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ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח

חום גבוה מדי ,אינו נובע בהכרח מתוך אהבה ילמד מהר מאד להכיר
כנה ונכונה .אם יבדוק ההורה היטב את מניעיו ,בחולשה זו של הוריו (בדיוק כשם שהוא
הוא עלול לגלות שלא אהבה טהורה היא
המניעה אותו .עטיפות רגשיות שונות מצטרפות לומד להכיר את שאר חולשותיהם) ,הוא ינצל
ל"אהבה חמה" זו .מה שעלול לגרום בסופו של זאת ,ויהפוך את הוריו לעושי דברו ורצונו בכל
תחום ובכל זמן.
דבר לתוצאה הפוכה אצל הילד.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

יפה שעה אחת קודם ,אהבה אמיתית הבאה
אהבה ,כן .והרבה...
עם מחשבה על טובת הילד ,אינה בהכרח כזו
חוסר גבולות ,פינוק יתר ,לא ולא!
המתירה כל רסן ונותנת לילד את כל העולה על
נקודה חשובה נוספת ,במקרים בהם ההורה נוהג רוחו .אהבה אמיתית עליה לבוא תמיד יחד עם
ביתר אהבה ,אך בחוסר הצבת גבולות ,הילד גבולות ,קווים אדומים ,סמכות ומשמעת.
הפתרון משבוע שעבר

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

כאן כתוב :הר מירון

המשפט מכיל  4מילים לפי סדר המספרים
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בשעה טובה ומוצלחת
נפתח שיעור תורה לנשים
מידי מוצא"ש
שעה לאחר צאת השבת
בשפה הרוסית /קאוקזית

עם הרבנית

נלי ידייב

במרכז הרוחני

מה רבו מעשיך הדבורה המשך  -פועלות צעירות אינן אוספות צוף.
רק לאחר שעבדו שבועיים או שלושה בבית הן מנסות
את כנפיהן בטיסות למרחקים קצרים מחוץ לכוורת.
אלה הם מעופי ההתמצאות שלהן .עד מהרה הן לומדות להכיר
את סביבתן ומתחילות לאסוף צוף ואבקה.
שאר ימי חייהן עוברים עליהן בעבודת האיסוף" .העונות
הבוערות" של עשיית הדבש הן האביב והקיץ ,שהן עונות

?

הפריחה .כאשר הדבורה חוזרת אל הכוורת עם מטען
של דבש ,היא עשויה לשאת משא שמשקלו כמחצית
ממשקל גופה .לאחר שגילתה שטח שיש בו פרחים,
היא יוצאת במחול בכוורת .מחול זה הוא אות לדבורים
האחרות ,לצאת לפרחים שהיא גילתה .תנועות המחול
מגלות לדבורים האחרות את כיוון המזון ואת מרחקו
מן הכוורת.

הנהלת העלון052-8000445 :

В добрый час! В Хадере
по ул. Герберт Самуэль
"напротив банка "Дисконт
открылись уроки Торы для
женщин на русском и на
горско-еврейском языке.
Под руководством рава
Шломо Свиса. Уроки будет
проводить рабанит Нели
.Ядаев

8000445@gmail.com

רחוב הרברט סמואל
מול בנק דיסקונט

לכל אחד כמעט יש חרדות ממשהו .יש בעלי
פחד גבהים ,יש החרדים ממקומות סגורים
ויש שפוחדים מבעלי חיים .הפחד שאני
פיתחתי ,היה פחד מכלבים .לא ברור מהיכן
צמח הפחד הזה .אמרו לי פעם ,שהוא נובע
מסיבה פשוטה :בעיר שבה נולדתי וחייתי כל
חיי  -אחוז הכלבים שאף לאפס .בעצם ,אפס,
אפילו בלי השאיפה .כשאתם חיים בעיר ללא
כלבים ,טבעי הוא שכשתיפגשו בכלב תתנהגו
כמו אדם רגיל שנתקל בנמר או באריה .הכול
ברור? בפעמים הנדירות שנפגשתי בכלב ,הייתי
מגיבה בשני אופנים .שניהם מתוך היסטריה.
או שהייתי קופאת על מקומי בחרדה משתקת,
או שהייתי פותחת בבריחה חסרת כיוון .דרך
ההתמודדות השנייה ,הייתה מסוכנת ביותר.
מפני שבריחה חסרת כיוון ,פירושה לפעמים,
הימלטות אל תוך כביש סואן .אל
תאשימו אותי בחוסר אחריות ,כי
מי שחסר הכרה אינו יכול להיות
חסר אחריות ,וזה בדיוק מה
שהייתי הופכת להיות כשראיתי
כלב ...האפשרות הראשונה אולי
הייתה פחות מסוכנת אבל הרבה
יותר כואבת ,מפני שבכל פעם כזו
שהייתי נשארת קפואה על מקומי,
התוצאה הייתה שבועות של
חרדות נוראיות שהועצמו מעצם
הידיעה ,שהייתי חסרת אונים כל כך ושהכלב
היה יכול ל ...זהו ,שאף פעם לא ממש נכנסתי
למה שכלב יכול לעשות ,בעיקר מפני שבתכל'ס,
מעולם כלב לא עשה לי דבר .התבגרתי והגעתי
לגיל השידוכים .לאחר תקופה לא ארוכה
התארסתי ,בתום סדרת פגישות ,כמקובל בחוג
שלנו .משום מה ,בתקופת האירוסין לא יצא
לי לדבר על פחד הכלבים שלי .נישאתי מבלי
שבעלי ידע על כך .כחודש לאחר הנישואין
יצאתי עם בעלי לרכוש ריהוט לדירתנו ,הלכנו
ברחובה של עיר זרה לנו ,די מיהרנו מפני
שהורינו המתינו לנו בבית העסק .ואז ראיתי
אותו .כלב ענק מימדים ,אני חושבת שהכלב
הכי גדול שראיתי בחיי .הוא נראה כמו סוס
קטן .עם פרצוף כועס ומפחיד .אני זוכרת את

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

עצמי צורחת וקופאת על מקומי .הכלב התקרב
אלינו בריצת אמוק .בעלי קלט מיד מה קורה.
הוא ניסה להגיד לי ,שהכלב לא יעשה כלום,
אבל הכלב כנראה חשב אחרת .הוא התקדם אלי
בצורה לא ידידותית והפרצוף שלו ...השלים את
כל מה שהריצה שלו לא הספיקה .ואז ראו עיניי
משהו מדהים .בעלי פשוט נעמד מולו ,הכלב
הסתער עליו ואני פלטתי צרחה נחרדת ונפלתי
על מקומי .בזווית עיני ראיתי את הדבר המוזר
ביותי שראיתי בחיי .בעלי נעמד מול הכלב בלי
פחד .הכלב נעמד על שתי רגליו האחוריות והוא
תפס את שתי רגליו הקדמיות .בין רגע התיישב
הכלב והתכרבל למרגלות בעלי ,עיניו היו
שלוות לגמרי ,זה היה מחזה סוריאליסטי ,נראה
היה כאילו הוא מרוכז בכלב אך לי היה ברור
שהוא דואג לשלומי ובטחוני ואפילו לרוגע שלי,
כאילו זה הדבר הטבעי ביותר בעולם .בהוראתו
התחלתי ללכת לכיוון החנות ,במקביל דיבר אלי
בקול הכי רגוע שניתן להעלות
על הדעת" :את בסדר? היי
רגועה הוא לא יעשה לך כלום
תראי כמה שהוא ידידותי".
הוא עקב אחרי במבטו עד
שנכנסתי לבית העסק ואז
עזב את הכלב והחל צועד
לעבר החנות .הוריי והוריו כבר
היו שם .הבטנו מבעד לחלון
הראווה איך הוא הולך והכלב
משתרך אחריו בלי לחרוץ
לשון .סיפרתי לכולם מה היה .הוריי התפעלו
מאוד ואילו הוריו לא הבינו על מה המהומה.
"חזקי מעולם לא פחד מכלבים" ,אמר אביו.
"עד שהיה בן שתים עשרה גרנו בעיר ,שהיו בה
יותר כלבים מאשר אנשים" ,אמר .כך ,נאלצתי
להתוודות לפני המחותנים על החרדה העצומה
שיש לי מכלבים .האמת שאמי הזהירה אותי
שלא לספר על כך לעולם ,כאילו שמדובר
באיזה מום נסתר ,אבל משהו בי סמך עליהם
מספיק כדי שלא לחשוש ,ובעיקר כי לא הייתה
כל בררה אחרת .לא טעיתי .הם לקחו את
הווידוי הזה בצורה הכי טבעית בעולם ואפילו
אמרו שרוב האנשים שהם מכירים פוחדים
מכלבים .לאחר מכן חשבה החמות קצת
והוסיפה" :האמת ,שהיא שאם לא היית פוחדת

לע"נ שושנה

בת זכריה ואורה ז"ל

שבת פרשת" :בחקתי"
כניסת השבת19:02 :
יציאת השבת20:13 :
ר"ת20:44 :

ּומ ְׁש ָּפט
ֲעׂשֹה ְצ ָד ָקה ִ
נִ ְב ָחר לד' ִמּזָ ַבח.
(משלי  -פרק כ"א ,פסוק ג')

אדם העושה צדקה ועושה משפט צדק ,טוב יותר
מאדם הזובח זבחים.

פרשה

וליקחה

ם-ה ֵמר
ֹלא יְ ַב ֵּקר ֵּבין-טֹוב לָ ַרע ,וְ ֹלא יְ ִמ ֶירּנּו; וְ ִא ָ
מּורתֹו יִ ְהיֶ הּ-ק ֶֹדׁש ֹלא יִ ּגָ ֵאל.
ּות ָ
יְ ִמ ֶירּנּו ,וְ ָהיָ ה-הּוא ְ
מה טעם מצווה זו ,ומדוע אסרה התורה להחליף
קרבן רזה בקרבן טוב ממנו? הרמב"ם מושיט
לנו ראי ומסביר :התבוננו במראה ותכירו את
עצמיכם ,ואת יצר הרע המקונן בכם .כיצד? הבורא
יתברך מכיר את יצר לב האדם ויודע ,שאם נתיר
להחליף את הרע בטוב ,יקרה ההפך הגמור .נניח
שהכבש העשירי שיצא יהיה המובחר והמעולה
שבעדר ,ואז יאמר הרועה לנפשו" :אמנם נכון
שזהו כבש משופרא דשופרא .אבל...הוא נקוד
וטלוא ,הפרווה שלו מנומרת בכתמים חומים.
אין זה נאה לקרבן .הנה ,הכבש ההוא שם ,הרזה
והרועד ,לבן כולו ,צחור כשלג ,הוא המתאים,
ממש הידור מצווה ".בטוח הוא כי החליף רע
בטוב וכלל לא ידע שיצר הרע מדבר מתוך גרונו
ומסמא את עיניו ומחשבתו" .ירדה תורה לסוף
מחשבת האדם ,וקצת יצרו הרע" כותב הרמב"ם.
והוא מודיע לנו שזה רק "מקצת"  -חלק זעיר
מהטכסיסים של יצר הרע שלנו ,המסוגל לומר
(מעיין השבוע)
לרע טוב ולטוב רע.

מכלבים ,הייתי חושבת שמשהו אצלך לא כל
כך בסדר "...היה זה משפט כל כך חכם ,עדין
ומתחשב מצדם ,שדמעות עלו בעיני .בעלי
האזין לנאמר ,והתכנס בתוך עצמו לרגע ארוך.
ראיתי שמשהו מתחולל בו" .אינכם יודעים כמה
תודה אני חייב לתופעה ששמה 'פחד כלבים'",
הוא אמר פתאום .לא הבנתי" .חייב תודה?
לפחד כלבים? מה הקשר בכלל" ? "אני חושב
שגם אני חייב לכם וידוי קטן" אמר .ואז החל
לספר" :כפי שהוריי סיפרו וכפי שאתם יודעים,
עד גיל שתים עשרה התגוררנו בעיר מעורבת.
מטבע הדברים גדלתי בבניין בשכונה ובעיר,
שכלבים היו חלק בלתי נפרד מהנוף ולפיכך לא
פיתחתי שום פחד מכלבים ולמעשה ,כמעט ולא
הייתי מודע לפחד הזה ,ואז ,ביום אחד עברנו
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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לעיר אחרת ונכנסת לבית ספר
די ידוע .הקליטה שלי הייתה
לגמרי לא מוצלחת .הכיתה
אליה נכנסתי ,הייתה כיתה מגובשת עם הנהגה
עוד יותר מגובשת .מלכתחילה הם לא נתנו לי
שום סיכוי .ניסיתי איכשהו לדבר ,להשתחל
ואפילו להידחף ,אך זה רק הרע את מצבי
מפני שהם החלו לפגוע בי ולהילחם נגדי .היו
אלה ימים קשים ונוראיים .מילד מקובל ,שמח
וחברותי ,הפכתי למין שק חבטות של הכיתה.
פגיעות מילוליות והצקות היו פשוט חלק ממני.
בשלב מסוים ניסיתי להחזיר ואז נוצרו מצבים
קשים ,שבהם חצי כיתה רדפה אחריי ברחובות
תוך כדי השמעת כינויים .הייתי רק בן שתים-
עשרה ושום דבר לא הכין אותי ,לסבל שכזה.
לא שיתפתי את הוריי .אין לי מושג מדוע .נראה
לי שפשוט התביישתי מהם ,הגעתי למצב שבו
לא ידעתי מאין יבוא עזרי ובדיוק אז ,עזרי הגיע
מעם ה' .היה זה דווקא ביום רגוע ,שבו לא הציקו
לי ולא עשו לי תהלוכה .יצאנו בתום הלימודים
בית הספר ,ולפתע ראיתי כמה ילדים ,בתוכם
שניים מראשי המציקים רצים לכיוון בית הספר
בהיסטריה .לא היה קשה להבין מדוע .רדף
אחריהם כלב ענק עם פרצוף מכוער .זה היה
בשביל המוביל מבית הספר ,משני הצדדים
גדרות והמילוט היחיד היה לתוך בית הספר .רק
מה ,השער היה נעול .השומר נכנס לתוך הבניין
ולמעשה כעשרה ילדים ,נלכדו מול הכלב .הייתם
צריכים לשמוע את הצרחות .צרחות אימים.
הם רצו אחוזי אמוק ועברו אותנו ,והוא המשיך
אחריהם ,כי זה מה שכלבים עושים  -רודפים
אחרי מי שבורח ,ואז הם הגיעו שניהם לשער
הנעול והכלב נעמד מולם .העיניים שלהם היו
קרועות מאימה .הם התכוננו לגרוע מכול .ואז
אני הגעתי ,מאחור ,תפסתי את הכלב ,אמרתי
'ארצה' .ליטפתי את ראשו ,בעצם אין צורך
שאחזור על התיאור שראית בעצמך ...הכלב
נעצר לידי .השניים רצו אחוזי בהלה ככל שיכלו
הרחק מבית הספר ,אך שאר הילדים עמדו
והביטו בי אחוזי פליאה .הם לא יכלו לתפוס את
המחזה שנגלה אל מול עיניהם .הוא נעמד לידי.
מיד זיהיתי שמדובר ככלב מסוג 'סאן-ברנרד'
שגודלו וכיעורו ,מסתירים את היותו דווקא
ידידותי ונעים .לא שפחדתי מכלבים חייתיים
מסוג 'טרייר' ו'בולדוג' ,אבל עם ה'סאן ברנרד'
זה היה הכי קל בעולם .היה לו קולר בצבע כחול
עם לבבות אדומים .בתוך כמה דקות נטלתי את
הקולר והובלתי את הכלב אל בעליו ,כשהפעם
עדת ילדים מלווה אותי ,אבל מסיבות אחרות
לגמרי ממה שהייתי רגיל ...הגעתי לרחוב
ושם מצאתי את הבעלים,
איש בשנות החמישים לחייו
המתגורר ברחוב סמוך .הרגע

לע"נ שאול

הזה שינה לגמרי את הסטטוס שלי בכיתה.
מילד נרדף ומושא להצקות ,הפכתי לניכור
של ממש וכל בית הספר דיבר על גבורתי ועוז
רוחי .למחרת נגשו אלי שני הילדים ,אותם
'הצלתי' והודו לי וזו הייתה תחילתה של ידידות
מופלאה ושל נפש סוף סוף בריאה .הכלב עם
הקולר הכחול והלבבות האדומים היה מגיע
כמעט מדי יום לאזור בית הספר .בעליו עשה
לו מנהג קבוע לשבת בשדרה סמוכה ,והכלב
עשה מנהג קבוע לברוח לו לכיוון בית הספר
שלנו .לי היה ברור מי שולח את שניהם ...בכל
פעם שהוא היה מגיע  -הייתי מוזעק ,תתפלאו,
לפעמים גם על ידי מחנכיי ,להשתלט על הכלב
ולהרחיקו מהשביל ,או לפחות 'לשמור' שלא
יעשה להם כלום"" .מילד דחוי ונרדף הפכתי
לגיבור" ,סיכם" ,והכול בזכות 'פחד הכלבים'
שהקב"ה טבע בבני אדם .כמו הסיפור הידוע
של דוד המלך ששאל לשם מה נבראו בריות
מסוימות וקיבל תשובות ,אני לפחות קיבלתי
תשובה לשאלה שאת ועוד אחרים שואלים..
אבל הסיפור עוד לא נגמר .לאחר שנה נולד לנו
ילד .אני לא אומרת שפחד הכלבים יצא ממני,
אבל אין ספק שהחרדה הגדולה ניטשטשה
איכשהו .לפני כחודשיים ,הלכנו יחד עם העגלה
של בתנו ברחובות עיר .עמדנו בשפת הכביש
ומול עינינו התרחש המחזה הבא :אוטובוס
חנה בתחנה ,ולפתע ראינו מלפניו כלב הדוהר
אל תוך הכביש ,מבלי לשים לב שרכב מסוג
מיני-ואן עוקף את האוטובוס .בשבריר שנייה
קלטנו מה הולך לקרות .הכלב אינו יודע שיש
מכונית שעוקפת ,והנהג לא יוכל להבחין בחיה
הנמוכה המגיחה מהמדרכה .התוצאה תהיה
שהכלב יידרס באכזריות נוראית .אבל בשבריר
השנייה הזו התרחש עוד משהו .בעלי רץ אל
תוך הכביש ונופף לנהג לעצור .נשמעה חריקה
אדירה .הנהג בלם במקום וממש לפניו ,עמדו
בעלי והכלב המבוהל שניצל בשנייה האחרונה.
הנהג יצא מהרכב והיה היסטרי לחלוטין .הוא
החל לצעוק על בעלי ,הוא לא הבין מה גרם לו
להסתכן כל כך בשביל הכלב .האמת ,שגם אני
חשבתי כמותו ,אבל אז ,ראיתי משהו ...וברגע
אחד הבנתי שההצלה הזו הייתה אינסטינקט,
שדמה להפליא לריצות שלי לתוך הכביש תוך
סיכון עצמי ,בהיותי ילדה ונערה ,רק מהסיבות
ההפוכות ...מה שראיתי ,היה את הקולר של
הכלב המבוהל ...קולר בצבע כחול ,עם שורה
של לבבות אדומים ...עשר שנים עברו אך
אדם לעולם אינו שוכח את מי שהטיב איתו
בילדותו .כן ...גם אם הוא הולך על ארבע...

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

יש לכם סיפור מהחיים?
שלחו אלינו! "יודעי בינה",
ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.
naort26@gmail.com

לע"נ ציון בן שרינה

רבי שמחה בונם מפשיסחא.

נקודה למחשבה

"...מי שאינו מחדש בכל יום ,סימן
שגם עדיין ישן אין לו"...

סלי מזון

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"
"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

שאלה:
שלום לכבוד הרב .האם צריך להטביל רשת מכונת
צ'יפס?
תשובה:
רשת של מכונת צ'פס העשויה ממתכת יש חובה
להטבילה בברכה ,היות והמזון מונח עליה .וכדין
כל הכלים המשמשים לסעודה ולהכנתה.
שאלה:
אדם שחשב ללכת לבר מצוה של חבר ,והלך לקנות
ספר במיוחד כמתנה לחתן ,ובסוף לא הסתייע לו
להגיע לבר מצוה כלל .האם יהיה מחויב לתת לו
או לא?
תשובה:
החושב לתת לחבירו מתנה ,למרות שגמר בדעתו
לתתה לו ,כל עוד שחברו לא קיבלה ,יכול לחזור
בו ממחשבתו (שאינו כצדקה שמבואר ביו"ד סימן
רנח -יג שחייב לקיים מחשבתו).
אולם אם הבטיח בפיו לחתן הבר מצוה שיתן לו
מתנה ,ומדובר במתנה מועטת ,מחויב לקיים
את הבטחתו ,ולתת את המתנה לחתן .ובאי קיום
ההבטחה עובר על הכתוב שנאמר "שארית ישראל
לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב" כמבואר ברמב"ם
(הלכות מכירה פרק ז הלכה ט ובשו"ע חו"מ סימן
רד סעיך ח).
שאלה:
אם מצאתי קופסת סיגריות ובתוכה מצית זרוקה
ברחוב אפשר לקחת?
תשובה:
כתב הרמב"ם (הלכות גזלה ואבדה פרק יד הלכה
יא) :המוצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שיש בו
סימן חייב להכריז ,בא בעל הסימן ונטל את שלו
ואמר שזה בלבד נפל ממנו זכה המוצא בדבר שאין
בו סימן .ע"כ .ומקורו טהור ממסכת ב"מ (דף כה).
ומעתה במקרה שלפנינו :בחבילת סיגריות בדר"כ
אין בה סימן ,אך בתוכה נמצאה מצית ,ובמצית
בדר"כ יש סימן מפני שיש סוגים רבים וגדלים
וצבעים שונים ,הרי הוא שהאבידה נחשבת כדבר
"שאין בו סימן בצד דבר שיש בו סימן"  -ודינו
נתבאר שחייב להכריז ,ולקיים מצוות השבת
אבידה.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת שמחה יחיאל בן סולטן

מעשה בית הדין

ראובן שמע על עמותה שמחלקת סלי מזון והציע לחבריו
סלים תמורת תשלום של חמישים  ,₪לאחר מכן גילו חבריו
שהעמותה היא זו שמחלקת את הסלים בחינם ותבעו ממנו את הכסף בחזרה
בטענה שהם יכלו לקחת זאת בעצמם ואין הצדקה לסכום שגבה עבור הסלים.
האם ראובן צריך להחזיר את הכסף?

השאלה משבוע שעבר
שלג רב
השלג שירד בירושלים השאיר את דוד מנהל
מסעדת 'גורמה' בבית והמסעדה שבאזור המרכז
הייתה משותקת יומיים .בסוף החודש תבע דוד
מבעל המסעדה תשלום על היומיים שלא עבד
בטענה שהיה במצב 'אונס' .האם בעל המסעדה
צריך לשלם לו על הימים הללו?
תשובה בקצרה:
נראה להלכה שבמקום שאין 'מנהג מדינה' (הסדר
למקרים בהם נגרמים הפסדים כתוצאה מ'אונס')
רצוי שישלם לו בעל המסעדה חצי מהסכום המגיע
לו על ימי העבודה שהפסיד כתוצאה מהשלג.
תשובה בהרחבה:
מעשה דומה לסיפור שלנו הובא בהלכה (שולחן
ערוך 'חושן משפט' סימן של'ד סעיף א') אדם
שכר פועל לעבודה וכתוצאה מ'אונס' (כגון
סופת טבע בלתי נשלטת) ,לא היה ניתן לבצע
את העבודה .במקרה כזה נפסק להלכה שאת
ההפסד של ימי העבודה סופג הפועל ,כיוון
שהיה עליו להתנות מראש קודם ביצוע העבודה,
שמבקש לקבל תשלום מלא גם במידה והעבודה
לא בוצעה מחמת אונס .כיוון שלא התנה זאת

ל"ט מלאכות

מחתך

מלאכת מחתך היא אחת מל"ט מלאכות האסורות
בשבת ,והוא חיתוך עץ או מתכות או אריגים לפי מידה
והגודל הדרוש לו .עם זאת ,חכמים תיקנו ,שדבר שדרך
להקפיד על מידתו ,אין לחתכו גם בדרך הפסד או
מתעסק או שחוק.

אסור לקרוע נייר טואלט לצורך
א.
קינוח .ומכל מקום ,במקום הכרח גדול ובאין
עצה אחרת ,יש להתיר לחתור רק כלאחר
יד ,כגון לקרוע במרפקו או ברגלו ,ושיחתוך
לא במידה ,וישתדל לקרוא שלא במקום
הניקוב ,ולא מועיל שיחתוך בשמאלו
כלאחר יד.
אין איסור מחתך באוכלים,
ב.
ואפילו באוכל הראוי למאכל בהמה בלבד,
אבל אם מתקן כלי באוכל ,כגון שיש נקב
בכלי ונוטל חתיכת לפת וחותכו לפי מידת
הנקב ,אסור משום מתקן כלי.
מותר לחתוך אוכל ,אפילו אם
ג.
מקפיד לחתכו בגודל מסויים כגון פרוסות
לחם או עוגה ,ואף מותר לחתוך בצורות
יפות ,אך לעשות נקב או חקיקה אסור ,וכן
לכתוב או לצייר עליהם אסור.

מראש ,עליו לספוג את ההפסד .טעם נוסף :בעל
הבית יכול לומר לפועל 'מזלך גרם' ועל אף שגם
הפועל יכול לטעון זאת כלפי בעל הבית ולומר
'מזלך גרם' ,כיוון שבפועל אנו לא יודעים מזלו
של מי מהם גרם את האונס ,לכן נפסוק לפי
הכלל ההלכתי ש'המוציא מחברו עליו הראיה'
ואם הפועל רוצה להוציא תשלום מבעל הבית
שיביא ראיה שמזלו של בעל הבית גרם לאונס
ושבגללו העבודה לא התבצעה .אבל במקרה
שהמעביד ידע שעלול להתרחש אונס – והפועל
לא ידע מכך ,כגון במקרה של אדם ששכר מורה
פרטי לבנו ,והילד שלו היה חולה לעיתים קרובות
והאבא מודע לעובדה שבנו חולה הרבה פעמים,
והמורה הפרטי הגיע לחינם -במקרה כזה ,ישלם
לו האבא כשכר 'פועל בטל' (שכר שאדם מוכן
לקבל תמורת ישיבה בבית מבלי לעבוד).
מתי אנו קובעים שמדובר ב'מכת מדינה'?
נסביר זאת באמצעות דוגמה על אדם ששכר
קרקע לשנה והוא משלם לבעל הקרקע את
השכירות באמצעות הרווחים מהפירות שהוא
מגדל .באחת השנים הצמיחה הקרקע חמישים
אחוזים בלבד מכמות היבול הרגילה שבכל
שנה .השוכר רוצה לנכות לבעל הקרקע מדמי
השכירות ולשלם לו באופן יחסי לפי כמות
הפירות שצמחה .במקרה זה נפסק להלכה
(שולחן ערוך סימן שכ'ב סעיף א') שאם רק
השדה שלו הצמיחה באותה שנה פחות מהכמות
הרגילה של היבול ,אינו יכול לנכות זאת מדמי
השכירות לבעל הבית משום ש'מזלו גרם' .אבל
אם זה קרה לכל בעלי השדות שבאזור או לפחות
לרובם דנים זאת כ'מכת מדינה' מכיוון שבמקרה
כזה המשכיר אינו יכול לומר לו 'מזלך גרם',
המציאות מוכיחה שכל בני העיר הפסידו גם הם
בגידול היבול ,והשוכר יכול לנכות את ההפרש
ולשלם תשלום יחסי לפי כמות היבול שצמחה

בשדה.
מה הדין אם נשכר פועל לעבודה וקרה אונס
שנחשב כ'מכת מדינה'?
נדון במקרה שאדם שכר פועל לעבודה מסוימת,
ואותו פועל לא יכל להגיע כתוצאה מאונס
שמוגדר כ'מכת מדינה' .בנושא זה הביא הרמ'א
דוגמא בהלכה (סימן שכ'א סעף א') למורה
שנשכר ללמד כיתה באחד מבתי הספר בעיר,
ובאמצע השנה החליטה הממשלה לסגור את
בתי הספר .פסק הרמ'א שסגירת בתי הספר
נחשבת ל'מכת מדינה' ולכן המורה יהיה זכאי
לקבל את שכרו המלא .לעומת זאת ישנן דעות
אחרות בהלכה ,הקובעות כי במקרה כזה יקבל
המורה רק חצי משכרו ,מכיוון שגם בית הספר
מפסיד כתוצאה מהסגירה ,וכיוון ששניהם
'מזלם גרם עליהם' להתחלק בתשלום השכר של
המורה .דעה שונה נוספת ,היא דעתו של ספר
'נתיבות המשפט' שההפסד כולו של המורה,
מכיוון שהוא נחשב ל'המוציא מחברו' ועליו
להביא ראיה .לכן נכון שיעשו ביניהם פשרה ובית
הספר ישלם למורה חצי מהמשכורת שהיה אמור
לקבל עד סוף השנה.
ובנוגע לסיפור שלנו:
במקרה שלנו השלג אכן נחשב כ'מכת מדינה'
ולכן בעל המסעדה יצטרך לעשות פשרה עם
דוד לגבי התשלום על ימי העבודה של השלג,
אבל כשיש מנהג ברור לגבי תשלום לפועלים
שנעדרו בעקבות סופת שלגים ,ההכרעה היא
כמנהג המדינה.
אבל במקום שאין
מדינה'
'מנהג
ביניהם
יעשו
פשרה.

לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

זמרת הארץ

הבצל המשך  -מלבד תרכובות הגופרית ,מכיל הבצל ירוק גם רכיבים האופייניים
לירקות העליים הירוקים .הוא מהווה מקור לנוגד החמצון לוטאין ,התורם
לבריאות העין וכפי הנראה גם להפחתת הסיכון למחלות לב וסרטן .כן הוא מכיל ויטמינים ומינרלים
האופייניים לירקות העליים הירוקים :בטא-קרוטן המסייע בהפחתת הסיכון לסרטן וגם משמש כחומר
מוצא לויטמין  ,Aהחיוני לראייה ,לשמירה על תפקוד מערכת החיסון ,לגדילה תקינה ,לשמירה על
בריאות העור ולהפחתת הסיכון לסרטן ,ויטמין  – Kחיוני לקרישת הדם ותורם לחוזק
העצם ,ויטמינים מקבוצה  ,Bהחיוניים להפקת האנרגיה בגוף וביניהם פולאט (חומצה
פולית) התורם למניעת מומים מולדים במערכת העצבים של העובר ומסייע בהפחתת
רמות ההומוציסטאין בדם ,מה שעשוי להפחית את הסיכון למחלות לב .ברזל – מינרל
החיוני למניעת עייפות וחולשה שמקורן באנמיה וכן לתפקוד תקין של המוח ושל
(יש להתייעץ עם רופאים)
התפתחות יכולת הלמידה בתינוקות וילדים.

