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חנוך לנער

צפנת פענח
עלינו לחנך תחילה את עצמנו ,כדי שנוכל לחנך
את בנינו בבוא העת ברוח התורה והמצוות.
פעולת חינוך מוצלחת היא העלאת התלמיד
לרמה הגבוהה שבה מצוי המחנך .הילד מתבונן
בנו בלכתנו ושומע אותנו בעת שאנו מדברים,
וכך הוא לומד ללכת ולדבר .הוא לומד להתנהג
בנימוס ולנהוג ביושר לב ,להיות ותרן ,דובר
אמת ,צנוע ,הגון ומסתפק במועט ,לאהוב את
הזולת ולקיים מצוות בחפץ לב ובשמחה ,גם אם
הן כרוכות בקשיים ובמאמצים.
הילדים ניחנים בטביעות עין חדה ,בחוש שמיעה

מפותח מאד ובנפש
ערה ותוססת .הם רגישים מאד לכל תנועה
ולכל הנהגה של הוריהם ושל מחנכיהם .ריבוי
הדיבורים על תורה ומוסר אינם מטביעים רושם
בילד ,כמו הדוגמה החיה שהוא רואה אצל הוריו
ומוריו ,אם לטובה ואם ,חלילה ,לרעה.
הורים תקיפים או קצרי רוח לא יצליחו לחנך
לסבלנות .הורים רגזנים לא יוכלו לחנך למתינות.
הורים גסי לב לא יוכלו לחנך לנימוסים ולעדינות,
והורים ערמומיים לא יוכלו לחנך לתמימות
וליושר.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר

משפט מוכר המכיל  4מילים לפי סדר המספרים

כאן כתוב :בבא סאלי
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נותנים נשימה
לנשמה
כל בוקר מהשעה 9:00

וקובעים עיתים לתורה
במרכז הרוחני!
רח' הרברט סמואל מול בנק דיסקונט

מעשיך היתוש  -למרות קטנותו ,מכיל :לב ,קיבה ,מעיים ,כלי
דם ועצבים .הוא יכול לדקור את עורנו (בהשוואה
לאורכו ,זה מבצע של קדיחת חור בקיר שעוביו 40
ס''מ) .הוא ניזון גם מדמנו ,וע''כ אנו חשים להורגו .להצלתו ,ניתן
בו כח מעוף של  4ק''מ בשעה ,והוא נברא במשקל קטן ,כדי שלא
נרגיש בו בעומדו עלינו.
בעקיצתו מפריש הוא לגופנו חומר משתיק כאב (מרדים כרופא

שיניים) ורק אחר שהוא עף ,פוסקת פעולת ההרדמה
ואנו חשים בכאב ,מרימים יד להרוג את היתוש שכבר
עף ,ומסתכל מרחוק כיצד אנו מכים את ...עצמנו .בגופו
מטיילים כבארמון עשרות אלפי נבגוניות ,המתרכזות
בפיו ועוברות לגופנו בשעת העקיצה ,ומחדירות בנו
את מחלת הקדחת .גודלן ומשקלן יחסית ליתוש ,כיחס
תרנגולת בת קילו וחצי לפיל בן  4טון.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

רשות הרבים

'מה רבו
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את הסיפור שלי אני חשה חייבת לספר
מזה זמן רב ,בשל מיוחדותו ונדירותו.
בילדותי התגוררנו בשכונה מעורבת .ליתר
דיוק היינו המשפחה הדתית היחידה בבניין
ואחת הבודדות ברחוב .מטבע הדברים ,לא
היה לנו שום קשר עם משפחות אחרות,
אבל בילדות הראשונית בגילאי  ,6-9קרה
שדיברנו ואפילו התחברנו עם ילדות
השכנים ,כמובן בפיקוח הורינו .בזמנים
הללו ילדים שאינם דתיים בגילאים הללו
היו די תמימים יחסית להיום,
ולכן הורינו לא אסרו עלינו את
הקשר .הייתה משפחה אחת
בבניין ,רחוקה מדת ,כרחוק
מזרח ממערב .אך מעבר לזה,
היה בהם משהו מוזר .הם היו
שקטים ,רזים ונראים עצובים.
בקושי יצאו מהבית ,ובמשך
היום לא בקע מהבית שום
קול (מה שבשום אופן לא ניתן
לומר עלינו) ...הייתה להם ילדה בת גילי,
טלי שמה ,והיינו משחקות הרבה למטה
בחבל ובקלאס .יום אחד ירדתי למטה עם
"קסטה" תוצרת בית ,ובמילים אחרות
שני ביסקוויטים שביניהם סוג של גלידה
שאמי הכינה .פגשתי את טלי בחצר,
ובאופן אינסטנקטיבי הצעתי לה מחצית
מ"הקסטה" .היא סירבה" .את לא אוהבת
גלידה"? שאלתי" .דווקא אוהבת מאוד".
"אז מדוע תסרבי"? "כי אמא שלי לא
מרשה"" .זה בסדר ,אצלנו הכול כשר",
מיהרתי להרגיע" .מה זה כשר"? שאלה.
"כשר זה ...זה כשר ...כלומר אפשר לאכול",
אמרתי" .זה בהכשר" ,אמרתי במלעיל,
כאילו שכך תבין יותר .היא לא הבינה,
ושאלה" :כשר זה מילה של דתיים ,לא"?
רק אז הבנתי שהיא לא נמנעת מלאכול

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

גלידה בגלל ההכשר" .אז למה אמא שלך
לא מרשה"? "כי אסור לנו ביסקוויט".
"למה" ? לא יודעת אולי כי הוא מתוק.
"ומה הבעיה במתוק"? "זה מסוכן לבריאות.
זה עם סוכר ועוד כל מיני חומרים ,גלידה זה
ממש רעל" ,אמרה .הסתכלתי עליה במבט
משונה ואמרתי" ,אם אמא שלי נותנת לי
לאכול ,זה לא יכול להיות רעל" .וחוץ מזה,
הוספתי" ,הרעל הזה נורא טעים" .במהלך
הימים הבאים למדתי כי טלי לא אוכלת
בשר ולא ביצים ולא דגים ולא גבינה ולא
חלב .פתאום הבנתי למה הם כל כך רזים.
"מה אתם כן אוכלים"? היא אמרה לי
שתביא לי לראות ,ואכן
הביאה איזה קרש בלי
טעם ובלי ריח ואמרה,
שזה סוג של לחם בריא.
כמה ימים לאחר מכן טלי
שאלה אותי" :את יכולה
לתת לי ביס מהקסטה"?
"בטח יכולה" ,אמרתי
ונתתי לה ביס .הביס הביא
לביס נוסף ומשם הדרך
לקסטה כולה היתה קצרה .למן אותו היום
התחלתי להכניס אותה לביתנו ,שם ארון
הממתקים היה פתוח לכל דכפין ,ושם
היא זללה יחד אתי כמויות לא נורמליות
של חטיפים ,סוכריות ושוקולד לרוב .היא
פשוט אכלה בכזו דבקות ,ובפעם הראשונה
ראיתי שמחה של ממש על פניה .הביקורים
החלו להיות תכופים ,ומאוחר יותר היא
ביקשה לצרף את אחותה ואני הסכמתי.
הסידור הזה התנהל במשך כמה שנים,
עד שיום אחד הם עברו דירה ולא שמעתי
עליהם עוד דבר וחצי דבר .שנים לאחר מכן
סיפרתי לאמי על התקופה הזו ,והיא הגיבה
שמצד אחד היא שמחה שנתנו רגעים של
שמחה לילדים הללו ,אך מצד השני היא
לא הייתה רוצה שילדה אחרת תיתן לבתה

לרפואת יפה

בת מחבובה מרים

שבת פרשת " :בשלח"
כניסת השבת16:40 :
יציאת השבת17:50 :
ר"ת18:27 :

י-איׁש;
יֵ ׁש ֶּד ֶרְך יָ ָׁשר ,לִ ְפנֵ ִ
י-מוֶ ת
וְ ַא ֲח ִר ָיתּהַּ ,ד ְרכֵ ָ
(משלי  -פרק י"ד ,פסוק י"ב)
על עובר העבירה לדעת כי העבירה נראית בעיניו כדרך
ישרה שאין בה עבירה .אך בסופו הדבר תוביל אותו לרע.

פרשה וליקחה
מסעם הראשון של יוצאי מצרים לאחר קריעת ים
סוף – היה מאכזב :שלושה ימים ללא מים .לבסוף
אורו עיניהם :לפניהם משתרע אגם רחב ידיים .הם
רצים ומתנפלים בשקיקה – והנה ,המים מרים .איזה
מפח נפש ,איזו אכזבה!
למה עשה להם הקב"ה כן ,לבניו האהובים? מדוע לא
הכין עבורם מים זכים ,טהורים?
העם המום ,בא בטרוניות אל משה רבינו .משה רבינו
צועק אל השם .מה זאת ,ומה עושים? האם לשם כך
יצאנו ממצרים ,כדי למות בצמא? "ויורהו ה' עץ,
וישלך אל המים ,וימתקו המים" ,והכל שתו לרוויה.
ועכשיו? "שם שם לו חוק ומשפט ושם נסהו".
הקב"ה הודיעם שהיה זה נסיון ("שם ניסהו") שיש
בו לקח ("שם לו חוק ומשפט") ,לקח שהוא חוק ,חוק
ולא יעבור :דעו לכם ,שכאשר אתם נתקלים במים
מרים ,בצרה נוראה ,חלילה ,דעו ,שתמיד – אבל
תמיד – גדל בסביבה עץ שימתיק אותם .תמיד יש
דרך להיחלץ מהצרה .אבל מהי העצה ,איך נדע איזה
עץ זה מהמון העצים הגדלים בסביבה? לשם כך
נצרכת תפילה ,זעקה לשמים ,כדי שהשם יפקח את
(מעין השבוע)
עינינו ונמצא את העץ הנכון!

מאכלים ,שהיא לא הייתה רוצה שיאכלו
כמו למשל מאכלים לא כשרים .האמת
שלא חשבתי על הכיוון הזה ,וגם אמרתי
לאמי שיש הבדל עצום מכיוון שמאכלים
כשרים אינם מונעים מילדים לאכול את
מגוון המוצרים ,ובלבד שיהיו כשרים ,ואילו
האם הזו מנעה מבתה דברים אלמנטריים
כמו ביצים ,גבינה ובשר ולא רק ממתקים.
שנים חלפו .התחתנתי והייתי לאם .נולדו
לי כמה ילדים ,ואצל אחד מהם התגלו
בעיות גדילה .איני יודעת אם ידוע לכולם
מה זה בעיות גדילה .אך בשלב מסוים,
כשהילד שלך נשאר נמוך ואינו גובה בצורה
משמעותית ,נכון תמיד ללכת ולבדוק את
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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העניין .נעשה מיפוי גיל
עצמות ובדיקות נוספות ואז
נאמר לנו ,כי הילד שלנו עלול
להגיע לכל היותר לגובה של מטר חמישים
וחמש .זה לא גמד למי שמתעניין (גמד
אינו עולה על מטר) אך זוהי קומה נמוכה,
שעלולה לפגוע בעיקר אם מדובר בבן.
וכאן הציעו לנו תרופות מיוחדות העשויות
לעלות את גובהו עד עשרה סנטימטרים.
אין לכם מושג מהם עשרה סנטימטרים
עבור אדם .מטר שישים וחמש זה לא אדם
גבוה ,אך זהו בפירוש גובה של רבים וטובים.
עשרה סנטימטרים למטה ואפילו חמישה
למטה ,עושים את כל ההבדל .היכן הבעיה
? התרופות הללו יקרות ביותר .כמה אלפי
שקלים בחודש אחרי הסבסוד .לא הייתה
לנו שום אפשרות לחשוב אפילו על הוצאה
של יותר מכמה מאות שקלים .בעלי אברך
ואני עקרת בית ,זה פשוט לא עלה על קצה
בדל המחשבה שלנו .פנינו בבקשה מיוחדת
לקופת החולים לוועדת חריגים .הגענו
לשם ,וחברי הוועדה שמעו אותנו והחלו
לשאול מה חריג אצלנו .הסברנו שאין לנו
הכנסות ,אך הם אמרו ,אתם אנשים בריאים
אז מדוע לא תעבדו? הסברתי כי בעלי הוא
תלמיד חכם גדול ומקיים בלימודו את
עם ישראל ,וכי אין לו כל כוונה להפסיק
מלימודו .באשר לי ,אמרתי ,כי אני שוקלת
באמת לעבוד ,אך בכל מקרה לא אוכל
להגיע לסכומים כאלה .הם היו שלושה,
שני רופאים ורופאה .הרופאים המטירו
שאלות ,והרופאה שתקה .הם נראו עוינים,
והתחושה שלנו הייתה שבקשתנו לא
תתקבל .לא הופתענו  -הכינו אותנו לפני
כן .לפתע קמה הרופאה ואמרה " -אני
פוסלת את עצמי מלדון בעניין זה !" הם
הביטו בה בתדהמה" :מה קרה"? היא
עמדה ,וניכר בה שהיא שוקלת אם לומר
או לא ואז התיישבה ואמרה" :אני חייבת
לספר לכם משהו" .כשהייתי ילדה ,להוריי
היה שיגעון בנושא האכילה .הם ראו בכל
אוכל בעיה ,ולמעשה פשוט הרעיבו אותי
ואת אחותי .במשך שנים היינו ממש במצב
של תת-תזונה שגרמה לבעיות אחרות
ופגמה בשמחת החיים
שלי .אכל הבניין שלנו

הייתה משפחה שונה ,משפחה המשתייכת
לציבור חובשי הכיפות השחורות ,שהילדה
שלהם התחברה אלי במשך שנים הילדה
הזו סיפקה לי את כל האוכל ,הסוכר,
המלח ,ואפילו הממתקים שהייתי זקוקה
להם .כאשר עברנו משם לפתע נפסק הכל,
אך אז היינו די גדולות כדי לספר על כך
בבית הספר ,ושם העמידו את ההורים על
מקומם ואיכשהו שרדנו מבחינה בריאותית.
אני חייבת הרבה מהגידול הפיזי הזה
לאותה ילדה ,מעולם לא חשבתי שניפגש
אי פעם ,וכשהיא נכנסה לכאן בתור אמא
לילד שמגלה בעיות התפתחות ,חשבתי
שזה לא יכול להיות אמיתי ,אבל נראה
שהמציאות עולה על כל דמיון .הגברת
שיושבת מולכם ואפילו לא מזהה אותי,
היא הילדה הדתייה שתרמה יותר מכול
להתפתחות הנורמטיבית שלי ושל אחותי
לא רק מבחינה גופנית אלא אף מבחינה
נפשית בכך שפתחה את דלתות ארון
הממתקים שלהם בלי הגבלה בפניי ובפני
אחותי .אני לא חושבת שאני יכולה להיות
אובייקטיבית במקרה הזה .אמרה  -ויצאה.
נשארנו עם שני הרופאים ,ואלה ישבו קצת
בהלם ,ואחר כך אמרו" :מה היא חושבת,
שאנחנו יכולים להיות אובייקטיביים אחרי
סיפור כזה"? ואחד מהם לקח חותמת
גדולה והטביע על הדף בקול רעש גדול את
המילה "מאושר"" .התרומה שלך לפרופסור
טליה היא תרומה לאלפי אנשים" ,אמרו.
"היא רופאה מאוד ידועה ,אמנם קשוחה
אבל יש לה זכויות רבות ומגיע לך לקבל
תמורה עבור זה"" .שלא תחשבי" ,הוסיף,
"יש עוד שמקבלים אבל אם לומר את
האמת ,הסיפור הראשון שלכם לגמרי לא
שכנע אותנו "...והשני אמר "אבל הסיפור
השני "...ואחר כך שם ידו על פיו ואמר
"שששש "...קיבלנו כיסוי מלא לתרופות
היקרות של בננו.
ואם אמר החכם מכל אדם "שלח לחמך
על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו",
כאן שלח בורא עולם ילדה קטנה ששלחה
ממתקה על פני המים...
(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 רוני ראובן

בן שרה

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

נקודה למחשבה

ר' מ"מ

"...אל תהיה גנב,
אפילו אם אינך גונב"...

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"

מעשה בית הדין

הטרמפיסט
יאיר הבחין בטרמפיאדה בנפתלי הממתין לטרמפ לכיוון .הוא הציע
לנפתלי להצטרף אליו בחינם למונית שתיקח אותו לתל אביב 'תוכל
להצטרף אליי בחינם' אמר ונפתלי קפץ על המציאה ,כשהמונית הגיעה לתל אביב שאל
יאיר' :לאן אתה צריך?' וכשנפתלי השיב כי הוא צריך לאזור חוף הים אמר' :אני יורד כאן,
אתה תמשיך אתו עד לאן שאתה צריך '...כשהגיעה המונית לחוף ,דרש הנהג תשלום
מנפתלי 'מה פתאום ,אני בסך הכול טרמפיסט ,יאיר צריך לשלם!' נבהל נפתלי ואילו הנהג
טוען 'אני לא יודע מי זה יאיר ,אתה נסעת איתי בדיוק כמוהו ולכן אתה צריך לשלם "...האם נפתלי חייב לשלם
לבעל המונית?

"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757
שאלה :שלום כבוד הרב.
הורדתי תמונה מהאינטרנט במטרה להגדיל אותה
ולתלותה בדירה ,התמונה שייכת לחברה המציעה
מדבקות לקישוט קיר .האם מותר לעשות שימוש
בתמונה לשימוש אישי ?
תשובה:
כל שהתמונה היא לשימוש אישי ולא למטרת
מסחר מותר להשתמש בה ,אלא אם כן צוין
באתר הגבלה מפורשת שאין לעשות כל שימוש
בתמונות ,שאז אין להשתמש בתמונה כלל.ללא
רשות מבעל האתר
שאלה:
מותר לאשה לעשות איפור קבוע? או שיש כאן
משום איסור כתובת קעקע?
תשובה:
אף שיש מן הפוסקים שכתבו להקל בזה מטעם
שאינו נשאר לעולם אלא רישומו נמחק והולך
לאחר כמה שנים .מכל מקום הגר"נ קרליץ בספר
חוט שני (שבת ג עמוד רמא) כתב לגבי נשים המזריקות
צבע (איפור) תחת העור שאין לעשות כן משום שיש
בזה חשש לאיסור כתובת קעקע .וכן דעת הגרי"ש
אלישיב בספר אשרי האיש (יו"ד פי"ז) לאסור .ולכן
ראוי לחוש ולהחמיר הואיל ויש בזה חשש איסור
תורה.
שאלה:
אם מותר לשלם מכספי מעשר לטיול דרך
המדרשה לכותל וכדו' למרות שיש בכך גם הנאה
אישית?
תשובה:
כל שההנאה היא אישית ,אין להשתמש לצורך כך
עם כספי מעשר ,אף אם המטרות הם של קודש,
ולכן אין להשתמש בכספי מעשר לצורך נסיעה
לכותל או לקברות צדיקים.
שאלה:
נכריה קנתה לי מתנה .מותר לי לקחת? למרות
שלא נעים לי היא אמרה שהיא כבר קנתה ,מה
לעשות?
תשובה:
מותר לקבל מתנות מנכרי .וכן מצינו בחז"ל
שקיבלו מתנות מנכרים .כגון רבי יהודה הנשיא
שקיבל יהלום מארטבן מלך פרס (ירושלמי פאה
פ"א) .וכן מצינו ברבן גמליאל שנכרי הביא דגים
וסירב לקבל ממנו מפני שהיה שונאו ומשמע
שבלא זה אין מניעה בדבר.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת כרמל בן נדרה אורה

השאלה משבוע שעבר
כסף מהפח
מנהל בית הספר החליט לפנות את חדר
המחשבים בבית הספר ולקנות מחשבים
חדשים ,שי שהיה אחראי על תחזוקת בית
הספר מצא קונה טוב שמתעסק בתחום
והצליח לעשות 'קופה' יפה של אלפיים
שקל מהמכירה .למחרת כשהגיע המנהל
לחדר המחשבים ,שמח לראות שהחדר ריק
ממחשבים" .זרקו אותם סוף סוף?" אמר
בשמחה לאחד העובדים .וכששמע ששי
הרוויח אלפיים שקל ממכירת המחשבים כעס,
והחליט לתבוע ממנו את הכסף" .מה אכפת
לך שהרווחתי מזה כסף ,גם ככה רצית לזרוק
אותם!" אמר שי .ואילו המנהל טוען" :נכון
שרציתי לזרוק אותם ,אבל אני מעדיף שילכו
לזבל מאשר שתעשה עליי כסף "...האם שי
צריך להעביר את הכסף למנהל?

ל"ט מלאכות

השוחט

ְמלֶ אכֶ ת ַהּש ֵֹׁוחט היא אחת מל"ט מלאכות האסורות
בשבת .מלאכה זו נוגעת בכל מקרה של הרג בעל
חיים לשם שימוש בו .יש מחלוקת בגמרא מהי הסיבה
לאיסור שחיטה בשבת ,לפי שמואל החיוב הוא משום
נטילת נשמה ,ולפי רב ,גם משום צובע ,שכן על ידי
השחיטה נצבע מקום השחיטה בצבע אדום ,ומכיוון
שצביעת בית השחיטה בדם השחיטה היא דבר שיש בו
תועלת ,שכן הדבר מזרז את הקונים ומוכיח כי מדובר
בבהמה טרייה שנשחטה היום ,נחשבת מלאכה זו
"מלאכה הצריכה לגופה".

א .אדם מרגיש לא בטוב בשבת ,ובו לך לחדר
מיון ,והרופאים אומרים לו שאין לו משהו רציני
אך רוצים בכל זאת לעשות בדיקת דם ,אין
להסכים לכך ,אלא ידחו את הבדיקה במוצאי
שבת ( יש להתייעץ עם רב )
ב .מותר בשבת להזריק זריקה תת עורית
או תוך שרירית לחולה שאין בו סכנה ,ובתנאי
שהגיע למצב בו נפל למשכב או שמצטער כל
גופו ,אך אסור להזריק לו זריקה תוך ורידית
שתוציא דם .וע"י נכרי מותר.
ג .אסור לחבול בחברו וכל שכן בשבת ,באופן
שנצרר הדם תחת העור ( חבורה )וכל שכן אם
יצא דם.
ד .אסור לחבול באביו ובאמו ואפילו שאינו
מוציא דם ,לפיכך לא יפתח מורסא לאביו ולא
יוציא קוץ מבשרו.

תשובה בקצרה:
שי לא יכול לקחת את המחשבים לעצמו אף
אם המנהל ביקש לזרוק אותם ,משום שזה
שייך לבית הספר ורק במקרה שבו המחשבים
כבר נזרקו לפח ,מותר לו לקחת אותם .ולכן
הרווח ממכירת המחשבים ,יועבר לידי המנהל
לטובת בית הספר ואילו הרווח הנוסף שמעבר
לשוויים בשוק שייך לשי ,משום שהוא טרח
למצוא אנשים שמתעסקים בתחום והם שילמו
מעבר לשווי הנקוב של המחשבים הישנים.
תשובה בהרחבה:
לפני שאנו דנים האם על שי להעביר את
הרווחים למנהל או לחלוק אתו את הרווח,
עלינו לדעת האם היה מותר לשי לקחת את
המחשבים ולמכור אותם ,על סמך הידיעה
שהמנהל רוצה לזרוק אותם לפח האשפה?
בדין זה ,מצאנו הוראה הלכתית המובאת
ב'הלכות הפקר' )הלכות העוסקות ברצונו
של אדם להתפטר מחפץ הנמצא ברשותו(.
בשולחן ערוך חושן משפט סימן רס"א סעיף ד',
הובא מעשה באדם שהניח את ארנקו ברשות
הרבים .למרות עזיבת הארנק במקום ציבורי,
המבטאת את הפקרתו של הארנק ,ישנם
חלק מהפוסקים הסוברים שאסור לקחת את
הארנק מכיוון שהבעלים לא הכריזו שהארנק
הינו 'הפקר' ,או מהטעם שייתכן והבעלים
השאיר בארנק פריט המהווה כ'סימן' והוא
בטוח שהמוצא יחזיר לו את הארנק על סמך

הסימן המצוי בו) .אך אם לא היה בארנק סימן
כלל ,נראה שמותר לקחת( .וכעין זאת הדין
במקרה שלנו :מכיוון שהמחשבים עדיין לא
נזרקו לפח האשפה וההחלטה לפנותם יכולה
הייתה להשתנות לפתע מצדו של המנהל,
ודאי שאין לשי רשות לקחת את המחשבים
ולמכור אותם .ועכשיו למקרה שלנו ,מכיוון
ששי כבר לקח את המחשבים על דעת עצמו
ומכר אותם ,הדין לגביו כ'גזלן' שהרוויח
מחפץ גזול ,במקרים אלו נפסקה ההלכה
שהרווח הולך לבעלים )נתיבות המשפט סימן
שנ"ו( .אולם ,לדעת המהרש"ם )רבי מרדכי
שלום הכהן מבערזאן מגדולי הפוסקים
האחרונים( תלוי הדבר בגודלו של הרווח
שנעשה ממכירת החפץ הגזול .אם הרווח
ממכירת הגזלה הינו שוויו הנקוב של החפץ,
שייך הכסף לבעלים .אך אם הרווח הוא
יותר מהשווי המקובל והוא הגיע כתוצאה
מעמידתו של הגזלן על המקח ,במקרה כזה
– יהיה ההפרש שייך לגזלן .ולכן בנידון שלנו,
על שי להעביר לידי המנהל את שוויים של
המחשבים
ואילו הרווח
ה נ ו ס ף
י י ש א ר
בכיסו של
שי.

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

זמרת הארץ

שקדים  -כמו כל הגרעינים הם קשים לעיכול לכן רצוי להשרותם במים
למספר שעות.תמיד המליצו לנו להסיר את הקליפה החומה הדקה
מהשקדים אך במחקר שנעשה במחלקה לביוכימיה באוניברסיטת ממוריאל בקנדה שבדק
את הערכים התזונתיים בגרעינים ,שקדים ומזונות דומים ראו שלשקדים תכונות בריאותיות
גבוהות ביותר בעיקר בגלל תכולת האנטי אוקסידנטים (פועלים נגד רדיקלים חופשיים
העלולים לפגוע ב DNA-של התא) דוקא בקליפה החומה .הערכים היו פי
 10מאותם מרכיבים בשקד עצמו .שימוש נוסף  -הוספת שקדים למאכלים
בצורתם השלמה ,כתושה ,טחונה ,אפשר להוסיף למנות עיקריות עוף ,דגים,
ירקות ,קינוחים ,מוצרי מאפה וכמובן מרציפן .הוספת שקדים משדרגת כל
ארוחה.לתינוקות וילדים קטנים יש לטחון את השקדים ולתת כחלב שקדים או
(יש להתייעץ עם רופאים)
ממרח שקדיה ללא תוספות.

