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כ"ו טבת תשע"ה 115 -
בעיות בהפצת העלון? אנא חייגו052-6971199 :
דוקא השנים הצעירות מסוגלות להוות כר
נרחב לפעילות חינוכית.
משעה שהילד מגיע לגיל ההתבגרות ומתחיל
לפתח אישיות עצמאית ,הוא כבר אינו מוכן
במקרים רבים לקלוט מסרים הזרים לרוחו,
אלא יבקש להתאים את מה שמלמדים אותו
לעולמו שלו.
כל מה שאינו מתאים למושגים ולערכים
שקנה עד כה ,לא יתקבל על דעתו .בתקופה
זו איחר החינוך את המועד!

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

וכל זאת מתוך תחושה ברורה:
אם נמתין ,אם לא נשגיח עליו כבר עתה,
עלול חס וחלילה לצמוח בן רשע ,כפי שגם
הוא מתואר בהגדה.

משפט מוכר המכיל  3מילים לפי סדר המספרים

כאן כתוב :פרשת השבוע

1
עשה לך רב
וקנה לך חבר

על פי הסבר זה נבין
מדוע ה'הגדה של פסח' נותנת תשובה גם לבן
'שאינו יודע לשאול'.
איננו ממתינים לרגע שהבן יבוא לשאול!
טרם יבנה לעצמו עולם ערכים משלו ,עלינו
להשריש בלבו את האמונה בה'.

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר

הפתרון

ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח

משבוע שעבר:

ה

2
3

ה
רשות הרבים

גמ"ח מלב
אל לב

החלפת רהיט? תתחדש.
קנית ,מיטה ,עגלה או
מוצר חשמל?
מזל טוב!
ישנם אנשים שישמחו
לקבל את המוצר הישן.
למסירת/קבלת
המוצרים ,צלצל:

גמ"ח
בגדי תינוקות וילדים
הגיעו בגדים נוספים
לקבלה או מסירת מוצרים

052-6111900
מעשיך המוח -מחקרי המוח התפתחו מאוד בעשרות שנים
האחרונות ,אפשרויות הסריקה החדישות של המוח
מאפשרות להתבונן לעומק על תהליכים המתרחשים
בתוך האבר המסתורי הזה ,אמנם עדיין רב הנסתר מן הנגלה אך
ההתקדמות בתחום זה צוברת תאוצה רבה.
כבר באמצע המאה הקודמת גילו חוקרי המוח מספר תופעות
מרתקות שהתאפשרו להתקדם ולהשתכלל הודות לטכנולוגיה

שהתקדמה עם השנים .אחד הדברים הראשונים שנבדקו
היה כושר הזיכרון המסתורי של המוח ,החוקרים ניסו
לבדוק אם יש גבול לכושר הקיבולת היכול להיאגר בתוך
החומר האפור-וורדרד הזה .על פי הידוע ,המח אוגר
בתוכו זיכרונות רבים מספור ,כיום מניחים חוקרי המח
שכל דבר שראינו או שמענו או חווינו בכל צורה שהיא,
נצרב במוח לתמיד.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

050-9800059

'מה רבו

אלף בינה

הסיפור שלי הוא מפחיד ומצחיק ,תלוי איך אתה
מסתכל עליו .אני כבר לא צעיר .יצאתי לפנסיה לפני
שנים אחדות ,אך הסיפור הזה מלווה אותי מאז
היותי בשנות השלושים לחיי .אני מספר אותו
במשפחתי הגדולה ,ועד היום הוא משעשע ,אך גם
מרתיע אותי .עד לפרישתי הייתי כלכלן ויועץ מס.
מטבע הדברים ,השתלמתי ולמדתי כלכלה במוסדות
נחשבים .הקמתי משפחה ,והיו לנו חברים מימי
הנעורים וכאלה שפגשנו לאחר הנישואין .אחד
החברים היה אברהם ,בחור מעניין וקצת תימהוני
שעסק בפחחות .הוא היה מייצר מרזבים ,גגות וכל
מה שקשור לפח ולמוצריו .אברהם ,לא עלינו ,היה
חולה בנפשו ומפעם לפעם היה מתאשפז במוסד
לחולי נפש ,אחר כך משתחרר וחוזר למשפחתו .אם
תשאלו איך הוא הגיע לחברה שלנו ,היום אולי לא
יבינו זאת ,אבל בעבר הייתה סובלנות לאנשים
שונים ,ואברהם היה בחור די מעניין כשלא התפרצה
אצלו המחלה ,ובמחשבה שנייה ,הוא היה מעניין גם
כאשר זו הייתה מתפרצת .בימינו אין הרבה נשים
שהיו ממשיכות לחיות עם אדם כזה ,אך אז אנשים
התחתנו לכל החיים והתכוונו לזה .אשתו של אברהם
לא חשבה אפילו לרגע לעזוב אותו ,וגם אנחנו לא.
מלבד עיסוקו כפחח ,אברהם נהג לעסוק באומנות
הפח .הוא ייצר כל מיני דמויות קטנות וגדולות מפח,
וילדינו אהבו לשחק אתן .בגינת ביתו הציב מעין גן
יצירות אמנות מפח ומברזל ,שרבים היו אוהבים
להתבונן בהן .היום ,כשאני רואה את כל הדברים
המוזרים שקוראים להם "אמנות" ,אני חושב שהוא
היה יכול להיות אמן גדול ,ובמחשבה שנייה הוא
באמת היה אמן גדול ,אך הוא הגדיר עצמו פחח ולא
חשב על הכיוון הזה .באחד הימים נפגשנו במקרה
ברחוב .הגעתי למשרד שבו הדפיסו את עבודת
הגמר שלי לתואר שני בכלכלה .הייתה זו עבודה
שהשקעתי בה חודשים שלמים .באותם ימים לא
היה מחשב .היינו רושמים בכתב יד ומוסרים למשרד
של כתבניות בתשלום ,שהיו מדפיסות במכונת
כתיבה .מובן שניתן לשחזר את הכתב רק על ידי
צילום ,שהיה אז באיכות נוראה ביותר שניתן ,על
נייר כימי שדהה לאחר זמן .בקיצור ,החיים לא היו
קלים אז .המזל הוא ,שלא ידענו על כך .אני פוגש את
אברהם ,ובידו מתקן משונה .אני שואל אותו:
"אברהם ,מה זה?" הוא אומר לי" :עיצבתי מפח כלי
למטרייה" .באותם ימים התייחסו למטרייה כלרכוש
משמעותי ,כמו אופניים למשל ,לא כמו היום,

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

שמטרייה נמכרת בעשרה שקלים ,וברגע שהמטרייה
נעלמת מהעין קונים עוד שתיים .באותם ימים
מטרייה הייתה חפץ שמחזיק שנים ,וכאשר המוט
היה נפרד מהבד היו תופרים אותו בחזרה ,והיו גם
מתקני מטריות מקצועיים .מתוך כבוד למטרייה ,היו
כל מיני כלים להחזקתה ,לא כמו היום ,שמדובר בבד
תואם למטרייה .אז היו כלים קשיחים ,מפלסטיק או
מעץ .הייתי מכניס לתוכם את המטרייה ומהלך
כאילו מדובר במקל של אצנים .ובכן ,אברהם עיצב
כלי כזה מפח וצבע אותו יפה .אני די התרשמתי.
לפתע החל לרדת גשם .נזכרתי בצרור הדפים היקר
שבידי  -עבודת הגמר בכלכלה  -ונלחצתי מאד.
הסתכלתי לכאן ולכאן ,היינו במגרש ריק ששימש
תחנה סופית לאוטובוסים .הייתי ללא מעיל,
והחולצה שתחתיה הכנסתי את הדפים כבר הייתה
הבית
רטובה.
הראשון שהייתי
יכול לרוץ אליו
היה במרחק 200
מטר ,והגשם כבר
התחיל להרטיב
העבודה.
את
אברהם ראה את
מצוקתי והציע לי להכניס את העבודה לבית
המטרייה מפח .הוא שלף את המטרייה ,הכניס את
הדפים המגולגלים וסתם את הפתח בידו .לאחר מכן
פתח את המטרייה ,נתן לי להחזיק והמתנו יחד
לאוטובוס .כשזה הגיע ,התיישבנו בתוכו והתחלנו
לדבר .אחרי שלוש תחנות אברהם ירד ,ואני נשארתי
באוטובוס לשלוש תחנות נוספות .ברגע שעברנו
תחנה ,חשתי שאני מחזיק את המטרייה של אברהם
בידי .היינו שקועים כל כך בשיחה ,ששכחנו
מהמטרייה ומהעבודה .המטרייה שלו נשארה אצלי,
והוא ירד עם בית המטרייה מפח ובתוכה העבודה
שלי .ירדתי מהאוטובוס וחיכיתי לערב .מדוע חיכיתי
לערב? משום שאז לא היו טלפונים ניידים וגם לא
טלפונים בבתים .היה טלפון אחד בדואר ועוד שניים
בבית תושבים אמידים בשכונה .אמנם יכולתי לקחת
אסימון ולטלפן מטלפון ציבורי ,אבל למי הייתי
מטלפן? לסלולארי שעוד לא היה אז? לטלפון שלא
היה לאברהם בבית או בנפחייה? אני מאריך בתיאור
הדברים כדי שיהיה מושג איך חיו אז .אם ילד נסע
לירושלים ,ידעת ששבוע או שבועיים לא תדבר
אתו ,ואם בן אדם הלך לעבודה ,היית מחכה עד
הערב להשיג אותו בבית או היית שולח מכתב .דרך
אגב ,ככה היו מתנהלים שידוכים .היו שולחים מכתב
עם ההצעה ,ומי שהציעו לו היה שולח מכתבים

לרפואת יפה בת

מרים מחבובה

שבת פרשת " :וארא"
כניסת השבת16:27 :
יציאת השבת17:37 :
ר"ת18:10 :

טֹובים;
ַׁשחּו ָר ִעים ,לִ ְפנֵ י ִ
לׁ-ש ֲע ֵרי ַצ ִּדיק.
ְּור ָׁש ִעיםַ ,ע ַ
(משלי  -פרק י"ד ,פסוק י"ט)
בסופו של דבר :כפופים יהיו הרעים לפני הטובים ,ועוד
יתדפקו על דלתותיהם לבקש עזרה.

פרשה וליקחה
"איך יוצאים מזה" ,זו השאלה הבוערת בתקופתינו.
דומה ,שלא הייתה תקופת שפע כה ברוכה מחד גיסא:
אור החשמל והניאון הופך לילה – ליום ,הטלפון והפקס
 מקצרים מרחקים ,העיתונות הכתובה והמשודרת– מעבירה ידיעות מקצווי העולם .אנו נהנים מתוצרת
אמריקאית ,מטכנולוגיה יפנית ,מעבודה פיליפינית,
מרשת כבישים וציי מכוניות .ובבתים? מכונות כביסה
וייבוש ,מקררים ומקפיאים ,מיקסרים טוסט אובן
ומקרוגל – הכל בכל! איזה שפע! ואיזה מחיר.
מחיר כספי שגובה מחיר גופני ורוחני :חשבונות החשמל
והטלפון ,הגז והדלק תופחים .המינוס בבנק גואה,
מתחיל מירוץ מתיש לגלגול כספים ,לתשלומי חובות.
עובדים שעות נוספות ונשארים מתוחים ודואגים .איפה
השלווה של אבותינו ,איפה הרוגע שלהם?!
רגע אחד .ומה – האם אנו סבורים שלאבותינו לא היו
דאגות פרנסה? לא היו צרות? אם כן ,מה היה מקור
שלוותם ,ומהיכן שאבו את הרגיעה? ה"אור החיים
הקדוש זיע"א ,מגלה לנו בפרשתינו" :ולא שמעו אל
משה מקוצר רוח" הואיל ולא הייתה בהם תורה .ולמה
'חוסר תורה' נקרא 'קוצר רוח'? כי התורה מרחבת ליבו
של אדם .וזהו הסוד :השתתפות בשיעורי תורה משרה
(מעיין השבוע)
רוגע ,לימוד התורה – מביא לשלווה!

לברר ,אחר כך מחזיר תשובה במכתב ,ותתפלאו,
אנשים התחתנו עוד יותר מהר מהיום ,למרות
הטלפונים הסלולאריים שמאפשרים תשובה מידית
ובירורים בתוך שעה אצל חמישה אנשים .בערב אני
הולך לביתו של אברהם .אשתו נמצאת לבד ואומרת
שהוא נתקף בהתקף נפשי ואושפז בבית משוגעים.
כך קראו אז לבית חולים לחולי נפש .אני אומר לה:
"אני חייב ללכת לשם"" .למה ?" "עבודת הגמר שלי
בכלכלה נמצאת בכלי המטרייה שלו" .היא מסתכלת
עליי לבדוק אם אני מרגיש טוב ,ואני מתחיל לספר
לה איך העבודה בכלכלה נכנסה לכלי המטרייה שלו.
אותי זה מצחיק .אותה בכלל לא .היא מתבוננת בי
בחשדנות ,מפני שהיא מכירה מקרוב בני אדם
נחמדים שמתחילת לספר סיפורים לא כל כך
הגיוניים .למחרת בבוקר אני הולך לבית המשוגעים.
השומר בכניסה שואל אותי לאן אני צריך להגיע,

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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ואני אומר לו שלמחלקה ב' .אני
עולה למעלה ושואל אנשים איפה
מחלקה ב' .הם מפנים אותי
למחלקה .אני מגיע ,נוקש על דלת המחלקה והדלת
נסגרת מאחוריי .אני שואל" :איפה אברהם?" הם
עונים לי" :למה אתה צריך את אברהם?" אני מבין
שלא כל כך נכון לשתף אותם בעבודה שלי ובמטרייה
שלו .אני מחליט לצאת מהמחלקה כדי לדבר עם
מישהו מההנהלה ,ואז אני רואה שאין ידית מבפנים.
אני לכוד בתוך מחלקה סגורה בבית משוגעים .זה
מלחיץ אותי ,ובצדק .החולים מקיפים אותי מכל
עבר ושואלים מה אני מחפש .אני מתחיל להסביר
להם שעבודת הגמר שלי בכלכלה נמצאת במטרייה
של אברהם ,והם שואלים" :במטרייה?" אני אומר:
"לא במטרייה ,במתקן הפח של המטרייה" ,ורק אז
מבין כמה זה נשמע לא הגיוני .הם מצדם מציעים לי
פתרונות אחדים ,מתנדבים לכתוב בשבילי מחדש
את העבודה ,אחרים שואלים למה זרקתי אותה
לפח ,ואחד מהם אומר לי בשקט" :אמנם יש לי
בעיות ,אבל אני לא משוגע ,עם סיפור כמו שלך אתה
הולך ישר למחלקה ה' .עזוב ,תישאר כאן ,אל תספר
סיפורים מוזרים על עבודות בתוך פח של מטריה".
ואז אני רואה אחות מתקרבת ,וזה משמח אותי.
סוף-סוף מישהו נורמלי .אני ניגש אליה ואומר" :אני
צריך את אברהם ,תוכלי להראות לי היכן הוא ?" היא
שואלת" :לשם מה אתה צריך את אברהם?" ואני
אומר" :עבודת הגמר שלי בכלכלה בתוך המטרייה
שלו" .הייתי לחוץ ונרגש מכל הסיטואציה .היא
מסתכלת עליי ואומרת" :תירגע ,אדוני ,מאיזו
מחלקה הגעת?" "גברת ,אני לא משום מחלקה" ,אני
מסביר" ,באתי לחפש את העבודה "...היא מסמנת
לאח להתקרב אליי .ברנש בריון מתקרב ,ואני אומר
לה" :גברת ,את חייבת לשמוע אותי .אני יודע שזה
לא נשמע הגיוני ,אבל עבודת הגמר שלי באמת
נמצאת במטרייה של אברהם" .האח אומר לי:
"תירגע ,תירגע ,קיבלת זריקה היום?" אני מתחיל
לזעוק" :זו טעות איומה .אני בן אדם רגיל ,נכנסתי
לכאן בשביל עבודת הגמר במטרייה של אברהם".
קולות הצחוק מסביב הבהירו לי שאני צריך להפסיק
לדבר .כל דיבור מזיק .הם מובילים אותי מחוץ
למחלקה ,ושם אני מבחין בחבר מהלימודים .אני
אומר לו" :ארנון ,אתה מוכרח לעזור לי ,אני בצרה".
הוא מזהה אותי" .מה קורה ,דוד? איך הגעת לכאן?"
מסתבר שארנון הוא אחד ממנהלי המוסד .אני
מחליט להשתמש בעצת האחות ולהירגע ,ומתחיל
לספר את הסיפור בצורה הגיונית .אני אומר לו:
"תעשה לי טובה ,שב איתי חמש דקות ותקשיב לכל
מה שיש לי לומר" .אני מוציא את הארנק ,מראה לו
פנקס צ'יקים ,כסף ותמונות שלי ושל משפחתי" .זה
בשביל שתבין שאיני מאושפז כאן ,אלא באתי
לביקור ונקלעתי לתסבוכת" .אני מבקש ממנו לבדוק
אם מישהו בשמי רשום אצלם .הוא שולח את
האחות לבדוק ,ובינתיים אני
מספר לו ברוגע את סיפורי ההזוי.
האחות מגיעה ואומרת שאכן

לע"נ רוני ראובן

איני רשום במוסד ,והיא גם יודעת היכן אברהם
מאושפז .הוא במחלקה ג' .אני נכנס למחלקה ,מלווה
בארנון ,שרצה לשמור עליי (וגם לבדוק אם הסיפור
שלי נכון )...אנחנו נכנסים לחדר של אברהם .הוא
אומר לי" :שכחת אצלי את העבודה ,שמרתי עליה
היטב .אני מקווה ששמרת בשבילי את המטרייה".
אמרתי לו" :היא מונחת בביתי ומחכה שתבריא".
הוא ניגש אל הארונית שלו ,מוציא משם צרור דפים
ואז אומר לי" :אתה יודע מה ,דוד ,הכנתי לך הפתעה".
זה כבר בישר לי רעות" .איזו הפתעה?" אני שואל.
"קראתי היטב את העבודה ,והיו לי הערות לגבי כל
התזה שלך .רשמתי שם הרבה הערות ,כמובן
בצדדים ,כדי לא לפגוע בטקסט שלך .סימנתי נקודה
על כל משפט שהיו עליו הערות ,ואתה כבר תדע מה
לעשות" .חשתי שראשי מסתחרר .ידעתי היטב
שפירוש הדבר הוא להגיש את כתב היד מחדש
לכתבניות ולהזהיר אותן שלא להתייחס בשום אופן
לקשקושים .בקיצור ,כל ההרפתקה הזו הייתה
מיותרת לחלוטין ,שלא לדבר על הסכנה הנוראה
שבאשפוז כפוי .עדיף היה שהעבודה תירטב ואבקש
הקלדה חוזרת .אני מסתכל על ארנון המנהל ,הוא
מסתכל עליי ,ואני אומר לאברהם " :ממש תודה על
ששמרת לי את כתב היד ,ואני מודה לך מאד על
ההערות ,אני בטוח שהן יעזרו לי מאד" .חזרתי
הביתה ,סחוט ומותש פיזית ונפשית .סיפרתי
לרעייתי מה עבר עליי ,והיא לא הפסיקה לצחוק,
כנראה לא הבינה את רגעי הפחד שעברו עליי.
הלכתי לישון בידיעה שלמחרת שוב אלך עם כתב
היד להקלדה חוזרת (איני חושב שקראו לזה הקלדה,
אלא הדפסה) .באישון לילה אשתי מעירה אותי:
"תשמע ,אברהם הזה הוא גאון .תראה את ההערות
שלו" .אני חושב שהיא צוחקת ,אך אז אני נוטל את
החומר המודפס ,קורא את ההערות ומגלה שהאיש
כתב דברים נכונים ,חכמים ,אפילו נועזים .הוא תיקן
טעויות מביכות וחידש חידושים שנתנו צבע ועניין
לעבודת הגמר .בדקתי את הדברים וגיליתי שהוא לא
טעה במאומה .למחרת הלכתי למשרד הכתבניות,
ביקשתי מהן להדפיס מחדש ולקבל את ההערות
המצוינות בצדדים .הגשתי את העבודה ,ולאחר
מספר שבועות התבשרתי כי קיבלתי את הציון
הגבוה ביותר .כשהמרצה מסר לי את התוצאות הוא
אומר" :תשמע ,ראיתי עבודות רבות ,אבל פה ראיתי
השקעה ויצירתיות .ממש שיגעון של עבודה" .ומי
כמותי ידע עד כמה הוא צדק .לאחר חודש יצא
אברהם מבית החולים הפסיכיאטרי .עשינו לו כבוד
רב עם העבודה והצעתי לו לממש את הידע הנרחב
שלו ,אך הוא אמר שעבודת הפחחות מושכת אותו
ולא טורים חשבוניים .אברהם כבר אינו בין החיים,
אבל הותיר משפחה יפה ונורמלית ,והילדים שלו -
לא תאמינו  -כולם כלכלנים ובנקאים מהשורה
הראשונה ,שומרי מצוות קלה כבחמורה.
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

יש לכם סיפור מהחיים?

נקודה למחשבה

ר' מע"י

"...מעולם לא אמר כן מי
שאינו יכול לומר לא"...

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"

בן שרה

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

כחום היום
נפתלי החליט לעשות כסף קל ממכירת ארטיקים בחוף הים ,הוא
קנה צידנית עמוסה בארטיקים והציב את אחיינו שימכור אותם.
כשהגיע לחוף נזכר כי שכח להביא איתו שמשייה וכשהבחין בשמשייה בקרבת
מקום לקח אותה כדי להצל על הארטיקים מהחום הכבד .כשיאיר בעל השמשייה
הגיע לחוף ,לקח את השמשייה שלו בחזרה והארטיקים נמסו בשמש הקופחת.
כשהגיע נפתלי וראה את הנזק תבע מיאיר "אתה חייב לשלם לי על הארטיקים,
לפחות היית מודיע לי שאתה לוקח את השמשייה "...ואילו יאיר טוען" :בסך הכול לקחתי את השמשייה
שלי בחזרה ואני לא חייב להודיע לך כלום" .האם יאיר חייב לשלם על הארטיקים לנפתלי?

"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

שאלה:
שלום .האם מותר למרוח שמן זית על כפות
הידיים בשבת בגלל יובש ,או שיש איסור ממרח
או איסור אחר?
תשובה:
איסור ממרח לא שייך אלא במשחה וכדו' ,אבל
בשמן אין שייך איסור זה ,ולכן מותר למרוח
שמן זית על ידיו או על גופו בשבת לשם תענוג.
אולם הסובל מיובש ,או מעור סדוק ,אסור
למרוח שמן זית על מקום היובש ,משום איסור
גזירת שחיקת סממנים.
שאלה:
יש לי שאלה כבוד הרב .האם צריך להטביל
"פלטה" של שבת?
תשובה:
פלטת שבת אינה טעונה טבילה לפי שאין האוכל
נוגע בה ורק בתינוק יש להקל בזה.
שאלה:
כבוד הרב ,רציתי לאכול משהו קטן בין תפילת
שחרית של שבת לבין מוסף לכן קידשתי
ואכלתי .השאלה שלי היא :אם עשו קידוש אחרי
שחרית של שבת ואח"כ התפללו מוסף האם
צריך לקדש שוב או שלא חייב?
תשובה:
מעיקר הדין אין צריך לחזור ולקדש ,אך טוב
להחמיר ולקדש פעם נוספת ,לאחר תפילת
מוסף.
שאלה:
הרב ,כשמטגנים ירק הקדוש בקדושת שביעית
האם צריך לשמור קדושת שביעית בשמן?
תשובה:
שמן של שביעית שנשאר לאחר הטיגון אסור
להשליכו כל זמן שאפשר להדליק בו אלא אם כן
נשארה בו כמות קטנה ביותר שרגילים לשופכו.
שאלה:
שלום כבוד הרב! האם מותר לאבל בתוך
השלושים להשתתף בהכנסת ספר תורה כשיש
שירים וכלי נגינה?
תשובה:
אין לאבל להשתתף באירוע שיש בו מוזיקה,
למרות שמדובר בשמחה של מצוה.

שלחו אלינו! "יודעי בינה" ,ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.
naort26@gmail.com

מעשה בית הדין

*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

להצלחת מיכל איריס בת חמדה

השאלה משבוע שעבר
האופניים
הבית של אורן היה ממוקם בכניסה ליער ירושלים
ושימש כנקודת יציאה וכמקום לשמירת חפצים
עבור החברים ,יום אחד נחת על אורן חבר ישן בשם
יאיר כשהוא רכוב על אופני שטח שטח חדשים
וביקש ממנו לשמור עליהם ליומיים שלושה.
אורן שהכיר את עברו המפוקפק של יאיר חשש
כי האופניים גנובות והודיע ליאיר שלא ישאיר
את האופניים ברשותו ,ובמידה וישאיר הוא יעיף
אותם ליער ,יאיר נפנף בביטול ואורן הוציא את
האופניים מן החצר לשבילי היער והם נעלמו משם
לאחר מספר שעות .לאחר מכן התברר כי האופניים
נגנבו משימי שהיה ידיד משותף של השניים ,שימי
מיהר לבוא ולאסוף את האופניים מביתו של יאיר,
וכשגילה יאיר שאורן השאיר אותם ביער והם נגנבו,
הוא תבע מאורן לשלם עליו כשאורן טוען "אני לא
קשור לכל הסיפור ,לא אני גנבתי את האופניים וגם
אמרתי ליאיר בפירוש שלא ישאיר אותו אצלי .יאיר

ל"ט מלאכות

הצד

ְמלֶ אכֶ ת ַה ָצּד (במקורות "מלאכת צידה") היא אחת
מהמלאכות שהיו נעשות במשכן ,ולכן היא נחשבת
לאחת מל"ט מלאכות שבת .במשכן היו צדים תחשים
כדי לפשוט את עורם לצורך יריעות המשכן .מלאכת
צד אינה הריגה ,כפי שאפשר להבין מהשימוש המקובל
בעברית המודרנית ,אלא עצם לכידת בעל-החיים

מותר לשחרר כל בעל
א.
חיים שניצוד כיוון שהאיסור חל על
הצידה ולא על השחרור.
חרקים העלולים לעקוץ
ב.
את האדם ,לא יצוד אותם אלא
יבריחם מעליו .ואם החרקים כבר
נמצאים על גופו ,ואינו יכול להסירם
אל באמצעות ידו ,מותר לתפסם ביד
ולהשליכם אך אסור להורגם.
אם מדובר במקרה הנ"ל
ג.
בחרקים שאינם עוקצים ,כגון נמלים
אסור לצוד אותם או לתפסם בכל
אופן.
אין היתר לטלטל בע"ח
ד.
שנועדו לשעשוע ,אלא אם כן יש
חשש שימותו.

גנב אותם ולכן הוא חייב לשלם "...מה דעתכם ,מי
חייב לשלם על האופניים ,יאיר או אורן?
תשובה בקצרה:
נראה שאורן חייב מכיוון שהוציא את האופניים
מחצרו ליער ,אם לא הייתה לו אפשרות להחזיר את
האופניים לבעלים או למשטרה כיוון שהוא חושש
מיאיר ,מותר להחזיר לו את האופניים ליאיר ,אבל
אסור לו להוציא אותם מרשותו למקום שבו הם
עלולות להיגנב.
תשובה בהרחבה:
לגבי חיוב השמירה בחפצים שנגנבו או שאבדו
ישנם בהלכה ארבעה כללים ,שעל פיהם ננסה
לראות את הדין במקרה שלנו .כלל א' :אדם שהגיע
לידיו חפץ גנוב ,הופך להיות שומר על הכלי כדין
אדם שמצא אבדה( .טור חושן משפט סימן שמ"ח)
כלל ב' :במקרה שאדם מצא אבדה ברחוב ועדיין
לא החזיק בה ,אבל אם החזיק בה והיא ברשותו
חייב להשיב את האבדה גם אם ייגרם לו מכך נזק,
אבל אם האבדה ברשותו חייב להשיב את האבדה
גם אם ייגרם לו נזק .ועיין בהמשך התשובה
(שולחן ערוך חושן משפט סימן רס"ד) כלל ג':
אדם שהוציא חפץ ממקום שבו הוא נשמר היטב,
למקום שלא ישמרו נחשב מזיק בידיים על אף
שהנזק הגיע ממקום אחר ,במעשה הוצאת החפץ
הכניסו לנזק בפועל וחייב כדין מזיק( .נתיבות
המשפט סימן רצ"א) כלל ד' :אדם שהגיע לידיו
חפץ גנוב והוא מפחד להחזיר את החפץ לבעלים
מכיוון שהגנב הוא אדם אלים ,מותר להחזיר את
הגניבה לגנב והבעלים אינם יכולים לתבוע אותו
להחזיר להם את החפץ .ועכשיו לסיפור שלנו,
בעניין דומה נפסקה הלכה בשולחן ערוך חושן

משפט סימן שמ"ח ,במעשה שבו ראובן הבחין
בשמעון הנכנס לביתו של לוי ומוציא ממנו כלי
כלשהו ,שמעון פנה לראובן וביקש ממנו לשמור
עבורו על הכלי .ראובן שמר על הכלי בנאמנות
והחזירו בחזרה לשמעון ,לוי אינו יכול לתבוע את
ראובן בשאלה מדוע החזיר את הכלי לגנב ולא
לבעלים .משום שאינו יודע בוודאות ששמעון
גנב את החפץ ויתכן שהחפץ שייך לו .ומסביר
בעל ספר 'מאירת עיניים' שהטעם לכך הוא מפני
שלטענתו של שמעון הכלי שייך לו ,ולא ללוי .ולכן
ראובן אינו חייב להחזיר את הכלי ללוי למרות
טענתו שהחפץ נגנב ממנו .וכן הדין במקרה שלנו,
אורן הפך להיות שומר אבדה מרגע שהאופניים
נכנסו לרשותו אפילו אם לא הסכים לשמור
עליהם ,הדבר אינו תלוי ברצונו של האדם אלא
בחיוב התורה להשיב את האבדה לבעלים ,לכן
כאשר אורן שם את האופניים במקום שבו הם
ייגנבו בוודאות הוא פשע בשמירה שהתחייב בה
ברגע שהאופניים הגנובות נכנסו לחצרו ,והיה חייב
לשמור עבור הבעלים את האופניים או להחזירם
להם .אבל ,במקרה של אורן עלול להיגרם
נזק מיאיר כאשר היה מנסה להחזיר לבעלים
האמיתיים את האופניים ,הרי שאז מותר לו
להחזיר את האופניים לגנב ,ואין לבעלים תביעה
עליו מדוע הוא החזיר לגנב ,אבל בשום אופן אסור
לו להוציא אותו מרשותו מחמת שבכך הוא מזיק
בידיים ,כפי שאדם
חייב במקרה שיוציא
חפץ מביתו של חברו
ויניח אותו ברשות
הרבים.

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

הגזר ואלפא-קרוטן  -כוח נוסף למלחמה במחלה

זמרת הארץ

פהפיגמנט אלפא-קרוטן הוא קרוב משפחה של הבטא-קרוטן ,ומהווה גם הוא
מקור לוויטמין  .Aמחקרים מראים כי יש לו תרומה חשובה להפחתת הסיכון
למחלה .נמצא כי הוא יעיל במיוחד בהפסקת התרבותם של תאי המחלה הידועה .בסדרת מחקרי
מעבדה יפניים נמצא שאלפא-קרוטן היה יעיל פי עשרה מבטא-קרוטן בהפסקת התרבותם של תאי
המחלה הידועה .במחקר שבו נערך מעקב אחר כ 124,000-אחיות ועוסקים אחרים
בבריאות ,מצאו חוקרים מהרווארד ,שאנשים לא-מעשנים ,אשר צרכו הכי הרבה מזונות
העשירים באלפא-קרוטן ,הקטינו את סיכוייהם לחלות במחלה הידועה ב ריאה ב!%63-
כאשר הוסיפו למחקר גם מעשנים נמצא שההשפעה הרבה ביותר הייתה לתערובת
של כל ששת הקרוטנואידים העיקריים :אלפא-קרוטן ,בטא-קרוטן ,ליקופן ,בטא-
קריפטוקסנטין ,לוטאין וזיאקסנתין .בכלל ,מחקרים מרמזים יותר ויותר שצירוף של כל
הקרוטנואידים העיקריים ,הוא המעניק את ההגנה המיטבית( .יש להתייעץ עם רופאים)

