אלף בינה

ז' שבט תשע"ו 163 -
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :
קיימים סוגים שונים של רגשי אשמה של הורים.
הדרגה החמורה של האשמה הורית מתרחשת אצל
הורים שנולד להם ילד ש’אינו מושלם’ ,ילד עם
בעיה קלה או קשה ,פיזית או נפשית .הורים אלו
נוטים להאשים את עצמם:
‘אילו לא הייתי חוטא בחטא פלוני ,זה לא היה
קורה .אילו הייתי מתנהג יותר בקדושה בנושא
פלוני ,היה נולד לי ילד בריא’.
המחשבות הללו קיימות כמעט אצל כל הורה
מסוג זה ,בין אם הוא מבטא אותן בקול ובין אם
לא .הן נפוצות גם אצל הורים שילדיהם לא הצליחו

הפתרון משבוע שעבר

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

מכיל  3מילים לפי סדר המספרים
1

רבים
ביד
מעטים

בתחומי החיים השונים,
כולל כאלו שאחד מילדיהם התגרש או שאינו
מוצא את זיווגו.
מחשבות אלו יש לעקור מן השורש! הקדוש ברוך
הוא ,א-ל מלא רחמים ,אינו מעניש על התנהגות
בלתי הולמת של הורים בפגיעה בילדיהם .ילד
שהגיע לעולם עם חיסרון קל ,ילד שלא “הולך לו”
במשהו ,כל אלו הם ניסיונות שה’ מנסה אותנו.
השאלה האחת האמורה להישאל על ידינו היא:
מה עושים מכאן ואילך? כיצד מתמודדים עם
הניסיון באופן הטוב ביותר ,באופן שיגרום נחת רוח
לבוראנו .הורים שילדיהם מושלמים אינם טובים
יותר מהורים שלילדיהם יש חיסרון כלשהו.

גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה

כאן כתוב :נס פך השמן

הפתרון

ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח

משבוע שעבר:

2

3

שבת שלום
ומבורך
8000445@gmail.com

גמ"ח
שמלות כלה
במחירים סימליים
בלבד
053-2814182
גמ"ח
"לולי תורתך שעשועי"
בגמ"ח ניתן להשאיל
מיחם ,פלטה ,שעון שבת לשקע
ספרי תהילים ,ספרי ברית עולם ועוד...

לפרטים052-7117668:

חוקרים גילו צמח מדברי נדיר שחי באזור הנגב המסוגל להשקות
מעשיך
את עצמו .לצמח יש עלים בעלי מבנה מיוחד הכולל שקעים ,חריצים
ותעלות ,באמצעותם הוא מתעל את כמויות המים המזעריות ביותר
שהוא מצליח ללכוד במדבר הצחיח היישר לעבר ...שורשיו .זהו הצמח היחיד
המוכר בעולם שנחון בתכונה מיוחדת זו והוא עשוי ללמד את המדענים שיטות
חדשות למקסם את חלוקת המים באזורים ששורר בהם אקלים קשה ביותר.
לדברי הפרופסור שחקר את תכונות הצמח הקרוי 'רוברב מדברי' ,עמי קדם שחיו
במדבר למדו מן הצמח הזה את סודות איסוף המים גם בתנאי היובש הצחיחים

ביותר .לדבריו הנבטים שחיו בנגב לפני אלפיים שנה בנו בשטח מבנים
שחלקם זרדו עד ימינו המזכירים בצורתם את מבנה החריצים שעל
גבי העלה שנתגלה זה עתה.
על פי המחקר שנערך לאחרונה צמח הרובארב המדברי מסוגל להפיק
מאוויר המדבר  4.2ליטרים של מים .אולם נמצאו כבר צמחים ממין זה
המסוגלים לאגור  44ליטרים של מים לשנה .בהתחשב בכך שבאזורים
הללו רמת המשקעים עומדת על  75מ"מ לשנה הרי שהצמח מצליח
לנצל כמעט את כגל המים הזמינים עבורו.

הנהלת העלון052-8000445 :

ההשאלה ללא תשלום ומותנית בהשארת פיקדון

מה רבו

אלף בינה

שלום רב ,כותב לכם שוב היהודי מירושלים .לא מזמן טיילתי
עם אורח שהגיע מחו"ל בירושלים .הוא ביקש לרכוש מתנות
לקרובי משפחתו ,וניצלנו את הסיבוב הקטן שלנו להיכנס
למספר חנויות .היה זה בשעות לפני הצהריים ,כשלפתע
נכנס מישהו לחנות וצועק" :שקיעה ,שקיעה" .בעל החנות
הגיב במהירות ,הודיע לכל הנוכחים כי הוא חייב לסגור את
החנות בזה הרגע ,כמה מהם ניסו למחות ,אך הוא פשוט דחף
אותם החוצה והסתלק .האורח שלי נדהם .שקיעה בשעה
 11:00בבוקר? מה קורה כאן .הרגעתי אותו ,שהשקיעה גם
היום בזמנה וכי האיש שנכנס בא להזהיר אותו מדבר-מה.
תסלחו לי שאיני רוצה להזכיר כאן במפורש ממי ביקש
האיש להזהיר ,אבל המקרה הזה הזכיר לי את הביקור
שערכתי לפני כשלושים וחמש שנה באחד ממשרדי
הממשלה ,שאיש לא היה שש להיות מוזמן אליהם וודאי
שאיש אינו מתנדב לבקר שם מרצונו הטוב .אבל אני עשיתי
את שני הדברים ,גם ביקרתי וגם מרצוני הטוב .בכל פעם
שאני מבקר בכל מיני מקומות מעניינים ,אני נוהג לקחת עמי
את אשתי ,גם כדי לשתף אותה בחוויות ובטיולים שלי ,וגם
כחיפוי לעת צרה .לכן ,גם הפעם אני אומר לרעייתי" :תזדרזי,
אנחנו הולכים למשרדי מס הכנסה" .אשתי שמעה את
המילים 'מס הכנסה' ומיד ביקשה
את נפשה להתעלף ,אחר כך
החליטה לדחות את ההתעלפות
לאחר שתשאל אותי איזה עסק
יש לי עם מס הכנסה .אני מסביר
לה ,כי המטרה של ההליכה לאותו
משרד ממשלתי האחראי על מס
ההכנסה אינה נובעת מסקרנות או מרצון ליצור קשרים
כלשהם איתם ,אלא כדי למסור עדות בנושא של רואה
החשבון רייניץ ,שרואה לכל השכונה את החשבון מזה שנות
דור" .מה יש לך נגד רייניץ?" שואלת רעייתי" .ולמה ללכת
למסור נגדו עדות ,בייחוד כשהוא מסובך כל כך עם
השלטונות בנושא של שלכטר?" ואני אומר לה " :אין לי דבר
וחצי דבר נגד רייניץ .ואם היה לי משהו נגד רייניץ ,האם
הייתי מעלה על דעתי למסור נגדו עדות במס הכנסה או בכל
משרד ממשלתי אחר?" רעייתי מחשבת את העניין בראשה
ומחליטה להצטרף אליי אל גוב האריות ,אנחנו עוצרים
טקסי ,מתיישבים ,ואני אומר לו" :מס הכנסה" .הנהג מיד
מצטדק" :רגע ,אדוני עדיין לא התיישבתם ואני לא הספקתי
לשים מונה אתה לא יכול לעצור אותי על לא עוול בכפי.
ואני אומר לו" :מדוע אתה חושד בי שאני מאנשי מס
הכנסה? אני רק רוצה להגיע למשרדי מס הכנסה .וחוץ מזה,
אתה לא מפעיל מונה כי אני סוגר אתך על  25שקל" .לנהג
אורך זמן להסדיר את נשימתו ,הוא מעיף בנו עוד מבט של
חשד וליתר ביטחון מפעיל מונה .מסתבר שיש איזה כוח
במילים "מס הכנסה" לחולל פלאים ,כי כקרוב למאה שנותיי
עוד לא ראיתי נהג מונית המפעיל מונה מיוזמתו ,ללא
הפעלת כוח פיסי מצד הנוסע ,ופתאום שתי מילים שלי,
והאיש נוגע במכשיר המיותר ההוא מבעד לקורי העכביש...
לפני שאני מספר לכם על אותה פגישה ,אני חייב לציין

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

מספר נקודות באשר למשרד רואי החשבון של רייניץ.
למעשה ,עליכם לבטל כל מה שדמיינתם על משרדי רואי
חשבון ,לפני שאתם בכלל מתחיל לחשוב על רייניץ .המשרד
של רייניץ אינו אלא "קריימל"  -פונדק קטן המצוי במאורה
כלשהי מתחת מקווה כלשהו .כשאתה מגיע לשם :אתה
דורך על ניירות שעליהם רשומות הכנסותיהם המלאות של
תושבי השכונה ,אנשים עומדים והולכים ומעשנים ואוכלים
וצועקים זה על זה ובפרט על רייניץ .למעשה ,אין רייניץ
אחד ,יש כמה כאלה ,מגיל  16עד  ,92כל קרובי משפחתו של
רייניץ מועסקים בעסק הזה ,אבל הרייניץ הראשי הוא כבן
 ,68והוא מפעיל את כל עדת הרייניצים ,מהנהלת חשבונות,
מזכירות ,ניקיון ,טלפונים ושליחויות .אצל רייניץ מדברים
רק אידיש ,ואתה יכול לדבר חופשי על כל עסקיך ,כתנאי
שזה באידיש ובתנאי שתקשיב לעצתו של הרייניץ הראשי
או של שני עוזריו .רייניץ דנן רוחש טינה אמיתית למשרדי
הממשלה ,והוא רואה בתשלום שקל מיותר  -מעשה בלתי
מוסרי בעליל .לא ברור איפה למד את ראיית החשבון .יש
הטוענים בגליציה ,אבל אתה יכול לסמוך עליו שעם כל צרה
שלא תבוא אליו הוא יוציא אותך ,לא פעם עם התנצלות
כתובה שחור על לבן מטעם שלטונות מס הכנסה .רייניץ
נראה תמיד מוטרד ,אך לעולם לא מאבד את שלוות רוחו,
פרט למקרים שבהם הפציינט שמדווח על הפסדי ענק רוכש
פתאום רכב מפואר ,אז תשמע את רייניץ צועק מקצה
העולם ועד קצהו ,ובמקרים רבים
אף משליך את הברנש ממשרדו
יחד עם כל התיקים שלו ,כי אין
דבר שרייניץ שונא יותר משוטים
או שקרנים .כעת תבינו איזו
תדהמה נפלה על השכונה והעולם
היהודי כולו ,כאשר רייניץ נקרא
למשרדי מס הכנסה והוגש כנגדו כתב אישום על העלמת
סכום של חמישה מיליוני שקלים ,מנכסי המנוח לוי יצחק
שלכטר ז"ל .מאיפה שאינך מסתכל על זה ,מדובר במכה
קשה לרייניץ ,ואל תחשבו לרגע שהמכה קשורה לשמו
הטוב של רייניץ ,שכן אין אף זאטוט בשכונה שמעלה על
דעתו שרייניץ מעל אפילו בשקל מכספו של המנוח שלכטר.
הבעיה של רייניץ אינה בשכונה כי אם מול הדודים ממס
הכנסה ,שמאשימים אותו בסיוע ישיר להעלמת מיסים
בשירותו של שלכטר המנוח .כשאני פוגש את רייניץ
ב'זופניק' ,הוא נראה די מוטרד ,וזה אינו חידוש ,כי כאמור
רייניץ תמיד נראה מוטרד ,אך כשונה מתמיד ,הפעם רייניץ
באמת מוטרד ולא רק נראה ,וכשאני בא אתו בדברים ,אני
לפתע מעלה רעיון" :אולי אלך להעיד לטובתך במס הכנסה".
רייניץ תוקע בי מבט" :אתה רוצה לומר לי שאתה מוכן
להיכנס לגוב האריות?" ואני אומר לו" :אני רוצה לומר לך
שלזקן בגילי מס הכנסה מזכיר יותר קן חתולים מגוב אריות,
ובכל מקרה ,כל מה שצריך הוא לספר להם את הסיפור
האמיתי ולגמור את העניין" .רייניץ מרעיף עליי ברכות עד
בלי די ,ואני אומר לו" :אל תרעיף עליי כלום ,רק תבטיח
שאתה מקבל בחזרה את לייטנר שזרקת אותו על שכלל
בשיפוץ שלו ברזים מזהב .שלא תטעה ,גם אני מתנגד
לברזים מזהב ,מטעמי צניעות וטעם טוב ,אבל הדמעות של
לייטנר מתחרות עם כמות המים שיוצאים מברזי הזהב

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

פרשת" :ויגש"
כניסת השבת16:06 :
יציאת השבת17:17 :
ר"ת17:49 :

ּכִ י-ג ֲֹאלָ ם ָחזָ ק;
ת-ר ָיבם ִא ָּתְך.
הּוא-יָ ִריב ֶא ִ
(משלי  -פרק כ"ג ,פסוק י"א)

הזהר ביתומים .המה תשושי כח ,השם הגואל
אותם הוא חזק והוא יריב עמך את ריבם.

פרשה וליקחה
וירא אליו ויפול על צואריו ,ויבך על צואריו עוד
(מו ,כט) -רש"י" :אבל יעקב לא נפל על צוארי
יוסף ולא נשקו ,ואמרו רבותינו שהיה קורא את
שמע".
נשאלת השאלה ,מדוע דווקא עכשיו קורא יעקב
קריאת שמע? השפתי חכמים מבאר שהגיע
זמן קריאת שמע ולכן קרא (ולפי זה צריך לומר
שהתורה באה להדגיש את גדולת יעקב ,שעל
אף רגע הפגישה הגדול ,הוא אינו שוכח את
מצוות קריאת שמע מיד בזמנה).
ועוד ,בפרשת קריאת שמע נאמר "ואהבת את ה'
אלוקיך...בכל מאודך" .מהמילים "בכל מאודך"
דורשים חז"ל בסוף מסכת ברכות" ,בכל מידה
ומידה שהוא מודד לך ,הוי מודה לו במאוד
מאוד" (כלומר המילה "מאודך" מתפרשת
ונדרשת הן כלשון "מידה" והן כלשון "מאוד"),
ללמדך שחייב אדם לברך גם על מה שנראה
בעיניו כרע .יעקב אבינו ,כשראה במוחש כיצד
כל מה שחשב לרע מתברר כטוב ,קרא את
קריאת שמע ,שבה נאמר עניין "בכל מאודך".
שלו"" .לייטנר בפנים" ,אומר רייניץ" ,רק סע לשם ותעזור לי
להיפטר מהם" .נהג המונית מגיע ,המונה מורה על  30שקל.
אני מקווה שאשתי לא ראתה שהפסדנו חמישה שקלים
בגלל פליטת הפה שלי .בשער אני נשאל לאן מועדות פניי,
ואני אומר" :לחקירות" .עולה לקומה שתיים ושם מודיע
לשוער כי באתי למסור עדות בנושא רייניץ .בתוך דקה
מתרחשת תכונה מסביבי ,מספר חוקרים אצים אליי ,מגישים
לי מים ותה וקפה ,ומציעים לאשתי לחכות בינתיים עד שאני
מוסר עדות ,אך אני אומר" :או אשתי או כלום" .והם כל כך
להוטים לשמוע אותי ,שהם מוכנים לעשות את החריגה הזו
מהפרוטוקול .ובפנים אני מתחיל לגולל את הסיפור כולו" .זה
לא יפה לדבר על נפטרים" ,אני מתחיל לומר" ,אבל כאן
מדובר בעניין נצרך שהרבה גופי תורה תלויים בו ,לכן אני
מרשה לעצמי לדבר" .וכאן אני מספר לחוקרים את הסיפור
של לוי יצחק שלכטר .אני מצטער ,שאני נוקט פה בתכסיס
וממציא לכם שם בדוי ,כדי לא לפגוע במשפחתו של הנידון
האמיתי .סלחו לי ותודו שהאמנתם .לוי יצחק שלכטר היה
אחד הקמצנים הגדולים ביותר בשכונה ,ויש אומרים

לע"נ זאב אופגנג
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אלף בינה

אלף בינה

בירושלים כולה .איני רוצה להיכנס לכל
הדיבורים הללו על ירושלמים קמצנים,
שכן מדובר בהשמצות מצד אלה שלא
ידעו צער ומחסור מימיהם ,אבל אם נבחר להאמין לכל
אותם משמיצים ,הרי שלוי שלכטר ללא ספק מביס את
כולם בקמצנותו .מלבד הדברים הרגילים של לקחת סיגריות
מאחרים וארוחות בדרך קבע בבריתות ,בר מצוות וחתונות,
לוי שלכטר ידע להרוויח כסף ,אבל מעולם לא ידע איך
להוציא אותו .כשאני מתכוון להוציא ,איני מדבר על תרומות
או אפילו על צרכי המשפחה ,אלא על הוצאות כמו למשל
בניית בניין :אתה צריך לשלם על הבטון ,על הובלת סחורה...
אלו לא דברים שקשורים לנתינה אלא לחובה ,בעניין הזה
שלכטר היה אלוף .קודם כל ,קשה היה להשיג את שלכטר
כשהוא חייב לך כסף .לשלכטר לא היה טלפון סלולארי והיה
לו הכישרון המיוחד לא להיות כשלא משתלם לו להיות.
שנית ,לשלכטר היו אלפי דרכים להתחמק מתשלום .למשל:
"אני צריך להזמין פנקס צ'קים"" ,הבנק סגור"" ,תבוא עוד
שבועיים"" ,אני בחו"ל"" ,אני בקשיים" .כאשר הברנש
האומלל הצליח לעבור את שבעת המדורים ולהגיע אל
שלכטר בכבודו ובעצמו ,לקחת אותו פיזית לבנק ולהוציא
יחד אתו את פנקסי הצ'קים ,בא שלב ההתשה .לשלכטר
הייתה נטייה לעשות שמאות בצ'קים ,וככל שלא החמיר
בעצמו בנושאי שמאות ,כך דרש מהבנק להחמיר עם
טעויותיו .זה אומר ,שפקיד הבנק ידע היטב שאם יאשר צ'ק
ששלכטר חיזק בו את הספרה  ,3הוא ייתבע על ידיו מדוע
אישר צ'ק אף שנרשם בו בפירוש שלא לאשר שום שינויים.
כמו כן ,שלכטר היה שוכח לחתום .אנשים שוכחים ,מה
לעשות .לפעמים היה שלכטר חותם ,אך שוכח לחתום
בחתימה הזהה לזו שהודיע עליה בבנק ,לפעמים היה חותם
פעמיים ולפעמים היה מתקן וחותם ,התוצאה של כל אלה
הייתה  -הצ'ק חוזר "טכנית" וכדי לקבלו שנית אתה שוב
צריך להתחיל מבראשית ולעבור את דרך החתחתים מחדש.
וגם אחרי שקיבלת צ'ק כדת וכדין ,אוי לך אם איחרת ביום
בהפקדתו .בין שלל ההוראות שהקפיד שלכטר לרשום
בהמחאות שלו הייתה ההוראה" :צ'ק זה כוחו יפה עד  15יום
מהתאריך הרשום" .לשלכטר הייתה נטייה ,שאם כבר מישהו
הצליח לעשות את הדרך הארוכה ולהוציא ממנו צ'ק ללא
מחיקות ועם חתימות והכל ,יש לתגמל אותו .לכן ,שלא
כהרגלו ,לא היה שלכטר רושם תאריך לעוד שלושה חודשים,
כי אם להפך .הוא היה רושם תאריך של חמישה עשר יום
לפני כן ומשתדל לתת את ההמחאה ביום ו' .האומלל היה
מגיע ביום א' לבנק ,כדי לגלות שהפקיד באיחור והכל
מהתחלה ...בשלב זה נראו החוקרים משועשעים קצת
מהסיפור שלי ,אף שאני לא הבנתי מה יש להשתעשע
מתרגילים שכאלה .מובן שהכנסות רבות ,ושנים ללא
הוצאות ,יוצרות מאזן חיובי ביותר לטובת שלכטר ,אך משום
מה מאזן זה אינו משפיע כהוא זה על משפחתו .למעשה,
ככל ששלכטר הופך עשיר ,כך משפחתו חיה בדחקות
ובעניות שאין למטה ממנה ,ואין איש יכול לעשות דבר.
היחיד שאיכשהו הצליח לעזור למשפחה היה רייניץ .רואה
החשבון היה יושב ומשכנע אותו ,שאם לא ייתן למשפחתו
כספים מסוימים ,הרי הם ילכו היישר למס הכנסה ,ואם יש
משהו ששלכטר שונא יותר מלהוציא כסף ,הוא לאבד אותו
לטובת מס הכנסה ,וזה הדבר היחיד שגורם לו לשחרר קצת
למשפחתו .החוקרים מולי נעו באי נוחות ,אך לא נראה היה
שהם מופתעים מהיחס הבלתי ידידותי המופגן כלפיהם מצד
שלכטר או מכל צד אחר עלי אדמות .הכלל ,במשך השנים
היה משפחתו של שלכטר בעוני ובדחקות ,עם פירורים
קטנים בזכותו של רייניץ ,ואז עושה שלכטר את המעשה
הנדיב ביותר שעשה בחייו .הוא מת .החוקרים מתחילים
לצחוק" .למה אתם צוחקים?" קוראת
להם אשתי" .הוא באמה מת ,שלכטר,
למה זה מצחיק?" אבל מחאתה של
אשתי הצחיקה אותם עוד יותר משום

לע"נ שאול

מה ...וכשנפתחת צוואתו ,מה מתגלה אם לא הנוסח הקצר
הבא" :אני מצווה לקבור אותי עם כל כספי ,פרט לנכסי דלא
ניידי .אני ממנה את רואה החשבון רייניץ לממש את
הצוואה" .על החתום"...אני חושב שתסכימו אתי שמעולם
לא נכתבה צוואה נבזית מזו" אני אומר לחוקרים" .אתם
מסכימים איתי?" החוקרים מחליפים מבטים ומאשרים לי
בניד ראש כי גם הם לא נתקלו בצוואה נבזית כזו ,אם כי אחד
מהם נזכר בברנש שהותיר את רכושו לכלב ,וכבר מתנהל
ביניהם ויכוח ,שבסופו הם שבים ומסכימים אתי שלתת
לכלב זה פחות נבזי מלקבור אותו ללא שימוש ,מה שמחזיר
את שלכטר המנוח חזרה לראש הפירמידה .אלא מה ,היחיד
שרואה אח הצוואה הוא רייניץ עצמו ,הוא אינו מעז בשום
אופן לספר למשפחה על מהלכו החולני של יקירה ,אם ניתן
להשתמש במילה הזו ,ובעצם מגיע למסקנה שאין טעם
לקיים צוואה כזו ,המעידה על כותבה כי אינו בקו השפיות.
אבל רייניץ מאז ומעולם היה ישר כפלס ,ולא יכול היה
לחשוב על אפשרות שיעלים צוואה שהופקדה אצלו
בנאמנות .ואז עולה במוחו רעיון .הוא נזכר בפנקס הצ'קים
החתום של שלכטר ,שנמצא אצלו בכספת ,נוטל את אחת
ההמחאות ,רושם עליה את הסכום חמישה מיליוני שקלים,
רושם זאת היטב בספרי החשבונות ,וכשמגיעה ההלוויה,
הוא מבקש מספר דקות עם הנפטר .כשעה שכולם מהרהרים
איזה קשר מיוחד היה לו עם הנפטר ,הוא מגניב לתוך
תכריכיו את ההמחאה .מכיוון שרייניץ חשש שאולי שלכטר
מגלה למישהו מלבדו את נוסח צוואתו ,הוא רושם תאריך
של חמישה עשר יום לפני כן ,ולאחר שכולם מתפזרים ,הוא
נשאר לשמור היטב על הקבר עד השעה שבה נסגרים
הבנקים . ...לאחר מכן ,הוא חוזר לביתו בידיעה שגם קיים
את צוואתו של שלכטר וגם הביא למשפחתו הון שיסדר
אותה עד שארית ימיהם ,מכלי שידעו דבר וחצי דבר איזו
סכנה נשקפה לרכושם" .תתפלאו לשמוע" ,אני אומר
לחוקרים" ,מסתבר ששלכטר אפילו לא מנסה לפדות את
ההמחאה "...החוקרים מתפוצצים מצחוק" .אתם צוחקים
עכשיו ,מה? אבל מה שעשיתם לרייניץ זה ממש לא צחוק.
כי חודש לאחר מכן באתם וטענתם שרייניץ רשם הוצאה של
חמישה מיליונים בספרי החשבונות של שלכטר ,ומשום מה
אין תנועה בחשבון ,לכן הגשתם כנגדו כתב אישום חמור על
הצהרת שווא .ברם ,האמת היא שעל פי החוק ,ברגע
שנרשמה המחאה ,דינה כהוצאה לכל דבר ,גם אם הברנש
בחר שלא לפדות אותה ,או שכוח עליון מנע זאת ממנו ,מה
עוד שמכספי הירושה נוטלת המדינה נתח משמעותי ,ועוד
יש לכם טענות ,אה?" אני אומר לחוקרים ההמומים שמולי.
הם קמים ממקומם ,לוחצים את ידי ואומרים לי" :תהיה
רגוע ,אדוני ,תחזור למאה שערים ותגיד לרייניץ שאנחנו
סוגרים את התיק שלו ,זאת ועוד ,מהיום והלאה תהיה לו
כאן דלת פתוחה ,רק בגלל הדברים הטובים שסיפרת עליו".
קמנו והלכנו ,אבל לפני היציאה תמיד אשתי חייבת לומר
משהו" :דלת פתוחה ,מה? כאילו רייניץ ייהנה להגיע לכאן",
היא אומרת ואחר כך ממשיכה" :תגידו מה מצחיק בזה?".
יצאתי ממס הכנסה ,נכנסנו לטקסי ואמרתי" :סע" .הנהג
הסתכל עליי ואחר כך הביט בחשד לבניין מס הכנסה ,וראיתי
את ידו נעה לכיוון המונה" .בלי מונה" ,זעקה אשתי" ,מספיק
נזק הם הביאו לנו ,מס הכנסה האלה .קח עשרים וחמש שקל
ותעזוב את המונה .חמשה שקלים הפסדנו רק בהלוך ...בגלל
המונה הזה" .תגידו ,אתם מכירים עוד אנשים שרוצים לקחת
איתם הכל לאדמה ולא להשאיר לאף אחד?
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

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

בן אסתר

השאלות

שלכם

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

שאלה:
שלום כבוד הרב ,האם אדם שלא גר עם
הוריו בבית כגון בחור ישיבה שחוזר לעיתים
רחוקות הביתה צריך לברך בברכת המזון
בבתי הוריו ברכת האורח? ומה הדין לגבי בן
נשוי שמתארח ואוכל אצל הוריו?
תשובה:
בן אצל אביו נחשב לאורח ,בין שהוא סמוך על
שולחן אביו ,ובין שאינו סמוך על שולחן אביו
אלא לעתים רחוקות - ,ומברך "ברכת האורח"
בברכת המזון.
ובנוסח הברכה יאמר "הרחמן הוא יברך את
אבי מורי בעל הבית הזה ואת אימי מורתי
בעלת הבית הזה" וכו'
שאלה:
שלום כבוד הרב ותודה מראש על תשובתך...
שאלה לגבי ציצית...יש לי ציצית שהחור שלה
הוא קצת צר וקצת חונק אפשר לחתוך את
שולי החור של הציצית?
תשובה:
אפשר לחתוך מעט את שולי החור של
הציצית ולהרחיבו ,ואין בזה משום "תעשה לא
מן העשוי".
שאלה:
שלום הרב הסבתא שואלת האם סבא יכול
לומר הגומל במקומה ,היא יצאה לפני שבוע
מבית חולים אחרי ניתוח מסובך ואין לה
אפשרות להגיע לבית הכנסת האם הוא יכול
לברך "הגומל" במקומה?
תשובה:
ברכת הגומל היא ברכת שבח והודיה להקב"ה,
ולכן על בעל הנס להודות לה' בעצמו ולא
לעשות כן על ידי שליח ,ולכן אין הבעל רשאי
לברך הגומל במקום אשתו אלא היא צריכה
לברך בעצמה( .מקורות :חזו"ע ברכות עמוד שמג).

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

הי"ו

החולצה

"...הרגלתי את עצמי שלא לרצות את
מה שאינני רוצה"....

מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א

naort26@gmail.com

להצלחת זוהר רצאבי

רבי פנחס מקוריץ

נקודה למחשבה

יוסף
לע"נ יונה
בן שמעון ואסתר

ז"ל

מעשה בית הדין

עמיחי נכנס למסעדה ואוריה היה בטוח שהוא מחבל ,הוא צעק
'מחבל' וכל הסועדים נמלטו מהמסעדה .כתוצאה מהבלגן תקפו
את עמיחי ונקרעה לו החולצה ,כעת הוא תובע את אוריה או את אלה שקרעו לו את
החולצה ,לשלם עליה .לתביעה הצטרף בעל המסעדה שחייב אותו לשלם את הנזק
של הסועדים שברחו בגללו .האם אוריה צריך לשלם את הנזק?

השאלה משבוע שעבר
שמן זית
כשליאור עבר בשוק בשעות הבוקר של ערב חג
החנוכה ,הוא הבחין בהתקהלות של אנשים .בלב
ההתקהלות עמד אדם וחילק בחינם בקבוקי שמן
לעוברים והשבים לצורך הדלקת נרות חנוכה .ליאור
ידע שמצווה מן המובחר להדליק נרות חנוכה
בשמן ,ונטל מידי האיש בקבוק אחד.
אחרי הצהרים ,לפני שליאור הספיק להדליק את
נרות החנוכה ,נודע לו שאותו אדם לא חילק את
השמן מטוב ליבו .לאדם הזה היה סכסוך עם אדם
אחר ,וכדי להרגיזו הוא לקח ממנו בלי רשות כמה
ארגזים של בקבוקי שמן ,והחל לחלק אותם בחינם.
זמן הדלקת הנרות התקרב ,ולליאור התעוררו
שלוש שאלות :ראשית ,האם עליו להחזיר את
השמן לבעליו המקוריים ,או שהוא קיבל את השמן
כדין ,והחיוב להחזיר את דמי השמן לבעליו מוטל
רק על המחלק ה'נדיב' שהתגלה כגזלן? שנית -
גם אם ליאור אינו חייב להחזיר את השמן ,האם
מן הראוי להדליק בשמן כזה את נרות החנוכה?
והשאלה השלישית היא :במקרה שמותר להדליק
נרות חנוכה בשמן הזה ,האם אפשר לברך על
ההדלקה הזו את הברכה 'אשר קדשנו במצוותיו
וציוונו להדליק נר של חנוכה'?

ל"ט מלאכות

המבעיר

ְמלֶ אכֶ ת ַה ַמ ְּב ִעיר היא אחת מל"ט מלאכות שבת,
ומהותה הדלקת אש בשבת .ככל ל"ט המלאכות,
גם מלאכה זו אסורה מכיוון שהייתה נעשית
במשכן .אב המלאכה במשכן היה הבערת אש
לצורך יציקת כלי המשכן והאדנים ,ולצורך
בישול הסממנים .הגדרת המלאכה היא הדלקת
אש או הגדלתה.

א .אסור לכוין ולדייק שעון אלקטרוני,
וכן שעון אלקטרוני שהוא מעורר ,אסור
לערוך את הפעמון שלו או להפסיק את
צלצולו בשבת.
ב .מקרר מסוג "נופרוסט" ,יש סוגים
שאסור לפותחם אפילו כשהם פועלים,
מפני פעולת המאוורר.
ג .וכן יש בעיה במקרר בעל הפשרה
אוטומטית ,שנדלק בו גוף חימום לוהט
המפשיר את הקרח שהצטבר בו.
ד .אסור להשתמש בשבת במדיח
כלים חשמלי ,אפילו אם חיבר לו שעון
שבת קודם כניסת השבת ,ויפעל בשבת
בשעה מסוימת באופן אוטומטית.
(אור ההלכה)

תשובה בקצרה:
לעניין החזרת השמן :אם מחלק השמן היה ידוע
כאדם גזלן ,ליאור חייב להחזיר לבעל השמן את
דמי השמן .אבל אם האיש לא היה ידוע כגזלן,
ליאור לא חייב להחזיר את השמן לבעליו.
לעניין ההדלקה והברכה :אם בעל השמן התייאש
וכבר השלים עם העובדה שהוא הפסיד את השמן,
ליאור יכול להדליק בו ואף לברך עליו .אם בעל
השמן עדיין לא התייאש ,ליאור יכול להדליק נרות,
אבל לא לברך עליהם.
תשובה בהרחבה:
השאלה האם ליאור חייב להחזיר את השמן,
תלויה בשאלה האם האדם שחילק את השמן
בשוק היה ידוע כאדם גזלן או לא.
אם האיש היה ידוע כאדם שאינו ישר ,ליאור היה
צריך לחשוש שהשמן גזול ואסור היה לו לקחת
ממנו את השמן .עכשיו ,לאחר שהוא לקח בכל
זאת את השמן ,מוטל עליו חיוב לאתר את בעליו
של השמן ולהחזיר לו את רכושו מדין השבת
אבידה.
ואולם אם המחלק לא היה ידוע כגזלן ,ליאור לא
היה צריך לחשוש שהשמן גזול .עכשיו ,לאחר
שהוא לקח את השמן בשוגג ,הוא אינו חייב
להחזירו ,וזאת בגלל 'תקנת הלקוחות'.
מהי 'תקנת הלקוחות'?
מדובר בתקנה מיוחדת שנתקנה על ידי חז'ל
כדי שלקוחות לא יפסידו את כספם .לדוגמא:
אם ראובן קנה חפץ משמעון ,ולאחר מכן
התברר ששמעון גזל את החפץ מלוי .מצד אחד
ראובן מחזיק חפץ השייך ללוי ,אך מצד שני הוא

קנה אותו משמעון בתום לב ולא ידע שהוא גזלן.
במקרה כזה ,קבעו חז'ל ,ראובן אינו חייב להשיב
את החפץ ללוי ,ושמעון הגזלן יחויב על ידי בית
הדין לפצות את לוי בכסף בשווי החפץ.
התקנה הזו נועדה כדי שנוכלים לא יגזלו חפצים
וימכרו אותם לאנשים תמימים ,שיצטרכו
להחזירם לבעליהם ויישארו מופסדים משני
הצדדים :הם יישארו בלי כספם ובלי החפץ
שהם קנו.
ועכשיו בוודאי תשאלו :הכינוי 'תקנת הלקוחות'
מורה שהתקנה תוקנה כדי להגן על קונים ,אבל
בשאלה שלנו ליאור לא קנה את השמן אלא
קיבל אותו בחינם?
התשובה היא שהסמ'ע ב'שולחן ערוך' חלק
'חושן משפט' סימן רנ'ב סעיף קטן ו' ,פוסק
שתקנת הלקוחות תקפה גם במקרה שאדם
קיבל חפץ במתנה מהגזלן .ולכן ,ליאור שקיבל
מתנה מהגזלן בתום לב ,אינו מחויב להחזיר את
השמן לבעליו המקוריים .הוא יכול להשאיר את
השמן ברשותו ,והחיוב לפצות את בעל השמן
מוטל על הגזלן ה'נדיב' שחילק את השמן בשוק.
נותרה השאלה האם ליאור יכול גם להדליק
את החנוכייה בשמן הזה ,שהרי בהלכה כתוב
שאסור לקיים מצווה בחפץ גזול .אך האם השמן
נקרא גזול?
על מנת שחפץ ייצא מסטטוס של 'גזול' ,צריך
שני תנאים :א .שבעליו יתייאשו .ב .שהחפץ
יעבור 'שינוי רשות' ויחליף בעלות .לדוגמא:
כאשר בעליו של החפץ התייאשו אך החפץ
עדיין מצוי בידי הגזלן ,התקיים רק תנאי אחד
מהשניים ,ולכן החפץ עדיין גזול .גם אם החפץ
כבר אינו בידי הגזלן ,כגון שהוא מכר אותו או
נתן אותו במתנה ,ואולם הבעלים עדיין לא
התייאשו ,עדיין החפץ בגדר גזול .רק במקרה
שמתקיימים שני התנאים :גם הבעלים התייאשו
וגם החפץ עבר 'שינוי רשות' ועבר מרשות הגזלן
לרשות של אדם אחר ,החפץ כבר אינו מוגדר
כגזול.
ולכן ,אם ידוע שהבעלים של השמן התייאש לפני
שהגזלן חילק את השמן ,מותר להדליק נרות
חנוכה ואף לברך עליהם ,מכיוון שהשמן כבר
אינו מוגדר כ'גזול' .אבל אם בעליו של השמן
התייאש רק לאחר שהוא הגיע לידי ליאור ,כתבו
הפוסקים שאפשר להדליק
בו נר חנוכה ,אבל לא ראוי
לברך עליו ,מכיוון שלעניין
הברכה ,צריך שהמצווה
תהיה נקייה מכל
חשש של גזל.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק
לעיון ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת
הלכה המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

