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י"ח חשון תשע"ו 156 -
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :
בעקבות המודעות העצמית המפותחת בימינו ,הורים
חוששים לגרום 'נזק' לילדים וכל תהליכי ההתבגרות
של הילדים מלווה ברגשי אשם של ההורים שפועלים
מתוך רגש מוטעה של צורך לרצות את הילד וזהירות
יתר המלווים בספיקות לגבי דרך החינוך שלהם .הורים
רבים נוטים לוותר ולהיכנע לדרישות הילדים ,להתייעץ
איתם יותר מידי ולנסות להיות חברים שלהם.
הנזק שנגרם לילד הוא עצום .ההירארכיה המשפחתית
הברורה נעלמת והילד שמעוגנת בנפשו הידיעה
הברורה שהוריו הם הסמכות בחייו מאבד את גבולות
מקומו בבית .ההורים ה'כל יכולים'  -לתפישת הילד-

הפתרון משבוע שעבר

לא נותנים לו מסגרת ברורה
של הגדרת מקומו האישי כילד שיכול לסמוך על
החלטות המבוגרים ,כמו תינוק שיצא לאוויר העולם
וזקוק לזרועות שעוטפות אותו ומגדירות לו את מרחב
קיומו .ילד צריך לחוש:
"אבא ואימא יודעים מה טוב לי .הם הביטחון שלי שאני
פועל נכון .אמת שהייתי מעדיף לשחק כל היום אבל גם
כאשר אני מסרב להורי זה מעניק לי שקט נפשי כשהם
יציבים ועומדים על שלהם .הם כל-יכולים בשבילי ואני
רגוע כשמחייבים אותי לעשות את מה שהכי נכון לי
למרות שממש לא בא לי .כשאני מתנגד אני בעצם בודק
כמה הם יציבים ובאמת בטוחים במה שטוב לי".
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כיסאות אוכל לתינוק
סל קל ,כיסא לאוטו
עגלות ,לולים/מיטת תינוק

054-8492757
הרבה דברים שקורים סביבנו באופן שנראה לנו הכי טבעי ,הם לפעמים
מעשיך
דברים שאנחנו כלל לא מודעים אליהם ,בעיקר כי החושים שלנו לא
יודעים לקלוט אותם .אבל ככל שהמדע מתפתח ,מתגלות התרחשויות
ותופעות שונות שלא נתנו לבנו אליהן.
האם ידענו שהאדמה ,שנראית לנו יציבה ובטוחה ,נמצאת בתזוזה מתמדת? השכבה
החיצונית ביותר של כדור הארץ ,קרום כדור הארץ ,מורכבת ממספר לוחות שנקראים
לוחות טקטוניים .אלו יושבים על שכבה צמיגה יותר .הלוחות הללו זזים כל הזמן .הלוח
האפריקאי ,עליו יושבת ישראל ,נע כל הזמן דרומה .מכיוון שהתנועה רצופה וחלקה,

אנחנו לא מרגישים אותה ,אלא אם כן חלה פגיעה ברצף ,ואז מתרחשת
רעידת אדמה וכולנו חשים את חוסר יציבותה.
ומי לא יודע שהשמש מקרינה עלינו קרינת  ,UVוחייבים להצטייד בקרם
הגנה? נכון שחשבתם שהקיץ הוא זה שטומן בחובו את הסכנה? אז זהו,
שהשמש ,גם בחורף ,צורבת את העור ,אפילו אם בכלל לא מרגישים
אותה– למשל כשיורד שלג ובהמשך השמש מציצה ,היא מסוכנת יותר
משמש קיצית ,משום שהקרינה כפולה – הקרניים שפוגעת בנו מהשמש
וגם אלו שמוחזרות מהשלג הלבן ושוב אלינו.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

גמ"ח
מעייני חסד

מה רבו
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הסיפור שלי מדבר על חברה הקושרת אליה את חברתה ואינה
מתירה לה להתחבר אל אחרות .הסיפור גרם לי לכך ,שבבת-
אחת נפתח מעיין הזיכרון ונפרצו אצלי כל הסכרים אותם בניתי
במשך שנים רבות .הייתי אז נערה בת חמש עשרה ,ולמדתי
במקום לימודים ידוע .הייתי ילדה לא בולטת במיוחד ,אך
בתוכי אצרתי הרבה חכמה ורגישות ,שלא התאימו לילדה בת
חמש עשרה .לאורך כל שנות היסודי ,לא היו לי חברות .אם היו
שואלים אותי מי החברה שלי ,הייתי אומרת "כולן" ,אך כל
אחת יודעת ש"כולן" זו אף אחת .לא הייתה חברה אחת
ומיוחדת שהתאימה לי .כך המשיכו הדברים בסמינר ,ואילולי
הייתי מוצאת לי שם חברה ,אולי לא הייתי יודעת עד היום מהי
חברות בלב ובנפש .אודליה (שם בדוי) הייתה נערה ממש כמוני,
די שקטה ,ומאד מאד חכמה .במשך כמה חודשים היינו יחד
באותה כיתה ,וכמעט שלא החלפנו מילה .בתוך תוכי ידעתי
שאני רוצה להכיר אותה .מאוד רוצה .ואולי דווקא תחושה זו,
היא שעצרה אותי מלגשת .לקחו כמה חודשים עד שיצאנו
למחנה בן יומיים .בלילה הראשון יצא איכשהו שהשתכנו
בחדר אחד .התחלנו לדבר ,וזה פשוט זרם בצורה שלא תיאמן,
כאילו מאז ומעולם היינו חברות ,כאילו גדלנו ביחד ורקמנו
חלומות ביחד ,כאילו חינכו אותנו באותה
צורה ,וכאילו היו לנו אותן השגות על
החינוך שחינכו אותנו .זו הייתה שיחה ,לא
רק של החלפת מידע ודעות ,אלא של
המון פרגון .מהר מאד גילינו זו לזו ,שתמיד
סימפטנו זו את זו ושכל כך רצינו להכיר
ולהתחבר ,והתקשינו להבין מה בדיוק עצר
בעדנו .לא ישנו באותו הלילה ,ולא בלילה
שלמחרת .גם ביום לא משנו זו מזו,
וכשחזרנו באוטובוס ,כמובן בספסל אחד ,רציתי לשוחח על
ההמשך .אודליה עצרה אותי ואמרה" :אין טעם שנדבר ,זה
פשוט קורה .את לא מרגישה? "וכמו ברית נסתרת נכרתה
בינינו .הפכנו לחברות שקשה לתאר .חושבות זו על זו,
מרגישות זו את זו ,אוהבות זו את זו ודואגות זו לזו .מהר מאד
דיברו עלינו כעל מתוסבכות ,אך לנו זה לא היה אכפת .להפך,
אהבנו את העסק שעשו סביב החברות שלנו .זה נתן לנו
תחושה של כוח ואישור חברתי ,שהחברות שלנו היא באמת
משהו מיוחד .אודליה הייתה נערה טובה ,ישרה כמו סרגל,
מצפונית מאד .הערצתי ממש את הדרך בה עמדה על דעותיה,
גם אם זה הפריע למעמדה או לרצונותיה .מצד שני ,היא הייתה
רגישה לזולת בצורה יוצאת מן הכלל ,וידעה גם לתת מעצמה
לחברה הטובה שלה  -לי .הרגשתי שאני מקבלת ממנה כל מה
שצריכה נערה בגיל כזה  -בת שיח מבינה ,חמה ואכפתית.
דיברנו על הקשיים שבתוך הבית ודי הרגענו זו את זו .קשה לי
לתאר עד כמה היינו קשורות זו לזו בלב ובנפש .עם הזמן,
התפתחה בינינו קנאה ,היה חשוב לה ,כמו לי ,שהחברות שלנו
תהיה סגורה  -רק היא ואני .מיעטנו לדבר על כך ,אך הדברים
נאמרו בצורה מרומזת ,והמסר היה שאף אחת מאתנו לא
מרגישה טוב עם זה שלאחרת תהיה עוד חברה .אני חייבת
לומר ,שאצלנו לא היה שום דבר לוחץ בחברות הזו .דווקא
העובדה שהיא אינה רואה בעין יפה את התחברותי עם אחרות,

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

חיזקה אצלי את תחושת הביטחון בחברות שלנו .מטבע
הדברים ,היו מתחים שנבעו מהסגירות שכפינו על עצמנו,
משום שלכל אחת מאתנו היו שכנות וחברות אחרות ,שבסך
הכל חיבבנו ,ובעניין הזה הייתה קצת בעיה .כאשר הייתי
משבחת מישהי באוזניה ,ראיתי שזה לא עושה לה טוב ,וכך גם
כאשר היא הייתה משבחת בהתלהבות מישהי אחרת .מרוב
קנאה ,לא יכולנו לסבול כל נוכחות אחרת ,מחשש שמא תפריד
בינינו .לאודליה הייתה שכנה מאד נחמדה וחכמה .כפי שהבנתי,
עד שהפכנו לחברות בלב ונפש ,הייתה השכנה הזו ,נקרא לה
"רותי" ,החברה הכי טובה של אודליה .היא אמנם למדה בכיתה
נמוכה יותר ובמקום אחר ,אך היה ביניהן קשר מאד טוב .זו
הסיבה ,שתמיד ראיתי בה גורם מאיים ודאגתי להרחיק אותה
מאודליה ,שמא תחליט שאולי היא יותר טובה ממני .הניתוק
היה קשה מאד לרותי ,והיא ניסתה לשוחח עם אודליה ולהבין
מדוע היא מתרחקת ממנה .אודליה מעולם לא אמרה לה
מפורשות שהיא מעוניינת להיות רק החברה שלי ,אך נתנה לה
להבין זאת ברמזים .רותי מצידה ,או שלא הבינה או שלא
רצתה להבין ,והיא הייתה נוהגת להצטרף אלינו לשיחות או
להתלוות אל אודליה לקניות ולכל מקום אחר .אני מבחינתי,
שמרתי על האינטרסים שלי ,אם כי היה לי מספיק שכל לא
להראות כלפי חוץ שזה אכפת לי ,ובוודאי שלא לאסור על
אודליה להתחבר עם רותי ,אך היא לא הייתה צריכה להיות
חכמה גדולה ,כדי להבין שאני ממש לא
סובלת אותה .שנה וחצי נמשכה החברות
המיוחדת  -שלא לומר ,המטורפת הזו -
ואז קרה משהו שהפך הכל על פניו .גם את
החברות ,גם אותי וגם אותה .ערב אחד,
היה זה סמוך לחג השבועות ,התלוננה
אודליה בכיתה על קשיי נשימה .היא
הספיקה לומר" :תזמינו אמבולנס",
והתמוטטה .אמבולנס הוזעק ,אך מאוחר
מדי .אודליה הובהלה לבית חולים ללא
דופק וללא נשימה .הם החיו אותה במשך שעתיים ,ואמנם
הצליחו להשאירה בחיים ,אך אוי לאותם חיים .בתחילה קראו
לזה "חוסר הכרה" ,אחר כך "נזק מוחי" ,ובסוף "צמח"  -המילה
הנוראה הזו ,בה מכנים אדם שמלבד פעולות נשימה על ידי
מכונות ,אינו עושה דבר ואינו מסוגל לחשוב .האסון הזה נפל
עליי ללא שום הכנה .לא היה שום דבר בעולם שיכין אותי
לדבר כזה ,הסתובבתי כמה ימים מוכת אלם ,ולא דיברתי מילה.
למזלי ,ידעו מסביב את הקשר המיוחד שלנו ודאגו לדבר אתי
ולעודד אותי ,אך אני פשוט שתקתי .הייתי הולכת לבקרה כל
יום אחרי הלימודים ,מתיישבת ליד מיטתה ומדברת אליה.
מדברת ובוכה .בוכה הרבה .שפכתי שם דמעות כמים ואמרתי
תהילים .דיברתי אליה וביקשתי שתראה לי סימן חיים ,אך היא
ישנה .פשוט ישנה ,לפעמים נראה היה לי שחולף על פניה
משהו כמו צל חיוך ,אך האחיות דאגו להודיע לי ,שאלה הן
עוויתות מקובלות" .היא לעולם לא תחייך ",הסבירו לי .במקום
הלימודים קבעו תורנות .בתחילה היו מגיעות לבקרה קבוצות
גדולות ורעשניות של בנות .זה החזיק בערך חודש ימים ,עד
אשר חדרה לתודעתן של הבנות הידיעה ,שאודליה היא בעצם
"מתה-חיה" שאינה שומעת דבר .אמנם הוסיפו לבוא פה ושם,
אך עד מהרה פסקו הביקורים ,ומי שנותרה ליד מיטתה של
אודליה  -הייתי אני ...ורותי .כן ,רותי ,החברה הוותיקה ,לא
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ֹלעָךִ ,אם
"וְ ַׂש ְמ ָּת ַׂשּכִ ין ְּב ֶ
ַּב ַעל נֶ ֶפׁש ָא ָּתה"
(משלי  -פרק כ"ג ,פסוק ב')

גדור עצמך מלאכול יתר על המידה .ד"א :גדור
עצמך מלדבר לשון הרע.

פרשה וליקחה
"ואקחה פת לחם ,וסעדו לבכם ,אחר
תעבורו ,כי על כן עברתם על עבדכם"
הלשון "על כן עברתם על עבדכם" ,שמשמעה כאילו
אומר להם אברהם שהם עברו אצלו במטרה לסעוד
אצלו ,לכאורה אינה מובנת :וכי אברהם ידע שהגיעו
אליו כדי לסעוד אצלו? הרי הם רק עברו דרכו ,בדרך
אל מטרה אחרת שהייתה להם מן הסתם.
מבאר בעל ה"פנים יפות" :לעתים אדם מגיע למקום
מסוים ,ומבחינתו ,הסיבה להגעתו לשם היא סיבה
פלונית הידועה לו ,אך בפועל ,מן השמים ניווטו
את הליכתו לאותו מקום ,מסיבות אחרות לגמרי,
הקשורות בתיקון מסוים ותפקיד מסוים שעליו
לעשות שם [ובדרך זו מתפרש הפסוק בתהלים (לז,
כג) "מה' מצעדי גבר כוננו ,ודרכו יחפץ" -הקב"ה
מכונן את צעדיו של אדם למקום מסוים למטרה
מסוימת ,וגורם לאותו אדם לחפוץ להגיע למקום
זה ,מסיבותיו שלו .זו איפוא הייתה גם כוונת אברהם,
באומרו לאורחים "וסעדו לבכם ...כי על כן עברתם":
ייתכן שאתם סבורים שהגעתם לכאן מסיבה
מסוימת או במקרה בדרך הליכתכם ,אך בפועל,
הגעתכם לכאן מכוונת משמים ,שתסעדו עמי ותשהו
במחיצתי ובתוך כך אורה לכם דברים שעליכם לתקן,
שהיה אברהם מלמד את אורחיו למי צריך להודות
על אכילתם.

החמיצה אף יום אחד .גם היא בכתה כמוני ואמרה תהילים,
ואולי גם דיברה אליה כאשר יצאתי .למען האמת ,בתחילה עוד
הייתה בי הרוח הקטנונית הזו ,שגרמה לי לשאול את עצמי:
'מה היא בכלל מגיעה לכאן?' ,אך מהר מאד סילקתי את
המחשבות הללו ,מה עוד שכעסתי על כל החברות ,שפשוט
נעלמו מהשטח .עם הזמן ,התחלנו לשתף פעולה ,האחת
מסרקת את אודליה ,והשנייה הופכת אותה ,שלא יהיו לה
פצעי לחץ .האחת עוזרת לרחוץ אותה ,והאחרת מציעה את
מיטתה .היינו מבלות שם שעות רבות ,ימים וגם לילות .במשך
הזמן נוצרה היכרות בין משפחתה למשפחתנו ,התחלנו לצאת
ולבוא יחד ,לנסוע יחד ולשוחח בהפסקות על אודליה וכמה
אהבנו אותה .היו אלה ימים קשים מאד .ירדתי במשקל,
הסתגרתי בתוך עצמי ,והוריי החלו לדאוג לי .רותי הייתה
מביאה לי אוכל ומכריחה אותי לאכול" .אם לא תאכלי ",הייתה
אומרת" ,בסוף לא יהיה לך כוח לשמור על אודליה ",והייתה
מספרת לי הרבה על הילדות המשותפת שלהן .התעניינתי
מאד איך הייתה אודליה בבית הספר היסודי ,וכיצד הפכה
מילדה שקטה לכל כך כל כך חכמה .רותי הייתה מספרת
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ומספרת ,על אודליה ועל החברות שלהן,
ובנקודה מסוימת ,החלה לדמוע ולבכות
על התרחקותה של אודליה ממנה ,על
ניסיונה לדבר על לבה ,שתישאר חברה שלה ,ועל התחמקותה
של אודליה .ואז רותי הביטה בי ופרצה בבכי קורע לב ,ואני
הצטרפתי אליה .ידעתי כמה כאב היא נצרה בלבה ,ועד כמה
הייתי אני אשמה בכאב הזה .רותי בכתה ובכתה ,ולא יכלה
להירגע ,עד שניגשתי אליה ושמתי יד על כתפה .בעצם ,ממש
חיבקתי אותה .היא נרגעה לאט לאט .חשתי איך היא אוחזת בי,
ולבסוף אמרה" :ותדעי ,שגם אותך רציתי תמיד כחברה" .ואחר
כך קמה והלכה .ואני נשארתי די מבולבלת .חשתי לפתע שאני
מאד מחבבת את רותי ,שיש בה המון תכונות ומידות ראויות
להערצה .הודיתי ביני לבין עצמי ,שהשיחות איתה ממש
מצילות אותי ,אך לא העזתי לחשוב על ...להיות חברה שלה.
לא ליד אודליה .אלא ,שבימים שלאחר מכן התחלנו לשוחח,
אני ורותי ,ולאט לאט התהדק הקשר בינינו .למען האמת,
ניסיתי להילחם בכך ,משום שהבטחתי לעצמי שלא תהיה לי
חברה אחרת מלבד אודליה ,אבל רותי הייתה כבר בלבי ,וחשתי
שאני ממש קשורה אליה .בסוף דיברנו גם על כך ,וליד המיטה
של אודליה החלטנו ,שבחברות זו ,נמשיך את החברות של
שתינו עם אודליה .כנראה נזקקתי תמיד לחברה אחת טובה
ואמיצה .עד מהרה החברות שלנו הפכה לחזקה ויציבה.
החברות דווקא פרגנו .הן ראו מה קרה לי לאחר האסון ,ומאד
שמחו שיש מי שמוציאה אותי מהדיכאון .התחלנו ללכת יחד
לכל מקום ,ללון זו בביתה של זו ,פיתחנו שפה מיוחדת לנו,
וברגע אחד מיוחד התוודיתי בפניה ,שלפעמים אני מרגישה
שהיא מיוחדת לא פחות מאודליה ...כשאמרתי זאת ,השתרר
בינינו שקט .השם "אודליה" עדיין ריחף בינינו וגרם לנו מדקרת
אשמה .ידענו שאנו באות אליה פחות ,ועל אף שקיבלנו על
עצמנו שלא להפחית את הביקורים  -זה פשוט קרה .נראה
שיש גבול לזמן שאדם יכול לשבת ליד מישהו שאינו מגיב
למעלה משנה .ביני לבין עצמי התביישתי להודות ,שהדבר
היחיד שקיים ביני לבין אודליה  -הוא הזיכרון .אמנם זיכרון
מתוק ,מלא וגדוש בתוכן ובעוצמה  -אך טבעו של זיכרון שהוא
נחלש .וקשר ,אם אין משקים אותו בצורה הדדית ,הולך ונמוג,
בפסח של השנה הבאה ,עשיתי לעצמי חשבון נפש ,שלווה
בדקירה חזקה בלב .שמתי לב ,שמתחילת חודש ניסן ,הייתי רק
פעמיים ליד מיטתה של אודליה .אמנם היו לי תירוצים
למכביר ,כמו העזרה לקראת פסח ,אך את האמת בתוך-תוכי
ידעתי ,שנטשתי את החברה הכי טובה שלי .קשה היה לי לומר
לעצמי את האמת האכזרית הזו ,אך אמרתי ,והלב נצבט.
העולם הזה עולם שקר .חשבתי לעצמי ,מה זה אומר על
חברות? מה זה אומר על נאמנות? האם אני בסדר? האם כולם
היו נוהגים כמותי? מעולם לא שנאתי את עצמי ובזתי לעצמי
כמו אז ,ומעולם לא פחדתי מהחיים כמו אז .מה הם החיים
האלה בכלל? האם קיימת אהבה אמיתית? האם קיימת חברות
אמיתית? רותי הרגיעה אותי רבות .אמרה לי שהיינו בסדר
גמור עם אודליה ,ושעוד נבוא אליה פעמים רבות .שוחחנו
רבות על כך ,ואני העזתי ושאלתי אותה איך הייתה מרגישה
אם אני ,החברה הכי טובה שלה ,הייתי הולכת ושוכחת אותה.
רותי השתתקה ,אחר כך אמרה" :אבל את לא תשכחי אותי
לעולם ,נכון?" ואני עניתי שנכון ,והרגשתי טיפשה מושלמת .גם
לאודליה הייתי אומרת כך ,לא? ניסן חלף ועבר ,גם חג
השבועות .ציינתי שנתיים וחצי לחברות שלי עם אודליה ,ושנה
אחת לחברותי עם רותי .מנערה בת חמש עשרה ,נבוכה
ומהוססת ,הפכתי לבת שבע עשרה וחצי ,בוגרת מאד ויודעת
משהו על החיים .או-טו-טו שידוכים ,ואני חושבת על החברה
ההיא ,שהשארתי שם במוסד .בינתיים ,נוצרו כלפיי כעסים
מצד אמה של אודליה ,שפעם התפרצה נגדי וביקשה שלא
אבוא יותר .היא האשימה אותי
ששכחתי את החברה שלי .הייתה זו
תקופה של מבחנים ,שלא הותירו כמעט
לרותי ולי פנאי זו לזו ,ובוודאי לא
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לביקורים המשותפים במוסד .נפגעתי עמוקות מדבריה של
האם ,אך הבנתי אותה .הייתה זו אם צעירה ,שהאסון שנחת
עליה  -הפך אותה למבוגרת ומרירה .היא הייתה נחושה שלא
להניח לי לבוא יותר למוסד ,ואני החלטתי לקחת תקופה של
רגיעה עד שתחזור בה .עברו שלושה חודשים ,כשאני מבטיחה
לעצמי לבוא ולבקר ,ומנחמת את עצמי שלא אני היא זו
שאשמה בכך שאיני מבקרת .כשמצאתי סוף סוף זמן לבוא
ולבקר ,גיליתי שאודליה אינה נמצאת במוסד .האחיות אמרו לי
שלקחו אותה לחו"ל לטיפולים מיוחדים .רציתי להתקשר ,אך
פחדתי .מה עוד שביררתי ,ונאמר לי שכל המשפחה נסעה
להתמסר לרפואת הבת .לאחר חצי שנה ,אני מקבלת טלפון.
על הקו הייתה אמא של אודליה מחו"ל .היא שמחה לבשר לי,
שהצליחו לעורר את אודליה ,וכעת עובדים על תכנית שיקום
עבורה בבית חולים מיוחד ,כדוגמת "בית לוינשטיין" .קשה
לתאר את השמחה שחשתי .בכיתי מאושר וביקשתי לדבר עם
אודליה .היא אמרה שעדיין אינה יכולה לדבר ,אך תוכל לשמוע
אותי .התחלתי לדבר אליה ,אמרתי שאני מתגעגעת אליה
ומצפה לראותה .לאחר נאום של כמה דקות ,אמה לקחה את
השפופרת ואמרה שהיא מאד מתרגשת ויש לה דמעות
בעיניים .השיחה הסתיימה ,ואני מיהרתי לספר על כך לרותי.
כעבור מספר שבועות הם נחתו בארץ ,ואני באתי לבקר אותה
ב"בית לוינשטיין" .עמדתי מול אודליה .דקות ארוכות הבטנו זו
בזו ובכינו .אני בכיתי בכי קורע לב ,והיא  -בכי בלתי נשמע.
דמעות זלגו על לחייה .היא התקשתה לדבר וביקשה שאשב
קרוב אליה .חיבקתי אותה ,עד שכמעט מחצתי אותה .ישבנו
חבוקות ובכינו .ופתאום שאלה" :היכן רותי?" השאלה הממה
אותי .פחדתי מהשאלה הזו ,ועוד יותר פחדתי מהתשובה
שאצטרך לענות" .רותי? את רוצה שהיא תבוא?" אודליה
הביטה לתוך עיניי ואמרה לי" :זה בסדר ,אני יודעת ,זה בסדר,
אני מבינה" .ולפתע ,השפתיים שלה החלו לרעוד ,והיא אמרה:
"שלוש שנים בלעדייך ...היה לי קשה ...גם לך כנראה היה
קשה ...היית חייבת ...אל תאשימי את עצמך ...אל תבכי ...אני
כל כך מבינה "...זו הייתה הדרך של אודליה לספר לי ,כי היא
יודעת על כל מה שאירע .כיצד? עד היום לא אדע .כנראה יש
אמת במה שאומרים ,ש"צמח" קולט הכל ,רק שאינו יכול
להגיב .באותו הלילה ,הגעתי היישר לביתה של רותי .קשה לי
לתאר מה עבר בינינו .חשנו עצמנו צמד כפויות טובה ,שעזבו
את חברתן .ניסינו להרגיע זו את זו ולהאשים כל אחת את
עצמה ,ולבסוף החלטנו שפשוט נלך יחד לבקר את אודליה.
הלכנו ,ראינו בעיניה את ההבנה למה שקרה בהיעדרה ,ולא
יכולנו לשאת זאת .מי שנטלה את היוזמה ושברה את הקרח,
הייתה רותי" .אודליה ",אמרה" ,הייתה לך חברה טובה .על פי
הצדק ,אני חייבה להחזיר לך אותה .זה בסדר .אני אתגבר .אני
אמשיך לאהוב את שתיכן ,ואני מקווה שלא תכעסנה עליי".
היו אלה רגעים מצמררים .לא ידענו כיצד אודליה תגיב ,והיא
פשוט לקחה את ידי ואת ידה ואמרה" :אין עושים טעות
פעמיים .אני גרמתי לרותי שברון לב ,ולא אשוב לעשות זאת.
נהיה שלושתנו חברות  -אם אתן מוכנות לצרף אותי ביניכן".
ובידיה החלשות חיבקה אותנו בחום .החברות המשולשת הזו
לא נמשכה זמן רב .שנתיים וחצי לאחר מכן ,נפטרה אודליה
כתוצאה מסיבוך רפואי .ליוו אותה אלפי בני אדם ,אך לאחר
שכולם הלכו ,נותרנו רותי ואני על הקבר הטרי ,ולא אמרנו
מילה .רק ידענו ,שבשנתיים וחצי הללו ,עמדנו בניסיון ופעלנו
על פי מוסר התורה .נתנו כל אחת חצי מהלב למען חברה,
שהלכה מאתנו וחזרה ,וכעת עזבה אותנו שוב .לעולמים .רותי
נישאה ,ואני אחריה .שתינו מאושרות עד מאד ,חיות בשכנות
וידידות עד עצם היום הזה.
(אנשים מספרים על עצמם)

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

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

להצלחת עם ישראל

נקודה למחשבה
"...האמת כבדה ,לכן מעטים הם
הנושאים אותה"...

מעשה בית הדין

מציאה

מתי היה בשבוע ניסיון אצל מיסטר יעקובי ומצא במשרדו
סכום של אלף דולר .הסכום הושאר על ידי מיסטר יעקובי כדי לנסות
את מתי ,אבל מתי לקח אותו לעצמו .מתי לא המשיך את העבודה אצל
מיסטר יעקובי שכעת תובע ממנו את הכסף בחזרה .אבל מתי טוען -
הכסף הוא מציאה ואני לא צריך להחזיר אותו .מה הדין?

השאלות

שלכם

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

שאלה :שלום הרב ,אני לפעמים נכנסת
לאמבטיה על מנת לצחצח שיניים וכד'
ומחמת ההרגל יוצאת נוטלת ידיים
ובעוונותי מתחילה לברך אשר יצר ונזכרת
באמצע הברכה שלא צריכה לברך כיוון
שכלל לא התפנתי  ,האם להפסיק באמצע
הברכה? או להמשיך? שמעתי שדווקא
בברכת אשר יצר אם בירך ולא היה צריך לא
בירך לבטלה .תודה
תשובה :אין הבדל בין ברכת אשר יצר לשאר
ברכות ,ובכל מצב עליך לעצור את הברכה
בשעה שאת נזכרת ,ולומר ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד.
שאלה :שלום לכבוד הרב
א .מפה שיש עליה פסולת שדינה כמוקצה
ואינה גרף של רעי ,ואין בה דברי מאכל ,האם
מותר להרימה ולזורקה לפח כדין טלטול מן
הצד ? או שהמפה עצמה מוקצה כיון שהיא
בסיס למוקצה ?
ב .מה הדין כשיש במפה רק מאכלי בהמה
האם מותרת בטלטול או שצריך מאכל
חשוב כגון פת?
תשובה :אין פסולת שאין עליה דין גרף של
רעי .וכי מי מרגיש נח לשבת ליד לכלוך?
המפה אינה נחשבת בסיס לדבר האסור
אם יש עליה דבר הראוי לבהמה ,ואין צורך
בדבר חשוב .ומרן דיבר בהוה שזה המצוי
שנשארים על השולחן חתיכות ופירורי לחם.
שאלה :שלום וברכה לכבוד הרב
אם התלכלך לי בגד בשבת האם מותר לי
לנקותו עם מגבון לח?
תשובה :אסור מהתורה לכבס בשבת .ואין
הבדל אם הכיבוס הוא ע"י מכונת כביסה,
שריית בגד מלוכלך במים או ניקוי הלכלוך
באמצעות מגבון.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

להצלחת נאור תוהמי
בן יפה

השאלה משבוע שעבר
"התרגיל"
יוסי עשה תרגיל לאיציק ,הוא שמע משלמה
שהוא עומד להחזיר כסף לאיציק ,ואמר
לאיציק שהכסף ששלמה יביא לו מיועד עבורו.
איציק אכן הביא לו את הכסף ,ורק אחר כך
השניים גילו את התרגיל שיוסי עשה .כעת יוסי
חזר בתשובה ורוצה להחזיר את הכסף פלוס
בונוס ,למי הוא מחזיר את הכסף ולמי שייך
הבונוס?
תשובה בקצרה:
שלמה פטור מלשלם לאיציק על ההלוואה
פעם נוספת ,ומאיר מחזיר את הכסף לאיציק
ביחד עם הבונוס ,וכיוון שזו 'גזלה' ולא הלוואה,
אין בכך איסור 'ריבית'.
תשובה בהרחבה:
ישנו מקרה המובא בתלמוד ממנו נוכל
להבין ,באיזה אופן החזרת הכסף לידי
המלווה נחשבת כפירעון .הגמרא מספרת

ל"ט מלאכות

סותר

ּסֹותר כל דבר שאסור לבנות מכיוון
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
שנחשב לבניין אסור לסתור ,ובלבד שיהיה בכך
תועלת וכגון כדי לאפשר לבנות .הבנייה בכלים
חמורה במיוחד ,והמשנה קובעת כי הבונה
"כל שהוא" בשבת חייב ,וזאת דוגמת המשכן,
שכאשר אחד מקרשי המשכן היה מתליע ,היו
סותמים אותו בעופרת ,וכשם שבמשכן הייתה
בנייה באופן זעיר ,כך גם במלאכות שבת .גם
העושה נקב בקרקע הבית חייב משום בונה ,וכן
המסייד או צובע .הגורר בסיד הוא חייב משום
סותר.

א .אין לסתור דבר אשר אסור
לבנותו.
ב .כל דבר שאין איסור לעשותו
בשבת משום איסור בונה ,אין איסור
בסתירתו בשבת.
ג .חלון או דלת שהוציאוה ממקומה,
אין להחזירה בשבת למקומה ,אפילו
אם אין צורך לחברה במסמרים.
ד .הדין הנ"ל אמור אפילו לצורך
מצווה ,ובמקום צער ניתן לומר
(אור ההלכה)
לנכרי.

(מסכת 'נדרים' דף כ'ה) על אדם שתבע
את חברו לדין תורה על סכום כסף שהיה
חייב לו ,ואילו הלווה טען שפרע את החוב,
המלווה הביא את הטענות בפני בית הדין –
שחייב את הלווה להישבע בספר תורה שהוא
אכן החזיר את הכסף .מה עשה הלווה?
הכניס את סכום הכסף שהיה חייב לקנה
חלול ,ואטם אותו .כאשר בא לאחוז בספר
התורה ,ביקש מהמלווה להחזיק את הקנה
כדי שיוכל להישבע בספר התורה ,ונשבע
שאכן פרע את כל הכסף למלווה .מרוב
כעס על שבועת השקר ,השליך המלווה את
הקנה מידיו בזעם ,הקנה נשבר – והתרמית
נחשפה במלואה :הלווה ,באמת לא נשבע
לשקר כי כל הכסף היה בידיו של המלווה.
בגלל מקרה זה תיקנו חז'ל שכל שבועה
שנשבע לווה בבית דין  -הכוונה לשבועה
על פי דעתם של הדיינים שלפיה חייבו את
השבועה ,ולא לפי המציאות ,כדי למנוע
מקרים כאלו שבהם יעביר הלווה בערמה
את הכסף לידי המלווה ,כדי להתחמק
משבועת שקר .לגבי לשון השבועה שנשבע
הלווה ,נחלקו הראשונים .לדעת הר'ן נשבע
הלווה שנתן את הכסף למלווה ,ולדעות
אחרות נשבע הלווה שפרע את הכסף לידי
המלווה .ולכן המקרה שלנו היה מקום לומר
שזה תלוי במחלוקת הראשונים .לדעת

הר'ן שנשבע שנתן את הכסף – לפי מילות
השבועה ,שבהם אומר שפרע את החוב –
זו שבועת שקר ,מחמת שהמלווה לא לקח
את הכסף לשם פירעון .ולדעות האחרות
שנשבע הלווה שאכן פרע את הכסף ,גם
פירעון ללא ידיעת המלווה נחשב כפירעון
והשבועה אינה נחשבת כשבועת שקר.
פרע את החוב ,אלא שלא הודיע לבעל
החוב קודם
אמנם יש לחלק בסיפור שהבאנו ,ששם
הלווה לא התכוון לפרוע את החוב כלל
ועשה מעשה רמאות כדי לדאוג שהכסף
אכן יישאר ברשותו ,מה מועילה נתינת
הכסף בידי המלווה כל עוד הלווה אכן לא
התכוון לפרוע את החוב? אבל במקרה
שלנו ,שהלווה באמת התכוון לפירעון
החוב ,אלא שהמלווה לא ידע מכך יש לומר
שזה נחשב כפירעון מלא.
לסיכום:
מכיוון שישנן דעות בדברי הראשונים,
שסוברות ששלמה יצא ידי חובת פירעון
בכך שנתן את הכסף לאיציק ,יכול שלמה
לטעון שיצא ידי חובה ואינו חייב לשלם
שוב את הכסף.
האם ליוסי יש איסור ריבית על הבונוס?
נפסק בהלכה (שולחן ערוך 'יורה דעה' סימן
קע'ז סעיף י'ט) שאדם שהשתמש בכסף
שמופקד ברשותו ללא רשות הבעלים,
מותר לו להחזיר תוספת על הכסף
לבעלים – כפיצוי .כיוון שהכסף הזה אינו
ניתן כהלוואה ,או ככסף המיועד למסחר,
אלא מופקד לשמירה בלבד .ובמקרה כזה,
יכול לתת תוספת וזה לא
ייחשב כ'ריבית' וכן נפסק
להלכה( .ספר 'מאירת
עיניים' שולחן ערוך
'חושן משפט' סימן רצ'ב
סעיף קטן כ'א)
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

