אלף בינה

כ"א כסלו תשע"ה 110 -
בעיות בהפצת העלון? אנא חייגו052-6971199 :

ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח

המסר אינו עובר רק במילים ,הוא עובר בעיקר בטון ומבקש את רעתו .זאת
שיוצר את המנגינה ,והוא היצרן העיקרי של האקלים משום שבילדות התחברה הביקורת עם משהו מאיים.
בבית .המסר של האופטימיות וההתמקדות בחיוב יכול
לעבור גם בלי מילים ,על ידי הפנים המלבבות שבהם כאשר הביקורת נאמרת בנועם ,הילד מבין שהיא אינה
מתנהלות השיחות בין ההורים לילדיהם .גם כאשר מבטאת חוסר שביעות רצון ממנו ומאישיותו ,אלא אי
מובעת ביקורת כלפי ילד ,אם הביקורת מושמעת בפנים הסכמה לפעולה נקודתית שעשה .ההורים מבקשים
ידידותיות ,הילד מפנים אותה בצורה שונה מאשר לתקן את המעוות ולהחזירו למסלול .באופן זה הביקורת
נתפסת כבר בשנים הרכות כגורם חיובי.
כשהביקורת נעשית בפנים זעופות וכועסות.
הדבר ישליך על הבנייה של תפיסת עולמו של הילד
ועל הפרשנות שהוא נותן לקורה סביבו .אם האווירה
בבית תהיה זועפת ,גם כאשר יגדל הילד ויתבגר ,תלווה
אותו כל ימיו תחושה שהאדם שמעיר לו הוא עוין אותו
הפתרון משבוע שעבר

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

אם יקדימו ההורים דברי שבח לביקורת ,הדבר יעזור
לילד להבין כי מתכוונים לתקן את מעשיו .תחושה זו
תהווה כלי מרכזי ליצירת הבנה שביקורת היא גורם
בונה המונע את ההרס ,ולא חלילה יוצר הרס.

משפט מוכר המכיל  4מילים לפי סדר המספרים

כאן כתוב :חנוכה

1

הפתרון

משבוע שעבר:

אלף בינה

ו

2

ו

אין מאוחר
ומוקדם בתורה

רשות הרבים

חדש! חדש!

שיעור
לנשואות
מידי יום שלישי
בשעה 19:00
בבית הכנסת

"פאר ששון"
ברח' חטיבת עודד 7
פינת חטיבת כרמלי
(שכ' גבעת בילו נחליאל)

לפרטים:

הגיעו בגדים נוספים
לקבלה או מסירת מוצרים

052-6111900
גמ"ח

זוג מחפש סלון
יד שניה ()2+3
052-7150282

'מה רבו מעשיך העפעפיים נראים מבחוץ כמו עור ,ומבפנים הנדרשת לפי הצורך.
מלאים בריר וחומרים אחרים כדי ''ללטף'' את העין
ולרפדה כבתוך קופסא רכה ,העפעפיים נסגרות הדמעה מאפשרת לגלגל העין תנועה חופשית
ונפתחות מיליארדי פעמים בחיים ללא שחיקה וללא בלאי .וחלקה ללא שום חיכוך ,וכמו כן מסלקת את גרגרי
בנוסף ,בכל עפעף צומחים ''ריסים''  -כדי להגן על העיניים האבק ושאר עצמים זרים החודרים לעין .שכבת
מגרגרי אבק ומזיעה ,בנוסף ,מצויידות עינינו גם ב''תחנת הלחות הנוצרת על קרנית העין מאפשרת גם ראיה
סיכה'' זעירה בדמות שק הדמעות ,שמספק לעין את הלחות טובה יותר ,מגינה על העין ומונעת זיהומים.

הנהלת העלון052-8000445 :

גמ"ח
בגדי תינוקות וילדים

8000445@gmail.com

052-5786016

אנחנו משפחה עם אחד-עשר ילדים ,בלי עין הרע .תשעה
בנים ושתי בנות .לאחרונה מסרנו את הבת שלנו לאימוץ.
אנחנו יודעים שצעד זה בלתי מקובל ,ואם נתחיל לספר את
הסיפור ,אנחנו בטוחים שרוב הקוראים יאמרו" :אז מה ,זה
לא מצדיק" ,לכן נשמח אם כולם יקראו את הסיפור עד תומו
ורק אחר כך יביעו דעתם .מדובר בבתנו בת החמש .כבר לפני
שנולדה צפו הרופאים שחורות ,אבל אנו אמונים על הבטחון
בבורא עולם ש'הטוב בעיניו יעשה' ,ובכל מה שקשור לחיי
האדם ,אסור לנו להפריע אלא לקבל כל מה שיבוא באהבה.
נולדה לנו בת מתוקה ,אך עם מום קשה מאוד בלב .בלי
להיכנס למונחים רפואיים ,נסביר בלשון פשוטה :בלבה של
בתנו יש רק חדר אחד במקום שניים .זאת ועוד :החדר החסר
הוא השמאלי מביניהם ,שזה מום קשה יותר ,משום שהוא
נחוץ לתפקוד יותר מהחדר הימני .בחרנו לקרוא לה "בתיה".
פשוטו כמשמעו .בידיעה כי ד' ידאג לה כבתו .כאן נכנסנו
לתהליך של פעילויות רפואיות מורכבות ,צמודות
לפסיקותיהם המאוד מיוחדות של מרן הגאון רבי חיים
קניבסקי שליט"א ולהבדיל כין החיים מרן הגרי"ש אלישיב
זצוק"ל .בתיה עברה ארבעה ניתוחים ,ביניהם אחד בארצות-
הברית .הניתוחים היו מורכבים וארוכים מאוד .בתיה שהתה
חודשים ארוכים בבתי חולים ,ולאחר מכן בבית חולים
שיקומי .לאחר כל המאמצים היא נכנסה לרגיעה מסוימת
ואף שולבה בגן רגיל עם ילדות רגילות .מי שלא ידע מה
שהיא עברה ואלו תרופות היא לקחה מדי יום ,לא יכול היה
לדעת ממראה פניה ומהליכותיה מאומה אודות מצבה
הרפואי הקשה .לפני כחצי שנה החלה בתיה להראות סימנים
לא טובים .הביקורים בבית החולים החלו להיות תכופים
יותר ויותר ,מינוני התרופות שהלעיטו את גופה מדי יום
הלכו ורבו ,עד שהקרדיולוגים ב'תל השומר' כבר כמעט
הרימו ידיים לנוכח מצבה .הם אמרו שלא נותרה ברירה אלא
לחשוב על השתלת לב! הבנו ששוב נצטרך לשנס מותניים
ולברור את הטיפול הטוב ביותר שאנו יכולים לתת לבתנו .כל
הרופאים ,ללא יוצא מן הכלל ,אמרו שהמקום הטוב ביותר
לטפל בבתיה אינו כאן אלא בארצות-הברית .אספנו את
החומר הרפואי ,תרגמנו מה שצריך ושלחנו לרופאים
בארצות-הברית שכבר הכרנו מניתוח קודם לפני כשלוש
שנים .וכאן אנו מגיעים לנקודה הכואבת .עלות ניתוח שכזה
היא מעל רבע מיליון דולר!! הבשורה הטובה הייתה ,שעשינו
לבתיה ביטוח שלוש שנים לפני כן בניתוח שעברה שם.
הבשורה הרעה הייתה ,שבזמן שעבר מאז ,העביר נשיא
ארצות-הברית ברק אובמה תכנית בעבור ביטוחי הבריאות,
שכונתה 'אובמה קייר' ,במסגרתה הובדלו תושבי ארצות-
הברית מתושבי חוץ .לאובמה היה קשה להעביר את הצעת
החוק שלו ,ואנו ייחלנו שייכשל ,אך בסופו של דבר היא
עברה ואנו ידענו את משמעות החוק בעבור בתיה .ביום
שלישי ז' בטבת תשע"ד ,בשעה  12:30בלילה ,אנו מקבלים
טלפון מהרופא הקרדיולוג של בתיה ,מארצות-הברית .הוא
קיבל את כל החומר הרפואי ואת בדיקות האקו לב שלה
ואמר לנו" :תשמעו ,אינכם מבינים כמה גרוע המצב שלה.
אתם חייבים לבוא לכאן מיד !" אנו שואלים אותו האם יש

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

אפשרות לחכות כחודש ,כדי שנוכל להתארגן לכך ,והוא
עונה לנו" :הייתם צריכים לבוא אתמול ...אין לכם זמן מיותר,
כי בכל רגע עלולה לקרות קטסטרופה" .אני ורעייתי החלטנו
לצאת במוצאי שבת הקרוב .תוך מספר שעות נכנסנו
לסחרור הזה של לעזוב את כל ילדינו ,וברוך השם אחותה
של אשתי נרתמה מיד לעזוב את ביתה יחד עם בעלה
וילדיה ,ולבוא לגור עם ילדינו בזמן היעדרותנו .ואכן ,תוך
ארבעה ימים היינו על המטוס בדרך לארצות-הברית ,מבלי
שנדע איר ומה בדיוק נעשה .ביטוח אין .כסף ודאי שאין לנו.
אך משהו אחד היה גם היה :אמונה חזקה שבורא עולם הוא
שנתן לבתיה שלנו חיים והוא היחיד שיכול להמשיך אותם
בבריאות .הגענו ,ומיד נפגשנו עם עסקנים רפואיים מקומיים,
שפכרו ידיהם בייאוש מול ה'אובמה קייר' הבעייתי שסוגר
את הדלת בפני המבוטחים ובפרט הישראלים .אמנם
ליהודים תמיד יש פתרונות ,אך החוק היה כל כך חדש ,שגם
היהודים עוד לא ידעו כיצד להתארגן אליו בראש מפולפל...
אולם כנראה שהראש היהודי עדיין חזק מהכל .בסייעתא
דשמיא העלה אחד המאכערים רעיון אדיר ,שלא ברור אם
הוא פשוט או מסוכך" :יש לנו בעיה עם תושבי חוץ?" אמר
האיש שנראה בדיוק כפי שמאכער צריך להיראות" ,אז
נהפוך את בתיה
לתושבת ארצות-
"נו
הברית".
בטח" ,אני אומר
"לקבל
לו,
אזרחות זה חלום
של כל אדם
צריך
בעולם.
להמתין מספר שנים ,לקבל רשיון עבודה ולערוך מבחנים
ובעיקר לדעת את השפה האנגלית ,אם לא אכפת לך ,הבת
שלי צריכה ניתוח אתמול ,...אז אולי תמצא רעיון אחר?"
"אני לא מדבר עליך" ,הוא אומר" ,אני מדבר על הבת שלך".
"אה נכון" ,אני אומר לו בייאוש ובציניות" .בתיה בת הארבע
וחצי תקבל מיד אזרחות ,היא עובדת לפרנסתה ,מרוויחה לא
רע .אמנם היא עדיין לא שולטת לגמרי בעברית ,אבל
האנגלית שלה "...הוא אפילו לא צחק" .ידידי" ,אמר ,וכאן
הטיל פצצה" :אנחנו נעביר את בתיה לאימוץ כאן בארצות-
הברית לידי מישהו מקומי ,וממילא היא תיכלל בביטוח
המשפחתי שלו "...התבוננתי בו פעם ופעמיים .היינו בטוחים
שהוא צוחק .אבל האיש הזה לא צחק .הוא התכוון לגמרי
למה שאמר" .שאנחנו נמסור את בתיה לאימוץ?" אמרה
אשתי .העסקנים צחקו" .לא באמת ,אתם יודעים ,כאילו "...
חתמנו על הסכמה לאימוץ .בלי שום בעיה .אנחנו מקווים
שכעת הקוראים מנקים אותנו מחשד השווא ...מצאנו
ידידים שלנו שהיה להם ביטוח טוב ,ש"הסכימו" לקחת את
בתיה לאימוץ כדי שחברת הביטוח תקבל זאת .התהליך כולו
היה צריך להיעשות באופן חוקי בבית משפט ותחת הוראת
שופט ,אחרת היה נשאר בדיוק כפי שהוא :שום כלום...
בהליכים מזורזים ובסייעתא דשמיא הצלחנו תוך מספר
ימים לקבל תאריך בבית המשפט לדיון בנושא .מדובר בנס
בפני עצמו ,כי בדרך כלל ממתינים לדיון כזה חודשים
ארוכים .יום הדיון הגיע .הגענו  -אנחנו עם הילדה ,עם הזוג
ה"מאמץ" ועם העסקנית הרפואית שליוותה אותנו  -וישבנו
בבית המשפט החל משעה  8:00בבוקר למשך יותר מארבע

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

שבת פרשת " :וישב"
כניסת השבת16:04 :
יציאת השבת17:15 :
ר"ת17:47 :

ֹלק ַח לֹו ָקלֹון;
י ֵֹסר לֵ ץ ֵ
ּומֹוכִ ַיח לְ ָר ָׁשע מּומֹו.
(משלי  -פרקט' ,פסוק ז')
אל לך להוכיח לץ -שיצחק על דבריך ,וכן לרשע-
שבסופו של דבר יוכיח לך שאתה כמותו.

פרשה וליקחה
האחים הקדושים סברו שיוסף מתנכל להם,
ומסית את אביהם נגדם .זומם לקבל ממנו את
הברכות ולדחותם מחיי העולם כפי שנדחה
עשיו בשעתו ,והחילו עליו דין רודף .התוצאה
– הורידוהו לבור .וכאן בא פסוק מעורר תמיהה:
"וישבו לאכול לחם" .הלב ממאן להאמין :אחיהם
בבור והם סועדים בשלווה!
אך לא! הגאון רבי אהרון הכהן זצ"ל ,חתן החפץ
חיים זצ"ל ,האיר עיננו בביאור נפלא :אדם רעב
הוא אדם ממורמר וקצר רוח ,זועף וקפדן" .קודם
שיאכל אדם – יש לו שני לבבות" ואילו –"פת
שחרית – מוציאה קנאה ומכניסה אהבה" .לכן
אמרו האחים :לא נדינהו כשאנו רעבים וקודרים,
נאכל ותתישב דעתינו .נדון בעניין ביישוב הדעת
ונמנע מגזר דין נמהר .וכך היה :החליטו להסתפק
בהגלייתו והרחקתו – והשם חשבה לטובה .והרי
לנו לימוד חשוב ,לקח לכל קבלת החלטה :לא
בחפזה ,לא מתוך זעף והקפדה .לקחת פסק זמן,
ולהחליט במתינות וביישוב הדעת!
( מעיין השבוע )
שעות ,במילוי כל מיני טפסים והמתנה לכל מיני פרוצדורות
בירוקרטיות מובנות אך מייגעות ,ולבסוף הודיעו לנו שכל
החומר הוקלד ואנחנו בתור להיכנס לשופט .אין מילים
להסביר את התפילות והרגשות ברגעים אלו ,החששות
שיש בלב הורים אל מול הדיון שלמעשה הולך להכריע האם
כל המהלך של חציית האוקיינוס היה מוצדק ,או שניאלץ
לשוב במפח נפש ,שלא לדבר על מצבה של בתנו .בעודנו
בבית המשפט ,בתיה החלה לומר לפתע שכואב לה בחזה .זה
התחיל בטפטוף קטן של רטינות ותוך דקות ספורות היא
החלה לזעוק מכאבים ,לתפוס את בית החזה שלה ,להכחיל
סביב העיניים והשפתיים ,ואנו נכנסנו להיסטריה ולחרדת
מוות .הבנו שהנורא מכל קורה ,ובתיה נכנסת למצב חירום
שכל כך חששנו ממנו .מובן שאנשי הביטחון של בית
המשפט הזעיקו כוחות הצלה ,והיא פונתה בבהילות ובהכרה
מעורפלת לבית החולים .צוות האמבולנס כבר עידכן בקשר
את בית החולים על הסיפור המיוחד שלה ,ומתוך האמבולנס
שודר אלחוטית המצב הלבבי שלה ישירות לבית החולים.
ברגע שהגענו לשם' ,התלבשו' עליה יותר מתריסר אנשי
צוות רפואי ,כל אחד תפס גפה אחרת והחדיר מחטים

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199

אלף בינה

אלף בינה

ואלקטרודות .עברו עלינו רגעי מתח
שלא ניתנים לתיאור ,אמרנו תהילים
בדבקות ובדמעות וקיווינו לטוב.
לשמחתנו ולהפתעת כולם ,כולל הצוות הרפואי ,מצבה של
בתיה התייצב לחלוטין כאילו כלום לא קרה .לאחר כשעה
מהגעתנו לבית חולים ,כשהרופאים ראו שהכל בסדר ,הניחו
לה והשאירו אותה להשגחה רפואית במחלקה .לנו הסבירו
שלאור מצבה הכללי הלבבי כנראה התרחשה 'רידמיה' ,שזה
בעברית 'הפרעת קצב' ,וכעת עליהם להשגיח שמצב זה לא
יחזור .הרופא המנתח אמר שהמצב הזה עלול לחזור ושעלינו
לעשות כל שנוכל כדי להיכנס לניתוח במהירות האפשרית.
אבל לנו לא הייתה אפשרות כלכלית ולא ערבויות מתאימות
לחתום על מסמך המאפשר ניתוח כזה .מיותר לציין שהיינו
במצב רוח נורא; מתוחים ממצבה ומתוחים מהמהלך
המשפטי שנקטע ממש ברגע האחרון בגלל מצב הסכנה
שבתיה נקלעה אליו .הרגשנו החמצה נוראה ,כי אם האירוע
הלבבי היה מתרחש שעה או שעתיים מאוחר יותר ,כבר
היינו לאחר ההליך המשפטי והמהלך כולו היה נכנס לפעולה,
בתיה הייתה מוכרזת כמאומצת ונכנסת אוטומטית לביטוח
הנכסף של ידידינו .וכעת ,גם הפסדנו את האימוץ וגם מצבה
בכי רע .מאין יבוא עזרנו? מצבה של בתיה הוסיף להיות
שברירי .הרופאים הבהירו לנו שכל יום ויום שעובר זהו נס.
הם הכירו את הבעיה שלנו והחזיקו אצבעות .עברו עלינו
עברו ימים שאיני מאחל לאיש .מחד ,מצבה של בתיה;
מאידך ,המתח לגבי מהלך האימוץ שבלעדיו לא יוכל
להתבצע הניתוח שיציל את חייה של בתיה שלנו ,ואי אפשר
שלא להזכיר את העובדה שעזבנו בית עם עשרה ילדים,
שרובם קטנים ,וכל מהלך שמתעכב דוחה את תאריך החזרה
האפשרי .ביום רביעי השתחררנו ,העסקנים הרפואיים הפכו
את העולם ממש והשיגו לנו דיון נוסף בבית המשפט למחרת
היום ,יום חמישי .וזה אחד הניסים הכי גדולים שהיו בסיפור
הזה ,כי העומס בבתי המשפט שם אדיר וזה פשוט מעבר
לגדר הטבע לקבל תור נוסף יום אחרי שחרורה .הגענו לבית
המשפט ,הילדה אתנו ,לבנו חרד עד אימה ,הפעם חיכינו 'רק'
שעתיים ,וכשהגיע תורנו להיכנס לאולם ,אני ואשתי
ממלמלים כמה פרקי תהילים לאדון הכל רופא החולים
שיכניס רחמים בלב השופטים ,שאפילו אין לנו מושג מי הם.
הזוג המאמץ אתנו ,הילדה נותרת מחוץ לאולם ,ואנו צועדים
פנימה ...כאשר נכנסנו לאולם בית המשפט הבנו הכל .הבנו
שהעכבה שהייתה לנו בדיון הקודם הייתה לטובה .ועוד איך
לטובה .על כס השופט יושב לא פחות ולא יותר :שופט יהודי
חובש כיפה שחורה ! ...הרגשנו אור משמים מאיר עלינו ,לבנו
התרחב ,הרגשנו את הקב"ה אתנו ,מכל השופטים
האמריקנים  -נוצרים ,שחורים והודים  -נפלנו בדיוק על
יהודי ועוד חובש כיפה .מוכן שהוא התנהג ברשמיות
מתבקשת .הרמנו ידינו בשבועה כדין החוקה האמריקנית,
ואז הוא החל לתחקר אותנו מדוע אנו מוסרים אותה לאימוץ.
הסברנו לו שיש לנו עוד עשרה ילדים בלי עין הרע בארץ
ישראל ,כולם בריאים וזקוקים לנו ,הילדה הזאת מאוד חולה
ולא יכולה להיות מנותחת בארץ אלא רק כאן בארצות
הברית ,ולנו אין יכולת להישאר כאן איתה כל כך הרבה זמן,
ולכן אנו מוסרים אותה .הוא שאל שאלות את הזוג ,ואחר כך
שאל על הילדה והיכן עורך הדין שלה .ענינו שאין לנו כסף
ולכן לא שכרנו עורך דין .הוא אמר כי על פי החוקה
האמריקנית ,חייב להיות עורך דין שמייצג את האינטרס של
הילדה  -איש מקצוע שמייצג לא את צד ההורים ולא את צד
הזוג המאמץ .שוב נכנסנו לחרדה שהוא ידחה את הדיון
עכשיו .אשתי החלה להזיל דמעות .הוא התרכך ואמר
שבגלל המצב הוא יבקש עורך דין מהסנגוריה הציבורית -
אם יהיה מישהו פנוי כעת בבניין  -ואם לא יימצא ,הדיון
יידחה .הוא הכריז על הפסקה של
שעה .העסקנים החלו במרוץ למצוא
עורך דין מהסנגוריה הציבורית .אנו

יצאנו והתחלנו להתפלל שהקב"ה יזמן לנו מישהו טוב.
לאחר חצי שעה מגיע אלינו עורך דין מסורק למשעי ,מאפיר
בשערו ,ומתחיל לשאול אותנו שאלות על המקרה ,ואז הוא
מברר על הילדה ושואל היכן היא .אני אומר לו שהיא אינה
דוברת אנגלית אלא רק עברית .הוא עונה לנו בעברית" :גם
אני דובר עברית" .אור משמים זורח עלינו .גם השופט יהודי
וגם עורך הדין יהודי .העסקנית פונה אליו ואומרת" :אני
רואה שאתה מבין מה אנחנו עושים כאן "...ומסתכלת בעיניו
במבט של יהודי אל יהודי ...הוא עונה לה" :אני מבין מצוין"
ומחייך .היא חוזרת על השאלה והוא עונה לה" :אני מבין
טוב-טוב מה אתם עושים ומה אתם רוצים" ...עורך הדין
החליף מספר משפטים בעברית רצוצה עם בתיה .בתיה
ענתה לו על שאלותיו .מבחינתו "הוא דיבר איתה" .ההפסקה
הסתיימה .נכנסנו לאולם השופט .השופט פונה לעורך הדין,
מברר אתו מספר דברים ולאחר מכן שואל האם דיבר עם
הילדה" .יס איי דו!" ("כן ,דיברתי") משיב עורך הדין" .אני
מבין שהילדה דוברת עברית ,לא?" שואל השופט" .כך גם
אני" ,משיב עורך הדין ומוסיף בעברית במבטא כבד" ,בסיה,
ילדה מאוד חכמה" .השופט שאל שאלות נוספות ,עורך הדין
ענה בלי לעפעף .לא הבנו דבר ,אך לאחר מכן התברר שהוא
דיווח על שיחה ארוכה מאד עם בתיה ,שבעקבותיה הגיע
להבנה ש ...השופט הביט בעורך הדין ,בנו ,בעסקנית .אני
מוכן לערוב לכך שגם הוא הבין היטב מה הולך כאן ,אבל אין
לי שום הוכחה לכך ,כי הבעת פניו הייתה רשמית עד כמעט
עוינת ...הוא הרהר קצת ואז אמר" :בסדר ,אאשר זאת ,אבל
זה ייקח עוד כחודש ,כי הזוג המאמץ צריך ללכת לתת
טביעות אצבעות וכל מיני מסמכים חשובים ,ועד שזה ייקלט
במחשבי המערכות של משרדי רישום האוכלוסין .אני חושב
שנקבע דיון לעוד חודש" .זה בדיוק מה שהיה חסר לנו...
ולפתע ,מבלי שהתבקש ובניגוד לכל סדר דין קם "האב
המאמץ" המיועד ואומר לשופט שהוא חושב שזה מאד
מסוכן לחכות כחודש ,כי הנה לפני מספר ימים היינו כאן
בבית המשפט והילדה קיבלה התקף לב ופונתה בטיפול
נמרץ לבית חולים ,ומצבה מסוכן .המתנה של כחודש עלולה
לסכן את חייה" .כבודו" ,אמר האיש בתחינה" ,עוד חודש
עלול להיות מאוחר מדי ....בתיה צריכה להיכנס לניתוח
דחוף "....כל הקלפים התגלו ! אפילו השמש השחור של בית
המשפט הבין שכל האימוץ הזה הוא בעבור הביטוח .השופט
חושב וחושב ,ואנחנו קרובים להתעלפות .ואז הוא אומר:
"טוב ,אני אתן הרשאה לאימוץ שיהיה בר תוקף לחודש,
ועוד כחודש אני קובע דיון להפוך את האימוץ לקבוע ,אבל
ההרשאה הזמנית הזאת תהיה על מסמך נוטריוני רגיל ובר
תוקף משפטי שיגרום לה להיכנס לביטוח שלכם" .יצאנו
מהאולם והבנו איך הקב"ה גלגל הכל :את ההתקף שבלעדיו
לא יכולנו לקבל את האימוץ ,את הדחייה שכשלה זכינו
בשופט יהודי ,ועוד כל מיני ניסים שהיו עמנו ,שלעולם לא
נדע ,אבל דבר אחד בטוח אנו יודעים :יש לנו אבא בשמים
שיודע יותר טוב מכל אחד מה טוב לנו .בתיה עברה את
הניתוח המורכב בסייעתא דשמיא בהצלחה ,היו עוד הרבה
ניסים וגילויי השגחה פרטית שראינו בכל המהלך .לאחר
שלושה חודשים של שהייה בארצות-הברית חזרנו לארץ
עם ילדה בריאה ושלמה שהולכת כל יום לגן ,ואין איש יודע
כמה מלאכים מלווים אותה .ואנו יודעים את האמת ,שמי
שאימץ את בתיה שלנו עוד לפני שיצאה לאוויר העולם עד
מאה ועשרים שנה ,אם ירצה ,הוא לא אחר מבורא עולם,
רופא החולים ,שאת השגחתו וניסיו ראינו בצורה מוחשית
כל כך .ראינו צורך לספר את הסיפור כדי לעורר את כלל
ההורים שזכו לגדל ילדים בריאים ושלמים ,ואולי הרבה יותר
קשה להם לשער מה זה להרגיש קרבת אלוקים ,מהי תפילה
מעומק הלב ,ומה זה להודות על כל נשימה ונשימה ,כפשוטו.

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 נדרה אורה

נקודה למחשבה

החיד"א

"...כאשר באה לאדם התעוררות על עסקי
נפשו ועבודת בוראו ,יחזיק בה תכף ומיד,
כי היצר מקרר חומו ומבקש להפרידו"...

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"

חלפן הכספים זוג נוכלים חשבו על רעיון 'מבריק' כיצד להרוויח כסף רב על חשבונו של חלפן כספים  -שגם הוא לא היה האיש
הכי ישר בעולם .הנוכלים הציעו לחלפן לרכוש מזוודה ובה מיליון שקלים בשטרות של  200ש'ח ,תמורת ...חצי מיליון שקלים בלבד .החלפן
הבין היטב שהשטרות במזוודה מזויפים ,אך הנוכלים הוכיחו לו שמדובר בזיוף כל כך משובח ,עד שאפילו בבנק לא יבחינו בו.
העסקה נסגרה .החלפן הביא איתו חצי מיליון שקלים אמיתיים ,והנוכלים הביאו את המזוודה ובה מיליון השקלים המזויפים.
ההחלפה הייתה אמורה להתבצע בתוך מכוניתם של הנוכלים ,ברחוב צדדי באחת משכונות העיר .רגע לאחר שהחלפן הביא להם
את הכסף ,והם הביאו לו את המזוודה ,הגיח שוטר לעבר המכונית וביקש מהנהג רישיונות .החלפן שפחד להיתפס עם מזוודת
הכסף המזויף ,ברח מהמקום כל עוד נפשו בו .הוא לא ידע ,כמובן ,שהשוטר לא היה שוטר אמיתי ,אלא שותפם של הנוכלים
שעשה זאת כדי לגרום לו לברוח .הנוכלים לקחו את המזוודה וגם את חצי מיליון השקלים האמיתיים ,ונעלמו מהשטח.לאחר כמה שנים חזרו הנוכלים בתשובה,
וביקשו להחזיר לחלפן את חצי מיליון השקלים שגנבו ממנו בעבר .אבל לחלפן הממולח הייתה טענה מעניינת :לדעתו הנוכלים לשעבר צריכים לתת לו לא רק חצי
מיליון  -אלא מיליון שקלים! לטענת החלפן הוא עשה איתם בזמנו עסקה :מיליון שקל תמורת חצי מיליון .הוא שילם את חלקו  -חצי מיליון  -ועכשיו עליהם להביא
לו מיליון שקלים .הנוכלים שחזרו בתשובה הסכימו שבעבר אכן הייתה עסקה כזו ,אבל לדבריהם מכיוון שהם לא עוסקים יותר בכספים מזויפים ,הם רוצים עכשיו
לבטל את העסקה ,ולהחזיר לחלפן את חצי מיליון השקלים שלו .מי צודק?
מקורות לעיון ולהרחבה :שולחן ערוך' ,חושן משפט' סימן רכ'ז סעיף ז' בדברי הרמ'א בספר 'נתיבות המשפט' .עיינו שם :האם המקרה שלנו דומה למקרה שם?

"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757
שאלה:
כבוד הרה"ג השלום והברכה,
בראשית חזק וברוך על כל הפעילות ומסירות הנפש
הגדולה ,ברצוני לשאול את הרב שאלה בעניין השמיטה,
אני שוכר בית עם חצר ,החצר הינה שטח אדמה לא מרוצף
שבמהלך השנה צומחים שם עשבים שוטים וקוצים,
ע"מ לחסוך ממני הוצאות שנתיות של גיזום העשבים
ע"י השכרת פועל הנני קונה חומר ריסוס מיוחד בעלות
נמוכה מאוד שמייבש את העשבים ואף מונע את צמיחתם
מחדש עד לשנה הבאה,
ברצוני לדעת האם מותר בשנת השמיטה לרסס את החצר
בחומר זה? בתודה ובברכת יגדיל תורה ויאדיר! יישר חילו
וכחו לאורייתא!
תשובה:
מותר לרסס בשנת השמיטה את האדמה בחצר ,ובכניסה
לבית ,בחומר הדברה המייבש את העשבים השוטים על
מנת למנוע צמיחת עשביה מיותרת בגינה.ואינו בכלל
מלאכה האסורה בשנת השמיטה .
שאלה:
כבוד הרב.
ערב שבת החמין שלי מוכן כל צורכו ,האם בסעודת ליל
שבת יהיה מותר לי לקחת מנה מסיר החמין?
תשובה:
אם האוכל נתבשל כל צורכו  ,יכול להרים את הכיסוי
ולהחזירו  ,אבל אם לא נתבשל כל צורכו  ,אין להרים
את הכיסוי  ,שהרי אחר כך יהא אסור להחזירו  ,משום
שממהר את בישולו  .ולכן אין להרים את הכיסוי בלילה,
אפילו אין בו עצמות ,מחשש שמא לא התבשל התבשיל
כל צורכו  ,אלא אם כן הוא יודע בודאי שהאוכל כבר
נתבשל כל צורכו  .אולם בבוקר מותר להרים ולהחזיר
את הכיסוי  ,אפילו יש בסיר עצמות בקר  ,שודאי נתבשלו
כבר כל צורכם.
שאלה:
רציתי לשאול בבקשה ,האם פת שחרית זה רשות או
חובה? והאם די בעוגה ? או בכוס חלב?
תשובה:
מצוה לאכול בבוקר פת שחרית וכפי שכתב הטור" :ומצוה
להנהיג את עצמו במדה טובה והנהגה טובה לשמור על
בריאותו שיהיה בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה".
רבותינו ז"ל הפליגו מאוד במעלת פת שחרית עד שאמרו:
"שמונים ושלוש מיני מחלות תלויות במרה וכולן פת
וקיתון של מים שחרית מבטלתן".
לכתחילה יש לאכול שיעור של כביצה פת ,ולשתות כוס
מים ועדיף שיהיה משקה חם.
ומכל מקום מי שאין באפשרותו לאכול פת ,יאכל שיעור
של כביצה עוגה עם קפה או תה .ולכל הפחות ישתה קפה
עם סוכר  ,או כוס חלב שמיישב מעט את הלב.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

בת יונה

מעשה בית הדין

להצלחת מיכל איריס בת חמדה

השאלה משבוע שעבר
קולה קרה
שלושה חברים הגיעו בהפתעה לביתו של רז ביום
שרב לוהט במיוחד .רז ביקש לכבד אותם בשתייה
קרה .הוא זכר שהוא קנה כמה בקבוקי קולה כמה
ימים לפני כן ,אך לאכזבתו כל הבקבוקים היו
במרפסת ואף אחד מהם לא היה במקרר .קולה חמה
היא לא כיבוד מומלץ ,ולרז צץ רעיון כיצד 'לקרר'
במהירות בקבוק אחד.
הוא לקח את אחד מבקבוקי הקולה ,ירד למכולת
של שמשון הסמוכה לביתו ,פתח את המקרר
והוציא בקבוק קולה קר כקרח והכניס במקומו את
הבקבוק החם .לאחר ששלושת האורחים עזבו את
ביתו ,החל ליבו של רז לנקוף והוא החל לחשוב
שהוא עשה משהו שלא בסדר .הוא לא התעצל וירד
על שמשון וסיפר לו מה עשה.
'אני מוחל לך ',אמר שמשון' ,רק תשלם לי  10שקל
שזה מחיר של קולה קרה '.מ'עשר שקל?' נזעק רז,
'על מה? הרי שמתי לך בקבוק קולה אחר שעכשיו
הוא כבר קר .המקרר שלך ממילא עובד כדי לקרר
את שאר המוצרים ,אז לא לקחתי ממך שום דבר'.

ל"ט מלאכות

הקורע

ּקֹור ַע היא אחת מהל"ט אבות מלאכה
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
האסורות בשבת .ככל מלאכות שבת ,מקור איסור
מלאכה זו הוא העבודות שנעשו להקמת המשכן ,כאשר
הייתה נוצר קרע באחד מהאריגים ששימשו ליריעות
המשכן ,היו קורעים את מקום החור ,על מנת לתפור
אותו מחדש.

א .אין לקרוע נייר טואלט לצורך
קינוח בשבת ,ומכל מקום ,במקום
צורך גדול ובאין עצה אחרת ,יש
להתיר לחתוך רק בלאחר יד ,כגון
לקרוע ברגלו או במרפקו ,ולא
יחתוך במידה ,וישתדל לקרוע שלא
במקום הניקוב.
ב .ממחטות נייר שלא הופרדו
לגמרי – והן מחוברות באחת הפינות,
אין להפרידן בשבת.
ג .מותר להפריד שני ספרים
שנדבקו זה לזה על ידי שעמדו
צפופים בארון יחד.
ד .אסור לקרוע תווית סמל של
חברה התפור לחליפה.

מי צודק? האם רז חייב לשלם לשמשון את 10
השקלים?
תשובה בקצרה:
אסור היה לרז להשתמש במקרר של שמשון בעל
המכולת ללא רשותו ,ומכיוון שהשתמש עליו לשלם
לבעל המכולת מחיר שהוא היה דורש ממי שמבקש
לקרר אצלו בקבוק.
תשובה בהרחבה:
ראשית יש לומר בבירור שרז עבר איסור גזל
משום שהמשתמש בחפציו של חברו בלי רשותו
הוא גזלן .במסגרת זו נדון רק בפן הממוני ובשאלה
האם שמשון יכול לדרוש תשלום על הקירור לאחר
שנודע לו על הדבר.
הבה ננתח מבחינה משפטית-הלכתית מה קרה
כאן :ברגע שרז הוציא בקבוק קולה קר מהמקרר
של שמשון הוא ביצע מעשה גזילה ומוטל עליו
חיוב להשיב את הגזילה .רגע לאחר מכן ,כאשר
הניח את הבקבוק החם שהביא מביתו ,הוא
למעשה השיב את הגזילה .אמנם באותו רגע זו
עדיין לא השבה מושלמת משום שבקבוק חם
שווה פחות מבקבוק קר ,אך לאחר שעתיים,
כאשר הבקבוק התקרר ,הגזילה הושבה במלואה
לבעל המכולת :רז גזל בקבוק קר ,והנה יש לבעל
המכולת בקבוק קר אחר.
נותרה רק בעיה אחת :הבקבוק לא התקרר
במקרר ביתו של רז אלא במקרר המכולת .האם
להשתמשות הזו במקרר יש משמעות ממונית?
האם שמשון יכול לדרוש תשלום עבור השעתיים
שבהן רז קירר אצלו בקבוק?
אפשר לדמות זאת לדין המופיע בספרות
ההלכתית לגבי אדם שהשתלט לתקופת מה על
ספינה חדשה של אדם אחר ועשה בה שימוש לשם
העברת סחורה וכדומה .לאחר שבעל הספינה גילה

זאת התעוררה שאלה האם וכמה הוא יכול לדרוש
מהמשתמש בספינתו.
ניתן להעריך את התשלום בשני אופנים :או
להעריך את הפחת ,דהיינו כמה ירד ערכה של
הספינה כתוצאה מהשימוש ,משום שקודם היא
הייתה חדשה ועתה היא משומשת ,או על ידי
הערכת מחיר שכירות של ספינה כזו לפרק זמן
שבו נעשה בה שימוש.
פוסק הש'ך שאם המשתמש לא התכוון בתחילה
לשלם אלא לגזול ,עליו לשלם את התשלום הגבוה
יותר ,דהיינו הפחת.
לפי זה ניתן לפסוק בשאלתנו ,שרז יצטרך לשלם
לשמשון את הפחת ,אולם במקרה שלו זה ישחק
לטובתו של רז ,משום שלמקרר אין פחת מכך
ששמים בו בקבוק נוסף ,ולכן הוא יהיה פטור
מתשלום.
אולם בדיון נוסף נגלה שהמקרה שלנו אינו דומה
לספינה ,משום שרז לא נטל את המקרר לרשותו
כשם שעשה המשתמש בספינה ולא מנע משמשון
להשתמש במקרר ,אלא רק הניח משהו בתוכו.
הדבר הזה דומה יותר לדין אחר בשולחן ערוך
הנוגע לאדם שעשה שימוש בחצר חברו בלי רשות.
שם פוסק השולחן ערוך שעליו לשלם לבעל החצר
דמי שכירות ולא את הפחת.
משום כך נפסוק בשאלתנו שרז דומה לאדם שנכנס
לחצר של שמשון (או למקרר שלו במקרה הזה),
ועליו לשלם לו דמי שכירות .שמשון יכול אפוא
לדרוש מרז את המחיר
שהוא היה דורש מאדם
שהיה מגיע ומבקש
להניח במקרר שלו
בקבוק למשך שעתיים
כדי לקררו.

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

עגבנייה (וליקופן)  -לשמירה על תפקוד המוח

זמרת הארץ

יתכן שעגבניות תורמות גם לתפקוד המוח .במחקר ראשוני
שנערך לאחרונה ,נשים מבוגרות שצריכת הליקופן שלהן הייתה הגבוהה
ביותר ,היו פעילות יותר מבחינה מנטלית .במחקר נבדקו  88נשים בנות  77עד
 .98נמצא שאותן נשים שבדמן נמצא ריכוז גבוה של ליקופן ,תיפקודו
טוב יותר .הן ביצעו טוב יותר את פעילויות היומיום כמו ,הליכה,
רחצה ,אכילה ,התלבשות ועוד .יכולתן לדאוג לעצמן הייתה גבוה פי
 3.6מיכולתן של הנשים בעלות רמות הליקופן הנמוכות ביותר .לא
נמצאו יחסים דומים לגבי נוגדי חמצון אחרים( .יש להתייעץ עם רופאים)

