אלף בינה

כ"ג כסלו תשע"ו 161 -
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :

ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח

מתי
עושים?
הילד מגיע הביתה נסער :אמא ,אני לא לובש את מה
מסכימים? מתי מתעלמים? כיצד מלמדים
החולצה הזאת יותר ב-ח-י-י-ם!
האמא מנסה לברר מה קרה ,בשל מי הסער הגדול פרופורציות?
הזה .די קשה להוציא מפיו של הילד מה רע מצא
בחולצה ,אותה אהב כל כך בבוקר .בסופו של דבר קודם כל חשוב לדעת שאם מדובר במשהו באמת
הילד נאות לספר שאחד הילדים אמר לו שהוא חריג בבית ספר ,ככובע טמבל אדום ,שכנראה אינו
עקרוני בעיני ההורים ,אלא שהם שמצאו אותו
נראה "ממש מוזר" בחולצה הזאת.
בבוידם לקראת הטיול השנתי .אין לכפות על
זה הספיק לו ,הוא לא יחזור יותר לבית הספר
הילד להיות שונה מכולם .למרות שקיימים ילדים
בחולצה זו.
חזקי אופי שמצפצפים על כולם ,והולכים לטיול
מחר זה היה התיק ,שמישהו יגיד שהוא מיושן.
עם כובע טמבל אדום .אבל לא ניתן להתכחש ,לא
אחד
מחרתיים הוא לא ירצה את הנעלים ,כי ילד
כולם כאלה ,והשונות במקום שאינו עקרוני הוא
אמר שהצבע שלהן מצחיק.
דבר שאינו בריא.
הפתרון משבוע שעבר

גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה
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גמ"ח
"לולי תורתך שעשועי"
בגמ"ח ניתן להשאיל
מיחם ,פלטה ,שעון שבת לשקע
ספרי תהילים ,ספרי ברית עולם ועוד...

לפרטים052-7117668:
ההשאלה ללא תשלום ומותנית בהשארת פיקדון

מה רבו

אנשי חדרה היקרים,
פותחים את היום בכל בוקר עם
"מסכת סנהדרין"
ב"מרכז הרוחני" בשעה  9:00בדיוק
סמטת פטרין מול בנק דיסקונט

אצל החיפושית קיימות שני 'חדרי' מעבדה כימית לייצור חומרי נפץ ,זורמת אל תאי הפיצוץ.
מעשיך
וכך פועלת מערכת זו :באחד משני החדרים הראשונים מיוצר חומר
כימי הנקרא הידרוכינון ,ובשני מיוצרים מי חמצן .כאשר מערבבים בשעת האפס ,כאשר לוע הטורף פעור והחיפושית כמעט נטרפת,
מופרש מצינור צדדי אנזים מיוחד המורכב מחומרים המנטרלים את
במעבדה את שני החומרים האלה ,מתרחשת מיד התפוצצות;
אך למרבה הפלא בגוף החיפושית מופרשים שני חומרים אלה אל חדר האיחסון החומר המעכב את הפיצוץ .או אז נשמע קול נפץ עז ושני סילונים של
ושוהים שם יחד מבלי להתפוצץ ולהשמיד את החיפושית .מחקר יסודי גילה כי נוזל מבאיש ורותח נורים היישר אל פרצופו של האויב הנדהם אשר
בחדר זה קיים חומר שלישי נוסף המעכב את הפיצוץ .והנה ,כאשר מתקרב אויב ,נותר משותק לזמן מה ,בעוד החיפושית ממשיכה בשלוה את דרכה
והחיפושית מתכוננת לקראת ההפצצה ,נפתח שער חדר האיחסון והתערובת כאילו לא ארע דבר...

הנהלת העלון052-8000445 :

כיסאות אוכל לתינוק
סל קל ,כיסא לאוטו
עגלות ,לולים/מיטת תינוק

בוקר טוב!

8000445@gmail.com

שבת שלום
ומבורך
גמ"ח
מעייני חסד

אלף בינה

את הסיפור שלי אני נוצר בליבי שנים רבות ,וגם כעת
אני מוסר אותו לידכם בלב כבד .הסיבה לקושי היא,
שהסיפור מדבר על אחי עצמי ובשרי  -דברים שכל
המשפחה הייתה מעדיפה לשכוח ,ובכל זאת ,למרות
הקושי חשבתי כי יהיה נכון לספר את הסיפור משום
שיש בו מסר חשוב על חשיבותה של כל ברייה
וברייה בעולמנו .גם הזמן הרב שחלף וטשטוש
פרטים מסוימים מקלים עליי לפרוש את הסיפור
לתועלת רבים וטובים .אני בן למשפחה גדולה,
חשובה וטובה .המשפחה כולה מונה למעלה מאלף
נפשות המורכבות מאבי ומאחיו ,שכל אחד מהם
הקים משפחה ברוכת ילדים ,בלעה"ר .גם משפחתנו
מנתה מספר דו-ספרתי של ילדים ,גדלנו באווירה
טובה ,לא היו לנו שום מושגים חיצוניים .אך זה
בדיוק מה שאני הולך לספר לכם :על ילד אחד מתוך
המספר הדו-ספרתי שהיה לנו  -שיצא לתרבות רעה.
אני מספר לכם את הדברים ,וכל הזיכרונות עולים לי
שוב .אני זוכר איך הכול התחיל.
הייתי בוגר ממנו במספר שנים .הוא
היה ילד שעשה בעיות בבית הספר,
נזרק הרבה ,התקוטט ,האשים את
כולם .דווקא ההורים שלי הלכו אתו
ביד רכה ,ניסו להתעלם מהבעיות
שלו ולראות בו את החיובי .אני זוכר
את הפעם הראשונה שהבנו שהוא
אינו סתם ילד שובב .היה זה כאשר לילדי כיתתו
החלו להיעלם חפצים וכספים .כולם דיברו על זה ,עד
שיום אחד תפסו מישהו 'על חם' .המישהו הזה היה
אחי .הוא לא דרך שוב בבית הספר שלנו .הוא עבר
למקום לימודים אחר .למשפחה כמו שלנו לא הייתה
בעיה למצוא לו מסגרת חלופית בתוך יום  -עוד
נקודה למחשבה מצערת על משפחות שטעות אחת
של ילד סוגרת להן את כל הדלתות .הוא לא שרד
בבית הספר השני יותר מחודשים ספורים ,בין השאר
כי נהג לברוח ,להסתובב עם ילדים בעייתיים ,לגנוב
מקיוסקים ולהתעלל בבעלי חיים .איש לא הבין מה
הסיפור שלו .הוא לא סבל בבית שלנו ,איש לא פגע
בו ,לא הייתה אווירה של לחץ אלא של טוב וחסד,
אבל הוא היה בו כמו כוח הרסני פנימי שפעל במלוא
העוצמה .בכיתה ח' הוא נעלם למספר ימים ,ולהוריי
לא הייתה ברירה אלא להזעיק משטרה עם כל
הבושה שבדבר .חיפשו ומצאו אותו ישן על חוף הים.
כבר אז אמר אחד השוטרים לאבי" :תראה ,אדוני ,לא
נעים לי לומר לך ,אבל ממה שאני יודע על ילדים -

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

הילד הזה הולך בכיוון ברור ביותר של עבריינות".
בתחילה ,אבי ביטל את דבריו ,אך עד מהרה הפכו
ההיתקלויות שלו עם שוטרים לתכופות ביותר ,אבי
הכניס לעניין איש חינוך ,וזה החל לעבוד עם אחי ,אך
עד מהרה התייאש לחלוטין .הוא אמר שמדובר בילד
חכם ,נבון ואפילו בעל מנת משכל נדירה ,אבל ברגע
שמתעורר לו היצר ,לא חשוב איזה יצר ,אין לו שום
כלי שיוכל לעצור אותו .אחי הפך לנער .בתקופה הזו
נפרצו כל הגבולות .הוא הפך לאלים וגנב ,השתתף
בקטטות והתחבר לטיפוסים שליליים ביותר .היו
ניסיונות רבים לשקמו ,אני זוכר תקופות שחזר
למקום הלימודים .זה היה מחזיק מעמד חודשיים או
שלושה ,ולפתע ביום אחד הוא היה עושה מעשה
שמזעזע את כל הסביבה .באחת ההזדמנויות הוא
החזיק מעמד חצי שנה ,וביום אחד בהיר ,יותר נכון
לילה אחד כהה ,רוקן את כל הארונות של כל תלמידי
בית הספר מכסף ומחפצים בעלי ערך ,ונעלם למספר
חודשים .כשמצאו אותו ,זה היה על חוף הים בעיר
דרומית ,הוא גידל תלתלים עד הכתפיים ,ולא יכולת
אף לחשוב שיש קשר בינו ובין משפחה טובה .אם
היית מכיר את אבי ,לא היית מבין איך
האיש הצדיק והתמים הזה מצא כוח
לנסוע אתו לאותם מקומות אפלים,
להבין לאיזה עמקים ושפלות הגיע בנו
ובשרו ,ועדיין להתייחס אליו באהבה.
בתקופה הזו הסביר איש מקצוע להוריי,
שלאחי יש מוח קרימינאלי והוא בעל
הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית ,בקיצור
פושע מועד .אני זוכר את הימים ההם ,משום שכבר
הייתי נשוי והוריי נעזרו בי רבות כדי ללכת לרבנים
ולהתייעץ .מהר מאד התחלתי להבין מהו מוח
קרימינאלי ומהן הפרעות אישיות .בפעם הראשונה
בחיי נודע לי שיש דבר כזה  -בן אדם שאין שום
תרופה למכתו .לא טיפול פסיכולוגי ולא כדורים
פסיכיאטרים ,לא אישפוז ואפילו לא בית כלא.
התקשיתי לקבל זאת ,שיש בן אדם שאינו בר שינוי.
ככל שקראתי והתעמקתי בדבר נודע לי שאכן יש
אחוז מהאוכלוסייה ,בעלי הפרעה שאינה ניתנת
לתיקון .אנשים אלה ,כך מסתבר ,אינם יכולים
להתמיד בשום מקום עבודה ,אינם יכולים להקים
משפחה ,ואם כן ,אינם מצליחים לשמור עליה ,הם
מתנתקים ממשפחתם ,מסתבכים עם החוק שוב
ושוב ,מאשמים את כל העולם פרט לעצמם,
ומשתמשים בכל הכלים שיש ברשותם כדי להשיג
את מבוקשם ,בלי להתחשב במוסריות או בחוק .זה
פשוט לא מעניין אותם .לאנשים האלה ,כך מסתבר,
יש לעיתים קסם אישי בלתי רגיל ,הם יודעים

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

פרשת" :וישב"
כניסת השבת16:03 :
יציאת השבת17:13 :
ר"ת17:45 :
נֶ ֶפׁש ְׂש ֵב ָעהָּ ,תבּוס נ ֶֹפת; וְ נֶ ֶפׁש ְר ֵע ָבה,
ל-מר ָמתֹוק.
ּכָ ַ
(משלי  -פרק כ"ז ,פסוק ז')

השבע מהדבר – ירמוס את הדבר ברגלו ויזלזל ,הרעב –
אפילו הדבר המגיע לו בקושי רב יהיה מתוק.

פרשה וליקחה
בעוד שלושת ימים ישא פרעה את ראשך (מ ,ג) -משל ידוע
של המגיד מדובנא ,מסביר כיצד ניתן לראות מתוך החלומות
עצמם (של שר המשקים ושר האופים) ומתוך ההבדל ביניהם ,כי
פתרון חלומו של שר המשקים הוא לטובה ,ואילו פתרון חלומו של
המשקים הוא לרעה:
המשל -שני ציירים התחרו ביניהם מי מצייר טוב יותר .שניהם
ציירו אדם המחזיק פירות בידו .באה ציפור לאחד הציורים,
והתחילה "לאכול" מהפירות .אמר הצייר ,ציורי אמיתי כל כך,
עד שהציפור טועה לחשוב שמדובר בפירות אמיתיים ,והיא באה
לאוכלם .ענה לו הצייר האחר ,אדרבה ,אילו היה הציור אמיתי ,לא
הייתה הציפור ניגשת אל הפירות לאוכלם ,כי היא הייתה פוחדת
מהאדם (בציור) המחזיק אותם .אם הציפור לא חששה ,סימן הוא
שהאדם המצויר אינו נראה כאדם אמיתי .והנמשל -בחלומו של
שר האופים הוא מחזיק בידיו סלים עם מאכל ,והציפורים באות
לאכול מן הסלים .חלום זה משמעותו ,שהאדם שבחלום (שר
האופים) חדל לתפקד ולשמש כאדם (חי) ,כי אילו היה אדם ,היו
הציפורים פוחדות .הסבר נוסף :שר המשקים רואה בחלומו את
עצמו פועל פעולות (מחזיק הכוס בידו ,סוחט אותה על כף פרעה
וכו' כמתואר בפסוקים) ואילו שר האופים רואה בחלומו את
עצמו כאדם שאינו עושה דבר אלא עומד (הוא עומד עם סלים,
והציפורים אוכלות מראשו) .מותר החי מן המת הוא העשייה,
היכולת לעשות ולפעול .נמצא שמהחלומות עצמם יש רמז להבדל
בין הפתרונות.

להתלבש יפה ,להעמיד פנים ,לגלות רגשות,
להתחבב ,אבל כל זאת למען מטרה שלעולם אינה
חיובית .ברגע שהשיגו את מטרתם  -הם מתהפכים
ברגע ומותירים שובל של אנשים מאוכזבים ,פגועים
וכאובים .אני זוכר את הרגע שבו הייתי צריך לומר
להוריי שלבן שלהם אין שום תקנה .איני מאחל
לאיש להיתקל בפנים מיוסרות של הורים שנאלצים
להפנים  -ולעולם אינם מצליחים  -שאין שום דבר
שיכול לעזור לילד שלהם .אולי אנצל את ההזדמנות
ואספר לקוראים מהי הפרעת אישיות אנטי-
סוציאלית .מדובר בהפרעה שסובלים ממנה 3%
אחוז מהגברים ו 1%-מהנשים .הסימנים בקצרה הם:
 .1רמאות ,שקרים חוזרים וניצול אנשים אחרים
לרווח או להנאה .2 .חוסר שקט ,תזזיתיות" ,פתיל
קצר" ואגרסיביות .3 .הסתבכות בסכסוכים אלימים
ובמקרי תקיפה .4 .לקיחת סיכונים תוך התעלמות

יוסף
לע"נ יונה
בן שמעון ואסתר

ז"ל
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מביטחונו האישי ומביטחונם של
אחרים .5 .חוסר אחריות עקבי.6 .
היעדר תחושת חרטה .7 .ביצוע
תכוף של מעשים שיכולים להוות עילה למעצר.
מעולם לא האמנתי שיש משהו שקשה להשלים
אתו יותר ממוות ,אך זה בדיוק מה שהרגשנו כאשר
אני ומשפחתי נאלצנו להשלים עם העובדה שיש לנו
אח פושע .וכאן באו עשר שנים של חרפה עצומה,
הסתבכויות ואפילו מאסרים .למעשה ,הוא די
התנתק מהמשפחה ,אך הכל ידעו את האמת ואנחנו
היינו צריכים לחיות עם הבושה ולהתמודד אתה.
ויום אחד הוא נעלם .כשאני אומר נעלם ,זה אומר
נעלם .אבי ניסה לברר מה עלה בגורלו ,אך כאילו
בלעה אותו האדמה .לאחר מספר חודשים פנה אבי
למשטרה .השוטרים לא בדיוק ידעו מה לומר לו.
"הוא כבר קרוב לגיל  ,"30אמרו" ,הוא כבר ילד גדול,
אם החליט להיעלם  -זו זכותו" .אבי שאל" :אולי
מישהו עשה לו משהו?" והשוטרים לא נראו כל כך
מודאגים מהאפשרות הזו .להפך .עשר שנים עברו.
לא שמענו ממנו ,לא שמענו עליו .הוא שקע בתהום
הנשייה .בינתיים הוריי חיתנו את כל ילדיהם,
והמשפחה הגיעה לעשרות נפשות ,נכדים ואפילו
נינים .להוריי הייתה כמות גדולה של נחת ,הלוואי על
כולם ,אך מי שהכיר אותם באמת ,ידע שבאיזשהו
מקום בפנים ישנה קופסא של כאב על הבן ההוא,
שהסב כאב גדול כל כך ולפתע נעלם .ויום אחד
נקראו הוריי לפגישה .המפגש נקבע בתל אביב,
נאמר להם שזה משהו סודי הקשור אליהם ,שהם לא
צריכים לדאוג ,אך חייבים להגיע בתוך שעות .הם
הגיעו .המתינו להם מספר אנשים בלבוש אזרחי
והודיעו להם כי בנם נפל במסגרת שירות ביטחון .הם
לא הרחיבו בנושא ,רק הדגישו שאחי שירת בשנים
האחרונות את המדינה במשימות עלומות ומסוכנות
עד מאד ,והוא מצא את מותו במדינת אויב שאין
למדינת ישראל יחסים דיפלומטיים אתה .הוריי
הוזהרו שלא לפרסם את הדבר ,וגם נתנו להם "סיפור
כיסוי ".מתקבל על הדעת .נאמר להם כי הם זכאים
לקצבה הגונה וכי בנם נפל במשימה קריטית מאוד
כגיבור ויש לו חלק בהצלת חיים ממש של כל אזרחי
המדינה .לא פחות .נערכה הלוויה צנועה .רק
המשפחה נכחה בה .הוא הובא לקבר ישראל ,עריר
ובודד .לא שאלנו הרבה שאלות ,רק נאמר לנו שהוא
היה ביחידה סודית ונהרג שם .שום דבר לא פורסם
בתקשורת .הוריי התעקשו לדעת פרטים ,אך לא
קיבלו את מבוקשם .נפגש אתם קצין בכיר שסיפר
להם כי העולם החשאי והאפל של סוכנויות הביטחון
(הכוונה כנראה למוסד או לשב"כ) זקוק לפעמים
דווקא לאלה שאין להם שום מקום בחברת אנשים
רגילה" ,במקומות מסוימים המדינה צריכה דווקא
אנשים עם ראש קרימינאלי ,עם יכולת לשקר,
להעמיד פנים ,ואפילו אנשים נטולי מצפון ורגשות
חרטה .אנחנו מתעסקים עם חיות" ,אמר" ,לפעמים
צריך לגייס בני אדם שמתנהגים
כמו חיות" ,כך אמר ללא כחל
ושרק .הוא סיפר כי עמדה בפני
אחי הברירה אם להיות שנים

לע"נ שאול

רבות בכלא או לשרת ,והוא בחר לשרת" .איננו
חושבים שהוא עשה זאת ממניעים אידיאולוגיים.
הוא לא חשב בכיוונים כאלה ,אבל הוא עשה עבודה
טובה .אולי הכי טובה שעשה סוכן כלשהו בעשרות
השנים האחרונות .לא קל להפעיל אנשים כאלה",
אמר האיש להוריי" ,תמיד צריך לפחד שהם יעברו
צד וימכרו את המדינה תמורת נזיד עדשים .אבל אין
ברירה ,פשוט צריכים אותם .אנשים נורמטיביים לא
עושים דברים שהוא יכול היה לעשות ,ובסופו של
דבר ,לפחות בנקודה הזו ,הוא היה נאמן עד הסוף
והביא תועלת רבה לעם ישראל ,שאי אפשר לתאר
אותה במילים" .בטקס צנוע ,הוריי קיבלו עיטור
גבוה ביותר שהוענק לאחי לאחר מותו .אבי שקל אם
בכלל ללכת לקחת את העיטור ,שהיה שווה בעינו
כקליפת השום ,אך משהו בתוכו גרם לו ללכת בכל
זאת ,כדי להרגיש שבנו בסופו של דבר הועיל לציבור,
אם לא בחייו  -לפחות במותו .על פי חשיבות העיטור
ניתן להסיק שאחי הציל הרבה יותר מחיים של
אנשים בודדים .העובדה שעד היום לא פורסם שמו
ולא תמונתו ,ואין לנו שום מושג באיזו מדינה פעל כל
כך הרבה שנים ,מעידה כי ככל הנראה מדובר בדברים
הנוגעים לגורלה של המדינה .אני מרשה לעצמי
לכתוב את הסיפור גם בגלל השנים הרבות שעברו
וגם כדי להעביר מסר גדול :שאין אדם שאין בו חפץ
ותועלת .כידוע ,במדרש שוחר טוב מובא ,שאמר דוד
לפני הקב"ה :ריבונו של עולם ,כל מה שעשית
בעולמך יפה מן הכל ,חוץ מהשטות .מה הנאה יש
בשטות? אדם מהלך בשוק וקורע את בגדיו
והתינוקות משחקים ורצים אחריו ,והעם משחקים
לפניו .וכי זה נאה לפניך? אמר לו הקב"ה לדוד :דוד,
על שטות אתה קורא תיגר? חייך שתצטרך לו .ואכן,
כשבא דוד אל גת ,באו אצל אכיש מלכם המכונה
אבימלך ואמרו נהרוג את דוד שהרג את אחינו גלית.
כראות דוד את גודל הסכנה הצפויה לו ,במיוחד
כאשר חרב גלית הייתה מצויה עמו ,החליט "לשנות
את טעמו" ולהשתמש בשיגעון מדומה כדי להיחלץ
מצרתו" .ויתהלל בידם" והיה דוד כותב על הדלתות:
אכיש מלך גת חייב לי מאה ריבוא ואשתו חמישים,
והיה מוריד את רירו אל זקנו ומתנהג כשוטה .אמר
להם אכיש" :חסר משוגעים אני ,כי הבאתם את זה
להשתגע עליי?" וגרשהו .באותה שעה שמח דוד
שמחה גדולה ,שיש שטות בעולם ואז כתב את
המזמור" :לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך
ויגרשהו וילך" (תהלים ל"ד) .אנשים רבים שואלים
לשם מה ברא אלוקים אנשים שלכאורה מביאים
רעה אל העולם ,והשאלות הללו מתגברות פי כמה
ברמה האישית ,כאשר אדם נושא עינו אל הבורא
ושואל" :מדוע ולמה" .הסיפור שסיפרתי כאן הוא
עוד הוכחה לכך ,שלכל יצירה שיצר הקב"ה יש
מטרה ,לטוב לרע ולכל מה שביניהם.
(אנשים מספרים על עצמם)

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

יש לכם סיפור מהחיים?

"...אם מחר אדם לא יהיה טוב יותר
מהיום ,בשביל מה לו מחר?"...

שלכם

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

שאלה:
האם מותר להעתיק עבודה ולשנות בה מספר
עובדות לצורך השלמת תואר וכדו'?
תשובה:
אסור להגיש עבודה שעשה אחר ולרשום את שמו
על מנת להשיג על ידי זה ציונים טובים יותר.
אולם בזה יש לחלק שאם מטרת הגשת העבודה
היא לשם תואר בלבד ,אז אין כאן אלא גניבת
"דעת" .אבל אם הוא לשם לימוד מקצוע אז
לכאורה יש כאן משום גניבת "ממון" ממש.
ולמשל ראובן מחפש אחר רואה חשבון מצוין ובא
הוא ומראה לו שהשיג ציונים גבוהים ,וכתוצאה
מכך הוא מתוגמל במשכורת גבוהה בהתאם ,ואילו
היה יודע האמת שהעובד אינו בקי כלל ולא קיבל
הציונים הנ"ל ,אלא ע"י הערמה וכיוצא בו ,לא היה
נותן לו המשרה ,ולא היה מקבלו לעבודה ,נמצא
שע"י מה שהטעה והערים לקבל הציונים הטובים
עכשיו מטעה את ראובן ונוטל ממנו הרבה כסף
וא"כ עי"ז הוא גונב ממון ממש( .שו"ת משנה הלכות
חלק ז סימן רעה| שו"ת שבט הלוי חלק י סימן קסג ).

שאלה:
שלום כבוד הרב רצינו לשאול כאשר המכירות
נמוכות האם מותר לגבאי לבקש ממישהו מהקהל
שיאמר מחיר גבוה למרות שאין בכוונתו לקנות,
ועושה זאת על מנת שהאחרים יוסיפו עליו ויקנו
במחיר יקר יותר?
תשובה:
בהזדמנויות שונות מוכרים בפומבי ,ובכדי
להעלות את המחיר הגבאים או שלוחיהם
מתחזים כקונים ומציעים מחיר גבוה ,כשהמטרה
היא להרבות במחיר ,ואם כי מטרתם רצויה ,אסור
לעשות כן ,שהרי היא גניבת דעת גמורה ולדעת
כמה מהראשונים האיסור מן התורה.
ולכן אין להקל באיסור אף לצורך מצוה או לכל
צורך אחר ,וכשם שאסור "לגנוב" לצורך מצוה ,כך
אין "לגנוב דעת" לצורך מצוה( .בנין אב ח"ד סימן עז|
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א

naort26@gmail.com

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

ז"ל

דירת מחסן

נפתלי שכר ממוטי מחסן שנועד לאחסון בלבד ,שיפץ אותו
והתגורר בו .כשמוטי גילה שנפתלי גר במחסן תבע ממנו לשלם יותר כל חודש,
ולשלם רטרואקטיבית את היתרה על החודשים שבהם התגורר ,בניכוי הסכום
שהשקיע על השיפוצים .ואילו נפתלי טוען אני שכרתי מחסן ,מה אכפת לך אם
אני גר בו או לא ,האם נפתלי צריך לשלם את ההפרשים?

השאלות

שו"ת יוסף אומץ סימן עז| שו"ת מנחת יצחק ח"ג סימן צג)

שלחו אלינו! "יודעי בינה",
ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.

לע"נ זוהר בן אסתר

רבי נחמן מברסלב

נקודה למחשבה

מעשה בית הדין

לע"נ זאב אופגנג

בן יהודה ז"ל

השאלה משבוע שעבר
סלט תרתי משמע
אור חיכה במסעדה חמישים דקות כדי לקבל
סלט שהזמין ,כשהגיע הסלט החליט אור
לקום וללכת ולהשאיר את הסלט על השולחן
בטענה שהוא חיכה הרבה זמן .כעת בעל
המסעדה תובע ממנו לשלם על הסלט .האם
הוא צריך לשלם?
תשובה בקצרה:
אור פטור מלשלם על הסלט.
תשובה בהרחבה:
לפני שאנו נכנסים לנושא ההלכתי של
ביטול ההזמנה ,עלינו להביא את הפסק
ההלכתי במקרה שבו אדם הזמין מוצר
מסוים והתחרט לבסוף לאחר שההזמנה
בוצעה ואינו מעוניין לקחת את המוצר,
במקרה שהמוכר מפסיד חייב הלקוח
לשלם על המוצר במלואו( .שולחן ערוך
'חושן משפט' סימן של'ג סעיף ח')
במקרה זה ביארו הפוסקים ,שהדבר תלוי

ל"ט מלאכות

מכבה

ְמלֶ אכֶ ת ַה ְמּכַ ֶבּה היא אחת מל"ט מלאכות שבת .ככל ל"ט
המלאכות ,גם מלאכה זו אסורה מכיוון שהייתה נעשית במשכן.
אב המלאכה במשכן היה כיבוי האש כדי לשמור את הפחמים
לשימוש חוזר לצורך צירוף הזהב והכסף שהיה במשכן.
הגדרת המלאכה היא הפסקת תהליך הבעירה או הקטנת
להבה ,כאשר התכלית היא הכנת פחמים .כיבוי שלא למטרת
הכנת פחמים אסור מדרבנן ,כיוון שזוהי מלאכה שאינה צריכה
לגופה.

א .דין של כיבוי חשמל בשבת איסורו
מדרבנן.
ב .אסור בשבת לפתוח דלת או חלון
שדולק בו נר שמן או שעוה ומכל מקום אם
הנר רחוק מהדלת או מהחלון או שפותח
מעט באופן ששום רוח שתכנס דרכו לא
תכבהו מיד מותר.
ג .אם פרצה דליקה במקום שאין חשש
סכנה ,אף שיש שם הפסד ממון גדול ,אסור
לכבותה.
ד .ניצוץ שנפל על המפה  ,מותר לנערו מן
כדי שלא תשרף ,מכל מקום אסור לכבותו
בידיים.
ה .מותר לתת מערב שבת מים לתוך
כוסית שמן ,כדי להגביה את השמן ,ולהדליק
שם את הנר .מאחר ואין כוונתו לכיבוי הנר,
אלא להגבהת השמן  ,אבל אסור לתת המים
למטרת כיבוי הנר.
(אור ההלכה)

באופן שבו בוצעה ההזמנה אם אמר לו
לדוגמא' :תכין לי אוכל' והתחרט ,המוכר
או המלצר ייחשבו כפועל שנשכר לבצע
עבודה שבוצעה כראוי .הבקשה מחייבת
גם את המזמין לשלם על ההזמנה .ואם
אמר 'תכין – ואח'כ אני אקח ממך את
ההזמנה' יתכן שכוונתו הייתה שרק אחרי
שההזמנה תתבצע הוא יחליט האם לקנות,
וכיוון שהמוכר לא עבד ישירות בשבילו
לכן כל עוד המוכר נמצא בחנות הוא עדיין
יכול למכור את המוצר ,המזמין יהיה פטור
מלשלם על ההזמנה .וכיוון שלא עבד
בשבילו אינו חייב לשלם על ההזמנה ,ורק
אם המוכר לא הצליח למכור אותה יצטרך
לשלם מדין 'דינא דגרמי' (נזק ישיר שלא
נגרם בכוונה) ולכן אדם שנכנס למסעדה
והזמין אוכל ,ולא אמר 'אני אקח אותו
ממך' כוונתו שהמלצר יכניס את ההזמנה
למטבח ושיכינו לו את האוכל ,לא יצטרך
לשלם על האוכל אבל על העבודה הוא
יצטרך לשלם כיוון שברגע שהזמין – המוכר
נחשב כ'פועל' ועליו לשלם לו על ההזמנה.
אבל בוודאי שאם המנה שהזמין לא נמכרה
למישהו אחר ,עליו לשלם את ההפסד מדין
'דינא דגרמי'.
מה יהיה הדין במקרה שהאוכל הגיע אחרי
הרבה זמן?

במקרה שהמלצר הביא את האוכל אחרי
הרבה זמן מעבר לגבולות ההמתנה
המקובלים( ,כמובן שהדבר תלוי בכמות
האנשים שיש במסעדה ובלחץ העבודה)
אנו מחשיבים זאת כאילו ההזמנה לא
התבצעה ,ולכן גם אם ההזמנה הגיעה
לדוגמא אחרי חמישים דקות ,אור יכול
לסרב לקבל אותה כיוון שהמלצר היה
צריך להודיע לו מראש שההזמנה תתעכב,
ולמרות שהמלצר אנוס וישנם דברים שלא
תלויים בו ,היה עליו להודיע על כך למזמין
שיחליט האם הוא מעוניין להמשיך ולחכות
לסלט שהזמין .ולכן אור יכל לקום וללכת,
להשאיר את הסלט על השולחן ואינו צריך
לשלם על ההזמנה.
דין זה נלמד מדברי הפוסקים (סימן ר'ז
'פתחי תשובה' סעיף קטן ב') לגבי סוחר
שהזמין סחורה כדי למכור אותה ביריד
וקרה אונס לבעל המפעל והסחורה הגיעה
רק לאחר היריד ,ששם המזמין פטור
מלשלם על ההזמנה כיוון שהיא כבר לא
רלבנטית .ובכל מקום שהזמן נחשב כגורם
עיקרי במרכיב ההזמנה ,כמו אדם שהזמין
סלט שאינו מוכן לחכות שעה כדי לקבל
אותו ,ודאי שההזמנה צריכה להתבצע
בפרקי הזמן המקובלים במסעדות והמזמין
אינו חייב לחכות מעבר לזמן המקובל.
אבל ,אם המזמין כבר החליט ללכת הביתה
ובכל זאת הוא המשיך לשבת כדי ללמד
לקח את המלצר ולהגיד לו 'לא רוצה את
ההזמנה' בזה הוא גורם נזק למסעדה ,כיוון
שהמלצר שרואה אותו מחכה בטוח שהוא
מעוניין בסלט ומכין אותו עבורו.
אבל גם אם הוא נשאר לשבת במסעדה
למרות שתכנן ללכת הביתה ,אנו לא
מחשיבים זאת כהמשך של ההזמנה ולכן
אינו חייב לשלם עליה למרות שנשאר
לשבת במסעדה ,וכל שכן אם יש לו סיבה
דחופה שבעקבותיה חייב
לצאת מהמקום ,שהדבר
נחשב כאילו ההזמנה לא
התבצעה מעולם.

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

