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חנוך לנער

צפנת פענח

כאשר נשים לב להתנהגויות של הילד המבוצעות חיזוק חומרי  -נתינת דבר
ללא ויכוח ,לעומת אלו שיש עליהן ויכוחים ומריבות ,ממשי אחרי ביצוע התנהגות חיובית ,כמו סוכרייה
סביר להניח שניווכח כי התנהגויות העוברות "חלק" או מתנה.
הן אלו שבהן יש להורה עמדה קבועה ושבהן הוא
חיזוק חברתי  -שימוש בפעילות חברתית כחיזוק,
מצליח להגדיר את הגבולות בבירור.
כמו יציאה למשחק עם חברים.
ככל שהילד קטן יותר ,הוא אינו מבין את משמעות חיזוק סמלי  -מתן הערכה ,מחמאה ,מילה טובה או
העונש .לכן ,נכון להקפיד על מתן משוב חיובי חיוך.
להתנהגות חיובית .חיזוק ועידוד מעניקים לילד
גיבוי ,תורמים לדימויו העצמי ומצמצמים את חיזוק של פעולות  -שימוש בפעולות שהילד אוהב
כחיזוק לביצוע פעולה שאינו מחבב .כגון' :אחרי
המעידות העתידות.
שתסיימי ללמוד היטב למבחן ,תוכלי לרדת לשחק
בחבל'.
נביא ארבעה סוגי חיזוקים חיוביים:
הפתרון משבוע שעבר

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

כאן כתוב :כי האדם עץ השדה

פסוק המכיל  3מילים לפי סדר המספרים

1
הפתרון

משבוע שעבר:

לך אל
הנמלה עצל
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3

גמ"ח
מעייני חסד

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

054-8492757
האוזן המשך .הרי לנו התכנון הנפלא שבעיצוב המבנה
מעשיך
החיצוני של מערכת השמיעה .ועדיין לא דברנו על מהות
ותהליך השמיעה עצמה ,כיצד גלי הקול החודרים לתעלת
האוזן הולמים 'כפטיש המכה בסדן' ,כאשר האנרגיה המכנית של
התנודות מגיעה אל האוזן הפנימית והיא ממירה אנרגיה זו לאנרגיה
אלקטרו-כימית של פעילות עצבית בשפה המובנת למוח  -תהליך
מופלא ביותר.

גם לא דברנו על היכולת המיוחדת להבחין בין קולות שונים
ואפילו לזהות שני אנשים המשוחחים מבלי שנראה אותם
מדברים ,ולפי הקול נדע מי אמר מה .ובכלל ,האם שמנו
לב ששתי מערכות נפרדות :מערכת מיתרי הקול והדיבור
ומערכת קליטת וזיהוי הקולות נוצרו מתוך התאמה מליאה
ביניהן :זו יוצרת גלי קול; וזו בנויה באופן שיכולה לקלוט את
אותם גלי עצב.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

רשות הרבים

מה רבו
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הסיפור שלי מתחיל בערך לפני ארבעים
שנה ,כאשר הייתי נער בן  .13המשפחה
שלי היתה הרוסה .הוריי היו ניצולי שואה,
שהגיעו לארץ ובנו את עצמם כלכלית ,אך
לא נפשית .הם לא הצליחו להסתדר ביניהם.
מאז שנולדתי ,הם לא הפסיקו להתקוטט
ולפגוע זה בזה ,ושניהם יחד בי .בסופו של
דבר ,החליטו להתגרש ,דבר שהיה מאד לא
מקובל בימים ההם .כאן ציפה לי ההלם
האמיתי של חיי .הושיבו אותי בבית משפט,
והשופט התעניין עם מי אני רוצה ללכת,
עם אבא או עם אמא .הרגשתי אי נעימות
מאד גדולה .לא רציתי לפגוע  -לא באבא
ולא באמא ,ולמען האמת גם התקשיתי
לבחור ביניהם .כולם האיצו בי לבחור ,ואני
האדמתי והתחלתי לחשוב
על שיקולים לכאן ושיקולים
לכאן ,אך בכל פעם שעמדתי
לומר תשובה  -המילים
נתקעו לי בפה ,כי לא רציתי
להפסיד את ההורה השני.
בסוף אמרתי" :אני אלך עם
מי שרוצה אותי ".ואז כמובן
ההורים שלי התחילו לריב עליי .לכאורה,
דבר רגיל ונורמלי .הרי כל הורה מעוניין
שהילד ילך איתו .זה העניין .הריב של
ההורים לא היה רגיל ונורמלי .הם פשוט
ישבו וניסו לזרוק אותי אחד על השני .אבא
שלי אמר שהוא גבר ואינו יודע איך לגדל
ילד .חשבתי לעצמי" :נו ,מילא ,אהיה אצל
אמא שלי ".אך היא ,בלי להתבלבל ,אומרת
לדיינים שגם היא רוצה לבנות את עצמה,
ולא תוכל לגדל אותי .בויכוח הגדול שנוצר,
הם פשוט שכחו אותי ,ילד קטן שהעולם
פתאום נפל עליו בלי אזהרה .למרות
השנים שחלפו ,אני זוכר היטב את המקום,
את הבגדים שלבשתי ,את אבא ואמא שלי
מתקוטטים ביניהם מי ייפטר ממני .חשתי

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

איך אני הולך ומתרחק ומביט מהם מרחוק.
הם הפסיקו להיות ההורים שלי ,ובמקומם
היו שני אנשים רעים ,אנוכיים וחסרי בושה.
השופטים צעקו עליהם כל הזמן שיפסיקו,
ולפחות לא יקיימו את הויכוח המכוער הזה
לפניי ,אך הם היו שקועים במריבה .אפילו
לא היה איכפת להם .כאן מיטשטש לי
הזיכרון .אני לא זוכר אם ההחלטה לשלוח
אותי למוסד היתה באותו דיון ,או בדיון
שלא נכחתי בו .אני רק זוכר שיום אחד אמא
לקחה אותי עם מזוודה קטנה ,ושלחה אותי
לכל הרוחות .בשבועות הראשונים הייתי
בטוח שהם יתגעגעו אליי ,ודמיינתי איך
אמא שלי או אבא שלי מגיעים ומבקשים
ממני לחזור .אפילו תיכננתי לסרב ולומר
להם ,שאני לא צריך אותם ,אך הם לא נתנו
לי אפילו את ההנאה הזו .הם פשוט לא
התעניינו בגורלי .זרקו אותי
והסתלקו מחיי .התחלתי
לברוח מהמוסד .בהתחלה
היו מחפשים ומאתרים
אותי ,אחר כך הפסיקו
לעשות אפילו את זה.
מצאתי את עצמי משוטט
ברחובות תל אביב ,ילד בן
 14וחצי בלי מקום להניח את הראש .הייתי
רעב ,נכנסתי לאיזו קונדיטוריה והסתכלתי
על העוגות בעיניים כלות .אחרי כמה דקות
שאל אותי הקונדיטור אם אני רוצה לקנות
משהו ,ואני אמרתי שאין לי כסף ,אבל אני
רעב מאד .הוא לא שאל שאלות ,רק נתן לי
כמה עוגות  -שאותן טרפתי משום שכמה
ימים לא בא אוכל אל פי .הוא דיבר איתי
קצת ,והציע לי לחזור למוסד ,אבל אני
סירבתי ומיהרתי להסתלק כדי שלא יסגיר
אותי .חזרתי אחרי כמה ימים .התברר לי
שהוא עשה טלפונים למוסד ולהורים
שלי ,והבין ששניהם לא ממש מעוניינים
להתמודד איתי .הוא נתן לי שוב לאכול,
ואני שאלתי אם יש לו עבודה בשבילי.

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

שבת פרשת" :חוקת"
כניסת השבת19:22 :
יציאת השבת20:35 :
ר"ת21:04 :

ֹלהיםַ ,ה ְס ֵּתר ָּד ָבר;
ּכְ בֹד ֱא ִ
ּוכְ בֹד ְמלָ כִ יםֲ ,חקֹר ָּד ָבר.

(משלי  -פרק כ"ה ,פסוק ב')
כשתלמד על דברי אלוקים – אמור גזירת מלך היא והסתר.
וכשתלמד על דברי חז"ל – חקור וגלה.

פרשה

וליקחה

לאחר פטירת אהרון הכהן – התפזרו "ענני הכבוד"
שהקיפו את עם ישראל וחצצו בינם לבין העולם
המתנכל .עמלק ניצל פירצה זו ,ובא להלחם בישראל
והצליח לשבות שבי.
לכל פרשה בתורה – לקח ניצחי .אף כאן – הלקח ברור:
הצדיק מגונן על העם .ואף בשליחת המרגלים לתור את
הארץ ,שלח משה לראות "היש בה עץ" ופירש רש"י
– האם יש שם צדיק המגונן על עמו כעץ המצל על
סביבתו .ואילו היו חמישים צדיקים בסדום ,היו מצילים
אותה" :ונשאתי לכל המקום בעבורם" .וכתב "אור
החיים הקדוש" – אילו אברהם אבינו מתגורר בסדום,
היה מצילה לבדו .כמה עלינו להכיר טובה לצדיקים,
לתלמידי החכמים לבני התורה אשר בקירבנו שבזכותם
מוגנים אנו בחסות אלוקית.
אך טמון כאן מסר נוסף :האדם קרוי בספר קהלת – "עיר
קטנה" ובמדרש קרוי הוא – "עולם קטן" .יש בו כוחות
שונים ,מאוויים שונים ,מעשים מגוונים ,ולא כולם
טובים .ומידת הדין אורבת .המקטרג צופה ,ממתין
ומצפה והסכנות רבות .כיצד ניצלים מהם? התשובה:
ש"בעיר" הזאת יהיה גם "צדיק" ,שיגן עליה :לייחד חלק
מן היום לשיעור תורה ,בו נוסיף ידיעות והלכות ,נקנה
השקפה נכונה ,נתקרב אל הבורא יתברך .פינה זו בסדר
יומנו ,תהיה בגדר אותו "צדיק" המגן על העיר כולה ,ועל
"עירו המורחבת" :כל בני משפחתו .שעה זו של לימוד
תורה ,תקיף אותם ב"ענני כבוד" אשר יגוננו עליהם מכל
(מעיין השבוע)
רע!

הוא לא הסכים להעסיק אותי ,אך אחרי
כמה ימים שרבצתי שם באפס מעשה,
הוא התחיל לשלוח אותי לשליחויות ,ואני
הלכתי בחפץ לב .לאט לאט ראה שאפשר
לסמוך עליי ,ושבוע לפני שמלאו לי חמש
עשרה ,הוא סייע לי לשכור חדר בתוך
דירה .היה מקובל אז שצעירים שוכרים
חדרים ולא דירות שלמות .הרווחתי מעט
כסף למחיה ,ובינתיים נרשמתי ללימודים
מעצמי .הוא שמע על זה והתחיל לתמוך
בי בשכר לימוד ,ובעצם דאג לכל מחסורי.
הזיכרון הגדול ביותר שלי הוא מליל הסדר.
לא הוזמנתי לאף מקום .ישבתי בחדר הקטן
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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עד שהתפוצצתי .החלטתי
לטייל ברחוב .כך הלכתי
ברחוב ביאליק ברמת גן,
שומע מכל רוח את ניגוני ההגדה .בכיתי כפי
שלא בכיתי מימיי .לעולם לא אשכח את
ליל הסדר העצוב הזה ,בו חשתי על בשרי
כמה אני עזוב ונטוש ,ואיש אינו מתעניין
בגורלי .אז נשבעתי לעצמי ,שאם אזכה
ואהיה פעם אב לילדים ,לעולם לא אטוש
את ילדיי ,אפילו לרגע קט .יהיה מה שיהיה.
וכמו פיצוי ,התחיל אדון נ .מהקונדיטוריה
לקרב אותי יותר .האמון שנתן בי הלך
וגדל ,והוא היה שולח אותי לבצע פקודות
בנקאיות ,מה שנתן לי מושג על עולם
המסחר .רעייתו היתה טובת לב ,ונהגה
לבשל לי אוכל ולשים לי בחדר ששכרתי.
ארבע שנים הייתי אצלו ,ולאחר מכן
התגייסתי לצבא ושרתתי בשריון .ההורים
שלי אפילו לא התעניינו בגורלי .רק אותו
אדם יקר ורעייתו ,שרק משום שאיני רוצה
להיחשף  -איני יכול לציין את שמם ,רק
הם סייעו לי ממש כמו הורים .השתחררתי
והתחלתי ללמוד הנהלת חשבונות ולעסוק
במקצוע במישרה חלקית .מיטיבי סייע
לי מאד בלימודים ,ולאחר מכן במציאת
עבודה .היתה לי בעיה להינשא ,כבן בלי
בית .לכן בכל פעם שהייתי נפגש ,הוא היה
מסיע אותי או מארח אותי בביתו ,כביכול
הוא האבא שלי .כך הצלחתי להינשא
לבחורה מקסימה ולהקים משפחה .אם עד
לחתונה כלל לא התעניינתי בהורים שלי,
הרי שלאחר שהתחתנתי  -אשתי ,מתוך
סקרנות התעניינה ,והתברר לה כי אבי
נישא בשנית ,פתח מפעל והוא אדם אמיד
מאד .סירבתי לגשת אליו .לא התעניינתי
בו או בכסף שלו .ביקשתי מאשתי שתניח
לי ,והיא באמת הניחה לי ,אך המשיכה
להתעניין ,ואף יצרה קשר מסויים איתם.
מאוחר יותר ,הילדים גדלו .לאשתי היה
חשוב שיכירו את הסבא והסבתא שלהם,
ובאמת היה ביניהם קשר ,אבל אני פשוט
לא רציתי לשמוע עליהם .לאבי נולדו שני
ילדים מנישואיו השניים ,אך הוא היה מסור
להם בדיוק כמו שהיה מסור אליי ...הוא
חי חיי הפקר ,הרויח ממון ובזבז אותו על
תענוגות ונסיעות לחו"ל.
באחד הימים ,הוא קיבל
אירוע מוחי ושותק בחצי

לע"נ שאול

גוף .משפחתו החדשה חטפה שתי מכות.
האחת  -המקרה עצמו ,והשנייה  -שתוך
כמה ימים ,התברר להם כי נותרו ללא
רכוש .התברר כי אבי הפסיד את כל כספו
בהימורים .כל המגרשים והרכוש הרב
שהיה לו ,הועברו תוך תקופה מאד קצרה
לידיים אחרות ,ואפילו הדירה בה חיו,
מושכנה .אשתו השנייה עזבה אותו .ילדיו
התרחקו ,והוא שכר לו חדר באיזור דרום
תל אביב ,נכה ומוזנח עד מאד .אשתי היתה
מביאה לו דברים ,ולפעמים היתה מבקשת
ממני למלא את מקומה .הייתי בא ,מנקה
קצת ,מניח אוכל והולך .מה לעשות ,מצות
"כיבוד הורים" קיימת גם לגבי כאלה,
שאינם ראויים להיקרא "הורים" .ויום אחד
הוא נפטר .בודד ,ערירי .איש לא היה איתו
בפטירתו ,וארבעה ימים הוא ישב על הספה
ללא רוח חיים .אימי עדיין חיה ,ואנחנו
עוזרים לה קצת .היא תמיד מבטיחה שתיתן
לנו את הירושה שלה ,אבל אני לא מתכונן
להשתמש בה" .מויחל טויבעס" (מוותר על
הטובות) .אני ב"ה מבוסס כלכלית .עדיין
עוסק בניהול חשבונות ומעסיק שלושה
עובדים .אשתי אומרת לי תמיד ,שהיא
אינה מבינה איך הצלחתי להיות בעל ואב
כל כך טוב ,אחרי כל מה שעברתי .גם אני
לא יודע איך .אני מוסר את כל כולי לילדים
ולאישה ,ורווה הרבה נחת ממשפחתי .אני
משער שעדיין יש לי צלקות מן העבר ,אך
יש בי פחד לפנות לטיפול פסיכולוגי ולנקז
את כל הכאב שנמצא בתוכי .כיום אני בן ,53
עם שני ילדים נשואים ועוד שניים בבית.
אני מתרגש מכל יום שעובר עליי ,באהבה
שילדיי מרעיפים עליי ,בדאגה שלהם אליי,
ובשמחה שהיא מנת חלקי .עדיין קשה לי להבין
איך יצאתי שלם מהחוויות הרגשיות הקשות,
שלא הרבה עברו בחייהם  -ואין לי תשובה .רק
תשובה אחת יש ,והיא נמצאת בספר תהילים:
"כי אבי ואימי עזבוני  -וה' יאספני" .בסופו
של דבר ,הבורא שלח את שליחיו למלא את
החובה שהתחמקו ממנה הוריי הטבעיים .רצוני
שהסיפור הזה יהיה לעילוי נשמתם של הזוג
בצלאל ומרתה נ - .ושנשמתם הטהורה תזכה
למנוחה הראויה לאנשים אצילים שכמותם.

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

יש לכם סיפור מהחיים?

רבי מנחם מנדל מוויטבסק

נקודה למחשבה

"...יראת חטא פרושו לפחד מפני החטא עצמו,
יותר מאשר מפני העונש הבא בעקבותיו"...

השאלות

שלכם

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

שאלה:
בר מצוה הנערכת לאחר י"ז בתמוז בימי בין
המצרים האם מותר לשמוע ולהשמיע בה מוזיקה?
תשובה:
בר מצוה הנערכת בזמנה לבני ספרד מותר
להשמיע שירי קודש המלווים בכלי מוזיקה ,וכן
בשאר סעודות מצוה כגון בשמחת חתן וכלה,
ובברית מילה ,ובפדיון הבן( .חזו"ע מועדים עמוד
קנא).
ובני אשכנז נהגו להחמיר בזה ,ולא התירו בסעודות
מצוה בימים אלו אלא שירה בפה בלבד בלי ליווי
של כלי נגינה כלל( .אשרי האיש מועדים עמוד
תנח).
שאלה:
כבוד הרב האם מותר לגבר להסתפר בימי בין
המצרים
תשובה:
למנהג הספרדים ועדות המזרח מותר להסתפר
בימי בין המצרים ורק בשבוע שחל בו תשעה באב
אסור להסתפר.
ומנהג בני אשכנז שלא להסתפר ולהתגלח מיום
שבעה עשר בתמוז ועד עשירי באב.
שאלה:
שלום רב,
רציתי לשאול בענין תענית.
קיבלתי על עצמי תענית ביום שישי בבוקר.
ביום חמישי בלילה ,נרדמתי על המיטה (הקבועה)
וההלכה כידוע ,אומרת כי היות וישנתי שנת קבע,
התענית נכנסה כבר מאותו רגע .לפני שנרדמתי,
עשיתי פעולות המעידות כי אין ברצוני לקבל את
התענית גם אם ארדם ,כגון  -הדלקתי את הבוילר.
האם הפעולה הזאת היא כתנאי שאם ארדם לא
אקבל עלי את התענית?
תשובה:
אם אתה רגיל לאכול או לשתות ,לפני ,או אחרי
המקלחת ,נחשב הדבר כאילו עשית תנאי,
והתענית במקרה זה תתחיל רק מאז שתישן שינת
קבע לאחר המקלחת.

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

לע"נ הלן בת חנה

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

ז"ל

תיבת התכשיטים

לע"נ רמי גד בן

שרה ז"ל

מעשה בית הדין

מר יעקובי ביקש ממר כהן השכן את דירתו עבור משפחת ששון
האורחים שלו לחג הפסח .במהלך החג נפרצה הדירה של מר כהן
ונגנבו ממנה תכשיטים יקרי ערך .כעת מר כהן תובע את הנזק .מי צריך לשלם ,האם
מר יעקובי שביקש את הדירה? או האורחים בני משפחת ששון על אף שהשתמשו בה
לשינה בלבד והיה אסור להם להשתמש בחפצים שבבית?

השאלה משבוע שעבר
החמאה
אדיר הביא מכונה יקרה מחו'ל
לפריסת חמאה ונתקע עם הפסדים
בעלויות הייצור .דודו הציע לו פתרון
פשוט וגאוני ,אך הוא רוצה עבורו לא
פחות מחמישים אחוז מהרווחים,
בעוד שאדיר מוכן לשלם רק חמשת
אלפים דולר על הרעיון .אבל דודו
טוען שבכל מקרה אדיר היה מפסיד
הרבה יותר אם היה נאלץ להחזיר את
המכונה לחברה ולא מוכן להתפשר.
מה דעתכם?
תשובה בקצרה:
אדיר יהיה חייב לשלם לו שכר על
הרעיון ,כפי שמקובל לשלם בשוק
על רעיון שיווקי .דודו אינו יכול
לדרוש להפוך לשותף בחמישים אחוז

ל"ט מלאכות

הכותב

ּכֹותב היא אחת מל"ט מלאכות
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
האסורות בשבת ,כשם שהיו נעשים במשכן.
כאשר היו מתאימים את הקרשים זה לזה,
היו כותבים אות אחת על קרש זה ואות אחת
על הקרש השני וכך ידעו להתאימם זה לזה.

א .אסור בשבת לדון בבית דין,
שמא יבואו לכתוב את פסק הדין
ואפילו סידור הטענות לפני הדיינים
אסור ,שמא יכתבו הדיינים דברי
טענותיהם.
ב .חכמים אסור שלא להטיל גורל
או לעשות הגרלות בשבת וביום טוב,
משום שדומה הדבר למקח וממכר
ונכלל בגזירה שמא יכתוב.
ג .אין לעשות הגרלות פרסים
על מצווה שהוא חפץ ,כגון ספר או
פרס אחר .אך הגרלות על דבר שאינו
חפץ ,לצורך מצווה ,כגון מי יאמר
קדיש ,מותר.

מהרווחים ,אלא רק יקבל תשלום
עבור הרעיון המקורי.
תשובה בהרחבה:
מתואר כאן מצב שבו אדם נמצא
בבעיה ,ומגיע מישהו ומעניק לו עצה
שתחלץ אותו מהבעיה ,ושבזכותה
ירוויח הרבה כסף .האם הרעיון של
המציע שווה כסף? במקומות שונים
בהלכה מצאנו שחכמה שווה כסף
– והרבה כסף .במקום אחד רואים
(שולחן ערוך 'יורה דעה' סימן של'ג
סעיף ג'),שאדם שבא לרופא והתנה
אתו הרופא מראש סכום גבוה עבור
הטיפול ,חייב המטופל לשלם שהרי
מכר לו הרופא את חכמתו .במקור
אחר (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן
רס'ד סעיף ז' ברמ'א) מובא מקרה על
אדם ששכר פועל והבטיח לו סכום
גבוה ,ולבסוף החליט לשלם לו את
המחיר המקובל בשוק ,במקרה זה
נפסק להלכה שבעל הבית אינו חייב
לשלם את הסכום הגבוה שהבטיח
בהתחלה למרות הסיכום המוקדם

ביניהם .אבל לרופא שהוא בגדר
'מומחה' ,חייב לשלם אפילו תשלום
גבוה במיוחד ,כיוון שלחכמתו של
הרופא יש שווי ממוני בעל ערך
רב יותר וחייבים לשלם עבורה כפי
שמקובל לשלם .וכתבו הפוסקים
(ספר 'כסף הקודשים' סימן רס'ד)
שכל סוד שאדם מוסר לחברו,
שבאמצעותו ירוויח הרבה כסף ,חייב
לשלם לו עליו אפילו סכום גבוה.
אבל כל הדוגמאות שהבאנו ,הן רק
במקרה שבו הבטיח מבקש השירות
את הסכום המדובר ,אבל מה יהיה
הדין לגבי המקרה שלנו שבו דודו
לא ביקש סכום ספציפי מראש עבור
העצה שנתן?
אדם שהעניק רעיון לאדם ולא ביקש
שכר מראש .כמה צריך לשלם לו?
במקרה ההלכתי שהבאנו למעלה
(סימן רס'ד) כותב הרמ'א שאדם
שעשה טובה לחברו ,לא יכול לומר
לו 'תעשה לי אותה בחינם' אלא צריך
לשלם לו עבורה .במקרה שלנו ,צריך
לברר מהו השווי בשוק של עצה כזאת
ולפי זה לשלם עבור הרעיון של דודו,
אבל בוודאי דודו אינו יכול לבקש
חמישים אחוז מהרווחים עבור העצה
שנתן .אמנם אדיר לא יכול לתת לו
רק חמשת אלפים דולר אם מקובל
בשוק לשלם יותר על עצה כזאת,
אבל גם דודו אינו יכול לבקש להפוך
רק
לשותף
בזכות העצה
שהצילה את
העסק.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

