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י"ח שבט תשע"ה 118 -
בעיות בהפצת העלון? אנא חייגו052-6971199 :
הורים תקיפים או קצרי רוח לא יצליחו לחנך
לסבלנות .הורים רגזנים לא יוכלו לחנך למתינות.
הורים גסי לב לא יוכלו לחנך לנימוסים ולעדינות,
והורים ערמומיים לא יוכלו לחנך לתמימות
וליושר.
מדוע כה קשה להורים להרגיל את בניהם
למשמעת בלתי כפויה? ייתכן שאת הסיבה
האמיתית לתופעה זו יש לראות בעובדה,
שהמשמעת היא אולי המידה היחידה ,שהילדים
אינם מוצאים אותה אצל ההורים .אנו מופיעים

הפתרון משבוע שעבר

בעולמם של ילדינו
כמפקדים וכמצווים ,ואם כן ,מנין ילמדו את
מידת המשמעת? אמנם ,אצל הורים יהודיים
מועיל אורח החיים היהודי ,שכולו רצוף משמעת
לבורא עולם מתוך שמחה ורצון חופשי ,לנטיעת
ערך זה בילדים.
אותה שמחה של מצוה שבה ההורים סרים
למשמעת התורה ומדקדקים בכל הלכותיה בחיי
היום-יום ,מהווה עבור הילדים דוגמה מאלפת
לקיום מידת המשמעת בין שאר המידות
הטובות.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את המשפט המסתתר בתמונה
משפט מוכר המכיל  4מילים לפי סדר המספרים
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שבת אחים
גם יחד
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חנוך לנער

צפנת פענח

למסירה בדחיפות
ספסלי בית כנסת
 +סטנדרים מחוברים
( 3*35כסאות כל אחד)

בראשון לציון

054-3005534
אד כל נבגונית היא בגודל כלב לעומת עכבר ,כשמסתכל עליה
מעשיך
החיידק 500 .חיידקים יכולים לשחק כדורגל על חוד סיכה.
מיליארדי חיידקים נמצאים בכל אתר-אדמה ,אויר וים  -הגם שאין
אנו רואים אותם אלא במיקרוסקופ.
חיידק חד -תאי וזעיר זה מורכב מאיברים שונים מושלמים ,ממספר עצום של
אטומים הפועלים בהתאמה מופלאה ,כשכל אחד מהם יודע את מקומו ואת
תפקידו .וכל חיידק כזה גדול פי חמישה מנגיף ,וכן הלאה .הדבורה מסיירת

בשטח ,מגלה שדה פרחים ועפה להודיע על כך לחברותיה ,על ידי
ריקודיה .מהירות תנועות הריקוד מודיעה בדיוק את מרחק השדה,
וצורת המחול היא מצפן לכיוון המעוף :נתירות מלמטה למעלה
פירושן  -פנייה בכיוון השמש ,מלמעלה למטה ,השידור הוא:
פנייה בניגוד למעמד השמש בשמיים .המכ''מ של הדבורה יודע את
מיקום השמש גם ביום קודר ומעונן .אגב ,הדבורה אינה נמשכת
על ידי הפרחים המבהיקים לעינינו .היא מבחינה בהם על אולטרא
סגוליות המגדילות יפי הפרחים.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

רשות הרבים

'מה רבו
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אני רוצה לספר לכם סיפור בן כמעט שלושים
שנה ,שעדיין לא הסתיים עד היום הזה .נולדתי
במושב במרכז הארץ .הורי היו חילוניים כמו כל
אנשי המושב .אפילו בית כנסת לא היה שם.
הילדות שלי היתה ילדות רגילה של בן מושב .אני
לא הולך להרצות לכם על החיים במושב ,רק
זאת אומר ,יש בזה אמנם קצת חסרונות אך המון
יתרונות .מצד אחד ,מושב הוא מקום קטן ,כמו
משפחתי (שזה טוב) מצד שני כולם יודעים על
כולם (שזה רע) מצד שלישי ,אתה אף פעם לא
לבד (שזה טוב) מצד רביעי ,כולם מתערבים לך
בחיים (שזה רע) ומצד חמישי ,כל עוד לא יצאת
מהמושב אתה לא יודע שזה רע כי
אף אחד לא סיפר לך שיש מקומות
שנוהגים בהם אחרת ...במושב
שלנו לא היו אנשים דתיים ,לא היו
חיי דת ,ולא היתה אפילו ידיעה על
כל הנושא .פשוט מדבר רוחני .יום
אחד ,אבא שלי התחיל לשמור
שבת .אני חושב שהיתה זו תקופה
של חזרה בתשובה בכל הארץ ,אם
אינני טועה הרב אורי זוהר החל את
התקופה הזו ,אך אל תתפסו אותי
במילה .את זה אני יודע רק היום ,אז לא ידעתי
כלום .לא מי זה אורי זוהר לא על דת ובוודאי
שלא על המושג חזרה בתשובה .אני חושב שכל
שידעתי הוא שיש אנשים שהולכים עם כיפה
וקוראים להם דתיים .אבא שלי לא הלך עם
כיפה .אבל הוא הקפיד שלא להדליק את האור
בשבת והפסיק את הנסיעות שלנו לים .אמא שלי
הדליקה נרות ואנחנו היסבנו לשולחן שבת.
"אנחנו" ,זה אומר אני ואחותי מירב .חוץ מהורי
כמובן .לאחר מספר שבתות טיילנו בשבילי
המושב ואז שאלתי את אבא שלי "תגיד לי,
אנחנו עכשיו דתיים ?" אבא הסתכל עלי ועל
אמא שלי .הם החליפו בינהם מבט ואז הוא אמר:
"אני חושב שאפשר לומר שכן"" .אם אנחנו
דתיים אז אני צריך לחבוש כיפה על הראש"
אמרתי בכל הרצינות .הייתי רק בן שמונה .היו
כמה רגעים של שקט ואז אמא אמרה לי" :אבל
אתה יודע שאם תלך עם כיפה הילדים עלולים
לצחוק עליך"" .אם הם יצחקו עלי אני אסביר
להם שאני דתי ואני חייב לחבוש כיפה ,ואז הם
יפסיקו לצחוק" .אמרתי בתמימות .הורי שוב

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

הביטו זה בזה" .תני לו" אמר אבא" .אני חושבת
שהוא חייב לדעת מה מצפה לו" אמרה אימי.
אבא אמר" :תהי רגועה ,גם אם יצחקו עליו הוא
יתגבר על זה"" .תשמע נדב" אמר אבא "אם
מישהו צוחק עליך אתה הולך מיד למורה ברור"?
"אבל אף אחד לא יצחק" אמרתי "כי אני אגיד
להם שאנחנו דתים" "...גיורא" שמעתי את אמי
אומרת לאבי "אני לא בטוחה שהמורה אהובה
היא הכתובת הנכונה"" .מה הבעיה?" אימי
התלחשה .לא בדיוק שמעתי מה אמרה אבל
ממה שכן הצלחתי לשמוע ,המורה אהובה עלולה
להיות זו שדווקא תעשה לי בעיות כי היא מאד
לא אוהבת דתיים .אני זוכר שעיבדתי את
המידע הזה במוחי הקטן והבנתי שהמורה
אהובה ,שדווקא אהבתי מאד ,עלולה לשנוא
אותי ,שכן אמא שלי אמרה
שהיא אינה אוהבת דתיים,
צעדתי
ואנחנו ,דתיים.
למחרת לבית הספר .עם כיפה,
אלא מה? כבר בדרך החלו
ההערות" :נדב הולך עם
סמרטוט על הראש" (האמת
שזה היה נכון ,הכיפה היחידה
בבית שלנו היתה מבר המצווה
של אבי ,אפילו הסמרטוטים
בבית שלנו היו חדשים יותר).
דנוש ,המצחיק הכיתתי ניגש
אלי "מה זה הסמרטוט הזה?" שאל אותי" .זה
כיפה" אמרתי "ולמה אתה הולך עם כיפה?"
"אנחנו דתיים ודתיים הולכים עם כיפה" .דנוש
לא היה צריך יותר מזה הוא רץ לכיתה ועדכן את
הילדים בחדשה המסעירה .קבלת הפנים שזכיתי
לה היתה סוערת אפילו יותר משצפתה אימי ,כל
הילדים הביטו בי כמו איזה חייזר והחלו לצחוק
עלי .אני בתחילה ניסיתי להסביר שאנחנו דתיים
ולכן אני הולך עם כיפה עד שהבנתי שההסבר
הזה לא בדיוק מ ש כ נ ע אותם והשתתקתי .ואז
נכנסה המורה אהובה .נזכרתי במה שאמרה אימי
וציפיתי לנורא מכל .המורה אהובה קלטה
בשניות מה שהתרחש בכיתה .היא הביטה בי
ואמרה" ,אני רואה שנדב הגיע היום עם כיפה"
(עד היום לא אשכח את קולה המורתי כשאמרה
זאת) .היא ביקשה שנשב ואז פנתה אלי ושאלה
"אולי תספר לכולנו מדוע אתה חובש כיפה ?"
"כי אנחנו דתיים" אמרתי בפעם השלוש מאות
מהבוקר וכולם צחקו .ואז אמרה המורה אהובה
"אני חושבת שכל ילדי הכיתה הם קצת דתיים".

לרפואת יפה

בת מחבובה מרים

שבת פרשת " :יתרו"
כניסת השבת16:47 :
יציאת השבת17:56 :
ר"ת18:30 :

הּ-רְך ,יָ ִׁשיב ֵח ָמה;
ַמ ֲענֶ ַ
ה-אף.
ר-ע ֶצב ,יַ ֲעלֶ ָ
ְּוד ַב ֶ
(משלי  -פרק ט"ו ,פסוק א')
הכועס על מי והוא משיב לו מענה רך בזה משיב חמתו
מעליו אבל אם ישיב דבר המעציב תעלה את האף להתגבר יותר

פרשה וליקחה
"ומשה עלה אל האלוקים ,ויקרא אליו השם מן ההר
לאמר :כה תאמר לבית יעקב ,ותגיד לבני ישראל".
ורש"י מסביר" :כה תאמר" – כך תאמר ,בלשון הזה
וכסדר הזה" .לבית יעקב" – אלו הנשים שתאמר להן
בלשון רכה" .ותגיד לבני ישראל" – עונשים קשים
כגידים תפרש לגברים.
"בלשון הזה וכסדר הזה" הכוונה – להקדים את
הנשים לגברים ,ולהתייחס אליהן בכבוד ובנעימות,
בלשון רכה ובמאור פנים .מדוע? באר רבינו בחיי:
"משום שהאישה הטובה היא סיבה לתורה ,שהיא
יכולה לשלוח את בנה לבית המדרש ,לפי שהיא
מצויה יותר בבית וביכולתה למשוך ליבו בכל מיני
אמצעים ללימוד התורה מנעוריו ,וגם כי יזקין לא
יסור ממנה" .והמשיך וכתב" :ולפיכך ראוי לאישה
להתפלל בשעת הדלקת הנר של שבת – שיתן לה
השם בנים מאירים בתורה" .ועל כל אם יהודיה
לדעת מה רבה האחריות על כתפיה :נדרשת היא
לפקח על חינוך בניה – ואין הבורא מטיל אחריות
מבלי להעניק כלים וכישורים :בידיה הדבר ,ובכוחה
לחבר את צאצאיה למורשת ולהשריש בהם אמונה.
( מעיין השבוע )

הבטתי בה בתדהמה וכנראה שכל ילדי הכיתה
עשו כמוני .ואז התחילה המורה לשאול" :מי
בכיתה מתחפש בפורים?" כולם הצביעו" .ומי
מדליק נרות חנוכה?" כולם הצביעו" .ומי מדליק
בבית נרות שבת? ומי בונה סוכה?" כולם הצביעו.
עד היום יש לי דמעות כשאני נזכר ברגעים הללו.
למרות השנים שחלפו ,בחיים לא אשכח את
התחושה שלי .אמנם הייתי קטן ולא הבנתי מה
המורה שלי עושה כאן ,מה שבטוח שהיא גרמה
לי לחוש הכי "טוב" בכיתה כי לפתע התברר לכל
הילדים שכולם דתיים וממילא אין מה לצחוק על
נדב .לאחר מכן היא אמרה לילדים ש"יש דתיים
שגם הולכים עם כיפה ונדב החליט להיות אחד
מהם" ואז בפשטות בקשה לפתוח את ספרי
החשבון .אף ילד לא הטריד אותי בנושא יותר.
הילדים הבינו שבעצם כולם דתיים רק הם דתיים
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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שלא הולכים עם כיפה ואני דתי
שגם הולך עם כיפה .המורה
אהובה בעצמה אמרה את זה.
כשחזרתי לביתי באותו יום נתקלתי בפניה
המודאגות של אימי ,ומיד לאחר מכך בפניה
המופתעות לנוכח השמחה על פני" .לא תאמיני"
אמרתי לאימי "התברר שלא רק אנחנו דתיים.
כולם בבית הספר דתיים  -וכאן סיפרתי לאימי
את מה שהתרחש בשיעור .התפלאתי לראות
אותה בוכה ומתייפחת .היה זה בכי של שחרור.
היא היתה כל כך מתוחה וכל המתח שלה
השתחרר .אבל הסיפר לא נגמר כאן .בתום שנת
הלימודים עברנו מהמושב לישוב דתי בגליל .שם
יכולנו להתמזג עם סביבה דתית ,עם ביח כנסת
וכל השאר .במשך השנים ,ככל שהתבגרתי,
הבנתי איזו חכמה ,תושיה וגדלות נפש גילתה
המורה שלי .משיחה עם אימי הסתבר שהמורה
אהובה היתה בת להורים ניצולי שואה שפשוט
נתקו אותה מהדת מפני שכעסו על מה שקרה
להם בשואה .אהובה הכריזה על עצמה
כאתאיסטית והביעה את דעתה בכל מקום .זו
הסיבה שאימי היתה בטוחה שהיא תתנגד
נחרצות לכיפה שעל ראשי ואולי אף תעמיד
אותי באור נלעג ,היה לה קשה להאמין שדווקא
אהובה גילתה גדלות נפש כזו ופעלה בניגוד
לדעותיה כדי להוציא תלמיד ממצב בלתי נעים.
לפני כמה שנים החלטתי לבקר במושב .היה זה
במהלך טיול משפחתי .רציתי להראות לרעייתי
וילדי את המושב בו גדלתי בילדותי .טיילתי
בשבילי המושב ,הצגתי את עצמי .אנשים דווקא
זכרו אותי והתעניינו בשלום הורי .ואז ביקשתי
לראות את אהובה .הם הפנו אותי לביתה .אמרו
שהיא במצב רפואי לא טוב .דפקנו בדלת .אשתי
וילדי כבר הכירו את הסיפור על אהובה .היא
קראה לנו להיכנס .אהובה ישבה על מקומה
באצילות אופיינית .זיהתה אותי מיד "לפי
הכיפה" כך אמרה וכולנו צחקנו .היא סיפרה
שכבר יצאה לפנסיה וכיום היא רתוקה לכסא
גלגלים בשל מצבה הרפואי .שאלתי על
משפחתה וילדיה .היא סיפרה שבעלה נפטר ושני
ילדיה ירדו מהארץ לפני שנים רבות והתבססו
שם .לא .הם לא באים לבקר ,וגם היא לא יכולה
לנסוע לשם .אם היה שמץ מרירות בקולה הרי
שלא הצלחתי לזהות אותו .היא הראתה לנו
תמונות של נכדותיה .לא ברור איך זה יצא אך
התמונות היו מחג המולד .היו שם סממנים
ברורים של נצרות ומחילופי הדברים הבנו
שילדיה נישאו לגויים .לא חפרתי בעניין יותר
מדי ,אך שאלתי את עצמי האם ילדיה כן חוגגים
את החנוכה .וכמו ניחשה את דברי היא אמרה:
"גם את חנוכה הם חוגגים ...יש לי תמונות
במגירה "...היה חשוב לי לומר לה משהו טוב.
כמו "זה עושה אותם קצת
יהודים" אבל החלטתי שלא
לומר ,חשתי שזה רק ידקור

לע"נ שאול

אותה והיא כמו ניחשה את מחשבותי ,הביטה
בתוך עיני ונאנחה עמוקות .ישבנו איתה
ושוחחנו .התברר כי היא חיה בבדידות נוראה
ומדבריה עלה שהיא חולה במחלה קשה וכי לא
נותר לה זמן רב לחיות .החלפתי מבטים עם
אשתי .ראיתי בעיניה את מה שחשבתי בליבי אך
העדפתי לברר זאת איתה בגלוי .יצאנו החוצה
ורעייתי אמרה לי "אולי נציע לה שתגור אצלנו,
לפחות שתסיים את חייה בצורה טובה ומוקפת
בסביבה תומכת וחמה" .חזרנו והצענו לה .היא
אמרה שתחשוב .אך אנחנו לא הסתפקנו בהצעה
נימוסית פנינו למזכירות המושב והצענו לטפל
בה ,נראה שהם די שמחו על הרעיון ,שכן היה
קשה להם לראות את המורה אהובה במצבה.
לאחר שבוע עברה אהובה לביתנו .היא השתלבה
כמו סבתא טובה .ילדינו ואנו שרתנו אותה
באהבה ובמסירות .זה בכלל לא היה קשה היא
היתה אישיות כל כך נעימה ולא מעיקה .זו היתה
חוויה לארח אותה בביתנו .שנה שלמה שהתה
אהובה בביתנו ואז הורע מצבה והיא אושפזה
כמה פעמים בבית חולים עד שהרופאים הודיעו
לנו שלהם אין מה לעשות .אהובה בחרה למות
בביתנו .סעדנו אותה עד יומה האחרון וכשזה
הגיע פשוט הקפנו אותה כולנו בחום ואהבה .היא
חשה שקיצה קרב ,וביקשה בקשה אחרונה" .אני
חושבת שאתה ידוע מה עמדתי לגבי הדת"
אמרה" .ובכן זו לא השתנתה .אבל קשה לי לצאת
מהעולם בידיעה שאיש לא יזכור אותי .איני
יודעת מדוע ילדי התרחקו ממני למרות שהייתי
להם אם מסורה .לפחות זכיתי שאחד מתלמידי
זכר אותי ואני יודעת היטב על איזה רקע .כנראה
שבכל זאת יש מישהו בשמים שגמל לי על כך".
"אני מבקשת ממך שתאמר עלי את תפילת
הזיכרון" לחשה לי( .היא התכוונה ל"יזכור").
"בצורה הזו לפחות אדע שמישהו זכר אותי".
הבטחתי לה שכך אעשה .אהובה נפטרה באותו
יום .ילדיה הגיעו להלוויתה .היתה זו הלוויה
דתית שהתקיימה במושב .איש לא התנגד לכך.
הכל ידעו היכן היתה בשנתה האחרונה .בסיום
ההלוויה ביקשתי מבנה לומר קדיש .הוא התנגד
באדיבות ואמר שהוא חושב שאימו לא היתה
רוצה בכך .שאלתי אותו אם איכפת לו שאני
אומר ,והוא הסכים מיד .נשאתי את קולי ואמרתי
שם קדיש .שמתי לב שאני בוכה ושקולי נחנק.
"יתגדל ויתקדש שמיה רבה" אמרתי שם על
מורתי האהובה ,וידעתי שתפילתי מגיעה לשמים
ומיטיבה עם התינוקת שנשבתה ,הנפש המעונה
שעולה לשם .ידעתי גם ידעתי שהמעשה הנפלא
שעשתה בילדותי ,אפשר לי לגדול כילד שומר
תורה ומצוות ובסופו של דבר  -להיות מי שיאמר
עליה קדיש עד סוף כל הימים.
(אנשים מספרים על עצמם -חיים ולדר)

יש לכם סיפור מהחיים?

נקודה למחשבה

ר' איזל חריף

"...ראיתי חכם נכשל בשטות.
טרם ראיתי שוטה נכשל בחכמה"...

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

לרפואת ציון בן שרינה

ניחום?
רון הגיע באיחור לשיעור תורה ,לשאלת החברים מדוע איחר,
השיב כי השתתף בלוויית אמו של משה אחד מחבריהם בבית
הספר .הנערים שנדהמו לשמע האסון הטראגי ,ביקשו לשלוח משה הודעת
 smsכי הם מנחמים אותו ומשתתפים בצערו בשעתו הקשה .כששאל עודד:
"האם אנו מקיימים מצוות 'ניחום אבלים' על ידי שליחת  smsוהם התקשרו
לרב אסף רב הקבוצה שלהם במדרשה ,כדי לשאול האם הם מקיימים בשליחת
ההודעה את ניחום האבלים ,מה לדעתכם ענה להם הרב?

"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

השאלה משבוע שעבר
שאלה :כבוד הרב שלום
בזמן האחרון אני מרגישה חוסר הצלחה בלימודים למרות
שבעבר הייתי בין המצטיינות בכיתה האם ייתכן שהדבר
קורה לי בעקבות מעשה שהיה בעבר עם חברה שאינה
נמנית מהבנות המוצלחות בכיתה וראיתיה לומדת שעות
רבות מספר שורות בודדות וצחקתי על טיפשותה? האם יש
קשר בין הדברים?
תשובה:
בהחלט יש קשר בין הדברים וכמו שמצינו בדברי חז"ל
(במסכת פסחים דף סו עמוד ב) אמר רב יהודה אמר רב:
כל המתייהר ,אם חכם הוא  -חכמתו מסתלקת ממנו – שכן
מצינו בהלל הזקן שנתעלמה מהם הלכה והלל היה יודעה
וסיפר להם את מה ששמע מרבותיו שמעיה ואבטליון,
וכשקיבלו את דבריו התחיל מקנטרן בדברים ,אמר להן:
מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם  -עצלות
שהיתה בכם ,שלא שמשתם שני גדולי הדור שמעיה
ואבטליון .ולבסוף התעלמה ממנו הלכה.
ומבואר מכאן שהמתייהר בחכמתו ,חכמתו מסתלקת ממנו.
לכן רצוי מאוד שתבקשי ממנה סליחה על מה שפגעת
וזלזלת בה .וה' הטוב ישיבך למה שהיית בתחילה.
שאלה:
בירכתי על קביעת מזוזה ובפועל הדבק לא היה יעיל
והוצרכתי ללכת להשיג דבק טוב ועד שמצאתי עבר לפחות
רבע שעה האם צריך לחזור ולברך?
תשובה:
לדעת מרן השולחן ערוך ,הליכה בין הברכה למצוה נחשבת
להפסק .ולכן אם התעכב לאחר שבירך בהליכה זמן מה
עד שהשיג דבק או מסמרים עליו לחזור ולברך .אולם יש
חולקים וסוברים שהליכה אינה נחשבת להפסק ,וספק
ברכות להקל ואינו חוזר ומברך .מכל מקום אם שח בין
המצוה לברכה לכל הדעות הדיבור נחשב להפסק ויש לברך
שוב.
שאלה:
כבוד הרב .אדם המהלך לתומו בשבת ובא שוטר ועוצר
לידו ורוצה לבדוק אותו אדם באמצע שבת ושואל אותו
לשמו ולמספר תעודת הזהות שלו על מנת שיוכל לבדוק
את פרטיו במחשב ,והאדם נמנע מלסייע לשוטר בחילול
שבת ולא מסר את פרטיו .השוטר כעס על כך ואיים לקחתו
באמצע שבת לתחנת המשטרה אם לא יזדהה בפניו .ומתוך
שיקול שעדיף שלא ייסע בשבת בסופו של דבר נתן את
פרטיו לשוטר ,האם זה נחשב שסייע לשוטר לחלל שבת
והיה לו לשתוק אף אם יעצרו אותו בשבת?
תשובה:
באופן שהשוטר מתעקש לקחת את פרטי האזרח ,אם
האלטרנטיבה היא למסור לשוטר את פרטיו ,או להתלוות
עם השוטר לתחנת המשטרה ,ודאי שעדיף לתת לשוטר
את הפרטים למרות שהם ירשמו ע"י השוטר בשבת .מפני
שבנסיעה לתחנת המשטרה יגרמו לשוטר איסורי שבת ע"י
הנסיעה ועוד חילולי שבת רבים הכרוכים במעצר.

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

מעשה בית הדין

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

לרפואת ישראל בן אלגרה

הטרמפיסט
יאיר הבחין בטרמפיאדה בנפתלי הממתין לטרמפ
לכיוון .הוא הציע לנפתלי להצטרף אליו בחינם
למונית שתיקח אותו לתל אביב 'תוכל להצטרף אליי
בחינם' אמר ונפתלי קפץ על המציאה ,כשהמונית
הגיעה לתל אביב שאל יאיר' :לאן אתה צריך?'
וכשנפתלי השיב כי הוא צריך לאזור חוף הים אמר:
'אני יורד כאן ,אתה תמשיך אתו עד לאן שאתה
צריך '...כשהגיעה המונית לחוף ,דרש הנהג תשלום
מנפתלי 'מה פתאום ,אני בסך הכול טרמפיסט ,יאיר
צריך לשלם!' נבהל נפתלי ואילו הנהג טוען 'אני לא
יודע מי זה יאיר ,אתה נסעת איתי בדיוק כמוהו ולכן
אתה צריך לשלם "...האם נפתלי חייב לשלם לבעל
המונית?
תשובה בקצרה:
נפתלי פטור מלשלם מחיר מלא על הנסיעה ,בתנאי
שהוא לא עצר את המונית ולא דיבר עם הנהג בעניין
הנסיעה ,אבל יצטרך לשלם לנהג לפי מה שנהנה.
תשובה בהרחבה:

ל"ט מלאכות

השוחט

ְמלֶ אכֶ ת ַהּש ֵֹׁוחט היא אחת מל"ט מלאכות האסורות
בשבת .מלאכה זו נוגעת בכל מקרה של הרג בעל
חיים לשם שימוש בו .יש מחלוקת בגמרא מהי הסיבה
לאיסור שחיטה בשבת ,לפי שמואל החיוב הוא משום
נטילת נשמה ,ולפי רב ,גם משום צובע ,שכן על ידי
השחיטה נצבע מקום השחיטה בצבע אדום ,ומכיוון
שצביעת בית השחיטה בדם השחיטה היא דבר שיש בו
תועלת ,שכן הדבר מזרז את הקונים ומוכיח כי מדובר
בבהמה טרייה שנשחטה היום ,נחשבת מלאכה זו
"מלאכה הצריכה לגופה".

א .מותר להרוג כל חיה ורמש שנישכתן
מסכנת חיי אדם ,אך מזיקים שהנשיכה
או העקיצה גורמים לכאבים מרובים אך
לא למוות – מותר לצוד אותם או לדרוך
עליהם דרך הילוכו אך אסור להורגם
באופן שניכר שמתכוון לכך .אך אם
מזיקים אלו רודפים אחריו ואי אפשר
לצוד אותם – מותר אף להורגם.
ב .חרקים שאינם יכולים להזיק לאדם
אסור להורגם וכן אסור לדרוך עליהם דרך
הילוכו ,אפלו אם אינו מתכוון להורגם.
ג .מותר למרוח על הגוף חומר יתושים
(נוזלי בלבד  -אלתוש )

בתלמוד בבלי מסכת כתובות (דף ל"ד) אנו מוצאים
מקרה שעל פיו נוכל להבין את הדין במקרה שלנו.
הגמרא מספרת מעשה בארבעה יתומים שאכלו
בשר משום שחשבו שבשר זה הינו שייך לאביהם
ובסופו של דבר התברר ,כי הבשר אינו שייך
לאביהם וממילא אינו ברשותם כיורשים .במקרה זה
נפסק כי היתומים פטורים מתשלום מלא על הבשר
וצריכים לשלם את מחירו של הבשר המוזל ביותר
שיש בשוק ,אף על פי שהבשר אותו אכלו היה בשר
משובח .מכיוון שלא ידעו שהבשר לא שייך להם,
אינם נקראים גזלנים ומשלמים רק על מה שנהנו.
לכן בנידון שלנו ,נפתלי שלא ידע ממזימתו של
יאיר לעקוץ את בעל המונית בנסיעה ללא תשלום,
יחשב כאדם שגזל בטעות וצריך לשלם רק על מה
שנהנה ,אבל לא יותר מכך .אבל ,אם נפתלי היה יודע
מכוונתו של יאיר לגזול את נהג המונית ,יכל לחייב
אותו בעל המונית בתשלום כפי שמבואר בתלמוד
(גמרא בבא קמא דף קי"א) שם נפסק כי במקרה
שאדם אחד גזל אדם מסוים וחברו ידע מהגזילה
ובא ואכל את מה שגזל חברו ,הבעלים יכולים לגבות
ממי שהם רוצים .ולכן אם נפתלי היה יודע ממזימתו
של יאיר כיוון שנהנה משירותיו של נהג המונית
יתחייב בתשלום מלא על הנסיעה .כעת נעבור
לבאר מהי ההגדרה של 'נהנה' ,שמחייבת את הנהנה
בתשלום ,באוכל – עליו לשלם 'דמי הנאה' שאותם
שיערו חכמים כמחיר שאותו אדם מוכן לשלם
תמורת ארוחה בשרית .ואילו בסיפור שלנו ,תלוי
הדבר בנפתלי .אם הוא היה מבחין שהזמן חולף
והיה נעולה בסופו של דבר על האוטובוס או שהיה
מוכן לשלם קצת מכיסו כדי לנסוע בנוחות לתל
אביב ,הסכום שאותו היה מוכן להוציא במקרה שבו

היה עולה באוטובוס או לשלם על נסיעה נוחה יותר,
יצטרך לשלם לנהג המונית .אבל אם לא היה מוכן
לשלם בשום אופן והיה מחכה עד שיבוא טרמפ
שייקח אותו בחינם ,אז נפטור אותו מתשלום על
הנסיעה עד תל אביב ,אבל על הנסיעה ממרכז העיר
עד חוף הים ,יצטרך לשלם כמחיר הנסיעה המקובל
בתל אביב .אבל ,במקרה שנפתלי עצר בעבור יאיר
את המונית והדריך אותו במהלך הנסיעה .אף שלא
ידע מהעקיצה המתוכננת ,יתחייב לשלם את דמי
הנסיעה המלאים מכיוון שהוא גם נחשב כשוכר את
המונית וגם הנהג לא חשב לרגע שנפתלי טרמפיסט
והיה בטוח במאת האחוזים כי נפתלי הוא אחד
מהנוסעים ,אם נפתלי אכן עשה זאת בעבור יאיר
 יצטרך לשלם את מחירה המלא של הנסיעה .דיןזה מבואר בשולחן ערוך חושן משפט סימן של"ט
שם מבואר כי שליח ששוכר פועל לעבודה והפועל
אינו יודע מיהו בעל הבית ואת כל עבודתו הוא
מבצע מול השליח בלבד ,השליח מתחייב בשכרו
ואין לשליח שום אפשרות לבוא ולומר שבעל הבית
הוא האחראי לתשלום שכרו של הפועל .וכן בסיפור
שלנו ,כאשר נפתלי עצר את המונית וכל המשא
ומתן לגבי הנסיעה התנהל מול נפתלי ,הנהג נחשב
כפועל בלבד ונפתלי חייב לשאת בתוצאות ,ואפילו
שיאיר גם השתתף בשכירת המונית לנסיעה,
מקום
מכל
שיאיר
כיוון
נעלם מהאופק,
התשלום נפל
על כתפיו של
נפתלי והוא חייב
בתשלום המלא.

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

בצל ותרכובות הגופרית – "תרופות" בפעולה

זמרת הארץ

ממחקרים בבעלי חיים נראה כי תרכובות הגופרית בבצל עשויות לסייע
במניעת כמה מסוגי המחלה הידועה .בנוסף ,נראה כי הן פועלות כ"תרופות" לדילול הדם ולמניעת
קרישת דם לא רצויה ,כך הן תורמות למניעת מחלות לב .בניסויי מבחנה הן נמצאו פעילות אף יותר
מאספירין .כמה מחקרים נוספים מצביעים על כך שהבצל יעיל בהעלאת רמת הכולסטרול הטוב .הדבר
עדיין איננו ברור ,אך יתכן שזו עוד אחת מן ההשפעות המיטיבות של תרכובות הגופרית.
נראה כי בצל חי היה יעיל יותר במשימה הזו מאשר בצל מבושל.
לבצל יש השפעה היפו-גליקמית שהוא עשוי לתרום למניעה ולטיפול בסוכרת .המחקרים
מראים ככל שגדלה צריכת הבצל ,כך נמוכה יותר רמת הגלוקוז המתגלה במהלך בדיקות
סבילות לגלוקוז ,אורליות או תוך ורידיות .נמצא שהוא מוריד את רמות הסוכר בדם
יש להתייעץ עם רופאים)
באמצעות העלאת הכמות הזמינה של אינסולין חופשי.

