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לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :

פרשת" :מקץ"

חנוך לנער

צפנת פענח
ילד חזר הביתה נסער ,צחקו על החולצה שלי,
על התיק שלי ,על הסנדביץ שלי .מה עושים?
מתי מסכימים? מתי מתעלמים? כיצד מלמדים
פרופורציות?
אם מדובר במשהו עקרוני ,זה יכול להיות בתחום
הבריאותי כמו גשר ליישור שיניים שהילד חש בו
מוזר .וזה יכול להיות בכוון רוחני ככיפה וציצית
במקום בו רובם של הילדים אינם הולכים כך.
כאן אין מקום לויתור ,כי בנקודה עקרונית ,הילד
צריך להבין שישנם דברים בחיים הנעשים על אף
חוסר הנעימות .למרות שהיינו מעדיפים לא להיות
שונים ,אנחנו מוכרחים לעשות את מה שטוב לנו
הפתרון משבוע שעבר

גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה

כאן כתוב :הדלקה עושה מצוה

מכיל  3מילים לפי סדר המספרים
1

באמת ,את מה שמקדם
אותנו .סביר להניח שעם גב חזק והסברה טובה,
הילד יתמודד עם זה בגבורה ויתחשל.
בתחום הפרווה ,בדברים שאינם עקרוניים לא לכאן
ולא לשם ,לא כדאי לכפות ,לא כדאי להלחיץ ,אף
פעם לא ניתן לדעת מה קורה בבית הספר ,עד כמה
השונות הקטנה הזאת יכולה להשפיע על מעמדו
של הילד בכיתה .מאידך ,כדאי להיות קשוב ,לדבר
ולהסביר ,לתת תמיכה מתאימה של ביטחון עצמי
וחיזוקים חיוביים .בסופו של דבר הילד יבין מעצמו
שזה כל כך נורא ,בדיוק כמו שאנחנו המבוגרים
יודיעם להבחין ולסנן ולא לקחת ללב כל משפט
מכל אחד.

כניסת השבת16:04 :
יציאת השבת17:14 :
ר"ת17:46 :

סיפור מהחיים

2

הפתרון

משבוע שעבר:
3

טוב המלבין
שיניים לחברו
יותר ממשקהו
חלב

י

במחירים סימליים
בלבד
053-2814182
גמ"ח
"לולי תורתך שעשועי"
בגמ"ח ניתן להשאיל
מיחם ,פלטה ,שעון שבת לשקע
ספרי תהילים ,ספרי ברית עולם ועוד...

לפרטים052-7117668:

8000445@gmail.com

שבת שלום
ומבורך
גמ"ח
שמלות כלה

מה רבו

הנהלת העלון052-8000445 :

ההשאלה ללא תשלום ומותנית בהשארת פיקדון

נקודות למחשבה :מי תכנן את בניית חדרי המעבדה של החיפושית ,והבקרה של החיפושית לדייק בשעת האפס דיוק מקסימלי הגובל
מעשיך
חדרי האחסון ותאי הפיצוץ בסדר הנכון והנבון? מיהו הכימאי שהכין בחלקיקי שניה! ולעמוד על הזמן הנכון ביותר להדיפת האויב המזנק
את המרשמים המדויקים לייצור ההידרוכינון ומי-החמצן ממזון אליה ,בדיוק לפני לכידתו אותה?
החיפושית?! מיהו הכימאי אשר הכין את המירשם לייצור החומר המעכב את
הרי הקדמה של חלקיקי שניה תגרום לפצצה ללכת לאיבוד מבלי
הפיצוץ ,וכן את החומר המנטרל את החומר המעכב?
לפגוע באויב ,ואילו איחור של חלקיקי שניה יגרום לפיצוץ להתרחש
מי קבע את הכמות המדויקת הנדרשת לתערובת של החומרים השונים?
מי בנה את תאי הפיצוץ באופן שיעמדו בלחץ הדרוש מבלי שיתפוצצו בעצמם רק לאחר שהחיפושית תהיה בתוך קיבת הטורף… ולסיום הערה
בשעה שהחיפושית יורה את מטענה אל אויבה?כיצד מצליחה מערכת הצילום קצרה :כל גודלה של החיפושית הוא  7עד  10מילימטר!

אלף בינה

לסיפור החיים שלי יש מסר כפול ,גם רוחני
וגם רפואי ,וחשבתי שיהיה זה לתועלת
לפרסם אותו ,על אף שהדבר אינו פשוט
מבחינתי .נולדתי למשפחה מסורתית ,אב
איש משטרה ואם עקרת בית .למדתי בבית
ספר ולאחר מכן בתיכון חילוני ,ובערך בגיל
 16וחצי התחלתי להתעניין בדת .לאט-
לאט ,לבד ,התחלתי לחזור בתשובה .לא
היו לי שום בעיות מצד הבית .להפך .אבי
היה מודאג ,ובצדק ,מסוג החברים שהיו לי
בתיכון ,וראה באופן חיובי את התחזקותי
בדת .ניתן לומד אפילו שהייתי קצת צדיק:
תפילות ,לימוד ,הקפדה על קלה כבחמורה.
הכל .בגיל  19החלטתי להוציא רישיון נהיגה.
מסתבר שהייתה זו החלטה אומללה ,כי
עצם היציאה שלי מקודש לחול
ערערה את יראת השמים שלי.
התחלתי להתעניין בדברים
חיצוניים ,ומכיוון שליצר הרע
יש כוח משלו ,ברגע שהצצתי
– נפגעתי והתחלתי להתקרב
לחברים הישנים שלי ,שחלקם
גם נפלטו מהתיכון ,ועד מהרה מצאתי את
עצמי מחוץ לכל מסגרת ,מחליף לילה ביום,
יוצא עם חברים לא טובים .אבי עקב אחריי
בדאגה .הוא התקשה להתמודד עם המצב.
כמה שהתגאה בי בהיותי מתחזק ומתקדש
 כך התבייש בי כעת .כשוטר ,יותר מכלהוא היה מודאג מההתקרבות לנערים
חסרי מסגרת .שמרתי על עצמי למענו ,אך
עליי להודות שהייתי קרוב מאד להיסחף
אחריהם .וכאן אני נכנס לסיפור המרכזי של
חיי .כשנה לאחר ההתדרדרות ,חשתי לפתע
כאבים עזים באזור הגב התחתון .לאחר
מכן פתאום לא יכולתי להתפנות .משום
מה ,לא העליתי על דעתי לגשת להוריי או
לספר זאת למישהו .סבלתי מכאבים עזים
ולא עשיתי דבר .עבר שבוע ,חשתי שאני

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

מתנפח וסוכל מכאבי תופת .עד היום איש
אינו מבין איך יכולתי לסבול כך .ברגע מסוים
חשתי שמשהו עומד לקרות לי .היה לי חום
גבוה והכרתי החלה להתערפל .הספקתי
להתקשר לאמי ולומר לה שאיני מרגיש טוב,
השפופרת נפלה מידי והתעלפתי .אבי ואמי
חשו לדירה שבה הייתי ומצאו אותי מעולף,
פינו אותי לבית החולים .בבית החולים ערכו
לי בדיקות ,ומה שגילו  -הימם את הרופאים.
בהתחלה הם חשבו שמשהו השתבש .כל
הערכים היו גבוהים בהרבה מהנורמלי .הם
ערכו בדיקה נוספת וגילו שהמצב חמור
עוד יותר .מה שהדאיג אותם והדהים אותם
כאחת היה תוצאת רמת הקריאטינין שלי.
קריאטינין הוא חומר מזיק ביותר לגוף,
שהרמה הגבוהה ביותר המותרת שלו לאדם
היא  .1.4הכליות ,בין השאר ,מנטרלות את
הקריאטינין ומוציאות אותו דרך ההפרשות.
אם לאדם יש רמה של 7-14
קריאטינין הוא כמעט מת .הרמה
אצלי הייתה .30 ...מסתבר שבמשך
שבועיים תפקוד הכליות שלי הלך
וירד עד לקריסה מוחלטת .לא
הבנתי שאם לא מתפנים זה אומר
שהכליות אינן עובדות .לא הבנתי
מה המשמעות של כליות לא עובדות..." .
או ייסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים
ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת" .הגעתי
בדיוק בשעה שהן פשוט חדלו מלעבוד.
מיד ביצעו בי דיאליזה  -שזו שאיבת כל
הדם מהגוף ,סינונו והחזרתו לגוף  -אקט
שהציל את חיי יחד עם אין-ספור תרופות,
הנשמה ,וכל מה שצריך .אולם לאחר הצלת
חיי הייתה לרופאים בשורה איומה לספר
להוריי :שתי הכליות שלי קרסו לצמיתות.
יצאתי מבית החולים כעבור חודש ,ומאז,
חיי לא היו חיים .כאן אני רוצה לתאר את
חייהם הקשים של חולי כליות ,במטרה
להזהיר אנשים לשמור על כליותיהם ועל
בריאותם .חיי הושבתו לחלוטין .שלוש
פעמים בשבוע הייתי צריך להגיע לבית

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

דֹולּ--בּב ֶֹקר
ַ
ְמ ָב ֵרְך ֵר ֵעהּוְּ ,בקֹול ּגָ
ַה ְׁשּכֵ יםְ :קלָ לָ הֵּ ,ת ָח ֶׁשב לֹו.
(משלי  -פרק כ"ז ,פסוק י"ד)

המשבח את חבירו בפומבי מביא לו נזק גדול

מועד וליקחו
סופר על תלמיד חכם ,מגדולי הדור ,שנסע פעם בכביש
ירושלים תל-אביב .כשהתקרב לירושלים ראה שיירה של
רכבים היוצאים מירושלים לכיוון תל-אביב .הנהגים צעקו
ונופפו בצעיפים .שאל הרב את הנהג" :על מה הם נרעשים
כל כך?" .תמה הנהג ושאל" :לא שמעת ,הרב? היה משחק
בין ישראל ליוון ,וישראל ניצחה אחת-אפס!" .אמר לו הרב:
"באמת לא שמעתי שהיה משחק ,אבל עכשיו הבנתי – יוון
ניצחה שתיים-אפס"" .לא ,הרב ,ישראל היא שניצחה! -
והתוצאה הייתה אחת-אפס" ,תיקן אותו הנהג" .הבנתי",
חזר הרב על תשובתו" ,יוון ניצחה שתיים-אפס" .כאן
כבר הבין הנהג שהרב רומז למשהו וביקש ממנו להסביר.
ְ"ראה" ,החל הרב להסביר" ,לפני כאלפיים ומאתיים שנה
באו לכאן היוונים כדי להכניס את התרבות שלהם – פולחן
הגוף – אלינו .ואז קמו המכבים ,ניצחו אותם ,גירשו אותם
וטיהרו את בית המקדש .אם היום אנו מזמינים אותם אלינו
כי הפכנו להיות כמותם – זה כבר אחת-אפס לטובתם .ואם
אנו ניצחנו אותם כי נהיינו כבר מעליהם בתרבות הזו ,וגם
חוגגים על הניצחון  -זה כבר שתיים-אפס לטובתם".
עלינו כיהודים להיות גאים במורשתנו היהודית ,לצעוד
בדרך התורה והמצוות ,ובכך להתחבר בגאון למכבים
הדתיים שלחמו ביוונים בימים ההם בזמן הזה ,ולהמשיך
את ניצחונם– ניצחון הרוח על החומר .שבת שלום וחנוכה
שמח.

החולים ולהתחבר למכונת דיאליזה למשך
חמש או שש שעות .צריך להבין שהדרך
היחידה להוציא את הפסולת ואת הנוזלים
מגופי הייתה הדיאליזה .אם לפני כן שקלתי
 70קילוגרם ,עד מהרה ירדתי ל 45-קילוגרם.
תהליך הדיאליזה כואב ומחליש מאין כמותו,
בדיוק כמו להוציא ממך את כל הדם ולהחזיר
לך אותו .שלוש פעמים בשבוע .שוקלים
אותך לפני התהליך ,ואחריו אתה שוב נשקל
ומגלה שירדת שני קילוגרמים מאז השקילה
של לפני חמש שעות ,כמו דלי של נוזלים
יצא ממך .כך היה במשך חצי שנה .הרופאים
דיברו עם הוריי על כך שעליהם לדאוג
להשתלת כליה .לא צריך לספר מה פירוש

יוסף
לע"נ יונה
בן שמעון ואסתר

ז"ל

אלף בינה
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השתלת כליה ,ובעיקר איזה
תור משתרך בעקבותיה.
בתחילה חשבו הוריי להמתין
בתור .לאחר מכן ביררו על השתלה בתשלום
והגיעו להבנה שאין להם אפילו עשירית
מהסכום ,אבל מה שהרתיע את אבי היה,
שהדבר כרוך בהפרת החוק ,והוא כשוטר
לא יכול היה להרשות לעצמו את זה .אט-
אט גמלה החלטה בלבו  -לתרום לי כליה.
אני חייב לציין שאבי לא ראה קופת חולים
במשך  40שנה .מאז ילדותו הוא היה בריא
לחלוטין ולא הכיר את המושג מחלות .כעת
עמד להיכנס לבית חולים לצורך ניתוח
רציני שבו יוציאו אחת מכליותיו וישתילו
אותה בגוף בנו .הוא עשה זאת באהבה ומכל
הלב .כעבור חצי שנה של סבל נכנסנו שנינו
לניתוח .הוציאו ממנו את הכליה ושתלו
בגופי .אני התאוששתי במהירות כאילו
כלום לא קרה לי ,מסתבר שכליה אחת יכולה
לעשות אותה עבודה כמו שתיים .מהר מאד
יצאתי מבית החולים והייתי כאחד האדם.
אבל הרגעים שראיתי את אבי החזק ,הגיבור
והחסון ,לאחר הניתוח שנעשה אך ורק
בגללי ,למרות שהחולשה הזו הייתה זמנית,
הרגעים הללו חוללו בי משהו .קשה לי
להסביר מה הרגשתי .אף שאבי הטוב אמר
לי שהכל שווה כדי שאהיה בריא  -הרגשתי
אשמה נוראה .נדרתי לעצמי שאקדיש
את חיי למען אבי .באתי לאבי ,נשקתי
לידו ואמרתי" :אבא ,מה שתרצה שאעשה
 אעשה" .הוא השיב" :אם אתה שואל,התקופה היפה ביותר שלך הייתה כשהיית
בהתחזקות .שכמעט נכנסת לישיבה .אני
יודע שכבר מאוחר ,אבל רק תדע שזה הביא
לי הרבה נחת .מה שקשה לי מכל המצב
החולני שלי הוא לראות אותך עם החברים
האלה" .יצאתי מחדרו בהחלטה ברורה:
אני נכנס לישיבה .עשיתי זאת מיד .נכנסתי
לישיבה לחוזרים בחשובה ,התנתקתי באחת
מכל חבריי .לא הייתה לי שום בעיה עם
הניואנסים החרדיים ,כי הכרתי אותם היטב,
כמו מכונית שסטתה מדרכה ,הסתבכה קצת
בחולות וחזרה איכשהו לכביש המהיר  -זה
מה שעשיתי ,פשוט חזרתי לכביש והתחלתי
לדהור .למדתי היטב ,קיימתי מצוות וחזרתי
להיות כפי שאבי רצה.
תגובתו השמחה והנלהבת
של אבי נתנה לי משנה כוח.

לע"נ שאול

חנוכה שמח

הוא אמר לי" :הכל שווה בשביל לראות אותך
כך" .כשהגעתי לגיל  21הציעו לי שידוכים
שמציעים לחולה כליות .הראש שלי אמר
לי" :אתה היית חולה כליות וכעת אתה בריא
לחלוטין" .לא התפשרתי .בסופו של דבר
קיבלתי שידוך מעולה ,בחורה צדיקה ,יראת
שמים וחכמה ,ממשפחה מצוינת בלי שום
חיסרון .התחתנו והקמנו בית .כעבור שנה
וחצי ,נולד לנו ילד .ערכנו ברית מפוארת.
נתתי לאבי סנדקאות .כשהרב הגיע למילים
"וייקרא שמו בישראל" נקבתי בשם אבי
שיחיה .הרב הכריז את השם ,ושנינו ,אבי
ואני ,פרצנו בבכי גדול שסחף אחריו את
כל הנוכחים .כולם ידעו היטב כמה הקריב
אבי למעני ,כמה שנות סבל עבר בימים
בהם הסבתי לו רק עוגמת נפש ובושות ,אך
למרות הכל תרם לי אבר מאבריו כדי שאגיע
למצב שאנשא ושאקים משפחה .הכבוד
הזה היה המעט שבמעט שיכולתי להעניק
לו .אחיי הלכו בעקבותיי בזה אחר זה וחזרו
בתשובה שלמה ,וכולם אברכים בני תורה .גם
הוריי התקרבו לדת ,וכיום ניתן לומר שהם
דתיים לגמרי .אולי לא כאורטודוכסים ,אבל
בפירוש לא עוד מסורתיים .הולכים בכיסוי
ראש ,מקפידים לקיים מצוות ושומרים
שבת באופן מוחלט .לקב"ה יש דרכים שונות
להיטיב עם ברואיו .אני יודע היטב בתוך לבי
שהדבר הנורא הזה שקרה לי  -הציל אותי
מבאר שחת .כיום ,עם שישה ילדים בלי
עין הרע ,אני מביט בחברים שסבבו אותי
ויודע כמה הקב"ה הציל את חיי .חלקם
בבתי סוהר ,חלקם ניסו לבנות משפחה
וכשלו ,וחלקם מסתובבים באפס מעשה.
הרס הכליות היה דבר נורא ,אך הוא מנע את
הרס חיי .אני חי בתחושה של בעל חוב כלפי
אבי שיחיה ,אני מכבד אותו ,משרת אותו
ומרווה אותו בנחת ובכבוד ,ועדיין חש שזה
לא מספיק .לא מזמן הוא שיבח אותי ואמר:
"אני מדמיין את המשפחה שלי בלעדיך ,לא
הייתה דת ולא כבוד ונחת .אתה הבאת ברכה
גדולה לבית הזה לעולמי עד ,ואני אומר לך,
בני ,שלא רק את הכליה שלי הייתי נותן לך -
אלא גם את לבי"...

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

(אנשים מספרים  -חיים ולדר)

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

רבי נחמן מברסלב

נקודה למחשבה

בן אסתר

הי"ו

שמן זית

"...הבורא מתחבא ,על מנת שהאדם
יחפש אחריו"...

השאלות

שלכם

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

שאלה :האם מותר להדליק נרות חנוכה בברכה
במקומות ציבורים כגון באולמות שמחה
ובמסיבות וכדו' ?
תשובה :דעת רבים מן הפוסקים שאין להדליק
נרות חנוכה במסיבות ,ובכנסים ,ובחתונות
הנערכים בימי החנוכה באולמות וכד' ,אף אם
מתפללים שם מנחה וערבית ,ואף אם יש שם אדם
שלא הדליק נרות חנוכה וגם אינו עתיד להדליק.
אך כמובן שרשאים להדליק שם נרות חנוכה בלי
לברך ,כדי לפרסם את הנס (אור לציון ח"ד עמוד
רמט ,וכ"כ הגר"ש וואזנר מבית לוי ח"י עמוד יט,
והגר"נ קרליץ בספרו חוט שני חנוכה עמוד שיד,
והגר"ח קנייבסקי בתורת המועדים כ' שהמדליק
שם ברכותיו לבטלה).
אולם יש שהקלו בזה ודעת הגר"ע יוסף שהמברך
יש לו על מי שיסמוך (ראה בספר חזו"ע עמוד מז)
שאלה :האם מותר ללכת לבית קברות בחנוכה
ביום השנה לאב או לאם?
תשובה :בחנוכה אין הולכים לבית קברות ביום
האזכרה כנהוג ,ומי שיש לו אזכרה בתוך ימי
החנוכה ילך קודם החנוכה .אבל מותר ללכת
לקברות צדיקים בימי החנוכה ולהשתטח שם (בן
איש חי פ' וישב אות כב שמנהגם היה ללכת בערב
ר"ח טבת שחל בימי החנוכה לקברו של יהושע
הכהן הגדול ,וכ"כ הכה"ח תרע כג ,ובס' בעתה
אחישנה עמוד קסז והוסיף :שטעם האיסור מפני
שיש חשש שיתעוררו לבכי ליד הקבר).
אולם יש חולקים וסוברים שמי שיש לו אזכרה
בחנוכה יכול ללכת לבית קברות ,וכן אם יש סיבה
מיוחדת כגון שבני המשפחה נמצאים בארץ בימי
החנוכה ואין יכולים להמתין ליום היא"צ שחל
לאחר החנוכה ,מותר לילך בחנוכה (אשרי האיש
בשם הגרי"ש אלישיב עמוד ערה).
שאלה :שלום וברכה כבוד הרב האם מותר לאישה
להדליק נרות חנוכה כשאין גברים בבית? ??? תודה
 לך
תשובה :שלום וברכה ,מצווה וחובה לאישה
להדליק נרות חנוכה כאשר אין גבר בבית.
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

להצלחת זוהר רצאבי

אלף בינה

לע"נ זאב אופגנג

בן יהודה ז"ל

מעשה בית הדין

כשליאור עבר בשוק בשעות הבוקר של ערב חג החנוכה ,הוא הבחין בהתקהלות של אנשים .בלב ההתקהלות
עמד אדם וחילק בחינם בקבוקי שמן לעוברים והשבים לצורך הדלקת נרות חנוכה .ליאור ידע שמצווה מן
המובחר להדליק נרות חנוכה בשמן ,ונטל מידי האיש בקבוק אחד.
אחרי הצהרים ,לפני שליאור הספיק להדליק את נרות החנוכה ,נודע לו שאותו אדם לא חילק את השמן מטוב ליבו .לאדם הזה היה סכסוך
עם אדם אחר ,וכדי להרגיזו הוא לקח ממנו בלי רשות כמה ארגזים של בקבוקי שמן ,והחל לחלק אותם בחינם .זמן הדלקת הנרות התקרב,
ולליאור התעוררו שלוש שאלות :ראשית ,האם עליו להחזיר את השמן לבעליו המקוריים ,או שהוא קיבל את השמן כדין ,והחיוב להחזיר את
דמי השמן לבעליו מוטל רק על המחלק ה'נדיב' שהתגלה כגזלן? שנית  -גם אם ליאור אינו חייב להחזיר את השמן ,האם מן הראוי להדליק
בשמן כזה את נרות החנוכה? והשאלה השלישית היא :במקרה שמותר להדליק נרות חנוכה בשמן הזה ,האם אפשר לברך על ההדלקה הזו
את הברכה 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה'?

השאלה משבוע שעבר
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?
תשובה בקצרה:
מוטי לא יכול לתבוע מנפתלי לשלם רטרואקטיבית
על החודשים שעברו ,אבל יכול לחייב אותו לשלם
מעכשיו לפי שווי של השכרת מקום למגורים,
בתנאי שישלם לנפתלי על שיפוץ המקום.
תשובה בהרחבה:
קודם כל חשוב לציין שאסור לשוכר לשנות את
ייעוד המקום כפי שסיכמו מראש ללא רשותו
של המשכיר ,כפי שנפסק להלכה (שולחן ערוך
'חושן משפט' סימן רי'ב סעיף ו') ובמיוחד אם
המשכיר הזכיר זאת מראש כתנאי להשכרת
המקום .ובכל מקרה ,אם עבר על הסיכום

ל"ט מלאכות

המבעיר

ְמלֶ אכֶ ת ַה ַמ ְּב ִעיר היא אחת מל"ט מלאכות שבת,
ומהותה הדלקת אש בשבת .ככל ל"ט המלאכות,
גם מלאכה זו אסורה מכיוון שהייתה נעשית
במשכן .אב המלאכה במשכן היה הבערת אש
לצורך יציקת כלי המשכן והאדנים ,ולצורך
בישול הסממנים .הגדרת המלאכה היא הדלקת
אש או הגדלתה.

המבעיר כל שהוא בשבת,
א.
אסור מהתורה ,ואם אינו צריך
להשתמש באש ולא באפר ,אסור
מדרבנן.
אסור לחתות גחלים
ב.
בשבת ,וכן אסור ללבות את האש או
את הגחלים.
בשעה שמנשבת רוח
ג.
היכולה ללבות את המדורה ,אסור
לפתוח דלת או חלון של חדר
שדולקת שם אש כגון באח ,אבל
בשעה שאין שום רוח נושבת או
שהמדורה רחוקה באופן שלא
תתלבה ,מותר לפתוח את הדלת או
(אור ההלכה)
החלון.

ביניהם והפך את המחסן לדירת מגורים ,עלינו
לדעת האם באמת מגיעה למשכיר שכירות
גבוהה יותר ,או שאסור לו לדרוש תוספת.
מי ששיפץ דירה של חברו והתגורר בה ,האם
צריך לשלם לו שכירות?
בתלמוד בבלי (מסכת 'בבא קמא' דף כ'א
עמוד א') מובא מעשה באדם שבנה ארמון
על מקום שבו היה אתר אשפה והשטח היה
שייך ליתומים ,רב נחמן עיקל לאותו אדם
את הארמון כתשלום על דמי השכירות שלא
שילם במשך תקופה ארוכה .ומבארת הגמרא,
שלמרות שבנושאים אלו יש כלל שבמקום
שאינו מיועד להשכרה ,מי שמתגורר שם אינו
חייב לשלם שכירות .כיוון שזה מוגדר כ'זה נהנה
וזה לא חסר' אבל במקרה הזה ,היו שוכרים את
המקום אנשים בפרוטות וכיוון שכעת אותו
אדם בנה על השטח וגרם הפסד – קטן ככל
שיהיה ,הוא חייב לשלם את דמי השכירות לפי
השווי העכשווי .ממקרה זה למדו הראשונים,
שאדם שנכנס לחורבה של חברו ושיפץ אותה
– כמובן שבעל המקום חייב להחזיר לו את
הכסף שהשקיע בשיפוצים ,אבל השטח נשאר
שייך לבעל החורבה .ולגבי שכירות ,הדבר תלוי
האם עמד המקום להשכרה או לא ,אם עמד
להשכרה – אפילו בסכום קטן ,חייב לשלם
שכירות לפי שווי שכירות של דירה משופצת.
ואם לא עמד להשכרה ,מחזיר לו הבעלים את
ההשקעה והוא פטור מלשלם שכירות גם על
התקופה שגר במחסן.
לפי דוגמא זאת ,יש לומר בסיפור שלנו

שההשבחה של המחסן שייכת למוטי הבעלים,
למרות שנפתלי השקיע את השיפוץ .אלא
שמוטי חייב להחזיר לו את ההשקעה ,וכיוון
שההשבחה שייכת למוטי והסיכום הראשוני
ביניהם התבטל ,כיוון שנפתלי עבר על הסיכום
והתגורר במחסן .יכול מוטי לטעון ששכירות
של יחידת דיור – גבוהה יותר משכירות של
מחסן ולכן נפתלי צריך לשלם יותר בכל חודש.
אמנם להלכה ,נראה במקרה שמוטי לא היה
מגלה שנפתלי שיפץ את המחסן וגר בו ,ורק
בסוף התקופה היה מגלה זאת ,הוא לא היה
יכול לתבוע ממנו רטרואקטיבית סכום גבוה
יותר כיוון שמלכתחילה המחסן עמד לשכירות,
וזה נחשב כ'זה נהנה וזה לא חסר' שפטור
מתוספת תשלום ,בפרט שנפתלי היה משלם
שכירות בכל חודש .אבל ברגע שמוטי גילה
שנפתלי עבר על החוזה והפך את המחסן
ליחידת דיור ,יכול לתבוע ממנו לשלם מחיר
מלא על המחסן לפי ערך של יחידת דיור
כיוון שמעכשיו הוא יכול למנוע ממנו לגור
שם במחיר שנכתב בחוזה ,כי נפתלי הפר את
החוזה וכעת יש מציאות חדשה שהמחיר שלה
שונה .ולכן הוא צריך לשלם לנפתלי את הכסף
שהשקיע בשיפוצים ,אבל נפתלי ישלם שכירות
לפי הערך העכשווי של המקום.
כמה מוטי צריך לשלם על השיפוץ?
בדיני 'יורד לשדה חברו' (דינים של אדם
שהשקיע בנכסי חברו ללא ידיעת הבעלים)
נפסק שבעל הבית צריך לשלם את כל ההוצאות
בתוספת מה שמקובל לשלם לפועל על עבודה
כזאת ,ואם המקום אינו מיועד להשקעה כזאת
מחזיר לו רק את ההוצאות .במקרה שלנו,
שמוטי לא רצה להפוך את המחסן ליחידת
דיור (בגלל בעיות חוקיות ,או שכנים וכו')
הדבר ייחשב כ'מקום שאינו עשוי לבנותו'
שצריך רק להחזיר את ההוצאות ,אבל אם גילה
דעתו שנהנה מהשיפוצים ולא קיבל אותם
בדיעבד ובלית ברירה ,חייב לשלם לנפתלי
כפי שמקובל לשלם לפועל על עבודת שיפוץ
בסדר גודל כזה .ולכן מלבד סוגיית השיפוץ,
להלכה נפתלי לא יצטרך לשלם רטרואקטיבית
את ההפרשים ,אבל מכאן
ואילך מוטי יכול להעלות
את המחיר לפי ערך של
יחידת דיור.

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

