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ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח
עולם ללא גבולות הוא עולם של תוהו ובוהו .בעולם
ללא גבולות חשים הילדים בלבול ופחד .לא ברור
להם מה מצפים מהם ובמה שגו.

כאשר ילד מדליק גפרור,
כוונתו היחידה היא לראות אש.
הוא חושב" :מעניין מה יקרה אם אדליק גפרור
ואעשה את הפעולה שאמי כה מזהירה מפניה".
הילד אינו מודע לשריפה העלולה להתלקח ולסכן
את הבניין כולו על יושביו.

ארגון חסד והפצת יהדות

הילד מטבעו הוא סקרן .בעוד האדם המבוגר ינתב
את סקרנותו לנתיב בטוח ויישמר שלא להיכנס
למקומות סכנה ,לילד המסתקרן לא תמיד יש כלים
ילדך הקטן אינו מבין מדוע אסור לו למשוך באוזן או
כדי לשקול את מהלכיו.
בשיער של אחיו התינוק.
ילד נוטה לראות מול עיניו את המטרה הרגעית .הוא
מנסה להגיע לצדו השני של הכביש כדי להרים כדור שכלו הקט אינו קולט מהו ההבדל בין בובת משחק
שהתגלגל לשם ,כשאינו שם לב שחציית הכביש לבין תינוק חי ,מהו המרחק שבין בכי מכאב לבין בכי
המושמע מההקלטה של בובת משחק.
הסואן מעמידה את חייו בסכנה.
הפתרון משבוע שעבר

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

כאן כתוב :יין ישמח לבב אנוש

המשפט מכיל  3מילים לפי סדר המספרים

1

2

הפתרון

3

סיפור מהחיים

ו

משבוע שעבר:

שפט
השפטים

ו
רשות הרבים

בשעה טובה ומוצלחת
נפתח שיעור תורה לנשים
מידי מוצא"ש
שעה לאחר צאת השבת
בשפה הרוסית /קאוקזית

עם הרבנית

נלי ידייב

במרכז הרוחני
רחוב הרברט סמואל
מול בנק דיסקונט

עד שהם מתים.
לזכרים אין עוקצים ,ואין הם יכולים להילחם על נפשם .לזכרים
שהצליחו לצאת חיים מן הכוורת ,אין מניחים לחזור אליה.
אם אינם מוצאים כוורת אחרת ,המוכנה לקלוט אותם ,הם מתים
ברעב או קופאים מקור.
במקרים אלו חייבים ההורים להציב גבולות ברורים וחד
משמעיים" :תינוק אינו בובה" או "קירות הבית אינם דפי
צביעה".

הנהלת העלון052-8000445 :

הדבורה המשך -ללא הזכרים ,המלכות הצעירות לא היו יכולות
מעשיך
להטיל ביצים מופרות ,שמהן מתפתחות פועלות ומלכות .שלא
כפועלות וכמלכות מתפתחים הזכרים מביצים שלא הופרו .את
הזחלים של הזכרים מזינים באותו מזון כמו את זחליהן של הפועלות ,אולם
עוברים כ 24-יום עד שהם מגיעים לבגרות.
הזכר המזדווג עם המלכה מת ,ואילו חבריו חוזרים אל הכוורת .כל עוד
מצבה של הכוורת שפיר ,מניחים לזכרים להישאר בתוכה .כאשר מתקרב
החורף מגרשים את הזכרים מתוך הכוורת ,ואם יש צורך בכך עוקצים אותם

8000445@gmail.com

В добрый час! В Хадере
по ул. Герберт Самуэль
"напротив банка "Дисконт
открылись уроки Торы для
женщин на русском и на
горско-еврейском языке.
Под руководством рава
Шломо Свиса. Уроки будет
проводить рабанит Нели
.Ядаев

מה רבו
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אני כותבת את הסיפור בעיצומו של מבצע "צוק איתן"
בעזה .ימים אלה של טילים והפגזות מחזירים אותי לסיפור
המלווה אותי כל חיי ,הקשור לימי מלחמה .נולדתי לפני
חמישים ושלוש שנים בעיר בצפון הארץ .היינו מהמשפחות
הדתיות הבודדות באזור ,במלחמת תשכ"ז הייתי בת שש,
איני זוכרת הרבה מהמלחמה ההיא ,אף שהוריי סיפרו לי
עליה רבות .נקודה חשובה שהתרחשה בעקבות המלחמה
היא ,שאבי החליט לבנות מקלט .בעיר שהתגוררנו בה היו
מקלטים ישנים ,קטנים וטחובים .אבי טען בבדיחות ,כי לפני
שנכנס למקלט הוא היה עושה חישוב מה יהרוג אותו קודם,
הפצצות או המקלט ...והוסיף ברצינות כי נכון שאי אפשר
למות מהמקלט ,אבל לחיות בו פשוט אי אפשר ...אבי ,שהיה
מהנדס בהכשרתו ,החליט על דעת עצמו להרחיב את
המקלט בבניין שלנו .איש לא הציע לעזור לו ,וודאי שלא
להשתתף בהוצאות .אבי תכנן ,הזמין פועלים ,הם חפרו,
הרחיבו ,יצקו ובנו מקלט רחב ידיים ,מואר ונקי כמו מוזיאון.
בשנים הראשונות הכל נדו לאבי בראשם ,הסתכלו עליו כמו
איזה תמהוני המשוגע לדבר אחד .אבי ,לא זו בלבד שלא
נפגע ,הוא מצא עצמו משקיע במקלט ,שהפך למעשה להובי
של חייו .הוא צבע אותו מדי שנה (אף שלא
היה בו שימוש) ,התקין מערכת איוורור,
שירותים ומקלחות מצוחצחים ,הוא בנה
ארון משחקים וקנה משחקים חדשים
שייפתחו רק במקרה ש ...מובן שהסביבה
קיבלה את התחביב של אבי ברגשות
מעורבים ,בתוך הבית הם היו פחות
מעורבים ,כי התחביב הזה התברר כיקר עד
מאד ,מה שהביא אותו למצב של חובות
שדי לחצו עליו ,אבל אמי השקטה והמסורה
לא אמרה דבר .היא התגייסה למען המטרה
הזו .בינתיים גדלתי והתקרבתי לגיל בת
מצווה .את חגיגת בת המצווה הייתי אמורה
לקיים בראש חודש חשוון .יום הכיפורים
הגיע .אני זוכרת שהשתתפתי בתפילה מתחילתה והייתי
גאה בעצמי על כך שאני צמה .היה זה הצום האחרון מתוך
שלושה לפני בת המצווה .ולפתע התהפך הכל ! הרחוב
התמלא ברכבים ,אנשים נכנסו לבית הכנסת והתפילה
הופסקה ,כל הגברים הצעירים הועלו על המשאיות ונסעו.
מעניין ,אך איני זוכרת שהייתה אזעקה ,ואולי הייתה ולא
שמעתי אותה בשל ההמולה .ואז אמי אמרה לי" :בואי
הביתה ,יש מלחמה" .כך החלה מלחמת יום הכיפורים .רצנו
הביתה ,לא יודעים מה לעשות ,ואז שמעתי בפעם הראשונה
את האזעקה ונזכרתי במקלט ...לא רק אני נזכרתי .כל
השכנים כמובן רצו למטה .אבי פתח את המקלט וכולם
נכנסו ללובי המפואר שאבי בנה .אני זוכרת את הילדים
מתנפלים על משחקי הקופסא ,את שאר השכנים מתיישבים
להם על הספות ,ורק אני ומשפחתי ישבנו בפינה והתפללנו.
לאחר זמן ,ניגשו מספר שכנים וביקשו גם הם להתפלל .הם,
שהיו רגילים לבוא בתפילת 'נעילה' ,אם בכלל ,התפללו גם
שחרית ומוסף ,אולי מאי נעימות ,אולי כי ממילא היה
משעמם ולא היה מה לעשות ,ואולי כי באמת חשו צורך
להתפלל .הערב החל לרדת ,וממש בעת 'נעילה' נשמעו
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בת שמחה ז"ל

נקישות על דלת המקלט .הכל הביטו באבי ,והוא ניגש ושאל:
"מי זה?" נשמע קול ,אך הרעש בפנים לא איפשר לשמוע.
"שששש' אמר אבי .כולם שתקו ,ואז שוב נשמע הקול:
"אנחנו שכנים מהבניין ליד" .הם לא היו צריכים לומר את
שם המשפחה .המבטא הצרפתי עשה זאת בשבילם .זו
הייתה משפחה שכונתה בשם 'פרנסואה' ,עולים חדשים
יחסית שהגיעו לאחר מלחמת ששת הימים והיו בטוחים
שהם מגיעים למקום הבטוח בעולם וכעת גילו שלא .טוב,
לא באמת קראו להם משפחת פרנסואה ,אבל ככה כינו
אותם כולם ,אולי כי זה שם ידוע בצרפתית ואולי כי לכלב
שלהם קראו פרנסואה ,מה שבטוח ,שהם לא ממש התחברו
לשכונה ,גם כי בקושי דיברו עברית וגם כי המנטליות שלהם
הייתה שונה .וכעת ביקשו להיכנס למקלט .הייתם צריכים
לראות באיזו מהירות לקח לשכנים להחליט שהם אינם
מסכימים" ,למה?" שאל אבי" .יש להם מקלט" ,אמרו
השכנים" ,שילכו למקלט שלהם" .אבי פתח את הדלת ושאל
באדיבות מה עם המקלט שלהם .הגב' פרנסואה אמרה:
"לונדרואה א סאל" ("המקום הוא מלוכלך") .אדון פרנסואה
אמר" :אונופופר רה ספירה" ("אי אפשר לנשום")" .סיל וו
פלה" ("בבקשה") ,אמרה הגברת פרנסואה .אבי אמר" :זה
בסדר ,תיכנסו" .מספר שכנים החלו למחות ,אך אבי תפס
סמכות ואמר" :שאיש לא יאמר כאן מילה לגבי המקלט,
אתם לא שילמתם פרוטה על הפאר
הזה .אמנם זה מקום השייך גם לכם,
אבל את הזכות להחליט מי ייכנס לכאן
אני חושב שקניתי במחיר מלא".
השכנים לא קיבלו זאת" :תסלח לנו,
אדוני ,אנחנו לא ביקשנו ממך לעשות
כלום ואין לך זכות להכניס אנשים זרים
בלי רשותנו "....הסתכלתי על אבי,
המהנדס המאופק ,שפתאום החל
לנאום" :שכנים יקרים" ,אמר" ,כעת
שעת 'נעילה' :אלה הרגעים האחרונים
להתפלל על גורלנו לכל השנה .אנחנו
מתפללים לבורא העולם 'פתח לנו
שער בעת נעילת שער'" .כאן אבי בכה .לראשונה בחיי
ראיתיו בוכה" .אנחנו כאן במקלט ,ואין איש היודע מה יעלה
בגורלנו .כולנו ,דתיים וחילוניים ,מתפללים לבורא עולמים
שיפתח לנו שערי הצלחה ובריאות ושלום ,ואיך אלוקים
יפתח לנו שער אם אנחנו לא פותחים את שערינו בפני הזר
שהוא לא ממש זר אלא שכן כאן ברחוב? הבה נפתח להם את
שערי המקלט שלנו ,ובורא עולמים ימטיר לנו שפע של
עזרה" .לשמע הדברים הנרגשים של אבי שיצאו ממעמקי
לבו ,כולם פינו מקום והחלה תפילת 'נעילה' שאותה לא
אשכח כל חיי .מאותו היום ,כמעט בכל יום היו אזעקות ואנו
בילינו זמן רב במקלט ,ומשפחת פרנסואה איתנו , .במהלך
הימים כולנו התחברנו למשפחה ,ואני התוודעתי לבת גילי
ושמה פסקל" .תודו שזה שם שקשה לשכוח .תהום הייתה
פעורה ביני לבין פסקל ,אך אנו הצלחנו לגשר עליה ,כי לא
ממש הייתה לנו ברירה .שיחקנו יחד והתחברנו זו לזו בימים
הקשים הללו של המלחמה .פסקל גם השתתפה במסיבת
בת המצווה שלי שהתקיימה ,איך לא ,במקלט המפואר .ואז
הסתיימה המלחמה ,עם ישראל ספג שלושת אלפים הרוגים,
שארבעה מהם משכונתנו ,אם כי לא מהבניין שלנו .חודשים
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בן קמרא ז"ל

שבת פרשת" :נשא"
כניסת השבת19:11 :
יציאת השבת20:24 :
ר"ת20:54 :

ּמּוסר לִ ֶּבָך;
יאה לַ ָ
ָה ִב ָ
י-ד ַעת.
וְ ָאזְ נֶ ָך ,לְ ִא ְמ ֵר ָ

(משלי  -פרק כ"ג ,פסוק י"ב)
כשאתה מתיישב ללמוד מוסר,
עליך לפתוח את ליבך תחילה וכן את אזניך.

פרשה

וליקחה

כל בוקר ,עורך היהודי אימון קצר ...באהבה .זהו אימון
הבא לחזק בלבו את האהבה לזולת .אורכו של התרגיל
קצר ביותר .הוא משולב בתפילת שחרית בבית הכנסת,
תפילה שמתפלל היהודי מדי יום ביומו .אם מבצעים
תרגיל זה בתמידות ,אזי זוכים שרירי הלב האנושי לעיסוי,
המסייע להם לשמור על גמישותם ועל רכותם ,גם כאשר
הם יוצאים לשוק החיים .שוק זה שבו משתוללים יצרי
אנוש קטנוניים ואינטרסים אישיים ,הנותנים בו את
הטון .כידוע ,אלו הורסים כל חלקה אנושית טובה .בכל
בוקר פונה הקהל בנכונות נפשית אל הכהנים ומבקש
מהם ברכה .המתפללים מרכינים את ראשיהם ,עוצמים
את עיניהם ועונים "אמן" כנגד הכהנים הנושאים כפיהם
ומברכים את העם – שגם להם הציב הקב"ה תנאי
לברכתם והוא "לברך את עמו ישראל  -באהבה .הלבבות
של המברכים והמבורכים כאחד נפתחים איש כלפי רעהו.
טוב עין הדדי זה גורם לברכתו של האלוקים שתחול על
הציבור כולו .וכל אחד מהקהל זוכה להתעוררות האהבה
האנושית בלבו ,לתחושת ההזדהות עם הכלל ,לפלח
נוסף של נדיבות ושל עין טובה .אם יחושו בעליל  -הכהן
המברך והציבור המתברך  -כיצד נפתחים באותה שעה
מעיינות האהבה בלב ,או-אז ,אם יקחו פירור מרגשות
אלו ,שהתעוררו בלבם ,אל שוק החיים ,תשתנה דמות
(מעיין השבוע)
החברה ואיכות חייה.

ספורים לאחר המלחמה עזבה משפחת פרנסואה את
השכונה .איש לא שאל לאן ולא הגיע להיפרד .רק אני
ופסקל ישבנו בבית ממש עד שהמשאית הסתלקה ,ונפרדנו.
היא סיפרה שאבא שלה קיבל עבודה טובה במרכז הארץ.
אפילו לא שאלתי איפה .אחר כך הצטלמנו ליד המשאית
למזכרת ונופפנו לשלום זו לזו .אחר כך הלכתי הביתה ובכיתי
בכי פרידה של ילדה ,ממישהי שאפילו לא ממש הייתה
חברה שלה ,ובשנים שלאחר מכן הלכה ונתעמעמה וכמעט
נשכחה .במקלט שבנה אבי לא נעשה שימוש ,עד שנישאתי
בגיל  .22אמנם בשנת  '81פרצה מלחמת לבנון ,אך זו הורגשה
בחזית ולא בעורף ,ולא היה צורך במקלטים .מטבע הדברים,
העניין של אבי במקלט הלך ופחת ,והוא הפך להיות מחסן
לרהיטים ישנים שלעולם לא יהיה בהם שימוש ,אמנם הוא
לא נראה כמו שאר המקלטים ,אבל לא נשאר בו זכר וסימן
למקלט המפואר ההוא .שנים חלפו ,ואני ומשפחתי עברנו
לגור באחד מיישובי גוש קטיף .בינתיים הגיעה מלחמת
המפרץ ,והמקלט של אבא ואמא שוב נפתח ושופץ ונעשה
בו שימוש .בשבת אחת שבה התארחתי עם משפחתי,

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

אלף בינה

אלף בינה

שמנתה אז שלושה ילדים שהגדול בהם
בן שש" ,זכיתי" לרדת למקלט ולחבוש
לעצמי את מסכת הגז ולילדיי את
הברדס ,ואת התינוק להכניס לממ"ד.
בעלי ,ששמע על המקלט ,נהנה לראותו בשיא תפארתו ,אף
שהפחד ששרר אז מהטילים די הפריע להנאה הזו ...ושוב
זכה המקלט להפוך למחסן למשך  16שנים ארוכות נוספות...
עד  ,2006במלחמת לבנון השנייה ,שבמהלכה נורו טילים
מצפון הארץ .אבל שנה לפני כן ,ב ,2005-קרה משהו ששינה
את חיינו מהקצה אל הקצה .הגירוש מגוש קטיף .לא האמנו
שזה יקרה לנו .נאבקנו ,נלחמנו ,התפללנו ,הפגנו ,אבל בסוף
התרחש הבלתי יאומן .נאלצנו בכוח לפנות את בתינו,
והמקום שחיינו בו הפך לשממה .כמו כולם ,הועברנו למעין
עיר שהוקמה בתוך מספר שבועות .מווילה עם שלושה
מפלסים ירדנו לקרוואן צפוף ,ובעלי ואני נותרנו ללא עבודה
ועם שברון לב נורא .איני צריכה לספר מה קרה למפונים
מגוש קטיף ,כל הרעות כולן :לקחו את ביתם ,את פרנסתם,
והותירו אותם ללא שורשים וללא תעסוקה ,עד שרובם נבלו
ונמשו כלכלית ,אך חמור מזאת ,נפשית וגופנית .ילדיהם של
רבים מאתנו שילמו בנפילה רוחנית וחינוכית .כחודשיים
לאחר הגירוש ,בשיא הייאוש והכאב ,קיבלתי טלפון מאמי.
"מישהי התקשרה אלינו וביקשה שתחזרי אליה" ,אמרה
ומסרה לי מספר טלפון .רשמתי אותו ,ובגלל העומס שהיה
מוטל עליי שכחתי ממנו ברגע שרשמתי .יומיים לאחר מכן
אני מקבלת טלפון" .שלום" ,אמרה הדוברת" ,את יודעת מי
אני?" "פסקל" ,אמרתי אפילו בלי להסס". ,אני לא מאמינה,
את זיהית את הקול שלי?" "את הקול לא כל כך ,אני מודה,
אבל את המבטא הצרפתי שלך לעולם לא אשכח" ,אמרתי.
"מה שלומך?" שואלת פסקל" ,אני דואגת לך עם כל מה
שעברת לאחרונה .את מאלה שגורשו מגוש קטיף ,נכון?"
"מאיפה את יודעת זאת?" שאלתי" ,אני חושבת שעברו
שלושים שנה מאז התראינו לאחרונה ,ולא היה לנו שום
קשר"" .את לא תאמיני" ,אמרה פסקל" ,כמו כולם ,אני
עוקבת אחרי הגירוש מגוש קטיף ,ובאחד העיתונים הייתה
תמונה של ילדה בוכה ,זו היית את ,כלומר ,ברור שזו לא היית
את ,אבל הילדה הזו הייתה כל כך דומה לילדה שראיתי בוכה
שם במקלט ביום כיפור ,שהייתי בטוחה שזו הבת שלך ,לא
היה לי ספק בכלל .מה שעשיתי זה לערוך חיפוש בלשי אחר
שם משפחתך דרך המשפחה היחידה שהוריי זכרו מהכתובת
הקודמת .שאלתי אותם על האיש שבנה את המקלט
המפואר .הם הביאו לי את הטלפון של הורייך ומשם הגעתי
אלייך" .התרגשתי מאד על הדרך הארוכה שעשתה פסקל
כדי להתעניין בשלומי" .תודה" ,אמרתי וסיפרתי לה על
התלאות שפוקדות אותנו .פסקל אמרה" :יהיה לנו מספיק
זמן לדבר ,לא בשביל זה התקשרתי"" .אז בשביל מה?" "אני
רוצה שהמשפחה שלכם תתגורר אצלנו בינתיים ,זה לא
ייתכן שתגורו שם" .אני אומרת לה" :פסקל ,אני חוששת
שאת לא ממש מבינה את המצב .יש לי שישה ילדים ,ואני
בספק אם תוכלי לארח אותנו ליום אחד ...אבל תודה"...
פסקל שיסעה את דבריי" :אם את באה ורואה את הבית שלי
 לא תגידי ככה" ,אמרה במבטאה הצרפתי הכבד" .שלחתינהג שיביא אותך לקחת דוגמא מהבית כדי לראות אם
מתאים לך" .היא התכוונה כנראה לעשות סיור" .איזה נהג?"
אני שואלת" .עוד שעה הוא אצלך .תבואי עם בעלך ותחליטי.
אם לא  -נוכל סתם לשבת ולדבר"" .בסדר" ,אמרתי ,נבוכה,
"אדבר עם בעלי" .ניתקתי את הטלפון ורצתי לספר לבעלי
על השיחה המוזרה .לא הספקתי לספר לו ,ומכונית מפוארת
שמעולם לא ראינו כמותה מגיעה לחולות "ניצנים" .הנהג
התעכב במספר קרוואנים ,כי "כתובת" הייתה מותרות שלא
פירגנו לנו השלטונות ,לבסוף עצר ליד הקרוואן שלנו .הודענו
לגדולים שישמרו על הילדים וקפצנו לרכב .הוא הסיע אותנו
לאחד היישובים היוקרתיים בארץ ,וזה לא סביון ,אם
שאלתם .פסקל התגוררה בטירה .אין
לי שום דרך לתאר את הבית שלה.
מדובר היה בקומפלקס ענק של מספר
בתים עם שטח ענק ובו מגרשי טניס,

לע"נ שאול

בריכה ומרחבים .הגענו לסלון המרכזי המפואר ,פסקל
חיבקה אותי בחום והחלה לספר לנו כיצד התנהלו חייה מאז
עזבה את הרחוב הפשוט שלנו .מסתבר שאביה נחשב
למומחה בתחום הנשק ,וזה היה רק עניין של זמן עד שיקבל
עבודה מכובדת .כשזה קרה ,הם עברו למרכז הארץ ובמשך
השנים אביה הפך לעצמאי ולעשיר בקנה מידה .היא נישאה
לבן משפחה צרפתית עשירה פי כמה .במשך מספר שנים
חיה בצרפת ,ושנתיים לפני הגירוש עשו עלייה ורכשו את
הבית שהם גרים בו כעת" .יש לי רק שני ילדים ויש לי דירה
של המישה חדרים במיוחד בשבילך .את עוברת לכאן עם כל
המשפחה עד שהמדינה מביאה לכם בית משלכם"" .. .אבל
זה יכול לקחת שנים" ,אמרתי" .אפילו שייקח כל החיים",
אמרה" .אני כבר דיברתי עם בעלי .זה מקום מצוין ואתם
באים לכאן"" .אבל למה ,פסקל?" שאלתי" ,למה דווקא
אני?" פסקל הביטה בי ועיניה התמלאו דמעות" .את באמת
לא יודעת למה דווקא את?" ואז החלה להשתפך במונולוג,
שרובו עברית וחלקו צרפתית" .עשינו עלייה .לא השתלבתי
טוב ,והשכונה לא האירה לי פנים .כולם קראו לנו משפחת
פרנסואה על שם הכלב שלנו ...כן ,אני בטוחה שגם את...
בכלל לא התייחסו אלינו .וכשהייתה אזעקה רצנו למקלט.
היו שם שכנים לא מוכרים שצעקו ודחפו ,והמקלט היה
טחוב וקטן ולא יכולנו לנשום .אמא אמרה לאבא בצרפתית:
'אני יוצאת מכאן ,לא יכולה לחיות ככה' ,ויצאה .אבא ניסה
להחזיר אותה ,אבל היא לא הסכימה ,ואני ראיתי את אבא
רץ אל אמא ,כשבחוץ חשש מהפצצות ממטוסים" .רצתי
אליהם ,אף שפחדתי ,ואמרתי שבבית הסמוך יש מקלט יפה
מאד ומודרני .איך ידעתי ? נו ,הייתי ילדה בודדה ומשועממת,
וצפיתי שעות רבות בתהליך הבנייה של אבא שלך .אבא שלי
לקח את אמא ואותי ,ורצנו לבניין שלכם .דפקנו ולא ענו ,ואז
אבא דפק חזק יותר ושמענו קול וביקשנו להיכנס .שמענו
צעקות ,והבנו שלא נותנים להיכנס ,ואז נפתחה הדלת וראינו
מול עיננו את הוויכוח בין השכנים לבין אבא שלך" ,אבא
שלך דיבר על תפילת 'נעילה' ואמר' :פתח לנו שער בעת
נעילת שער' והתחיל לבכות .ואז ידעתי שתמיד אני אהיה
שומרת מצוות גם אם אהיה חילונית .ראיתי את זה ונשבעתי
שאקשור קשר לתורה" .הכרתי אותך מרחוק ומעולם לא
העזתי לגשת אלייך ,כי היית ישראלית וגם היית דתייה .ואז
אבא שלך אמר' :בואו ,נפתח להם את השער ואלוקים יפתח
גם לנו' .ראיתי אותך בוכה ,והבכי הזה נחרט בלבי לעולמים.
ואז הכניסו אותנו .לא רק למקלט נכנסנו ,אלא לישראל,
לשכונה וללב של השכנים .את היית החברה הראשונה שלי
כאן ,וגם אם לא שמת לב לזה ,היית אז האדם המשמעותי
בחיי .זו הייתה תקופה כל כך חשובה כשבילי ,וכשנפרדנו,
ידעתי שאיני נפרדת באמת .בלב שלי תמיד זכרתי את
הילדה שהייתה החברה הראשונה שלי בישראל" .עברו כל
כך הרבה שנים ,ופתאום אני פותחת את העיתון ורואה את
הילדה ההיא בוכה שוב ,ואני מתחילה לבכות ומביטה שום
ושוב ויודעת שזו לא את ,אבל זו בוודאי הבת שלך ,ואני מיד
מתחילה לחשוב איך להגיע אלייך" .בימים שחלפו ,סיפרתי
לבעלי מי את והחלטנו שכעת תורנו לפתוח לכם את השער.
אתם באים לגור לכאן ,רק תגידי כן ...בבקשה" .ביקשנו
לחשוב על כך מספר ימים והחלטנו להגיע לתקופת ניסיון.
נחתנו לדירת פאר ענקית .בעלה של פסקל סידר עבודה
לבעלי ולי ,עם הילדים הייתה בעיה של מוסד חינוכי ,אבל זו
נפתרה בזכות הנהג הצמוד של המשפחה ...במשך שבע
שנים וחצי התגוררנו שם ,בבית המפואר הזה ,פסקל
התחזקה ,הפכה לדתייה וגם סחפה את בעלה .בינתיים בנינו
בית במושב במרכז הארץ ,יפה יותר מזה שהיה לנו בגוש
קטיף .הפרידה השנייה מפסקל הייתה קשה עוד יותר מזו
הראשונה .התרגלנו להיות כמו משפחה אחת ,אך הגיעה עת
הפרידה .הפעם ידענו שזו רק פרידה גיאוגרפית .אנו נישאר
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)
בקשר עד יומנו האחרון.

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

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

לע"נ ציון בן שרינה

רבי מנחם מנדל מקוצק

נקודה למחשבה

תעשה טובה

"...גדולים עסקי ציבור – בציבור,
מעסקי שמים – ביחידות"...

השאלות

שלכם

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

שאלה :כבוד הרב ,יש לי עזים במתקן סגור בבית לטיפול
בפצעים למי שצריך לכך ,האם יש איסור לגדל את
העזים?
תשובה :אמרו רבותינו בגמרא (ב"ק פ) ,ת"ר מעשה
בחסיד אחד שהיה גונח מלבו( ,צועק מכאב לב ולא היה
יכול להשיב רוחו ,רש"י) ושאלו לרופאים ואמרו אין לו
תקנה עד שיינק חלב רותח משחרית לשחרית ,והביאו
לו עז אחת וקשרו לו בכרעי המטה ,והיה יונק ממנה
משחרית לשחרית ,לימים נכנסו חביריו לבקרו ,כיון
שראו אותה העז קשורה בכרעי המטה חזרו לאחוריהם,
אמרו ,ליסטים מזויין בביתו של זה (שהיא רועה בשדות
אחרים וגוזל הרבים .רש"י ).ואנו נכנסים אצלו? בדקו ולא
מצאו בו אלא אותו עון של העז .ואף הוא בשעת מיתתו
אמר יודע אני שאין בי עון אלא של אותה העז שעברתי
על דברי חברי .ע"כ .ומבואר שאסור לגדל בהמה דקה
בארץ ישראל אף במקום חולי.
אולם בספר הבהיר יביע אומר (חלק ד  -חושן משפט
סימן ו) לגאון עוזינו מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל,
האריך בשאלה זו ממש וכתב שבזמננו מכיון שהרופאים
מצוים במפגיע שרפואת הילדים הללו ע"י כך ,נראה ודאי
שיש לסמוך ע"ז להקל ,ולהתיר לגדל בהמה דקה ,באופן
שישמרו עליה הרבה שלא תרעה בשדה אחר .שהואיל
ותקנה מדרבנן היא אין להחמיר באופן זה ,ושאני אותו
חסיד שהקפידו עליו חבריו בזה ,מפני שהיה אדם חשוב
וילמדו ממנו להקל גם בלא חולי.
ומכן עולה להלכה :שמותר לגדל עזים בארץ ישראל
כשמטרת המגדל היא לצורך רפואי ,ובלבד שישמרם
בעליהם לבל ירעו בשדות זרים.
שאלה :שאלה בבקשה ,במידה ואני קוראת פרק תהילים
למען רפואתו של חולה שאיני יודעת שם אמו ...אני
אומרת בן רחל?
תשובה :בנושא זה נאמרו כמה דעות ואפשרויות כיצד
יש לנהוג בזה ואמנה את האפשרויות השונות :
א .חולה שאין ידוע שם אמו ושם אביו יזכיר את שמו
של החולה בלבד
(סוכת שלום כלל ה ,ושו״ת שאילת יצחק ג׳ ק״ג ,וכן
הביא בספר תפילה כהלכתה פכ״ח).
ב .ושם הביא עוד מהגר״י פישר זצ״ל דאם אין ידוע שם
החולה רק כינויו אפי׳ בשפה זרה יזכירוהו בו.
ג .ויש שכתב דכשאין ידוע שם האב והאם יאמר בן חוה,
(ילקוט יוסף).
ד .ויש מי שכתב דאם אינו יודע שם החולה או שם אביו
ואמו יכול לומר שם משפחתו.
ה .ובספר מעשה איש (ח״ה עמי קיז) הביא מהגר"ח
קניבסקי שליט״א בשם החזו״א שאם אין יודע שם אביו
ואמו ,יכול להזכירו בשם עירו.
ו .ובארחות רבינו (ח״א עמי שלג) הביאו דיכול להזכירו
נמי בשם ספרו[ .וכמו שבעל הקה״י התפלל על הגר״י
אברמסקי ולא ידע שם אמו ואמר הרב יחזקאל בעל ספר
חזון יחזקאל].
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת שמחה יחיאל בן סולטן

תעשה לי טובה!" ,ביקש אלי מאריאל ,בן הדוד שלו שגר בירושלים" ,ראיתי בעיתון מודעה על פולקסוואגן גולף שנת
, 2005ביד שנייה ובמצב מצויין ,₪ 45,000דיברתי עם המוכר בטלפון והוא לא מוכן לרדת מהמחיר ,אח שלי ראה אתה
אוטו והוא במצב מצוין .אני אפקיד לך בבנק את הכסף ,ותעשה לי טובה תקנה עבורי את האוטו ,וכשאתה מגיע ביום
רביעי לחתונה של ניצה בחיפה תבוא עם האוטו ,ואני אשלם לך מונית בחזור" .אריאל הסכים בחפץ לב לעשות לאלי את הטובה הזאת ,וניגש לרחוב
הסמוך שם התגורר בעל הרכב .אריאל היה מטבעו טיפוס של משא ומתן ,הוא לא היה יכול לשאת את המחשבה שמישהו פרסם מודעה עם מחיר
סופי" ,תמיד חייבים להתמקח" ,זה היה המוטו שלו ,והוא התכונן לעשות זאת גם הפעם .הוא הגיע למוכר ובכוח השכנוע שלו הצליח אריאל להוריד את
מחיר הרכב ל 40,500₪ארבעת אלפים וחמש מאות שקלים פחות .הוא היה מאושר ,והיה בטוח שההפרש שייך לו ,הרי אלי הפקיד לו בבנק ארבעים
וחמישה אלף ,אז ברור שההפרש שייך לו .אבל שנודע לאלי שאריאל שלשל לכיסו ₪ 4,500הוא כעס מאוד ,וטען שמדובר בהונאה ושהסכום הזה שייך
לו" ,אם היית בא בעצמי לקנות" ,טען אלי" ,גם אני הייתי מתמקח ,ומצליח להוריד את המחיר"" .לא נכון!" התנגד אריאל" ,לא היית מצליח ,אני פשוט
מומחה במשא ומתן! אז זה שייך לי" .ומה אתם חושבים? למי הכסף? מקורות לעיון והרחבה :מסכת כתובות דף צ"ח ע"ב ,טור –בית יוסף סימן קפ"ג
סעיף ז'-י"ב.

מעשה בית הדין

השאלה משבוע שעבר
הופעה
ישי השתתף בהופעה של זמר מפורסם ומרוב
התלהבות זרק לעברו חבילת דולרים.
הזמר לא הרים את הכסף ,ואחרי ההופעה הלך ישי
לחפש את הכסף וגילה שמנשה המנקה לקח את
הכסף לעצמו.
האם מנשה צריך להחזיר לו את הכסף?
תשובה בקצרה
אם כל אחד יכל לעלות אל הבמה ולקחת לעצמו את
הכסף שנזרק ,הכסף נהיה 'הפקר' והוא שייך למנשה
המנקה .אבל אם הכסף נזרק לעבר מתחם שלא כל
אחד יכול להיכנס אליו וישי יכל להוציא אותו משם
בחזרה ,מנשה צריך להחזיר לו את הכסף.
תשובה בהרחבה:
ב'תלמוד בבלי' מספרת הגמרא על רב ספרא שנסע
בשיירה במדבר ,אנשי השיירה שחששו משודדים
הובילו איתם אריה כדי שישמור עליהם בדרך ,ובכל
יום היה אחד מהאנשים צריך לדאוג לאוכל עבור
האריה ,על ידי שהיה זורק לו את החמור שברשותו.
כשהגיע תורו של רב ספרא ,הוביל לאריה את החמור
– אבל למרבה ההפתעה האריה סירב לטרוף את
החמור ולא נגע בו לרעה( .בבא קמא קט'ז עמוד א')
מיהר רב ספרא לתפוס את החמור כדי 'לזכות' בו
מחדש ,ושואלת הגמרא מדוע היה צריך רב ספרא

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 .הכותב בדבר שאינו מתקיים
ע"ג דבר שאינו מתקיים – אסור
מדרבנן.
ב .אסור מדרבנן לכתוב במשקים
שנשפכו על השולחן ,או לכתוב
באדים שעל החלון ,וכן על משקה
קר שיש עליו אדים ועל גבי אבק
שעל החלונות.
ג .כתיבה שאינו ניכרת כלל
מותרת לכן מותר לכתוב אותיות
על שולחן נקי ויבש.
ד .אין לקשט עוגה ע"י קרם
באופן של אותיות או צורות
פשוטים או מורכבים ,אך מותר
לתת קרם בצורה אקראית.

'לזכות' מחדש בחמורו ,הרי הוא הפקיר את החמור
רק עבור האריה ,ואם האריה לא אכל את החמור
הרי הוא חוזר לבעליו? ומסבירה שאכן רב ספרא לא
היה צריך 'לזכות' בחמור מחדש ,אלא שהוא עשה
זאת כדי למנוע מריבות ומחלוקות למי שייך החמור
ולכן מיהר 'לזכות' בו כדי להחזיר אותו לרשותו.
מסיפור זה נפסקה הלכה אקטואלית ,שאדם שהיה
חייב כסף לגוי ושלח אותו בידי שליח ,וקרה – והגוי
שכח מהכסף ואינו זוכר במה מדובר והוא מוותר על
הכסף ,השליח חייב להחזיר את הכסף לבעלים כיוון
שכוונתם הייתה להחזיר לגוי את החוב והכסף אינו
הופך להפקר ברגע שהגוי שכח מהחוב ולכן הכסף
חוזר לידי הבעלים( .שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן
קפ'ג סעיפים ח' ,ט')
אדם שהפקיר מתנה שקיבל ,האם המתנה הופכת
להפקר או שהיא חוזרת לבעלים?
במקרה שאדם קיבל מתנה לידיו ,ולאחר מכן זרק
אותה או אמר שאינו מעוניין לקבל אותה היא
נחשבת כ'הפקר' לכל דבר .אבל אם עדיין לא קיבל
אותה ,ואמר שאינו רוצה את המתנה ,היא חוזרת
לבעלים כיוון שמקבל המתנה עדיין לא 'זכה' בה
והיא שייכת עדיין לבעלים( .שולחן ערוך סימן רמ'ה
סעיף י') במקרה שלנו ,ישי זרק את הכסף לבמה
אבל הזמר לא הרים את הדולרים אז הכסף עדיין
שייך לישי ,אבל אם הזמר היה מרים את הכסף
וזורק אותו ,אין ספק שהוא נחשב כ'הפקר' וכל
הקודם זוכה בכסף.
אדם שעשה פעולה של 'אבדה מדעת' וטוען
שהכסף אינו הפקר .מה הדין?
אדם שעמד על גג גבוה וזרק לרחוב חבילת דולרים
כשהוא צועק' :הכסף לא הפקר!' האם הכסף נחשב
כהפקר או שהוא עדיין ברשותו? מקרה זה נחשב
כדין 'אבדה מדעת' ,ולגבי מקרים מעין אלו ישנם
דעות שונות בהלכה :דעת ה'שולחן ערוך' שבמקרה
שבעל האבדה צועק שאינה הפקר אסור לקחת
אותה .אבל לדעת הרמ'א היא כן נחשבת כהפקר
מכיוון שזרק אותה ,ואפשר לקחת את הכסף.

ה'נתיבות המשפט' כתב שגם לדעת ה'שולחן ערוך'
בחפץ שאין בו סימן ,שאז הבעלים ודאי יתייאשו,
אפשר לקחת את האבדה .אבל בדבר שיש בו סימן,
הבעלים אינו מתייאש כיוון שבטוח שיחזירו לו את
החפץ כיוון שיש בו סימן .ולגבי הסיפור שלנו ,הדבר
תלוי במציאות שהתרחשה בשעת ההופעה ,אם ישי
זרק את הכסף וכבר אין לו שליטה עליו ויש שם
אנשים שהיו לוקחים את הכסף ברגע שהיו מוצאים
אותו ,אז הכסף נחשב כ'הפקר' .כפי שכתוב בגמרא
על אדם שמוצא מציאה בשוק שבו ודאי הבעלים
מתייאשים מהחפץ ,שגם אם יבוא הבעלים ויגיד
למוצא שהחפץ שלו והא לא התייאש ממנו ,לא
מתייחסים לדבריו כיוון שאין לו אפשרות לשלוט
על האבדה ובוודאי התייאש ממנו לחלוטין( .בבא
מציעא דף כ'ד עמוד ב') אבל אם היה לישי אפשרות
למנוע את לקיחת הכסף ,לדוגמא :באופן שהיה
מדבר עם האחראים שאף אחד לא יעלה על הבמה
וייקח את חבילת הדולרים ,והוא יכל להשיב לעצמו
את הכסף .אם כן ישי לא התייאש ומנשה יצטרך
להחזיר את הכסף.
והדין במקרה שלנו:
ישי טוען כאן שהוא באמת לא התכוון לתת את הכסף
אפילו לזמר וזרק את חבילת הדולרים מהתלהבות.
ולכן זה תלוי האם הייתה לו אפשרות להשיב אותו
לעצמו והייתה לו שליטה על מה שיתרחש לאחר
זריקת הכסף ,וסביר להניח בהופעות מעין אלו אין
שליטה על מה שמתרחש על הבמה והכסף נחשב
כ'הפקר' .ואם כן טענתו של מנשה המנקה ש'בין
כך הכסף לא היה חוזר אליך' אינה נכונה ,והיא
תלויה במציאות
שהתרחשה במהלך
ההופעה האם ישי
יכל להשיב לעצמו
את הכסף.

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

זמרת הארץ

שום נגד מחלות דלקתיות  -השום כמו הבצל ,מכיל תרכובות המעכבות אנזימים
וציקלַ ַא ְקסיגֶ נאז) .כך
(ליפ ְקסיגֶ נאז ְ
ות ַר ְמ ֶב ְקסאנים דלקתיים ֶ
היוצרים ֶפ ַר ְסטאגְ לאנדינים ְ
הם מצמצמות דלקות במידה ניכרת .תרכובות נוגדות דלקות אלה ,יחד עם ויטמין C
אשר בשום – בעיקר בשום טרי – גורמות לו להיות שימושי ככלי עזר למניעת התקפות חמורות במקרים אחדים
אר ְתריטיס)
של אסטמה ,וכן ככלי עזר אפשרי להחלשת הכאב והדלקת במקרים של דלקת מפרקים ניוונית ַ(א ְס ֶט ַא ְ
ושל דלקת מפרקים שיגרונית.
שום נגד הצטננות ושפעת  -נוסף על כך ,אליצין ,אחת מתרכובות הגופרית האחראיות לריחו
האופייני של השום ,היא בעלת פעילות נוגדת חיידקים ונוגדת נגיפים חזקה ,ויחד עם ויטמין C
עוזרת בקטילת חיידקים .הוכח שאליצין יעיל נגד זיהומים שכיחים כמו הצטננויות ,שפעת ,נגיפי
קיבה ופטריית קנדידה ,וגם נגד חיידקים גורמי מחלות תוקפניים כמו שחפת ובוטוליזם .צריכה
אק ֶטר פילַ רי
ליק ֶב ְ
תקופה של שום גם עשויה להפחית את הנזקים הנגרמים על ידי החיידק ֶה ַ
(יש להתייעץ עם רופאים)
האחראי למרבית הכיבים העיכוליים.

