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ח' ניסן תשע"ה 125 -
בעיות בהפצת העלון? אנא חייגו052-6971199 :
הוא מסתכל על ילדו ,ורואה את עצמו .בדרך
כלל את הנקודות השליליות שבו .הכעסן חסר
השליטה בהתפרצויותיו ,יראה את בנו בן הארבע
רותח כולו ,ומתפרץ בשעה שאחיו הקטן ממנו
פרק לו את מגדל הקוביות אותו בנה.
העצלן ימצא את ילדו נוהג בדיוק כמוהו ,מזניח
מטלות ,מתחמק ממשימות ,רובץ בבטלה חסרת
טעם .העיקר לא להזיז אבר.
גם הנרגן ,בשפה העממית ,ישמע את בנו
מקטר במרץ בכל הזדמנות ,פעם על החום
המעיק ופעם אחרת על הקור הבלתי נסבל .על
המרצפות העקומות שגרמו לו להחליק ,ועל

כאן כתוב :ליל הסדר

גלו את המשפט
המסתתר בתמונה

הפתרון

3

דצ"ך
עד"ש
באח"ב

הפאזל המסובך שבלתי
אפשרי להרכיב! ההורה עומד מן הצד ,וליבו
נחמץ ,קשה לו לראות את דמותו השלילית.
יש הורים שיבחרו בהטפה ,הם ייקחו את
הזאטוט בידיים ויטיפו לו בגנות הכעס .יסבירו
לו עד כמה רעה היא העצלות או ישכנעו אותו
שהנרגנות מונעת מהאדם שמחת חיים.
הילד ישמע ,אולי גם יקשיב ,אבל בדרך כלל
הדברים יכנסו מאוזן ימין ויצאו מאוזן שמאל.
הוא יודע שבהחלט אפשר להיות כעסן ,עצלן
ונרגן .יש לו הורים כאלו.
מדוע שהוא לא יהיה כזה?

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

המשפט מכיל  5מילים לפי סדר המספרים ,בכתיב חסר
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את הבית כבר הכנת
לפסח ...ומה עם להכין
את עצמך?...

הלכות
חג פסח
אי"ה ביום ראשון הקרוב,
ט' בניסן 29.3.15 ,למניינם.
בשעה19:30 :
במדרשת "טוהר",
רח' הגיבורים  ,122חדרה.

הכניסה חופשית
ללא מעקב ,בקרה וויסות תמידי ,ברור שבאופן טבעי אין שום
מעשיך
אפשרות שיישמר איזון קבוע של כמות החמצן באויר .שהרי ריבוי
טבעי או מלאכותי של ממלכת הצומח בעולם לעומת כמות בעלי
החיים שבעולם ,יוביל להגדלת אחוזי החמצן שבאויר.
ואילו ריבוי עולם החי לעומת עולם הצומח יוביל להגדלת אחוזי הפחמן הדו-
חמצני שבאויר .יכולים היינו להתעלם מכך ,אילו לא היתה השלכה נוראה
לתנודה כזו .כידוע ,אש בוערת צורכת חמצן ,וככל שאחוז החמצן באויר גבוה
יותר ,כך תתפשט האש במהירות ובעוצמה חזקה יותר .כמות החמצן הקיימת

באויר שאנו נושמים היא כ .20%זוהי הכמות הנדרשת לתפקוד
הטוב והנינוח של גופינו הצורך חמצן.
אילו גדלה כמות החמצן שבאויר באופן משמעותי ,כל ברק או
אפילו גפרור בוער היה גורם לתבערה עולמית(!) שהיתה מכלה
את כל החי והצומח בעולם .לעומת זאת ,אילו כמות החמצן באויר
היתה פוחתת בצורה משמעותית ,היינו מתקשים מאד בנשימה
וחיינו היו הופכים לסיוט .מי שומר בקביעות על האיזון המדויק
זה אלפי שנים?...

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

עם הרה"ג
שלמה סויסה

'מה רבו
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כותב אליכם היהודי הירושלמי ממאה שערים ,חרף
העובדה שכבר כתבתי לכם כבר סיפור .הסיבה לדבר
היא ,מסתבר ,שכשאתה נזכר במשהו מן העבר אתה
מגיע למגירה של סיפורים מאותה התקופה ,והנה לכם
סיפור נוסף ,בתנאי שאתם מבטיחים לי שאם אני
מתחיל לשעמם אתכם בסיפורים שלי ,אתם עושים
איתי חסד ולא מספרים אותם .מספיק בזתי בליבי
לכל מיני דרשנים שמפילים שינה על הציבור ,מכדי
שאתחיל לעשות זאת בעצמי ,ועוד בגילי המופלג.
כידוע לכם ,עסקתי בעבר מספר שנים באיסוף
תרומות למוסד ציבורי ידוע תמורת משכורת קטנה
שסייעה לי מאד לקיים את משפחתי .היו לי כמה
הצלחות אצל עשירים שבאתי לדבר על לבם לתרום
למען מטרה קדושה ,ואף שהיו חילוקי דעות
מקצועיים ביני לבין מנהל המוסד  -הרי שבסופו של
דבר ,בגלל התוצאות בשטח ,הוא
נתן לי יד חופשית ,או ליתר דיוק
"פשיטת יד חופשית" .התוצאות
בשטח ,אם עדיין לא הבנתם ,זה
סכום התרומה בפועל .זה מה
שמעניין בדרך כלל את מנהלי
המוסדות והם נמנעים מלחטט
בפרטים ,כל עוד התוצאה משביעה
את רצונם .במקביל לתרומות
שהתקבלו בשיטת "הקש בדלת" ,הרי שרוב התרומות
היו מתקבלות על ידי דואר ישראל .מדי פעם היינו
רוכשים כמה אלפי מעטפות ,ולתוכן היינו תוחבים
דפים שבירכו את התורם המיוחל לרגל החג המתקרב,
או לרגל אירוע שמתקיים במוסד החינוכי ,ובסופו של
המכתב היינו מרמזים לו שהפעילות שלנו כרוכה
בהוצאות כספיות וכי אנו פונים אליו לסייע באותן
הוצאות ובזכות זה יזכה בכל מיני איחולים שמחבר
המכתב העלה על דעתו באותו רגע ,לתוך המכתב
היינו מכניסים גם מעטפה ריקה ובול ,כרמז נוסף,
כתקווה שמקבל המכתב יבין שאיננו מתכוונים רק
לשתף אותו במידע החשוב שפעילותנו כרוכה
בהוצאות ,אלא גם מצפים ממנו שיניח משהו בתוך
המעטפה ,ויניח אותה בתוך התיבה האדומה הקרובה
למקום מגוריו ,לאחר מכן המתנו חמישה ימים ,ואז
המעטפות התחילו לטפטף ,בתחילה כטיפות של יורה
ולאחר מכן כגשם זלעפות ,ולאחר חודש שוב טיפות
של מלקוש ,עד הגשם הבא כמובן .מובן שהיו בעלי
בתים שלא הבינו את הרמזים .חלקם הסתפק במידע
שנכתב במכתב ואולי אף נשא תפילה לשלומנו .חלקם
הקטן היה שולח במעטפה פתק משלו ובו ברכות
ואיחולים מצדו למנהלי המוסד ולצוות על הפעילות
העניפה והברוכה שהם עושים ,ומסיים בברכת אותו

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

חג או מועד .אני הייתי זה שצריך לפתוח את המעטפה
כמו עוף ולגרד את חלקיה לבדוק אם לא מתחבאת
איזו המחאה באחת מפינות המעטפה .מעולם לא
מצאתי המחאה שמתחבאת במעטפה כלשהי ,שכן
אם המחאה נמצאת במעטפה היא בולטת לעין מיידית
ואם לא ,אין טעם לחפש ,ובכל זאת המשכתי תמיד
לבדוק .חשוב לציין ,שמעטפה בלי כתובת הרי היא
כגוף בלי נשמה ואין בה תועלת כלל וכלל .מכיוון שכך,
הדרך לארגן התרמה יעילה עוברת דרך שמות
וכתובות של תורמים פוטנציאליים .וזאת עליכם
לדעת שישנה רשימה שחורה וסודית שהולכת וגדלה
מיום ליום .ברגע שמאן דהו תרם למטרה כלשהי ,הרי
הוא מסומן לנצח כ"אחד שתורם" .למען האמת,
מנהלי המוסדות היו שומרים את רשימת התורמים
שלהם במקום סודי ומאובטח יותר מהכסף שאספו
בגינם ,כי כסף בא והולך ,ואילו התורם תמיד נשאר.
אלא מה ,תאוות הבצע מעבירה אנשים על דעתם,
ותמיד יהיה מישהו שיניח את
ידו על רשימת תורמים מכובדת
וימכור אותה בעד אי-אלו
פרוטות .וכך מתנהל לו העולם
כמה מאות שנים על פי עניות
דעתי ,או מאז שהמציאו את
הדואר ,הראשון מביניהם.
הכלל ,מנהל המוסד שבו
עבדתי היה מעוניין שארחיב
את מעגל התורמים .אני מוכרח לציין שאותו מעגל
היה עלוב מאד וכלל את תושבי מאה שערים ושכונת
גאולה .הייתי חייב להשיג רשימות תורמים משכונות
אחרות ,שלא לדבר על ערים אחרות ,ולכן יש צורך
לשלם למישהו ,והנקודה הזו של לשלם למישהו לא
הייתה הצד החזק של מנהל המוסד .ובכן ,כשאין כסף
לקנות רשימת תורמים ,וכשלרשימת התורמים שלך
אין כסף ,אתה נשאר עם "ח"י פראל" ,ואם אתם
מבינים אידיש  -אתם יודע ש"ח"י פראל" זה בדיוק 18
אפסים ...ובמילים אחרות  -אינך יכול להחזיק מוסד.
מפעם לפעם היה מוציא פרוטות אחדות על איזו
רשימה קטנה ,ומיד היית .משגר את המכתבים
המאחלים איחולים על החגים וגם מקבל בתוך שבוע
יורה ומלקוש בגלל הכמות המצומצמת .הייתי מראה
למנהל המוסד כי כל לירה שמושקעת בכתובות מניבה
אלף לירות ,אבל הוא ,גם אם הבין את הקשר ,התקשה
להבין מדוע הוא חייב להוציא סכום כסף בשביל
רשימת שמות .זה לא הסתדר לו .יום אחד אני שומע
על יהודי ירושלמי לשעבר ,מנהל מוסד משגשג בצפון.
סיפרו לי כי יש לו רשימת תורמים נכבדה וכי הוא
נחשב למומחה באיסוף כספים ומקיים את מוסדותיו
בשפע .אותו מנהל קיבל ממני טובה דרך בני .אני
עושה אחד ועוד אחד בראשי ,פונה למנהל המוסד

לע"נ לולי

בת זמרודה

שבת פרשת" :צו"-השבת הגדול

כניסת השבת18:26 :
יציאת השבת19:34 :
ר"ת20:09 :

ְמזָ ֶרה ְר ָׁש ִעיםֶ ,מלֶ ְך ָחכָ ם;
אֹופן.
וַ ּיָ ֶׁשב ֲעלֵ ֶיהם ָ
(משלי  -פרק כ'  ,פסוק כ"ו)

מלך חכם מתמודד עם רשעים בכך שמפזרם לבל יהיו כחבורה,
ומשיב להם גמול מדה במדה כאופן המתגלגל ושב למקומו.

פרשה וליקחה
יש בנו נטיה טבעית להאמין לעצמינו ,לסמוך
על עצמינו .לומר לעצמינו :אנו טובים ,נחמדים,
מחוסנים מפני כל פגע .מסביבנו משתוללת
מגיפה ,מתערבל מבול של דברים הפוכים
מאמת התורה ,אבל אנו לא נפגע ,ממש" :יפול
מצידך אלף ,ורבבה מימינך ,אליך לא יגש".
שאננות של "לי זה לא יקרה" .ישנן מידות רעות
באדם ,אבל אנחנו כבר התגברנו עליהן .עצלות
או רפיון ,קרירות או אטימות ,כל אלו מצויים
אצל אחרים .אולי פעם קיננו גם בנו ,אבל לא
עוד .כבר התבגרנו ,אנו מושלמים .אבל הפסוק
הראשון בפרשה מעניק לנו זעזוע ,טיפול בהלם:
"צו את אהרן ואת בניו לאמר" ,ומפרש רש"':
"לשון זירוז" .ואנו תמהים :האם אהרן קדוש ה',
הכהן הגדול ,הנביא ,זקוק לזירוז? ורש"י ממשיך
ואומר" :במיוחד צריך לזרז ,במקום שיש חסרון
כיס" .ואנו משתוממים :לאהרן הכהן איכפת אם
תהיה לו מנת בשר מהקרבן? הלא זירוזו יגדל
בכפליים אם הקרבן הוא עולה לה' ,כליל יקטר!
ומה התשובה? שאין חיסון ,כולם צריכים זירוז,
וכולם צריכים דירבון .זוהי מלחמה בלתי פוסקת,
(מעיין השבוע)
והתעלות מתמדת!
שבו אני עובד ומודיע לו בשמחה כי לדעתי ניתן יהיה
להשיג רשימת תורמים מאותו מנהל מוסד בצפון.
מנהל המוסד אומר לי" :אינך יודע מה אתה סח.
הסיכויים להוציא ממנו רשימה שיש בה תורם אחד,
דומים לסיכויים שלנו לזכות בהגרלת הפיס ,ולפי מה
שאני שומע  -סיכויים אלה עומדים על אחד לעשרה
מיליון" .כך באותם זמנים .כיום הסיכויים פחותים עוד
יותר" .מוטב שתמצא רעיונות טובים יותר מאשר
מציאת רשימות תורמים ממנהל מוסד טברייני" .אני
הולך לביתי ומספר לרעייתי את הדין ודברים עם
מנהל המוסד ,אך אישתי אינה מסכימה עם מנהל
המוסד כלל וכלל" :כאן יש עניין אחר לחלוטין .הבן
שלנו עשה לו טובה ,זה כבר לא עניין של יכולת נתינה,
זה כבר סוג של חוב" ,היא אומרת ומשכנעת אותי עד
חצי הלילה לעשות מעשה ולפנות אל אותו מנהל,
לבקש ממנו רשימה כלשהי של תורמים ,גם אם
אצטרך לנסוע למטרה זו לטבריה .למחרת אני מתקשר
אליו ,והוא אומר לי שעליו לחשוב .אני מסביר לו

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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שוודאי עליו לחשוב איך הוא
מעביר לי את כל השמות ,אם עליו
לצלם הרשימות או לומר למזכירה
לרשום בכתב יד או במכונת כתיבה את השמות .אני
נותן לו יום אחד לחשוב ושוב מתקשר ,ומסתבר
שמדובר באדם הוגה דעות מהשורה הראשונה ,שכן
הוא מבקש להוסיף ולחשוב .לאחר שבוע חשיבה אני
מודיע לו כי אני לוקח אוטובוס לטבריה ,ושנינו נחשוב
יחד איך הוא מוסר לי את רשימת התורמים .ועוד לפני
שהוא מנסה להסביר לי משהו  -אני סוגר את הטלפון
ומתחיל לארגן את הנסיעה .אני מגיע אליו לאחר
ארבע שעות נסיעה (כך ארכה הדרך באותם ימים).
הוא אדם מקסים כמו שרק ירושלמי שהפך לטברייני
יכול להיות .הוא מראה לי את המוסד שלו ,שהוא
באמת מקסים ונפלא ,ואנחנו יושבים ונהנים לדבר
יחד .אני מוצא שהוא איש נעים שיחה ובעל לב רחב,
כל עוד לא מדובר ברשימת תורמים .הוא נותן לי אוכל
בשפע ,ובסופו של דבר כשמגיע התכל'ס ואני שואל
אותו אם הוא יכול למסור לי את רשימת התורמים,
הוא מוציא ממגירתו חבילה חומה ואומר" :יש כאן
פרטים של  300תורמים רציניים ביותר שאספתי
במשך השנים ,אבל אולי כמה מהם עברו דירה או
נפטרו או ירדו מנכסיהם ,אני נותן וזהו" .אני כמובן
מודה לו מקרב לב ואנו נפרדים בידידות רבה .למחרת
אני נכנס למנהל המוסד שלי ומניף בניצחון את
רשימת התורמים .דומה שאם היה רואה גמלים
מתעופפים באוויר היה פחות מופתע .הוא אומר לי:
"קשה לי להאמין .משהו מתחבא פה ,לא ייתכן
שהמנהל הזה נתן רשימת תורמים ,ודאי לא שלוש
מאות .אתה בטוח שהם חיים? בטוח שהם לא יבואו
לבקש תמיכות?" הכלל ,אמרתי לו שמחר אני מתחיל
לרשום את הכתובות על מעטפות עם איחולים לחג
הקרוב ,ואני מקווה למבול של תרומות שיבואו
מהרשימה הזו של אחד המומחים הגדולים בתחום
איסוף התרומות ,גם אם לא בתחום ניהול המוסדות.
ואכן ,למחרת התחלתי להעתיק שמות וכתובות על
גבי מעטפות .משהו אחד משך את תשומת לבי.
השמות נראו דווקא בסדר ,אבל הכתובות ,משהו לא
נראה שם .היו שמות של רחובות כמו "מטאטאי
החומה" בחדרה" ,שומרי המכונות" בחולון" ,יום טוב
בוחניק" בהרצליה .אני לא מתכוון לשם ,אני מתכוון
לכתובת .כשהגעתי לשם "מגהצי הפילים" ברעננה,
התחלתי ממש לפקפק .רציתי להרים טלפון לצפון
ולברר אם לא נפלה טעות ,אך מאי נעימות החלטתי
שלא לעשות זאת ,וגם מחשש שיתרגז עליי שאני עוד
מפקפק במתנתו .וכבר נאמר" :אין בודקין בשיניו של
פיל שניתן במתנה" גם אם הוא מגוהץ .הדבקתי 300
בולים על  300המכתבים ושלחתי .שבוע שלם
המתנתי ,ואז הן החלו להגיע .בהתחלה הגיעו חמש.
על כולן הייתה חותמת של דואר ישראל" :מען לא
ידוע" .אמרתי לעצמי" :נו טוב ,מתוך השלוש מאות
היו חמש כתובות שגויות .זה נורמלי .כעת יתחיל
הגשם האמיתי" .מה שקרה למחרת היה קטסטרופה.
מאה מתוך המכתבים חזרו עם אותה חותמת .בשלב
זה כבר הבנתי שפשוט עשו ממני צחוק .בוחניק חזר
למחרת עם כתובת בלתי ידועה,
רכוב על "מטאטאי החומה" עם
חותמת דומה .בפעם הראשונה
בחיי התרעמתי על בן אדם באמת

לע"נ שאול

ובתמים .מילא לסרב להעניק רשימת כתובות גם
לאדם שעשה לך טובה ,אבל לעשות ממנו צחוק
ולבזבז את ממון הציבור? זה כבר מזיק בידיים .שחזר
"מגהצי הפילים" הלכתי בעיניים מושפלות אל מנהל
המוסד וסיפרתי לו על המתיחה היקרה שעשה לי
עמיתו הטברייני .הוא ישב בשקט .חששתי מהרגע
שפתאום ישאג עליי בקולי קולות שיישמעו בכל בתי
אונגרין .הוא פרץ בצחוק שכמותו לא ראיתי מימיי.
הוא התגודד לכאן ולכאן ,אחז ,בבטנו והשמיע קולות
מוזרים של צחוק .למעשה ,הוא היה בכזה שוונג של
צחוק ,שלא יכול היה לעצור ,ואני מדבר אתכם על
ירושלמער חמוץ שלא העלה מעולם בדל חיוך על
שפתיו .כשנרגע ,אמרתי לו כי אני לוקח אחריות
ואשלם מכיסי בתשלומים את כל הבולים שבזבזתי,
אך הוא החל בסבב שני של צחוק והפעם השמיע
מילים" :רחוב מגהצי הפילים ,מה? רחוב בוחניק
בהרצליה ,מה?" הלכתי משם ,לא יודע אם לשמוח על
שלא צעק עלי או לבכות על כך שהשטות שלי היא זו
שגרמה לו לצחוק כך .בבית חיכו לי עוד חמישים
מכתבים מ"רחוב דפי השושן" ומ"ירמולקה" ,שדווקא
מצא חן בעיניי .עד סוף השבוע הגיעו כל המכתבים,
למעט אחד .ספרתי  299מכתבים שחזרו מתוך .300
אחד פשוט לא חזר .לא היה לי כוח לחפש ,מי הוא.
עוד איזה "מוכרי תותים" אחד? ולאחר שבוע וחצי
נחה בתיבת הדואר שלי מעטפה בודדת .הייתה זו
המעטפה החוזרת הכל כך מוכרת .כלומר ,מישהו פתח
את המעטפה" .שלום לכם" ,נכתב במכתב" ,תחילה
עליי להעיר לכם שהחלפתם את השם שלי עם
הכתובת .שמי הוא גאולת הארץ ,ואני מתגוררת ברחת
דוד רמז בתל אביב .אתם החלפתם וכתבתם 'לכבוד
דוד רמז מרחוב גאולת הארץ' .מזל הוא ששמי אינו
נפוץ ,והדוור הבין מיד שמדובר ברחוב דוד רמז בתל
אביב ,ולא להפך .איני יודעת מהיכן הגעתם אליי ,אך
מאד החמיא לי שחשבתם עליי וטרחתם לאחל לי
איחולים כה מרגשים לקראת החג .אמנם אינני אישה
חרדית ,אבל אבי ראה עצמו דתי ,ואף קרא את שמי
'גאולת הארץ' ,מכיוון שעסק כל חייו ברכישת אדמות,
בעיקר באזור תל אביב-יפו .אבי נפטר לפני שנים
רבות וגם אני לא אישה צעירה ,והייתי שמחה להנציח
את זכרו בתרומה של מבנה למוסדכם הנכבד .על
החתום ,גאולת הארץ כהן" .ההרפתקה הזו הביאה את
התרומה הגדולה ביותר בתולדות המוסד .האישה הזו
תרמה סכום עתק והפכה לתורמת קבועה עד
לפטירתה .מנהל המוסד התחבט רבות אם לספר
לטברייני מה הולידה המהתלה שלו ,אך החליט לוותר
על התענוג לספר לו ,מחשש שמא ינסה לאכול מדמי
הזכייה .אך מה שאני זוכר יותר מכל היה משפט
שנאמר ביום הגעת התורמת על ידי מנהל המוסד
שקיבל את התרומה :הוא כמובן שמח ממש כמו אחד
שקיבל תרומת עתק למוסדו ,ובטוב לבו אומר לי:
"בעקבות התרומה הגדולה שהבאת ,לאחר התחבטות
הגעתי להחלטה כי אנו נוותר לך על תשלום 300
הבולים שבזבזת לחינם על מגהצי הפילים ומטאטאי
החומות .תהיה שקט ורגוע .אני לוקח את כל ההוצאה
הגבוהה הזו עליי" ירושלמי נשאר ירושלמי .סיעתא
דישמיא נשארת סיעתא דישמיא.

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 מרדכי מליכוביץ,
על האמונה

נקודה למחשבה

" ...בלי הקב"ה
אי אפשר לעבור את מפתן הבית.
ועם הקב"ה – אפשר לבקוע את הים"...

השאלות

שלכם

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

שאלה :הרב ,מה עדיף מצות מכונה או עבודת יד ,פשוט
שמעתי שמכונה עדיף?
תשובה :לליל הסדר ולכזיתות שבחובה ,יש להשתדל
ולהתאמץ לקחת מצה שנעשית בעבודת יד ,מפני שיש
אומרים שאין יוצאים ידי חובת אכילת מצה במצות
שנאפו על ידי מכונה חשמלית.
אולם בשאר ימי הפסח מצות מכונה עדיפות על מצות
עבודת יד ,מפני חשש חימוץ שבהם ,אולם אם המצות
עבודת יד נעשו בזהירות וזריזות גדולה ,ושמרו מלהניח
את המצות לפני האפייה בלא עסק .הן עדיפות על
המצות מכונה המצויות.
שאלה :כבוד הרב השארתי בקבוק שמן פתוח כל הלילה
האם יש בו מותר להשתמש בשמן?
תשובה :משקין שנתגלו אסרו חכמים לשתותם
ולהשתמש בהם למאכל ,מפני החשש שמא הנחש שתה
מהם והטיל בהם ארס.
אולם כתבו הראשונים שבזמן הזה שאין נחשים מצויים
בינינו מותר לשתותם ,ואין חוששים שמא הטיל בהם
הנחש ארס.
ובמקומות שמצוי קצת נחשים יש לכל ירא לנפשו לחוש
להזהר בזה.
שאלה :הרב אני רוצה להיות מלצר באולם אירועים אך
באולם עושים גם אירועים וריקודים מעורבים.
והאוכל לא גלאט ,ויש גם מלצריות ,האם מותר לי
למלצר שם? אני צריך כסף (יש לציין שאני נער מתחזק)
ולמשגיח כשרות מותר לעבוד במקום כזה??
תשובה :אין לשמש כמלצר באירועים מעורבים ובפרט
שהאוכל לא חלק מכמה וכמה סיבות:
א .היות ולספרדי אסור לאכול בשר "לא חלק" ,ממילא
אסור להגיש לספרדי בשר זה משום מסייע לדברי
עבירה.
ב .וכן מראות אסורות שאסרה עליהם תורה שנאמר:
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם" ובאירוע כזה אי
אפשר שלא להיכשל בעשרות או מאות איסורי תורה
ר"ל.
ג.וכן בעבודה המשותפת שם עם המלצריות ,אין ספק
שלא יתווסף לך "יראת שמים" זה אלא חלילה להיפך.
ולכן עליך להמנע מלקבל עבודה זו וממקום אחר ישלח
לך ה' יתברך מידו הפתוחה הרחבה והעשירה בהיתר
ולא באיסור( .לגבי המשגיח כשרות  :המשגיח לא אמור
להסתובב באולם בין האורחים והאורחות אלא במטבח
בלבד ,וכן אינו מגיש את האוכל ללקוחות ולכן אינו
נחשב כמסייע לדבר עבירה).
ומכל מקום לכתחילה כדאי מאוד להיזהר ולכסות
את המאכלים והמשקאות ולא להניחם גלויים ,מפני
שמצויים נמלים ותולעים שיכולים להתערב במאכלים
ובמשקאות ולא ישים ליבו לכך ,ויבוא להיכשל חלילה
באכילת שקצים ורמשים.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת יחיאל יחיא בן סולטנה

מעשה בית הדין

השודד שנשדד גיא סיים יום עבודה בחנות התכשיטים ויצא מהחנות להפקיד את
הכסף בכספת כשהוא נוהג ברכב הפרטי שלו .לפתע ,עצר אותו שודד חמוש .גיא ביקש
מהשודד לירות ברכבו כדי שבעל הבית יאמין לו שנשדד ,והשודד הסכים וירה ברכב עד
שאזלו הכדורים .גיא התנפל על השודד והזמין את המשטרה .כעת הוא תובע מהשודד
או מבעל החנות לשלם על הנזק ברכב ,מי צריך לשלם?

השאלה משבוע שעבר
המזגן
ששון יצא לשבת נופש בצימר ברמת הגולן.
במהלך השבת התקלקל המזגן ובעל הצימר
הציע לבקש מהעובד הגוי שלו לתקן את
המזגן וששון סירב ,מכיוון שהדבר אסור על
פי ההלכה .בצאת השבת ביקש ששון לשלם
פחות ,בגלל התקלה במזגן ובעל הצימר טוען:
"אני רציתי לתקן לכם ,אבל אתה זה שלא
רצית ולכן אתה צריך לשלם מחיר מלא" .מה
דעתכם?
תשובה בקצרה:
נראה להלכה ששון חייב לשלם מחיר מלא
על הצימר ולא יכול להוריד מהמחיר שנקבע
מראש ,אבל אם תיקון המזגן היה אסור לפי כל
השיטות ,עיין בתשובה בהרחבה.
תשובה בהרחבה:
כשאנו באים לדון לגבי התשלום על הצימר,
האם ששון צריך לשלם את המחיר המלא-
עלינו להבין האם ניתן לבטל את המקח והאם
ישנה אפשרות להוריד מהמחיר שנקבע
מראש ,כאשר הדבר כרוך באיסור תורה.

ל"ט מלאכות

ממחק

מלאכת ממחק היא אחת מל"ט מלאכות
האסורות בשבת ,עיקרה העברת שער וצמר מעל
גבי העור ,ומהותה כל החלקת פני חפץ או עור
הגוף .מלאכה זו הייתה במשכן ,כאשר עיבדו את
עורות האילים לצורך יריעות המשכן .מלאכה זו,
עיקרה החלקת פני חפץ ,כך למשל מריטת שער
מנוצות כנף עוף כדי לשימם בכסת ,וסיתות אבן
כדי להחליק את פניה .האיסור הוא גם כאשר
מבצע חלק מההחלקה ,למרות שלא השלים
אותה לחלוטין.

א .אסור להעביר שיער או צמר מעל
עור של בהמה אחר מיתתה.
ב .אסור בשבת לגרד נעליים בסכין
או בברזל חד .לפיכך ,אדם שנעליו
התלכלכו בטיט אסור לגרד בסכין או
בברזל חד ,אך מותר לגרדו בברזל עבה
שאינו חד ,או בפינת מדרגות או בקיר.
אך באמצעות הידיים אסור משום
מוקצה.
ג .אין חילוק בסוגי הנעלים :עור ,גומי,
וכדומה .בכולם יש לאסור משום ממחק.

אדם הקונה מוצר שיש בו חשש איסור תורה,
האם יכול לבטל את המקח בשולחן ערוך
'חושן משפט' סימן רל"ב כתב הרמ"א שאדם
שקנה בהמה ונתגלה שיש בה חשש טריפה
אפילו שהדבר לא התברר לא בטוח וזה רק
ספק ,ניתן לבטל את המקח .ויכול הקונה
לטעון שהוא קנה בשר כשר ולא בשר שיש
בו חשש טריפה .סיפור דומה הביא החיד"א)
רבי יוסף חיים דוד אזולאי מגדולי הפוסקים
האחרונים בספרו שו"ת 'חיים שאל' (מעשה
באדם שקנה כריות ונודע לו אחר כך שישנו
חשש איסור לפי חלק מהפוסקים הסוברים
שאין להשתמש בסוג הכריות הללו מחשש
איסור ,והתיר לבטל את המקח .זאת מכיוון
שבמקרה שיש בו חשש הלכתי ,לא יכול
המוכר לומר לקונה שינהג כדעת המתירים
מכיוון שחשש האיסור נחשב כמום באיכות
המוצר והמקח בטל .ולכן מהראיות הללו ,ניתן
ללמוד שגם בסיפור שלנו יכול ששון לטעון
שמדובר ב'מקח טעות' כיוון שישנם פוסקים
שאוסרים את האמירה לגוי במקרה שכזה
ובעל הצימר אינו יכול לטעון שהוא סומך על
דעת הפוסקים המתירים .ישנה חובה המוטלת
על השוכר וישנה חובה המוטלת על המשכיר.
המקרה שלנו קצת שונה מאותו מקרה שהובא
ברמ"א באותו אדם שקנה בשר ,כיוון ששם
הקונה מחזיר את הבשר לבעליו ולא משאיר
אותו ברשותו .אבל בסיפור שלנו ששון לא
מחזיר את הצימר לבעליו אלא עדיין המשיך
להתארח בו עד צאת השבת .ולכן במקרים
שכאלו יש לדון מה יהיה הדין :קונה בדרך כלל
מעדיף לקנות את המוצר כשאין לגביו בעיות
הלכתיות והמוכר אינו יכול לכפות את דעתו

על הקונה מהזווית ההלכתית ,למרות שישנם
פוסקים שמקלים באותו עניין .לכן הוא צריך
לספק לקונה דבר שהוא יסכים לשלם עליו
את מלוא המחיר .אבל בסיפור עם הצימר,
כאשר השכיר הבעלים את הצימר לששון
המזגן עבד כראוי ,אלא שבאמצע השבת
הוא התקלקל .במקרה כזה ,חובת התיקון של
המזגן מוטלת על בעל הצימר.
וכיוון שחובת התיקון חלה על בעל הצימר ,לא
יכול ששון לטעון כלפיו שימלא את חובתו לפי
דעתו או שיטתו של הלקוח .אם בעל הצימר
סומך על דעת הפוסקים המתירים ,ששון אינו
יכול לכפות את שיטתו על בעל הצימר שלא
יתקן את המזגן ועוד לדרוש הנחה כפיצוי
במוצאי שבת .אם כי חשוב להבהיר שכל זה
מדובר ,דווקא כשהייתה אפשרות לתקן את
התקלה בשבת לפי ההלכה על פי שיטות
כאלו ואחרות .אבל אם הדבר היה אסור
בוודאות לפי כל השיטות ,גם אם המשכיר
מצהיר בפני השוכר שהעברה היא עליו והוא
מעוניין לתקן את המזגן בשבת על ידי גוי .חלה
חובת פיצוי לששון כאשר הוא מסרב לתיקון
המזגן כפי מנהג המדינה המקובל  -כאשר
אדם הזמין צימר ממוזג לשבת והתברר שהוא
אינו ממוזג במהלך השבת .ולגבי התיקון ,כיוון
שבעל הצימר אינו יכול לומר ש'העברה עליו'
מכיוון שהעברה תהיה גם של השוכר ,מחמת
שכל ישראל ערבים זה לזה .יהיה אסור לו
לתקן את התקלה
והפיצוי יינתן לפי
מה שמקובל באותו
מקום

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

פלפל אדום המשך

זמרת הארץ

בפלפל האדום ישנה כאמור ,כמות גדולה מאוד ,פי  3מתפוז .ויטמין
סי ,המכונה לעתים גם חומצה אסקורבית ,הוא ויטמין מסיס במים .שלא כמו רוב
היונקים ,בני-האדם אינם יכולים לייצרו בעצמם ,לכן יש לקבלו מן התזונה .תפקידים:
ויטמין  Cחיוני לפעילויות הבאות :יצירת קולגן ,מרכיב מבני חשוב בכלי
הדם ,הגידים והעצמות ,יצירת הנוירוטרנסמיטור – נוראפינפרין ,החיוני
לתפקוד המוח ,יצירת קרניטין ,הנחוץ להפקת אנרגיה משומן .מחקרים
חדשים מראים כי יתכן שיש לו תפקיד בהפיכת הכולסטרול למלחי מרה,
כך שעשויה להיות לו השפעה על רמות הכולסטרול בדם ועל שכיחות
(יש להתייעץ עם רופאים)
אבני מרה.

