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חנוך לנער

צפנת פענח

על ידי התפרצויות בלתי
נשלטות ,כך ינהג גם ילדם .שליטה עצמית אינה
אומרת שאין לכעוס על ילד .יש להעניש ,אך לא
מתוך התפרצות רגשית.

חשוב שההורה יהיה עקבי בהצבת הגבולות כדי לא
לבלבל את הילד .אם כי במקרים חריגים ניתן להיות
גמיש עם מתן הסבר מתאים .לדוגמה' :אינני מרשה
להישאר ער עד שעה מאוחרת בלילה ,אבל בשבוע
הבא ,ביום הבר מצווה של האח ,תוכל להיות ער עד
שיקול הדעת חשוב תמיד .נוסף לכך ,יש להסביר
שעה מאוחרת ולהשתתף בשמחה'.
לילד על מה הוא נענש ,כדי שילמד כיצד להתנהג
תפקידנו כהורים לסייע לילד ברכישת שליטה בעתיד.
עצמית ועמידה בגבולות.
מחקרים מראים שילדים לומדים להעמיד גבולות
ילד רוכש שליטה עצמית על ידי כך שהוא מחקה לעצמם על ידי הפנמת דרישות הוריהם .הם פועלים
את הוריו .אם להורים קשה לשלוט בהתנהגותם ,על פי עקרונות מוסריים בלי לעבור את השלב שבו
גם לילד יהיה קשה .אם תגובות ההורים מונעות הציבו ההורים חוקים ברורים  -מה מותר ומה אסור.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר
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בשביל מה  2אוזניים? המוח אשר קיבל מידע ראשוני על
מעשיך
'מהמ ְקלֵ ט' הממוקם בימין ,מורה תכף למערכות
ַ
רשרוש חשוד
הראיה לפנות לכיוון זה ,ולכל מערכות הגוף האחרות להיכנס
לכוננות-על .המוח ניתח את המצב במהירות אדירה ,הגדיר את הבעיה,
העלה ממחסני הזיכרון במעלית-בזק את הוראות המטכ''ל להתנהגות
במצב כזה ,והורה למערכות רבות ,וביניהן מערכות שרירי הידיים והדיבור
כיצד לנהוג .אם הרשרוש יגיע משמאל ,תשמע זאת האוזן השמאלית לפני

הימנית ובעוצמה חזקה יותר .אם הרשרוש יגיע מלְ ַפנים ,הרי
שתי האוזניים תשמענה אותו באותו זמן ובאותה עוצמה .ומה
יקרה כאשר הרשרוש יבוא מאחור? כיצד נדע לזהות זאת?
מתברר כי לשם כך תוכננה אפרכסת האוזן בצורתה הנוכחית:
האפרכסת פתוחה מצד הפנים ומתנשאת כחומה מן הצד
האחורי ,וכך היא יוצרת מעין 'צל' שמיעתי על הקול הבא
מאחור ,והמוח מזהה את המיקום המדויק על פי 'צל' זה.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com
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מה רבו
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אני תושבת מרכז הארץ .אינני דתית ,ובכל זאת אני מוצאת את
עצמי קוראת את הספרים האלה ,בעיקר בגלל הסיפורים
האנושיים שנחשפים בהם .לאחר לבטים ,החלטתי לכתוב את
הסיפור האישי שלי ,סיפור שלדעתי היה יכול לתפוס כותרות
בעיתונות ,רק שאין לי הכוח להתמודד עם זה .אני מעדיפה את
השקט והאנונימיות .ומדוע אני כותבת את הסיפור? כנראה,
יש לי בכל זאת דחף להוציא אותו החוצה .אני כיום בת .44
נולדתי בבית אמיד .אבי היה רופא ואימי מנהלת בכירה במוסד
ציבורי ארצי .הייתי בת יחידה .הוריי התייחסו אליי בצורה
נפלאה ,דאגו לחינוך שלי ולרווחתי .היו לי חיים מאושרים ,עם
נסיעות לחו"ל פעמיים בשנה ,ובעצם כל מה שרציתי היה לי.
ההורים שלי היו אנשים הגונים ,שקטים ומנומסים .הם חינכו
אותי להיות כמותם .הם לא ידעו להפגין רגשות ,אך בדרכם
נתנו לי להבין שהם אוהבים אותי מאד .הייתי ילדה טובה .לא
היו לי בעיות התבגרות .שמעתי בקול הוריי ,והייתי קשורה
אליהם בקשר חזק .אימי נפטרה כשהייתי בת  .22פטירתה
היתה מכה קשה עבורי ,שכן הייתי קשורה אליה מאד כביתה
היחידה ,והיא מסרה את נפשה למעני .בגיל  23בערך ,פגשתי
ידידה של אימי .נזדמן לנו איכשהו לשבת על כוס קפה,
והתפתחה שיחה בינינו על אודות הוריי .היא דיברה בחום על
אימי ,ממש באהבה .ואז ,מבלי משים ,פלטה את המשפט
ששינה את חיי" :ראינו איך היא גידלה
אותך ,באהבה ובמסירות ,כאילו היית
הילדה הביולוגית שלה ".חשבתי שלא
שמעתי טוב .התחלתי להחוויר ולגמגם.
היא תפסה שלא ידעתי מאומה על כך.
היא הושיבה אותי והתחילה לדבר אליי
אך אני הייתי בעולם אחר .בחורה בגיל ,23
שפתאום מגלה לראשונה ,כי היא בת
מאומצת .כמה ימים הייתי שקועה בתוך
עצמי ,ולאחר מכן החלטתי שאני חייבת
לשוחח על כך עם אבי .נכנסתי אליו
לקליניקה ,חיכיתי עד שיסתיים התור,
ובעדינות רבה שאלתי אותו מדוע לא סיפר לי שאני מאומצת.
הוא החוויר כולו ,ואחרי שהתאושש  -התחיל להסביר לי ,כי
הם התכוונו לספר לי ,אך כל הזמן דחו את זה .חיכו שאעבור
מיסודי לתיכון ,ואחר כך דחו זאת לאחרי האוניברסיטה,
ובעצם בכל יום הם דיברו על כך שצריכים לומר לי ,רק לא
העזו .אבי החל להוריד דמעות ,דבר שמעולם לא ראיתי אותו
עושה .אמרתי לו שאני דווקא מבינה אותו .ההורים שלי היו כל
כך עדינים ,שקלטתי שהם לא היו מסוגלים לספר לי דבר כזה.
נרגעתי לכמה ימים ,אך לאחר מכן התחילה השאלה להטריד
אותי :מי אני? מי הוריי? מדוע לא רצו בי? ועוד שאלות מעין
אלה .אבי אמר לי ,כי אינו יודע בדיוק את הסיבה שבגינה
נמסרתי לאימוץ ,והציע לי ללכת לפתוח את תיק האימוץ.
לקח לי כמה חדשים עד שעשיתי זאת .פחדתי .העולם שלי
היה כל כך טוב ומוגן ,שלא רציתי שיפרצו אליו כל מיני שדים.
מי יודע מי הם ההורים שלי? מובן שבדמיוני כבר חשבתי על
פושעים ,על אנשים בעייתיים .פחדתי לגלות מאין באתי .כך
עברו שבע שנים .במהלכן הספקתי לרכוש תואר אקדמי,
ולמצוא עבודה .להינשא לא הצלחתי .חשתי כי חיי הם מעגל
בלתי סגור ,וכי אני כמו פרח ללא אדמה .היה לי רע מאד.

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

הלכתי לייעוץ פסיכולוגי ,והומלץ לי לחקור אחר שורשיי ,כדי
להתנתק או להתחבר .אחרת לא ייסגר הפצע הזה בנפשי.
הלכתי בחשש רב לשירות למען הילד בעירי ,ונפגשתי עם
עובדת סוציאלית ,שהחלה להכין אותי נפשית .לאחר כמה
פרוצדורות ,הוגש לי תיק האימוץ .התברר כי הוריי מתגוררים
בדרום הארץ ,וכי נלקחתי מהם נגד רצונם  -מכוח החוק.
הסיבה שהוזכרה להפעלת החוק  -הזנחה .זה לא עשה לי טוב.
חשתי כמו מכה פנימית .אינני נסיכה מפונקת ומכובדת ,אלא
ילדה שהזניחו אותה .לתיק היה מצורף מכתב מאימי
הביולוגית .כשפתחתי אותו ,היה ברור שמדובר באישה שאינה
מצטיינת בכתיבה .היה זה כתב ילדותי ,עם שגיאות רבות .היו
בו שורות ספורות" :תדעי לך שלא הזנחתי אותך .רק העלילו
עליי וגנבו אותך ממני .תחזרי אליי ,ואני אסביר לך ".לא
חשבתי לרגע לעשות זאת .שנאתי אותה .שנאתי את עצמי,
על שיש לי איזה קשר עם האישה הפרימיטיבית הזאת,
שאפילו את שמה לא ידעה לכתוב נכון .באופן כללי ,שנאתי
את כל העולם .זה שבר אותי לחלוטין ,והפך אותי בעיני עצמי
לאבק ,לכלום ממש .אמרתי לפקידת הסעד ,כי אינני רוצה
להכיר את אימי ,וכי היא לא מעניינת אותי .היא לא התווכחה,
רק אמרה שאם כבר הגעתי עד השלב הזה  -כדאי לי לקבוע
פגישה אחת ,ולפחות לברר בעצמי ,מה בדיוק קרה ,ולהכיר את
אימי .אמרתי לה ,כי אני פוחדת שהיא תידבק אליי ,ולא תרצה
לעזוב אותי .פחדתי שמדובר באיזו קבצנית עלובה ,שתרצה
לגור בבית שלי  -וכל מיני דברים כאלה.
הפקידה הציעה לי ,שהיא תתקשר אל
אמא שלי ,אפילו לא תיזדהה באיזו עיר
היא נמצאת ,ותנסה לקבוע פגישה  -בלי
שזו תדע את זהותי כיום" .כך תוכלי
להתנתק שוב ,אם תרצי ",הסבירה לי.
ביקשתי כמה ימים למחשבה -
והסכמתי .עוד באותו היום סיפרה לי
הפקידה ,כי אימי קבלה את הבשורה
בתדהמה ,וממש התעלפה מהתרגשות
(זה ,אגב ,התאים מאד לדימוי שיצרתי
לה) .היא אמרה שהיא מוכנה לכל תנאי,
ובלבד שתזכה לראות אותי ,ולו רק פעם אחת .היא מסרה לי
את כתובתה ,ואני נסעתי בחשש רב במונית ,כמובן ,כדי שלא
יוכלו לזהות אותי על פי מספר הרכב  -אל בית הוריי
הביולוגיים .היה זה בית חד קומתי ,עם חצר גדולה וכל מיני
סככות ותוספות בנייה .נכנסתי אל הבית .הוא לא נראה עני ,אך
פשוט מאד .בית של אנשים ,שאינם יודעים עיצוב מהו .אימי
נראתה בדיוק כפי שדמיינתי לעצמי :אישה קשת יום ,כפופה
ומקומטת .אבי חבש  -ספק כובע ספק כיפה מלבד ,והיו לו
כמה שיניים בפה .הם הביטו בי ,כאילו הייתי איזו נסיכה .אימי
התנפלה עליי וחיבקה אותי ,ואני כמובן השתחררתי ממנה
בעדינות .ישבנו ושתקנו .ההורים שלי התחילו לבכות ,גם אני
הורדתי דמעות .לא מהתרגשות ,אלא מכאב .ראיתי אנשים
שחלמו עליי כל חייהם  -ואני לא מסוגלת להתחבר אליהם .לא
היה שום דבר משותף בינינו .לא עוברת חצי שעה ,והאחים
הביולוגיים שלי מגיעים .טאקט  -לא היה הצד החזק שלהם.
הם היו גבוהים ,חזקים ,רעשניים ,עם גורמטים על הידיים.
הנשים שלהם נראו בדיוק כמו הסטראוטיפ שהיה לי על נשים
מסוגם .הן דיברו אליי כאילו הכירו אותי כל חייהם ,נגעו בי
והתחבקו איתי ,השמיעו מוזיקה רועשת ,והעניין הפך

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

שבת פרשת" :קרח"
כניסת השבת19:21 :
יציאת השבת20:34 :
ר"ת21:03 :

ןּ-ב ַטח;
וְ ׁש ֵֹמ ַע לִ י ,יִ ְׁשּכָ ֶ
וְ ַׁש ֲאנַ ןִ ,מ ַּפ ַחד ָר ָעה.

(משלי  -פרקא' ,פסוק י"ג)
שומע לעצותיי – ישכון בטח בעולם הזה,
ויהיה רגוע לעולם הבא.

פרשה

וליקחה

"בוקר ,ויודע ה' את אשר לו" .קורח ועדתו
ביקשו לחלוק על גדרי התורה להגמיש אותם.
"אמר להם משה :גבולות חלק הקדוש ברוך הוא
בעולמו .האם יכולים אתם להפוך בוקר לערב?
אם כן ,אזי תוכלו לבטל גם את זו"" .ובני קורח
לא מתו" ,ניצני השקפה זו נובטים מחדש מדי
פעם .אנשים הסבורים שאפשר להכפיף את
ההלכה לכאן ולשם ,מפני כורח השעה .דומים
הם לאותו אדם שלא הספיק לסיים מלאכתו
בערב שבת ,עמד ושינה את זמן ההדלקה
בלוח .כאילו בכך תשהה השמש מלשקוע...
וכבר משלו למה הדבר דומה ,לשוטה שבא
אצל הנפח .הניח ראשו על הסדן ואמר" :הכה
נא בפטיש" נרתע הנפח" :לשם מה?" והשוטה
הסביר" :קניתי כובע ,והוא צר למידת ראשי.
עלי לכווץ את הראש כדי שהכובע יתאים"...
אילו אפשר היה להגמיש את ההלכה ,היו
הגויים מסכימים לקבל את התורה .אך זו בדיוק
הנקודה שאותה עלינו להפנים :התורה דורשת
מהאדם להגמיש את עצמו ,להתאים את עצמו
(מעיין השבוע)
להלכה ,ולא ההפך.

לחאפלה גדולה ,עם שכנים שבאו להציץ  -בלי לדפוק בדלת.
הם דווקא ניסו להיות נחמדים אליי ,להתעלם מכך שאני
נראית ונשמעת כל כך רחוקה מהם .הבנתי שמבחינה כלכלית,
הם הסתדרו בחיים .אחד מנהל עסק לצינורות אלומיניום,
השני בעל אולם מצליח ,והשלישי בעל קיוסק .זה לא היה
בדיוק מה שאני ראיתי כהצלחה .בעולם שלי ,תואר אקדמאי
 היה הצלחה .מהר מאד הם קלטו את הריחוק שלי ,וקצתנראו מאוכזבים .אבל מצד שני  -היו מנומסים וטובים אליי ,על
אף שאני לא התייחסתי אליהם באותה מידה .בסוף הם הלכו,
כמובן  -בלוויית סבב נשיקות חדש ,מצד נשותיהם ואני
נשארתי קצת לדבר עם אמא שלי .שאלתי אותה בעדינות -
איך זה קרה .היא התחילה לבכות ,ואמרה שגנבו אותי ממנה,
שהיא נלחמה ושברה שולחנות בעירייה ,שלא יקחו אותי ,אבל
הם גזלו אותי בעזרת המשטרה ,והיא לא סולחת להם .שאלתי
אותה (על אף שידעתי) ,מה הסיבה שכך עשו .היא אמרה שהם
האשימו אותה ,שהיא מזניחה אותי ,וזה לא היה נכון .היא
פינקה אותי כמו את כל הילדים שלה ,אבל אני הקאתי כל מה
שאכלתי ,והיא הלכה איתי לרופאים ללא הועיל .שאלתי

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
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אלף בינה

אלף בינה

אותה ,אם הדברים בכתב האימוץ
נכונים ,שסבלתי בגיל שנה וחצי מתת
תזונה .היא אמרה שזה נכון ,אבל לא
באשמתה .היא התחילה ליילל ,שהיא
נשבעת שעשתה הכל והאכילה אותי כמה פעמים ביום  -וזה
לא עזר .אני הייתי מקיאה הכל .כשהיא אמרה את זה ,פתאום
ירד לי האסימון .באותה שנייה הבנתי ,שהיא ב א מ ת לא
אשמה .לא קלטתי איך לא עלה בדעתי עד כה פרט חשוב
מחיי ,שכאן אני חושפת :אני לוקה בצליאק ,שזו רגישות
לגלוטן .מאז ילדותי  -איני אוכלת שום דבר שיש בו קמח .זו
רגישות לא נעימה ,אך אפשר להתרגל אליה בלי בעיות.
נזכרתי שהוריי תמיד סיפרו ,שבילדותי הם התמודדו עם
הקאות חוזרות ונשנות שלי ,ואיך אבא שלי נסע איתי לחוץ
לארץ ,והוציא עליי ממון רב  -עד שבסוף גילו את הרגישות
הזו .ומאותו רגע שחדלתי לאכול קמח ,התחלתי לגדול
ולהתפתח .זאת אומרת ,שלא היתה כאן שום הזנחה מצד אמא
שלי .היא פשוט גיששה בדיוק כמו אבי המאמץ ,לדעת מדוע
אני מקיאה ,ולא היתה לה תשובה .מי יודע  -לו היו משאירים
אותי אצלה ,אולי בסוף היתה מגלה את שורש הבעיה ,ואני
הייתי נשארת אצלה .אמא שלי התחילה לקונן באזניי ,על אלה
שלקחו אותי ,ועל הבושה שביישו אותה ,כאילו היא מזניחה
את ילדיה" .תראי איך הילדים שלי גדלו .לא היה חסר להם
כלום ",אמרה" .ואלה מהאימוץ לא האמינו שאני מנסה .חשבו
שאני איזה אחת שמזניחה את הילדה ".הרגעתי אותה ואמרתי
שאני מאמינה לה שהיא לא הזניחה אותי ,ובאמת אני סובלת
מאיזו רגישות שהתגלתה מאוחר יותר .היא שאלה אותי מייד:
"אולי תגידי איפה את גרה ,שאבוא לבקר אותך?" התחמקתי
בעדינות ואמרתי לה ,שאני צריכה לחשוב על זה .היא תפסה
בידי והתחילה להתחנן ,שאני לא אלך לה בלי לשוב ,שאני
מופיעה בכל החלומות שלה ,ולפחות שאכתוב לה מה קורה
איתי .משך הזמן הזה ,יושב אבא שלי אפאטי לגמרי .הוא נראה
תלוש מן המציאות .הבנתי שהיא מתמודדת עם בעל שלא כל
כך מתפקד ,וחייה לא היו פשוטים כלל .ריחמתי עליה  -אבל
גם על עצמי .הבטחתי לה שאדווח לה מדי פעם ,אך לא
הסכמתי לחשוף את שמי .חזרתי מרוגשת כולי לביתי .לא
ישנתי מרוב ההרגשות שסערו בי .למחרת הלכתי לאבי
המאמץ ,לשאול אותו את מה שניקר בי :מדוע לא ניסה לבטל
את האימוץ ,כשנוכח לדעת כי אני סובלת מצליאק ,וכי הסיבה
לתת התזונה שלי  -לא היתה מהזנחה ? הוא ענה לי ,כי כלל לא
חשב על הוריי הקודמים ,ואיש לא גילה לו שהוזנחתי .הוא
מצידו ,קיבל תינוקת עם בעיה קשה ,תינוקת שהקיאה כל
הזמן ,ומצבה אף החמיר יותר ויותר ,ועשה כל שביכולתו לרפא
אותה  -בלי חשבון של כסף ומאמצים .הוא ביקש ממני לנסות
להיכנס לנעליו .הוא לא ראה את תיק האימוץ ,וסבר ,שלהורי
התינוקת הזו היתה בעיה שהם לא יכלו להתמודד איתה ,ולכן
מסרו אותה לאימוץ .לא היה לו שום מושג שמדובר באימוץ
בכפייה .הוא הסביר ,ואני בהחלט הבנתי ,שמנקודת המבט שלו
 הוא עשה מעשה נאצל ,בכך שהסכים לאמץ תינוקת לאבריאה ,שהוריה  -כך היה בטוח  -נטשו אותה ,מפני שלא יכלו
להתמודד עם בעייתה .אבי נראה שבור מאד מכל הביטויים
שלי ,אך אני הייתי שבורה ממנו .פתאום קמתי והטחתי בו:
"אתה מבין? גם אצלך הקאתי והייתי בתת תזונה ,וגם אצל
ההורים הביולוגיים שלי .אבל מעניין מאד ,ש מ מ ך אף אחד
לא חשב לקחת אותי ,ואף אחד לא חשב להפעיל חוק בשל כך
 ואילו אצלם כן .אתה יודע מדוע? כי אתה רופא מכובד,מהמוצא הנכון ,משכיל ולא פרמיטיבי ,ולכן כולם הניחו שאתה
לא מזניח את ילדיך .אבל לאישה המסכנה הזו  -אימי,
שהתרוצצה בקושי בין רופאים לרבנים ,והתמודדה איתי בלי
אמצעים ,כדי להציל אותי  -איש לא עשה את ההנחה הזו.
כולם הניחו ,שאם היא ממוצא כזה וכזה ,ואין לה כסף ,אז ברור
שהיא מזניחה את הילדה שלה ,ואולי אפילו מתעללת בה.
"תראה איזה עוול עושים כאן במדינה .מי שרע לו  -עושים לו
רע עוד יותר .איש לא יעלה על דעתו,
שהרופא ה מ כ ו ב ד יזניח חלילה את
בתו .ואם היא מקיאה או משהו ,צריך
להשתתף בצערו ולהניח לו להתמודד.

לע"נ שאול

בנימוס שכזה לא נהגו עם אמא שלי המסכנה .ביישו אותה,
פגעו בדבר הכי חשוב לכל אישה  -בתחושת האימהות .הותירו
אותה שכולה ,זנוחה ומבויישת ,בפגי בעלה ומכריה ,ואותי
לקחה המשטרה .איזה אנשים יש כאן?! איזו רשעות זאת?!
מה עשו לה?" אבי הביט בי ,ודמעות זלגו מעיניו .הוא ממש
בכה .לאחר זמן מה ,אמר" :אבל יקירתי אני באמת לא אשם.
האמיני לי ,רק טוב רציתי לתת לך כל הימים .אני מצדיק את
הדברים שאמרת ,אך אל נא תאשימי אותי .גם אני קרבן
למקרה הזה ".הוא הציע לי בשקט ,שאולי אחזור לאימי
הביולוגית ואתחבר אליה ,אך אני חשתי מין מחסום כזה.
ופתאום הבנתי מה עשו לי .לא רק את אימי גזלו ממני .גזלו
ממני את ה אפשרות שאי פעם אוכל להתחבר אליה רגשית.
ניתקו אותי ממשפחה דתית ,חמה ,פשוטה ,והפכו אותי
לאתאיסטית ,קרה וסנובית .ניתקו את כל הכבלים שיכולים
איכשהו לחבר ביני לבין הוריי הביולוגיים .בעצם ,סתמו לי את
מעיין הרגשות ,את האהבה .עקרו אותי מהסביבה הטבעית
שלי ,בצורה שלא אוכל לעולם להיות מאושרת בחיי ,מפני
שאיני שייכת לשום מקום ,לא לעולם בו אני נמצאת ,ולא
לעולם ממנו באתי .לו לפחות היו מוסרים אותי לאימוץ,
במשפחה מסורתית ופשוטה כשלי ,לא היו מנתקים את כל
הכבלים .מה עשו לי? במשך זמן רב חשתי תלושה ובודדה.
התדרדרתי .אבי היקר (הוא באמת אדם טוב וסבלן) מימן לי
טיפול פסיכולוגי שלא עזר הרבה .מוטב היה לולא נודע לי על
האמוץ בכלל ,ולפחות לא בגיל כה בוגר .במשך השנים
נישאתי .ובעלי עזר לי מאד להתמודד עם הקונפליקט הגדול
הזה .הייתי נפגשת עם אימי בבתי קפה ,מבלי שתדע עדיין את
זהותי .היא היתה מגיעה עם סלים מלאים בכל טוב ,ואני הייתי
מתביישת קצת לשבת לידה .הפגישות האלו היו יותר בשבילה
מאשר בשבילי .לא רציתי להכיר את אחיי ,ולכן לא הגעתי
הביתה .לפני מספר שנים ,נפטר אבי הביולוגי .הגעתי להלוויתו,
ובמהלכה החלטתי להישאר לשבעה .היתה זו החלטה של רגע.
בעלי הביא לי את חפציי ,ואחי נתנו לי חדר פרטי .הם עצמם
ישנו על מזרנים בחדר אחד גדול ,דיברו בקולי קולות ,צחקו
והעלו זיכרונות .לפעמים הייתי יוצאת ומקשיבה .דווקא
שבעת הימים הללו ,גרמו לי קצת להתחבר אליהם ,ואולי אף
לחבב אותם .יש בהם תמימות נוגעת ללב .הם דוברי אמת ,ולא
נמנעים מלהטיח דברים זה בזה ,לריב ולהתפייס  -שלא כמו
במקום בו גדלתי ,שם כולם אדיבים וצוננים ,ותוקעים סכינים
זה בזה .יש בהם אחווה משפחתית ,שקצת בזתי לה וקצת
קינאתי בה .הנשים שיתפו אותי בשיחותיהן ,והתברר לי ,כי
אין להם שום בעיות לדון על סוגיה משפחתית בפורום
משפחתי ענק .זה הצחיק אותי מאד ,וגרם לי קצת לחוש
אליהם רגש אהבה .בסוף השבעה עלינו אל הקבר .אחיי נראו
מאוששים ,ודווקא אני ,המאופקת שבחבורה ,והכל כך לא
שייכת  -התקרבתי אל הקבר ,ופתאום פרצתי בבכי קורע לב,
שלא יכולתי להפסיקו .אחיי עמדו מסביבי ,ולא ידעו מה
לעשות .הנשים ניגשו אליי וניסו להרגיע אותי .אבל אני ממש
התייפחתי .דווקא שם ,ליד הקבר ,פתאום חשתי קצת את
הקירבה ,והסכמתי שאימי הנמוכה והכחושה תחבק אותי.
כיום הם יודעים את שמי ,ויש ביקורים הדדיים מעטים .אני
כמו איזו דודה מאמריקה .מהוססת ,אבל לפחות מחוברת
למשפחה .ומכאן אני רוצה לשגר איזו קריאה נואשת לרשויות
האימוץ :אני לא מבטלת את הצורך באימוץ .אני יודעת שישנם
מקרים ,בהם חייבים להוציא ילד ממשפחה ,בגלל טובת הילד.
אבל אנא מכם ,בדקו מאה פעמים ,ועוד פעם אחת ,האם זה
באמת מצדיק אימוץ? האם אינכם מושפעים מדעות קדומות?
האם אינכם מקטלגים מראש את המשפחה ,כפרימיטיבית
וחסרת זכות לגדל את ילדיה? נסו הכל לפני האימוץ .פתרונות
אחרים ,כמו אמנה ,שהילד אינו מתנתק מהוריו .ובעיקר ,דאגו
לא לעקור את האדם משורשיו .דאגו לכך ,שלאחר  18שנה -
תהיה לו האפשרות לחזור .שלא יבוז להוריו ,שלא ישנא את
מוצאו ועברו .ראו מה נעשה לי .אל נא .אל נא תעקרו נטוע.

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

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

ז"ל

החמאה

"...אין לך חכם מחוכם וערמומי יותר מיצר הרע.
מדוע נקרא שמו כסיל? כיוון שיש לו עסק עם
כסילים"...

השאלות

שלכם

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

שאלה :שלום כבוד הרב .הורדתי תמונה מהאינטרנט
במטרה להגדיל אותה ולתלותה בדירה ,התמונה שייכת
לחברה המציעה מדבקות לקישוט קיר .האם מותר
לעשות שימוש בתמונה לשימוש אישי ?
תשובה :כל שהתמונה היא לשימוש אישי ולא למטרת
מסחר מותר להשתמש בה ,אלא אם כן צוין באתר
הגבלה מפורשת שאין לעשות כל שימוש בתמונות ,שאז
אין להשתמש בתמונה כלל.ללא רשות מבעל התמונה.
שאלה :כבוד הרב שלום ,ראיתי רבנים שטוענים כי מזל
האדם נקבע עפ"י התאריך הלועזי (כלומר עפ"י סיבובי
השמש) ויש רבנים שטוענים שנקבע עפ"י התאריך
העיברי (כלומר עפ"י סיבובי הירח) ויש שטוענים כי
שתיהם משפעים על האדם בתכונותיו כגון :הלועזי
משפיע על האופי והעיברי על הנפש או ההפך וכדומה.
מה דעת הרב?
תשובה :הלוח העברי מורכב מחיבור בין מנין שנת
הלבנה למנין שנת החמה ,ולכן פעם בשלוש שנים קבעו
שנה מעוברת במטרה לדאוג ולשמור על האיזון שהאביב
יהיה במועדו והחורף במועדו ,והחגים במועדם ,פסח
באביב ,וסוכות בתחילת הסתיו .
בשונה מבני ישמעאל שהם מונים ללבנה בלבד ולכן ימי
אדיהם פעמים שיוצאים בחורף ופעמים בקיץ .ביהדות
החגים מסודרים וקבועים לפי עונות השנה.
ומכח החיבור בין החמה ללבנה לעולם מזל טלה יהיה
בחודש ניסן אם כי לדעת חלק מהראשונים גלגל המזלות
נקבע לפי שנת החמה ,וחלק מניסן יהיה מחוץ למזל
טלה אך רובו של חודש יהיה במזלו הקבוע וכן עז"ה בכל
המזלות כולם.
שאלה :כבוד הרב האם מותר להתאפר עם האיפור של
ה"סופר פארם" לרגל אירוע שיש לי ואני רוצה לבוא
מאופרת לשם ,הם נותנים אפשרות לנסות את האיפור
על מנת לקנות אותו .האם זה גזל כשאיני מתכוונת
לקנותו?
תשובה :האיפור נועד אך ורק למעוניינות לקנותו או
לאלו שרוצות לבדוק ולראות אם האיפור מתאים להן
וכדו' ,אך מי שאינה מעוניינת לקנותו וכל מטרתה לצאת
משם מאופרת על חשבון החנות חינם אין כסף ,הדבר
אסור ויש בזה משום גזל.
ואף אם נאמר שאין בזה שוה פרוטה ,מכל מקום גזל
אסור מן התורה אף בפחות משוה פרוטה ,מה גם שייתכן
והוא שווה יותר מפרוטה.
ואם קרה בעבר שהדבר נעשה ,יש להכנס לחנות ולשלם
את עלות האיפור.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

naort26@gmail.com

לע"נ הלן בת חנה

רבי לייבלה אייגר

נקודה למחשבה

לע"נ רמי גד בן

שרה ז"ל

מעשה בית הדין

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?

השאלה משבוע שעבר
החלון
נערים מתחזקים נסעו לקבר רשב'י כדי
לסיים את מסכת מגילה על ציון התנא
הקדוש.
בדרך נתנאל ומאור רצו לפתוח את
החלון כי היה להם חם ,ואילו אלעד טען
שקר לו וביקש שהחלון יישאר סגור.
ַ
האם נתנאל ומאור צריכים להימנע
מלפתוח את החלון?
תשובה בקצרה:
הולכים אחרי מזג האוויר שבאותה
העונה ,בחורף משאירים את החלון
סגור ובקיץ משאירים אותו פתוח.
אבל אם אחד מהמשתתפים אינו בקו
הבריאות ,ודאי שצריך להתחשב בו ולא
לפתוח את החלון.

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.

אסור לתת מתנה בשבת
א.
אלא אם כן יש בה צורך שבת,
והרוצה לתת בשבת מתנה יקנה לו
אותה ע"י אחר מבעוד יום .והמקבל
מתנה בשבת שלא הוקנתה לו מבעוד
יום ,יתכוון שלא לזכות בה עד מוצאי
שבת .ואבא המזכה מתנה לבנות אינו
צריך לזכות לו ע"י אחר.
אסרו חכמים למדוד
ב.
ולשקול בשבת אך לצורך מצווה
מותר.
אסור למדוד תרופה נוזלית
ג.
בכפית המיוחדת למדידה ולהעבירה
לכפית רגילה ,אך אם שותה את
התרופה מתוך כפית המדידה מותר.

תשובה בהרחבה:
למרות שנראית סבירות הגיונית
לבקשתו של אלעד לסגור את החלון,
במיוחד לאור העובדה שמדובר בעונת
החורף ,נביא משנה (משניות פאה
פרק ד' משנה א') המדברת על מצוות
'פאה' .ברגע שאדם קוצר את התבואה
שבשדהו ,יש מצווה מן התורה להשאיר
חלק ממנה לעניים .המשנה מביאה
מקרה שבו עומדים מאה עניים סביב
חלקת ה'פאה' שהשאיר בעל השדה,
כשתשעים ותשעה רוצים שבעל השדה
יחלק ביניהם את התבואה בצורה
שווה .ואילו עני אחד שהוא בעל כוח
וחזק יותר מהאחרים ,רוצה שבעל
השדה ישאיר את התבואה כפי שהיא
וכל אחד יקטוף לפי יכולתו .במקרה
זה ,היחיד מחייב את כולם לקטוף
ובעל השדה אינו יכול לחלק את
התבואה בצורה שווה בין כל העניים.
כיוון שנאמר בפסוק' :ו ְַכ ְר ְמ ָך לֹא
ל ָענִ יּפ ֶרט ַּכ ְר ְמ ָך לֹא ְת ַל ֵּקט ֶ
ְתעו ֵֹלל ,ו ֶ
ו ְַל ֵּגר ַּת ֲעזֹב א ָֹתם' ויש ציווי מפורש
להשאיר את התבואה בשדה ,ולכן

כל אחד יצטרך יקטוף מהתבואה כפי
יכולתו .אבל אם כולם מעוניינים שבעל
השדה יחלק אותה בשווה ,בוודאי
שמותר לבעל השדה לחלק אותה בין
כל העניים.
ממשנה זאת ,למד הגאון ר' ישראל
מסלנט זצ'ל את הדין שבעונת הקיץ
אם מאה אנשים רוצים לסגור את
החלון ואחד רוצה לפתוח  -פותחים
את החלון .ובעונת החורף שאם
מאה אנשים מעוניינים לפתוח את
החלון ,ואחד טוען שקר לו  -אסור
להם לפתוח את החלון .אבל בספר
'שערי אמונה' חולק המחבר (ר' חיים
קנייבסקי שליט'א) על הדברים ,וכותב
שאין ראיה מהמשנה לנידון שלנו כיוון
שבמצוות 'פאה' ישנו פסוק מפורש
בתורה המחייב את בעל השדה להותיר
'פאה' בחלקת השדה .אבל בנידון
שלנו אין ציווי או פסוק מפורש בנושא,
וצריך ללכת אחר דעת רוב הנוכחים.
ולמעשה :המנהג שבעונת החורף
(וגם בעונת הקיץ ביום קריר יחסית)
– סוגרים את החלון .וכן להיפך בעונת
הקיץ .אבל כמובן שאם נוכח במקום
מישה ושאינו בקו הבריאות ,ודאי
שחובה להתחשב בו ולזכות במצוות
'ואהבת לרעך כמוך'.
השתייה מקבל בעל השמחה רק את
הבקבוקים הפתוחים ואילו הסגורים
חוזרים לרשות
בעל האולם.

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

