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כ"ו סיון תשע"ה 136 -
לבירורים בהפצת העלון :אנא חייגו052-6971199 :

צפנת פענח

של האב .גם אנו ההורים
מבינים כי הכוונה בהקמת הגדר של שעת השינה היתה רק
לימים כסדרם .השינויים בהתאם לנסיבות אינם פריצת גבול,
אלא גמישות רצויה .יש לדאוג כי גם הילד יבין מדוע 'היום'
הגבולות משתנים .כדאי לזכור שהצבת גבולות חשובה לילד.
ילד מעונין בעולם ברור .הוא חפץ לחוש בשדר' :אמא יודעת
מה טוב עבורי!'
הצבת גבולות "בונה" נעשית מתוך הבנת צורכי הילד וטובתו,
כשסדר העדיפויות -מה באמת חשוב ומה פחות ,ברור להורה.
גבול אמור להיות תמרור אזהרה ,ולא פעולת ענישה .חשוב
להסביר לילד מדוע יש צורך בגבול ,וכי הגבול הוצב לטובתו.
לדוגמה :אסור לטפס כי אתה עלול ליפול .אסור לגעת במים
חמים כי זה יכאב לך .אסור למשוך בשיער של האח כי זה כואב
לו .כדאי להציע חלופות :כאן אסור לשחק ,אבל כאן מותר.
בארון זה אסור לגעת ,ואילו בארון שלך מותר.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר
כאן כתוב :צדיק כתמר יפרח

פסוק המכיל  4מילים לפי סדר המספרים
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חנוך לנער
הגבולות שלנו ,כמו גבולות של מדינות ,חייבים להיות מסומנים.
הגבול שאנו מציבים חייב להזהיר' :עצור ,גבול לפניך!' כאשר
ילד חוצה את הגבול ,חייבת לבוא תגובה ברורה ,כדי שיהיה
ברור :את הגבול לא חוצים!
תגובה זו די לה להתבטא במבט חמור או מאוכזב ובנימת קול
תקיפה מעט .תלוי ,כמובן ,במהות הגבול ,בגיל הילד וברמתו
האישית ,וגם באיכות הקשר שבין הילד להורים .אך תגובה
חייבת לבוא .החיים צופנים בחובם שינויים רבים .הילדים
גדלים ומתבגרים ,יכולותיהם וצורכיהם משתנים ,ובהתאם לכך
יש לעדכן את הגבולות.
הגמישות היא בת לוויה הכרחית עבור מציבי הגבולות.
ננקוט דוגמה :קיבלנו על עצמנו כחוק ולא יעבור ,כי בשעה
מסוימת מתבצע "כיבוי אורות" .ואמנם ,בכל ערב האורות כבים
בדיוק במועד שנקבע .אולם למרות זאת ,אנו מבינים כי תוקף
ההחלטה אינו חל באותו ערב שבו מתחתנת אחותו הצעירה
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052-7631284
גמ"ח מעייני חסד

כיסאות אוכל לתינוק
סל קל ,כיסא לאוטו
עגלות ,לולים/מיטת תינוק

054-8492757

האוזן  -לשם מה יש לנו שתי אוזניים? מדוע לא מספיקה אוזן
מעשיך
אחת אשר תהיה ממוקמת במרכז הראש ,כפי שהפה נמצא
במרכז הפנים? ובכלל ,מדוע לא מספיק לנו סתם נקב שדרכו
יכנסו גלי הקול אל תעלת האוזן? לשם מה צריך את הגוש המוזר למראה
הנקרא אפרכסת (שאמנם התרגלנו אליו ,אבל )...בסמוך לנקב של כל אוזן?
ומדוע הוא מתנשא כחומה כלפי צידו האחורי ופתוח לגמרי מהצד הקדמי?

האם מדובר בהתפתחות מקרית? ובכן ,נתאר לעצמנו חייל
הנמצא בלילה בעמדת שמירה .כל האזור חשוך ושומם ,ושקט
מוחלט שורר מסביב .לפתע נשמע רשרוש מימין ,והנה הוא
פונה מיד לכיוון מקור הרעש.
מנין ידע החייל שהרשרוש הגיע מצד ימין? פשוט מאד! האוזן
הימנית שמעה את הקול שבריר שניה לפני האוזן השמאלית
וגם בעוצמה חזקה יותר ,והעבירה מיד את המידע למוח.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

למסירה

מכונת כביסה במצב טוב.

מה רבו
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החלטתי לכתוב לכם משהו מהחיים שלי ,שנראה לי
מתאים מאד לעשות ממנו סיפור מיוחד .אני דתי,
ועוסק בחינוך .בארבע השנים הראשונות שלי
בהוראה ,לא היה לי אפילו יום אחד טוב .לא הצלחתי
להשתלט על התלמידים .הם לא שמעו לי ,לא למדו,
והציקו לי בדרכים שקשה לתאר .בארבע השנים
הללו עברתי ארבעה מוסדות .כל מוסד החזיק אותי
כשנה ,כאשר בסביבות תמוז תמיד הגיעה ההזמנה
אל חדר המנהל ,והשיחה המוכרת" :תראה ,אתה
משתדל מאד ,אבל זה פשוט לא הולך ",במשך
השנים הללו ניסיתי הכל .כשהתחלתי ,באתי עם
המון כוונות טובות .ניסיתי להיות חברה'מן עם
הילדים ,אך מהר מאד הם ניצלו את זה .היו מקבלים
ממני פרסים ,ומייד אחר כך משתוללים כאילו לא
קרה כלום .התחלתי להיות קשוח יותר ,אך זה היה
כבר מאוחר .הם ידעו שאני לא כזה באמת ,ופשוט
צפצפו עליי .השנה הראשונה היתה פשוט איומה.
הייתי מתהפך בלילה על משכבי ופוחד מהיום הבא,
ובאמת כל יום היה חמור מקודמו.
בשנה השנייה הייתי קשוח ,ואז
החלו בעיות עם ההורים שהלכו
להנהלה והתלוננו עליי .נאלצתי
לרכך את עמדתי ,והילדים קלטו
שניצחו אותי ,והחלו לתקוף אותי
בלי רחמים ,בידיעה שידיי כבולות.
זו היתה השנה הגרועה ביותר שלי.
בשנה השלישית ,ניסיתי להיות
נחמד מצד אחד ,וקשוח מצד שני,
אבל הילדים היו צד שלישי  -והם
פשוט התעללו בי בלי לחשוב על הצדדים שלי .אני
כותב את זה כאילו בצחוק ,אבל הצחוק הזה כואב
מאד .הילדים האלה פשוט הרסו לי את כל החיים.
ערערו את הביטחון העצמי שלי ,גרמו לי להיות
בלתי מרוצה במשך כל היום .הלחץ היה נכנס גם
לבית שלי .לפעמים הרגשתי שאני ממש עויין אותם,
את התלמידים שלי  -על מה שהם מעוללים לי.
לפעמים הייתי מתחנן אליהם" :תפסיקו ,מה עשיתי
לכם?" ומה שקיבלתי היו צחוק ובוז .לא היה להם
כלפיי אפילו שמץ של רחמים .השיא היה לקראת
סוף השנה הרביעית ,לאחר שהיה ברור לי והודלף
להם שאיני ממשיך בשנה הבאה  -הם היו פוגעים בי
בצורה כזו ,שכבר שאלתי את נפשי למות .התחלתי
להרגיש שאני אויב שלהם  -ואם אני מרגיש כאויב
כלפי תלמידיי  -הרי שאינני ראוי להוראה .הלכתי
לאחד הרבנים שלי בישיבה .דיברתי איתו על הבעיות
שלי ,ואז התחלתי לבכות כמו ילד קטן .ממש לא
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יכולתי לדבר מרוב בכי .התביישתי שאני ,תלמידו
המבריק והגאה  -לא מצליח ללמד ילדים בני עשר.
הוא חיכה זמן רב עד שיכולתי בכלל לדבר ,ולאחר
מכן עודד אותי ,חיזק אותי ונתן לי כמה עצות .לפני
שהלכתי ,הוא נזכר במשהו" .אני רוצה שתיזכר",
אמר" .אולי היה מורה שהצקת לו ,ומשלמים לך
משמיים מידה כנגד מידה" .לא הייתי צריך לפשפש
הרבה בזיכרוני .מייד נזכרתי במורה גלזמן (שם בדוי),
שאני וילדי כיתתי ממש התעללנו בו .היינו מחקים
אותו ,צוחקים לו ,והוא היה מתרגז וצורח ,ואנחנו
היינו צוחקים לו בפנים .הוא היה דווקא מורה חביב,
רק זקן מדיי .לא היתה לו סבלנות לילדים שכמונו.
הוא תמיד היה מספר לנו על אלפי התלמידים שהיו
לו במשך השנים ,ועד כמה הוא סובל מאיתנו.
החלטתי שאני חייב לבקש ממנו מחילה .כיוון
שידעתי את שמו ,ופחות או יותר את כתובתו,
איתרתי אותו וביקשתי לבוא לבקר אצלו .הגעתי יום
אחד אחרי הצהריים .ראיתי מולי אדם קשיש ,חולה
ורזה .בקושי היכרתי את המורה שהיה לי .שאלתי
אותו בחשש אם הוא זוכר אותי ,והוא ענה שלא
(ידעתי כי אם אזכיר לו תעלול
מסוים שעשיתי לו עם הלוח -
הוא יזכור ,אבל העדפתי שלא
לעשות זאת) .סיפרתי לו שאני
עוסק בהוראה .הוא שאל איך זה
הולך ,ואני עניתי לו לאט לאט
שלא הולך לי ,שהילדים מציקים
לי ,ושאני חושב לפרוש מההוראה.
הוא נאנח והחל לספר לי כמה היו
קשות שנותיו האחרונות בתחום
ההוראה ,וכיצד פרש לאחר שבץ
מוחי ,שקיבל בעקבות הרוגז שלו" .הילדים האלה
נתנו לי משמעות לחיים ,אך באותה מידה גם קיצרו
לי אותם ",נאנח .העזתי ואמרתי לו ,שאני חושב
שאני מאותם ילדים שקיצרו לו את החיים ,ושבאתי
להתנצל על כך ולפייסו .הוא מאד התרגש ,ופתאום
התברר שהוא כן זוכר אותי ואת ילדי כיתתי אני
חושב שמההתחלה ידע מי אני .ישבנו בעצב ,כאשר
הסברתי לו שאני מרגיש כי חוסר ההצלחה שלי ,הוא
בגלל התנהגותי הנוראה כלפיו .הוא אמר שהוא
מוחל לי ,ואחר כך התחיל לבכות .הוא לא הצליח
לדבר ,ובסוף הצליח לומר לי שאינו בוכה על מה
שעשיתי לו ,אלא על חייו הוא .מסתבר שיש לו בן
יחיד שעזב את הדת ואת הארץ ,ואין לו שום קשר
עם הוריו" .נכשלתי לא רק עם תלמידיי ,אלא גם עם
בני היחיד ",בכה" .אולי טעיתי איתו ,אולי הייתי
צריך להתנהג אחרת ,אבל כעת כבר מאוחר .הוא
שם ,נשוי לנוכריה ולא רוצה לשמוע מאבא שלו".
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שבת פרשת" :שלח"
כניסת השבת19:18 :
יציאת השבת20:32 :
ר"ת21:01 :

ֹלא-יָ בּוזּו לַ ּגַ ּנָ בּ ,כִ י יִ גְ נֹוב
לְ ַמּלֵ א נַ ְפׁשֹוּ ,כִ י יִ ְר ָעב.

(משלי  -פרק ו' ,פסוק ל')
אין מרבים לבזות את הגנב כאשר יגנוב למלא נפשו כי
רעב הוא וגנב לשבור הרעבון וכמעט לאונס יחשב

פרשה

וליקחה

בתחילת פרשתנו נימנו שמות הנשיאים ששלח
משה רבינו לתור את הארץ" ,כולם אנשים (הכוונה
 חשובים) ,ראשי בני ישראל המה" הכתוב מנאםאחד לאחד ,אף לפי איזה סדר נימנו? "לא לדגליהם,
לא לציבאותם ,ולא לתולדותם" .ציין הרמב"ן זצ"ל:
"ונראה ,שראה למנותם כאן לפי מעלתם ,כי היו
ראשים ונשיאים בעם ,כאשר סיפר ,והזכיר הנכבד
קודם במעלה .כי ממעלת עצמם מנאם ,ולא למעלת
השבט" .מתבוננים אנו ברשימת האישים ,ומוצאים
את כלב בן יפונה שלישי ,ואת יהושע בן נון חמישי!
ולבסוף ,הן ידוע ,היה כלב בן יפונה נשיא שבט יהודה,
שבט המלוכה ,ועמד בראשו בכיבוש הארץ ,אבל
יהושע בן נון ,היה למלך ישראל ,והעם קיבל מרותו,
והצהיר" :כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את
דבריך לכל אשר תצוונו יומת".
ואנו עומדים ותוהים :מאחר ויהושע לא היה הגדול
שבכולם ,כיצד עקף והגיע לראש הפיסגה? והתשובה
ניתנה בתורה" :לא ימוש מתוך האוהל" .בהתמדתו
ושקידתו ובעקשנותו בתורה הקדושה זכה ועלה
מעלה מעלה ,בהבטחת חז"ל" :למך מאהבה ,וסוף
הכבוד לבוא" "ונותנת לו (התורה) מלכות וממשלה!"
ומכאן קריאת חיזוק ,עידוד לכל עמלי התורה :חיזקו
ואימצו ,שיקדו על דלתות התורה" .החלש יאמר גיבור
אני" ובשקידתכם תגיעו לראש הפסגה!
(מעיין השבוע)

שאלתי מה אוכל לעשות ,כדי שיתכפר עווני כלפיו,
והוא אמר לי" :אני חולה מאד ונוטה למות .אני רוצה
שתארגן כמה שיותר תלמידים להלוויה שלי" .והוא
אומר לי כך" :כל אדם יודע שלא יחיה לנצח .החיים
הם רק מעבר שבו האדם צריך לקיים את ציווי ד',
ולהיות ראוי לחיי עולם הבא .לאחר שהאדם מת
מלוים אותו ילדיו חבריו וידידיו שאצלם מונחים כל
מעשיו הטובים והרעים .אם התלמידים שלי לשעבר
יבואו להלוויה שלי ,יכול להיות שהם יזכרו את מה
שדרשתי מהם וישפרו את מעשיהם ועל ידי זה ירבו
זכויותי .הילד שלי לא יבוא ללוות אותי  -ואולי טוב
שכך .מכיוון שנכשלתי בחינוכו ,יש מקום להניח
שהתרשלתי ואולי פשעתי  -ועוון זה ילך אחרי .מצד
שני ,אולי טוב היה שילך כדי להזכיר את הכאב
והייסורים שעברו עלי בגינו ,ייסורי אב שבנו קרע
עצמו ממנו  -בודאי ממרקים עוונות וטוב הוא הדבר

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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שיעלו עד כיסא הכבוד ויבקשו
עלי רחמים וימליצו עלי טוב"" .כך
או כך  -בני לא יבוא ואני נותרתי
לבד ,ואין אפילו מניין שיבוא אחרי ,אין מי שיאמר
קדיש .אני בודד וערירי איש אינו הולך איתי ואיש
לא ילד אחרי .ככל שאני מהרהר ,יש מי שיכולים
ללכת אחרי  -ולהזכיר ליושב בשמים את מאמצי
הגדולים מחד ואת הייסורים שעברתי מאידך  -ואלה
הם תלמידי הרבים שגם אם לא הצלחתי לגרום להם
לאהוב אותי  -בודאי הצלחתי לחנך אותם לטוב .והם
יהיו גם המעשים הטובים וגם הייסורים שאני כל כך
רוצה שילוו אותי"" .איני רוצה ללכת לבד לקבר",
בכה" .אני חייב שילוו אותי .לבד אני פוחד .תלך,
תזכיר להם אותי .יש הרבה תלמידים שלי הנושאים
רגשות אשמה  -כמוך .אולי הם יסכימו לבוא להלוויה
שלי כדי לכפר על זה"" .אני חושב שכמה מהם גם
אהבו אותי ,רק שלא כל כך ידעו לבטא את זה ,ובאם
הם יבואו הם יזכרו בדברים אותם אמרתי ,ביקשתי
ודרשתי מהם ,ואולי לזכותי ישפרו מעשיהם ויהיו לי
זכויות נוספות .מה עוד שהם בודאי יזכרו במה
שעשו לי ,למורה שלהם ,וזה יגרום להם להתבונן
ולשפר את התנהגותם בין אדם לחבירו ובין אדם
למקום" .לקח לי זמן לעכל את הבקשה הזו .שאלתי
אותו איך אני עושה את זה ,כלומר ,איך אוכל להודיע
להם לבוא להלוויה אם עדיין לא נפטר .והוא אמר:
"תתקשר אליהם שידעו מה מצבי ,שיאמרו פרקי
תהילים לזכותי ,ותבקש מהם שאם חלילה יקרה לי
משהו יודיע כל אחד לעשרה וככה יבואו תלמידי
להלוויה שלי להרבות בזכויותי" .הבקשה הזו ריגשה
אותי מאד .החלטתי שלא להתווכח איתו .נפרדנו
והבטחתי לו שאשמור איתו על קשר ואעדכן אותו.
הוא צייד אותי ברשימת תלמידיו משנים עברו,
ובדרך הביתה  -לא נעים לי לומר  -העניין התחיל
למצוא חן בעיניי .אמרתי לעצמי" :אני אארגן לו את
הלוויה הכי גדולה שהוא יכול לתאר לעצמו ".באתי
הביתה והתקשרתי לכמה מחבריי לכיתה .גם הם
התלהבו וקיבלו כל אחד כיתה שלמה .לאט לאט
גייסנו עוד תלמידים לשעבר ,וידעתי שישנו גרעין
של  25בוגרים ,שכל אחד מהם היה צריך לדאוג
לכיתה שלמה .הבעיה הגדולה ביותר היתה להסביר
לאנשים ,שעליהם להתכונן להלוויה של מישהו
שעדיין לא נפטר .אבל כולם זכרו את האיש ,והעניין
נגע לליבם .לרבים מהם היו ייסורי מצפון בקשר
להתנהגותם כלפיו בזמנו .כולם רצו לכפר על כך.
עברו כמה חודשים .היו עידכונים ,רבים התקשרו
לשאול מה קורה והתשובה היתה " :ב"ה חי ".נסעתי
אליו מדי פעם לעדכן אותו כמה תלמידים אמורים
להשתתף בהלוויה שלו .זה ריגש אותו מאד .סיפרתי
לו שכולם מתעניינים לשמוע מה קורה .צחקנו קצת
על הסיטואציה המוזרה הזו .נקשרה בינינו ידידות
קרובה .יום אחד ,אשתו התקשרה וסיפרה שמצבו
מחמיר .נסעתי אליו .הוא ישב דומם ,מכונס בתוך
עצמו .שעות לא דיבר .סייעתי לו לאכול ,והוא נראה
מאד חלש .לא יכול היה לדבר ,רק הניח את ידו על
ידי בחמימות .כשהלכתי ,שאל
בקושי מה קורה .עניתי לו
שבסדר ,שכולם בהיכון ,והוא
נידנד עם הראש לאות שהוא

לע"נ שאול

מרוצה .חזרתי אליו כעבור יומיים ,כשהיה ממש
שכיב מרע .הוא אמר לאשתו" :תגידי לו שיתחיל עם
הטלפונים ".לא עשיתי זאת .יש גבול לכל דבר.
אמרתי לו שהוא יהיה עוד הרבה זמן ,וחבל סתם
להקפיץ את כולם להלוויה שלו .נסעתי שוב הביתה,
הודעתי לכולם להיות בהיכון ,ולאחר מכן חזרתי
אליו .הוא היה גוסס ממש ,אך צלול בדעתו .הוא
אמר את מילותיו האחרונות בקושי" :אני מעריך
מאד את מה שעשית בשבילי .אני מוחל לך ,תלמידי,
ומאחל לך שתהיה מורה טוב ,לא כמוני ".אחר כך
בכה חרישית ,ביקש ממני לעזור לו לשכב ,לחץ את
ידי ,ביקש ממני להגיד איתו "שמע ישראל"  -ונפטר.
עוד לפני שהרופא קבע רשמית את מותו ,התחלתי
במסכת הטלפונים .תוך שעה ,ידע הגרעין הקשה על
שעת ההלוויה ומקומה .תוך חמש שעות ידעו אלפי
בוגרים על ההלוויה .היתה זו הלוויה שתושבי
הקריות לא ראו מזה שנים .אלפי בני אדם היו שם,
כמעט אף אחד לא נעדר .אנשים שלא נפגשו במשך
שנים ,מצאו את עצמם מנסים לזהות זה את זה .זו
היתה גם הלוויה וגם פגישת מחזור .כולם השתרכו
אחרי הארון ,כמו נחש מתפתל ,ותושבי שכונתו
עמדו מופתעים למראה כמות האנשים שהגיעה
להלוויתו של המורה הצנוע והשקט .בהלוויה
הספדתי אותו ,וגם מנהל בית הספר נשא הספד.
התרגשתי מאד כשדיברתי ,וההתרגשות שלי עברה
לכולם .החיוכים של האנשים שנפגשו זה עתה ,הפכו
לנוגים ,ולאחר מכן לבכי של ממש .דיברתי על כך
שהחיים חולפים ומה אנו מספיקים בהם ,וכמה
שצריך לנצל את הזמן ולתקן מה שניתן .בסופו של
דבר בכיתי ממש ,וכולם הצטרפו אליי .בכיתי עליו
ובכיתי על עצמי ,בכיתי על העבר שלי ובכיתי על
העתיד שלי .בסוף כולנו אמרנו קדיש .כל התלמידים
שלו ,אלפי אנשים ,אמרו במקום הבן האחד שלא
אמר .הרגשתי שהוא מחייך אליי מהקבר .זהו
הסיפור .מעבר למה שנתתי למורה שלי  -נתתי
הרבה לעצמי .איני יודע את טיב השינוי שחל בי,
אבל החוויה הזו לא הותירה אותי כפי שהייתי.
עזבתי את בית הספר היסודי והתחלתי ללמד בתיכון.
אפשר לומר שאני מצליח שם מאד .אף פעם לא
אדע אם זה בגלל ה"משנה מקום" ,או השינוי האישי
שעברתי בחיי .הסיפור עם המורה שלי נתן בי הרבה
כוחות והסתכלות חדשה על החיים ,שכנראה סייעה
לי מאד בדרכי בחיים .עוד מעט ימלאו עשרים שנה
לעבודתי בהוראה .אני מחזיק מעמד כבר  16שנים
במקום אחד .פעם בשנה ,כל התיכון מתכנס לשמוע
את הסיפור המיוחד שלי ,ולאחריו אני אומר קדיש.
זה קורה ביום השנה לפטירתו ...החל בכ' בכסלו.
לפחות פעם בשנה אני עולה לקברו .יש לי מנהג
מוזר לספור את האבנים שעל הקבר ,ולראות בפעם
הבאה כמה יש .מסתבר שתמיד נוספים לערימה עוד
מספר אבנים .מסתבר שאני לא היחיד שחש רגשי
אשם בקשר למורה הזה.

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

רבי מרדכי מלכוביץ

נקודה למחשבה

"...כשיצר הרע רואה שאין מקשיבים לו ,הוא בא
לאדם בדמות יצר הטוב ,ומסיתו לעשות מצוות
מזוייפות"...

השאלות

שלכם

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

בשבוע שעבר נשמט חלק מהתשובה של
השאלה הבאה ולכן הובאה בשנית בשלמותה
שאלה :כבוד הרב .אחי גר בישוב שבו יש מכולת
אחת ,והוא פתח מאפיה ,ובעל המכולת גם הוא
מתכוון לפתוח מאפייה .מה ההלכה אומרת במצב
הזה? האם מותר לבעל המכולת לפתוח עסק
מתחרה לעסק של אחי?
תשובה :לפי ההלכה מותר לבעל המכולת לפתוח
מאפייה ,למרות שהמאפייה קדמה לו ,ואין כאן
ענין של השגת גבול.
אולם אם ייגרם לבעל המאפייה הפסדים אשר
יחתכו ויפסידו את פרנסתו לגמרי ,אז יש לדון
מצד השגת גבול באופן שהעסק ממוקם סמוך
למאפייה.
שאלה :רבנית רוצה לעשות הפרשת חלה בבית
הכנסת לנשים בלבד האם יש לה בעיה לשיר ליד
ארון הקודש בבית הכנסת?
תשובה :אנו מצווים על מורא וכבוד שיש לנהוג
בבתי כנסיות ובתי מדרשות ,ואין נוהגים בהם
קלות ראש כגון :שחוק והיתול ושיחה בטלה
כמבואר בשו"ע (סימן קנא-א).
ולכן אם מדובר בשירי קודש ושבח לה' יתברך,
שאין בהם בהם קלות ראש חלילה ,מותר לשיר
בבית הכנסת ואף ליד ארון הקודש.
אולם אם מדובר בשירי חולין בוודאי שאסור
לשוררם בבית הכנסת בתכלית האיסור.
וכן מותר לקיים מצוות הפרשת חלה בבית הכנסת,
אולם לישת הבצק לא תעשה בבית הכנסת ,אלא
בחדר צדדי הסמוך לבית הכנסת ,מפני קדושת
המקום
שאלה :מצאתי מחשבון ואני בטוחה שהוא לא
שלי ,יכול להיות שלקחתי ושכחתי להחזיר לפני
המון זמן ואני לא יודעת של מי הוא ,מה לעשות
כדי שלא יהיה גזל?
תשובה :יש לרשום על המחשבון במדבקה שהוא
לא שלך ,וכאשר תזכרי ,או כשתצליחי לברר של מי
הוא ,תחזירי את המחשבון לבעליו .ובנתיים מותר
להשתמש במחשבון כיון שהגיע לידך בהיתר.

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

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

לע"נ חן חיים בן נחמה

ז"ל

החלון

לע"נ רמי גד בן

שרה ז"ל

מעשה בית הדין

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?

השאלה משבוע שעבר
הבקבוק
שלומי עבד במסעדה יוקרתית ונהג לשמור
לעצמו את בקבוקי היין כדי להזדכות עליהם ,יום
אחד הגיע לקוח שקנה בקבוק יין ,לאחר ששילם
קם ממקומו ודרש את הבקבוק בחזרה ,אך
התברר ששלומי שפך את היין כדי לשמור לעצמו
את הבקבוק .הלקוח כעס וביקש את היין ששילם
תמורתו ,ובעל המסעדה שקלט את השיטה של
שלומי מיהר לתבוע אותו רטרואקטיבית על כל
הבקבוקים ששמר לעצמו .מה דעתכם?
תשובה בקצרה:
שלומי פטור מלשלם על שאריות היין ללקוח ,ועל
הבקבוקים לבעל המסעדה.
תשובה בהרחבה:
בסיפור שלנו שלומי היה בטוח שהלקוח אינו
מעוניין בשאריות היין ,והיה מקום לחשוב כך
כיוון שמדובר במסעדה יוקרתית שהלקוחות
בה אינם לוקחים אתם לביתם את שאריות
היין .האם המחשבה של שלומי תפטור אותו
מתשלום על שארית היין ללקוח? כדי להבין

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.

הרגיל ללמוד ויש כלי
א.
כתיבה לפניו – עליו להסירם מלפני
השבת.
אין לפרק או לנעוץ כמין
ב.
מסמרים מפלסטיק על גבי לוח
מחורר שיוצרים מהם אותיות או
ציורים.
מותר לקחת מוצרי אוכל
ג.
מהחנות לצורך השבת ,אך אסור
לו לומר לבעל החנות לשון קניה
או מכירה או הזכרת סכום המוצר
או המשקל ,אלא יאמר לו בלשון
נתינה כגון " תן לי מוצר פלוני" וכל
זה מדובר שאין איסורים אחרים
בפתיחת החנות ואינו עושה כן דרך
קבע.

זאת נצטט פסיקה הלכתית (שולחן ערוך 'חושן
משפט' סימן שמ'א סעיף ד') לגבי יתומים שהיה
שור ברשותו של אביהם ,והם חשבו שהוא שלו
ושחטו אותו ואכלו את בשרו ,ולבסוף התברר
שהשור לא היה של האבא .במקרה זה משלמים
היתומים 'דמי בשר בזול' (ערך מופחת כשווי
מה שנהנו מהבשר) ורק משום שהם נהנו
מבשרו של השור ,אבל אם לא נהנו ממנו והשור
מת פטורים מתשלום .מדוע פטורים היתומים
מתשלום? כיוון שהיו בטוחים שהשור הוא
של אביהם ,והיה מקום למחשבה הזאת ,הם
נקראים 'אנוסים' ופטורים מלשלם .אם כן ,נוכל
ללמוד מהלכה זאת למקרה שלנו :המלצר היה
בטוח שאלו שאריות של הלקוח שהרי הוא כבר
קם ממקומו ושילם ,ובנוסף מדובר במסעדה
יוקרתית שבה הלקוחות אינם נוהגים לקחת
אתם את השאריות והלקוח היה נראה כאדם
מכובד שהולך כמנהג המקום ,לכן המלצר
נקרא 'אנוס' כי היה בטוח שהלקוח אינו מעוניין
ביין ויהיה פטור מלשלם על שארית היין .אבל
אם המלצר היה שותה את שאריות היין ,היה
צריך לשלם את שווי ההנאה של שתיית היין.
ונראה לומר ,שכיוון שתפקידו של המלצר הוא
גם לנקות את השולחנות אחרי האוכל ,הרי
שהיה מותר לו לשפוך את שאריות היין ,כפי
שקורה עם שאריות של רוב הלקוחות.
האם מותר היה למלצר לאסוף את הבקבוקים
למטרת רווח?
ישנו צד לומר שלכאורה הבקבוקים שייכים

לבעל המסעדה שהרי הוא זה ששילם עליהם,
ולשלומי אסור לקחת אותם ועליו להחזיר את
שווי הבקבוקים .אבל להלכה :מותר למלצר
לאסוף את הבקבוקים כיוון שבעל הבית מעולם
לא טרח לאסוף אותם ,וגם לא ביקש לעשות
זאת למרות שהיה מודע לעובדה שהם שווים
סכום מסוים .אם זה לא עניין אותו – נחשב
הדבר כאילו גילה דעתו שסכום זה אינו חשוב
עבורו והוא מפקיר אותו באמצעות ניקיון
השולחנות של המלצרים ,ומה שטוען בעל
המסעדה שאם היה יודע שהמלצר מרוויח
מזה סכום יפה כל חודש לא היה מוותר על
הבקבוקים ,אינו טענה ,כיוון שהסכום הצטבר
באיטיות ומדי יום התווספו להם שקלים
נוספים ,ובכל יום הוא ויתר על מספר שקלים
בודדים שיכל לזכות בהם .וכי קבצן שאוסף
כסף ואדם נותן לו מטבע מדי בוקר ,האם יכול
התורם לתבוע ממנו את הכסף בטענה שהצטבר
לו סכום גבוה? לא .ולכן ,להלכה מותר לשלומי
לאסוף את הבקבוקים ואינו צריך להחזיר אותם
לבעל המסעדה.
מה דינן של כל השאריות שנשארות אצל בעלי
המלאכה ,האם הן שייכות להם או לבעל הבית?
הובא בהלכה (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן
שנ'ח סעיף ט') שחייט שהשאיר מהחוט שיעור
של 'כדי משיכת מחט' או שהשאיר מהבד שיעור
של 'שלושה אצבעות על שלושה אצבעות' חייב
להחזיר אותם לבעלים .פחות מאומדן הלכתי
זה ,יכול להשאיר זאת ברשותו כיוון שחכמים
גילו בדעתו של בעל הבגד שאינו מקפיד על
כמות קטנה שכזאת .אבל במקום אחר (סעיף
י'א) פסק השולחן ערוך שהולכים אחר 'מנהג
המדינה' ולכן נפסק להלכה שבמקום שבעל
הבית אינו מקפיד ,גם אם יבוא אדם אחד
ויאמר' :אני מקפיד!' בטלה דעתו מכיוון שרוב
האנשים אינם מקפידים .ולכן ,לדוגמה ,אדם
שעושה שמחה משפחתית והזמין קייטרינג או
שנשאר לו אוכל מהאולם ,המנהג הוא שהאוכל
שייך לבעל השמחה כיוון שהוא שילם על המנות
הללו ,ולגבי השתייה מקבל בעל השמחה רק
הבקבוקים
את
הפתוחים ואילו
הסגורים חוזרים
בעל
לרשות
האולם.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

