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בעיות בהפצת העלון? אנא חייגו052-6971199 :

ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח

לא ייפלא ,איפוא ,שכשל חינוכי זה אשר נזרע בהיסח מן הנמנע יהיה לתקנן או
הדעת (והכוונה שעד גיל  5לערך הורים לא מציבים להתגבר עליהן בשנים מאוחרות יותר.
דרישות בפני הילד ) ,מצמיח פירות באושים .כאשר
ניגשים לחנך ילד שעבר בשנותיו הראשונות את לדוגמה ,ילד שנחשף ללא הרף לגילויי אכזריות
התהליך המתואר לעיל ,ההורים מתייאשים חיש מהר בסביבתו ,יראה בהם באופן טבעי מעשי גבורה
ומוותרים על חינוכו או מכלים את הכוחות במאבקים הראויים לחיקוי ,ובהתאם לכך ינהג באכזריות כלפי
אינסופיים .ההורים תולים את הקולר בטבעו של הילד ,חבריו והוריו .אם ניתן לו להתנהג בצורה זו ,ולא נעיר
בעוד שהם עצמם הביאוהו למצב מביך זה ,מכיוון לו מפאת גילו הצעיר ,ואף ננחם את עצמנו שהוא בסך
שהם לא ראו את הנולד.
הכל ילד ,אנו חוטאים בנפשו .הוא יבין שהתנהגותו היא
נורמה מקובלת ,הוא יפנים אותה בלבו ויבנה עליה את
על ההורים לנצל את גיל הינקות כדי לחנך את העולל אישיותו .לעומת זאת ,אם ניתן לו להבין שאכזריות
ולהכשירו לחיות על פי אמות מידה מוסריות .חשוב היא מידה שלילית ,ואף נמנע ממנו לעשות מעשים
להמנע מעשיית שגיאות מסוכנות ,שגיאות שכמעט אלו ,נוכל לאזן את השפעתה השלילית של הסביבה.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

הפתרון משבוע שעבר

משפט מוכר המכיל  6מילים לפי סדר המספרים

כאן כתוב :שובבים
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החלפת רהיט? תתחדש.
קנית ,מיטה ,עגלה או
מוצר חשמל?
מזל טוב!
ישנם אנשים שישמחו
לקבל את המוצר הישן.
למסירת/קבלת
המוצרים ,צלצל:

גמ"ח
בגדי תינוקות וילדים
הגיעו בגדים נוספים
לקבלה או מסירת מוצרים

052-6111900
מעשיך המוח -מחקרי המוח התפתחו מאוד בעשרות שנים
האחרונות ,אפשרויות הסריקה החדישות של המוח
מאפשרות להתבונן לעומק על תהליכים המתרחשים
בתוך האבר המסתורי הזה ,אמנם עדיין רב הנסתר מן הנגלה אך
ההתקדמות בתחום זה צוברת תאוצה רבה.
כבר באמצע המאה הקודמת גילו חוקרי המוח מספר תופעות
מרתקות שהתאפשרו להתקדם ולהשתכלל הודות לטכנולוגיה

שהתקדמה עם השנים .אחד הדברים הראשונים שנבדקו
היה כושר הזיכרון המסתורי של המוח ,החוקרים ניסו
לבדוק אם יש גבול לכושר הקיבולת היכול להיאגר בתוך
החומר האפור-וורדרד הזה .על פי הידוע ,המח אוגר
בתוכו זיכרונות רבים מספור ,כיום מניחים חוקרי המח
שכל דבר שראינו או שמענו או חווינו בכל צורה שהיא,
נצרב במוח לתמיד.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

050-9800059

'מה רבו
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היה זה בעת ביקור בארה"ב אצל בן משפחתי,
מדובר ביהודי חובש כיפה שחורה העוסק
לפרנסתו ברכישת בתים והשכרתם .ידעתי
שהוא עושה חיל בעסקיו ,ושהוא נחשב לעשיר
גדול ,אולם כשהגעתי למשרדו ,נראה היה לי
שקצת הגזימו בתיאור הצלחתו .המשרד שידר
דלות ומפסידנות ונראה כמו סמל של כישלון.
הוא היה קטן להחריד ולמעשה היה ממוקם
בתוך משרד אחר של ארגון חסד כלשהו ( !)
אנשים באו ויצאו כשלא ברור מי מגיע למי ,על
שולחן המנהל היו ערימות של מסמכים ,מחשב
שהיו בו כונן ( Aלמי שזוכר שהיו כוננים כאלה),
ולידו קומקום חשמלי וכמה כוסות קלקר,
בחדר הפנימי הייתה מזכירה שענתה לטלפונים
ובקיצור ,העסק נראה כמו ניהול של גארא'ז
כושל בשכונה דרום תל אביבית מוזנחת...
כמובן שלא אמרתי דבר על תחושתי ...קרוב
משפחתי הזמין אותי לשבת ,ובשביל זה היה
צריך לפנות ערימת טפסים שהייתה מונחת על
הכיסא .הוא הרתיח לי קפה מהקומקום שהיה
מונח על שולחנו והזהיר אותי ,שלא לשפוך
קפה על הטפסים (שהועברו מהכיסא שלי),
כי כל טופס שווה לפחות  12,000דולר .היו שם
מאות טפסים כאלה על הכיסאות וכנראה ,עוד
כמה מאות שתוייקו בתיקים שהיו מונחים בתוך
הארונות" .אינני מבין" ,אמרתי" .איך כל טופס
יכול להיות שווה כל כך הרבה כסף" ? "פשוט
מאד" ,אמר" .אלה הם חוזים שנתיים לשכירות
הבתים .הממוצע לדירה הוא אלף דולר ובשנה
יש  12חודשים ,ומכאן הגעתי לשווי הטופס".
"רגע ,אמרתי" ,אתה רוצה לומר לי שבבעלותך
כמה מאות בתים"? "ומה נראה לך ,שבשביל
עשר בתים הייתי מחזיק משרד"? "גם כן
משרד" ,מלמלתי לעצמי" .אמרת משהו"?
שאל קרוב משפחתי" .התכוונתי שבישראל,
כל אחד שיש לו עשר בתים כבר מחזיק משרד
מפואר ,עם מזכירות ופינות תה ולובי ,ואילו
אתה ,עם מאות בתים מסתפק במשרד כזה"?
"זה טוב לעסקים" ,אמר" .כן" ,אמרתי בציניות.
"אין ספק שזה עולה פחות ממשרד מפואר".
"אתה לא מבין אותי" ,אמר" .איני מתכוון לדמי

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

השכירות .את אלה ניתן לשלם ללא קושי.
הכוונה שלי היא ,שניקור עיניים מזיק לעסקים
יותר מכל הוצאה אחרת .אנשים אינם יודעים
זאת ,אבל מי שלמד גמרא יודע את דברי חז"ל,
שמתוך מאה בני אדם אחד מת בדרך כל הארץ
ו 99-מעין רעה .אך מעבר לעניין הרפואי ,גם
בתחום העסקי ,כי ברגע שאנשים שמים לב
להצלחתך ,חלקם ינסו להתחרות איתך ,שזה
עוד מילא ,אבל חלקם ינסו להוריד אותך
מחמת הקנאה .גם ככה לא קל בעסקים" ,אמר.
"אני צריך להוסיף לעצמי בעיות עם משרדים
מפוארים וכל הנערישקייט הזה"? "חוץ מזה",
אמר" ,זה משפיע גם על הקליינטים שלי ,שוכרי
הדירות שרובם עניים ,כי כשהם באים לכאן הם
פחות שונאים
אותי ,מאשר היו
מגיעים למשרד
מפואר שהיה
מזכיר להם את
אם
דלותם".
חשבתי שזוהי
החכמה היחידה שמצאתי שם במשרד הדלוח
הזה  -טעיתי .לפתע הוא אומר לי" :תראה,
בעוד רבע שעה יש לי פגישה לא נעימה ,מגיעה
לכאן משפחה שמעוניינת לצאת מהדירה לפני
תום החוזה .עם זה לכשעצמו אין לי בעיה,
הם גם קצת צודקים  -הבית שלהם דלף מים
ולמרות שדאגתי לתיקון מהיר ,הם כועסים על
עצם הדליפה ורוצים לנצל זאת להפסיק את
החוזה .כפי שאמרתי ,בקשתם תיענה על ידי.
הבעיה האמיתית היא שעל פי הדיבור שלהם
נראה לי שהם באים לכאן כדי לריב איתי,
לאיים עלי ואפילו לנסות לסחוט אותי לתת
להם פיצויים על הדליפה .אתה מוזמן להישאר
לראות מה יהיה" .האמת שקצת פחדתי .ידעתי
היטב שהאוכלוסיות שעבד איתן היו תחתית
שבתחתית .הבטתי במשרד האומלל ובקרוב
משפחתי הצנום ,ולא הבנתי איך הוא ממשיך
בעבודתו ברוגע מול הפגישה הממשמשת
ובאה .החלטתי להישאר ,כדי לראות במו עיניי
מה יתפתח .כשהם הגיעו ,קלטתי כמה צדקתי
בפחדי .הייתה זו אישה שחורה שהגיע עם
שניים מבני משפחתה ,שני שחורים גברתנים.

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

שבת פרשת " :שמות"
כניסת השבת16:21 :
יציאת השבת17:31 :
ר"ת18:04 :

ח-אב; ּוכְ ִסיל ָא ָדם,
ֵּבן ָחכָ ם ,יְ ַׂש ַּמ ָ
ּבֹוזֶ ה ִאּמֹו(.משלי  -פרק ט"ו ,פסוק כ')
בראותו הבן במושב החכמים ,ישמח את האב ,וכסיל מבזה
דווקא את אימו ,כיוון שדרך נשים לגעגע על בניהן ולמנוע
מהם שבט מוסר והבריות מבזין אותם לומר ארור שזה גדל.

פרשה וליקחה
הקב"ה נגלה אל משה במעמד "הסנה הבוער" ,אך קודם,
המתין הבורא שמשה יירתע ,ורק אח"כ נגלה אליו .צריך
להבין מדוע לא קרא ה' אל משה כבר בתחילה ,מדוע רק
לאחר שראה ה' כי סר לראות את הסנה בוער ,רק אז זכה
לגילוי הנורא?
והדבר יובן עפ"י סיפור על החפץ חיים זצ"ל ,שבצעירותו
היה דבוק ברבו רבי נחום מהורדנה זצ"ל ,ולמד ממנו דרכי
חיים שהשפיעו על אישיותו ומעשיו למשך כל ימי חייו.
מדי יום ביומו ,היה החפץ חיים שם לב שרבו רבי נחום
נעלם בשעת חצות .תורה היא וללמוד היה צריך ,ולכן
התחקה אחר עקבותיו ,וראהו נכנס לבית הכנסת כשהוא
נועל את הדלת בפניו .ביקש הח"ח לדעת מה עושה רבו,
ותכנן להישאר אחר תפלת ערבית בבית הכנסת ולהסתתר
בעזרת הנשים ,הגבאי ינעל את הדלתות והוא ימתין לבוא
רבו בחצות הלילה .וכך עשה.
בשעת חצות ,הגיע הרבי מהורודנה ,ולא ידע כי הנער
מתחבא בעזרת הנשים .עלה על הבימה ,הוציא ספר
והחל הוגה בו בשרעפי קודש .לפתע פתאום ראה החפץ
חיים אש קודש בוערת ומלחכת סביב רבי נחום ,והמראה
מבהיל ונורא הוד .כל גופו של הנער החל רועד מול החיזיון
המבהיל ,ועד הבוקר כאשר פתח הגבאי את בית הכנסת
עוד עמד החפץ חיים מסומר למקומו בבעתה.
מראה אש התורה נחרט בלבו לכל חייו( .מעיין השבוע)

הפנים שלהם היו כועסים מאד .צדק קרוב
משפחתי .הם בפירוש באו לריב .הם עמדו
במסדרון המבוא שבקושי הכיל את שלושתם
והבנתי מספיק אנגלית כדי להבין ,שיש להם
דרישות והם יראו ליהודי הזה שלא סוחטים
שחורים ,במילים שאינן מבשרות טוב .היה ברור
שהם מתכוונים שדבריהם יגיעו לבוס ,שיבין
עם מי יש לו עסק ויפחד ממצב בו יכעסו על
באמת .אך קרוב משפחתי נותר רגוע לחלוטין.
ואז הוא מרים טלפון וביידיש אומר לבן שיחו:
"תשלח לי את השותף שלי" .הוא יוצא אל
השלישייה ואומר להם באדיבות" :תצטרכו
להמתין שלוש דקות .השותף שלי בחנייה יעלה
מיד .הפגישה חייבת להתקיים איתו .אתם
יכולים לשבת" .הוא מיהר והרים מהכיסאות
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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האחרים במשרד ,את הניירות
שנערמו עליהם והציע להם
לשבת .הם התיישבו .לצידו
עמד כיסא מנהלים נוסף עבור שותפו (עליו
כלל לא ידעתי עד לרגע זה) והחדר שגם כך
היה קטן מאד ,הפך לפתע לדחוס עד מאד.
האווירה ,אם זה מעניין אתכם ,דמתה למיכל
דלק שגפרור אחד יפוצץ אותו לגמרי .אחד
המלווים של האישה פתח ואמר" :כמה כסף
אתה משלם לנו"? הייתם צריכים להיות שם
כדי להבין ,על פי אורח דיבורו ושפת הגוף
המאיימת שלו שלא היה שום מצב בעולם
לותר לו משהו ,שמרמז על תשובה שלילית.
הגברתן השחור רתח מזעם ומשנאה והיה
ברור ,שהוא רגע לפני חוסר שליטה וכי הוא
בא לתכלית אחת  -להוציא כסף ובמקום ,תוך
ניצול הלחץ ,לנוכח איום שאינו משתמע לשתי
פנים .שאלתי את עצמי ,אם קרוב משפחתי
עשה נכון שלא הזמין משטרה .השחור הלם
בחוזקה על השולחן" .אתה שומע אותי או
לא"? "אני שומע אותך היטב" ,ענה קרוב-
משפחתי הצנום ברוגע ,כאילו הוא מדבר עם
זקנה בת מאה" .אני שומע ברגע שהשותף שלי
נכנס ונוכל להתחיל בפגישה" .חשבתי לעצמי
מה הוא סומך כל כך על השותף שלו ,הלא גם
מניין יהודים לא יוכלו לגברתן הזה .חשבתי גם
על הבושות שיהיו כאן ,אם תתפתח קטטה.
ואז השותף נכנס לחדר .מה אומר ומה אדבר.
חוויתי הפתעות בחיי  -אך כזו  -מעולם לא.
הוא היה שחור שהתנשא לגובה שתי מטר
ולרוחב מטר וחצי ,פניו נראו מפחידות ממש
ומעינו ירדה צלקת מכוערת עד לפה ממש .הר
אדם .הוא ממש לא נראה כמו השותף של קרוב
משפחתי ובמחשבה שנייה ,דוקא כן .הוא היה
לבוש פשוט ביותר בטרנינג רחובי ,כאילו הגיע
מריצת אימון ממש כמו אחרוני השחורים .הוא
עקף את השולחן והתיישב על הכסא הצמוד
לקרוב משפחתי והיישיר מבט לשחור הגברתן,
שמולו לא נראה כמו גברתן ואמר רק מילה
אחת "( TALK :דבר") .האיש שרגע לפני
כן נראה כמו הר געש לפני התפרצות ,לפתע
נרגע לחלוטין .מה זה נרגע ,החל לדבר בנימת
תחנונים שלקרובת משפחתו נזלו מים על
הראש ושהם רוצים לצאת מהשכירות .השותף
הביט בו ופניו לא הסגירו מאומה... .ואולי...
הוסיף השחור בנימה של תחנונים ,לראות...
איך לפצות ...אותה .הפרצוף של השותף הפך
כועס פתאום... .כלומר ...אולי תעשה מחווה
לקראתה או משהו .השותף
הביט בקרוב משפחתי ועשה
תנועה עם היד ,כמו "תגיד

להם" .קרוב משפחתי אמר להם ,כי הוא חושב
שייענה לבקשתם בנוגע לסיום השכירות ,אגב
כך הפנה מבט מפוחד מעט לשותפו ,כמקווה
שזה יעבור אצלו וזה הניד ראשו כאומר ,שהוא
מסכים אבל לא מרוצה .לגבי הפיצוי הציע
חמישים דולר כמחווה של רצון טוב ומיד שלף
טופס סיום חוזה והסכמה ,לאי-נקיטת הליכים.
האישה חתמה והשלושה הלכו משם לאחר
שלחצו ידיים לכולם ,גם לשותף שפניו נותרו
בלתי מרוצים .רק יצאו ואני אמרתי בשפת
היידיש לקרוב משפחתי כי אני ממש מופתע
שיש לו שותף ,ועוד יותר מופתע לנוכח זהותו.
הוא ענה לי" :נראה לך שאני אקח שותף?
זה הבחור האחראי על החניה מלמטה ,הוא
מקבל חמישים דולר על כל פגישה כזו" .וקרוב
משפחתי מוציא מארנקו חמישים דולר ,מעניק
ל"שותפו" ברבע שעה האחרונה וזה יוצא שמח
וטוב לב מהמשרד .ישבתי שם וצחקתי במשך
חמש דקות .זו הייתה ההפתעה השלישית
שלי במרווח זמן די מצומצם" .אם רק תדע
את החוקים של העולם  -תצליח" ,אמר קרוב
משפחתי" .כולם פחדו מהאיש הזה ולא הבינו,
איך הסכמתי להעסיק אותו בעבודה ועוד כאן
בבניין ,שאגב שייך לי ואני משכיר אותו .אני
קורא לאיש הזה "איש השלום" .היודע אתה
מדוע? כי בני אדם ,כך מסתבר ,מגיעים לריב
ומדון הרבה יותר בקלות מול מישהו שהם
מחשיבים אותו כחלש ,מאשר מול מי שהם
רואם בו חזק מהם .אני ,מה לעשות יש לי
נתונים של יהודי ,וטוב שכך .היהודים מעולם
לא הצטיינו בגוף אלא בשכל .לו הייתי יושב
כאן מול אנשים רק עם השכל שלי ,הייתי יוצא
מאויים ,חבול ומושפל וגם הארנק שלי היה
מצטמק במהירות .ברגע שאני לוקח כ"שותף"
לרגע את הברנש הזה ,שאגב מושאל כאן בכל
הסביבה לצרכי שותפות ,אני סוגר את הפינה
הזו  -ובא לציון גואל .הוא לא צריך לדעת על
מה מדובר וגם לא לדבר .הוא רק צריך להיות.
נקודה"" .דוד המלך שאל פעם את הקב"ה,
מדוע הוא ברא בעולם יצורים כאלה ואחרים.
הנה עוד מקרה בו קיבלנו תשובה על קיומם
של אנשים שנראים מפחידים ומאיימים.
האיש הזה אינו מזיק לזבוב .להפך ,אין לך
מושג כמה שלום הביא האדם המאיים הזה
בעצם נוכחותו" .יצאתי מהמשרד עם הפתעות
ותובנות לכל החיים .ביציאה מהחניון ראיתי
איש גברתן מפחיד עם צלקת איומהMAN .
( OF PEACEאיש השלום) אמרתי לו .והוא
רק חייך חיוך מפחיד בחזרה.

יש לכם סיפור מהחיים?

ר' נ"מ:

"...איש האמת יוכל להכיר בזולתו,
אם דובר אמת הוא ,אם לאו"...

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"

שאלה :שלום כבוד הרב .אני בן  17ומתארח אצל אדם שרק
רואה טלוויזיה ומדליק אור בשבת ,והמארח עושה קידוש
בשבת על יין האם אני ,ששומר שבת ,יוצא ידי חובה? אני
יכול לשתות מהיין?
ואפשר שכבוד הרב ייתן לי עצה איך להוביל את ההורים
שלי שישמרו שבת? אני בן 17
תשובה :לגבי הקידוש :עליך לדעת שאין יוצאים ידי חובה,
בקידוש ששומעים ממחלל שבת .ולכן כתבו הפוסקים
שהמזדמן למקום שאינו יכול לקדש על היין לבדו ,יקדש
בצנעה על הפת (אור לציון ח"ב פ"כ תשובה ה) .או יאמר
עם המקדש מילה במילה בלחש .ואח"כ ישתה מכוסו של
המקדש .ויקפיד שהיין יהיו מבושל ,או מפוסטר ,על מנת
למנוע חשש יין נסך(.פוסקים) .ובמקרה שהיין אינו מבושל
או מפוסטר אין לשתות את היין .ומכל מקום אם אותו
מחלל שבת מתבייש לחלל את השבת ליד אדם גדול ,יש
להקל בזה  ,ואפשר לשמוע ממנו קידוש ולצאת ידי חובה.
(אור לציון בהערות שם).
ולגבי הוריך תשתדל בשולחן שבת לשיר את שירי שבת
בנועם ובנחת ,ותאמר דברי תורה על השולחן ,הכוללים
סיפורים ומשלים נאים המדברים במעלת השבת
ובסגולותיה .ובנוסף תתפלל על כך שהקב"ה יזכה אותם
לשמור שבת ולהיות מן העושים רצונו בלבב שלם.
ובעז"י יקויים בך "והשיב לב אבות על בנים .אמן.
שאלה :האם תפילה במנין הוא חיוב או רק מעלה והידור?
מפני שראיתי בשו"ע שכתב" :ישתדל" אדם להתפלל בבית
הכנסת עם הציבור ע"כ .ומשמע שאינו חובה אלא רשות?
תשובה :אמנם השולחן ערוך כתב "ישתדל" ומשמע
שהוא השתדלות בלבד ,אך קשה לדייק כן מדבריו כן ,מפני
שהשולחן ערוך כתב (סימן צ סעיף טז) "צריך ללכת ד' מיל
לפניו ולאחריו מיל כדי להתפלל בעשרה .ומבואר שאינו
ענין התלוי ברצונו הטוב ,אלא שיש חיוב ללכת לבית הכנסת
עד מיל כדי להתפלל עם הציבור.
וכן מדויק מלשון הרמב"ם (פ"ח מהלכות תפילה ה"א) "ולא
יתפלל כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור".
וחז"ל הפליגו במעלת התפילה בציבור ,עד שאמרו שמי
שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא
שכן רע ,וגורם גלות לבניו ,ר"ל.
ובספר בית תפילה לרבי אלעזר פאפו כתב "ראוי לאדם
למסור נפשו להתפלל בציבור .וגדולי ישראל הקפידו
מאוד שלא לוותר אפילו פעם אחת על תפילה בציבור וכמו
שהעידו על רבי חיים מוואלאזי'ן "מיום עומדו על דעתו לא
התפלל אלא בציבור ופעם אחת היה במלון ושלח עגלות
לכפרים הסמוכים כדי שיבואו להתפלל תפילה בציבור.
והגאון האדר"ת (נפש דוד עמוד כא) כתב  :כמה פעמים היו
לי יגיעות רבות ועמל רב עד שקבצתי עשרה ,ומעודי נדמה
לי באם אתפלל לעצמי כאילו לא התפללתי כלל...
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

בן שרה

לע"נ נדרה אורה

בת יונה

הבית של אורן היה ממוקם בכניסה ליער ירושלים ושימש כנקודת יציאה
האופניים
וכמקום לשמירת חפצים עבור החברים ,יום אחד נחת על אורן חבר ישן
בשם יאיר כשהוא רכוב על אופני שטח שטח חדשים וביקש ממנו לשמור עליו ליומיים שלושה.
אורן שהכיר את עברו המפוקפק של יאיר חשש כי האופניים גנובות והודיע ליאיר שלא ישאיר
את האופניים ברשותו ,ובמידה וישאיר הוא יעיף אותם ליער ,יאיר נפנף בביטול ואורן הוציא את
האופניים מן החצר לשבילי היער והוא נעלם משם לאחר מספר שעות .לאחר מכן התברר כי
האופניים נגנבו משימי שהיה ידיד משותף של השניים ,שימי מיהר לבוא ולאסוף את האופניים מביתו של יאיר ,וכשגילה
יאיר שאורן השאיר אותו ביער והם נגנבו ,הוא תבע מאורן לשלם עליו כשאורן טוען "אני לא קשור לכל הסיפור ,לא
אני גנבתי את האופניים וגם אמרתי ליאיר בפירוש שלא ישאיר אותו אצלי .יאיר גנב אותם ולכן הוא חייב לשלם "...מה
דעתכם ,מי חייב לשלם על הטרקטורון ,יאיר או אורן?

"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

שלחו אלינו! "יודעי בינה" ,ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.
naort26@gmail.com

לע"נ רוני ראובן

נקודה למחשבה

מעשה בית הדין

להצלחת מיכל איריס בת חמדה

השאלה משבוע שעבר
משרה מבוקשת
גלעד ביקש מאסף שיופיע במקומו לראיון
עבודה .אסף עשה רושם מצוין על המראיינים
והתקבל מיידית .כעת החליט אסף שבא לו
להיכנס לעבודה במקום גלעד שטוען" :אני
שלחתי אותך לראיון העבודה הזה ,בשבילי,
לא בשבילך! בסך הכול ביקשתי ממך טובה.
תן לי להיכנס לעבודה!" האם אסף צריך
לוותר לגלעד על המשרה?
תשובה בקצרה:
אי אפשר להכריח את אסף לוותר על המשרה
לגלעד אבל הוא יקרא 'רמאי' כפי שנבאר
בהמשך התשובה.
תשובה בהרחבה:
קודם כל עלינו לדעת האם מותר לגלעד
לשלוח במקומו את אסף לריאיון העבודה.
מבחינה הלכתית ,זה תלוי בסוג העבודה אם

ל"ט מלאכות

הצד

ְמלֶ אכֶ ת ַה ָצּד (במקורות "מלאכת צידה") היא אחת
מהמלאכות שהיו נעשות במשכן ,ולכן היא נחשבת
לאחת מל"ט מלאכות שבת .במשכן היו צדים תחשים
כדי לפשוט את עורם לצורך יריעות המשכן .מלאכת
צד אינה הריגה ,כפי שאפשר להבין מהשימוש המקובל
בעברית המודרנית ,אלא עצם לכידת בעל-החיים

א .האכלת בעלי חיים :אם דרך
בעלי החיים למצוא לעצמם
מזונות ,אסור לטרוח ולתת
להם מזון ,אף שהם שלי .ובעל
חיים שלי שתלוי בי וממתין
שאתן להם מזונות ,מותר לתת
להם אוכל.
ב .המשסה כלב בשבת אחר
חיה ,אף אם לא עשה מעשה,
אסור.
ג .שיסוי כלב ביום חול ,הרי זה
מושב לצים.
ד .אין איסור צידה בצידת
אדם.

מדובר בעבודה שמתאימה לגלעד מבחינת
הכישורים ,ורק מכיוון שגלעד ביישן בטבעו
וקשה לו להציג את עצמו כראוי ולעשות
רושם חיובי על המראיינים ,מותר לגלעד
לשלוח מישהו אחר לריאיון במקומו ,כדי
שיעזור לו לשבור את מחסום הרושם
הראשוני .אולם זאת כמובן בתנאי שהדבר
אינו פוגע בכישורי העבודה הנדרשים ,ובאמת
המנהלים יהיו מרוצים ממנו לאחר שיכירו
את יכולותיו בעבודה .דין זה נלמד מהגמרא
במסכת יבמות )דף מ"ה עמוד א'( שם מסופר
שרב יהודה היה מתיר לאנשים בעלי מום
להתחתן על ידי שיעלימו את המום שלהם
וילכו למקום שלא מכירים אותם ,וכתבו
המפרשים שמדובר כאן במום כזה שגם
כשיתגלה המום לאחר החתונה הצד השני
לא ירצה לבטל את קשר הנישואין ,מכיוון
שהוא מכיר במעלותיו של הצד שכנגדו .וכאן
במקרה שלנו באמת אין לגלעד שום פגם
אלא שהוא ביישן מטבעו וחושש שבגלל
ביישנותו הטבעית לא יקבלו אותו לעבודה
ולכן מותר לאסף להופיע במקומו לראיון
העבודה .במקרה וגלעד לא מתאים לעבודה.
באופן שהעבודה אכן לא מתאימה לכישוריו
של גלעד ואינה מתאימה עבורו ,אסור לו
לשלוח את אסף לראיון כיוון שזהו עוון של
'גניבת דעת' ואפילו גניבת ממון כיוון שגלעד
אינו מתאים לעבודה זו ,יתכן שיפסיד מאד

שיפסיד מכך בעל הבית .וגם אם לא יפסיד
מכך בוודאות עדיין יש כאן איסור 'גניבת
דעת' כמבואר בהלכה) .שולחן ערוך 'חושן
משפט' סימנים רכ"ז ,רכ"ח( האם אסף צריך
לפנות את מקומו לגלעד? ישנו מושג בהלכה
הנקרא 'עני המהפך בחררה ,ובא אחר ולקחו
 נקרא רשע' )אדם שעמד לסגור עסק ובאאדם אחר ולקח ממנו את העסקה  -נקרא
רשע( דין זה נאמר גם לגבי מציאת מקום
עבודה ,אם מישהו הקדים אותו ולקח ממנו
את מקום העבודה נקרא רשע ,אבל להלכה
לא כופים אותו להחזיר את מקום העבודה.
אמנם לא בכל מקרה זה נאמר ,אבל יש בזה
פרטים רבים.
אבל בדין 'שליח' אם נשלח לקנות דבר
מסוים וקנה אותו לעצמו נחשב 'רמאי') .סימן
קפ"ג סעיף ה'( לכן ,אם היה מותר לגלעד
לשלוח שליח במקומו והעבודה אכן מתאימה
לו ,אין ספק שאסף מוגדר כ'רמאי' כמבואר
בהלכה .ואם אינו רוצה להיקרא 'רמאי' עליו
לוותר לגלעד על העבודה ,אבל אם העבודה
לא מתאימה לגלעד והיה אסור לו לשלוח
את אסף במקומו ,אסף לא יקרא 'רמאי' כיוון
שהעבודה אינה
מתאימה לגלעד
ויתכן שאף הציל
את בעל הבית
מהפסד בעתיד.

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

גזר ובטא קרוטן -

זמרת הארץ

בטא-קרוטן גם פעיל כנוגד חמצון .יתכן כי בכך הוא מעודד את
פעילותם של התאים טורפי הגידולים הנקראים "תאי הרג טבעיים".
נראה כי סטרס חמצוני מזיק לתאים הללו ,מה שעלול לפגוע בתפקודם .בניסוי
שבדק את השפעת הצריכה של מיצויי ירקות ופירות טריים ,שהכילו תערובת של
הקרוטנואידים העיקריים ,נמצא כי מיצויי הירקות גרמו להגברה ניכרת
בפעילותם של תאי ההרג הטבעיים.
בטא-קרוטן מעודד אנזימים המתקנים דנ"א פגום
בטא-קרוטן מעודד אנזימים המתקנים דנ"א פגום .ממחקר ב 23-גברים
בריאים נמצא כי מיץ גזר עשיר בבטא-קרוטן ומיץ עגבניות עשיר בליקופן
(יש להתייעץ עם רופאים)
היו יעילים מאוד במשימה זו.

