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חנוך לנער
סוד ההקשבה נעוץ ביכולת לשתוק .ככל שאנו נמנעים
מדיבור בשעה שמישהו חושב בקול ,כך נשמע מחשבות
רבות יותר .למרבה הצער ,קשה מאד לשתוק .על אחת כמה
וכמה כאשר אנו שומעים דבר שאינו מוצא חן בעינינו ,ועוד
יותר בשעה שמי שמספר לנו את הדברים הם הבן או הבת
שלנו.
כיצד ניתן לשמור על אורך רוח ושתיקה ,בשעה שהלב מבקש
לתת פתחון פה לכל מחשבותינו?
ראשית ,יש לזכור שלא כל הדברים שהילדים אומרים
משקפים את דעתם האמיתית .גם אם הם מתכוונים במלוא
הרצינות ברגע מסוים לרעיון שעולה בדעתם ,צריך לדעת שזו
תחושה רגעית .לפעמים ,הם פשוט מנסים להעלות רעיון כדי
לראות איך יגיבו ההורים...
נוסף לכך ,צריך לזכור שגם אם יש בעיות ,לא נוכל לפתור
אותן בצעקות ובלחץ .יש לשמוע את כל הפרטים .הבעיה

הפתרון משבוע שעבר

ו

היא שמספיק לשמוע שש
מלים כדי להיכנס ללחץ ,ואז ההורה מוכן לפתוח בנאום ארוך.
אך כדאי לזכור שהקושי הגדול כאן הוא פסיכולוגי ,דמיוני.
נדמה לנו שאם ימשיך הילד לדבר ,הרעיון הפרוע שלו באמת
יקרום עור וגידים .למעשה ,המצב הפוך .ככל שהילד יבטא
את עצמו ,הוא יחוש סיפוק שהצליח להקיף את הרעיון מכל
צדדיו ,ומסתבר שהוא עצמו יבין היכן טעה .גם אם לא זו
תהיה התוצאה ,לפחות הוא יהיה פנוי להקשיב לנו ,בתורנו.
אם איננו מסוגלים להקשיב לו ,איך הוא ,הילד ,יהיה מסוגל
להקשיב לנו?

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

שתיקה אינה רק תנאי שמאפשר לשני לדבר .שתיקה יוצרת
מחויבות של הזולת לדבר ולהסביר את עצמו .כאשר אנו
שותקים ,השקט יוצר אצל הצד השני ,ילד או אדם אחר ,חלל
מילולי שאותו עליו למלא.

משפט מוכר המכיל  7מילים לפי סדר המספרים
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תבלינים חלק ב'

ו
רשות הרבים

עכשיו זה
אחרי החגים!
כל בוקר
מהשעה 9:00

נותנים נשימה
לנשמה
וקובעים
עיתים לתורה
במרכז הרוחני!

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

052-6111900
גמ"ח

זוג מחפש סלון
יד שניה ()2+3
052-7150282

העובר -
מעשיך
בעובר המתפתח יש אין ספור תאים המיועדים להפוך לעין.
הם מתחילים להתרקם בתהליך מסובך ביותר המורכב
ממאות תמרונים שונים.
כל אחד מתמרונים אלה חייב להתבצע בדיוק מושלם ,שאם לא כן,
לעולם לא תושג התוצאה הנדרשת .כל אחד מאותם מאות שלבי פעולה
מהווה הכנה חיונית ומדוקדקת לשלב הבא.
מיליוני התאים הנוטלים חלק בביצוע כל צעד ,אינם מתפתחים באופן

עצמאי ,אלא בקואורדינציה מורכבת עם כל התאים האחרים.
בזמן שהתהליך מתבצע בו ,שומר כל תא בנפרד על הסידור
הפנימי שלו .נוצרות אין ספור מולקולות מסוגים שונים,
ותהליכים כימיים ופיזיקליים מדהימים מבוצעים בדייקנות
מרבית .למעשה ,כל תא הוא עיר מבוצרת המעסיקה שומרים
המפקחים על כל נכנס ויוצא .היא גם בעלת מפעלים המייצרים
חלבונים מורכבים וחיוניים ,ובעלת צבאות של חומרים
אנטיביוטיים ופגוסייטים ניידים שמטרתם לגרש פולשים.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

רח' הרברט סמואל
מול בנק דיסקונט

'מה רבו

אלף בינה

גדלתי "עם כפית זהב בפה" ,כמו שאומרים ,באחת
השכונות המקסימות של ירושלים .אבי ואמי הם אנשים
נפלאים שאהבו אותנו ונתנו לנו תמיד כל מה שהיינו
צריכים ,ויותר :אהבה ,ביטחון ושוב אהבה .גדלנו בחממה
של בית אוהב והתוצאות בהתאם .כולנו יצאנו כרצון
הורינו .אבי היה שכיר ואמי הייתה תמיד עקרת בית.
מבחינה כלכלית ,המצב בבית היה תמיד מעל לממוצע.
אף פעם לא חיטטנו להורינו ולא שאלנו "מנין הכסף?"
אך עם הזמן הבנו שהכסף הגדול הגיע מירושות ,והכסף
הגדול יותר כנראה מהשקעות .ואכן ,הורינו היו אנשים
אמידים ואולי קצת יותר מזה .אבא ,מעבר לעבודתו,
הפעיל גמ"ח הלוואות פרטי מכספי המעשר של
ההשקעות והוא השקיע בו הרבה זמן וכוחות .מעבר
לכך ,חיינו כמו נסיכים .אמי הלבישה אותנו במיטב
המחלצות ,ומשולחן השבת לא נבצר שום מעדן העולה
על שולחן מלכים .התרגלנו לחיים נוחים ומפנקים.
כשהגיעו אחיותיי הגדולות לפרקן ,אבא חיפש חתנים
מיוחדים שישבו וילמדו כל החיים .הוא ידע שכדי
לאפשר לאברך ללמוד ,צריך לדאוג לו לדירה ולכך
שיוכל לשבת וללמוד ללא טרדות הפרנסה .המחיר לכך
גבוה ,אבל אבי שילם אותו במלואו .הוא ידע מה הוא
עושה .האמת ,המחותנים מעולם לא דרשו ממנו דירה
דווקא בירושלים ,אלא הסתפקו בפרויקטים קטנים,
אבל לאבא היה משפט שתמיד נהג לומר; "בניך כשתילי
זיתים סביב לשולחנך ,אל תאמר בניך אלא גם בנותיך".
לאבי היה חשוב שכל ילדיו יגורו קרוב אליו ,ועל כך היה
מוכן להוציא מהונו .גם אחיי היו בחורים מצוינים והיו
מבוקשים מאד בשידוכים ,אך אבי לא ניצל זאת ,אלא
הסתפק בחצי-חצי בפרויקט ,ועל כך הוסיף מכספו
סכומים גדולים כדי שיגורו בירושלים .נקל לשער
שהמחותנים לא רבו איתו על כך ...רצונו של אבא שכל
המשפחה תגור בירושלים גם אחרי שהם יעזבו את הקן,
היה ידוע ומפורסם .הוא היה מצהיר" :עוד תראו ,כולכם
תגורו לידנו .אם תרצו ,כמובן" .בהתחשב במצב הכלכלי
זה היה נשמע מעשי בהחלט .לאט-לאט ראינו שאבא
לא רק נאה דורש ,אלא גם נאה מקיים .כך נישאו אצלנו
שני בנים ושתי בנות ,ואז התארס אחי החמישי .כשחזרנו
הביתה אחרי האירוסין ,לא הצלחתי להירדם מרוב
מחשבות ,ותוך כדי שאני מתגלגל במיטה ,אני שומע
שאבא ואמא מדברים על קניית דירה .איני זוכר בדיוק
את המילים ,אבל זה היה משהו בסגנון הזה" :אתה רואה
שאנחנו מתחילים לראות את הסוף של חשבון הבנק .אל
תשכח שיש לנו לחתן עוד ארבעה ילדים .בקצב הזה לא
יישאר לנו כלום .תחשוב גם על העתיד ,הרי לא מדובר
בלשלוח אותם לחו"ל .בוא נתפשר על דירה זולה קרוב
מאוד לירושלים .יש פרויקטים חדשים במרחק חצי

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

שעה או שעה נסיעה .מה רע?" שמעתי את אבי עונה,
קצר והחלטי" :כבר דיברנו על כך אלף פעם .הילדים
לידנו ,נקודה .חוץ מזה ,מה הדיבורים האלו על מה יהיה?
ברוך ה' יש לנו מספיק כסף וגם ההשקעות ברוך ה'
מניבות ,מדוע שאמנע מעצמי את החלום שכל ילדי יהיו
מסביבי?" ואכן ,גם לאח זה רכשו הוריי דירה בירושלים.
הייתי אז בחור בן  .18לכולם זה התקבל באופן טבעי .אני
חושב שהייתי היחיד שהתוודעתי לאפשרות אחרת,
לפחות על פי בקשתה של אמי .כבחור רגיש ועירני
עקבתי אחר הדברים .היה לי חוש לקלוט את הוריי ,ואני
מזהיר בהזדמנות הזו את ההורים באשר הם ,שחושבים
שהם מנהלים את חייהם בבועה .אז זהו ,שלא .תמיד
יהיה הילד הרגיש שקולט ,ובמשפחה שלנו הילד הזה
היה אני .אחי התחתן והתיישב בדירתו היפה והקרובה,
ולאחר עיכוב קל  -וקצת מלחיץ  -התארסה האחות
שמעליי .הייתי בן  ,21ומכיוון שכבר הייתי בסוד העניין,
אני היחיד שהרגשתי שאבא מתחיל קצת להילחץ.
הבנתי שחשבון הבנק של ההורים שלי עבר דיאטה
מסחררת והוא מתחיל להתרוקן .הפעם הוא נאלץ
להתפשר על שכונה מרוחקת ,אבל בכל זאת ,ירושלים.
תקופה מסוימת אחרי החתונה של אחותי החלו האחים,
גם אלה הנשואים וגם התאומות שמתחתיי ,לראות
שינוי מסוים; אמנם לא גדול,
אבל שינוי .שמנו לב
שבשבתות אמא התחילה
לספור מנות כדי שיהיה
מדויק .הפטל נהיה אורח
כבוד קבוע בשולחן שבת והחליף את המשקאות
הקנויים .במשפחה התחילו התלחששויות וכולנו הבנו
שאבא לא יוכל לממש עוד את חלומותיו שכל ילדיו
יישארו בירושלים .ואז הגיע התור שלי .נכנסתי עמוק-
עמוק לפנקסים של השדכניות .לא עבר הרבה זמן ,ויותר
מהר ממה שחשבתי  -מצאתי אותה .לפני שההורים
נפגשו לפגישת סגירה ,דיברתי איתם .אמרתי לאבא
שאני מבין כי המצב כבר לא כמו שהיה ואני באמת אבין
אם ייתן לי לנדוד למקום רחוק יותר .עוד לפני שאמא
הספיקה להתלהב מהרעיון הנהדר ,אבא ענה " :רפי,
בוודאי שכחת את הכלל המפורסם :נותנים לך  -תיקח;
מרביצים לך  -תברח .אתה מוזמן לבחור אחד מהשניים,
את ההתחלה או את הסוף" .אחרי ההצעה הנדיבה הזו,
החלטתי שאיני מתערב וראיתי שגם אמא השלימה עם
ההחלטה החד-צדדית .הם קנו לי ולאשתי דירה נחמדה
בירושלים ,שאמנם הייתה זקוקה לשיפוץ רציני ,אבל
היינו מרוצים מאד .חודשים אחדים אחרי החתונה זה
הפך לעובדה .אבי נכנס לקשיים כלכליים גדולים,
מסתבר שההשקעות שלו כשלו בזו אחר זו ,ומאדם
אמיד הוא הפך לבעל חוב .מטבע הדברים ,גם גמ"ח
ההלוואות צמצם את פעילותו ,משום שכספי המעשר
חדלו לזרום .למרבה הצער ,יותר מדי אנשים לוו ולא

לע"נ שאול

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

שבת פרשת " :תולדות"
כניסת השבת16:06 :
יציאת השבת17:15 :
ר"ת17:48 :

ב-איׁש;
יׁ-ש ֶבר ,יִ גְ ַּבּה לֶ ִ
לִ ְפנֵ ֶ
וְ לִ ְפנֵ י כָ בֹוד ֲענָ וָ ה.
(משלי  -פרק י"ח ,פסוק י"ב)

מגביה הקב"ה את האדם ,לפני ששובר אותו.
מנמיך עצמו האדם – לפני שהקב"ה מגביהו.

פרשה וליקחה
מתי יבוא המשיח ,מדוע הוא מתעכב? זו שאלה המעסיקה את
כולם ,והאלשיך הקדוש זצ"ל עונה עליה בפרשתנו!
האלשיך הקדוש שואל ,מדוע לכל הגלויות הקודמות נקבע
מספר שנים קצוב מראש" :ועבדום ועינו אותם ארבעה
מאות שנה" במצרים ,ושבעים שנות גלות בבל .ואילו לגלותנו,
הנקראת "גלות אדום" ,לא נקצב סך שנים מראש?
והוא עונה ,שכל הגלויות תלויות בשר של האומה ,וכעבור
מספר שנים קצוב הוא מאבד את כוחו לשעבד את עם ישראל,
והם נגאלים מידיו .אבל השר של מלכות אדום שואב את כוחו
ממקור מסויים ,והוא ילך ויתעצם כל עוד יתווסף לו כח .מיהו
השר ,ומה מקור כוחו? המדרש אומר ,שסמא"ל הוא שרו של
עשו .וסמא"ל כידוע שואב את כוחו מהעבירות והעוונות! אם
אנו רוצים להביא לסיום הגלות ,עלינו לחסל את מקור כוחו של
שרו של עשיו .והדבר יעשה על ידי תוספת מצוות ,ותשובה
על העבירות .וכבר אמרו חז"ל" :כבר כלו כל הקיצין ,ואין הדבר
תלוי אלא בתשובה"! ואל נאמר :הן העם רחוק מתשובה,
וממילא רחוק הוא מגאולה .לא ולא! יסתכל כל אחד על עצמו,
וישפר את דרכיו ,אולי במצוה אחת יזכה לחולל את המהפיכה.
כמו שאמרו חז"ל "עשה מצוה אחת-הכריע את עצמו ואת כל
העולם לכף זכות"! ישוב בתשובה -אולי יחולל את המהפיכה.
כמאמרם" יחיד ששב -מוחלין לו ,ולכל העולם כולו"! ומכל
שכן ,אם תהיה קבוצה או חבורה שתטיב דרכה .שעל כך אמרו
שאם "כנישתא חדא" ,קבוצה אחת ,תשוב בתשובה ,בזכותם
תבוא הגאולה! נזכור :כל מצוה -מחלישה את כוחו של "שר
( מעיין השבוע )
הגלות" ,ומקרבת את הגאולה!

החזירו ,ובכך 'תקעו' את הגמ"ח ,פשוטו כמשמעו .אבי
תמיד התייחס לגמ"ח כאל חצי הלוואה וחצי מתנה,
וממילא לא טרח להפעיל כנגד הלווים ולא מחזירים
אמצעים כמו פנייה לערכים או לדין תורה .במציאות ,זה
פשוט עצר את הגמ"ח כמעט לגמרי ואנחנו הבנו היטב
את המשמעות של המשפט "לווה רשע ולא ישלם".
הגמ"ח היה משהו שאבא מסר עליו את נפשו ,והמצב
שבו הוא צריך לומר לאנשים "אין כסף בגמ"ח" שבר
אותו עד מאד .באחד הימים נכנסתי לביתם ,בדרך חזרה
מהכולל ,והפנים של אמא אמרו הכל .עוד לפני ששאלתי
משהו ,היא כבר התחילה לדבר וסיפרה שנגמר להם
הכסף לגמרי .בשביל לחתן את התאומות שנשארו ,הם
צריכים לקחת חובות .בפעם הראשונה אמי התוודעה
למושג "חובות" מהצד השני ...היא סיפרה שניסתה
לשכנע את אבא להתחייב קצת פחות ,אבל אבא לא
רצה לשמוע .הוא אמר שאם כבר לוקחים חובות ,אז
שיהיה עד הסוף .לא עבר זמן רב ,וכבר הגיעו בשורות

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

אלף בינה

אלף בינה

טובות .ברוך ד' גם התאומות מצאו
את זיווגן ,ואבא לקח חובות אדירים
על עצמו .העיקר שהגשים את
חלומו :כל ילדיו  -בניו ,בנותיו ,חתניו וכלותיו ,וכעת גם
נכדיו שמספרם החל לגדול בקצב  -היו כשתילי זיתים
סביב לשולחנו בירושלים .לאחר תקופה מהחתונה של
התאומה האחרונה ,אבא ואמא הגיעו למצב שלא עמדו
בהחזרי החובות ,אנחנו ,הילדים ,לא היינו מודעים לכך,
והאמת שהיינו עסוקים בעצמנו .אך הם התמודדו
בשקט וכשלו .בזמן שאנו בנינו את בתינו ,הם ידעו
מחסור והתמודדויות עם חובות רבים לבנקים ,עד למצב
שהבנק החליט לעקל את הדירה שאותה שיעבדו
למשכנתאות .וביום בהיר אחד ,הבית הגדול  -הבאמת
גדול בכל קנה מידה  -נמכר ,והם נדרשו לעוזבו בתוך
חודש ימים .בשלב זה כבר לא יכלו להסתיר זאת מפנינו.
הם ביקשו מאתנו לסייע להם לארוז את החפצים .אני
זוכר זאת כאילו הדבר אירע היום ,את הרגע שבו ראיתי
את אבי החזק האמיד שתמיד נתן ונתן ונתן ,חסר אונים,
אורז את חפציו ועדיין אינו יודע לאן ילך .אנחנו -
הילדים ,הבנים והחתנים ,כולנו  -נאבקים לסגור את
החודש ,והדברים קשים יותר למי שהתרגל לחיי רווחה
בילדותו .לא ידענו מה לעשות .הם ניסו למצוא בית
בשכירות ,אך דירות גדולות עלו הון שלא היה להם,
ודירות קטנות ...לזה לא יכלו להתרגל" .לפחות שיהיה לי
מקום ,שאוכל לארח את כל המשפחה" ,אמר אבא
בעצב .יום אחד אמא חזרה הביתה עם חיוך מאופק
ובזהירות אמרה לאבא שהיא ראתה דירה גדולה ,חדשה
וזולה .היא התחילה לתאר את הדירה ואת המחיר .אבא
חשב שאמא הוזה .לא ייתכן שיש דירה כזו כמחיר כזה.
ואמא זרקה את הפצצה ...הדירה לא בירושלים ,היא
ביישוב המרוחק חצי שעת נסיעה מירושלים .שתיקה
השתררה .אבא היה המום ולפתע החל לבכות .הוא לא
היה צריך לומר שום דבר .הבכי הזה ריחף באוויר זמן די
ממושך ,וכעת לא היה מנוס ממנו .הוא ,שחלם כל חייו
על בנים ובנות כשתילי זיתים סביבו; הוא שעמל והבטיח
וקיים והוסיף וויתר ובלבד שיוכל להגשים את חלומו...
והנה החלום מתפוצץ! הילדים סביב לשולחנו ,אבל
השולחן יהיה מיותם והוא ילך לגלות? זה היה כאב גדול
מכדי שיוכל לשמור אותו בפנים .הוא התפרץ כבכי
קורע לב .רוחו שחה .ואנחנו ,לא ידענו דבר מכל זה.
מסתבר שאמי החליטה שהיא אינה מוותרת .הם נכנסו
לאחד מגדולי הדור ,הציגו את השאלה וקיבלו את
התשובה הנחרצת .בגשמיות ,האישה מחליטה ,פסק
הרב ,לפחות במקרה שלנו .אבי יצא נסער ,אבל אמונת
חכמים בלבו .כבר באותו שבוע הם שכרו דירה ענקית
בקריית ספר .יום אחד הם פשוט עשו לנו "הפתעה".
התקשרו ואמרו כי מהיום ואילך נוכל להתארח אצלם
מתי שרק נרצה ,אבל לא בירושלים .התגובה שלנו
הייתה הלם מוחלט .אם עד כה הדחקנו את המצב ,כעת
זה הגיע אלינו מול העיניים .זה היה הזוי לגמרי .ידענו
שלא ייתכן מצב שבו כולנו חיים לנו בנוחות בירושלים,
וההורים שדאגו לנו כל כך גלו למקום אחר תוך ניפוץ
חלומם .זה גרם לכולנו לחוש אשמה נוראה .אני אישית
חשתי שאיני יכול להמשיך את חיי כשדבר כזה מתרחש.
מה שהגדיש את הסאה היה מסיבה חגיגית שערכו הוריי
בדירתם השכורה בקריית ספר.
כולם הגיעו וניסו לשדר עסקים
כרגיל ,אולי גם הצליחו ,אבל אצלי

זה פשוט לא עבד .ראיתי את אבי מוזג לכולנו פטל ,וזה
הזכיר לי גמרא במסכת גיטין פרק ה' .והזיכרון הזה עשה
לי ממש רע .שבוע לאחר מכן אספתי את אחיי ,את
אחיותיי ואת בני/בנות זוגם ,ללא הילדים .פתחתי
בדברים ,הגמרא גיטין ,נח ע"א" :אמר רב יהודה אמר רב,
מאי דכתיב' :ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו' מעשה
בשוליה של נגר שפעם אחת נצרך רבו ללוות ממנו כדי
לשלם כתובת אשתו ,עמד זה וגירשה .הלך השוליה
ונשאה .כיוון שהגיע זמנו של האדון ולא היה לו לפורעו,
אמר לו :בוא תהיה משרתי וכך תשלם את חובך .והיו הם
יושבים ואוכלים ושותין ,והוא היה עומד ומשקה עליהן,
והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן .ועל אותה
שעה נחתם גזר דין" (חורבן ביח המקדש) .לא הייתי
צריך להסביר דבר .כולם הבינו שהסיפור הזה ,אף שהוא
שונה לחלוטין ,נוגע גם לכולנו .ומיד התחילו להעלות
רעיונות מה לעשות .הכיוון הכללי היה ,שכל אחד מאתנו
יפריש סכום חודשי שיספיק לשכירת דירה גדולה מאד
בירושלים; דירה הדומה בגודלה לפחות לזו שבקריית
ספר .מדובר בסכום של עשרת אלפים שקל בכל חודש.
מכך תבינו על איזה גודל של דירה מדובר .אבל לי היה
רעיון אחר .מהפכני לגמרי" .אני חושב" ,אמרתי,
"שלהוציא מאה עשרים אלף שקל בשנה ,כפול כמה
עשרות שנים ,יהיה בזבוז משווע ,בעיקר כשכולנו
אברכים והכסף הזה הוא פחות או יותר קצבת הכולל
שלנו .זה גם בלתי אפשרי וגם בזבוז נורא"" .אז מה אתה
מציע?" הם שאלו" .שנמכור את הדירות היקרות שלנו
בירושלים  -ששוויין לפחות שני מיליוני שקלים כל אחת
 ונרכוש כולנו דירות בקריית ספר .עשיתי את החשבוןוגיליתי שמדובר בחצי מחיר פחות או יותר .כל אחד
יתרום שלוש מאות וחמישים אלף שקלים כדי לרכוש
וילה בקריית ספר להורים ,ועוד יישארו לנו כמה מאות
אלפי שקלים כדי שכל אחד מאתנו ישקיע אותו
בתוספת משכנתא בדירה נוספת .כך גם נעשה צדק
ונשיב להורינו טובה תחת טובה ,וגם נוכל ללמוד בנחת
מדמי השכירות של הדירה השנייה שנרכוש .זו לא
הייתה החלטה פשוטה ,לכמה אחים ובעיקר חתנים היה
קשה לחשוב על עקירה מירושלים ,אף שלא היה ויכוח
שזה הדבר הנכון לעשות .אני מכרתי את דירתי ראשון
ועברתי ליישוב המדובר ,אחריי עשתה זאת אחותי,
ואחריה שני אחיי .במהלך שנתיים וחצי עקרנו כל
המשפחה ליישוב ,רכשנו וילה גדולה ומפוארת להורינו
 בשווי דירה בירושלים .רובנו כבר השקענו ביחידתדיור נוספת ,והשניים האחרונים חשבו על כך .עשינו
שינוי לא קל בכלל ,אבל קשה לתאר מה הוא עשה
למצפון שלנו ,לתחושה שלנו ,ואתם יודעים מה ? גם
למצב הכלכלי שלנו .כמעט בכל שבת אנחנו באים לסלון
הענק של הורינו לשולחן שבת ,סועדים ,מדברים דברי
תורה ושרים ,כמו שרק משפחה ענקית ומאוחדת יכולה
לעשות .ואני ממקומי מביט באבי ובאמי ,רואה את
האושר על פניהם ,ויודע שהחלום שלהם  -זה שחשבו
שהתנפץ  -קם והיה למציאות .כולנו  -בניהם ,בנותיהם,
חתניהם ,כלותיהם ,נכדיהם ונכדותיהם  -כשתילי זיתים
סביב לשולחנם !
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

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

לע"נ יונה

בן אסתר ז"ל

לע"נ אהרן

בן חיים ז"ל

רבי מנדל מקוצ'ק

נקודה למחשבה

"...בימי הנעורים לומדים לדבר,
ובימי הזיקנה  -לשתוק .וזו מגרעתו הגדולה של
האדם ,לומד הוא לדבר בטרם ידע לשתוק" ...

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"

מעשה בית הדין

הפחית

אוריאל ותומר יצאו לטיול אופנים בהרי יהודה והגיעו לקיוסק דרכים קטן .אוריאל קנה לעצמו קולה ,אך תוך
כדי שתייה הבחין שתומר מגְ ניב פחית לכיסו והולך בלי לשלם .אוריאל היה מזועזע מהדבר והחליט לעשות
מעשה :הוא ניגש למוכר ואמר שגם חברו לקח פחית ,ושילם עליה.
אוריאל חזר אל תומר ואמר לו ששילם על הפחית שלו' .למה?' נבהל תומר' ,המוכר ראה שלקחתי אותה?'
'המוכר לא ראה ,אבל אלוקים רואה כל דבר' ,אמר אוריאל' .בתורה כתוב 'לא תגזול' .גזילה היא עבירה
חמורה שמשחיתה את נפש האדם' .באחד השיעורים שהתקיימו במדרשיה שבה אוריאל למד דיברו על נושא הגזל ,וכך
הוא ידע להסביר לתומר בצורה משכנעת עד כמה חמור עוון הגזל .תומר לקח את הדברים ללב ,ולאחר כמה דקות של
מחשבה שאל את אוריאל' :אז אם אתה שילמת על הפחית שלי ,האם עדיין יש לי עבירה של 'לא תגזול' או שעכשיו אין
לי עבירה?'

"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

שאלה:
שלום כבוד הרב .במהלך לימודיי בבית הספר
היסודי לקחתי ספרים ואני לא בטוחה אם
החזרתי אותם (רוב הסיכויים שלא) האם
אני צריכה להחזיר את הסכום המשוער של
הספרים לבית הספר בו למדתי? למרות
שהוחלפה ההנהלה?
תשובה:
למרות שההנהלה התחלפה יש להחזיר את
הספרים ,או את ערכם לבית הספר בו למדת.
מפני שהספרים אינם רכושו הפרטי של
המנהל ,אלא של בית הספר ,והוא קיים .ולכן
עלייך להחזירם לבית הספר.
שאלה:
שלום כבוד הרב! האם מותר לאבל בתוך
השלושים להשתתף בהכנסת ספר תורה
כשיש שירים וכלי נגינה?
תשובה:
אין לאבל להשתתף באירוע שיש בו מוזיקה,
למרות שמדובר בשמחה של מצוה.
שאלה:
כבוד הרב ,יש לנו בבית הספר מנקה גוייה
שמשתמשת במיקרוגל שלנו לחימום
מאכליה .האם יש בזה בעיה?
תשובה:
בודאי שיש בכך בעיה רצינית .מאחר
והמאכלים שלה רותחים במיקרוגל ,וכל
מאכליה אסורים באכילה ,משום בישול גויים,
ומשום איסורים אחרים .ולכן יש ליחד לה
מיקרוגל לבדה.
שאלה:
האם מותר להשקות עציצים בשנת השמיטה?
האם חייב לשים צלוחית מתחת?
תשובה:
אין חובה להניח כלי תחת העציץ .ומותר
להשקות במידה כזו שהצמח לא יבול או ינזק.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

להצלחת מיכל איריס בת חמדה

השאלה משבוע שעבר
שרשרת הזהב
שאול עוסק בתחום מיחזור בקבוקי שתייה ,אך
אינו מסתפק באיסוף בקבוקים בכוחות עצמו אלא
מעסיק פועלים שאוספים עבורו בקבוקים .שאול
משלם לפועלים  50שקלים לשעה ,ותמורת זאת
עליהם למצוא כמה שיותר בקבוקים ולהביאם
לנקודת האיסוף.
מתן ,אחד הפועלים ,נהג לעבוד במרץ רב ולא היסס
לחטט באשפה כדי למצוא בקבוקים .באחת הפעמים
הוא נכנס למכל אשפה בשכונת עין כרם בירושלים
ולמרבה הפתעתו מצא מציאה בלתי צפויה :שרשרת
זהב טהור ששווייה כסף רב .מתן הנרגש סיפר לשאול
על המציאה היקרה שמצא ,אך לתדהמתו מעסיקו
דרש ממנו את השרשרת' .אתה היית באותו זמן פועל
שכיר שלי' ,טען שאול' ,וכל מציאה שמצאת במסגרת
העבודה שייכת לי' .מתן התנגד וטען כי אין כל קשר
בין איסוף הבקבוקים לבין מציאת השרשרת ,והוא
סירב למסור אותה לשאול .מי לדעתכם צודק? מה
יגיד הרב?

ל"ט מלאכות

התופר

ּתֹופר היא אחת מהמלאכות האסורות בשבת,
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
שמהותה חיבור שני דברים נפרדים זה לזה .ככל
מלאכות שבת ,מקור איסור מלאכה זו הוא העבודות
שנעשו להקמת המשכן ,שבמהלך הקמתו היו תופרים
את היריעותיו זאת לזאת .מלאכה זו אסורה גם ביום
הכיפורים וביום טוב .מלאכת הקורע היא המלאכה
ההפוכה למלאכת התופר.

א .ספר התפור בגבו ,אסור בשבת
להדק חוט זה.
ב .אסור להשתמש בסרט הדבקה
לצורך חיזוק כריכתו של ספר ,והוא
הדין אם מעט מהסרט נפרד מהספר,
אין להחזירו בשבת.
ג .בגד שנתקע במסמר ונמשך
חוט ממנו ,אם הבגד ראוי ללבישה,
מותר למותחו בחזרה ,ואם אינו ראוי
ללבישה ,אסור למותחו משום תיקון
כלי.
ד .אחר הוצאת הטיטול מהתינוק,
אסור את צדדיו במדבקות הקבועות
בו ,כדרך שנוהגים בחול.

תשובה בקצרה:
מתן זכה בשרשרת הזהב ,ולשאול לא יכולה להיות
שום תביעה עליו.
תשובה בהרחבה:
עד תקופת התלמוד התקיים בעם ישראל מוסד
העבדות על פי דין התורה .יהודי שנתפס בגניבה
ואין לו במה להחזיר את גניבתו ,בית דין מוכרים
אותו לעבדות למשך שש שנים ליהודי אחר ,ובכסף
המכירה מחזירים לנגנב את כספו.
העבד העברי למעשה עובד בשירות האדון במשך
כל היום ,אולם בתלמוד (מסכת בבא מציעא דף י'ב)
כתוב שאם העבד מצא מציאה ,המציאה שייכת לו
ואינה הופכת לרכוש האדון.
שואלת הגמרא :מה ההבדל בין עבד עברי לבין
פועל שמצא מציאה בשעות עבודתו? לגבי פועל
קובעת ההלכה שהמציאה שייכת לפועל אם הוא
נשכר למלאכה מסוימת ,אולם אם מעסיקו שכר
אותו לעשות כל מלאכה שתידרש ,המציאה שייכת
למעסיק .מדוע ,שואלת הגמרא ,עבד ששכור לכל
המלאכות מציאתו שייכת לו ,ואילו פועל ששכור
לכל המלאכות מציאתו שייכת למעסיק?
בתלמוד מופיעים כמה תירוצים ,ואנו נביא את
תירוצו של האמורא רב פפא ,המסביר שבמקרה
שלנו מדובר בפועל שמעסיקו שכר אותו במיוחד
למצוא מציאות ולכן המציאה שייכת למעסיק .אך
אם פועל נשכר לכל סוגי המלאכה מציאתו שייכת
לו ,וכך גם עבד שעל פי ההגדרה שכור לכל מלאכה
מציאתו לעצמו ,ואין סתירה בין שתי ההלכות של
הפועל והעבד.
מיד שואלת הגמרא על תירוצו של רב פפא'ֵ :היכִ י
ָד ִמי?'  -באיזה אופן מדובר בפועל שנשכר למצוא
מציאות? ומשיבה הגמרא :כגון שנהר עלה על
גדותיו ודגים רבים נותרו על הגדה ,והפועל נשכר

למצוא את הדגים הללו .במקרה כזה ,על פי רב פפא,
אם הפועל מצא מציאה אחרת שאינה דגים ,גם היא
שייכת למעסיקו (וכך נפסק למעשה בשולחן ערוך,
חושן משפט סימן ע'ר סעיף ג').
לכאורה היינו חושבים שפתרנו את שאלתנו:
המקרה של שאול ומתן שנשכר לאסוף בקבוקים
דומה למקרה של פועל שנשכר למצוא מציאות,
ולכן הדין יהיה שהשרשרת שייכת למעסיק ,דהיינו
לשאול .אך פרשני התלמוד עומדים על הבדל
מהותי בין המקרה שלנו למקרה המובא בתלמוד.
כזכור ,הגמרא שאלה באיזה אופן מדובר בפועל,
והשיבה שהוא נשכר למצוא דגים לאחר שנהר עלה
על גדותיו .הסמ'ע מסביר ששאלת הגמרא לא באה
רק לתת דוגמא ,אלא השאלה הרבה יותר עמוקה:
ממתי אדם שוכר פועל למצוא מציאות? הרי אין
דרך העולם לשכור פועלים למצוא עבורם מציאות?
ועל זה באה תשובת הגמרא שמדובר במקרה נדיר
שנהר עלה על גדותיו ודגים רבים נשארו ,והפועל
נשכר לאסוף דגים אלו.
מכאן מסיק הסמ'ע שרק במקרה שפועל נשכר
למצוא מציאות באופן נדיר בגלל אירוע מסוים,
הוא נחשב 'פועל שנשכר למצוא מציאות' ,ואולם
במציאּות של ימינו ,שכירת פועלים למציאת
בקבוקים למחזור אינה דבר נדיר אלא מעשה של
יום ביומו .מכיוון שהדבר שכיח ,אין הדבר נחשב
כפועל שנשכר למצוא מציאות ,אלא כפועל שנשכר
לכל מלאכה ,ובמקרה
כזה ,כפי שראינו למעלה,
המציאה שייכת לפועל.
משום כך שרשרת הזהב
תישאר בידי מתן ,ולשאול
מעסיקו אין שום אפשרות
לדרוש אותה.

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

זמרת הארץ

העגבניה הולכת ותופסת את מקומה כמקור גדוש להגנה מפני מחלות .אחת
הסיבות העיקריות לכך היא ליקופן ,הפיגמנט האדום המעניק לה את סומקה.
תזונה עשירה בעגבניות תורמת גם לשמירה על בריאות הלב וכלי הדם .התזונה בישראל למשל ,אינה
עשירה בירקות ובפירות ,ובפרט בעגבניות .בעוד שישראלים אוכלים כחצי עגבנייה ליום בממוצע,
באירופה למשל ,אוכלים בממוצע  2עגבניות ליום ,כמות הגדולה פי  .4כמות זו עשויה לסייע לו בהגנה
מפני מחלות הלב וכלי הדם .מחקר שנערך מצביע על יכולת ההגנה הזו של העגבניות.
גברים בגיל הביניים ,בעלי רמות נמוכות של ליקופן בדם ,היו בסיכון גבוה פי  3לסבול
מהתקף לב או אירוע מוחי .בדומה לכך מחקר שעקב אחר  40,000נשים מצא ,כי לנשים
בעלות רמות הליקופן הגבוהות ביותר בדם ,היה סיכון נמוך ב 34-אחוזים לפתח מחלת
(יש להתייעץ עם רופאים)
לב ,בהשוואה לאלו בעלות רמות הליקופן הנמוכות ביותר.

