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חנוך לנער

צפנת פענח

זמן  -השתדלי להקדיש זמן מה בכל יום לכל אחד ההורים או ב"אופוזיציה"
מילדיך .נסי "להכנס לנעליו" ,להבין את רצונותיו ואת נגדם ,חלילה.
אפיק מחשבותיו .גרגרי בהנאה עם הפעוט ,שחקי משחק
מחשבה והרכיבי פזל עם בתך בגילאי הגן ,עם בנך בן ה 10-הילד הגיע מבית הספר רוטן" .אני כועס ,המורה צעק
לימדי למבחן או סייעי לבתך בת העשרה בהכנת תכנית עלי היום" .אל תאמרי" :בוודאי היתה לו סיבה טובה
למסיבה בבית הספר .כשהילד שוהה במחיצתך ללא לעשות זאת" ,אלא הבהירי ברכות" :בודאי הרגשת נבוך
כל ביקורת מצידך ,הוא מגלה את אישיותו ,חש אהוב ,כשהמורה צעק עליך" .כבמטה קסמים ילדך חש שאת
רצוי ומקובל" .קשה לי למצוא זמן ,אני כל כך עסוקה "...מבינה ואוהבת אותו .הוא יודע שאת תמיד עומדת
את בוודאי חושבת .אם כך ,הקדישי לפחות כמה דקות לצידו ,ועכשיו נסללה הדרך ללבן את העניין" :מדוע צעק
לילדך ,אך העיקר הוא להביט על הילד בעיניים שופעות עליך המורה?" כשאנו מבינות את נקודת ראותם של
אהבה ,להקשיב לו ברצינות ולהתעניין בעולמו .ב .כוח הילדים ,איננו מכפרות בכך על מעשיהם או מגינות על
המילה – עלייך להיות מודעת לעוצמת מילותייך .אופן פעולותיהם .למעשה ,לאחר ששידרנו לילד הבנה ,הילד
הדיבור עם הילדים גורם להם להיות ב"קואליציה" עם נפתח לקבל את עצתנו .פעלי ברגישות ובתבונה .הגיבי
הפתרון משבוע שעבר
כאן כתוב :מטריה
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וקובעים עיתים לתורה
במרכז הרוחני!
רח' הרברט סמואל מול בנק דיסקונט

מעשיך ומן ''העולם הקטן''  -האדם  -לטיול בעולם הגדול
המרחק בינינו לשמש הוא  150מיליון ק''מ .זה מתואם
עם כדור הארץ.
לו היה המרחק קצר יותר ,היו כל מימינו מתאדים ,אנו היינו
לפידים במדורה של כל העולם .לו היתה השמש קצת מתרחקת,
היינו גושי קרח בתא הקפאה עצום.

אלפי כוכבי שביט עפים כל יום לקראתנו במהירות של
עד  60ק''מ לשניה ,ורק שכבת האויר המקיפה את כדור-
הארץ מגינה עלינו מפניהם .שכבת אוזון דקה המקיפה
את כדורנו מעכבת את הגלים הקצרים של השמש,
ומסננת עבורנו רק מעט מהם ,כדי שעינינו וגופנו יוכלו
להתקיים בפני הקרניים האולטרא -סגוליות.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

רשות הרבים

'מה רבו
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הסיפור שלנו קשור לסערת השלגים שפקדה את אזור
ירושלים בחורף תשע"ד .אמנם עדיין אין סוף לסיפור ,אך
מה שהתרחש עד כה שווה סיפור בפני עצמו .נולדתי
בקיבוץ של "השומר הצעיר" בצפון .הייתי בת יחידה
להורים שעבדו במשק והאמינו בחלום הסוציאלי בכל
לבם .בקיבוץ שלנו לא היה בית כנסת ,לא הייתה שום
נגיעה לדת ,ואם הייתה ,זו הייתה נגיעה שלילית .גדלנו
עם ערכים של סובלנות והכרה בשונה ובאחר ,אלא אם כן
הוא חרדי .האווירה הייתה ,שערכים נאור לאהוב ,וחרדים
נאור לשנוא .האם אני מחדשת משהו? לא נראה לי .רק
לאחרונה פורסם תחקיר מזעזע בתקשורת החילונית על
החרדים שמתפשטים כמו סרטן בשכונות חילוניות .אני
רוצה לראות מה יקרה אם תחקיר כזה יתפרסם לגבי
ערבים .גדלתי עם חברת ילדות ,שהייתה לי כאחות .היינו
יחד כל היום וכל הלילה ,ואם אתם מתפלאים לגבי "כל
הלילה" ,אני מציינת כי בקיבוצים הייתה נהוגה "לינה
משותפת" .הלינה המשותפת התבססה על עקרון החינוך
המשותף שהיה נהוג בקיבוצים .על פי עיקרון זה,
האחריות לחינוך הילדים ,לרווחתם ולהכשרתם הרעיונית
והמעשית לחיי הקיבוץ  -הייתה מוטלת
על כלל החברה .כיום ,ברור לכולם איזה
שבר ואיזה חורבן גרמה הלינה המשותפת
לנפשם של הילדים .היה זה ניסוי בבני
אדם ,פשוטו כמשמעו ,ולמרבה המזל הוא
הופסק לפני שנים .הילה (שם בדוי) הייתה
חברתי הצמודה ,בעולם שבו למושג
"אחות" ממילא לא הייתה משמעות.
למדנו באותה כיתה ,הכנו שיעורים יחד ,אכלנו יחד וישנו
זו לצד זו; כמו אחיות ,בלי הבעיות שיש לאחיות ...בהגיענו
לגיל  21החלטנו יחד לעזוב את הקיבוץ ולעבור לאזור
המרכז .המעבר היה זעזוע בעבור הוריי ,לא רק מפני
שהייתי בת יחידה והם היו קשורים אליי מאד  -יחסית
להורים אחרים שפעלו על פי השיטה  -אלא מפני שתל
אביב נחשבה בקרב אנשי הקיבוץ כמקום נהנתני ובלתי
ראוי ,הפועל ללא אידיאולוגיה וללא שום רעיון .בכך,
מבלי משים ,היו חברי הקיבוצים קרובים לערכים
החרדיים ,רק מהכיוון ההפוך לגמרי .הנחיתה בתל אביב
הייתה קשה ביותר .היינו בנות המחונכות על ברכי שיטה
שהאמינה בערכים של שוויון ,הסתפקות במועט ושיתוף.
תל אביב הייתה ההפך המוחלט :אנוכית ,מוחצנת ,חומרית
ואנטי ערכית .בתחילה הוקסמנו ,אך מהר מאד הקסם פג,
ראינו את השקר ואת האפסיות שבחיים אלה ,וממש לא
אהבנו אותם .הבעיה היא ,שגם סגנון החיים הקודם ממש
לא התאים לנו ,פקחנו עיניים וגילינו שאנו בתוך ריק
אמיתי .באותה תקופה ,חברה משותפת בשם טליה
הזמינה אותנו להרצאה תחת השם :שחור ,לבן וכל מה
שביניהם .לא היה לנו שום מושג מה עומד מאחורי השם,
אכל מכיוון שממילא לא היה מה לעשות והמחיר היה די
זול  -הלכנו .התיישבנו והמתנו למרצה .שמו לא אמר לנו

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

דבר ,אבל כשהוא הופיע  -היינו בהלם .הוא היה חובש
כיפה שחורה .לגמרי .קרחת ,פיאות ,כובע ,חליפה שחורה.
כמו שהיינו רואות בטלוויזיה .אמרתי לחברתי" :עבדו
עלינו ,בואי נלך מכאן" ,אבל היא אמרה" :מה אכפת לך?
נשמע מה יש לדוס הזה להגיד ונתחשבן עם טליה אחר
כך" .הוא החל בסיפור על ילד שגדל בכפר ומעולם לא
ידע שיש לו אבא ואמא .כולם מסביב דאגו שלא לספר לו.
בהתחלה זה בכלל לא הפריע לו ,משום שלכולם מסביבו
לא היו אבא ואמא ,הם פשוט חיו לעצמם .ואז ,כשהגיע
לימי נעוריו ,סיפר לו איש זקן על המושג "אבא ואמא" .זה
דווקא עניין אותו מאד ,אבל הוא חשב שזו מעשייה מארץ
רחוקה וקצת דמיין אם היה רוצה שיהיו לו אבא ואמא.
ככל שהזקן סיפר יותר ,הוא הרגיש שרצונו מתגבר .יום
אחד גילה לו הזקן שיש לו אבא ואמא ושהם אינם
רחוקים .הוא לא ידע מה לעשות עם המידע הזה .מצד
אחד רצה מאד להכיר אותם ,ומצד שני הוא ממש כעס
עליהם מדוע התחבאו ממנו כל הזמן .בשלב זה פרצתי
בבכי .הרגשתי שהסיפור של הדוס הזה הוא עליי .בשנות
ילדותי ,אבא ואמא היו סתם עוד שני אנשים שאני הולכת
אליהם בשעות אחר הצהריים ,אפילו לא קראתי להם
אבא ואמא ,אלא בשמם הפרטי .אחרי שגדלתי והבנתי,
כבר הייתי רחוקה מספיק בשביל לא לכעוס עליהם .רק
כשהגעתי למרכז ,ראיתי משהו אחר :לכל מי שהכרתי היו
אבא ואמא .ראיתי את הקשר
המיוחד שיש לכולם עם הוריהם.
פתאום הבנתי מה לקחו ממני
בקיבוץ .זה היה בדיוק בזמן שבו
להכיר
הסכימו
הקיבוצים
במשמעות האיומה של הניסוי הזה
והחליטו להפסיק את הלינה
היו שעשו זאת
המשותפת.
משיקולים אנוכיים ,הם הבינו שהיעדר הקשר בין ילדים
להוריהם הוא הגורם מספר אחד לבריחה ההמונית של בני
הדור השני .וכעת הגיע הדתי הזה והוציא ממני את כל
הכאב שהיה אצור לי בפנים .זו בדיוק אני ,ילדה שגדלה
בלי לדעת שיש מושג אבא ואמא ,וכעת כשהיא יודעת,
היא כועסת איפה הייתם עד עכשיו .יצאתי .לא רציתי
לשמוע את ההמשך .זה כאב לי מדי .הילה שבה מאוחר
יותר ,עצבנית .היא אמרה שבהמשך הסיפור ,הדתי הזה
לקח את הכל למקום של חזרה בתשובה ,והביא לזה
נמשל .שיש אנשים שלא יודעים שיש בורא לעולם וגם
אחרי שבסוף מספרים להם  -הם כועסים ואינם רוצים
להכיר אותו .אני המשכתי ללכת עם הסיפור הזה ,ולא
יכולתי להפסיק לחשוב על הנמשל .הלכתי להרצאה
נוספת שלו כדי לשמוע את הנמשל ,ומכאן התחלתי
בחיפוש איטי אחר משהו שירפא את נפשי הפצועה.
הילה לא אהבה את הכיוון שהלכתי אליו ,ואט-אט מצאנו
עצמנו מתרחקות .בשלב מסוים התחלתי ללמוד במכללה
לחוזרות בתשובה ,ומשם הייתה הדרך קצרה לחזרתי
בתשובה שלמה .אגב ,זה היה השלב שבו הוריי התעוררו
לחיים .הם עשו כל מה שיכלו כדי "להציל" אותי כדבריהם.
באותה תקופה הייתי סוערת ולוחמנית .שאלתי באיזו
זכות הם בכלל אומרים לי מה לעשות ואיפה הם היו כל
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בת זמרודה

שבת פרשת " :תצוה"
כניסת השבת17:05 :
יציאת השבת18:13 :
ר"ת18:48 :

גרלּ( -גְ ָדלֵ )-ח ָמה ,נ ֵֹׂשא עֹנֶ ׁש:
ּתֹוסף.
םּ-ת ִּציל ,וְ עֹוד ִ
ּכִ י ִא ַ
(משלי  -פרק י"ט  ,פסוק י"ט)

אם תעביר על חמתך ותציל את שונאך כאשר ראית
רעה באה לו  -עוד תוסיף ימים וטובה( .רש"י)

פרשה וליקחה
בספר "מדרש תלפיות" מתואר את הפור שהפיל
המן וכתב כי המן לקח שלוש קוביות והפילן על
השולחן ,ויצא לו  – 1,3,3בגימטריה – אגג .ואם
למעלה יצא אגג ,למטה יצא  – 6,4,4בגימטריה
– דוד .שמח המן שמחה גדולה :אגג למעלה ,דוד
למטה .סימן שאנצח את היהודים .אך מסתבר ,כך
כותב הבן איש חי ,הוא שכח דבר אחד .שבפורים
יש "ונהפוך הוא" ,אז דוד עולה למעלה ואגג יורד
למטה" ,אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם".
הם ישלטו – וימחו את זרע עמלק .למה דווקא
עמלק? "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים".
היה אומר האדמו"ר ר' אברהם מסלונים :להנהגה
העל טבעית קוראים 'מעל השמים' ,ולהנהגה
הטבעית קוראים 'מתחת לשמים' .והקב"ה מצווה
שמ ְׁשלֶ ה אותך
אותנו" :תמחה את זכר עמלק" ַ
שהעולם מונהג בדרך מקרית שהיא ההנהגה
הטבעית – "מתחת השמים" .אלא תפנים שהכל
הוא 'מעל השמים' ,וכך "לא תשכח" מבוראך
(מעיין השבוע )
ויוצרך.

השנים .סיפרתי להוריי ההמומים על הילד שלא ידע שיש
לו אבא ואמא ואחרי שידע כעס איפה הם היו כל השנים.
"מדוע הפסדתי את כל מה שכל ילד בעולם זוכה לו? מה
בכלל השקעתם בי ,שתוכלו לדרוש משהו?" דווקא
מנהלת המכללה הרגיעה אותי ,הסבירה לי שמצוות כיבוד
הורים אינה קשורה להשקעתם .היא הסבירה לי שהוריי
בדרכם אהבו אותי מאד ונתנו לי כל מה שחשבו שטוב
בשבילי .היא ריככה אותי מאד ,ובתהליך איטי התפייסתי
עם הוריי ,והם במקביל השלימו עם חזרתי בתשובה.
נישאתי בשידוך לחוזר בתשובה כמוני ,יוצא קיבוץ ,ובנינו
בית לתפארת .חברתי הילה אמנם השתתפה בחתונתי ,אך
התרחקנו מאד .גם היא הייתה נשואה צעירה ליוצא
קיבוץ ,אך היא לא התחברה לדת .כשאני חושבת על כך,
נראה לי שאולי כשמספרים משל טוב שנוגע ללב ,אין
צורך בנמשל .בחורף תשע"ד נקלעה משפחה שומרת
תורה ומצוות אדוקה ,אב ואם ועוד שישה ילדים ,לסערת
השלג באזור ירושלים ,ואיני מדברת על כביש  1או 443
שלשם הגיעו כוחות עזרה  -מאוחר אמנם ,אך הגיעו .הם

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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נתקעו במקום שקט ,עם נוף יפהפה
אך מרוחק .הם הזעיקו עזרה ,וזו לא
הגיעה .לקראת הבוקר הדלק אזל,
המנוע כבה ,ולאחר מספר שעות גם המצבר .היה זה יום
שישי ,השעות הלכו והתקדמו .רכבם היה מכוסה שלג,
כוחות ההצלה לא הגיעו ,וכעת גם לא היה שום אמצעי
להזעיקם ,מאחר שסוללת הטלפון הסלולארי כבתה .הם
הבינו שאם הם אינם עושים משהו  -הם יקפאו .אב
המשפחה יצא מהרכב ,אפילו לא ידע לאן .הוא קיווה
שייקלע למקום ישוב .ואכן ,הוא הגיע ליישוב חילוני
לחלוטין ,ללא תושב דתי אחד .הוא נקש על דלת הבית
הראשון שראה .את הדלת פתחה לו הילה ,חברתי .היא
הזעיקה את בעלה ועוד כמה מאנשי היישוב .הם יצאו
בג'פים ,והוא הצטרף אליהם ,למרות קדושת השבת,
מפאת פיקוח נפש .הם הגיעו לרכב המכוסה כולו ,הוציאו
את בני המשפחה והסיעו אותם באחד הג'יפים אל היישוב.
מה עושים כעת? לסיטואציה כזו ,איש מהם לא חלם
שיגיע .משפחה חילונית לחלוטין ,שני ילדים וכלב ,מול
משפחה חובשי כיפה שחורה ,אדוקים ביותר ,אב עם זקן
ופאות ,אם עם מטפחת ,ילדים עם קרחת .לשני הצדדים
אין מושג מה עושים .הילה אמרה" :מותר לכם להיות
אצל חילוניים?" האב אמר" :מותר לנו להיות אצל
יהודים" .כולם צחקו צחוק שקצת הפשיר את הקרח,
תרתי משמע" .בדרך כלל הציבור שלכם אומר לנו 'בואו
תעשו אצלנו שבת' ,כעת תורנו" ,אמרה הילה .כאן החל
גישוש עדין ,חברתי ידעה שלאנשים שומרי תורה ומצוות
אסור לאכול כל דבר ושיש איזושהי בעיה עם כלים .היא
לקחה כלים חד-פעמיים והתכוונה לבשל משהו ...אם
המשפחה "השחורה" הצטרפה אליה ,ובעדינות לחשה לה
מה מותר ומה אסור" .מבחינתנו ,אסור לאכול כל דבר
שיבושל או יחומם בשבת .לכן אנו נסתפק בדברים
הבסיסיים :חלות ,טונה ,שימורים ,שתייה ,ירקות ,מה
שיש .יהיה בסדר ,לא תזיק לנו דיאטה" .הילה עקבה אחר
האישה ,היא החלה יחד עם בעלת הבית לאסוף את כל
המוצרים שניתן להפיק מהם משהו בשבת .היא קלטה
היטב את המבט החטוף המוודא שיש הכשר על המוצר.
בתוך עשרים דקות אספו ערימת מוצרים ,ולאחר מכן
החלו להכין מהם סעודה בכלי פלסטיק .הם הכינו ארוחה
חלבית ,סלט ענק ,גבינות מכמה סוגים ,שימורי תירס,
שוקולד למריחה לילדים ועוד ...הילה התנצלה כל העת,
שאינה יכולה להגיש את מה שהיא באמת יודעת לבשל,
אך כולם הבינו שבמצב שנוצר זה הכי טוב שיש .לאחר
סעודת השבת התיישבו שני הזוגות לשיחה .בעלה של
הילה החל כמובן בשאלות הנפוצות" :מדוע אינכם הולכים
לצבא" ,אך אבי המשפחה החרדית לא הסכים בשום אופן
להיכנס למקומות הללו" .אנחנו אורחים שלכם .הצלתם
אותנו ,אתם עושים אתנו חסד גדול בכך שאתם מארחים
אותנו ,אל תחשבו שאיני מבחין בהתחשבות שלכם,
שאינכם מפעילים את מכשירי התקשורת בבית ...אנחנו
בשום אופן לא נגיע אתכם לריב .אסכים לענות על כל
שאלה ,אך לא כזו שתעורר עימות" .הוא נתן להם מספר
דוגמאות מהן שאלות של דיון ומה יעורר ריב ,וכיוון אותם
לדיון בשאלה הפשוטה ביותו האם יש בורא לעולם ,ואם
כן ,מה הוא דורש מאתנו ומדוע אנחנו צריכים להיענות
לדרישתו" .כל הדברים האחרים הם שטויות .אם
תתעקשו לריב עליהם ,אסכים לעשות זאת ,לא כשאנו
אורחים שלכם ואסירי תודה לכם על כל רגע שאנחנו כאן
אלא בהזדמנויות אחרות" .השבת הזו הייתה השבת
המרתקת ביותר שעברה על הילה ועל בעלה ,הם הרשו
לעצמם לשאול שאלות קשות.
להפתעתם ,לא נתקלו בשום כעס
ובשום רוגז ,והילה הייתה חכמה דיה

לע"נ שאול

להבין שהם באמת לא מתרגזים .בשבת הזו הם נכנסו
למקומות שמעולם לא חשבו להגיע אליהם ,בין השאר
מפני שהתרחקו כמטחווי קשת מכל עיסוק בנושא .בין
לבין קשרה הילה שיחה עם האישה ,והן מצאו עצמן
מתחברות כנשים לדברים הבסיסיים בחיים ,גידול ילדים
ומשפחה .הילה ראתה מולה אמא לכמות בלתי סבירה
מבחינתה של שישה ילדים ,שמתפללת להרבה יותר,
ובפעם הראשונה ראתה את הצבעוניות הרבה בתוך מה
שראתה כשחור משחור .לקראת מוצאי שבת סיפרה
הילה לאישה הדתיה האדוקה על המפגש האחד והיחיד
שהיה לה עם אדם חובש כיפה שחורה ,היא החלה לספר
לה את הסיפור על הילד שלא ידע על המושג אבא ואמא,
על הקשיש שגילה שיש לו אבא ואמא .כבר בתחילת
הסיפור החלה האישה המתארחת לדמוע ,עד שהבכי הפך
להתייפחות ממש כמו ילדה קטנה .הילה פשוט חיבקה
אותה .הרגישה שיש משהו מאחורי הבכי הזה .הסתבר
שהיא נושאת סיפור חיים לא פשוט בכלל .הוריה נפטרו
בזה אחר זה עד הגיעה לגיל חמש .היא כלל אינה זוכרת
אותם ,הקהילה עטפה אותה בחום ובאהבה .היא גדלה
אצל קרובי משפחה שנתנו לה את כל הטוב שבעולם ,אך
לא הצליחו להוות תחליף להורים ממש" .הם נתנו לי יותר
מכל ילדיהם ,הרעיפו עליי כל טוב ,צעצועים ,בגדים
ופינוקים .אין לי שום טענות נגדם ,אבל אין תחליף לאבא
ולאמא" ,ייבבה" ,הסיפור שסיפרת לי הוא בדיוק הסיפור
שלי" הילה נפתחה לגמרי והחלה לספר לה על ילדותה.
"לי כן היו אבא ואמא ,ולמרות זאת ,לא ידעתי מהם אבא
ואמא .וכשגילו לי ,זה כבר היה מאוחר" ,כך אמרה והחלה
לספר על ילדותה מזווית שמעולם לא פתחה עד כה ,גם
לא לפני בעלה .לבה של הילה נפתח ,ולפתע החלה
להרגיש את כל הכאב שהיה אצור בה על היעדר דמות
ההורים בחייה .מוצאי שבת הגיע ,ושיחתם נמשכה הרבה
לאחר מכן .שתי המשפחות נפרדו בידידות במוצאי שבת.
ג'יפ הסיע אותם לביתם ,ולמחרת הגיע הבעל לקחת את
רכבו .הקשר בין הילה לאורחת הדתייה הפך ליום-יומי.
הילה מצאה עצמה נמשכת ומתעניינת בעולם
האורתודוכסי וביהדות .זה אמנם טרי מאד ,אפילו השלג
לא הפשיר ,אבל אני מקווה שזה תחילתו של תהליך
מבורך .ואיך אני יודעת זאת? השבוע התקשרה אליי
הילה ,אחרי שנים שלא התקשרה .היא סיפרה לי על
השבת המוזרה שעברה עליה והוסיפה" :את יודעת מה
הכי משונה כאן? שעד היום ראיתי את הדתיים האלו
בדיוק כמו שהם :שחורים .כמו פלקט שאין מאחוריו
כלום .אפילו לא רציתי להתקרב ולבדוק אם יש משהו
מאחור .אני חושבת שרוב החילוניים הם כך" .דווקא
השלג הלבן הזה הביא למפתן ביתי את השחור ,ובשבת
אחת בודדת נוכחתי לדעת כמה צבע יש בתוך השחור
הזה ,כמה חום ואהבה ואנושיות ,וכמה אני יכולה להתחבר
לשחור הצבעוני הזה" .היא סיפרה וסיפרה וסיפרה ,ואז
הבריק לי רעיון" :את יודעת משהו ,הילה? זוכרת איך
קראו להרצאה שגרמה לי להתחיל את התהליך של
החזרה בתשובה?" הילה חשבה וחשבה ופתאום אמרה:
"רגע ...משהו עם לבן ,כן' ,שחור ולבן ומה שביניהם'".
"הבנת ,הילה?" אמרתי" .אצלי הסיפור היה זה שקירב
אותי ,אצלך זה היה השלג .שתינו התעמתנו עם השחור
והלבן ,אני הגעתי אל השחור מהכפור והבנתי .אצלך,
השחור הגיע אל הכפור הלבן .לשתינו יש תשובה על
'השחור ,הלבן ,ומה שביניהם'".
(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

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 פנחס מקוריץ

נקודה למחשבה

"...הרגלתי את עצמי שלא לרצות –
את מה שאני לא רוצה"...

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"

מעשה בית הדין

שרית הייתה צריכה להגיש עבודת גמר בתנ"ך וביקשה
מילגה 2
מחברתה שרונה לעזור לה לסיים אותה .שרית עמדה במשימה ואף
הופתעה לשמוע שזכתה במלגה בת שלושת אלפים שקלים מהנהלת
בית הספר .כששמעה זאת שרונה ,בקשה משרית לתת לה חצי
מהמלגה .שרית התנגדה וטענה ששרונה הסכימה לעזור לה בחינם .ואילו שרונה טוענת:
נכון שהסכמתי לעזור בחינם ,אבל שזכית במלגה .לא מגיע לי כסף?

"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757
שאלה:
א  -האם מותר לגזוז ציפורניים בלילה? ומה הטעם
בדבר? ומשנה הסדר איך לגזור (אחד אחרי השני)?
ב  -האם מותר באותו יום לגזוז ציפורניים של הידיים
וגם של הרגליים? כי יש אומרים זה דומה למה
שעושים למתים.
תשובה:
א .מותר לגזוז ציפורניים בלילה ואין כל איסור בדבר.
(שו"ת יצחק ירנן סימן כד).
ב .יש שכתבו סדר לגזיזת ציפורניים (עי' רמ"א
או"ח סימן רס) ,וכן יש שהזהירו (מג"א בשם המגיד
מישרים) שלא לגזוז ציפורני ידיו ורגליו ביום אחד,
עכ"ז רבינו האר"י לא הקפיד בזה כלל והיה קוצץ
בערב שבת ציפורני ידיו ורגליו יחד ,וכן לא היה
מקפיד על סדר גזיזתן .ומכח זה כתב הרב חיד"א
(מחב"ר אות ד) שאין לחוש לזה כלל ,ומותר לגזוז
ציפורני ידיו ורגליו ללא סדר וביום אחד .והוסיף
הגאון חיד"א זצ"ל (בספרו ברכ"י אות ה) שכן פשט
המנהג ואין אחד שנזהר בזה כלל .וכן פסק הכף החיים
(סימן רס ס"ק טו"ב).
שאלה:
כבוד הרב האם מותר לשמוע שירים של זמרים
שמופיעים באירוע מעורב? ואם כן אשמח למקור
איפה כתוב( .כמובן את השירים הכשרים שלהם)
תשובה:
מעיקר הדין אין איסור לשמוע שירי קודש דרך דיסק
וכדו' ,מזמר שמופיע באירועים מעורבים ,למרות
שזמר העושה כן מכשיל את הרבים וגדול עוונו
מנשוא עכ"ז אין איסור לשומעו .אך כמובן שאין
להעלותו חזן להוציא את הרבים ידי חובתן כיון שהוא
בכלל אלו שנאמר עליהם "נתנה עלי בקולה על כן
שנאתיה".
שאלה:
אם יש לי קמח מנופה במקרר (לא במקפיא) מלפני
חמישה חודשים אפשר להשתמש בו או שצריך לנפות
שוב? והאם ישתנה הדין אם הקמח שהה במקפיא?
תשובה:
באופן עקרוני ניתן לאחסן במקרר קמח מיד לאחר
הניפוי עד שלשה שבועות .קמח שנופה ושהה במקרר
מעל לשלושה שבועות יש לנפותו שוב.
אולם אם לאחר הניפוי הקמח הוכנס לתא ההקפאה
אין צורך לנפותו שוב ,וללא הגבלת זמן.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת יחיאל יחיא בן סולטנה

השאלה משבוע שעבר
מילגה כפולה
כשצחי נרשם למגמת לימודי יהדות וקיבל
מלגה מטעם הקרן ,הגיעה אליו לאחר שבועיים
מלגה כפולה בטעות .הוא ניסה ליצור קשר
עם האחראים ולעדכן אותם בטעות ,אך ללא
הצלחה .כשפנה אליו ידידו דותן וסיפר לו כי
נרשם לתוכנית ולא קיבל מלגה ,בירר צחי את
העניין וגילה כי חברו נשמט בטעות מהרשימות
ואין עוד אפשרות להירשם לתוכנית .האם צחי
יכול לתת לחברו את המלגה הכפולה שקיבל?
תשובה בקצרה:
אם כספי המלגות הינם בבעלות פרטית ,יש
לכסף דין של השבת אבדה שאין לה בעלים
ועליו לשמור אותו עד שיוכל להחזיר לבעלים.
אבל אם אלו כספי הקרן ,שאינם בבעלות פרטית
ויש לה מנהלים יוכל לתת לדותן את המלגה
מכיוון שזהו רצונם של המנהלים.

ל"ט מלאכות
ְמלֶ אכֶ ת
שנעשו
האילים
במשנה
עֹורֹו".

המעבד

ַה ְמ ַּע ֵבּד היא אחת מהל"ט מלאכות,
במשכן לצורך הכנת כיסויי עורות
המאודמים ועורות התחשים ,ומוזכרת
"הּמֹולְ חֹו וְ ַה ְמ ַע ֵבּד ֶאת
במסכת שבת ַ

עורות
בשבת
א .המולח
במלח ,או המרככם בשמן כדרך
שהרצענים עושים ,הרי זה מעבד
– ואסור מהתורה.
ב .אסור בשבת לסוך מנעל או
סנדל חדש ,אפילו במעט שמן,
ואם היא נעל ישנה אסור גם
משום צובע.
ג .יש להזהר שלא לרכך בידיים
עור של מנעל חדש.
ד .מנעל חדש שעורו קשה ,אסור
לנועלו אם מתכוון לרכך אותו ע"י
שילך בו במשך השבת ,אך אם
אינו מתכוון לרככו – מותר.

תשובה בהרחבה:
בשביל לדעת האם מותר לצחי לתת את
המלגה הכפולה ,נביא סיפור המופיע בתלמוד
הבבלי על אריס (אדם שתפקידו לעבד את
השדות והוא מקבל אחוזים מהתבואה) שעבד
אצל אדם בשם מרי בר איסק ,באחד הימים
הגיעו לבוסתן של מרי בר איסק מספר תנאים
גדולים( ,גדולי הדורות שחיו בתקופת המשנה
והגמרא כונו בשם 'תנאים') האריס שמח
למראה האורחים החשובים וכיבד אותם
בפירות מהפרדס .כמה מן התנאים אכלו מן
הפירות ,אבל אחד מהם תנא בשם מר זוטרא,
סירב לאכול מהם בטענה שאסור לאכול מן
הפירות כל עוד מרי בר איסק הבעלים של
הפרדס אינו נמצא במקום ומסכים להם לאכול
מן הפירות .ומכאן למדו מפרשי ה'תוספות'
(מגדולי הראשונים שפירשו את הש"ס) שאסור
לאדם לאכול משל חברו ,כל עוד חברו אינו
נמצא במקום ומסכים לאכילתו .למרות שאם
היה נמצא היה מסכים בוודאות ,כל עוד אינו
נמצא אסורה האכילה מפירות אלו ,כיון שהם
מוגדרים כ'יאוש שלא מדעת' שנפסק לגביו
שאינו נקרא יאוש ואסור לאוכלם .ואילו דעתם
של התנאים שכן אכלו מהם ,שאת הפירות
הללו הביא האריס מהאחוזים שלו בפרדס ולכן
מותר לאכול מהם .ה'שפתי כהן' בשולחן ערוך
חושן משפט סימן שנ"ח סעיף קטן א' הביא
בפירושו את דברי ה'תוספות' שהבאנו לעיל
וחלק עליהם ,דעת הש"ך שיש לחלק בין ייאוש
בעל כורחו של האדם שבו הוא מתייאש מחוסר

ידיעה על מיקומה של האבדה ,לבין רצונו של
האדם מכיון שאם מרי בר איסק היה יודע על
האורחים החשובים שהגיעו לביקור בפרדסיו,
ללא ספק היה מסכים להם לאכול מפירות
הפרדסים .הפוסקים לא קיבלו את דעתו של
הש"ך ופסקו להלכה שאסור לאדם להוציא
ממון של חברו לפי אומדן דעתו של החבר
וצריך את הסכמתו של הבעלים למעשה .וכן
הדין לגבי הסיפור שלנו ,לכתחילה אין אפשרות
לשנות את המלגות ולהעביר אותם מאחד לשני,
אפילו אם זה רצון הבעלים .אלא שבמקרה
שלנו ,לא היה אפשרי להחזיר את המלגות
לבעלים בגלל בעיות טכניות ,ולכן אם הקרן
מנוהלת על ידי מנהלים שמחליטים לפי ראות
עיניהם למי מיועד הכסף .רק במקרה כזה מותר
לצחי להעביר את המלגה הכפולה לדותן ,אבל
אם הקרן בבעלות פרטית והבעלים מנהל את
הקרן בעצמו אז הדין כמו בסיפור שהבאנו לגבי
מרי בר איסק ואסור לתת את המלגה למישהו
אחר ללא הסכמתו של הבעלים .ובכל מקרה,
וודאי שצחי לא יוכל לקחת לעצמו את הכסף
כפי שמבואר ברמ"א ,סימן רמ"א בשולחן
ערוך 'חושן משפט' שכל 'מחילה' שנעשית
אינה
בטעות
נקראת 'מחילה'
וכן בסיפור שלנו
המלגה הכפולה
היא בגדר טעות
וחייב להחזיר את
הכסף לבעלים.
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זמרת הארץ

בצל – מחקרים מראים כי צריכת מזונות עתירי קוורצטין קשורה גם
בהפחתת הסיכון לכל סוגי הסרטן ,במיוחד סרטן ריאות .מנגנוני הפעולה של
קוורצטין נגד סרטן כוללים עיכוב גדילה של תאים ממאירים והגברת ההרס העצמי של תאים לא
נורמליים (אפופטוזיס) .בנוסף ,נמצא לאחרונה ,כי בתאי סרטן הפרוסטטה במעבדה ,הקוורצטין הגביל
את ייצור הרצפטורים להורמון אנדרוגן על ידי התאים .נראה כי גרויי יתר של הרצפטורים הללו על ידי
ההורמונים הגבריים מניע את ההתפתחות של סרטן הפרוסטטה .האם לבצל סגולות
גם לחיזוק העצם? במחקר ראשוני מאוד באוניברסיטה של ברן ,שוויץ ,הוזנו חולדות
ממין זכר בגרם אחד של אבקת בצל מדי יום ,במשך חודש .התברר שתזונה זו הגדילה
את כמות הסידן בעצמותיהם ביותר מ ,17%-ואת עובי העצמות ב 15%-כמעט .הטיפול
(יש
בבצל היה יעיל יותר מתרופות לדלדול עצם המבוססות על קלציטונין.
להתייעץ עם רופאים)

