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חנוך לנער

צפנת פענח

בזמנו ,כאשר אידיאלים
לאומיים כבשו את הרחוב ,מילא האידיאל
הלאומי את הנפש .הצעירים נהו אחריו ועסקו
בעשייה בלתי פוסקת להגשמתו .כיום הוצגו
אידיאלים אלו במלוא עליבותם ,ושוב אין הם
'מדברים' לאיש .נוצר חלל ריק המצפה למילוי.

על פי אמונת היהדות האדם מורכב מגוף
ומנשמה.
מזיגה זו יוצרת ניגודים ,מאבקי יצרים מול
הרצון להכיר באמת ,מחד גיסא .מאידך גיסא,
היא יוצרת גם צימאון גדול להכיר את האמת.
תוצאת הצימאון היא חיפוש בלתי פוסק
שמטרתו  -הרווית הצימאון.
הנפש חשה בריקנות גוברת ,בחסר רוחני,
בהעדר תרבות איכותית המעשירה את הנפש,
בתוככי נפשו של האדם קיימת כמיהה לערכים בהעדר תוכני מצוות המקנים ממד של נצח
רוחניים ,להישגים נצחיים שאינם בני חלוף לחיים .היהודי בן זמננו חש תחושה של תלישות
ולקשר אל עניינים שמימיים .כפי שהזכרנו ,ובדידות.
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את הסיפור שלי אני כותבת אחרי שקראתי את הסיפור שעסק
בהוצאת ילדים מן הבית ומסירתם לאימוץ .מבין השורות
זיהיתי ביקורת נוקבת נגד שירותי האימוץ ,על הקלות שבה
מוציאים ילדים מהבתים .זה עורר אותי לכתוב את הסיפור
האישי שלי .גם אני מאיזור הדרום .כילדה וכנערה הייתי מלאת
חיים ,חברותית ,מצחיקה וסוחפת .האמת שגם נסחפת .בגיל
צעיר מאד 17 ,וחצי ליתר דיוק ,נישאתי לבחור קל דעת כמוני.
הנישואין האלה החזיקו מעמד בדיוק שנתיים .קיבלתי מבעלי
גט ,ועוד משהו  -שני ילדים .אחד בן שנה ,והשני עדיין לא נולד.
כעבור חודש ילדתי .פתאום מצאתי את עצמי ,נערה בת תשע
עשרה וחצי ,מטופלת בשני תינוקות ,ללא חברה וללא משפחה.
משפחתי התנתקה ממני עוד בנישואיי מאחר והוריי התנגדו
שאנשא לו .וכעת הגאווה שלי לא נתנה לי לחזור אליהם,
ובוודאי לא לפנות לעזרה .כאן החלה מערכת סבל ,שכעת
כשאני נזכרת בה אני מרגישה איך הבכי מחלחל בי .קשה לי
אפילו להעלות את הדברים על הכתב .חזרתי לביתי לאחר
הלידה ,מותשת לחלוטין ,לא היה לי שקל לקנות לילד חיתולים.
לא ידעתי אפילו למי לפנות .שכנים טובים עזרו לי קצת ,ואני
בקושי תפקדתי עם התינוק ,שלא לדבר על הגדול שדרש את
שלו ,והיה קשה לי להתמודד עם הקינאה
שלו .לא ידעתי מה לעשות .הייתי נעה כל
היום בין שני התינוקות ,מחתלת ורוחצת
אותם .הייתי עושה את זה כמו מכונה,
ואפילו כאשר הייתי שרה להם וצוחקת
איתם  -בפנים חשתי פחד נוראי .ידעתי
שאני עזובה לנפשי ,ושאני חלשה ומסכנה.
אני נזכרת בימים האלה ,ומרגישה כל כך
חלשה .לא יכולתי לשאת את עצמי  -לא
נפשית ולא פיזית .לא רציתי לקום ,לא רציתי לטפל בילדיי.
פעלתי מתוך דחף טבעי של אם .אך לא היתה לי התמיכה שכל
אם זוכה לה .אני זוכרת לילות טרופי שינה ,בהם אני מתהפכת
במיטתי ופחד נורא ממלא אותי .מה יהיה עליי? מה יהיה עם
העתיד שלי? כאשר הגעתי לחרפת רעב ,עירבו איכשהו את
הוריי במצבי ,והם באו לעזור .לא נותר בי כוח לשחק משחקי
כבוד .פשוט צנחתי למיטה ולא יצאתי ממנה כמה ימים .ניצלתי
את שארית הכוח שלי למען הילדים ,עד שבאה העזרה .אימי
באמת עזרה לי .היא רכשה בגדים לתינוקות ,וגם ציוד ,כמו
שמיכות ותנור חימום .אבל מייד לאחר שהתאוששתי ,החלו
בינינו מריבות .חשתי שהיא מתערבת בחיי יותר מדיי (זה
כנראה מה שגרם לרצון שלי להיות עצמאית ולהתחתן).
חילוקי הדעות גרמו שוב לריחוק מסויים ,אך לא לנתק.
התחלתי לעבוד ,כאשר מחצית מהמשכורת משולמת
למטפלת .העבודה איכשהו החייתה אותי .הייתי חוזרת הביתה
קצת עצבנית ,משחקת עם הילדים ,קוראת להם סיפורים -
אבל כל זה ממש בלי חשק ,כמו אישה שנושאת משא כבד ,ורק
חושבת כל הזמן על הרגע בו תוכל להניח אותו .עברו כמה
שנים ,במהלכן הפכתי מילדה לאישה .אפילו אישה בוגרת.
עבדתי במקום מסויים ,ומהמשכורת הקטנה קיימתי את ילדיי.
הם היו ילדים לא קלים ,עם הרבה מרץ וטמפרמנט .הייתי
צריכה להתמודד עם תלונות מהשכנים ומהגן .אף פעם לא
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הגנתי עליהם ,אך מצד שני לא הייתי מענישה או פוגעת בהם.
לא היה לי כוח לזה .אחת ממורות בית הספר החלה לעשות
אצלנו ביקורי בית .לא סבלתי אותה מהרגע הראשון ,כי חוץ
מלייעץ לי מה לעשות  -היא לא עשתה כלום .לא הגישה
עזרה .רק דיברה אליי בהתנשאות .פעם ,כששמעתי מהילדים
שהיא צילמה את הקיר בבית ,פשוט גרשתי אותה .הבנתי
שהיא הולכת ללכלך את שמי .הקיר בבית באמת נראה זוועה.
הילדים היו מציירים עליו באופן חופשי ,ואני לא התנגדתי .גם
בגלל שלא היה לי כוח להתנגד ,וגם בגלל שזה קצת שחרר
אותם .למסתכל מן הצד ,זה באמת נראה כמו בית מוזנח עם
קירות מלוכלכים ,אבל אני אף פעם לא ראיתי את זה ככה.
מבחינתי ,לילדים זו היתה דרך להשתחרר .לא היה לי מושג מה
היא הולכת לעשות עם התמונות .מהעירייה התחילו קצת
לעשות בעיות ,והגיעה פקידת סעד שדווקא דיברה יפה ,אבל
רמזה פה ושם שאני מוכרחה להשיג שליטה על הילדים,
ושהבית לא יכול להיראות ככה .היא הציעה להביא סייד
שיצבע את הקירות .בהתחלה חשבתי שכדאי להסכים .מה
איכפת לי לסייד? אבל פתאום התחרטתי ,ואמרתי לה ששום
סייד לא יהרוס את הציורים של הילדים שלי .היא חשבה
שנפלתי על הראש ,ואולי זה מה שקרה באמת .סתם
התעקשתי .אמרתי לה שאשאל את הילדים לדעתם ,והם
החליטו שהם לא רוצים שיכסו את הציורים שלהם ,חוץ מקיר
אחד שנפגע מרטיבות ...היא הסתכלה
עלינו כמו על שלושה משוגעים ויצאה.
אנחנו פשוט פרצנו בצחוק .לילדים זו
היתה סיבה למסיבה ,אבל אצלי זה היה
צחוק של טירוף .מה אני עושה לעצמי?
מה אני עושה לילדים שלי? כשהיה הגדול
בן שבע ,בכיתה א' ,התחילו להגיע אליי
טענות מצד הנהלת בית הספר .הייתי
הולכת כמעט כל יום לדון בבעיות שלו.
לאחר מכן העבירו אותו לבית ספר אחר
וסירבו לקבל את הילד השני .באותו זמן פוטרתי מהעבודה,
והיתה לי בעיה בריאותית כלשהי .ואם זה לא הספיק  -כמה
שכנים עלו אליי הביתה ואמרו לי ,כי אם לא ארסן את הילדים
שלי  -הם כבר ימצאו דרך לעשות זאת .באותו לילה נשברתי.
אחרי ערב קשה ,בו בקושי הצלחתי להרדים את הילדים -
ישבתי בחדרי ,ופתאום כל העולם צנח על הגב שלי .חשתי
שחיי הם ללא תכלית .ללא כל תמורה .הרגשתי כמו עבד נרצע,
שעובד כדי לאכול ואוכל כדי לעבוד .הסתכלתי בתמונות שלי
מהתיכון ,והתחלתי לבכות בכי מר .אמרתי לעצמי" :תראי איזה
חיים טובים היו לך .היית הנערה הכי שמחה באיזור ,ואיך
החיים סגרו עלייך?" חשבתי על הילדים שלי ,והחלטתי שהם
סובלים ממני ,ואני סובלת מהם .להם יש אמא שלא מרוצה
מעצמה ויש לה בעיות בלי סוף ,ולי יש ילדים שממש עוצרים
לי את החיים .לא נעים לי לכתוב את זה ,אבל כך הרגשתי.
אישה צעירה שכל החיים לפניה ,אבל כלואה בשבי ששמו:
"גידול ילדים" .אמרתי לעצמי" :אם את לא נמלטת מהחיים
האלה ,את נשארת כך עד המוות ".פניתי אל העובדת
הסוציאלית ,שתמיד רמזה שעלולים להוציא את הילדים
מהבית ,ואמרתי לה כי אני חושבת שטובת הילדים מחייבת
זאת ,מפני שאיני מתמודדת כלכלית ונפשית .אמרתי לעצמי:
"אני אהיה משוחררת ,אוכל לעבוד ,לעשות כסף ולחיות
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פרשת" :האזינו"
כניסת השבת18:03 :
יציאת השבת19:09 :
ר"ת19:44 :

ּכִ י ֹלא לְ עֹולָ ם ח ֶֹסן;
וְ ִאם-נֵ זֶ ר ,לְ דֹור דור (וָ דֹור).
(משלי  -פרק כ"ז ,פסוק כ"ד)

אם אתה עשיר בכסף ובזהב שמא לא יתקיים לעולם ,לכן
 -אל תבזה דברים קטנים.

פרשה וליקחה
כל ימיו מקבל האדם טובות מהקב"ה .איבריו המשוכללים
הפועלים כהלכה ,האוויר מסופק לנשימתו ללא הרף ,האור
לעיניו והמזון למאכלו מוענקים לו תדיר .כל אלו מחייבים
מסכת ארוכה של הודיה כלפי שמים ,כפי שאמר דוד המלך,
נעים זמירות ישראל" :ברכי נפשי את ה' ,ואל תשכחי כל
גמוליו" (תהלים ק"ג ,ב').
משה רבינו מביע בקורת קשה על אלו שאינם מכירים בטובה
שמרעיף עליהם בוראם" :הלה' תגמלו זאת ,עם נבל ולא חכם,
הלוא הוא אביך קונך ,הוא עשך ויכוננך" (דברים ל"ב ,ו').
שורשיו של כל חטא נעוצים בכפיות טובה .אילו היה האדם
מתבונן במחוייבותו להכיר טובה לבוראו ,לעולם לא היה
חוטא ,כדברי הנביא (ישעיהו א' ,ג')" :ידע שור קונהו וחמור
אבוס בעליו ,ישראל לא ידע ,עמי לא התבונן".
בתאור בריאת העולם נאמר (בראשית ב' ,ה')" :וכל שיח
השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח ,כי לא
המטיר ה' אלוקים על הארץ ,ואדם אין"...
מדוע הקב"ה לא המטיר גשם עד שנוצר האדם?
אילו היה העולם נברא מושלם ,עלול היה האדם לחשוב כי כך
חייב להיות ,ואין צורך להודות על כך .לשם הקניית עיקרון
הכרת הטוב המתין הקב"ה עם ירידת הגשמים עד שנוצר
האדם .כמה חשובה היא ,מידת הכרת הטוב .מתי בפעם
אחרונה הודת לקב"ה ,מהלב?

מחדש ".אמרתי לה שאני מעדיפה סידור של אומנה  -כדי
שאוכל להיות בקשר עם הילדים ,אבל הוספתי שגם אם יהיה
זה אימוץ  -לא איכפת לי .היא הופתעה מאד מהנכונות שלי,
ואמרה כי תפנה את הבקשה לרשות הילד או משהו כזה.
כעבור חודש הוזמנו אני ושני ילדיי ,לשירות הפסיכולוגי
בעירייה  -לצורך אבחון .לילדים אמרתי רק שצריכים לדבר
איתם .לא רמזתי אפילו מדוע .הפסיכולוגית ישבה איתנו אולי
חמש שעות ,עשתה לילדים שלי מבחנים ,ושאלה אותנו הרבה
שאלות .חיכיתי במתח מסויים לתוצאות .אחרי שלושה
שבועות הוזמנתי לפקידת סעד שקשורה עם רשות האימוץ.
היא ביקשה ממני לבוא לבד .כשהגעתי ,הציגה את עצמה .היא
היתה אישה כבת  ,45נחמדה ועדינה מאד .היא סיפרה לי
שהאבחון הפסיכולוגי קבע ,כי אין להוציא מרשותי את
הילדים .קמתי והתחלתי לצעוק עליה" :אתם תפעלו תמיד נגד
האנשים .כאשר אנשים נלחמים על הילדים שלהם  -אתם
תיקחו אותם ,אבל כאשר אני מבקשת ל ה ו ר י ד ממני את
העול הזה ,כדי שאני וילדיי נוכל לפרוח  -אתם מחליטים
להשאיר אותם .למה אתם עושים דווקא הפוך ממה שאני
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רוצה?! למה???" היא הקשיבה לי עד
שסיימתי לצעוק ,ואחר כך הציעה לי כוס
מים והתחילה לדבר .היא אמרה לי
בשקט שהיא קראה את הדו"ח ,ומאז היא מעריצה שלי .לא
הבנתי למה היא חותרת .נראה היה לי שהיא מנסה לעבוד
עליי .ואז היא אמרה לי" :אני רוצה לעשות מה שאיני עושה
בדרך כלל  -לקרוא באזנייך את הדו"ח של הפסיכולוגיה".
הפסיכולוגית כתבה על הילדים שלי ,שהם אינטליגנטים מעל
הממוצע ,ויש להם כושר ביטוי נדיר ,וכן כוח יצירה וביטחון
עצמי יוצאים מגדר הרגיל .הפסיכולוגית ציטטה כמה ביטויים
שיצאו מפי הילדים שלי ,כדי להעיד עד כמה הם פתוחים,
משוחררים ובעלי הבעה .היא ייחדה פרק גדול עליי .כתבה
שאני אישה באפיסת כוחות ,שחושבת כי היא לא ראויה לגדל
את הילדים שלה ,וגם רואה בעצמה גורם מפריע להתקדמותם
בחיים .היא כתבה שישנה הפרדה בין המחשבות שלי
להתנהגות שלי בשטח .במציאות  -כך כתבה  -אני אישה
שמקדישה את כל חייה למען הילדים ,ויודעת להעניק להם
חום ,אהבה ושמחה .הפסיכולוגית כתבה ,כי על אף המלצות
העובדת הסוציאלית ופקידת הסעד ,היא מתנגדת בכל תוקף
להוציא את הילדים מבית חם ,שמעניק גירויים רגשיים
ושכליים לילדים .עם זאת ,המליצה הפסיכולוגית ,לתת לי
שיחות שיחזקו לי את הביטחון העצמי ואת דמות האם הירודה
שלי (אני מצטטת מתוך דו"ח שעדיין נשמר אצלי מאז) .היא
כתבה שכל בעייתי היא ,שאין לי אמון בעצמי ואיני חשה עד
כמה אני תורמת לילדים .ישבתי שם ושתקתי .מצד אחד,
המילים ששמעתי חיממו את ליבי והחמיאו לי מאד .חשתי
שאני זקוקה למילים הללו .היו לי דמעות בעיניות ,מפני
שמעולם לא חשבתי שאני אמא טובה .ואז אומרת פקידת
הסעד" :תשמעי ,לקחתי את התיק שלך ועיינתי בו ,וכל שורה
שנכתבה שם  -גם אם נכתבה נגדך  -גרמה לי להעריץ אותך.
ואת יודעת את מה הערצתי יותר מכל? את זה "...והיא שולפת
לי את התמונות של הקיר המצוייר ,שצילמה הקלפטע ההיא.
חשבתי שהיא צוחקת עלי ,אבל ראיתי שיש לה דמעות
בעיניים .ואם יש משהו שמעולם לא ציפיתי לו מעובדת רווחה
 אלה דמעות בעיניים .מבעד לדמעות היא אמרה כך" :אני לאיודעת אם חשבת על מה שאת עושה ,אבל יש לך כזו שמחה
פנימית ונפש יצירתית ,שהקרנת את זה על הילדים .אני
מעריצה את היכולת שלך לתת להם לפתח את האישיות
שלהם  -כל אחד בדרכו ,ולתת להם חום ותמיכה ,על אף שלך,
בילדותך  -לא היו כאלו .אני שואלת את עצמי ,מאיפה לקחת
את הכוחות האלו?" המילים הללו ריגשו אותי מאד ,ואני,
שתמיד שמרתי על קשיחות  -התחלתי לבכות .וכך ישבנו כמו
שתי יענטעס זקנות ,ובכינו .היא אמרה שהיא מבקשת לטפל
במשפחה שלי באופן אישי ,והיא מבטיחה שאף פעם לא
תפקוד עליי מה לעשות .שאלתי אותה מה פתאום שאאמין
לה ,והיא נופפה בתמונות" .בגלל זה את תאמיני לי ,כי אני
ראיתי את מה שאת לא ראית ".נקשרנו והפכנו לחברות בנפש.
שמתי לב שהיא לא מסתכלת עליי מלמעלה למטה ,אלא ממש
מעריכה אותי ,כמו שאמרה .היא הכניסה בי כוחות חדשים,
סידרה לי שיעורים פרטיים ושיחות חיזוק לילדים ,ארגנה לי
קורס מזכירות רפואית ,כדי שאוכל להתפתח בעבודה .הפכתי
למזכירה רפואית ,וממש אהבתי את העבודה .ילדיי השתפרו
ללא היכר והייתי מאד גאה בהם .לא הייתי אמא במובן הרגיל
של המילה .היה לי כלל ברזל ,שאני לא מעירה לילדים שלי על
דברים שאני עצמי לא טובה בהם .לעומת זאת ,על יושר
ובהגינות הייתי מרשה לעצמי להעיר ,כי בזה דווקא הייתי
בסדר .מה שכן נתתי להם ,ובשפע  -היו אהבה ,אוזן קשבת,
ואמון בהם .בשלב זה החלטנו ,אני והעובדת הסוציאלית,
שהפסקתי להיות מטופלת וכעת אנחנו חברות .זה אמנם קרה
עוד לפני כן ,אך לה היה חשוב להכריז
על כך באופן רשמי .בגיל שלושים
הציעו לי שידוך עם איש עסקים
שהתאלמן .המילה "אלמן" נשמעה לי

לע"נ שאול

קצת זקנה ,אבל התברר שמדובר באדם שמבוגר ממני בחמש
שנים בלבד ,ושונה ממני מאד .הוא היה מאופק וסמכותי ,אבל
כנראה דווקא השוני  -היה ההתאמה הכי גדולה .ביקשתי את
אישורם של ילדיי ,ולאחר תקופה מסויימת התחתנו .זה היה
הרגע בו חיי השתנו באופן סופי .כבר כמה שנים לא הייתי
שפחה ,אבל כעת הפכתי למלכה של ממש .בעלי הוא אדם
מיוחד במינו ,מתחשב והגון .הוא התייחס אליי ואל ילדיי ,כמו
למלכה ונסיכים .הם אהבו אותו מהרגע הראשון .כמה שנים
אחרי החתונה ,היתה לבעלי הצלחה בלתי רגילה באחת
מהחברות שלו ,והוא הפך לאדם עשיר מאד .פתאום הוזמנו
לכל מיני מקומות בהם לא חלמתי להיות ,והחלו להתייחס
אלינו בכבוד רב  -בגלל מעמדו של בעלי .לקח לי זמן עד
שקלטתי שאני משוחררת מכל העבר והבנתי שהחיים מאירים
אליי את פניהם .עדיין הייתי בקשר עם העובדת הסוציאלית
שלי ,כחברת נפש .בתוכי פנימה היא עדיין נחשבה בעיני
מטפלת שלי ,משום שאיתה התייעצתי בכל מהלך בחיי .יום
אחד היא סיפרה לי שפיטרו אותה מהעבודה .לא שהיא גרועה,
אך היו קיצוצים ,והם שלחו אותה לפנסיה מוקדמת .באותו
היום הפעלתי את בעלי .הודעתי לו שלאישה הזו אני חייבנו
את החיים שלי ,והוא לא עושה שום דבר אחר עד שהוא יבטל
את הפיטורין .הוא הפך שמיים וארץ ,הגיע לראש העירייה בה
עבדה ,ותוך  48שעות הודיעו לה שהפיטורין בטלים .היא אמנם
חזרה לעבודה ,אך מאד ממורמרת ,ואני מצאתי את עצמי
מנחמת ומעודדת אותה .מבלי משים ,נוצר מצב של היפוך
תפקידים .אני ,אישה צעירה ,עשירה ,גאה ,שנמצאת בחברת
נשים שכמותי  -ואילו היא נחשפה בפניי במלוא פגיעותה.
אישה גלמודה ,בודדה ועצובה ,ללא ילדים ,ללא הורים וללא
עתיד .היא התלוננה על בדידות ,ואפילו על ייאוש מהחיים,
ופתאום מצאתי את עצמי בצד השני של המתרס .בתחילה זה
נפל עליי כמו עול גדול .כיצד אני יכולה לעזור לאישה מבוגרת,
שאין לי מה לומר לה כדי לנחם אותה? אך אז נזכרתי במצבי
הקודם ,ואיך היא הפכה את ייאושי לתקווה ,וידעתי שזה מה
שאני הולכת לעשות לה .היא הפכה לבת משפחה ממש .נתתי
לה לחוש שילדיי הם נכדיה (ובינתיים נולדו לנו עוד שלושה
ילדים מקסימים  -שתי בנות ובן) .היא הגיעה לחלק מהשמחות
ומהאירועים המשפחתיים שלנו ,וזה נתן לה קצת נחת
ומשמעות לחיים .אני מגיעה לסוף מכתבי .שני הילדים
הראשונים שלי כבר נשואים ,ואני רווה מהם המון נחת .הם
ממש מיוחדים ,אוהבים אותי ומכבדים אותי מאד .אני אוהבת
את החיים ,ומודה לאלוקים על כל מה שעשה למעני .אני
חושבת שהשנים הקשות האלה ,גרמו לי להעריך  -מה הם
ילדים ומהי משפחה .אולי בדרך רגילה לא הייתי מבינה את זה.
כשאני חושבת על מה שהיא נתנה לי ,אני יודעת שלעולם לא
אוכל להחזיר לה כגמולה .היא נתנה לי את שתי המתנות
היקרות ביותר בחיי  -את שני ילדיי הגדולים ,ומי יודע אילו
חיים היו להם ולי ,אם לא היו נשארים אצלי .בחתונתו של הילד
השני ,שהתקיימה לפני חצי שנה  -היא הביאה מעטפה.
התפלאתי מעט .הרי היא יודעת שלא חסר לנו כסף .פתחתי
אותה מייד ,ובאמת לא היה שם כסף .היה שם משהו ששווה
הרבה יותר מכסף :תמונה דהויה של הקיר ההוא ,מכוסה כולו
בציורי עיזים ,בתים וכתובת" :אמא ,אני אוהב אותך ".היא
שלפה את התצלום מהתיק שלי .ומי כמוני יודעת עד כמה
המעשה הזה היה מנוגד לדמותה המקצועית והקפדתה על
כללים .בכינו והתייפחנו .הרגשתי שכל האיפור שלי נהרס ,אבל
לא היה איכפת לי .באותו רגע נדרתי בליבי ,שיהיה מה שיהיה,
לאישה הזו אני חייבת את החיים שלי  -ולא אטוש אותה
לעולם.
(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

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

רבי דוד מללוב

נקודה למחשבה

"...מיהו המיטב לדעת?
זה שיודע – שאינו יודע"...

הנכה

השאלות

שלכם

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

שאלה :שלום .האם מותר לעסוק בדברי
חול בסוכה ,כגון שיחת חולין או הרצאת
חולין ,כגון הרצאה בגרפולוגיה?
תשובה :כן ,עושים הכל בסוכה .הסוכה
היא ביתו .מלבד דברים של ביזיון (ראוי
להשתדל לשמוע הרצאות קודש )
שאלה :הרב ,חייל שחוזר מפעילות
בחול המועד ואז יושב לראשונה
בסוכה ,האם יברך שהחיינו?
תשובה :צריך לברך.
שאלה :כבוד הרב שלום .האם חולה
חייב בסוכה?
תשובה :פטור אם לא מרגיש טוב .
שאלה :הרב .זה קרה לי בשנה שעברה
ולא ידעתי מה לעשות .אם חייל אוכל
בשטח בלי סוכה מה נוסח הקידוש?
תשובה :רגיל ,מלבד ברכת לישב
בסוכה.
שאלה :כבוד הרב ,על איזו כמות מזון
מברכים לישב בסוכה?
תשובה :לחם כביצה\ 54סמ"ק .על
עוגה  4כביצים\  216סמ"ק ובלילה
הראשון יאכל לכל הפחות  29גרם.
שאלה :הרב ,האם יש הבדל אם אני
מניח את הסכך קודם או את הדפנות?
תשובה :יש להניח קודם את הדפנות
של הסוכה ורק לאחר מכן את הסכך.
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת אלעד מאיר בן ז'קלין

מעשה בית הדין

צחי והחברים לקחו עני שפרסם שהוא 'נכה' ושמו לו עכבר
בתוך קופת הצדקה' .הנכה' נבהל ורץ מהמקום ,צחי וחבריו הסריטו כיצד
'הנכה' רץ ממקומו ,וכעת אנשים הפסיקו לתת לו צדקה בגלל שנחשפה
הרמאות .העני תובע את צחי וחבריו לפצות אותו ,כיוון שבגללם אבדה
פרנסתו .האם הם חייבים לפצות אותו?

השאלה משבוע שעבר
האופניים
שלומי נכנס לחדר שבו עמדו האופניים
של חיים .שלומי כל כך טרוד היה בעסקיו,
עד כדי כך ששכח לנעול את הדלת כשיצא,
וכתוצאה מכך נגנבו האופניים .האם
שלומי חייב לשלם לחיים על האופניים?
תשובה בקצרה :שלומי פטור מלשלם
לחיים על האופניים.
תשובה בהרחבה:
לפני שאנו נכנסים לדיון האם שלומי
פשע באחריות על האופניים שהיו
בחדר ,עלינו לבדוק האם אדם
שמקבל מפתח למקום מסוים מתחייב
ב'שמירה' על המקום .דעת ה'נתיבות
המשפט' (סימן רצ'א סעיף קטן ב')
שאדם שקיבל מפתח – אינו מתחייב
ב'שמירה' עד שיאמר לו הבעלים
בשעת נתינת המפתח 'שמור לי' .אבל

ל"ט מלאכות

בונה

ְמלֶ אכֶ ת ַהּבֹונֶ ה היא אחת מל"ט
המלאכות האסורות בשבת ,אשר מקורה
במלאכת בניית המשכן .תולדותיה ,הן
כל המלאכות אשר הן מעין בניה ,חיבור,
והרכבה של דבר מחדש.

בנין בגוף האדם:
• אסור לאשה לקלוע את
שערותיה לצמה ,וכן אסור להתיר
את הקלוע כבר.
• אסור לאישה להתיז על
שערותיה ספריי כדי לשמור את
התסרוקת.
• אין לסלסל את השערות ,וגם
אין להשתמש לצורך זה בגלילים
המיוחדים לכך.
• ראוי שלא לסלסל בשבת את
פאות הראש ושלא לסתרם בשבת
(אור ההלכה)

אם מוכח בוודאות ,שדעתו של הבעלים
שישמור על המקום על אף שלא אמר
זאת בפירוש ,הוא נעשה 'שומר' וחייב
באחריות על המקום .כיוון שהחדר
הזה ,היה סגור כל הזמן – בוודאי
דעתם של הבעלים שהחדר יישאר סגור
ושהוא יישמר כראוי.
למרות שבדרך כלל שומר צריך לעשות
'קניין' כדי להתחייב בשמירה (הלכות
שומרים סימן רצ'א סעיף ה') ,בכל זאת
במקרה שלנו ישנו ספק האם להחשיב
זאת כ'מנהג מדינה' שמקבל המפתח
צריך לשמור על המקום כראוי ,אם כי
לא ברור האם מסירת המפתח נחשבת
כ'קניין' של חיובי השמירה בעיני
האנשים.
על מה הוא צריך לשמור?
האם השומר חייב לשמור על כל מה
שנמצא בחדר? או רק על מה שמקובל
לשים באותו חדר? להלכה נראה שרק
דבר שרגילים לשמור באותו חדר על
זה חייב השומר באחריות ,אבל אם
הכניסו לאותו חדר חפצים יקרים שלא
משאירים בדרך כלל בכזה חדר ,או

שאנשים אחרים הכניסו לחדר חפצים
למרות שהם קיבלו רשות להניח
אותם בחדר ,זה עדיין לא מחייב את
בעל המפתח באחריות על חפציהם.
כיוון שאמדן דעתו של הבעלים הוא
– לשמור על מה שיש בחדר ולא על
חפצים של אחרים שעליהם לא התחייב
בשמירה ,והוא התחייב בשמירה כלפי
חפצי הבעלים ולא על חפצים של
אנשים אחרים.
האם מי שפותח מקום ולא סוגר אותו,
נחשב ל'מזיק'?
בתלמוד בבלי (מסכת 'בבא קמא' דף
נ'ה עמוד ב') מובאים ארבעה סוגי
נזק שבהם המזיק פטור ב'דיני אדם'
וחייב ב'דיני שמים' .אחד מסוגי הנזק
הללו הוא 'הפורץ גדר בפני בהמת
חברו ויצאה' שחייב רק בדיני שמים
ואי אפשר לחייב אותו בדיני אדם וכך
נפסק להלכה( .סימן שצ'ו סעיף ד')
האם שכחה נחשבת כשוגג או כאונס?
בדיני 'שומר' ישנו ספק כיצד נתייחס
ל'שכחה' -האם זה מוגדר כ'פשיעה',
'שוגג' ,או 'אונס' כיוון שבדיני אדם
המזיק – חייב המזיק במקרה של
שכחה (סימן תכ'א סעיף י') במקרה של
'שומרים' ששכחו ישנה מחלוקת האם
הם חייבים לשלם (תלמוד בבלי 'בבא
מציעא' דף מ'ב עמוד א' ,ו'שולחן ערוך'
סימן רצ'א סעיף ז' ובמפרשים על
המקום) .ובמקרה שלנו ,כיוון ששלומי
לא ממש 'הזיק' בידיים וגם לא קיבל
'שמירה' על החפצים שנגנבו ,הוא
ייחשב כ'שוגג' וישנם פוסקים הסוברים
שכל 'גרמא' בשוגג
אינו חייב אפילו בדיני
שמים.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

