אלף בינה

ו' תשרי תשע"ה 150 -
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :
כאמור ,אחד הגורמים העיקריים לאלימות
בקרב בני הנוער הוא העובדה ,שהחינוך ,אם
עדיין הוא קיים ,הינו מכני בעיקרו ,ואינו מבוסס
על ערכים בעלי שורשים עמוקים .לפיכך,
הוא אינו יוצר רצון פנימי אצל המתחנכים
להתקדמות ,להתעלות ולעידון המידות.
בהעדר כל אלו הופכת ההתנהגות לשלוחת
רסן .העדר דרך חיים והעדר אידיאלים חוברים
יחדיו ,ומשמשים גורם מדרבן לפריצת מסגרות
ולאימוץ התנהגות המנוגדת לכל מוסכמות
החברה .העובדה שלהורים אין מטען רוחני

הפתרון משבוע שעבר

גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה

ָאלף בינה

להעבירו
מהותי
לילדיהם ,מביאה לידי כך שגם דרכי התנהגות
וערכי חינוך בסיסיים ,אינם מתקבלים על לב
הילד ,ואט אט הדבר מתבטא בהתנהגותו.
ממצאים אלו מביאים למסקנה שאת שורש
הבעיה יש לחפש בכיוונים מהותיים יותר,
ברבדים עמוקים יותר של נפש האדם .ברור,
שאין לראות בדברינו ניסיון להקיף את הנושא
או להציע לו פתרונות זמינים .רצוננו להצביע
רק על היבט מהותי אחד מנקודת המבט
היהודית ,ותו לא .המשך הנקודה והסברה,
בשבוע הבא.

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

מכיל  4מילים לפי סדר המספרים

כאן כתוב :שנה טובה
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מכל העמים
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נותנים נשימה
לנשמה
כל בוקר מהשעה 9:00

וקובעים עיתים לתורה
במרכז הרוחני!
רח' הרברט סמואל מול בנק דיסקונט

גמ"ח
מעייני חסד

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

של כל בעל חיים שנברא עם הגוף והתכונות הדרושים לו.
בנותן טעם לצטט קטע מן הגמרא בשבת (עז ,):מדברים
שהשיב רב יהודה לרב זירא'' .מאי טעמא גמלא זוטר גנובתיה?
משום דאכל כיסי( .רש''י :דאכלה כיסי  -קוצים ,לפיכך זנבו
קצר ,כדי שלא ידבקו בה הקוצים)'' .מאי טעמא תורא אריכא
גנובתיה משום דדייר באגמי ,ובעי לכרכושי בקי( .רש''י :ובעי
לכרכושי בקי  -להבריח היתושין).

הנהלת העלון052-8000445 :

מה רבו

אפרוח הפינגווין הקיסרי מציץ מתוך ביתו הקטן והחמים
מעשיך
המצוי מתחת לקפל עור חם של אמא פינגווינית .הפינגווינים
אינם בונים קן ,במשך כחודשיים מחמם האב את הביצה
בתנאי הקור האנטארקטי החמורים ביותר על פני כדור הארץ ,לאחר
צאתו לאויר העולם מבלה האפרוח מספר שבועות כשהוא רכוב על
כפות רגליה הגדולות של האם המכסה אותו בפרוותה החמימה.
מדוע לגמל זנב קצר ,ולשור זנב ארוך? כבר כתבנו על הבריאה המיוחדת

8000445@gmail.com

054-8492757

חתימה טובה
שבת שובה

חנוך לנער

צפנת פענח

אלף בינה

נולדתי במושב קטן ,בכור למשפחה מעוטת יכולת בת חמישה
ילדים .חיינו בצמצום ,אך בלב שמח .כשהייתי בן  15נפטר אבי,
ואני הייתי צריך למלא את מקומו ,בעיקר בתחום חינוך הילדים.
הגעתי לפרקי ,נישאתי ,אך הוספתי לגור במושב כדי לתמוך
באמי ובמשפחתי .בשנים שלאחר מכן ,בעמל רב סייעתי לאמי
לחתן את אחי ואת שלושת אחיותיי .זה היה קשה מאד והייתי
צריך לתמרן רבות כדי שהמסירות שלי למשפחה לא תהיה על
חשבון שלום הבית שלי .אני חושב שהצלחתי בכך ,לא רק
בזכותי אלא בעיקר בזכות רעייתי שידעה לקבל הכל באהבה
וניווטה בחכמה את העול הכבד שרבץ עלינו .אני רוצה לציין
עוד נקודה חשובה :אחותי זו שלפני הצעירה ,נישאה לבחור
שלא התאים לרמה הרוחנית של משפחתנו .זה לא מצא חן
בעיני אמי ,אך אני שכנעתי אותה שאם אחותי רוצה כך  -חבל
לבזבז כוח על התנגדות שממילא לא תועיל .אמי התרצתה
ואחותי התחתנה עם הבחור ההוא .מהר מאד גיליתי שטעיתי
ושאמי צדקה .מלבד ערכיו השונים משלנו הוא הגיע ממשפחה
בעייתית עם היסטוריה של סכסוכים .אביו לא דיבר עם
משפחתו ואמו לא דיברה עם הוריה .הוא עצמו היה מסוכסך
עם אחיו ועם אחיותיו ,וכל חייו היה עסוק בכריתת בריתות
ובהפרתן .ממש ג'ונגל שלם של סכסוכים.
בשלב מסוים הוא החל לחפור גם בתוך
המשפחה ולנסות לסכסך בינינו .האמת,
הוא כמעט הצליח ,אך אמי הזמינה את
כולנו לאסיפת חירום (למעט גיסי ואחותי)
וגזרה עלינו שלא לדבר זה על זה ולסרב
לשתף פעולה עם הגיס בכל הנוגע לטענות
שיש לו ,גם כשהוא מנסה "לעזור"
למישהו לקבל זכויות שמגיעות לו .ברגע
שהחלטנו שלא משתפים פעולה איתו  -חלפה הסכנה .הוא
ניסה פעם ופעמיים ,וכנראה הבין שהחלטנו בינינו שלא
להתייחס אליו גם אם הדבר כביכול לטובתנו .הוא חדל
לחלוטין ,ואנו התייחסנו אליו כמו לכל אחד ,עד לרגע שהיה
מנסה לסכסך או לתמוך בנו במשהו כנגד אחינו ובשרנו .במשך
השנים הייתה אמי אומרת כי היא זוכרת שכשסבי מצד האבא
עלה לארץ הוא קנה קרקעות בפרוטות ושהסוכנות לקחה
אותן .מעולם לא התעמקנו בדברים האלה ,כי חצי מהמושב
טען כך ואנחנו ראינו בזה טרוניות של אנשים נגד המערכת .גם
לא ממש הבנו בנושא הקרקעות וחשבנו שכנראה הסוכנות
לקחה מכולם ואין מה לעשות .עברו שנים ,כל המשפחה עזבה
את המושב ,רק אני נותרתי בו וממש סעדתי את אמי הזקנה.
אמי המשיכה לומר לי שסבא קנה קרקעות ושאני אברר .בכך
זה נגמר .לפני כשנתיים חלתה אמי ,ואני הייתי עסוק בטיפול
בה .היא הייתה כותבת לי מכתבים ובהם מודה לי ומשבחת את
רעייתי .כמו כן ,היא כתבה במכתבים שהיא מצווה לי את
רכושה .אני כמובן שמחתי לקרוא זאת ,אבל ידעתי שאין בכך
משום צוואה וממילא לא התכוונתי לקבל את הרכוש אלא
לחלוק אותו עם אחיי ועם אחיותיי שווה בשווה .התרגלתי
להעניק להם כל חיי ,ולא החזקתי טובה על כך לעצמי .אלא
שכאשר מצבה של אמי הלך והחמיר ,גיסי  -שעליו סיפרתי -
פתאום החל לבקר יותר ,ולמען הסר ספק ,מדובר בגיס שמיעט

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

לדרוך במקום .אשתו-אחותי הייתה מגיעה לעיתים נדירות ,אך
הוא פשוט לא הגיע כמעט ופתאום הוא מגיע פעם בשבוע,
יושב עם אמי ,מגיש לה תה ומדבר אתה .סיבת ההתעניינות
שלו הייתה שקופה ,אך אני ,שממילא חשבתי לתת לו את
חלקו ,לא התייחסתי" .אדרבה" אמרתי לאחיי ולאחיותיי" ,אם
זה מה שמביא אותו לסעוד אותה קצת בסוף ימיה  -אין לי
התנגדות" דווקא אשתי חששה מביקוריו" .תיזהר ממנו" ,היא
אמרה" ,בן אדם עם עזות מצח שכזו יכול ללכת צעד אחד
קדימה ,לדעתי עליך לבדוק אילו מזימות הוא רוחש" "מה
מזימות ומה רוחש?" טענתי" ,ממילא איני מתכוון להדיר אותו
מהירושה ,אז מה איכפת לי שהוא חושב שהוא מסדר אותי?"
לו שמעתי בקול אשתי ,לא הייתי מגיע למה שהגעתי באותה
שנה ,בהיותה בת  ,82נפטרה אמי .הייתה לה הלוויה מכובדת.
ישבנו 'שבעה' ,בסיומה עלינו לקבר ,ולאחר מכן חזרנו לבית.
אמרתי לאחיי ולאחיותיי שאנו צריכים לדון על משהו .הם
הבינו היטב על מה אני רוצה לדון התיישבנו בסלון ,ואז אמרתי
להם כמה דברים טובים על אמי ,איך גידלה אותנו וחינכה
אותנו ושמרה עלינו ,ובעיקר איך הקפידה שנמשיך להיות
מאוחדים ,וזה היה חשוב לה יותר מכל .לכן ,כדי לשמור על
רצונה ,עלינו לחלק את הירושה שווה בשווה בלי מריבות ובלי
ויכוחים .הצגתי בפניהם את הרכוש ,שכלל כמוכן את הדירה
ועוד כמה חשבונות בבנק עם כמה עשרות אלפי שקלים.
הסברתי להם שאם נמכור את הנכס  -יגיע
לכל אחד מאתנו סכום נאה .כמו כן
הוספתי ואמרתי" :אמא טענה כל הזמן
שסבא קנה קרקעות בפרוטות בקום
המדינה .אני חושב שכדאי שנבדוק את
העניין ,אולי נגלה שעל שמנו יש רכוש לא
מבוטל שנוכל להתקיים בו ולחתן את
ילדינו בכבוד" כל אותה העת ישב גיסי
והנהן .חשבתי כי הוא מופתע שאיני מנסה
לנשל אותו מחלקו ,אבל גם אם היה
מופתע ,הרי שלא הסגיר את תחושתו שבוע לאחר מכן התברר
לי מדוע לא היה מופתע .מי שהופתע הייתי אני  -ובגדול !
קיבלתי מכתב מעורך דין ,ובו נאמר לי כי על פי צוואתה של
המנוחה כל הרכוש הרשום על שמה יימסר למר ...וכאן נרשם
שמו של גיסי .עורך הדין מסר כי עליי לפנות חפצים שנמצאים
בנכס השייך למרשו (כלומר גיסי) בתוך  45יום ,כי אם לא
אעשה כן ייאלץ לנקוט כנגדי ...וכן הלאה עמדתי במטבח דקות
ארוכות ,מאובן .כשרעייתי נכנסה ,היא פלטה צעקה .מסתבר
שהייתי לבן כסיד ,הראיתי לה את המכתב .הבטנו אחד בשני
ופשוט התחלנו לבכות" .זה לא יכול להיות ,אמרתי" .זה פשוט
מזויף" רעייתי התקשרה לאחיי ולאחיותיי ,פרט לזו הנשואה
לגיסי המדובר ,והם התייצבו כולם בתוך שעה .הראיתי להם
את המכתב ,והם נכנסו להלם .אחיותיי החלו לבכות .קשה
לתאר מה הרגשנו .הם הציעו שאפנה לעורך הדין ואעמיד אותו
על טעותו .סיכמנו שאני ואחי נלך לפגוש אותו כשהגענו אליו
חרב עלינו עולמנו .האיש היה נחמד ומתקתק ,הוא אמר
"ברשותי צוואה בכתב ידה של הנפטרת ,והיא חתומה על ידי
שני עדים חוקיים שנכחו בשעת החתימה" הוא הוציא לנו
העתק של הצוואה .היה ברור לי שכעת תיחשף המזימה.
הבטתי בדף ולבי נפל "הנני מצווה את כל רכושי ל "...כאן נכתב
שמו של גיסי" ,ואילו לשאר ילדיי אני מצווה אלף שקל לכל

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

פרשת" :וילך"
כניסת השבת18:13 :
יציאת השבת19:18 :
ר"ת19:54 :

ּדֹורָ ,טהֹור ְּב ֵעינָ יו;
ּומּצ ָֹאתֹוֹ ,לא ֻר ָחץ.
ִ
(משלי  -פרק ל' ,פסוק י"ב)

המחזיק עצמו לחוטא מהרהר פעם בתשובה ולא כן
המחזיק עצמו לטהור.

פרשה וליקחה
בעזרת השם ,נכתב ונחתם לשנה הטובה ,הן חז"ל
הבטיחנו שאם יש מלאך מליץ יושר ,ואפילו תשעה
מאות תשעים ותשעה חלקים בו לחובה וחלק אחד
מיני אלף לזכות -יוכל להפדות מרדת שחת! וכבר
תמה המהרש"א איך יתכן כן במלאך שנוצר מן
המצווה ,שיהיה שחור ברובו ולבן במקצת? אבל
יובן הדבר בהסברו של רבינו ה"בן איש חי" זצ"ל על
דברי הגמרא שפושעי ישראל מלאים מצוות כרימון.
מדוע דווקא כרימון? כי ברימון יש מעטה של עסיס
מתוק סביב גרעין קשה ותפל -אבל מי שחפץ ברימון
בולע את הגרעין התפל יחד עם המעטה העסיס ...כך
הן רבות ממצוותינו :תפילה -אך בלא כוונה ראויה,
לימוד ,ברפיון מה .צדקה ,בלא פתיחת לב ויד לרווחה.
כמה צללים יימצאו במלאכים שנוצרו ממצוותינו!
אבל הבורא יתברך חפץ בנו ,אוהבנו עד מאד ,ומקבל
גם מטבעות פגומות אלו .מציל בעבורן מרדת שחת!
ובכך מסביר הזוהר הקדוש את הפסוק בפרשתנו:
"אם יהיה נידחך בקצה השמים ,משם יקבצך ה
אלהיך ,ומשם יקחך" .קצה השמים -גם אם תאחז
בקצה הרוחניות ,די יהיה בכל להצלה!
על כן ,יראה כל אחד להתחבר לרוחניות :להשתתף
בשיעור תורה ,להתפלל יום יום במניין ,לומר דבר
תורה בשולחן שבת -ובכך יטה עצמו לכף זכות,
(מעיין השבוע)
לשנה טובה ומאירה!

אחד" החתימה הייתה חתימתה של אמי .לא היה לי בזה שש
ספק ,ולידה שני עדים המעידים שנכחו בשעת החתימה
פרצתי בבכי" .איני מבין איך היא עשתה לי את זה .זה פשוט לא
ייתכן" .עורך הדין ביקש להגיש לי מים והיה מאד אדיב ,אבל
הבהיר כי החוק הוא חוק ועלינו לפנות את הנכס ,כי הוא שייך
לגיסנו אמרתי לו" :אתה מבין שנעשה כאן עוול .לא יתכן
שאמי הייתה צלולה כשכתבה זאת"" .אדוני יכול לערער על
הצוואה בתוך זמן סביר ,אבל כמו שאני רואה את הדברים -
אתה תוציא עוד כסף ותידחה על הסף .מה עוד" ,הוסיף עורך
הדין "שאת הקרקעות איתר גיסך ,ואתה ממילא לא היית מודע
להן ,כך שמבחינתך ההפסד הוא רק בית לא ממש יקר"
"קרקעות?" התפלאתי" .הוא לא אמר לך? איתרתי קרקעות
באזור פתח תקווה הרשומים על שם סבך ,אל תשאל .זה לא
היה קל ,כי אפילו תעודת זהות לא הייתה .למרבה המזל ,הן היו
רשומות גם על שם אביך כבעל יפוי כוח ,ולו הייתה תעודת
זהות" "...מצאת את הקרקעות בפתח תקווה? כמה דונם?"
עורך הדין ננעל" .אם אינך יודע ,איני בטוח שאני מוסמך למסור
לך .היה שלום ,אדוני ,אולי אדבר עם מרשי להתפשר איתך"

לע"נ מרדכי שמשון
בן רוחמה

ז"ל

אלף בינה

אלף בינה

יצאנו משם ,המומים .אחי הציע שתחילה
נברר על מה מדובר .לקח לנו יומיים
בדיוק לאחו את המידע על הקרקעות.
מדובר היה בקרקעות בשווי שלושים מיליון שקל ,שאמורים
היו להפוך את כולנו לאנשים אמידים ,וכעת כולם היו אמורים
לעבור לידי גיסנו  -אפילו לא על שם אשתו-אחותנו .שוב
התכנסנו והחלטנו שעלינו ללכת לעורך דין .מישהו המליץ לנו
על עורך דין טוב ותוקפני ,שכבר הצליח כעבר לערער על
צוואות .הוא ביקש סכום שממש לא יכולנו לעמוד בו .הסברתי
לו שאני בקושי גומר את החודש ,סיפרתי לו את הסיפור והוא
קצת התרכך" .תן לראות את הצוואה" ,ביקש .הראיתי לו .הוא
קרא בדקדקנות ולאחר מכן אמר" :תראה ,יש כאן כמה נקודות
שאני יכול לערער עליהן ,כמו כן אני רוצה לחקור את העדים.
אבל אתה אומר שאין לך כסף ,מה נעשה אתך? אתה יודע מה?
יש לי תחושה טובה לגבי התיק הזה .תשלם לי אחרי שתזכה",
הסכמתי .על יותר מזה לא חלמתי ,וכעת רק מתחיל הסיפור
האמיתי .אני מאמין שהיו סיפורים כאלה לפני ויהיו גם אחרי כי
נוכלים אוהבי בצע תמיד יהיו ,ומולם תמיד יעמדו אנשים
תמימים ,אבל מה שקרה בהמשך לא קרה  -אני מאמין -
מעולם .עורך הדין הזמין על חשבונו חוקר פרטי .הוא אמר לי
שהוא אחד הטובים בארץ .כשראיתי אותו חשבתי שאולי הוא
אחד הטובים ,השאלה באיזו ארץ .הוא נראה הומלס .אני לא
צוחק .אדם שלא הייתם שמים עליו שקל ,מוזנח ,לא מסודר,
בדיוק הפוך מדמות החוקר הפרטי שדמיינתי" .מדובר בצוואה
חוקית" אמר ,הוא החל לשאול אותי שאלות על המשפחה ,על
הגיס ,איפה הוא גר ,מי הוריו ,היכן הוא עובד  -ואני מספר לו.
בשלב מסוים שאלתי" :אתה לא רושם ?" והוא ענה" :הכל
נרשם"" .לא יאומן .אתה גאון" ,אמרתי לו "נראה לך?" צעק
עליי" .איזה גאון ואיזה נעליים .אתה פשוט מוקלט" ,אמר
והראה לי מיקרופון בתוך הצווארון שלו ועוד מיקרופון
ומצלמה בכובע שלו .בשלב זה הוא החל לברר מי הם העדים.
לא הכרתי אותם ,אבל הוא ערך עליהם בירור יסודי והגיע עד
לניתוח שעבר אחד מהם בהיותו בן  .12לא יאומן עד כמה ניתן
לברר על בן אדם בימינו .הם היו צעירים בני  ,22ושניהם עבדו
בעבודות מזדמנות .הוא עקב אחריהם מספר ימים עד שידע
בדיוק היכן הם גרים ,היכן עובדים ,והחשוב מכל ,איך הם
מתניידים ממקום למקום .אחד מהם היה גר בבאר טוביה
במרחק של שלושת רבעי שעה ממקום עבודתו ,הוא קלט
בדיוק באיזה אוטובוס הוא נוסע ובאלו שעות ,ונכנס לפעולה.
יום אחד יוצא הברנש  -כלומר העד שלי  -ממקום עבודתו,
עייף וסחוט ,ופונה אל תחנת האוטובוס .הוא עומד שם חמש
דקות ,ולפתע מופיע רכב חבוט .הנהג עוצר ושואל" :איך
מגיעים לבאר טוביה?" הברנש קפץ מיד" .אני גר שם אראה לך
בדיוק איך תגיע" "אין בעיה" ,אמר החוקר" ,חכה ,תן לי לפנות".
על הספסל הקדמי היו ניירות וארגזים ובקבוקים לרוב .מעולם
לא סודר בלאגן בקפדנות כזו ,כך שייראה אמיתי .הם נוסעים
בשתיקה ,ולפתע צלצול רם .הנהג השיב בדיבורית" :כן" "מה
שלומך ,דוד?" "בסדר ,ציון .מה רצית?" "אל תשאל ,אני
בבלאגן .אבא שלי מאושפז ב'פוריה' במצב אנוש"" .אל תדבר
ככה" ,אומר הנהג-חוקר" ,אתה תראה שהוא יצא מזה"
"הרופאים לא נותנים לו סיכוי ,ולנו יש בעיה רצינית ,כי הוא לא
כתב צוואה" "למה אתה מדבר על צוואה ? אבא שלך יחיה.
למה אתה מדבר ככה ?" "תראה ,דוד ,אתה לא נמצא כאן ואתה
לא יודע מה המצב .אתה יודע שאם לא תהיה צוואה תהיה
מלחמה במשפחה והיא תתפורר" "נו ,אז מה הבעיה?" "עורך
הדין צריך שני עדים .פניתי לכמה חבר'ה שאני מכיר ,והם
מתחמקים .פתאום לאף אחד אין זמן להגיע ל'פוריה' .לא יודע
למה .חלקם עסוקים ,חלקם פוחדים להתעסק בצוואה שאולי
יידבקו במוות או משהו .אתה לא מבין אילו פחדים יש
לאנשים .אולי אתה נוסע איתי
ל'פוריה'?" "הייתי בא ,אחי ,אבל זה
בצפון ,אני לא יכול לבזבז חצי יום"" .אז
גם אתה לא יכול ,הא?" הנהג נראה ממש

לע"נ שאול

אומלל" .לא נעים לי ,ציון "...הטרמפיסט מסמן לו" .תסגור את
הטלפון .יש לי רעיון"" .מה ?" שואל אותו הנהג בשקט" .תסגור,
תגיד לו שאתה חוזר אליו" .הנהג-חוקר סגר" .מה?" "שמעתי
את השיחה ,ויש לי רעיון בשבילו .אני מכיר את הנושא הזה,
הוא לא חייב להביא אנשים ,הוא יכול להחתים עדים בתל
אביב בלי לנסוע ל'פוריה'"" .אתה לא מבין מהחיים שלך" ,אמר
הנהג" ,כל העניין של עדים הוא שהם צריכים לראות שהבן
אדם חותם בעצמו ושהוא שפוי וכל זה"" .אני לא מבין מהחיים
שלי? ומה אם אגיד לך שכבר חתמתי על כמה צוואות במקום
העבודה שלי ,בלי לנסוע מטר ובלי להכיר את הנפטר?" "לא
נכון?  ",אומר הנהג" ,אתה סתם אומר"" ,אני סתם אומר?
האחרונה הייתה על כמה מיליונים .איזו אחת ממושב .השם
שלה (הוא אמר את השם של אמי) כאילו חתמה בפניי .קיבלתי
 500על כל פעם שחתמתי" "מה פירוש כל פעם ?" שאל הנהג
"לא יודע .חתמנו פעם אחת ,אחר כך הייתה איזו בעיה בניסוח,
ובאו להחתים אותנו על נוסח אחר .אפילו לא הסתכלתי על
הצוואה ,רק חתמתי שראיתי אותה חותמת ושהיא הייתה
צלולה וכל מה שרשמו שם"" .בטח הסתכלת על ה500-
שקלים ,אה?" שניהם צחקו בקול גדול" .רגע ,אז בטח גם
החתימה שלה לא הייתה אמיתית" ,אמר הנהג "לא ,זה ששכר
אותי הוא איש ערמומי ,הוא סיפר לנו שהיא חשבה שחתמה
על מכתב מהדואר .הוא קומבינטור ,ארגן שליח שיביא חבילה
מהדואר וביקש שתחתום .והיא חתמה .לא הבינה כלום"" .חה
חה חה" ,צחקו שניהם "אני מקווה שלא איכפת לך לעשות
אותה קומבינה עם ציון החבר שלי ,שלא יכעס עליי"" .חמש
מאות שקל ,ואני חותם לך גם על מגילת העצמאות" ,אמר
הטרמפיסט .הם הגיעו לבאר טוביה ועצרו ליד ביתו של
הטרמפיסט .הוא מסר את מספר הטלפון שלו לנהג ,שהקפיד
שזה יהיה בכתב ידו ,ונפרדו בידידות חמה ,שכמובן הייתה
קצרה מכפי שהטרמפיסט תכנן ,הדבר הבא שעשה הנהג-
חוקר היה לאסוף את חמש המצלמות שהתקין ברכב ,שעלותן
הייתה כפולה מהרכב הטרנטה שלו ,הרכיב מהן סרט והביא
לעורך הדין ששכרתי .הלה הזמין אותי ,ויחד ראינו את המראות
ושמענו את הקולות ,השלב הבא היה לזמן את עורך הדין של
גיסי לפגישה במשרדו של עורך הדין שלי .עורך הדין שלי
הקשיב בתחילה בפנים רציניות וחתומות להצהרותיו של בא
כוחו של גיסי ,וכשהסתכלתי על עורך הדין שלי ,הוא ממש
עשה פרצוף של לוזר שמבין כי כלתה אליו הרעה ,כשסיים
עורך הדין השני את הנאום הארוך ,אמר עורך דיני" :בוא נירגע,
נראה איזה סרטון" וכאן הקרין על מסך את הטרמפ הארוך
מתל אביב לבאר טוביה ,וכבר בהתחלה הבין עורך הדין של
גיסי כי נפל לבאר ,אבל ממש לא של טוביה ..הוא לקח את
ההפסד בספורטיביות" :נו ,טוב ,מה אני עושה כעת?" "אני
אגיד לך מה אתה עושה .אתה הולך למרשך ומודיע לו שאם
הוא אינו מושך מיידית את תביעת צו הירושה  -הצעד הבא
שלי יהיה למסור את הקלטת הזו בשני עותקים למשטרה .כמו
כן ,הוא ישלם את הוצאות המשפט של מרשי ,שהן "...וכאן נקב
עורך הדין שלי סכום שאם היה נוקב בו טרם שכרתי אותו,
הייתי מחפש עורך דין אחר ...זהו סוף הסיפור ,כעת אנו בשלב
של חלוקת הירושה בצורה מסודרת ,וזה אומר שהסיפור הזה
התרחש ממש לא מזמן .יד ההשגחה השיבה את הצדק על כנו
ושמה את הרשע על מקומו .הרבה מוסר השכל יש כאן,
הראשון  -להיות עירניים לפני מעשה  ,השני  -להיות עירניים
לאחר מעשה והתובנה האחרונה והחשובה ביותר קשורה
לטרמפיסט שהעיד על עצמו איך העיד על הצוואה :אנשים
מדברים כל כך הרבה ואינם מבינים שעוף השמים (ועוד כמה
מצלמות) יכולים להוליך את הקול .לי יצא רק טוב מזה ,אבל
לאחרים  -זה יכול לעלות בדמים מרובים .עין רואה ואוזן
(אנשים מספרים על עצמם חיים ולדר)
שומעת...

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

המגיד מקוזניץ:

נקודה למחשבה

" '...שובה ישראל עד ה' אלוקיך' :צריך לשוב,
עד שיהיה ה' אלוקיך – האלוהות שלך"...

מעשה בית הדין

האופנים

השאלות

שלכם

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

שאלה:
קניתי מוצר מגוי .והגוי החזיר לי עודף יותר
ממה שמגיע לי .האם אני צריך להחזיר לו,
או שמותר לי לקחת את הכסף ?
תשובה:
כתב הרמב"ם (הלכות גזלה ואבדה פרק
יא הלכה ד) :טעות הגוי כאבידתו ומותרת,
והוא שטעה מעצמו אבל להטעותו אסור.
ומבואר מדברי הרמב"ם שאין להטעות
את הנכרי וליטול ממנו ממון שלא כדין,
אבל אם הגוי טעה מאליו וכגון שהחזיר
לישראל בטעות עודף יותר מהמגיע לו ,אין
הישראל חייב להשיב את המעות לנכרי,
וזאת על פי המבואר בדברי הרמב"ם הנ"ל.
שאלה:
שלום כבוד הרב אם שמענו הבדלה רק
מברכת "מאורי האש" יצאנו ידי חובה ,או
שצריך לחזור ולעשות?
תשובה:
היות ועיקר ההבדלה היא ברכת "המבדיל
בין קודש לחול" וכו' ,לכן אם שמעתם
את ברכת המבדיל שהיא עיקר ההבדלה
יצאתם ידי חובת הבדלה.
ומכל מקום טוב להדר ולברך על הבשמים
ועל הנר לאחר שמיעת ההבדלה.
שאלה:
אני רוצה להטביל מיחם ,אך המים
שבמקוה הכלים מגיעים עד חציו ,האם
אפשר להטביל חצי אחד ולאחריו את
החצי השני?
תשובה:
אין טבילת כלים מועילה לחצאין ,ולכן
המטביל כלי גדול צריך להקפיד ולהטביל
את הכלי כולו בבת אחת עד שלא ישאר
ממנו אפילו משהו מחוץ למים ,ואם
הטבילו לחצאין לא עלתה לו טבילה.
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת אלעד מאיר בן ז'קלין

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?

השאלה משבוע שעבר
הטיול
נערים יצאו לטיול של ארבעה ימים .שלושה
מהמטיילים החליטו לפרוש באמצע המסלול
ולחזור הביתה וכעת הם רוצים את הכסף בחזרה.
המדריך טוען' :הכסף שאני צריך להחזיר לכם זה
הרווח שלי על הטיול ,ואם הייתי ידוע שאתם תצאו
באמצע הייתי מביא אחרים במקומכם ,לכן אני לא
מחזיר את הכסף' .האם הוא צריך להחזיר?
תשובה בקצרה :שלושת הנערים שפרשו מהטיול
צריכים לשלם את מלוא המחיר שסוכם מראש ,ואם
קרה 'אונס' לא צפוי והם עדיין לא שילמו ,לא יצטרכו
לשלם על הימים שלא השתתפו בטיול.
תשובה בהרחבה:
את הדיון בתשובה זו נצטרך לחלק לשניים ,כיוון
שהנערים שילמו  ₪ 400כשחצי מהכסף מיועד
להוצאות של אכילה ושתייה ,והחצי השני מיועד
עבור המדריך כשכר טרחה ולכן עלינו לדון על כל
חלק בנפרד.
לגבי השכר של המדריך
אדם ששכר פועל ,ובאמצע העבודה החליט פתאום
לפטר את הפועל ,כמה הוא צריך לשלם לפועל?

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.
א .אין להגביה או להנמיך את ראשו
של מאוורר ,אם צריך לפתוח בורג
ולחזור ולהדקו.
ב .אסור למלא שעון מכני שעמד
מלפעול ,ואם עדיין ממשיך השעון
לפעול ,מותר למלאותו ולכוונו.
ג .אסור לנפח בלון בפעם הראשונה,
ולצורך חולה טחורים מותר ,ולכתחילה
ינפח מערב שבת.
ד .אין לעשות נקב בפקק של בקבוק
תינוק ,משום איסור עשיית פתח
ה .אין להרחיב נקב בפיטמה של בקבוק
תינוק ,משום איסור עשיית פתח.
(אור ההלכה)

בהלכה נפסק שגם במקרה שפועלים הלכו לחפש
את מקום העבודה המדובר ולא מצאו את המקום,
חייב בעל הבית לשלם להם שכר 'פועל בטל' ('דמי
אבטלה' של שכיר שמוכן עבור סכום זה לשבת
בבית ולא לעבוד) .כיוון שבסופו של דבר הם לא
עבדו ,אבל מצד שני לא מצאו את מקום העבודה.
לכן במקרה זה יקבלו שכר 'פועל בטל'( .שולחן ערוך
'חושן משפט' סימן של'ג סעיף א') .אם נגרם 'אונס'
לבעל הבית הוא פטור מלשלם לפועלים .אבל
במקרה שבו הפועל עובד בכל מקרה ,כמו במקרה
של מורה ששכרו אותו ללמד כיתה של תלמידים
ואחד מהתלמידים פרש באמצע ,במקרה כזה פסק
הרמ'א (סימן של'ה סעיף א') שבעל הבית חייב
לשלם לו משכורת מלאה ,כיוון שהוא בכל מקרה
עובד ועזיבת התלמיד את הכיתה אינה גורמת
לבטלה של המורה.
מה הדין במקרה של 'אונס'?
אם התלמיד ששכר את המורה חלה ,נפסק להלכה
(סימן של'ד סעיף ד') שאם התלמיד חולה לעיתים
תכופות ,והמורה לא מודע לכך ,התלמיד חייב
לשלם לו על השיעור .אבל אם התלמיד לא היה
חולה בצורה יוצאת דופן ,או שהמורה עודכן שהוא
חולה התלמיד אינו צריך לשלם על השיעור .אם
התלמיד כבר שילם למורה מראש על השיעורים,
המורה אינו צריך להחזיר את הכסף כיוון שבכל
מקום שיש מקרה 'אונס' יש ספק האם העסקה
נעשתה גם במקרה של אונס ,ובמקרה כזה אנו
פוסקים את הדין של 'המוציא מחברו עליו הראיה'
ולכן כל עוד התלמיד לא שילם ,על המורה להביא
ראיה .ברגע שהתלמיד כבר שילם ,עליו להביא
ראיה כדי להוציא מהמורה את הכסף ,ואת אותו

דין אנו לומדים לגבי בעל הבית שהתכוון לשכור
פועלים וקרה לו אונס ,והפועלים צריכים להביא
ראיה כדי להוציא ממנו את הכסף.
ובסיפור שלנו
הנערים שכרו את המדריך ובאמצע הדרך חזרו
בהם .אם באמת אירע 'אונס' כמו נקע או שבר
שבעטיו הם באמת לא יכולים להמשיך ,הרי שהם
פטורים מלשלם .אבל אם רק נמאס להם להמשיך,
זה לא נחשב כ'אונס' והם חייבים לשלם את הכסף
במלואו .ואם הם טוענים שהם לא חשבו שהטיול
יהיה כל כך קשה ,זאת בעיה שלהם והם צריכים
לשלם את כל הסכום ,ואם שילמו למדריך הם לא
יכולים לתבוע ממנו את הכסף בחזרה ,אף על פי
שהמדריך ממשיך בטיול עם שאר הקבוצה.
לגבי החלק של הוצאות אכילה ושתיה
המדריך טוען שקנה אוכל עבור כל הקבוצה
לארבעה ימים ,והם טוענים שהם לא יכולים לסיים
את המסלול ולכן הם לא צריכים לשלם על אוכל
שהם לא יאכלו .יש לדון האם המדריך נחשב כשליח
שנשלח לקנות אוכל שבו המשלח חייב לשלם על
הקנייה בכל מקרה .בהלכה מובא מקרה (סימן
של'ג סעיף ח') באדם שבא לצורף וביקש ממנו
שיכין לו צמיד ולבסוף החליט שאינו רוצה את
הצמיד ,ולצורף אין מה לעשות עם הצמיד .במקרה
כזה המזמין חייב לשלם את כל הסכום כפי שסוכם
מראש .הוא חייב מדין 'גרמי'  -כיוון שהצורף הוציא
הוצאות מפני שהמזמין סיכם אותו מראש שיקנה
ממנו את הצמיד .ולכן ,במקרה שקרה אונס לאדם
שחייב לשלם מדין 'גרמי' והוא לא לקח את הכלי,
הוא פטור מלשלם.
ובסיפור שלנו
במקרה הזה אי אפשר להגדיר את המדריך
כשליח של הנערים לקנות אוכל ,אלא הוא נחשב
כ'קבלן' שחייב לספק את כל הציוד הנלווה
לטיול ובכללו גם אוכל ושתייה .הסכום שהוציא
עבור האוכל והשתייה לטיול נחשב כ'גרמי'
ולכן אם קרה אונס אמיתי שבגללו הנערים לא
יכולים להמשיך בטיול ,הם פטורים כדין 'גרמי'
מלשלם .חשוב לציין שכל זה מדובר באופן
שלא ניתן לעשות חלוקה שווה באוכל ובשתייה,
אבל אם זה אפשרי יחלקו את האוכל והשתייה
והפורשים יקחו את חלקם,
ואם הם לא מעוניינים
לקחת את החלק שלהם,
זה לא נחשב כ'אונס' והם
חייבים לשלם על האוכל.

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

