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חשוב להדגיש שעדיין נתון נעלם הוא
אם אנו מסכימים עימו ועם תחושותיו.
להבין ,אין פירושו להסכים .להבין
פירושו שאני מבין את תחושותיך ,אבל
המציאות מכתיבה אחרת .כל תגובה
שנגיב מאוחר יותר ,תתקבל אצלו
כתשובה שקולה .גם אם יקשה עליו
לקבל את דברינו ,הוא לפחות לא ירגיש
שהחלטנו כך מחוסר התחשבות בו.
כאן כתוב :פטום הקטורת

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

ביטוי מכיל  4מילים לפי סדר המספרים
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משבוע שעבר:

מטה
כלפי חסד

קשרים רבים בין
הורים לילדיהם נקלעים לקשיים
ולמשברים ,כיוון שצד אחד אינו יודע
לכבד ולתת לגיטימציה לזכותו של הצד
השני להרגיש ולחשוב באופן שונה
ממנו .הורה שאינו מודע ואינו מכיר
בזכות זו ,מעיד על עצמו שאינו מוכן
לקבל את המהות האנושית של בני
האדם שמטבעם נוצרו כבריות בעלי
תכונות ,נטיות ,דעות ותחושות שונות.
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כיסאות אוכל לתינוק
סל קל ,כיסא לאוטו
עגלות ,לולים/מיטת תינוק

054-8492757
חלק הרחמים של בעלי החיים על צאצאיהם נובעים מקושי הלידה שהיה
מעשיך
להם .על כך נאמר בגמרא (שבת קכח'' ):אמר רבן שמעון בן גמליאל:
מרחמין היינו על בהמה טהורה ביום טוב .היכי עביד? אמר אביי :מביא
בול של מלח ומניח לה בתוך הרחם ,כדי שתזכור צערה ותרחם עליו''.
ומביא שם רש''י'' :בול של מלח  -מלא אגרוף ,דכייב (=שכואב) לה וזוכרת צער לידה,
ומרחמת את הולד אם רחקתו'' .במדרש תהלים כב יד נאמר כי האילת (=איילה) היא
''חסידה שבחיות ,ורחמיה מרובין על בניה'' .מעניין לציין כי בפרק מב שם נאמר כי

''האיילה הזו כשהיא יושבת על המשבר היא מצטערה ועורגת להקב''ה''
 ואולי מחמת שיש לה צער לידה גדול ,משום כך היא מרחמת יותר עלילדיה.
ניתן לומר ,לפיכך כי צער הלידה שהטביע ה' ברוב בעלי החיים בעולם ,לא
נעשה רק מפני קללת חוה (שלקו הכל עימה) אלא גם במטרה שהאמהות
בעולם החי יאהבו יותר את צאצאיהן וידאגו להם  -ובבני אדם לא היתה
נצרכת הקללה ,משום שהם מסוגלים לרחם גם מחמת השכל.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

רשות הרבים

מה רבו
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הנני איש עסקים בתחום הנדל"ן .בני משפחתי
מפצירים בי זה שנה לכתוב לכם את סיפורי,
שיש בו מוסר השכל גדול .הסיפור הזה מחזיר
אותי ארבע שנים לאחור .כמו כל איש עסקים,
הגשתי בסוף שנת המס דו"ח שנתי על הכנסותיי
והוצאותיי .הייתה זו שנה ברוכה למדי ,הרבה
לפני המיתון ,ומאזני היה יפה מאד .ציפיתי
לשומת מס גבוהה מכפי הרגיל ,ולשם כך צירפתי
את כל ההוצאות והתרומות שבאפשרותי לצרף,
ועדיין ידעתי שיהיה עליי לשלם לדודים ממס
הכנסה סכום הגון .כשהגיעה סוף סוף השומה -
חשכו עיניי .השומה הייתה על סך שבעה מיליוני
שקלים! ליתר דיוק ,שבעה מיליונים ומאתיים
חמישים ושישה אלף ,ועוד כמה גרושים .כמעט
התעלפתי .נכון שאני איש עסקים ,אבל שבעה
מיליונים הם סכום עצום בעבורי .אין לי אפילו
עשירית מהכסף במזומן ,משום
שמדובר בנכסי דלא ניידי ,שרובם
בלתי נזילים .איני מרוויח סכום
כזה בשלוש שנים ,וודאי איני יכול
לשלמו במס בשנה אחת .פחדתי
שמס הכנסה "התלבש עליי"
והחליט שאני מרוויח מיליונים,
וכדרכו ,דורש סכום עצום ואחר
כך מתווכח .קיבלתי חולשה ,רעדתי בכל הגוף,
משום שידעתי מה קורה לאלו המסתבכים עם מס
הכנסה .לאחר שחלפו רגעי האימה הראשונים,
התקשרתי אל רואה החשבון שלי וביקשתי
ממנו להיפגש בדחיפות .נפגשנו ,והראיתי לו את
השומה .גם הוא נתקף בהלם ,עיין בתיק שלי
לרגע קט ואמר" :אני חושב שפשוט נפלה כאן
טעות .על פי השומה העצמית שערכנו במשרד,
אתה צריך לשלם שבע מאות עשרים וחמישה
אלף ושש מאות שקלים .פשוט הוסיפו לך אפס,
זה הכל ".אמרתי לו שזה נשמע הסבר מדי נחמד
ושדברים כאלו לא קורים .לא במס הכנסה.
אך הוא התעקש על סברתו ואמר ,שהסכום
המדויק מלמד שהייתה כאן טעות .ביקשתי
ממנו להתקשר מיידית לממונה במס הכנסה ,אך
הוא דחה זאת למחר ,באומרו שהמשרדים כבר
סגורים .בלילה לא עצמתי עין .עם בוקר ,רצתי
למשרדו וביקשתי שיתקשר בנוכחותי .הוא עשה

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

זאת ,והאיש אמר לו שיחזור אליו עם תשובה .שוב
מתח של כמה שעות ,ולאחר מכן טלפון מרואה
החשבון" :צדקתי .מדובר בטעות .התיקון יישלח
אליך בדואר ".נשמתי לרווחה .כמעט ערכתי
סעודת הודיה .קשה לתאר את ההקלה שחשתי.
מתברר ששמחתי הייתה מוקדמת מדי .עובר
חודש ,ואני מקבל התראה ממס הכנסה שאם לא
אשלם את חובי ,על סך שבעה מיליון ,מאתיים
חמישים ושישה אלף ש"ח ,בתוספת ריבית,
יעוקל רכושי .רצתי שוב לרואה החשבון וצעקתי
בקול חנוק על רשלנותו .אמרתי לו" :ראה ,מס
הכנסה מאיים עליי בעיקול ,כלומר השומה לא
הייתה מוטלת ,לדעתם ".שוב חזר על עצמו
סבב הטלפונים ,המתנה מורטת-עצבים ,ובסופה
הרגעה" :זה בסדר .המחשב פלט את הודעת
ההתראה ,אך התיקון בדרך אליך " נרגעתי .רואה
החשבון אמר לי את זה בצורה הכי רגועה ובטוחה
שיש .חלף חודש ,והמבול הגיע .יום אחד קיבלתי
הודעה בהולה מהבנק .אני מתקשר ,ומנהל הסניף
מודיע לי שחסכונותיי עוקלו על
ידי מס הכנסה ,וכעת ישנם צ'קים
שהוצאו ,והוא חייב להחזירם.
אמרתי לו שזה לא ייתכן וזו
טעות של מס הכנסה ,והוא
ענה רק "אהה" ,ומכך הבנתי
שהוא כבר שמע תירוצים טובים
מאלה .חשתי איך אגלי זעה
שוטפים את גופי .התקשרתי לרואה החשבון .לא
הצלחתי לתפוס אותו .רצתי למשרדו והמתנתי
לו ,וכשהגיע ,סיפרתי לו מה קרה .הוא נלחץ.
התקשר למס הכנסה ,והתברר כי הפקיד שעבר
על התיקים שלי נמצא בחופשה .הוא אמר לי
שילך למשרדי מס הכנסה ברמת גן ויבטל את
העיקול .בינתיים הגיע עוד טלפון מהבנק .עוד צ'ק
הוצג לפירעון ,והם רוצים להחזיר .אני יודע שאם
אני לא מוצא פתרון ,החשבון שלי מוגבל אחרי
עשרה צ'קים .אני הולך להוציא כסף מהכספומט
 הכרטיס נבלע .אני מתחיל להבין את הכיוון.מגיע לבנק ,מבקש להוציא את חסכונותיי ,ויש
המון כאלה  -אי אפשר ,הם מוקפאים .מבקש
לרדת לכספת ולהוציא מה שיש שם .האחראי
על הכספת מראה לי את צו העיקול ומצביע על
הכספת שלי ,שסרט לבן עליה .זה אומר :אין
גישה .איני יודע כיצד לא קיבלתי התקפת לב.
צריך להבין ,כי אינני טיפוס שבנוי לדברים כאלו.

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

שבת פרשת" :כי תצא"
כניסת השבת18:41 :
יציאת השבת19:47 :
ר"ת20:21 :

ט-צ ֶדק;
חּ-פיָך ְׁש ָפ ֶ
ְּפ ַת ִ
וְ ִדיןָ ,ענִ י וְ ֶא ְביֹון.
(משלי  -פרק ל"א ,פסוק ט')
פתח פיך בדרישות וחקירות ושפט צדק ודון דין עני ואביון ולא יפקד
מהם משפטם בעבור חולשתם עם חוזק בעל דינם

פרשה וליקחה
"שלח תשלח את האם" (כב ,ז) -מבאר הרמב"ם במורה
נבוכים ,שצער האם גדול כשהיא רואה לנגד עיניה את
אפרוחיה נלקחים ממנה ,אך אם משלחים אותה ואז
לוקחים את האפרוחים ,אין צערה גדול.
הסבר אחר בשם ר' חנוך הכהן ארנטרוי ,אב"ד מינכן-
אילו הייתה האם דואגת לעצמה בלבד ולא לבניה,
קשה היה לאדם לתופסה ,שהרי היא הייתה עפה מן
הקן .רק משום שהיא חסה על בניה ודואגת להם ,קל
לאדם לתופסה .ממילא ,אסרה תורה לנצל רגש אימהי
זה לצורכי הציד ,ולכן מצווה האדם לשלחה .ועל פי
זה הוא מבאר את דברי הגמ' בחולין "כי יקרא -פרט
למזומן" ,כלומר בציפור ביתית אין מצוות שילוח הקן.
ועל פי האמור לעיל ,מובן מאד ,שהרי בציפור ביתית
לא שייכת הסברה הנ"ל (כי אפשר היה לתופסה גם
לולא רחמיה).
טעם זה עולה גם מדברי הנצי"ב בהעמק דבר" :שהאם,
היה ביכולתה לברוח מן האדם ,אך ביקשה להגן על
האפרוחים או על הביצים  -על כן תימלט .טעם אחר
מבואר בזוהר ,על דרך הנסתר ,שכאשר משלחים
את האם מתעוררים רחמיה וגעגוגעיה לאפרוחיה
הנטושים ,והדבר מעורר רחמי שמים על עמו ונחלתו.
(מעיין השבוע)

יש אנשים שאין להם בעיה להתעסק ולהתדיין
עם מס הכנסה ,הם רושמים חשבונות על שם
דוד של הסבתא ,ומצדם ,יכול מס הכנסה לעקל
גם את הבית שלהם ,כי אין להם כזה .כלומר ,יש,
אבל הוא לא רשום על שמם .אני נוהג אחרת.
אצלי הכל "לבן" .הבית על שמי ,כך גם המכונית
וכל המגרשים שבבעלותי ,חסכונות ,קופות גמל
 הכל על שמי .תמיד רציתי לישון בלילה רגועעם מס הכנסה ,והנה מגיע הסיפור הזה והורס את
חיי חשתי שהכתוב "ה' מוריש ומעשיר" ,מתקיים
כי ברגע אחד .רואה החשבון חזר ממשרדי מס
הכנסה ואמר שאין מה לעשות ,חייבים לחכות
עד שהעובד יחזור מהחופשה שלו ,כי איש לא
רוצה לגעת בתיק הזה .הבנתי שכמה ימים אאלץ
לחיות ללא בנק ,ללא הכנסות ,ללא יכולת לסחור.

לע"נ מרדכי שמשון
בן רוחמה

ז"ל
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הכל נמצא בבנק .אין העברות
כספים ,ואף עשרים שקל איני
יכול להוציא מהכספומט .וכמו
שאומרים ,צרות באות בצרורות .באותה תקופה,
הייתי שקוע במשא ומתן משותף עם כמה
חברים בקשר לבניית אולם שמחות ענק בדרום.
ההשקעה כללה מאות אלפי דולרים לכל שותף,
כאשר הכוונה היא לייסד את אולם השמחות
היפה והיוקרתי ביותר באזור .היינו בקשר טלפוני
יומיומי ,אך יום אחד הטלפון פשוט נותק ,מפני
ש ...ניחשתם .הוראת הקבע נחסמה בשל עיקול,
וחברת הטלפונים מיהרה לנתק לי את הקו .באותם
ימים ,חשתי ששלושת שותפיי מנסים לנער אותי
מהעיסקה .הם לא אמרו לי דבר במפורש ,אך
פגישות התנהלו בלעדיי ,ובלא ידיעתי .הייתי
עסוק בהתרוצצות במס הכנסה ובאיסוף הצ'קים
שפיזרתי ,שלא יוגשו לפירעון ושלא אהיה מוגבל.
די הזנחתי את עניין האולם ,ופתאום אני שומע
שהם חתמו על העיסקה בלעדיי .התקשרתי
אליהם (מהמשרד ,כי ב"בזק" לא ממהרים לנתק
כמו החברות הסלולאריות) .צרחתי עליהם" :איך
עשיתם לי את זה?" והם אמרו שניסו להתקשר
אליי והקו היה מנותק ,והם חשבו שאני זה שמנסה
לרדת מהעיסקה .לא קניתי את זה .כשהם רצו
אותי ,הם ידעו היכן להשיג אותי .כבר חשבתי
להילחם איתם ,אך אז נזכרתי ,שאם יסכימו
שאצטרף ,איאלץ להוציא למעלה מחצי מיליון
דולר ,בעוד שבמציאות ,אין באפשרותי להוציא
אפילו עשרים שקל .זה שבר אותי לחלוטין .תוך
שבוע ,חיי הפכו לסיוט עלי אדמות ,חשבונותיי
עוקלו ,הודעות נשלחו לאנשים שעבדתי איתם
ויצרתי איתם קשרי אמון ,נאלצתי ללוות מאות
שקלים כדי לחיות ,והגרוע מכל  -נזק בלתי
הפיך  -הפסדתי את העיסקה שבה ראיתי
הזדמנות פז להתעשר ,ולהידרש בצדק לשלם
שבעה מיליונים במס לשנה ...שבוע וחצי עובר
כך .העובד המצטיין ממס הכנסה חוזר משווייץ,
מקבל את הטלפון ההיסטרי של רואה החשבון
שלי ואומר" :אה ,כן ,שכחתי לתקן את הטעות.
מה ,עיקלו לו? אוי ,לא ".ובמחי-יד עדכן את
גובה השומה והסיר את העיקול .נשמתי לרווחה,
אך זעמי עלה עשרת מונים .דרשתי מרואה
החשבון שלי להוציא תעודת יושר ממס הכנסה
לבנקים איתם אני עובד ,ואכן ייאמר לזכותם
שהם הוציאו מכתבים הממוענים לכל מי שבא
אתי במגע ,כי מדובר בטעות שלהם וכי התיקים
שלי נקיים ללא רבב .חשבתי שעליי לתבוע
אותם על הפסד העיסקה ,אך ברגע שהוצאתי
את המילים מפי ,ידעתי שדבר זה לא יהיה ממש
מוצלח .לתבוע??? את מס הכנסה??? עברו שלוש
שנים .התאוששתי מהפרשה
הזו ,על אף ששם רע דבק בי,
כי אנשים ידעו שבתכל'ס,

לע"נ שאול

החשבונות שלי עוקלו .לפני שנה  -וזה סיפור
ידוע  -פשט האולם את הרגל .שניים מהשותפים
ברחו לחו"ל ,ולא ניתן למצוא אותם .זו הייתהנפילה כואבת מאד .הם השקיעו באולם את רוב
רכושם ,בנו אולם מפואר ,אך החובות הכריעו
אותם והם נאלצו למכור אותו בחצי מחיר ולכסות
חלק מהפסדיהם .שותפיי ירדו מנכסיהם ,אחד
מהם ברח לחו"ל ,ואני ...אני התקשרתי לשותף
שנשאר בארץ ,התעניינתי מה קורה ואיך אני יכול
לעזור ,והוא אומר לי" .עזוב ,אין מה לעזור .אני
בצרות .שמעתי שגם אתה מסובך עם מס הכנסה
ושעיקלו לך את הרכוש .בגלל זה לא לקחנו אותך
כשותף ".ואז הוא מספר לי סיפור מדהים .מסתבר
שהם כלל לא חשבו לנער אותי מהעיסקה ,אך
משהו החשיד אותם בהתנהגותי ,משום שצ'ק
שלי ,שניתן לסוחר נדל"ן ,ידיד משותף ,חזר ,והוא
בירר אצלם איך אפשר להשיג אותי (מדובר היה
בסכום כבד) .הם ניסו לתפוס אותי בפלאפון,
וזה היה מנותק .הדבר עורר את חשדם .הם פנו
לחברה המתמחה בבירור פיננסי ,וזו הוציאה להם
מסמך המעיד שכל חשבונותיי מעוקלים ,וכנ"ל
ביתי ומכוניתי .מובן שהם הודו לה' על מזלם
הטוב שתפסו את העניין והורידו אותי באלגנטיות
מהעיסקה .סיפרתי לו מה בדיוק קרה .לא בטוח
שהוא האמין ,אך לי לא היה אכפת במה הוא
מאמין ,אלא במה אני מאמין .ושאני מאמין
מאז ,בכל רמ"ח איבריי ושס"ה גידיי ,שכל מה
שעושה בורא עולם  -הוא לטובה .כל יהודי צריך
להאמין בכך ,אבל אני חש זאת על בשרי .כמה
צער היה לי ,כמה טרוניה הייתה לי כנגד בורא
עולם על אותו שבוע וכלל לא העליתי על דעתי,
שאת כל המעשה הזה סובב בורא עולם במשך
חודשים ,כדי שהעיקול על החשבון שלי יתרחש
בדיוק בשעה שצריך לבוא עליי  -כדי שיורידו
אותי מהעיסקה ,שהייתה ממוטטת אותי כלכלית.
כמה קטנים הם בני האדם .כמה קטן הייתי .לא
העליתי על קצה דעתי ,שיכול להיות שביב טוב
בצרה שנחתה עליי אז ,אך רק בורא עולמים ידע
שהצרה הזו היא לטובתי .במסכת ברכות ,פרק ט',
משנה ה' ,כתוב" :חייב אדם לברך על הרעה ,כשם
שחייב לברך על הטובה" .הפירוש הפשוט הוא,
שגם על רעה חייב אדם לברך.
על פי ניסיוני ,גם רעה היא בעצם טובה ,ואין אדם
יודע חשבונות שמים .אני כותב את הסיפור כדי
לחזק את הקוראים ,ובכך להביע מעט מהכרת
הטוב שלי כלפי ה' יתברך ,שכל מעשיו לטובת
ברואיו .ואם למישהו מהאנשים מתרחשת חלילה
רעה ,כדאי שידע זאת ויאמין ,גם אם אינו רואה
שום טובה באופק" .כי גבוה מעל גבוה שומר".

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 נחום מצ'רנוביל

נקודה למחשבה

ללא כשרות

"...יעקב ועשיו מצויים בכל
אדם"...

השאלות

שלכם

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

שאלה:
שלום כבוד הרב ,האם מותר בשנת אבל ללוות
כלה למקווה?
תשובה:
אשה או בחורה שהיא בשנת אבל ,יכולה
ללוות כלה למקווה ,למרות שיש בהליכה זו
מעין שמחה והתרגשות[ .וכמובן שאין צד
לומר שיש השפעה של חוסר מזל על הכלה,
מצד המלווה הנ"ל].
שאלה:
שלום כבוד הרב ,האם בחוף הים אפשר לעשות
נטילת ידיים עם כלי עם המים של הים?
תשובה:
הנמצא בים ורוצה לאכול לחם ,אין לו לקחת
כלי על מנת ליטול ידיו עם מי הים ,כיון שאין
המים ראויים לשתיית כלב ,ומים מלוחים
או סרוחים שאין הכלב יכול לשתות מהם,
פסולים לנטילת ידים כמבואר בשולחן ערוך
(או"ח סימן קס -ט).
אלא עליו "להטביל" ידיו במי הים ,ולפני
הניגוב לדעת מרן השו"ע (קנט-כ) יברך על
"נטילת ידים" ,ולדעת הרמ"א (שם) יברך על
טבילת ידים.
שאלה:
שלום כבוד הרב ,האם בשנת אבל אפשר לטייל
עם הילדים בגן חיות/נחלים /שייט?
תשובה:
בטיול משפחתי מצומצם כגון הורים וילדים,
אין מניעה לאבל על אב או אם ,לטייל עם
ילדיו ,בגני חיות ובטבע וכדו'.
אך אם מדובר בטיול עם המשפחה המורחבת
שמשתתפים בו אחים אחיות חברים וכו' ,ויש
בטיול מסוג זה שמחה גדולה ,אסור לאבל
להשתתף בשמחה זו ,עד שיגערו בו חבריו
ויאמרו לו לך עמנו.
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

אור סגר עם בעל מסעדה להופיע אצלו .קרוב לקיום ההופעה הוא הבין
שמדובר במסעדה לא כשרה ,הוא הודיע למעריציו שלא יקנו כלום במסעדה .בעל
המסעדה שעלה על הסיפור תובע מאור פיצוי .האם אור חייב לפצות אותו? והאם היה
מותר למשתתפים לקנות שתייה כשרה במסעדה? האם היה מותר בכלל לאור לקיים
שם את האירוע?

השאלה משבוע שעבר
רכב מעוקל
שלומי קיבל רכב חדש מהעבודה ונתן
את הרכב הפרטי שלו לחיים להשתמש
בו כמה חודשים .שלומי נקלע לחובות
ובעקבות כך יום אחד עיקלו את הרכב,
כשבתוכו היו  ₪ 5,000של חיים .כעת
חיים תובע משלומי להחזיר לו את
הכסף שמוחזק אצל הוצאה לפועל
בטענה ששלומי נתן לו את הרכב ללא
אזהרה ,על אף שידע שיכולים לעקל
אותו ולכן שלומי צריך להחזיר לו את
הכסף .האם חיים צודק?
תשובה בקצרה:
שלומי פטור מלשלם לחיים את הכסף,
כיוון שזה לא בטוח שחיים היה משאיר
חפצים יקרים ברכב ,והנזק נחשב לנזק
עקיף.
תשובה בהרחבה:
לפני שאנחנו נכנסים לסיפור שלנו על

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 .בדין בניין בגלים יש שלושה שלבים:
א .תקיעה בחוזק גמור ,חייבים עליה
מהתורה ,ב .הידוק שלא בחוזק גמור ,אסור
מדרבנן שמא יתקע ,ג .חיבור רפוי מותר
לכתחילה בכלי שדרכו להיות רפוי ,ורגילים
לפרקו ולהחזירו תדיר ,ואפילו אין דרכו
תמיד בפירוק והרכבה ,אלא יש לו קיום
קצת ,אבל כל שדרכו להיות בחוזק ,לא
מועיל לעשות ריפוי.
ב .גדר רפוי :כל שאדם לא מקפיד אם
יתנועע במקומו.
ג .וכל האמור בהיתר הרכבת כלי רפוי,
אינו אלא במרכיב כלי שכבר היה בנוי פעם
אחת ומתפרק ,אבל לבנותו בפעם הראשונה
אסור אפילו ברפוי ,או משום בונה או משום
מכה בפטיש.

המתנה שהעניק שלומי לחיים ,עלינו
להביא דיון המובא בהלכה שממנו
נוכל ללמוד למקרה שלנו :אדם קנה
זרעים על מנת לשתול בשדהו ,והתברר
שהזרעונים מתולעים ואינם ראויים
לשתילה .מי יצטרך לספוג את הנזקים?
במקרה זה נפסקה ההלכה שאם המוכר
ידע שהזרעונים מתולעים עליו לשלם
את ההוצאות של הקונה ,אבל אם הוא
לא ידע שהסחורה מתולעת המוכר פטור
מלשלם( .שולחן ערוך סימן רל'ב) הסביר
הגר'א (הגאון מווילנא מגדולי מפרשי
השולחן ערוך) שברגע שהמוכר ידע
בבירור שהוא מוכר סחורה פגומה הוא
מזיק מדין 'גרמי' (נזק ישיר וברור) ולכן
הוא חייב לשלם את הוצאות ההובלה,
אבל אם המוכר לא ידע שהסחורה
פגומה פטור מלשלם כיוון שאין מזיק
ב'גרמי' בשוגג ,המקרה ייחשב כ'אונס'
והוא יהיה פטור מלשלם.
המקבל חפץ מחברו בחינם והשקיע
בו כסף ,והתברר שהוא מקולקל .האם
הנותן יצטרך לשלם את ההוצאות?
לכאורה אין הבדל אם אדם קנה את
החפץ והתברר שהוא לא שווה ,או קיבל

מתנה .כיון שבכל מקום שבו הנותן או
המוכר הטעו את הקונה/המקבל וגרמו
לו להוציא מכיסו הוצאות מיותרות,
והם ידעו שהחפץ מקולקל הם נחשבים
כמזיקים מדין 'גרמי' וחייבים לשלם
את ההוצאות .אבל אם לא ידעו שהוא
מקולקל פטורים מלשלם את ההוצאות.
מה יהיה הדין במקרה שהנזק אינו ברור?
כל הנידונים שהבאנו למעלה ,מדברים
במקום שבו הנזק ברור ומוחשי כמו
בקניית זרעונים מתולעים ,שאם זרע
אותם הקונה והפסיד  -המוכר חייב
לשלם לו את הנזק .אבל במקום שלא
ברור שאכן יש שם נזק ,אינו נחשב מזיק
מדין 'גרמי' ויהיה פטור מתשלום כיוון
שהדין של 'גרמי' מחייב את המזיק רק
במקום שהנזק הינו וודאי.
בסיפור שלנו
חיים קיבל משלומי רכב במתנה
לכמה חודשים ,ועיקלו לו את הרכב
כשהמעטפה עם הכסף הייתה בתוך
הרכב .אמנם לשלומי הייתה ידיעה
ברורה שהולכים לעקל לו את הרכב ובכל
זאת אנו פוטרים אותו מתשלום מכמה
סיבות :א') לא בטוח שאכן היו מעקלים
את הרכב כיוון שהוא לא היה ברשותו
של שלומי אלא אצל חיים .ב') מי אמר
שכשיעקלו את הרכב יהיו בתוכו חפצים
של חיים? ג') גם אם עיקלו ,ייתכן שאם
יוכיח חיים להוצאה לפועל שהכסף
שהיה ברכב הוא שלו ,יכול להיות שיחזירו
לו את הכסף .ולכן אי אפשר לחייב את
שלומי בנזק כדין
מזיק ב'גרמי'
והוא יהיה פטור
מלשלם לחיים
את הכסף.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

