אלף בינה

ד' חשון תשע"ה 154 -
לבירורים בהפצת העלון ,אנא חייגו052-6971199 :
( המשך משבוע שעבר – אלו הסיבות מדוע נגע קיימת אפוא מערכת
האלימות לא פגע כמעט בבתי הספר התורניים) מקבילה המשלימה את מסגרת בית הספר
ומסייעת לה להצליח.
ג .במערכת החינוך התורנית נשמר מעמד
גורם ראשון במעלה לאלימות בחברה
המורים .יחס מיוחד זה ניתן למורה מכוחן של ה.
מצוות היהדות ,המדגישות את חשיבות המחנך הצעירה הכללית הוא ההשפעה השלילית של
ואף את חשיבותו של כל אדם מבוגר .גם מערכת הסרטים על נפש הילד .הילדים צופים בסרטים
החינוך עצמה בנויה באופן המקנה למורה מעמד במשך שעות ,מחקים את אשר הם רואים,
ויכולת השפעה על תלמידיו.
והתוצאות ניכרות לעין .במסגרות של שומרי
התורה והמצוות משתדלים שהילדים לא יהיו
ד.
בחברה שומרת מצוות החינוך בבית הינו חשופים למראות ולקולות המשבשים את האיזון
דומיננטי ,ומקביל לחינוך הניתן בבתי הספר .הנכון הקיים בחייהם.

הפתרון משבוע שעבר

י

משבוע שעבר:

חבלים נפלו
לי בנעימים

סיפור מהחיים

מכיל  3מילים לפי סדר המספרים

1

הפתרון

ארגון חסד והפצת יהדות

גלו את הפסוק/ביטוי המסתתר בתמונה

כאן כתוב :משיב הרוח ומוריד בגשם

2

3

מתפללים
להצלחת עם ישראל
וכוחות הביטחון.
"חזק ואמץ"!

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

054-8492757
מה רבו

וְ ֶאת ְמ ִהירּות ִה ְת ַק ְּדמּותֹו.
ַהח ְֹוק ִרים ֶׁשּגִ ּלּו ֶאת ַה ְּסגֻ ּלָ ה ַהיּיִ ח ִּודית ַהּזֹו ֶה ְחלִ יטּו לְ ַת ְרּגֵ ם א ָֹותּה לְ ַמכְ ִׁש ִירים
ֶׁש ֵהם ְיִבנּו ְּב ַע ְצ ָמםַ .מכְ ִׁש ִירים ֵאּלֶ ה ֶׁש ַּת ְפ ִק ָידם לְ גַ ּלֹות ִה ָּמ ְצאּות ּג ִּופים
ַּב ְּס ִב ָיבה וְ ֶאת ְמ ִהירּות ִה ְת ַק ְּדמ ָּותם ְקרּויִיםַ :ר ָדאר ֶש ֻׁמ ְּפ ַעל ָּב ֲאווִ יר וְ סּונַאר-
ֶׁשּבֹו ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ַּב ַּמיִם.

לָ ֲע ַטּלֵ ף יֵׁש ְּתכּונָה ְמ ֶיֻח ֶדת .הּוא "ר ֶֹואה" ֶאת ָמה ֶׁש ִּמ ְת ַר ֵחׁש ְס ִביבֹו ֹלא
מעשיך
ְּב ֵעינָיו ֶאּלָ א ַּדוְ ָקא ְּב ָאזְ נָיוַ .הּב ֵֹורא ֶה ֱענִיק לֹו ּכ ַֹוח ְמ ָיֻחד ֶׁשהּוא ְמ ֵיַּצר קֹולֹות
ַעל קֹולִ יִ ּיםַ .הּקֹולֹות ַהּלָ לּו ִמ ְת ַּפ ְּׁש ִטים ָּב ֵאזֹור וְ ס ְֹור ִקים ֶאת ַה ֶּׁש ַטח ּכְ ִאּלּו ָהיּו
ֲאל ַּומת אֹורּ .כַ ֲא ֶׁשר חֹוזְ ִרים ַהּקֹולֹות לְ ָאזְ נָיו ֶׁשל ָה ֲע ַטּלֵ ף ְּבצ ַּורת ֵה ִדים ,הּוא ַמ ְצלִ ַיח לְ ַק ֵּבל
ְּברֹאׁשֹו ְּתמּונָה ֶׁשל ָמה ֶׁש ָּמצּוי ִמ ָּס ִביבְּ .במֹוחֹו ִמ ְת ַר ֶח ֶׁשת ְּפ ֻעּלָ ה ֶׁש ַּמ ְצלִ ָיחה לְ ַת ְרּגֵ ם ֶאת
ַהּקֹולֹות לְ ִה ָּמ ְצאּות ּג ִּופים ַּב ֶּׁש ַטח.
ָמה ֶׁש ָה ֲע ָטלֵ ף ְמ ַח ֵּפׂש ְּב ִע ָּקר ֵהם ַּב ֲעלֵ י ַחּיִים ֶׁשא ָֹותם הּוא יָ כֹול לִ ְטרֹף .וְ כַ ֲא ֶׁשר הּוא ְמ ַק ֵּבל ַה ַּמכְ ִׁשיר ׁשֹולֵ ַח קֹולֹות ַעל קֹולִ יִ ּים ַּומ ֲחזִ יר ֵה ִדיםֶׁ ,ש ְּב ֶא ְמ ָצע ָּותם ָנִּתן לְ ֻדגְ ָמא
ֶאת ַהּקֹולֹות הּוא ְמ ֻסּגָ ל לָ ַד ַעת ְּב ֵברּור ֵהיכָ ן ָמצּוי ַה ֶּט ֶרףָ ,מה ּגָ ְדלֹו ָּומה צ ָּורתֹו .י ֵֹותר ִמּזֶ ה .לָ ַד ַעת ִאם ְמטֹוס אֹויֵב ִמ ְת ָק ֵרב אֹו ִאם צֹולֶ לֶ ת ֶׁשל ְמ ִדינָה זָ ָרה ְמ ַׁש ֶּיֶטת
לְ ַמ ְר ִּבית ַה ֶּפלֶ א הּוא ַמ ְצלִ ַיח לְ ַח ֵּׁשב ְּב ֶעזְ ַרת ָה ֵה ִדים ֶׁש ַּמּגִ ִיעים לְ רֹאׁשֹו ֶאת ַהּכִ ּוּון ֶׁשל ַה ָח ָרק ִּב ְתחּום ַה ַּמיִם ַה ָּקרֹוב.

הנהלת העלון052-8000445 :

8000445@gmail.com

גמ"ח
מעייני חסד

ּש ַע
ׁ
ַעקֹב ו ִּמ ֶּמ ָּנה ִיָו ֵ
ְעת ָצ ָרה ִהיא ְלי ֲ
וֵ

ָאלף בינה

חנוך לנער

צפנת פענח

אלף בינה

שלום רב ,כותבת אליכם אשתו של
היהודי הירושלמי ,שאת סיפוריו
קראתם כמה וכמה פעמים .אני רוצה
לספר לכם על הפגנה גדולה שהייתה
כאן בגללי .ההפגנה שאני מדברת
עליה לא הייתה נגד המדינה ולא נגד
הממשלה ,אלא נגד קבלן של העירייה
שהניח עגלת פסולת ענקית על הדלת
שלי .זאת אומרת ,כשאני פותחת את
הדלת ,אני רואה מפלצת ברזל שבגללה
אני צריכה להידחק ולצאת מהצד,
כשמעליי נזרקים סלעים ואבנים אל
תוך העגלה ,מה שמפחיד
אותי מאוד .לכן אני
נשארת בבית ואיני יוצאת,
ומחכה שהעגלה תזוז
משם ,אבל היא לא זזה .אני
מבקשת מבעלי שידבר
איתם שיזיזו אותה הצידה ,ובעלי יוצא
ואומר משהו .הוא חוזר ,חיוור כולו.
אני שואלת אותו" :למה אתה חיוור?"
"הוא אומר" :פושטק הקבלן הזה ,הוא
רצה להרביץ לי"" .מי יעז להרביץ לך
כאן בשכונה ?" אני שואלת" ,הרי כולם
מכבדים אותך פה" .הוא אומר לי" :הוא
לא מהשכונה ,וכולם פוחדים ממנו".
זה מרגיז אותי ,ואני אומרת" :אצא
ואאיים עליו" .הוא מנסה להגיד לי
שלא כל כך כדאי ,אבל אני לא חייתי
למעלה מתשעים שנה כדי לפחד
ממישהו פרט לבורא עולם .אני נדחקת
החוצה לאט ,פוחדת מהסלעים ,ואז

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

רואה את הקבלן הפושטק ,צעיר בן
 ,27גבוה וענק ,עם כמה פועלים .אני
ניגשת ואומרת" :אתה זה שאיימת על
הבעל שלי?" הוא אומר" :גברת ,אל
תתערבי ותיזהרי על עצמך ועל הבעל
שלך"" .אתה חושב שתאיים עליי?
אני מנצחת אותך" .הוא פורץ בצחוק
ואומר" :את יכולה לנסות"" .אקרא
לילדים שלי" ,אני אומרת לו .הוא
והפועלים שלו ממש התפוצצו מרוב
צחוק" .את תביאי את הילדים שלך,
מה?" הוא חיקה אותי מנסה להגיד את
זה באידיש ,אבל לא הצליח" .אני ממש
פוחד מהילדים שלך ,הם ירביצו לי עם
השטריימל שלהם ?" ואני
אומרת לו מיניה וביה:
"רואים שאתה בור ועם
הארץ ,הילדים שלי לא
יבזבזו שטריימל שעולה
הרבה כסף על פושטק
כמוך .אני מזהירה אותך
שתפנה את המכולה ותבקש סליחה
מבעלי ,אחרת לא תבנה כאן יותר".
הוא אומר לי" :קודם תזעיקי את
הילדים שלך ,אחר כך נראה" .וצוחק
עם הפועלים שלו .אני כבר לא יכולה
לחזור בי מהדיבור שלי .אני חוזרת
הביתה ומטלפנת לבני הגדול ,שהוא
עצמו בן למעלה מ ,70-ומספרת לו
מה קרה .הוא אומר לי" :אני אדבר
עם כל האחים ונבוא"" .איך תבואו?
אתם לומדים ומלמדים ועסוקים",
אני מבררת .הוא עונה" :אמא ,מעולם
לא הטרחת אותנו בשום דבר ,ואם

לע"נ ציון

בן קמרא ז"ל

פרשת" :נח"
כניסת השבת17:36 :
יציאת השבת18:42 :
ר"ת19:17 :

ִאיׁש ַמ ְחסֹור א ֵֹהב ִׂש ְמ ָחה,
א ֵֹהב יַ יִ ן וָ ֶׁש ֶמן ֹלא יַ ֲע ִׁשיר
(משלי  -פרק כ"א ,פסוק ט"ז)

האוהב שמחת משתה תמידית –
יהיה תמיד חסר שמחה.

פרשה וליקחה
נח איש צדיק תמים היה בדורותיו ,את
האלוקים התהלך נוח (ו ,ט) -אם כבר נאמר
על האדם שהוא "צדיק" ו"תמים" ,מהי
תוספת הדרגה "את האלוקים התהלך נוח"?
הנצי"ב בפירושו העמק דבר מפרש שהכתוב
בא להדגיש במילים אלה ,שזה שהיה נוח
צדיק תמים ,לא היה זה סתם מחמת טבעו
ומזגו הנוח ,אלא שהוא התעלה והתגבר על
טבעו ,משום רצון ה' וציוויו ,וזוהי ההדגשה
"את האלוקים התהלך נח" .ומוסיף הנצי"ב
שהתגברות זו של נח על טבעו ,היא זו
שבזכותה ניצל מן המבול ,כי מי שמתעלה
על טבעו ומכפיף אותו לרצון ה' ,זוכה כנגד
זה להשגחה וישועה פרטית למעלה מן
הטבע ,וגם במצבים שבהם הסביבה כולה
ניזוקה ,והמצב הכללי בעולם הוא של סכנה
ו"עידנא דריתחא" ,הרי הוא זוכה לישועה
פרטית.

התקשרת ,יש לנו זכות לשמור על
כבודך ועל הבריאות שלך" .ומסתבר
שהבן שלי לא כל כך הבין מה שאמרתי
לו .אני דיברתי על הבנים ,והוא חשב
שהתכוונתי לצאצאים .איני נוהגת
לפרסם את מספר הצאצאים שלנו,
אף שאיני מאמינה בעין הרע ,אבל אתן
לכם כמה נתונים ותעשו חשבון לבד.
אנחנו מעל גיל תשעים (אפילו שבעלי
נוהג להגיד שהוא מעל גיל שמונים,
זה נכון ,אבל קצת מטעה) .התחתנו
בגיל  18ונולדו לנו למעלה מעשרה

יוסף
לע"נ יונה
בן שמעון ואסתר

ז"ל

אלף בינה

אלף בינה

ילדים ,וכל הילדים שלנו
התחתנו אף הם בגיל 18
(חוץ מאחד שהתחתן בגיל  ,21ואולי
בעתיד אספר לכם מדוע) ונולדו לכל
אחד מהם מעל עשרה ילדים (חוץ
מאחת שנולדו לה רק  .)8זה כבר נותן
לך  110נפשות ,וזה היה כשהיינו בני
שבעים .מאז עברו עשרים ושש שנה,
ובינתיים המאה הללו הולידו כל אחד
מהם מספר שונה של ילדים ,וכמה
מהילדים שלהם כבר הולידו ילדים,
כך שהצאצאים שלנו מונים כאלף
ומאתיים בני אדם .יותר ממחצית מהם
הגיעו בתוך שעתיים לרחבה שליד
הבית שלי ,ואם בתחילה הקבלן ההוא
לא הבין מה ההתקהלות הזו ,ככל
שהגיעו אליו אנשים ,נערים וילדים בני
שבעים  -שישים  -חמישים  -ארבעים
 שלושים  -עשרים  -ועשר שנים,הוא הבין למה התכוונתי כשאמרתי
שאביא את הילדים שלי .ראשית הם
דחפו את המכולה משם ,בלי מנוף ובלי
משאית ,ואחר כך הודיעו לקבלן שהם
מרשים לו לבקש סליחה ממני ומבעלי.
וזה מה שהוא עשה .הוא נכנס עם
דמעות בעיניים וביקש את סליחתנו.
אמרתי לו שלא יבקש ממני אלא
מבעלי ,וקצת סיפרתי לו מיהו בעלי
ואיך בכלל העז לפגוע בו .הוא התחרט
באמת ובתמים ,ואני כבר סלחתי לו
והרגעתי אותו ,אמרתי לו שלעולם
לא יתחצף לזקנים ,כי אז עלולים
לבוא גם החצי השני של הילדים ,וזה
עלול להביא למצב של חוסר שליטה
חלילה ,כמו שהמכולה תזוז לכיוון שלו
או דברים כאלה .כשדיברתי על החצי
השני של הילדים ,הוא לא הבין את
כוונתי .נאלצתי להסביר לו ,שהאנשים
בהפגנה שהוא רואה הם
רק מחצית מהצאצאים
לע"נ שאול

שלנו .ראיתי שזה עשה עליו רושם,
הוא נפל על ברכיו ונשק את בעלי
בידו .בעלי אמר לו שהוא לא אדמו"ר
ושאין צורך לנשק וגם לא להעליב.
יצאנו איתו והודענו לפזר את ההפגנה,
כי הגענו לסיכומים מתאימים .מובן
שהנכדים והנינים נכנסו להגיד מילה
ולשתות מים ,ואחר הסתלקו למקומם.
כשהכול נגמר ,חזרתי והתיישבתי ליד
בעלי שישב ולמד ,מה שאני עושה
בדרך כלל ,ואחרי מספר דקות הוא
מרים את "ראש ואומר לי" :את יודעת?
אולי היינו צריכים את הפושטק הזה
כדי להבין את החסד הגדול שהקב"ה
נתן לנו .הרי אנחנו יודעים כמה צאצאים
יש לנו ,ומעולם לא נתנו דעתנו על כך
שכולם הלכו בדרך התורה והיראה.
כעת אנחנו יכולים להסתלק בשקט
ולדעת שעשינו את שלנו בעולם הזה,
זכינו לגדל בנים ובני בנים חכמים
ונבונים ,אוהבי ה' ויראי אלוקים,
שמכבדים אותנו ואת בורא עולם".
בעלי מתרגש ומזיל דמעות ,מה שהוא
אינו עושה הרבה בחייו .כשאנחנו לבד
בלי הנכדים ,אני מרשה לו להשתעשע
ולדבר על מוות .הירושלמים תמיד
אוהבים לדבר על כך .אני אומרת לו:
"אנחנו אכן יכולים להסתלק בשקט
כאשר הוא יזמן אותנו למעלה ,אבל
כל עוד בורא עולם משאיר אותנו כאן,
בוא נישאר ונהנה ,ולא נזמין את עצמנו
אליו"" .כאילו שזה הולך לפי הזמנות",
אומר בעלי .ושוב אנחנו מתקוטטים
את הקטטות שאנחנו רגילים אליהן,
ואני מאחלת לכולם להתקוטט ככה עד
מאה ועשרים שנה.

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

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

נקודה למחשבה

האדמור מקוצק

בל תשחית?

בבין הזמנים ,בעת טיול משפחתי ,יקיר הקטן זרק את
חתיכת פיצה לאגם על מנת להאכיל את הברווזים ,אליצור אבא של
יקיר וגיסו מיכאל החלו לדון האם יש בכך איסור 'בל תשחית'? אחד
טעם שכן ,השני טען שלא .מי צודק?

"...האב מצטער בצער בניו  -ואין הבנים מצטערים
בצער אביהם; הקדוש-ברוך הוא מצטער בצערנו -
ואין אנו מצטערים בצער השכינה"...

השאלות

שלכם

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

שאלה :שלום הרב ,מותר לגבר לענוד שרשרת
של מגן דוד?
תשובה :לפי ההלכה אין איסור "לא ילבש גבר
שמלת אשה" וגו' ,בפריט שאינו מיוחד לנשים
בלבד ,ולכן אם גברים יוצאים עם שרשראות
מעין אלו אין איסור בענידתם.
או זה:
שאלה :כבוד הרב רציתי לשאול בבקשה עד
מתי אפשר לומר תחנון אחרי תפילת מנחה,
צאת הכוכבים או השקיעה?
תשובה :לכתחילה יש להקפיד להתפלל
תפילת מנחה ביום באופן שיספיקו לומר
וידוי ונפילת אפיים לפני שקיעת החמה,
מחמת שרבים האומרים שמששקעה החמה
אין לומר נפילת אפים מפני תגבורת הדינים
בלילה(,ראה בא"ח ש"ר פרשת כי תשא סעיף
יד .ובכה"ח סימן קלא ס"ק נא).
אולם בדיעבד אפשר לומר נפילת אפיים אף
אחר שקיעת החמה ,בתוך שלוש עשרה וחצי
דקות לאחר שקיעת החמה(בשעות זמניות)
שהוא זמן בין השמשות (הליכות עולם ח"א
עמוד רמד).
שאלה:
התכוונתי ליטול ידיים ל"המוציא" אך בטעות
נטלתי ידיים לסירוגין כפי שעושים בבוקר.
האם אפשר לברך על נטילה זו? האם הנטילה
עלתה לי ל"המוציא" אף על פי שנטלתי
לסירוגין?
תשובה:
אף אם נטל ידיו לסרוגין עלתה לו נטילה,
שהרי משעה שנטל ידיו אפילו פעם אחת
ברביעית מים עלתה לו נטילה ורשאי לברך
עליה .כל שכן כשנטל ג' פעמים על כל יד אלא
שעשאם בסירוגין שעלתה לו נטילה.
מפי הרב הגאון שלמה סויסה שליט"א
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

להצלחת עם ישראל

מעשה בית הדין

לרפואת יעקב שבח
בת נדרה אורה

השאלה משבוע שעבר
שיווק
יוסי היה משווק של הסוכן אביחיל ,ולאחר
תקופה החליט לעקוף אותו ולקנות ישירות
מהחברה .כעת אביחיל טוען שאסור ליוסי
למכור סחורה לאותם לקוחות שסיפק
להם בתקופה שקיבל ממנו משכורת,
ואילו יוסי טוען שהם לקוחות שלו .האם
מותר לו למכור ללקוחות שהביא בזמן
שקיבל משכורת מאביחיל?
תשובה בקצרה:
הדין תלוי באופן שבו העסיק אביחיל את
יוסי ,אם הוא הועסק במשכורת גלובלית
 ללא קשר למספר המכירות הלקוחותשל אביחיל ,ואם הוא קיבל עמלות לפי
מכירות והועסק כסוכן עצמאי הלקוחות
הם של יוסי ומותר לו למכור להם.
תשובה בהרחבה:
לפני שאנחנו נכנסים לדון בצורת

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 .נכון להחמיר ולהשאיר טפח פתוח בגגון של
עגלה מבעוד יום ,עברו ופתחו ,מותר ליהנות
מהגגון.
ב .אסור לפתוח מטריה להגן עליו בשבת,
ואפילו הייתה פתוחה מערב שבת ,יש לאסור.
ג .מיטה שמעמידים אותה בשבת ,אם רגלי
המיטה הם דפים מחוברים כמו דפני התיבה,
אסור להניח רגלי המיטה תחילה ולהניח עליה
קרשים ,אלא יעמידו הקרשים תחילה באויר
ואחר כך יתנו רגלי המיטה תחתיהם .אבל רגלי
המיטות שלנו ,וכן רגלי השולחן ,מותר בכול
אופן.
ד .מגבעות שיש ברוחבם טפח ,אסור לחבוש
אותם בשבת ,ודווקא שהשוליים חזקים ואינם
נכפפים ,ורוב שולי הכובעים אינם חזקים
לקבל פירות בלי להתכופף ,ולכן לא הוי אוהל.

( אור ההלכה )

העבודה של יוסי ואביחיל ונדון למי
שייכים הלקוחות ,עלינו לדעת האם
מותר ליוסי למכור את המוצרים
שמוכר אביחיל.
האם מותר לאדם לפתוח חנות זהה
לחנות שממולו?
אדם שמוכר סחורה מסוימת ,וחברו
פותח לו את אותה חנות מול העיניים -
האם מותר לחבר לעשות זאת? להלכה,
אם הוא גם גר באותה העיר הוא
יכול לעשות זאת אבל בתנאי שהוא
לא מפסיק לגמרי את פרנסתו של
חברו ושיש מספיק לקוחות לשניהם.
ואפילו אם זרם הלקוחות של הראשון
ירד משמעותית ,כל עוד עדיין קונים
ממנו – מותר לו למכור .אבל אם זה
גרם שלראשון לא משתלם לפתוח את
החנות והוא בשלב סגירה ,זאת סיבה
לאסור שהרי הוא מאבד את פרנסתו
של חברו( .שולחן ערוך 'חושן משפט'
סימן קנ'ו סעיף ה')
האם מותר לשכנע לקוח של אדם אחר,
לקנות דווקא ממני?

בהלכה נחלקו הפוסקים בדין זה (סימן
קנ'ו סעיף ה') ודעת רוב הפוסקים
שאסור לשכנע לקוח לקנות ממישהו
אחר .אבל במקום שהדבר נפרץ כבר,
כגון סוכנויות ביטוח או קופות חולים
שמקובל שכל מי שרוצה עובר ממקום
למקום ,מותר לקחת גם לקוחות
קבועים כיוון שאם בעל עסק לא ישכנע
לקוח פוטנציאלי לעבור אליו ,יבוא
מישהו אחר וישכנע אותו ואז הראשון
יפסיד לקוח פוטנציאלי.

בסיפור שלנו
במקרה שלנו ,שישנם לקוחות שבאו
דרך סוכן המשנה ,למי שייכים
הלקוחות  -לסוכן או למפיץ הראשי
ששילם לו משכורת? להלכה נראה,
שזה תלוי בצורה שבה העסיק אביחיל
את בני – אם הוא היה משלם לו
משכורת חודשית קבועה בלי קשר
לקצב המכירות ,או אפילו משכורת
עם בונוסים על כל לקוח שהוא הביא,
ודאי שהלקוחות שייכים לאביחיל כיוון
שהוא שילם ליוסי כדי להביא את
הלקוחות ,ואסור ליוסי למכור להם
סחורה .אבל אם אביחיל מכר ליוסי את
הסחורה במחיר מסוים ,ויוסי היה מוכר
ללקוחות בסכום יותר גבוה ,או שהיה
משלם לו בהתאם להזמנות שנכנסו
מלקוחות ,הלקוחות שייכים ליוסי
כיוון שאינו נחשב לפועל של אביחיל
אלא למשווק עצמאי .כמובן יש לציין,
שהכול מדובר כשלא היה חוזה ביניהם,
כי אם היה חוזה הכול הולך לפי החוזה,
או לפי 'מנהג המדינה'
בדברים אלו ,אבל אם
יש 'מנהג מדינה'
הולכים לפי המנהג
שבאותו מקום.
לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון
ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה
המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

