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העלון מוקדש לכבוד חתן בר המצווה יקיר דרורי נ"י



מתג ההפעלה

שמחה פשיטיק

מבט אל החיים

גרגורי הזדחל עם עגלתו בין המשעולים .מאחוריו הייתה מונחת ערימת
עצים גבוהה והוא הוביל אותה לנגרייה .יום עבודה שלם מאחוריו ועדיין
הרהיטים ברובם אינו מוכנים .הבוקר מיד כשהפציעו קרני השמש
הראשונות ,קם גרגורי ממיטתו ויצא עם חמורו הזקן אל היער .שם המתינו
לו עשרות עצים איכותיים מהם ניתן לייצר רהיטי עץ כאלו ואחרים .גרגורי
לא היה מן העצלנים .ממש לא .בכל יום מן הבוקר עד הלילה ישב בנגרייתו,
מנסר עצים ,משייף אותם ,מרכיב רגליים למושב ומשענת לספסל – נגר
כהלכה!
אולם העבודה הייתה קשה מדי עבורו .מבוקר ועד ליל התהלך נרגן ,מתלונן
על כל דבר שזז וגם על מה שלא .ידיו היו מחוספסות מרוב מאמץ מתמשך
של ניסור עצים .למרבית הפלא ,גם העבודה הרבה שהייתה לו – לא שמחה
אותו כלל ועיקר .נהפוך הוא .ככל שהתרבו ההזמנות לרהיטים שונים – כן
גברו תלונותיו" .למי יש כוח? למי?" כך היה שואל את עצמו ,מבלי שיהיה
מישהו בסביבה שיענה על השאלה" .קשה עם המסור הזה ,קשה מאוד",
המשיך להתלונן.
יום אחד הגיע גרגורי לעיר הגדולה .מעודו לא היה שם .הוא התהלך בין
הרחובות העמוסים והביט לכל עבר .היו שם חנויות גדולות ומוזרות ,בחלקן
מכרו בגדים בעיצוב שמעולם לא ראה .לטעמו היה זה ביגוד משונה למדי.
הוא התקדם עוד וראה שלט גדול ומאיר' :המרכז לכלי עבודה' .גם כאן
ניצבו בחלון הראווה כלים מכלים שונים ובצורות מגוונות" .כלי עבודה!"
צהל גרגורי" .הגיע הזמן לקנות לעצמי מסור חדש ,שלא אצטרך להתאמץ

כל כך בעבודתי .המסור שבו
השתמשתי כבר שחוק ולא
עושה את העבודה כמו שצריך.
אקנה לי חדש ודי" .ועם
ההחלטה הזאת נכנסו מגפיו אל
החנות.
המוכר היה איש אדיב וחביב,
שפיזר חיוכים לכל עבר והיה
מלא נכונות לעזור" .מה תרצה
לקנות?" שאל את גרגורי" :אני
צריך מסור חדש לנגרייה שלי",
השיב לו" .הידיים שלי כבר
רועדות מרוב מאמץ" .המוכר הוביל אותו אל המחלקה המתאימה וגרגורי
פער זוג עיניים ופה .היה שם מגוון אדיר של כלי עבודה" .רק תבחר" חייך
המוכר ,שהציג את עצמו בשם פטר .אך גרגורי לא ידע באיזה מסור עליו
לבחור .הוא הסביר זאת לפטר" :מה שאני רוצה זה שיהיה לי קל יותר לעבוד,
זה הכול .תביא לי בבקשה מסור שיקל מעלי את מלאכת הנגרות המפרכת".
כאן הושיט לו פטר את אחד המסורים ,שלא היה גדול במיוחד ,אבל הוא
הבטיח לגרגורי שהוא יהיה מושלם" .לא תצטרך כמעט להתאמץ" ,אמר
לו" :המסור יעשה בשבילך את כל העבודה" .גרגורי הודה לו ,שילם ויצא
מהחנות.
לקראת ערב חזר גרגורי לכפר מגוריו .הוא הניח את המסור בעדינות בנגרייה
והלך לביתו לישון ,נרגש עד שורשי שערותיו" .מחר" ,אמר לעצמו" ,מחר,
הכול יהיה אחרת .כבר לא יכאבו לי הידיים יותר" .למחרת בבוקר קם מוקדם
מן הרגיל ,ובשמחה בלתי מוסברת יצא אל הנגרייה ,כמעט בריקוד .הוא נטל
קורת עץ שנועדה להיות דלת של ארון והחל מנסר אותה בעזרת המסור
החדש שקנה .מיד כשהתחיל בעבודה ראה כי המסור חותך אך בקושי את
העץ .הוא היה כבד יחסית למסור שהיה לו לפני כן ,וכעבור מחצית הדקה

כבר כאבו ידיו" .זה המסור שהוא מכר לי?!" זעם גרגורי" .אפילו עוגה אי
אפשר לחתוך איתו!"
בכעסו כי רב לקח את המסור הבעייתי ,עלה על חמורו ורכב לעבר העיר
הגדולה .הפעם לא התעכב ליד יתר החנויות ,אלא מיהר לחנותו של פטר:
"תתבייש לך!" קרא בהיכנסו" .אמרת שהמסור הזה יעשה בשבילי את כל
העבודה .ניסיתי לחתוך איתו והוא פשוט לא חותך! אפס! קח את המסור
הזה בחזרה ותחזיר לי את הכסף שלי!" המוכר עמד ופליאה בעיניו" :למה
אתה אומר שהמסור לא חותך? הוא המסור הכי טוב שקיים בשוק!" אך
גרגורי בשלו" :אני אומר לך – הוא מנסר בקושי .המסור הקודם שלי כבר
יותר טוב ממנו".
"חכה כאן" ,אמר פטר ונכנס לחדרון אחורי .הוא חזר ממנו וקורת עץ בידו.
"בוא ונראה אם הוא חותך או לא" .גרגורי נטל את הקורה ,הניח אותה והחל
מנסה לחתוך אותה .ניסה וניסה – ולא הצליח .רק חריץ קטן נראה בקורת
העץ" .אתה רואה?" אמר בתרועת ניצחון .פטר הבליע חיוך ,לקח מידיו את
המסור ,לחץ על כפתור קטן שהותקן בצדו והצמיד אותו אל פיסת העץ .תוך
שלוש שניות היה העץ מבוקע לשניים...
עיניו של גרגורי התרחבו למלוא אורכן ורוחבן" :מה?! איך עשית את זה?"
שאל נפעם .פטר חייך" :אדוני היקר ,המסור שהבאתי לך הוא לא כמו
המסור הידני שהיה לך עד היום ,המסור ששבר לך את הידיים .המסור הזה
הוא חשמלי .רק צריכים ללחוץ על מתג ההפעלה והוא כבר יעשה בשבילך
את העבודה .הנה ,תנסה בעצמך" .ועד לשעת סגירת החנות עמד גרגורי
והמסור החשמלי בידו ,והוא רק ניסר וניסר וניסר...
*
בכל אחד מאתנו טמונים כוחות .לא תמיד אנחנו משתמשים במתנות
שחנן אותנו הבורא ,או שאיננו מודעים אליהן .אם נדע למצוא את הכוחות
המיוחדים לנו ולנצל את מירב היכולות שקיימות בנו – יהיו חיינו מלאי
סיפוק ,קלים יותר ונעימים יותר .אז מי יגיד איפה הכפתור והיכן ללחוץ...
ובשביל זה צריך רק תפילה ואמונה .

(מדור 'סיפור צעיר')

אל תיפול במלכודת!

תאמין בעצמך

ראם בן טוב 

סיפור לשבת

זו הייתה שעת בוקר מוקדמת ,במשרדיה של ' – .D.N.Rהחברה לפיתוח
טכנולוגיה רב תחומית' רוב החדרים היו עדיין חשוכים ,רק שניים שלושה
עובדים הגיעו והאווירה הייתה שקטה .ניסים סחט את הסחבה שבידיו
והעביר ניגוב אחרון על המסדרון הארוך שהיה מבהיק כעת ,בלבו חלפה
מחשבה שבעוד כמה שעות לא יישאר שום זכר לניקיון עליו הוא עובד כבר
מהשעה ארבע וחצי לפנות בוקר ,אבל כך דרכו של עולם .במסדרון עוברים
בכל יום מאות אנשים וטבעי הדבר שבסוף היום הוא יהיה מלוכלך והוא
ניסים  -פועל הניקיון יחזיר אותו לקדמותו .הוא עבר ליד משרדו המהודר
של סמנכ"ל החברה וגם אם לא בדיוק תכנן להאזין ,הדברים הגיעו לאוזניו:
"הוא בסך הכול מנקה ,זה התפקיד שלו ...הוא כמו עוד מכשיר שנמצא
אצלך בבית ,אז מה אם הוא מנקה טוב" ניסים לא האמין למה שהוא שומע:
"אי אפשר לתת לו יותר אחריות זה מה שהוא יודע לעשות וזהו!" ניסים
לא האמין שזה קורה לו .מספיק שהוא מדוכדך מהעבודה הלא מכובדת
במיוחד שבה הוא עובד ,איך יכול הסמנכ"ל חסר הלב לדבר עליו כך כאילו
מדובר בחפץ דומם ,הוא חשב לרגע לפרוץ אל חדרו של הסמנכ"ל ולומר
לו מה בדיוק הוא חושב עליו ,אבל במחשבה שניה הבין שאם יעשה זאת
יהיה זה יומו האחרון בתפקיד .הוא הרגיש שדמעות חונקות את גרונו ,וניסה
להמשיך בעבודה אבל הדברים ששמע מהסמנכ"ל לא נתנו לו מנוח וגם
כשסיים את יום העבודה תשוש ועייף לא הצליח להירגע.
"רק סבא יחזקאל יכול להציל אותי" חשב לעצמו ניסים וממחשבה למעשה

יצא מביתו ומיהר אל ביתו של סבו הקשיש
שאומנם בקושי ידע קרוא וכתוב אך היה מלא
בחכמת-חיים ועצותיו תמיד היו מועילות
וחכמות .בדרך אל הדלת הוא עוד הספיק להעיף
מבט אל לוח השנה ולפתע שם לב שהתאריך
מוכר לו .היום ראש-חודש ניסן חשב לעצמו
'זהו יום ההולדת שלי' חייך באירוניה שדווקא
ביום שאמור להיות משמח ומרגש מצב רוחו
כל-כך מדוכדך ועגמומי .הוא היה כל-כך שקוע
בהרהורים ולא שם לב שהנה הוא כבר הגיע אל
הבניין הדו קומתי בשכונה הישנה בה התגורר סבא יחזקאל מעל לחמישים
שנה .הוא נקש על הדלת ושמע את קולו העמוק של סבא מזמין אותו להיכנס
פנימה" :ניסים ,איזו הפתעה .מה שלומך עיוני?" קיבל אותו סבא יחזקאל
בחביבות כמו תמיד "בסדר סבא" ענה ניסים בקול רפה ,הוא לא הצליח
להתאפק והחל לספר לסביו את משפטי ההשפלה שהגיעו לאוזניו ופילחו
את ליבו" :אני מרגיש יותר גרוע מהסמרטוט שבו אני מנקה" הדמעות איימו
לפרוץ החוצה וסבא יחזקאל ניגש אל המקרר הקטן ומזג לו כוס מים צוננים.
"אתה מרגיש שאתה רוצה לנקום בו ,ניסים?" סבא תמיד ידע לקרוא רגשות
חשב לעצמו ניסים והנהן בראשו" :אתה תלך ותלמד מקצוע ותשקיע את כל
הכוחות ובכל פעם שאתה מרגיש שזה קשה ,שזה גדול עליך תיזכר בדבריו
המזלזלים של הסמנכ"ל ותאמר לעצמך – אני אוכיח לו שאני מסוגל להרבה
יותר ממה שהוא חושב" ניסים חייך לעצמו .זו באמת הנקמה המתוקה ביותר
שיכולה להיות ,הוא נפרד מסביו ועוד באותו יום החל לברר על לימודי תואר.
זה לא היה קל זה היה רחוק מלהיות פשוט ולא פעם מצא את עצמו ניסים על
סף פרישה אבל אז היו מצטלצלות באוזניו המשפטים הפוגעניים ששמע:
"הוא כמו עוד מכונה שיש לך בבית" והרגיש שהוא מקבל כוח להמשיך ואכן
לאחר שלש שנות לימודים קיבל ניסים תעודת מהנדס תוכנה בכיר בטקס
רב רושם ומיד ידע מהו המקום הראשון שאליו הוא מתכוון ללכת.

משרדיה של  .D.N.Rלא השתנו הרבה וניסים צעד מיד לחדרו של הסמנכ"ל
ודפק קלות על הדלת .המהום קל נשמע וניסים נכנס פנימה" :אתה זוכר
אותי?" פנה אליו ניסים ישירות "כן בטח שאני זוכר אותך" ניסים החל לספר
את המשפטים הפוגעניים ששמע מפיו של הסמנכ"ל שלש שנים קודם.
הסמנכ"ל היה נראה מופתע וניסים הוציא מכיסו את התעודה שקיבל:
"תראה לאן יכול להגיע אדם שקראת לו מכונה ,אולי עכשיו תלמד לא לזלזל
ביכולותיהם של אנשים" הסמנכ"ל נראה המום" :אני מעולם לא זוכר שדיברתי
כך עליך ,אני אפילו חיבבתי אותך" אבל ניסים התעקש שהוא שמע אותו במו
אוזניו מדבר עליו" :אתה זוכר אולי באיזה תאריך קרה המקרה הזה?"
"בוודאי שאני זוכר היה זה יום ההולדת שלי" אמר נסים והסמנכ"ל הוציא
ממגירת שולחנו יומן פגישות ישן .הוא דפדף מעט לכאן ולכאן ולפתע פניו
החלו להרצין והוא עיין בכובד ראש ביומן תוך כדי שהוא ממלל בשקט" :אין
שום סיכוי בעולם שאני אדבר כך על אדם מסוים" לפתע הוא נעצר ופרץ
בצחוק ולא הצליח להירגע.
ניסים היה בהלם הוא לא הבין מה קורה וצחוקו של הסמנכ"ל הרגיז אותו עוד
יותר" .הוא ממשיך לצחוק עלי כנראה" חשב לעצמו אבל אז נרגע הסמנכ"ל
והחל להסביר" :באותה תקופה עבדנו על פיתוח חדשני של רובוט לניקוי
הבית .לאחר שהגיעו כמה תלונות על כך שהרובוט גרם לנזקים קלים בבית
היה לחץ גדול בחברה ,והמשפטים ששמעת נאמרו על הרובוט המשוכלל"
ניסים היה פשוט המום מדבריו של הסמנכ"ל היה ניכר שהוא דובר אמת:
"אז מה ,סתם בזבזתי אנרגיות" חשב לעצמו בקול" :תשמע ניסים!" פנה
אליו לפתע הסמנכ"ל" :אם המשפטים האלו הגיעו כנראה שהיית צריך
לשמוע אותם כדי שתאמין בעצמך הנה תראה לאן הגעת בזכותם"...
***
לפעמים מתוך מצוקה או קושי בן אדם בונה ומחשל את עצמו .עם ישראל
נולד מתוך שיעבוד מצרים ,שם הוא גילה את כוחו ואחדותו – למה הוא
מסוגל .חבל לתת לכל מיני משעבדים לגלות את הכוחות הטמונים בנו,
בואו נגלה אותם לבד ונשתמש בהם לדברים טובים .

סיפור צעיר
ַה ֵח ֵרׁש
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טּוח ,וְ ׁשֹוכְ ִחים ֶׁש ֵהם
ּקּודיםָ ,ח ִׁשים ָּב ַ
ַה ְּשׁלֵ וִ ים נִ ְּצלּו ֶאת ַהּזְ ַמן לִ ְמ ִסּבֹות ּולְ ִר ִ
אֹוקיָ נֹוס.
נִ ְמ ָצ ִאים ּבְ לֵ ב ָה ְ
עֹודם ְׁשתּויִ ים לְ ָׁשכְ ָרה ,נִ ְקלְ ָעה ַה ְּס ִפינָ ה לִ ְס ָע ָרה ֵא ְימ ָתנִ יתּ ,גַ ּלֵ י ַהּיָ ם ָעלּו
ּבְ ָ
ׁשֹוח ֵרי ֶט ֶרףָ .הרּוחֹות ָה ַעּזֹות ָהלְ מּו ּבְ ָחזְ ָקה,
ָעלֶ ָיה ִמּכָ ל ֵע ֶבר ּכַ ֲע ַדת זְ ֵא ִבים ֲ
וְ ִה ִּפילּו ֶאת ַהּת ֶֹרן ַה ֶּמ ְרּכָ זִ יּ ,כְ ֶׁש ֵהם ֹלא ִמ ְת ַרּגְ ׁשֹות ֵמ ַהיְ ֵתדֹות ֵּומ ַה ֲח ָבלִ ים
ֶׁש ֶה ֱחזִ יקּו אֹותֹו זָ קּוף ּבְ גָ אֹון ַעד ֶע ֶצם ָה ֶרגַ ע ַהּזֶ ה .וְ זֶ ה ֹלא נִ ְר ָאה ֶׁשּזֶ ה הֹולֵ ְך
לְ ִה ְס ַּתּיֵ םַ .ה ְּס ִפינָ ה ִח ְּשׁ ָבה לְ ִה ָּשׁ ֵבר .וְ ֹלא ַרק ֶׁש ִח ְּשׁ ָבהֶ ,אּלָ א ֶׁשּנִ ְׁשּבְ ָרה וְ נִ בְ ְק ָעה.
ּסֹוע ִרים
נֹוׁשי נִ ְׁש ַּפְך ֶאל ּתֹוְך ַהּגַ ּלִ ים ַה ֲ
נִ ְס ְּד ָקה לְ ָא ְרּכָ ּה ּולְ ָר ְח ָּבּה ,וְ כָ ל ָּתכְ נָ ּה ָה ֱא ִ
ּכִ ְתכּולַ ת ַא ְׁש ָּפה ַח ְס ַרת ֵע ֶרְךַ .הּכַ ּנָ ִרים ַה ְּשׁתּויִ ים ֹלא ִה ְרּגִ יׁשּו ָּד ָברֵ ,הם ָּפׁשּוט
נִ ְס ֲחפּוִּ ,ב ְעּבְ עּו וְ ָטבְ עּו.
ֹחֹותיו ּבְ ֶק ֶרׁש
ַרק ֶא ָחד נִ ַּצלִּ .ב ְׁש ֵא ִרית ַּד ְעּתֹו נִ ְת ַּפס ּבְ כִ ּנֹורֹו ּובְ ַק ְׁשּתֹו ,נֶ ֱא ַחז ּבְ כָ ל ּכ ָ
הֹוביל
ּנֹותר ָש ִֹריד ִמ ְּס ִפינַ ת ַה ַּת ֲענּוגֹותָ ,ע ַצם ֶאת ֵעינָ יו ,וְ נָ ַתן לַ ּגַ ּלִ ים לְ ִ
ָצף ֶׁש ַ
ּבֹודד ּבְ ֶא ְמ ַצע ׁשּום ָמקֹום.
יׁ-שםִ .אי ֵ
ּיֹובילּו .הּוא ִהּגִ ַיע לְ ֵא ָ
אֹותֹו לְ ֵהיכָ ן ֶׁש ִ
אֹוׁשׁשְ .מ ַב ֵּקׁש
קֹוטף ִמּפֹה ְּומלַ ֵּקט ִמ ָּשׁםְ ,מנַ ֶּסה לְ ִה ְת ֵ
ּתֹובב ֵּבין ֲע ֵצי ַה ְּפ ִרי ֵ
ִה ְס ֵ
ּגֹורלֹו.
לְ ַה ְמ ִּתיק ֶאת ַמר ָ
ַה ֶּשׁ ֶמׁש ָׁש ְק ָעה ּבְ ַא ַחתּ ,כִ ְמ ַעט ּבְ לִ י ַה ְת ָר ָעה ֻמ ְק ֶּד ֶמתָ .ה ִאיׁש ִמ ֵהר לְ לַ ֵּקט ְק ָצת
זְ ָר ִדים וַ ֲענָ ִפים ַרּכִ ים ֶׁש ֲעלֵ ֶיהם יַ ּנִ ַיח ֶאת ּגּופֹו לִ ְׁשנַ ת לַ יְ לָ ה ְׁש ֵק ָטהֲ .א ָבל ַהּקֹול
ׁשֹומ ַע ִמ ְת ָק ֵרב ַמ ְר ִחיק ִמ ֶּמּנּו ּכָ ל ַמ ֲח ָׁש ָבה ַעל ֵׁשנָ ה ,וַ ַּדאי ֶׁשֹּלא ַעל
ֶׁשהּוא ֵ
סֹובב ֶאת רֹאׁשֹו ּבְ ִע ְּקבֹות
ּפֹוק ַח ֶאת ֵעינָ יוְ ,מ ֵ
ַה ַּק ְר ַקע .הּוא ְמ ַח ֵּדד ֶאת ָאזְ נָ יוֵ ,
ּובֹורקֹות .נָ ֵמר ִמ ְת ָק ֵרב .הּוא
ַהּקֹולִּ .ומּתֹוְך ָה ֲא ֵפלָ ה ְמגִ יחֹות ְׁש ֵּתי ֵעינַ יִ ם ַחּדֹות ְ
נֶ ֱח ַרדַ .ה ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשהּוא ָר ָאה נָ ֵמר ּבְ ג ֶֹדל ִטבְ ִעי ָהיְ ָתה ּבְ גַ ן ַה ַחּיֹות ,וְ ַההּוא

מֹוד ִדים מּול ַחּיָ ה ֶׁשּכָ זֹו ּבְ ג ֶֹדל ִטבְ ִעי
ֹלא ָהיָ ה נִ ְר ֶאה נֶ ְח ָמדֵ .אין לֹו ֻמ ָּשׂג ֵאיְך ִמ ְת ְ
יֹוד ַע לְ נַ ּגֵ ן .וְ יֵ ׁש לֹו ּכִ ּנֹור.
יֹוד ַע ָמה לַ ֲעשֹֹותֲ .א ָבל הּוא ֵ
ַּב ֶּט ַבע .הּוא ֹלא ֵ
כֹופף ֶאת ַה ַּצּוָאר ּבְ ִה ְת ַר ְּפקּות
לֹוק ַח ֶאת ַהּכִ ּנֹור לַ ּיָ דְ ,מ ֵ
ֶרגַ ע ֶא ָחד לִ ְפנֵ י ַהּסֹוף .הּוא ֵ
ּפֹוצ ַח ּבְ ִׁשיר נּוגֶ הִׁ .שיר ֶׁשל ֶע ֶצב
ַא ֲחרֹונָ ה ַעל ַהּכִ ּנֹור ֶׁש ָא ַהבּ ,ובְ ִאבְ ַחת ֶק ֶׁשת הּוא ֵ
ַעל ַחּיִ ים ֶׁשּנִ ְפ ָס ִקים ,נִ ּגּון ֶׁשל ּתּוגָ ה ַעל ֲחלֹומֹות ֶׁשּנִ גְ ָּד ִעיםְ ,צלִ ילִ ים ֶׁשל ֶּבכִ י ַעל
ִח ְדלֹונָ ּה ֶׁשל נֶ ֶפׁש.
ַה ְּצלִ ילִ ים ִמ ְת ַּפ ְּשׁ ִטים ַּבּיַ ַער ֶה ָעבֹותֶׁ ,ש ֵּמעֹולָ ם ֹלא ִה ְתוַ ַּדע לִ ְצלִ ילִ ים ֵמ ֵעין ֵאּלּו,
עֹוצר .הּוא
ַצ ְמרֹות ָה ֵע ִצים ִמזְ ַּד ְּקרֹות ֶאל ַעל ּכְ מֹו ְמ ַב ְּקׁשֹות לִ זְ קֹף ָאזְ נַ יִ םַ .הּנָ ֵמר ֵ
ּפֹורץ ּבְ ִמין יִ לְ לַ ת
יֹוד ַע ֶאת ּג ֶֹדל ַה ָּשׁ ָעהֵ ,
נּוחה ַרּכָ הּ ,וכְ ִאּלּו ֵ
זֹוקף ֶאת ָאזְ נָ יו ִּב ְת ָ
ֵ
ֶּבכִ י ,נָ סֹוג לְ ָאחֹור וְ נֶ ְעלַ ם ִּב ְס ַבְך ֲע ֵצי ַהּיַ ַער.
ּבֹורקֹות ׁשּוב ֵאינָ ן
ָה ִאיׁשֶׁ ,ש ַחּיָ יו נִ ְּתנּו לֹו ּבְ ַמ ָּתנָ הְ ,מ ָס ֵרב לְ ַה ֲא ִמין ּכִ י ָה ֵעינַ יִ ם ַה ְ
אֹוחזֶ ת ַּב ֶּק ֶׁשת ְמנַ ֶּת ֶרת ַאט ַאט וְ עֹולָ ה ַעל ֵמ ְית ֵרי ַהּכִ ּנֹור
ְמ ַאּיְ מֹות ַעל ַחּיָ יו ,וְ יָ דֹו ָה ֶ
ּבְ נִ ּגּון ֶׁשל ִש ְֹמ ָחהִּ ,ב ְצלִ ילִ ים ֶׁשל ּגִ ילּ ,בְ ִׁשיר ֶׁשל ִּת ְקוָ ה.
חֹוריו ,מֹחֹו
לְ ָמ ֳח ָרת .הּוא ָקם ּבְ כֹחֹות ְמ ֻא ָּשׁ ִׁשיםַ ,ה ְּת ִׁשיׁשּות ַהּגְ דֹולָ ה ֵמ ֲא ָ
ּפֹועל ַעכְ ָׁשו ּבְ יֶ ֶתר יְ ִעילּות ֵמ ֶא ְתמֹול ,וְ הּוא ְמ ַתכְ נֵ ן ֶאת ְצ ָע ָדיו ַה ָּב ִאיםְ ,מנַ ֶּסה
ֵ
לַ ֲחׁשֹב ַעל ִּתכְ נּון ִׁשגְ ַרת ַחּיִ ים ֶׁש ַּת ֲעזֹר לֹו לִ ְׂשרֹד ּולְ ִה ָּשׁ ֵאר ָׁשפּוי ַעד לַ ִהזְ ַּד ְּמנּות
ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לֹו לְ ֵה ָחלֵ ץ ִמּכָ אן.
יֹותרָ ,היָ ה
נֹוח ֵ
נֹוסף ָחלַ ףָ ,ע ַברַ .הּלַ יְ לָ ה ִהּגִ ַיעַ .מ ַּצע ַהּזְ ָר ִדים ָהיָ ה ַה ַּפ ַעם ַ
יֹום ָ
חֹומה נְ מּוכָ ה ֵמא ֶֹסף ֲא ָבנִ ים
לֹו ֵּדי זְ ַמן לְ ָהכִ ין ֶאת ַהּכֹל ִמּבְ עֹוד יֹום .הּוא ִאלְ ֵּתר ָ
יֹוד ַע ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם ּכְ ֵדי לְ ָהגֵ ן ָעלָ יו
אֹותם לִ ֵּקט ִמ ְּס ִביבֹו .הּוא ָא ְמנָ ם ֵ
ִּומּגִ זְ ֵרי ֵע ִצים ֶׁש ָ
יֹותר.
גּוע ֵ
טֹור ִפיםֲ ,א ָבל נַ ְפ ִׁשית הּוא ָר ַ
ִמ ְּפנֵ י ְ
ְמנַ ֶּסה לַ ֲעצֹם ֶאת ֵעינָ יו ּולְ ֵה ָר ֵדםֲ ,א ָבל ַהּקֹול ַה ֻּמּכָ ר ֵמ ֶא ְתמֹול ְמ ַה ְד ֵהד ׁשּוב
יֹותר ַּומ ְפ ִחיד ְמאֹדִ .אי ֶא ְפ ָׁשר
יֹותרֵ ,א ְימ ָתנִ י ֵ
ּבְ ֶר ַקע ָה ִאי ַה ָּשׁ ֵקטַ .ה ַּפ ַעם זֶ ה ָחזָ ק ֵ
סֹופיּ ,כָ ְך הּוא ֵמ ִביןָ .ה ַא ְריֵ ה הּוא
לִ ְטעֹותָ ,ה ַא ְריֵ ה ִמ ְת ָק ֵרב .וְ הּוא ָר ֵעבַ .ה ַּפ ַעם זֶ ה ִ
ַע ְּק ָׁשןֵ ,אין ׁשּום ִסּכּוי לְ ִהּנָ ֵצל...
נֹוטל ׁשּוב ֶאת ּכִ ּנֹורֹו ,וְ ַה ְּצלִ ילִ ים ַהּנּוגִ ים
לְ אֹות ְּפ ֵר ָדה ֵמ ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ,הּוא ֵ
ּדֹומה ּכִ י ּגַ ם ֵהם ּבֹוכִ ים לִ ְצלִ ילֵ י
רּוחֶ ,
ִמ ְת ַּפ ְּשׁ ִטים ַּב ֲחלַ ל ַהּיַ ַערָ .ה ֵע ִצים ַהּנָ ִעים ָּב ַ
נֹוק ֶבת ִהיא ַה ַּמנְ גִ ינָ ה ְּומ ַחלְ ֶחלֶ ת ָעמֹק ְּפנִ ָימהְׁ .ש ֵּתי ְּד ָמעֹות ּגְ דֹולֹות
ַה ֵּמ ָית ִריםֶ .

נֹוטל
ּתֹולֹות ּבְ זָ וִ ּיֹות ֵעינָ יו ֶׁשל ָה ַא ְריֵ ה .רֹאׁשֹו ֻמ ְׁש ָּפלּ ,וכְ מֹו ַהּנָ ֵמר ֶא ֶמׁשַ ,אף הּוא ֵ
ּתֹובב לְ ָאחֹור וְ נֶ ְעלַ ם.
ֶאת ַרגְ לָ יוִ ,מ ְס ֵ
יֹותר .הּוא ָקלַ ט ֶאת ָה ִע ָּקרֹון ,הּוא ֵה ִבין ֶאת
ַהּכִ ּנֹור ַה ַּפ ַעם ָש ֵֹמ ַח ַה ְר ֵּבה ֵ
ּובֹור ִחיםִ .הּנֵ הֲ ,א ִפּלּו ָה ַא ְריֵ ה
ַה ְּפ ִרינְ ִציּפִׁ .שיר ֶא ָחד ָעצּוב ,וְ כֻ ּלָ ם ּבֹוכִ ים ְ
סֹובב ֶאת ַרגְ לָ יו וְ ָהלַ ְך ּכְ ֶׁש ְּד ָמעֹות ּבְ ֵעינָ יו .הּוא ָּפׁשּוט ֹלא ָע ַמד ָּבזֶ ה.
ָה ֵא ְימ ָתנִ י ֵ
וְ כָ ְךִ ,מ ֵּדי ֶע ֶרבַ ,חּיָ ה ַא ֶח ֶרת ְמנַ ָּסה ֶאת ַמּזָ לָ ּה ,וְ ָה ִאיׁש ּבְ ִאבְ ַחת ֶק ֶׁשת ְמנַ ֵּסר ֶאת
ּטֹורף
ַה ְּד ָמ ָמה ִּב ְצלִ ילִ ים נּוגִ יםּ ,ובְ ִחּיּוְך ַעל ַה ְּשׂ ָפ ַתיִ ם נֶ ֱהנֶ ה הּוא לִ ְראֹות ֶאת ַה ֵ
ּתֹורן נָ סֹוג וְ נֶ ְעלָ ם.
ַה ָ
בֹועַ ,הּש ָּׁועלַ ,הּזְ ֵאב וְ ַה ַּתן .וְ ַעכְ ָׁשו ִמ ְת ָק ֵרב לֹו
ּכֻ ּלָ ם ָהיּו ָׁשםַ :הּנָ ֵמרָ ,ה ַא ְריֵ הַ ,ה ָּצ ַ
ּבְ ַצ ֲע ֵדי ֲענָ ק ַהּדֹבָ .ה ִאיׁש ֵאינֹו נֶ ֱח ָרד ,הּוא ֹלא ִמ ְת ַרּגֵ ׁשּ .בְ ַׁשלְ וַ ת נֶ ֶפׁש הּוא ׁשֹולֵ ף
ֶאת ַה ֶּק ֶׁשתֶ .את ַה ָּתוִ ים הּוא ּכְ ָבר ַמּכִ יר ַעל ֶּפהּ ,גַ ּלֵ י ַה ַּמנְ ּגִ ינָ ה ׁשּוב ִמ ְת ַּפ ְּשׁ ִטים
גֹור ִמים לִ ְד ָמעֹות.
ַּבּיַ ַער וְ ְ
בּוע חֹוזֵ ר ַעל ַע ְצמֹו ּגַ ם ָה ֶע ֶרבֲ .א ָבל ִמּשּׁום
הּוא ְמ ַצ ֶּפה לִ ְראֹות ֶאת ַה ַּמ ֲחזֶ ה ַה ָּק ַ
ָמהַ ,הּדֹב ֹלא נִ ְר ֶאה ּכְ ִמי ֶׁש ַּמנְ ּגִ ינָ ה ַמ ְׁש ִּפ ָיעה ָעלָ יו .הּוא ִמ ְת ַק ֵּדם ּבְ ַצ ֲע ֵדי
ֲענָ קְּ ,וצ ָע ָדיו ַה ְמגֻ ָּשׁ ִמים נִ ְׁש ָמ ִעים ּכְ ָבר ִּב ְטוַ ח נְ גִ ָיעהָ .ה ִאיׁש ַמגְ ִּביר ֶאת ֶק ֶצב
יֹור ֶדת ּבְ ָתוִ ים
ַה ְּצלִ ילִ ים ּבְ ֶה ְת ֵאם לְ ֶק ֶצב ְּד ִפיקֹות ַהּלֵ ב ֶה ָח ֵרדַ ,ה ַּמנְ גִ ינָ ה עֹולָ ה וְ ֶ
צֹור ִמיםַ ,אְך לַ ָּשׁוְ א.
ְ
נֹותר זֵ כֶ רּ .ולְ ַמ ְעלָ ה,
ַהּדֹב ִה ְת ָק ֵרב יָ ָׁשר ֶאל ַה ַּמ ָּט ָרהֵ .מ ָה ִאיׁש ִּומּכִ ּנֹורֹו ֹלא ַ
"א ַמ ְר ִּתי לָ ְךַ ,חּכִ י ַעד ֶׁשּיָ בֹוא ַה ֵח ֵרׁש,
לֹוח ֶׁשת ִצּפֹור לַ ֲח ֵב ְר ָּתּהָ :
ַעל ַענְ ֵפי ָה ֵעץ ֶ
וְ ַה ִּסּפּור יִ ּגָ ֵמר!"
ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ִה ְת ָק ַרבְ נּו ֵאלָ יוּ ,כִ ְמ ַעט ָט ַר ְפנּו אֹותֹו ַעל רֹאׁשֹוַ ,על ּכְ ָר ָעיו וְ ַעל
הֹות ְרנּו ִמ ֶּמּנּו ָש ִֹרידַ .רק ּכִ ְמ ַעטּ .כִ י הּוא ָּפ ַצח ּבְ ַמנְ ּגִ ינֹות,
ִק ְרּבֹוּ .כִ ְמ ַעט ֶׁשֹּלא ַ
נֹותר ַחי ַעל ַמ ְמלַ כְ ּתֹוַ ,מ ְמ ִׁשיְך
ָׁשר לָ נּו זְ ִמירֹות ,נִ ּגֵ ן לָ נּו ַעל ֵמ ְית ֵרי ַה ַּמ ְצּפּון .וְ ַ
אֹותנּו.
לְ ַהזְ ִקין ּולְ ַה ִּתיׁש ָ
ּמּובןֶ ,את אֹותֹו קֹול
אּולַ י ַּב ַּפ ַעם ַה ָּב ָאה ּכְ ֶׁשּנָ בֹוא לְ ַח ֵּסל אֹותֹוֶ ,את ַהּיֵ ֶצר ָה ָרע ּכַ ָ
יֹותר,
טֹובים ֵ
נֹותן לָ נּו לְ ִה ְת ַק ֵּדם – לִ ְהיֹות ִ
ַרע ֶׁש ִּמ ְתנַ ּגֵ ן לָ נּו ַּבּלֵ ב ְּפנִ ָימה ,וְ ֵאינֹו ֵ
לַ ֲעזֹב ֶאת ַה ְּשׁ ֻטּיֹות ּולְ ִה ְת ַק ֵּדם ָהלְ ָאהּ ,כְ ַדאי לָ נּו ָּפׁשּוט לִ ְהיֹות ֵח ְר ִׁשיםֹ .לא
לִ ְׁשמ ַֹעֹ ,לא לְ ַה ְק ִׁשיב ,לֶ ֱאטֹם ָאזְ נַ יִ ם .וְ אּולַ י ֲא ִפּלּו לַ ֲעצֹם ֵעינַ יִ םָּ .פׁשּוט ,לָ לֶ כֶ ת
יָ ָׁשר ֶאל ַה ַּמ ָּט ָרהַ .א ַחת ּולְ ָת ִמיד ַ(עד לַ ַּפ ַעם ַה ָּב ָאה) לִ ְטרֹף אֹותֹו וְ ֶאת ּכִ ּנֹורֹו .

בית המדרש
העסקה שהתבטלה
שאלה מס' 537
חג הפסח התקרב בצעדי ענק ויוסף חובב הוויסקי המושבע התחיל
להילחץ .הוא נהג שלא למכור לגוי חמץ גמור – ולכן היה עליו להתפטר
מבקבוקי הוויסקי שברשותו .ואכן שבוע לפני פסח הוא פרסם את בקבוקי
הוויסקי שלו במחיר מציאה .חיים ראה את המודעה ,הגיע אליו והחליט
לקנות כמה בקבוקים ,אלא שלא היה עליו כסף .חיים לעומתו ,כן סמך על
מכירת החמץ לגוי ומכר את הוויסקי לגוי .אחרי פסח התברר לחיים ,שלא
תהיה לו אפשרות כלכלית לשלם על הוויסקי ולכן הוא בא כעת ליוסף
וביקש ממנו לקחת את הוויסקי בחזרה .אבל יוסף טוען" :עכשיו אתה עושה
לי נזק .כי אני הרי לא מכרתי את הבקבוקים ובנוסף ,אני בכלל לא סומך על
המכירה" האם חיים יכול לבטל את המכירה? או שהוא יצטרך בכל זאת
לשלם על הוויסקי?
מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט :שולחן ערוך 'חושן משפט'
סימן ק"צ סעיפים ,' :ט"ו ,י"ז בדין' :איך והאם מתבטל המקח כשאינו משלם
ותבע את חובו'.
תשובה לשאלה "כסף מיותר" (שאלה מס' )534
תקציר השאלה השבועית :לששון היה לו דוכן מסודר שבו היה מוכר ספרים
בבתי הכנסת .באחד הימים גילה ששון  100ש"ח מיותרים באחת הקופות.
הוא ניגש לרב ושאל מה לעשות עם הכסף ,יכול להיות שמישהו התבלבל
ושם שטר כסף גדול במקום שטר קטן יותר ,מצד שני – יתכן גם שמישהו
החליט לשלם על חוב מהעבר .מצד שלישי ,יתכן גם שזה שייך לכמה קונים.

מה לדעתכם השיב לו הרב?
תשובה בקצרה :ששון צריך לפרסם היכן שנמצא הסף שהיה בקופה כסף
מיותר .ואם לא יבואו לדרוש אותו מותר לו להשאיר את הכסף לעצמו.
תשובה בהרחבה :אדם שהיה אמור לקבל אלף ש"ח על חפץ שמכר או
הלוואה שנתן ,ומצא שם כסף נוסף ,נפסק בהלכה שככל שאפשר לתלות
שהייתה כאן טעות של הנותן ,כגון שהיו שם עשרה שטרות של מאה ,ומצא
שם שטר נוסף של מאה או שני שטרות של חמישים ,אז מסתבר שהנותן
הכניס שטר נוסף בטעות וצריך להחזיר לו את זה ,אבל אם למשל נוספו שם
שני שטרות של עשרים ,שאז לא מסתבר שהנותן הכניס בטעות שטרות
אחרים לגמרי ,המקבל אינו צריך להחזיר את הכסף היות וככל הנראה הנותן
הוסיף זאת כמתנה או על חשבון חוב ישן וכדומה .ואפילו אם הנותן אף פעם
אינו נותן מתנות ,יתכן שלקח ממנו פעם משהו ,ומחמת הבושה מצא דרך
להבליע לו את זה בתוך החשבון ,ואפילו אם מעולם לא היה לו שום קשר
אתו ,כך שבוודאי לא גזל ממנו כלום ,עדיין יתכן שאדם אחר גזל ממנו ,והוא
ביקש ממנו שיצרף את זה יחד עם שאר הכסף.
אולם יש פוסקים שכתבו שבזמננו שאנשים טרודים והטעויות מצויות,
תמיד יש לחשוש שאכן הייתה טעות ,אלא אם כן מדובר בסכום חריג שאין
סיבה לטעות בו.
בסיפור שלנו :בסיפור שלנו ,אם הסכום הנוסף בקופה הוא כזה שיש
הסתברות שאחד הקונים הכניס אותו בטעות ,ששון חייב לנסות להחזיר
אותו לבעלים מדין השבת אבדה .ואם יבוא מישהו שיוכיח שהוא הניח את
הכסף בטעות והוא עדיין לא התייאש ,ששון חייב להחזיר את הכסף .ואם
אין לו הוכחה ,אבל אם עבר זמן ואף אחד לא תבע את הכסף ראוי להחזיר לו.
אבל אם מצא שטר שאין שום הסתברות שזה הוכנס בטעות ,וכגון שמחירו
של כל ספר הוא  10שקלים ,ולצד כל השקלים הבודדים היה שם עוד שטר
של מאה שקלים ,אז מסתבר שזה מתנה או השבת גזלה או שמישהו שילם
מראש על כמה ספרים כי לא היה לו כסף מדויק ,ולכן הכסף שייך לששון.

לקסיקון פסח (ב')

יוסף רזניק 

יש לי מושג

חמץ שעבר עליו הפסח  -חמץ שהיה ברשותו של יהודי בפסח ,אסור באכילה
ובהנאה אפילו לאחר פסח .לכן כשקונים חמץ אחרי פסח ,יש לוודא שהוא
יוצר אחרי החג ,או שיוצר לפני החג ונמכר לגוי (לאלו הנוהגים לסמוך על
המכירה).
הכשרת כלים  -כאשר משתמשים בכלי למאכלי חמץ ,נבלע מעט מן החמץ
בדפנות הכלי ,ולכן אם רוצים להשתמש בו בפסח יש להכשיר אותו.
הכשרה זו נעשית באותה דרך שבה משתמשים בכלי :ישנם כלים שמספיק
לשטוף אותם במים וסבון ,אך כלים אחרים דורשים הגעלה (=טבילה במים
רותחים) או ליבון באש .ישנם גם כלים שאי אפשר להכשיר כלל.
קטניות  -בארצות אשכנז נהגו שלא לאכול בפסח קטניות ,כמו אורז
ושעועית .טעם המנהג הוא שאת כל הדגנים והקטניות אורזים באותם
מקומות ,ומשום כך יש חשש שבתוך הקטניות יתערבו חיטים או שעורים
שייהפכו לחמץ בבישול .ברוב קהילות הספרדים לא חששו לעניין זה ,אבל
גם הם צריכים להקפיד על השגחה טובה לפסח.
שרויה  -יש קהילות (בעיקר קהילות חסידיות) שבהן נהוג שלא לשרות
את המצה במרק או בנוזל אחר ,ולא להשתמש ב"קמח מצה" (קמח העשוי
ממצות טחונות) .הסיבה לכך היא חשש שאולי נותר במצה קמח שלא
נאפה היטב ,ועם שרייתו במים הוא יחמיץ .אולם דבר זה הוא חומרה בלבד.
עלייה לרגל  -חג הפסח הוא הראשון מבין "שלושת הרגלים" (פסח ,שבועות
וסוכות) שבהם היו עולים לירושלים בתקופת בית המקדש .כל היהודים

מכל המקומות היו נפגשים בירושלים ,מביאים קרבנות ושמחים יחד
בשמחת החג .גם כיום נוהגים רבים לקיים "זכר לעלייה לרגל" ולעלות
לירושלים בימי החג .הביטוי "שלושה רגלים" זהה לביטוי "שלוש פעמים".
הרגל (כמו "פעמי משיח") ,וצעדי הרגל הם
המילה "פעם" פירושה צעד של ֶ
משל לכל דבר שחוזר על עצמו שוב ושוב.
קרבן פסח  -כשבית המקדש היה קיים ,היתה כל משפחה מביאה בערב
פסח קרבן של כבש או גדי :חלק ממנו היה מוקרב על המזבח ,והבשר היה
נאכל בליל הסדר ביחד עם מצות ומרור.
"ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ַה ַּמּצֹות" ,ומכאן שהמצות צריכות
מצה שמורה  -נאמר בתורה ְ
"שמירה" ,כלומר תשומת לב שלא יתפחו ויחמיצו .כל המצות הכשרות
לפסח הן "שמורות" מתחילת תהליך האפייה ,אולם לדעת חלק מהפוסקים
ה"שמירה" צריכה להיות כבר משעת קצירת החיטים .מה שקרוי היום "מצה
שמורה" היא מצה שנשמרה משעת הקצירה ,ויש שמקפידים לאכול דוקא
מצה כזו (במצֹות המצוָ ה הנאכלות בליל הסדר יש יותר מקום להקפיד על כך).
מצות יד  -המצות העגולות הנאפות בעבודת יד ולא במכונה .לדעת רוב
הפוסקים אין הבדל מבחינה הלכתית בין המצות השונות ,אך הרבה מן
הפוסקים פסקו שיש לברך בליל הסדר דווקא על מצות יד ,ויש קהילות
(בעיקר קהילות חסידיות) שאינן אוכלות מצות מכונה כלל.
מים שלנו  -המים שמשתמשים בהם לאפיית המצות צריכים להיות "מים
שלנו" (מלשון לינה ולא מלשון שייכות) ,כלומר מים שנשאבו מבעוד יום
ולָ נּו בתוך כלי במשך כל הלילה .דבר זה נועד להבטיח שהמים יהיו קרירים,
כי מים פושרים מזרזים את חימוץ הבצק.
מצה עשירה  -המצה הרגילה קרויה "לחם עוני" ,כי היא מכילה לחם ומים בלבד,
ובעבר זה היה מאכלם של אנשים עניים" .מצה עשירה" היא מאפה של קמח
עם "מי פירות" (יין ,שמן ,דבש ,מיץ פירות וכדומה) .ישנו כלל הלכתי האומר
ש"מי פירות אינם מחמיצים" ,ולפי זה התירו חלק מהפוסקים לאכול בפסח
עוגיות של "מצה עשירה" .אולם פוסקים אחרים (האשכנזים וחלק מהספרדים)
אסרו זאת ,משום שקשה לוודא שלא התערבו מעט מים במי הפירות.

מכירת
חמץ
ללא טרחה ועלות
באתר
שלום לעם
באמצעות לחיצה על כפתור האפליקציה ,הנך הנך ממנה
כשליח את רבני 'שלום לעם' למכור עבורך את החמץ.
שים לב! את כל החמץ שנמצא בבית יש להעביר לארון
נקי ולסגור היטב .לנעול או להדביק דבק על הארון באופן
שלא יהיה ניתן לפתיחה ולכסות אותו במפה און בכל
כיסוי אחר.
את החמץ שקיים בבית ,יש לשרוף בשעת ביעור החמץ
המופיעה בלוחות השנה ולומר את נוסח ביטול החמץ
המתחיל במילים' :כל חמירא'.

גיליון זה יו"ל ע"י מרכז "שלום לעם"
שע"י עמותת גבריאל שר ישראל (ע"ר )58-037849-5
רחוב בני ברית  ,18ירושלים | טל | 02-5022881 .פקס02-5022991 .

כל הזכויות שמורות

ארגון "שלום לעם" בנשיאות גדולי התורה שליט"א מפעיל :מסגרות לימוד ופעילויות
לנוער בפריסה ארצית  ישיבה גבוהה  ישיבה תורנית לצעירים  מדרשיות ערב לנוער
 מדרשת יהדות לבנות  שיעורים והרצאות  הכוונה וייעוץ  מחקר ותיעוד 'מורשת
קהילות ישראל' מכון הוצאה לאור  אתר 'שלום לעם''  .שלום לעם' .באפליקציה

