בס"ד
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שׁת וָאֵ ָרא | תשע"ה
ָפּ ָר ַ

דוּשּׁת ַהגִּ לָּיוֹן
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לרפואת כל חולי ע"י ובכללם ציון בן צ'חלה ולרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

העלון מוקדש להצלחת
ישי בן גילה
יצחק אריאל בן טובה
חגי חיים וב"ב
יניב בן גילה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
שולמית ומרדכי דויטש וב"ב חיים בן בכוריו
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
יהודה אריה בן רחל ברכה
ארז בן שושנה
רונן אברהם וב"מ
עינת בת רחל ברכה
רחל ברכה בת פדילה דליה ארז מזרחי וב"ב
נעם יצחק בן רחל ברכה חי הפקות ואירועים
יוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות ובשפע

נטלי בת יונית
קסירר אפרים וב"ב
י.מ.י.ש כדורי

שלמה ודנה דוד וב"ב
כולל ברסלב אילת
יוסף חיים בן נסכי

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
יפית בת ג'ינה
חגית בת גילה
אורן בן נעמי
נתנאל בן ג'ינה
אילן בן ג'וליאט

זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

רפואה שלמה
הגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
גילה בת אקבאל  -בריאות ואריכות ימים
סימי בת סוליקה
אסתר בת סוליקה
אורן בן אסתר
מזל בת חנה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות ימים

נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אקבאל בת נושפארין שירה שילת בת אורלי
תמר פורטונה בת מיסה רפאל משה בן רחל
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
אליהו בן מאיה
שלו בן מזל פחימה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
יעקב בן אסתר
דוד בן נזה
כל עם ישראל
עינת בת רחל ברכה
כ"ז טבת תשע"ה

17/01/2015

פרשת וארא
הפטרה" :כה אמר" -יחזקאל כ"ח

ׁשת ו ֵ
ּפ ָר ַ
ּכנֶגֶ ד ִ
רא ִ -
ּדה
מ ָ
מ ָ
ָא ָ
ָ
ּדה ְ

"וַאֲ נִי ַאקְ ׁשֶ ה אֶ ת לֵ ב
עשר מכות נוראות נוחתות על פרעה ועל כל
ארץ מצרים ,ובכל אופן פרעה אינו משלח
את ישראל ,משום שהקב"ה דואג להקשות
את לבו.
ולכאורה קשה ,שכן אם הקב"ה בעצמו
הקשה את לבו ,כך שלא יוכל לחזור
בתשובה ולשלח את העם ,מדוע מגיע לו
עונש על כך?
מתרץ הגאון רבי ישעיה הלוי הורוביץ
זצוק"ל )הידוע בשם השל"ה הקדוש בשל חיבורו
בשם 'שני לוחות הברית'( ,שלעתים קורה ואדם
צריך להיענש ,מנסה לחזור בתשובה
למראית עין ,כדי להסיר מעליו את רוע
הגזירה.
אמר הקב"ה על פרעה :יודע אני ,שפרעה
חטא ומגיעים לו עונשים חמורים ביותר,
אלא שעלול הוא מיראת העונש להראות
עצמו כאילו הוא שב בתשובה שלימה.
אני עצמי יודע את רשעותו העצומה ,ומבין
שאינו שב באמת ,אך העולם לא ידע מכך,
ויסבור שעל אף היותו צדיק הריהו סובל,
ויהיה בכך חילול השם גדול.
ולכן הקשה הבורא את ליבו ,כדי למנוע
ממנו לחזור בתשובה בצורה מעוותת כזו.
ובספר 'אמרי יעקב' תירץ ,שהקב"ה דאג
לשלם לפרעה מדה כנגד מדה על מעשיו
הרעים.

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

16:24

17:39

18:09

ת" א

16:40

17:35

18:04

חיפה

16:40

17:35

18:04

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

16:44

17:39

18:08

לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי
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ּפַ ְרע ֹה" )שמות ז ,ג(

תוך כדי השעבוד התעלל פרעה בעם ישראל-
לא זו בלבד שהעבידם בפרך ,אלא שעוד
התעלה על עצמו ברשעותו ,ונתן להם הוראה
להכין את אותה כמות לבנים כתמול שלשום,
מבלי שיינתן להם תבן ,כמו שנאמר" :לְכּו
עִ בְדּו וְתֶ בֶן ֹלא יִּנָתֵ ן לָ כֶם וְתֹכֶן לְ ֵבנִים ּתִ ּתֵ נּו
)שמות ה ,יח(".
דרישה זו הייתה דרישה בלתי מתקבלת על
הדעת ,שכן ברור היה שאין ישראל
מסוגלים לעמוד במכסה הזו .מקובל ,שאדם
שאינו עושה את עבודתו מתוך עצלות ,מכים
אותו ,אולם אדם שאינו מסוגל לבצע
משימה כלשהי -אין טעם להכות אותו
מאחר ואינו מסוגל לבצע משימה זו!
אם כן -מדוע היכה את ישראל? משום
שהתעלל בהם!
אמר הקב"ה :אלו לא היית עושה כן ,היית
מקבל מכות על רשעותך ,וכשהיית חוזר בך,
היה הכל שפיר.
אולם ,משעשית כן והכית את היהודים בלי
כל אפשרות לעשות את מה שדרשת מהם,
הלא מגיע גם לך שאכה אותך ,מבלי שתוכל
לעשות את מה שהייתה עושה מעצמך...
לכן ,אכה אותך ,גם כאשר אני יודע ,שלא
ייתכן אחרת ,וכי אין אתה מסוגל להכניע
את לבך בפני!

רפואה שלמה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי
רב ק"ק "עין חמד" -מבשרת ציון
העלון מוקדש לרפואת
יצחק בן פנינה הי"ו
ולע"נ ראובן עמנואל חיים בן סימה שירין
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ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה –
ׁשֹואל
ׁשיב ּבַ ֲ

ּתר ו ְאִ ּסּורֵ -
ה ֵ
חלֶ ק ד'
ֶ

על מה יש להקפיד בשתיית משקאות חריפים וכיצד להכיר יישון בחביות או תוספת?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,מפקח ענף הכשרות -רבנות מבשרת:
אחת מבעיות הכשרות בוויסקי היא היישון או תוספת היין .לכתחילה ראוי לרכוש את משקה הוויסקי מתוצרת,כגון אמריקה,
שהחוק אוסר ליישן אותו בחביות ישנות ,וכל הייצור נעשה בחביות חדשות .הערה :בתנאי שאין שם בעלות יהודית לעניין חמץ שעבר
עליו הפסח.

אולם ,בארצות רבות חייבים לשמר וליישן את הוויסקי בתוך חביות עץ אלון ,משומשות ולא חדשות המוסיפות טעם למשקה
ואף מוסיפות צבע כהה למשקה השקוף  -ולא פעם השתמשו בחביות אלו ליין נסך .ובכהאי גוונא ,יש אוסרים )הוויסקי סופג
מהחביות ארומה וטעמים מיוחדים ,וכן את צבעו הזהוב .יש המוסיפים לוויסקי קרמל כדי להגיע לגוון הצבע הרצוי .וכאן מתווספות הבעיות
ההלכתיות .חביות משומשות אלו שימשו בעבר יין צרפתי מסוג שרי או יין ספרדי מסוג וורמוט .ולכן יש שאסרו להשתמש בוויסקיי המגיע בפרט
מאירלנד(.
ויש מתירים .מקורות :בשו"ת אגרות משה )יו"ד ח"א סימן סב( .וע"ע לאאמו"ר בשו"ת מנחת שמואל ח"ג .וראה עוד בירחון אור תורה )ניסן
תשס"ו סימן ע ,סיון תשס"ו סימן פט( .ושו"ר לשו"ת מנחת אשר -וייס ח"א שהעלה להקל.
נתינת מעט יין )סתם יינם( -אם כמות היין המעורב במשקה הויסקי היא פחות מ  14%יש שנהגו היתר בזה .מקורות :שו"ת
אגרות משה )יו"ד ח"א סימן סב ואילך(.

כדי להכיר יישון בחביות או תוספת ,כאשר הייצרנים עושים זאת הם קוראים לתהליך "פינש" .כל וויסקי ,שמופיע על תווית
הבקבוק אחד מהכיתובים הבאים ,אינו מאושר) .כיתובים אלו יופיעו על ווסקי סקוטי מסוג סינגל מאלט(:
 =DOUBLE MATURATIONיישון כפול
 = TWO WOOD DOUBLE WOODשני חביות
 =SPECIAL FINISHגימור מיוחד בד"כ מעט יין לארומה
 =SHERRY CASKSיין שרי
 =PORT CASKSיין מפורטוגל
 =MADEIRA CASKSיין חזק בתוספת אלכוהול למניעת תסיסה
 =MATURED IN TWO WOODSעבר יישון בשתי חביות

באופן כללי המותגים הבאים מאושרים לשימוש :ג'וני ווקר ,ג'י בי ,שיבאס ,בלנטיינס ,ג'ק דניאל .וכן יש כמה סוגי וויסקי אירי
שניתן להשתמש ]הדבר נבדק ע"י בית הדין לונדון[ ג'ימסון ,מידלטון ,פאדי ,פאורס ,טולמר דאו.

ָרת ַ
הּכ ַ
ַ
הּטֹוב
עד כמה רבותינו הכירו טובה ודאגו לזולת -זאת לא ניתן לתאר ולשער .לעיתים אנו שוכחים לצערנו להכיר טובה בייחוד
לנשותינו העושות ימים כלילות ומאפשרות לרבים מאיתנו לשקוד על התורה הקדושה כאשר הן דואגות לכל הטיפול
השוטף בבית וביחוד על קושי גידול הילדים ולהן מגיעות זכויות רבות בגין מעשים אלו .להלן סיפור מופלא אותו סיפר
הרה"ג ר' דניאל זדה שליט"א משעה שהתרחש עם רבו הגדול ,הגאון ר' בן ציון אבא שאול זצ"ל ממנו ניתן ללמוד על כך.
ומעשה שהיה -כך היה:
פעם אחת נסענו כל בני הישיבה לטייל ועימנו היה כבוד הרב .והנה ,הגענו לאיזו חורשה יפה מלאה בפרחים ועצים מופלאים.
לפתע ,ראינו את הרב עוזב אותנו ורץ למקום מסוים בחורשה .לא הבנו מה קרה ,מדוע עזב אותנו הרב באמצע .מבטי כולנו
התמקדו בצדיק כדי לראות על מה ולמה עשה כן ,שכן רבינו ידוע שכל מעשיו מחושבים עד הפרט האחרון.
והנה ראינוהו מטפס על גבעה וממש מפלס דרכו בין הקוצים והברקנים ,עד שלאחר עמל ויגיעה הגיע אל פרח יפהפה ומרשים
שצמח באיזור .היינו תמהים ממעשה רבינו .מה גדלה תמיהתינו ,כאשר ראינו כי הגאון התכופף וקטף את הפרח ,ומיד החל
לעשות את דרכו בחזרה אל כל בחורי הישיבה הנדהמים.
כשהגיע מולנו ,הבין ,שאיננו מבינים מה לר' בן ציון ולפרח ,ומיד הסביר" :יודע אני ,שאשתי תשמח מאד ,אם אביא לה פרח
כזה ותראה כמה חשבתי עליה גם בטיול ,ולכן הייתי מוכן לטרוח כל כך".
ואף מספרים על הגאון ר' בן ציון אבא שאול ,כי פעם אחת גילה לתלמידיו ,כי מבחינתו אין לו שום הבדל מה יאכל ,וכי אינו
מרגיש תאווה או רצון מסוים לאוכל מסוים ואף אם יאכל רק לחם ,אין לו הבדל ,אך על מנת לשמח את אשתו ולהכיר לה תודה
הוא נוהג להחמיא לה בפה מלא על כל מאכל ,שהכינה לו ולהעטיר עליה שפע של שבחים.
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
לשאלות נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב
אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים ּפִ נְחָ סִ י
052ּבְטֵ ל' 052-6329144

הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון

מְ נּוי ִים

נִּתָ ן לְ הַ קְ ִּדיׁש אֶ ת הֶ עָ לֹון לְ עִ ּלּוי נִׁשְ מַ ת ,לִ ְרפּוָאה ׁשְ לֵ מָ ה ,לְ הַ צְלָ חָ ה ,זִּוּוג הָ גּון,
חֲ ז ָָרה ּבִתְ ׁשּובָה וכו" -נָא לִ פְ נֹות לְ לִ יאֹור בטל" 0504-115673
ּכְתֹבֶת הַ ּמַ עֲ ֶרכֶת :עֲ בּור לִ יאֹור עַ צְמֹון ,רח' הַ ּב ֹׂשֶ ם 26א ת.ד 83375 .מְ בַּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805

לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל:
PnineEH@gmail.com
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אִ ם ִראׁשֹונִים

ירׁש זצ"ל
ּכמַ לְ ָאכִים -הָ ַרב ׁשִ מְ ׁשֹון ְרפָ אֵ ל הִ ְ
ְ
הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל -נולד בהמבורג ב -כ"ד
בסיוון ה'תקס"ח )) .(1808אביו שינה את שם משפחתו
מ'שפירא' ל'הירש' ע"ש סבו 'צבי הירש'( .רבנו נהג להצמיד
לשמו את שם אביו .בגיל עשרים נסע הירש אל ישיבתו
של רבי יעקב עטלינגר ,ולאחר שנתיים וחצי בלבד של
לימודים קיבל ממנו היתר הוראה.
בשנת ה'תק"צ ) (1830עזב ר' נתן אדלר )רבו של ה"חתם
סופר"( את משרתו כרב באולדנבורג )הגרמנית( ועבר

להנובר .הוא הציע למנות את רבנו כממלא מקומו וכך
היה )באותה תקופה היה רבינו כבן  22שנים בלבד!( .שנה
לאחר מכן התחתן ,וישב שם  11שנים .בתקופה זו אשתו
סייעה לו לייסד בית ספר דתי לנערות ואף אספה כספים
להחזקתו ,עודדה אותו להמשיך את מאבקו ברפורמים
ופעמים רבות נהגה לומר לו כי סופו של האמת לנצח.
בשנת ה'תר"א ) (1841נקרא לכהן כרב הראשי למחוזות
אוריך ואוסנבריק במדינת הנובר .הוא קיבל את ההצעה
וקבע את משכנו בעיר עמדן.
בשנת ה'תר"ו ) (1846עבר לניקלשבורג ושימש "רב המדינה" במורביה .בניקלשבורג התנהלו מאבקים קשים בין האדוקים
לרפורמים .הרב פעל לחיזוק ענייני הדת ולימוד התורה ,ייסד חדרים וישיבה גדולה אליה נהרו מאות תלמידים.
בשנת ה'תרי"א ) (1851עבר לכהן בקהילת החרדים בפרנקפורט דמיין ,שמנתה אז כמאה איש בלבד .הוא עשה זאת משום
שרצה להציל את שארית היהדות מפני התפשטות הרפורמים .ואכן ,זכה לבצר את חומות הדת ,ולהחזיר בתשובה שלמה
יהודים רבים ,שעמדו על סף התבוללות .הקים קהילה חרדית למופת בפרנקפורט .התפרסם בקהילות היהודים בכל אירופה
ואף בין הגויים בערי כהונתו בטוב ליבו ,נדיבותו ,מידת יושרו ,חוכמתו וכישרונותיו הנעלים .בערוב ימיו פעל למען איחוד עולמי
בין החרדים ,שהיווה בסיס לאגודת ישראל .נפטר ב -כ"ז בטבת ה'תרמ"ט ) .(1888חי כ 81-שנים .ציונו בפרנקפורט דמיין.
סבו :ר' מנחם מנדל פרנקפוטר )מתלמידי ר' יונתן אייבשיץ ,וראב"ד באלטונה הסמוכה להמבורג( .אביו :ר' רפאל.
אשתו :מרת הנה )בת ר' מרדכי יידל סגל( .בניו :ר' יצחק ,ר' מנחם מענדיל .בתו :שרה )נישאה לר' שלמה זלמן ברואיר(.
מרבותיו :סבו ,ר' מנחם מנדל פרנקפוטר ,ר' נתן עלינגן ,ר' יצחק ברנייס )רבה של המבורג( ,ר' יעקב עטלינגר )רבו המובהק ,בעל
ה"ערוך לנר" ,ורבה של מנהיים( .מתלמידיו :ר' יעקב רוזנהיים.
מחיבוריו• :אגרות צפון •חורב -על עניני חינוך וטעמי המצוות •שו"ת שמש מרפא • רש"ר הירש על התורה •המצוות
כסמלים •נפתולי נפתלי -כנגד טענות הרפורמים •פירוש לספר תהילים •יסודות החינוך -שיחות פדגוגיות •ירחון "ישורון".
באולדבורג נשא את אשתו מרת חנה שהייתה מעיר קטנה בצפון גרמניה .אביה היה בנקאי עשיר ובעל מידות תרומיות ,שבתו ירשה אותם .היא
הייתה רחמנית מאד והצטיינה ביראת שמים ,ולכן כינו אותה "הרבנית" ,עוד בהיותה נערה רכה בשנים .היא הצטיינה גם בידיעות רבות בתנ"ך
וגם בספרות גרמנים )דבר שהיה נחוץ באותה עת כדי להשפיע על המשכילים ,להוכיח ,שאין היהדות מסתגרת מן העולם( .רבינו קיבל מחמיו
נדוניה גדולה והשקיע אותה בבנק בברונשוייג ,אך כיוון שראה שיהודים אינם זהירים בדיני ריבית ,הוציא את כל כספו מהבנק ,וחילקו לעניים,
כי לא רצה ליהנות ממנו ולא הותיר ממנו מאומה! )ר' יואל שוורץ בחוברת על תולדותיו(
כשנפטרה אחת מבנותיו ל"ע ,שמרה אשתו את שמלתה ,כדי שהיא תקבר יחד עמה .כשראה זאת רבינו הוא העיר לאשתו" :הרי אפשר
לתיתה לענייה!" ,ואכן ,היא מסרה אותה לצדקה בלא היסוס.
רבינו היה דואג גם לדברים הארציים של בני עדתו .לא רק שהיה מתעניין בכל פרט של תלמידי בית הספר שהקים ,אלא היה דואג לצרכי בני
עדתו .בהיותו רב בעיר עמדן הקים גמ"ח ,שהיה ראשון מסוגו בגרמניה ,והעניים שלוו ממנו ,הצדיקו את האמון ,שניתן להם ועשו כל מאמץ
לשלם בזמן ,עד שלא אירע שהוצרכו למחוק חובות ,שלא שולמו .הוא חיזק את התלמוד תורה לבנים שהיה קיים ,והוסיף כיתות גם בשביל
הבנות .אשתו הייתה הולכת ואוספת את הבנות להביאם ללמוד שם .בית הספר החזיק מעמד עוד שנים רבות ,אחר שרבינו עבר לכהן במקומות
אחרים.
בכל שלושה חודשים רגיל היה הרב לקבל משכורת .את המשכורת קיבל בעד שלושת החודשים הבאים .כידוע רבינו נזהר עד מאוד מפני חשש
אבק גזל ,ולכן לפני פטירתו ביקש בצוואתו כי יחזירו לקהל את העודף שבין יום פטירתו לבין שלושת החודשים .אבל מה גדלה הפתעתם של
יהודי פרנקפורט שרבם ,הרב ,נפטר בדיוק ביום גמר שלושת החודשים וכך לא נותר חייב מאומה.
כאשר חדל רבינו מלכהן בעיר רבתי עם "פרנקפורט" ועבר לכהן בעיירה קטנה ,נשאל על ידי הציבור ,מה ראה לכהן בעירה קטנה זו ולעזוב את
העיר הגדולה? השיב" :שם יש לי בעלי בתים ,שלא אמצא במקום אחר!" .כשהתבקש להסביר את דבריו ,נתן דוגמה על אחד מבעלי הבתים שלו,
שציווה לחמם את המים ,שירחצו אותו לאחר פטירתו מדפי הקבלות שנתן לצדקה  -ואכן הספיקו הניירות לחמם דוד שלם!
התלהבותו לכל דבר שבקדושה בלטה בעת נאומיו שהיו חוצבי אש ,אדם שהיה רחוק מתורה וגם מהבנת השפה ,ראה אותו נואם מתוך
התלהבות של קדושה והוא תיאר זאת כך ,שבראותו את הצדיק נואם ,חש ,שכך עמדו הנביאים ודיברו.
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מאן ְ
פעמים רבות אין אנו מבינים את ההשגחה העליונה .באותם רגעים ייתכן מאוד ואנו מתוסכלים מהדבר אולם עלינו להאמין
ולדעת כי כל מה שהבורא עושה -הכל לטובה .ולעיתים לאחר מכן אנו מבינים את יד ההשגחה ועד כמה הדבר היה לטובתינו
ולתועלתנו .ומעשה שהיה  -כך היה:
הכל החל לפני כעשר שנים ,כאשר משפחת מיודענו גדלה .מדובר באברך צעיר ,שרעייתו עד עתה הביאה את משכורתה
לפרנסת בני ביתה .אם עד עתה יכלו להסתפק ברכב בעל חמישה מקומות ,הרי מעתה רכב זה לא יוכל לשמשם כפי הראוי.
בנוסף עול הפרנסה החל לתת את אותותיו ,ולאחר התייעצות עם רעייתו הוחלט ,שאומנם יש לשים את מבטחם ,במי שאמר
והיה העולם .אולם ,עליהם מוטלת החובה של 'השתדלות' ,ולכן הגיעו למסקנה כי עליהם לרכוש רכב גדול יותר ,אשר ישמש גם
להסעת ילדיו  -ובנוסף יוכל לעשות הסעות לסביבה  -כך שיוכל להרוויח ובעז"ה יעלה מזלם ויוכלו להתפרנס בשפע.
וממחשבה למעשה .לאחר זמן מה הבורא זיכני למצוא רכב הסעות במצב מכני טוב .מאחר שמחיר הביטוח המקיף היה גבוה,
החלטנו לבטח את הרכב בביטוח צד ג' בלבד .משמעות הדבר ,שהרכב אינו מכוסה במקרה של גניבה ולכן רכשתי מנעול הגה
כדי להקשות על הגנבים.
גיליתי ,כי הנעילה המרכזית לא פועלת ,משמעות הדבר ,כי בכל תחילת נסיעה עליי להקיף את הרכב ולהרים את נעילת
הדלתות כולם ובסיום כל נסיעה לנעול כל דלת בפני עצמה .אולי זה נשמע דבר פעוט ,אך כאשר הפעולה חוזרת על עצמה
פעמים רבות ביום הן בפיזור ואספת ילדיי והן בהסעת אנשים למקומותיהם ,זה הופך למטרד לא קטן.
בסיכומו של עניין לאחר שמצב זה הטריד את מנוחתי ,ניגשתי ,איפא ,למוסך המרכזי כדי לסדר את התקלה ,שם ציפתה לי
'הפתעה' לא קטנה .לאחר בדיקה מעמיקה נאמר לי ,כי מערכת הנעילה המרכזית של הרכב מונעת ממנועים המורכבים בכל
דלת ,כאשר בדלת הראשית מותקן המנוע הראשי ,ובכך על ידי נעילת הדלת הראשית ננעלות כלל הדלתות .אך אצלי ברכב –
הסביר הנציג ,משום מה לא התקינו את המערכת כלל ,והוסיף ,כי לא בכל הרכבים מתקינים את המערכת.
ללא בזבוז זמן הגישו לי הצעת מחיר מפורטת עבור כל המנועים כולל התקנה .למראה הסכום ,שהופיע בתחתית הדף חשכו
עיניי .מדובר בסכום שהסתכם באלפי שקלים! הודיתי לו על הזמן והטרחה ואמרתי ,כי אשקול את הצעתו .למען האמת כבר
העדפתי את טרחת היום יום מלשלם סכום מפולפל שכזה!
עבר זמן מה ,ומועד תאריך העברת הרכב לטסט )בדיקת רישוי שנתי( הגיע .עברתי בין המבדקים השונים ,שעל הרכב לעבור
והם חתמו על הטופס במקום הראוי .בסיום התברר לי שישנה תקלה ,שעליי לתקן .כששאלתי ,מהי ענו ,כי פנס הערפל
האחורי לא עובד .ניגשתי לבוחן הראשי ואמרתי לו ,כי זה עתה חזרתי מהשתלמות נהיגה בה למדנו ,כי על פי החוק רכב
במודל שלי אינו חייב בפנסי ערפל כלל ,ועיקר ולכן אבקש לקבל את המדבקה ,המאשרת כי הרכב עבר טסט.
אומנם בזמנו ,שהיה עליי לעבור את ההשתלמות הנהיגה הרגשתי מועקה ,שכן למי יש זמן פנוי אולם עתה שמחתי בלבי ,כי
למדתי את החוק ,והנה זה יחסוך ממני טורח וממון .למרות דבריי התעקש הבוחן ,כי לא יאשר לי את תקינות הרכב ,אם לא
אתקן את הפנס הנ''ל.
מאחר שלא רציתי להתעמת עם הבוחן ולמרות התסכול ,מאחר שרציתי כבר להעביר את הרכב טסט ,ניגשתי במהירות לאחד
המוסכים להחליף את הפנס .לאחר דקות מספר אמר המוסכניק ,כי מדובר בקצר ועליי לגשת לחשמלאי ,שיטפל בבעיה .לא
הייתה לי ברירה ושוב היה עליי לטרטר את עצמי לחשמלאי .למזלי הרב ,התיקון ארך דקות ספורות בפרוטות מעטות סידר את
החיבור ,שגרם לקצר באור הערפל .לאחר מכן קיבלתי את המדבקה ,המאשרת כי הרכב עבר טסט.
בהגיעי לביתי ,כהרגלי נכנסתי לרכב וסגרתי את הדלתות מבפנים למעט דלת הנהג) ,שכן עליי לצאת מהרכב( .כשיצאתי
החוצה ונעלתי את דלת הנהג נשמע באותו רגע רעש ,שאותו לא הכרתי .פתחתי את הדלת ושוב סגרתי .גיליתי ,כי כל מנעולי
הדלתות נסגרו .ראיתי ,כי מעתה כל הדלתות ננעלות באותו רגע ,שבו אני נועל את דלת הנהג .הסתבר ,כי הנעילה המרכזית
אכן מותקנת ברכב ,ולמעשה אותו קצר ,שהפסיק את אורות הערפל גם קיצר את פעולתה של הנעילה המרכזית ,ועתה
שסודר הקצר ,חזרה הנעילה המרכזית לתפקד.
עתה הבנתי ,את קשיחות עמדתו של אותו בוחן ,לבדוק את אורות הערפל ולהתעקש למרות החוק ,כי אתקן את המאור.
שנים רבות ,שאני נוהג ומכניס רכבים רבים למבחני רישוי ,מעולם לא ביקשו לבדוק את אורות הערפל ,ומאז אותו מקרה
עד היום גם לא התבקשתי להפעיל את אורות הערפל בעת מבחן רישוי.
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יפה בת רבקה ע"ה
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
מסעוד בן יקוט ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
כל נשמות עם ישראל

לע"נ

תנצב"ה
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הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
אביבה בת איירין ע"ה
אברהם בן יונה ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
יוסף בן סעדה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
יעקב בן סלימה ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
מישא אסתר בת זהרה ע"ה

הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
גאולה בת טובה ע"ה
עמירם בן דבורה ז"ל
הרב עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
דב בן מזל ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה
סלים בן פרחה ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
יהודה בן סעידה ז"ל
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