
החלה ההרשמה להגשת מועמדות לבחירות 
כל המעוניין יפנה . בקהילה בוועדים השונים

 .ר הוועד המקומי לקבלת טופס רישום"ליו

 סדנא לאומנות השכנוע
 

השיעור השלישי  , 7ל "האצ' ה תתקיים בבית התרבות באשדוד ברח"ב
.בסדנת אומנות השכנוע והקניית ביטחון עצמי לדבר בפני קהל  

.ד יניב זייד"את הסדנא יעביר עו  
 

.  21:30עד  18:00משעה  23/6/10ביום רביעי   
 

.בואו בהמוניכם  
:לפרטים  

 

  08-9249104: טלפון המועצה 
  054-7247721: ירון ללוז' פלפ

 

ר המועצה העליונה"בברכה אברהם כהן יו  
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 במלאת שנה לפטירת המנוח

 ל"ז  הלוי בן ישועה) זקי(יצחק     
 

 ד בתמוז "ה ביום ראשון י"האזכרה תתקיים אי  
 .‘בבית הכנסת המרכזי באשדוד אזור א 27/6/10ע "התש
 .סעודת מצווה לזכרו תתקיים לאחר תפלת ערב  

                                                                                
  המשפחה                                                                                         

 
 במלאת שבוע לפטירת המנוח

 ל"ז  דבח בן  ניסיםשלום     
 

 בתמוז ‘ ה ביום שלישי ט"האזכרה תתקיים אי  
 .‘בבית הכנסת המרכזי באשדוד אזור א 22/6/10ע "התש
 .סעודת מצווה לזכרו תתקיים לאחר תפלת ערב  

                                                                                
  המשפחה                                                                                         

 
 במלאת שבוע לפטירת המנוח

 ל"ז  פירוז בן  אלפרדאברהם     
 

 בתמוז ‘ ה ביום שני ח"האזכרה תתקיים אי  
 .‘בבית הכנסת המרכזי באשדוד אזור א 21/6/10ע "התש
 .סעודת מצווה לזכרו תתקיים לאחר תפלת ערב  

                                                                                
  המשפחה                                                                                         
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 שנים 50רינה ואברהם חיינה יום נישואין 
 

מזל טוב לזוג המדהים אנשי ההתנדבות 
המון אושר בריאות ,  והתרומה בקהילה 

 50והצלחה בכל מעשי ידיכם שתזכו לעוד  
שנים של נישואין יחד עם הרבה אהבה 

 .שמחה והכי חשוב בריאות
 

 .בהמון אהבה משפחתכם היקרה

 מזל טוב 
לקהילה בבאר שבע על הכנסת ספר 
 .תורה מוטעם ומנוקד לעיר באר שבע

לפניכם ציור המכיל את עניין הפרשה צבעו אותו ושלחו אותו , השבוע פרשת חוקת
 .ותזכו בפרס   benooa@gmail.comלמיייל 

 מזל טוב 
ברוך , לשחר וליאת פירוז לרגל הולדת הבן

המון אושר , בואך לקהילתנו הקדושה
בריאות והצלחה בכל מעשי ידיכם ותזכו 

לשנים טובות ומאושרות עם הרבה 
 .בריאות ושמחת חיים

 
 .באהבה ענקית המקראון
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 ????בחופש.... מה עושים
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עד עכשיו הגביע העולמי לא מלא התלהבות ,  השבוע הראשון של המונדיאל כמעט מאחורינו
אבל ככה זה בשלב הבתים כולם רוצים את ,  רוב הקבוצות משחקות זהיר  מידי פחות פתוח

 .הגדולות בעולם 16הסיכוי לעלות עוד שלב נוסף כדי להיות בין 
  

כה   בלילה(עד  היו    27הובקעו  )  יום רביעי  עצמיים  2,  כרטיסים אדומים  4שערים   2,  שערים 
שערים יפים טוב אולי אחד היה ,  )ב"שוער אנגליה התחיל בטעות נגד ארה(שערים של שוערים  

 .0-3ממש יפה פורלן במשחק אורוגוואי נגד דרום אפריקה 
  

וניצחון  טקטית  יכולת  עם  מגובשים  שחקנים  של  קבוצה  כמו  שמשחק  לבינתיים  הנבחרת 
גרמניה נבחרת  מאשר  לא  היא  הרי  אוסטרליה  על  חלשה.  משכנע  הייתה  שהיריבה  , אומרים 

 .אבל גם אז צריכים לדעת איך עושים זאת ונבחרת גרמניה עשתה זאת מצויין... אולי
  

שוויץ מנבחרת  הגיעה  המרכזית  ההפתעה  מהמוקדמות,  שלשום  אותם  זוכרים  הדהימה   -כן 
לא ששוויץ היו ,  את זאת שכבר כולם הכריזו עליה כמועמדת המרכזית לזכייה בגביע העולם

 .יותר טובים הם פשוט שמו כדור אחת ברשת מה שספרד לא הצליחה לעשות
  

דרום קוריאה עם ,  0-1לבינתיים המונדיאל שייך לנבחרות האסייתיות יפן שניצחה את קמרון  
 .1-2וצפון קוריאה שהקשתה על ברזיל ואף כבשה מולה בהפסד , ניצחון מרשים על יוון

  
 :להלן תוצאות השבוע עד יום רביעי בלילה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

המשך צפייה מהנה ושתהיה לכולנו 
 .עם הרבה שערים

 תוצאה נבחרת נבחרת בית

 1-1 מכסיקו פ"דרא  א

 0-0 צרפת אורוגוואי  א

 2-0  יוון  קוריאה. ד  ב

 1-0  ניגריה  ארגנטינה  ב

 1-1  ב"ארה  אנגליה  ג

 0-1  סלובניה  יריה'אלג  ג

 0-1  גאנה  סרביה  ד

 4-0  אוסטרליה  גרמניה  ד

 2-0  דנמרק  הולנד  ה

 1-0  קמרון  יפן  ה

 1-1  פראגוואי  איטליה  ו

 1-1  סלובקיה  ניו זילנד  ו

 0-0  פורטוגל  השנהב. ח  ז

 2-1  קוריאה. צ  ברזיל  ז

 1-0 ילה'צ הונדורס ח

 0-1  שוויצריה ספרד  ח

 0-3  אורוגוואי  פ"דרא  א
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 משפטי חכמה

 .איוב ועוד, קהלת, מדי שבוע נציג משפטי חכמה מספר משלי
 כל המשפטים הנאמרים כאן הנם כדי ללמדנו ולקשרם לחיינו

 .תהנו ותחכימו, כדי שנוכל ללמוד מהם
 
 

 :הפסוק
 )18' משלי כז. (ְוׁשֵֹמר ֲאדָֹניו ְיֻכָּבד, נֵֹצר ְּתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה

 
 :הפרוש

 .כך ינחל כבוד העבד הדואג לאדוניו, כשם שהשומר את העץ יאכל את פריו
 

 :הפסוק
 )19' משלי כז. (ָהָאָדם ָלָאָדם-ֵּכן ֵלב, ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים

 
 :הפרוש

כן המתבונן בלב חברו רואה את ,  כשם שהמסתכל במים רואה את צורת פניו 
 .כלומר אין הבדל גדול בין אדם לאדם, ליבו הוא

כך רגישות אדם כלפי ,  כשם שבמים רואה אדם פנים דומים לפניו : פרוש נוסף
 .חברו דומים לרגישות חברו כלפיו

 
 :הפסוק

 )20' משלי כז(. ְוֵעיֵני ָהָאָדם לֹא ִתְׂשַּבְעָנה, ְׁשאֹול ַוֲאַבּדֹה לֹא ִתְׂשַּבְעָנה
 

 :הפרוש
 ..שאול לא תשבע לבלוע וכן האדם עיניו לא תשבענה והוא חומד יותר ויותר

 
 :הפסוק

 )21' משלי כז(. ְוִאיׁש ְלִפי ַמֲהָללֹו, ַמְצֵרף ַלֶּכֶסף ְוכּור ַלָּזָהב

 
 :הפרוש

, בוחנים את האדם ומכירים את טבעו לפי מה שהוא מהלל באחרים או בעצמו 
או לפי הדרך בה הוא מקבל את השבח , או לפי השבח שאחרים משבחים אותו

 .שנותנים לו
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 אם היינו צריכים לתאר במילה אחת איך הייתה הכנסת ספר התורה באר שבע אז היה

 ...!!!שמח
, מדהים ,  מרגש ,  ממש אירוע חד פעמי , שמחה כזאת לא רואים כל יום, אבל מה זה שמח

 .ובאמת ההשקעה הייתה ענקית
  

מבני הקהילה אולי אפילו יותר הגיעו לבירת הנגב כדי להיות שותפים  500-ביום רביעי כ
בשמחה הענקית הכנסת ספר תורה מתרומתם הנדיבה של מזל ואילן לוי שהשם יברך 

 .אמן, אותם
  

 .העבירו ערב מדהים" בני מקרא"ועד באר שבע בעזרתו של החזן ירון ללוז ומקהלת 
  

התהלוכה החלה קצת עם עיכובי משטרה וביטחון אבל בסופו של דבר התחלנו בתהלוכה 
 .מבית התורמים  בשירי הלל לבורא עולם ועם הרבה מוזיקה קיצבית

  
הרב המקומי ,  בית הכנסת היה מלא ואת תפילת הערב החגיגית הוביל הרב יהושע פירוז 

 .של באר שבע 
  

שם ,  " ארגמן " לאחר הברכות והתפילה כולם עלו להסעות כדי להגיע לאולם השמחות  
הערב באולם ,  ובאמת הכנסת ספר תורה שכזאת לא הייתה ,  בעצם המשכנו בשמחה 

" ידבר פי " התחיל עם מילות פתיחה של החזן יעקב אלטנאני ובקבלת התורמים בשיר  
ספרי תורה קטנים   4כאשר התורמים נכנסו בליווי  ,  " בני מקרא " בביצוע מקהלת  

 .ומעליהם חופה
  

ר " בהמשך היו נאומים של הרב הראשי אליהו מרזוק וסגנו הרב עובדיה מורד וכן יו 
 .המועצה העליונה מר אברהם כהן

  
חייבים לומר תודה גם ,  מעירים את הקהל בשירים מקפיצים "  בני מקרא " בין לבין  

 .לחברה הצעירים שעזרו בשמחה ובריקודים ולכל אחד ואחד שהשתתף בשמחת התורה
  

המשיכו בשירי הלל ותודה לבורא "  בני מקרא " בסיום החזן ירון ללוז בליווי מקהלת  
 .עולם והערב הסתיים בתודה לתורמים ובברכת התורמים את הקהל הרב שהגיע

  
צוות המקראון ובטוח כל בני הקהילה מודים מקרב לב לתורמים ,  אנחנו נהננו מאוד 

תרבינה שמחות בקהילתנו ,  הנכבדים ולוועד באר שבע על הערב המדהים שהיה 
 !אמן. ובמדינתנו
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אחי משה ,  ה"נאספו לעמם מרים ואהרן ע, שדווקא אחרי פירוט מצוות טומאת מת אדם, יצוין

"ככתוב,  ה"רוע ָׁשם:  ַוִּתָּקֵבר  ִמְרָים  ָׁשם  ַוָּתָמת  ְּבָקֵדׁש  ָהָעם  (ַוֵּיֶׁשב  כ  "  כתוב,  )1במדבר  אהרן  : ועל 

ֶאל" ֶאל-ֵיָאֵסף ַאֲהרֹן  ָיבֹא  לֹא  ִּכי  ֲאֶׁשר-ַעָּמיו  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ֶאת-ָהָאֶרץ  ְלֵמי -ְמִריֶתם  ִּפי 

 ).24במדבר כ " (ְמִריָבה

הגזרות כל  מנהיגיו,  למרות  על  אף  ובעבורם  ישראל  בני  על  לה,  שבאו  להתלונן  העם  ' המשיך 

ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה : "ככתוב הלאה,  וקדושיו ְוֵאין ַמִים  ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ִּכי ֵאין ֶלֶחם 

ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים ’  ַוְיַׁשַּלח ה: "ככתוב,  ובגלל זה קבלו עונש).  5במדבר כא  " (ַּבֶּלֶחם ַהְּקלֵֹקל

 ).6במדבר כא " (ָרב  ִמִּיְׂשָרֵאל-ָהָעם ַוָּיָמת ַעם-ַוְיַנְּׁשכּו ֶאת

 : עמים 4נפגשו בני ישראל עם " חוקת"בפרשת 

הוא לא נתן ,  )עשו הוא אחי יעקב וֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום(=למרות שהיה אדום אחי ישראל    –  ֱאדֹום)  1

 לו לעבור

 ;)21במדבר כ " (ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר ִּבְגֻבלֹו ַוֵּיט ִיְׂשָרֵאל ֵמָעָליו-ַוְיָמֵאן  ֱאדֹום ְנתֹן ֶאת: "ככתוב, בארצו

ַוִּיֵּתן ֶאת: "ככתוב  –  מלך ערד,  כנעני)  2 ִיְׂשָרֵאל  ְוֶאת-ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ְּבקֹול  ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם  -ַהְּכַנֲעִני 

 ;)3במדבר כא " (ַהָּמקֹום ָחְרָמה-ָעֵריֶהם ַוִּיְקָרא ֵׁשם

-ָּכל-ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר ִּבְגֻבלֹו ַוֶּיֱאסֹף ִסיחֹן ֶאת-ָנַתן ִסיחֹן ֶאת-ְולֹא: "ככתוב  –  מלך האמורי,  סיחון)  3

 ;)23במדבר כא :" (ַעּמֹו ַוֵּיֵצא ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְדָּבָרה ַוָּיבֹא ָיְהָצה ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל

ֶמֶלְך )  4 "ככתוב  –  ַהָּבָׁשן-עֹוג  ֶמֶלְך :  עֹוג  ְוָכל-ַוֵּיֵצא  הּוא  ִלְקָראָתם  ֶאְדֶרִעי -ַהָּבָׁשן  ַלִּמְלָחָמה  ַעּמֹו 

 ).33במדבר כא " (

ולמרות שאמונתם עדיין הייתה .  ישראל במלחמות עם אויביהם-מכאן התחילו הצלחות בני  -

 .ה לא עזב אותם והצליח את דרכם"הקב; חלשה וקבלו עונשים במדבר

 

הוא:  לסיכום ברוך  בקדוש  להאמין  תמיד  אנחנו  ית,  חייבים  שהוא  ברגעים  כועס "אפילו  ש 

חובה ,  שאנו נמצאים בגלות,  גם עתה.  ש הוא כמו כעס האב על הבנים שלו"כי הכעס שלו ית.  עלינו

הקב מאס  שלא  להאמין  אותם"עלינו  שכח  ולא  הגלות  אנשי  את  תחת ,  ה  נמצאים  שאנו  למרות 

היינו נכלמים והולכים עד שהיינו כלים לגמרי בגלות בין ,  ה מואס בנו"כי אילו היה הקב,  ייסוריו

ישראל.  השונאים לבני  שהזיקו  הגויים  כל  על  דין  שיעשה  משיחנו  לביאת  לקוות  עלינו  כן  , כמו 

ַאּׁשּור -ַּגם:  יְֹׁשֵבי צֹור-ְּגָבל ְוַעּמֹון ַוֲעָמֵלק ְּפֶלֶׁשת ִעם:  ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְׁשְמֵעאִלים מֹוָאב ְוַהְגִרים: "ככתוב

ּדֹאר -ִנְׁשְמדּו ְבֵעין:  ָלֶהם ְּכִמְדָין ְּכִסיְסָרא ְכָיִבין ְּבַנַחל ִקיׁשֹון-ֲעֵׂשה:  לֹוט ֶסָלה-ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני

ָלֲאָדָמה ּדֶֹמן  ָּכל:  ָהיּו  ּוְכַצְלֻמָּנע  ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב  ְּכעֵֹרב  ְנִדיֵבימֹו  (ְנִסיֵכימֹו-ִׁשיֵתמֹו  פג  :"  ). 7-12תהלים 

לֹא ִייְגעּו ָלִריק ְולֹא ֵיְלדּו ַלֶּבָהָלה ִּכי ֶזַרע ְּברּוֵכי ְיהָוה ֵהָּמה ְוֶצֱאָצֵאיֶהם : "ועלינו יקיים מקרא שכתוב

 ).23ישעיה סה " (ִאָּתם

 .אמן ואמן, לעולם' ברוך ה
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("חוקת"פרשת   אדומה"  הדינים  ")  פרה  לקובץ  היא  אף  המשכן"שייכת  על  גם ,  "שמירה  כי 

וקודשיו"ע ירחיקו את הטמאה ואת הטמאים מן המקדש  זו  יתחייבו ,  י עשיית מצווה  כדי שלא 

ה מקדש  את  בטמאם  "ככתוב',  כרת  ֲאֶׁשר-ָּכל:  ָהָאָדם  ְּבֶנֶפׁש  ְּבֵמת  ֶאת-ַהּנֵֹגַע  ִיְתַחָּטא  ְולֹא  -ָימּות 

 ).13במדבר יט " (ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל’ ִמְׁשַּכן ה

שהיא טומאת מת ,  מצוות פרה אדומה הוקדמה לפירוט סוגי הטומאה החמורה ביותר,  ואילו

הזאת,  אדם מהטומאה  הטמאים  ייטהרו  אדומה  פרה  אפר  באמצעות  זצ.  כי  אמרו"חכמינו  , ל 

מעיני כל החכמים ונעלם  נסתר  וצורתן  כי ,  שמצוות פרה אדומה היא ממין המצוות אשר טעמן 

שטעם מצווה זו לבטל את אמונת עובדי ,  ועוד הם אמרו.  היא גם מטמאה וגם מטהרת בו זמנית

 .לכן גם הפרה היא אדומה. כוכבים ומזלות ולהזכיר לבן אדם שמאדמה הוא

ְוִכֶּבס : "ככתוב,  שעניין שרפת פרה אדומה מחויב דווקא לכהן גדול ולא לזולתו,  המפליא כאן

ֶאל ָיבֹא  ְוַאַחר  ַּבַּמִים  ְּבָׂשרֹו  ְוָרַחץ  ַהּכֵֹהן  ַעד-ְּבָגָדיו  ַהּכֵֹהן  ְוָטֵמא  (ָהָעֶרב-ַהַּמֲחֶנה  יט  "  וזה ,  )7במדבר 

קודם הכתוב  "לעומת  ִמְׁשַחת -ּוִמן:  ֶׁשֶמן  ֵנֶזר  ִּכי  ֱאלָֹהיו  ִמְקַּדׁש  ֵאת  ְיַחֵּלל  ְולֹא  ֵיֵצא  לֹא  ַהִּמְקָּדׁש 

ָעָליו (ֱאלָֹהיו  כא  "  הערב).  12ויקרא  עד  יטמא  בין ,  ואם  הקטורת  ויקטיר  הנרות  יעלה  איך 

 .לא על זולתו, שעליו זה החיוב, הערביים

 :שקבעה אותם התורה, תנאים 5לפרה אדומה יש 

 ;שתהיה פרה ולא פר

מילה  .  שתהיה דווקא אדומה מום  –"  תמימה"אבל  יהיה בה שום  בניגוד ,  פירושה שלא  וזה 

 ;האומר שכולה היא חייבת להיות אדומה עד השער האחרון, לפירוש רבני

 ;שתהיה תמימה באבריה

 ;שלא יימצא בה מום

 .שלא יעלה עליה עול

ולא ידוע טעם מצווה זו על ,  אבל אין פסיקה חד משמעית,  קיימות סברות רבות על טעם מצווה זו

 .בוריה

הראשונה היה (וזהו הפעם השנייה בתורה  ,  פרץ משבר חמור מחמת המחסור במים'  בפרק כ

נקרא  ).  ברפדים מריבה"האירוע  "ככתוב,  "מי  ֲאֶׁשר:  ְמִריָבה  ֵמי  ְבֵני-ֵהָּמה  ֶאת-ָרבּו  ’ ה-ִיְׂשָרֵאל 

ָּבם (ַוִּיָּקֵדׁש  כ  "  ע).  13במדבר  ואהרן  משה  המטה"כאן  את  לקחת  נצטוו  העדה ,  ה  את  להקהיל 

משה דיבר אל .  וכנראה שלא קיימו את הצו הזה כדיוקו.  כדי להוציא את מימיו,  ולדבר אל הסלע

לֹא",  לכן.  ואת הסלע הכה במטה פעמיים,  העם ולא אל הסלע ְלֵעיֵני -ַיַען  ְלַהְקִּדיֵׁשִני  ִּבי  ֶהֱאַמְנֶּתם 

, שלא זכו להביא את ישראל לארץ,  ה כל כך קשה"נענשו משה ואהרן ע, )12במדבר כ " (ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 ).שם" (ָנַתִּתי ָלֶהם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל-ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת"ככתוב 
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 ִלׁשְמַֹע ֶאְנַקת .ִסיר ְלַפּתֵַח ּבְֵני ְתמּוָתה׃

היה   בארץ  הראשון  הקהילתי  ציון "  הדובר"העיתון  אסירי  על  כתבה  פורסמה  שם 
כבוד סגן הרב הראשי הרב "  ציון שאלי לשלום אסיריך",  בשם   בעזרתו הנדיבה של 

המאורעות  אודות  על  ומצמררים  מרגשים  סיפורים  שבוע  מידי  נפרסם  גבר  אברהם 
 . שקרו לאסירי ציון

  
 ).אסירי ציון" (למרות כל הצרות שיש לנו במדינתנו הקדושה אין לנו ארץ אחרת"
  

זה התבטא . המצב במצרים היה מתוח מאוד, מספר שבועות לפני מלחמת ששת הימים
שירים רומנטים של פריד ,  בראש ובראשונה בשידורי הרדיו והטלוויזיה וכן בעיתונות

 .אל אטרש הוחלפו בשירי נאצה וגנאי כנגד היהודים
  

נשכח   לא  זה  לבתי   -את  חרש  באו שוטרי  הבוקר  בשעות  המלחמה  של  ראשון  ביום 
בגילאי   הגברים  מכל  וביקשו  המשטרה   65עד    18היהודים  לתחנת  אליהם  להתלוות 

ואני .  למספר רגעים כל הגברים הצטרפו לשוטרים פרט לבודדים שנשכחו משום מה 
 .הייתי בניהם

  
, מה שקרה לנו היה מזעזע,  לאחר מכן גם אותנו לקחו ורגעים אלו הפכו לרגעי סיוט

קיבל .  'גמאליה'הגענו לתחנת המשטרה שהשכונה שלנו בתחומה תחנת  .  איום ונורא
בעיני ,  שלושה ימים בילינו במעצר,  אותנו קצין משטרה בפנים זועמות ושנאה ברורה

לא רק בגלל הפחד , נחשבו שלושת הימים לשלושה דורות לא עצמנו עין אפילו לא לרגע
 2יהודים אחי ועוד    3המקום לא אנושי בתא איתי היו עוד  ,  אלא בעיקר בגלל התנאים

נאשמים פליליים וכולנו בחדרון קטן מלא חרקים כינים בראש   20ידידים ובנוסף עוד  
 .האסירים ועוד דברים שעדיף לא לתאר

  
תפילתנו הייתה להיחלץ משם על לא עוול ,  ממש קבר לאנשים חיים זה מה שהיה שם

בכספינו היינו מרוויחים אוויר לנשימה על כל לירה מצרית . כ היינו יהודים"בכפינו סה
איוורור של  שעה  חצי  השומר  לנו  יום ,  נתן  מדי  מתחלפים  היו  הפליליים  הנאשמים 

ביומו אבל אנחנו סבלנו קשה מבין כל הנאשמים ששם לנו היחס היה הכי מגעיל והכי 
 .לא מתחשב ובעצם אנו שם ללא כל סיבת עבירה או פשע אלא בגלל שאנחנו יהודים

  
י כבוד "ע"  דובר"-סיפור זה יובא בהמשכים מדי שבוע מפי הנכתב ב,  עד כאן השבוע

 .הרב אברהם גבר מרמלה
  

 .שאלי לשלום אסיריך.....!  ציון



 |   המקראון  |  19/6/2010ע "בתמוז התש‘ יום שישי  ה|  6666

 

! ותוכלו לזכות בפרס,   benooa@gmail.comשלחו את הדף עם הפתרון למיילפתרו אותו ו, לפניכם תשחץ

 ...!!לא הגיוני 

 
 .שלושה ילדים מחזיקים כל אחד בלון צבעוני* 

 בלון אדון -לאלון
 בלון ירוק -לאורי
 .בלון כחול -לרותי

בלון  תמורת  שברשותו  הבלון  את  יחליף  אם  רק  מרוצה  יהיה  מהילדים  אחד  כל 
 .אפילו לא באופן זמני, אלון אינו מוכן להחזיק בבלון הירוק. בצבע אחר

כך שלאחר ,  ולאחריה החלפה בין זוג נוסף,  ידוע כי התבצעה החלפה בין זוג ילדים
 .ההחלפה השנייה היו כל הילדים מרוצים

 ?מה מהבאים מתחייב לגבי הבלונים שבידיהם בתום ההחלפות
 .בלון אדום -לרותי) 1
 .בלון אדום -לאורי) 2
 .בלון כחול -לרותי) 3
 .בלון כחול -לאורי) 4

  
 

. המלכה לעיתים אומרת אמת ולעיתים משקרת. שלגיה תמיד אומרת אמת* 
ומשקרת , המראה אומרת אמת רק כאשר כל מי שמדבר איתה אומר אמת

 .שלגיה והמלכה דברו יחד אל המראה. בכל שאר המקרים
 ".אני הכי יפה בעיר: "שלגיה
 ".אני הכי רעה בעיר: "מלכה
 ".אני הכי חכמה בעיר: "מראה

 ?מה מהבאים מתחייב
 .המראה הכי חכמה, אם שלגיה הכי יפה) 1
 .המלכה משקרת, אם שלגיה הכי יפה) 2
 .המלכה הכי רעה, אם המראה דוברת אמת) 3
 .המראה דוברת אמת, אם המלכה לא הכי רעה) 4

  
 

 .בהולנד רוב חברי הממשלה הן נשים* 
שמעון הסיק מכך שלנשים פוטנציאל גבוה יותר להצליח בתפקידי ניהול מאשר 

 .לגברים
 ?מה מהבאים מחזק את המסקנה

 .רוב מורות הדת בקטמנדו העתיקה היו נשים) 1
 .מ"אישה מכהנת בתפקיד רה, המדינה הנחשלת ביותר בעולם, בטזמניה) 2
י נשים הן רווחיות מאוד ביחס לחברות "נמצא כי חברות המנוהלות ע) 3

 .י גברים"המנוהלות ע
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 .קצת שוביניסטי אבל רלוונטי -המדריך לאישה בתקופת המונדיאל

עלייך לקרוא מדי יום את מוספי הספורט וכל ,  11.7.2010ועד ליום    11.6.2010החל מיום         . 1
 . כתנאי לכך שתורשי להשתתף בשיחות כלשהן עמי, מקור עיתונאי אחר הנוגע למונדיאל

 . וללא כל חריגות, במהלך המונדיאל הטלוויזיה הינה שלי במשך כל הזמן      .2

בתנאי שתעשי זאת בזחילה ומבלי   -אין לי שום בעיה שבזמן משחק תעברי מול הטלוויזיה         . 3
 . למשוך את תשומת ליבי

מאחר ,  אנא דאגי שמייד לאחר מכן תתלבשי ,  אם תחליטי לעמוד עירומה אל מול הטלוויזיה       .4
 .לא יהיה לי זמן לקחת אותך לרופא, ואם תהיי חולה עקב כך או תקפאי למוות

או / אלא אם אצטרך משהו לשתות ו   -או מת / אילם ו ,  חירש ,  אני עיוור ,  במהלך המשחקים        . 5
 . לנשנש

אענה לטלפון או ארים את ,  אפתח את הדלת ,  הינך בלתי שפויה אם את מצפה שאקשיב לך        . 6
 .לא יקרה. התינוק שהרגע נפל מהקומה השנייה

יהיה זה אדיב מצידך את תדאגי לשתי שישיות בירה מלאות במקרר בכל נקודת זמן במשך        . 7
 . יש לדאוג לנשנושים ודברי מאפה קלים, כמו כן. המונדיאל

. אל תעשי פרצופים מצחיקים או מגוחכים כאשר חבריי מגיעים לצפות במשחק ,  אנא        . 8
אלא אם כן יש ,  לפנות בוקר   6:00  –  1:00ארשה לך לצפות בטלוויזיה בין השעות  ,  בתמורה 

 .שידור חוזר של משחק שארצה לראות שוב

לומר משפטים ,  בתכלית האיסור ,  אל תנסי ,  כאשר קבוצה אהודה שלי מפסידה ,  אנא ,  אנא        . 9
 ". בפעם הבאה הם ינצחו, אל תדאג"או " כ משחק"סה, לא נורא: "כגון

תמיד .  ויגרום לי לאהוב אותך פחות ,  זה רק יכעיס אותי יותר ,  אם ייפלטו לך משפטים כאלה   .10
שלך יובילו רק לפרידה ואף "  העידוד " ומילות  ,  שלעולם לא תדעי יותר ממני על כדורגל , תזכרי

 .גירושין

ורק ,  אבל רק בזמן המחצית ,  וכן לדבר איתי ,  את מוזמנת לשבת לצידי במהלך משחק אחד    . 11
 . ורק בתנאי שאני מרוצה מהתוצאה, כאשר יש פרסומות

, אל תנצלי את המונדיאל כתירוץ עלוב לבילוי משותף ".  אחד " אנא שימי לב שאמרתי משחק    .12
 .שרק יהרוס את היחסים

לא אכפת לי אם כבר ראיתי אותם או לא .  ההילוכים החוזרים של השערים חשובים ביותר    . 13
 . וכמה שיותר פעמים, אני רוצה לראות אותם שוב. ראיתי אותם

או לארגן אירוע ,  בקשי מכל חברייך וחברותייך שלא להביא ילדים לעולם במשך המונדיאל    . 14
 . אני לא אלך. 3.   אני לא אלך. 2.  אני לא אלך. 1:  חברתי כלשהו הדורש את התייצבותי שם כי

 . עלינו להתייצב שם תוך דקות ספורות, אם ידיד יזמין אותנו לבוא לראות משחק  .15

אפילו אל תנסי לומר . תכניות סיכום המשחקים היומיות חשובות בדיוק כמו המשחקים עצמם  .16
: התשובה תהיה "  ?? למה שלא תשים משהו שכולנו נוכל לצפות בו ...  אבל כבר ראית את זה " 
 ". ברשימת חוקים זו 2אנא קראי את חוק מספר "

הנני ".  תודה לאל שהמונדיאל זה רק פעם בארבע שנים " אנא הימנעי מביטויים כגון  , ולבסוף  .17
. ' הליגה האנגלית וכו , הליגה הספרדית, שהרי לאחר מכן מגיעה ליגת האלופות, חסין למשפט זה

 .וכדאי שתכיני את עצמך לכך שבעוד שנתיים יש את אליפות אירופה

 !!!פשוט אל תשאלי מה זה נבדל, דבר אחרון  .18

 , תודה על שיתוף הפעולה
 הגברים בכל העולם
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 אם לא צחקתם יש להשתמש בשיטה המופיעה : הוראות

 .בתודה אגף הצחוק הקהילתי... בתמונה

המונדיאל הזה הרג אותי 
 .כמה בירות אני שותה

 .הכדור החדש של המונדיאל עכשיו גם הנהגים יתלוננו
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 משפטים

 . בזכות הצדקה ניצול מגאווה

 .כל פרוטה ופרוטה מצטרפים לחשבון גדול

 .המתפלל על חברו נחשב לו כצדקה

 .הוא פיקח, הבורח מן הצרה

 .על ידי צדקה סר מרע

 .גדול המעשה יותר מן העושה
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אתה יודע "  –.  הרעיון היה של אשתי,  האמת.  אחרת"  אישה"התחלתי לצאת עם  ,  לפני זמן מה
,  . . ."תקדיש לה זמן  ,  החיים קצרים. "בהפתעה,  היא אמרה לי יום אחד!"  שאתה אוהב אותה

 ".יקירתי, אבל אני אוהב אותך"
הייתה אמא ,  האישה האחרת שאשתי רצתה שאבקר".  אבל אתה אוהב גם אותה,  אני יודעת"

באותו .  הייתי מבקר אותה רק מדי פעם,  שבגלל עבודתי והילדים,  אלמנה כבר מספר שנים.  שלי
 .שאלה" ?אתה בסדר ? מה קרה " –. ערב התקשרתי אליה כדי להזמינה לארוחת ערב וסרט

או הזמנת ,  אמא שלי שייכת לאותן נשים שעבורם צלצול טלפון בשעות הערב המאוחרות בלילה
. . שנינו לבד  ,  עניתי לה,  חשבתי שיהיה נחמד לבלות מעט יחד  -.  זה רמז לחדשות רעות,  הפתעה

 . . ."הייתי רוצה מאד " -: אמרה, לאחר מחשבה קצרה? מה דעתך. 
זה אליה,  יום שישי  העבודה,  בדרכי  אותה,  אחרי  לקחת  עצבני,  כדי  שלפני ,  הייתי  עצבנות  מן 

לבושה ,  חיכתה לי בחוץ,  !ראיתי שגם היא נרגשת מאד,  כשהגעתי לביתה,  ולמען השם. .  פגישה  
הישן האחרון,  במעיל  הנישואין  יום  את  כשחגגה  שלבשה  השמלה  את  ולבשה  מסודר  . השיער 

 .פניה צוחקות ומקרינות אור כמו מלאך
 .סיפרה לי כשנכנסה לרכב -אמרתי לחברותי שאני יוצאת הערב עם בני והן היו מאד נרגשות  -

מפוארת הכי  לא  במסעדה  ידידותית,  הינו  מאד  בזרועי.  אבל  נתמכה  הייתה ,  אמא  כאילו 
 .הייתי צריך לקרוא לה את התפריט, כשהתיישבנו". הגברת הראשונה של האומה"

, אמא. הרמתי אליה את מבטי, באמצע קריאת התפריט. עיניה רואות רק את האותיות הגדולות
השולחן של  השני  בצד  שפתיה,  ישובה  על  נוסטלגי  וחיוך  בי  הביטה  "רק  קטן.   אני ,  כשהיית 

אז הגיע הזמן ליהנות ותאפשרי לי עכשיו "  –"  ?אתה זוכר  .  הייתי זו שקוראת לך את התפריט
 .עניתי לה, "להחזיר לך טובה

נעימה לנו שיחה  הייתה  דופן,  במהלך הארוחה  יוצא  דבר  על ,  שום  את השני  עדכנו האחד  רק 
אבל ,  אני אצא איתך גם בפעם אחרת"  –.  שאיבדנו את חוט השיחה,  דברנו כל כך הרבה.  חיינו

 .אמרה לי אמא, "רק בתנאי שתרשה לי להזמין אותך
חיבקתי אותה ואמרתי לה , נתתי לה נשיקה. הצטערתי להיפרד ממנה, כשהחזרתי אותה הביתה

 .כמה אני אוהב אותה
 .רצתה לדעת אשתי כשחזרתי באותו לילה" ?איך הייתה הפגישה " -
הרבה יותר ממה שחשבתי שזה "  -:  הבטתי בה אסיר תודה ואמרתי".  תודה לך,  מאד נעימה"  -

 !".יכול להיות
שלא ניתן היה לעשות ,  הכל היה מהיר כל כך.  אמא נפטרה מהתקף לב,  כמה ימים מאוחר יותר

מה.  דבר זמן  ערב,  לאחר  עם אמא באותו  במעטפה .  קיבלתי מעטפה מהמסעדה בה התארחנו 
בכל ,  הייתי כמעט בטוחה שלא אוכל להיות כאן,  הארוחה שולמה מראש: "היה פתק ובו כתוב

אשתך   ועבור  עבורך  שלמתי  .  מקרה   . ערב .  אותו  היה  מה  להבין  תוכל  לא  פעם  אף  אתה 
, באותו רגע הבנתי את החשיבות להגיד בזמן אני אוהב אותך".  אמא!  אוהבת אותך. . .  בשבילי  

 .מהמשפחה, שום דבר לא חשוב יותר בחיים. ולתת ליקירינו את המקום שמגיע להם בחיינו
יכולים לחכות,  תן להם מזמנך עדיין בחיים  .  כי הם לא  .  אם אמא שלך   . אם !  תעריך אותה. 

.  לא    . לך אמא  !  תיזכר בה.  יש  .  אם   . אולי  ,  שלח את הסיפור הזה הלאה,  וגם אם כבר לא. 
 !ייזכר ויגיב -אמא  -מישהו ששכח מעט מהאדם הנפלא הזה 

 .אבל הזמן לא סולח אף פעם, אומרים שאלוהים סולח! וזכור תמיד
 ! ! !וגם אי אפשר להחזירו 

 לצאת עם אישה אחרת



 .                    מאור דבח, בן יוסף: הגהה והדפסה, עיצוב, כתיבה, עריכה
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