
יתקיים סמינר קיץ  81-01/1/82בתאריכים 

 ארצי באכסניית שדה בוקר

  81-81מיועד לגילאי 

 ... חוויות לימודיות ועוד ועוד, אטרקציות

 ח בלבד“ש 122עלות משתתף 

 :להרשמה ופרטים נוספים

 .אשדוד 2810011211בן יוסף 

 .רמלה 2811208110מאור דבח 

 .מצליח 2810010008ירון ללוז 

 .אזור הדרום 2801020002דור כהן 

צוות העיתון מודיע על הפסקת הוצאת 

המקראון בשל העלויות הגבוהות ואי 

מתן תקציב מהמועצה הארצית 

אנו תקווה שנשוב . והאזורים השונים

 .במהרה להמשך עבודת קודש זו
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 הבנת הנקרא ומקרא קצר, פתיחת קורס יסודות הדקדוק
 

 ,  שלום רב –לקהל עדתנו הקדושה 

 

אחד מהם הוא חכמתם העצומה של .  עדתנו צריכה להיות גאה בעצמה בתחומים רבים 

ערבי המקראי הראשון חובר -המילון העברי ,  כך למשל .  ה בדקדוק לשון הקודש "חכמינו ע

ך שבו אנו " אפילו התנ .  31-ה במאה ה " ונכתב על ידי החכם היהודי הקראי דוד אלפסי ע 

-י החכם הקראי הטברייני אהרון בן " נקודותיו וטעמיו נאספו ונכתבו ע    –קוראים היום  

שחיבר את ספר דקדוקי הטעמים המכיל את תורת (  סעיד -המכונה בערבית אבן)ה "אשר ע

 .צובא-הניקוד וטעמי המקרא ושערך את המסורה המדויקת להפליא לכתר ארם, ההגייה

 

אנו מחויבים וחייבים ללימוד על מנת .  ה היו כה בקיאים בדקדוק "אין זה פלא שחכמינו ע

. ש במעמד הר סיני " ית '  להבין יותר טוב את תוכן המקרא ואת התורה שניתנה לנו מאת ה 

כמצוות ,  אבותינו ללא תוספות ומגרעות -הממשיכים את מסורת אבות ,  בני מקרא ,  אנו 

יודעים שהבנת חכמת הדקדוק ופירוש התורה על פי , התורה לא להוסיף ולא לגרוע מהכתוב

שנטו לפרש "  התלמודיים " הפשט והדקדוק הם שמבדילים בינינו לבין בעלי הקבלה  

הפערים בהבנת חכמת הדקדוק הובילו ליצירת שתי קבוצות . ולהסביר במנותק מהדקדוק

בני מקרא ובעלי התלמוד אשר פירשו את התורה בצורה שנוגדת ,  עיקריות בעם ישראל 

 .'וסותרת את הכתוב ומתרחקת מרצון ה

 

כדי שנוכל אף אנו להגיע להבנה תמימה ונכונה של ,  ה " חייבים אנו להידמות לחכמינו ע 

 .ו"לשם כך נפתח קורס ללימוד יסודות הדקדוק בהנחיית הרב עובדיה מורד יצ. התורה

  

 ' מוזמן ליצור קשר עם יהושע לוי בטל, כל המעוניין להעשיר את הידע בתחום הדקדוק

על מנת להירשם לקורס לימוד מאורגן ומסודר שייערך בזמן ובמיקום נוחים   151-8383115

 .לכולנו שיתואמו עם המעוניינים במועד מאוחר יותר

 

 8/13-הקורס יערך במושב מצליח החל מ

 ,בברכה

 יהושע לוי 

 משרת בקודש בירושלים
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 .,ביום חמישי נערכו בחירות לועד אשדוד
 .פסולים 8מתוכם היו , אנשים אשר הצביעו 193הגיעו 

 
 .להלן תוצאות הבחירות

 .881יוסי אלגזר . 1. 887יהושע מצליח . 1. 889מוטי מנשה . 8. 872אמיל יפת . 3

 .391אלישע רצון . 2. 393יוסי יעקב . 7. 397יונה סעד . 2. 397אברהם טנני . 5

 . 323יצחק לוי . 33. 329טוביה אלגזר . 31. 391מגדי טחן . 9

 . 378ברוך מרזוק . 31. 378עזרא מנשה . 38

 .בהצלחה בעשייה

 8131להלן חברי וועד רמלה החדשים שנבחרו בבחירות 

 :שמות החברים. שנים 1לקדנציה בת 
 אלדבח טוביה .1

 אלגזר בנימין .2
 אלגזר מרדכי .3
 אלגזר משה .4

 אלגזר אברהם .5
 אלטחן אלי .6
 חיינה מרדכי. 7

 

מערכת העיתון . 31‘ פ תקנון העמותה הרב המקומי הינו חבר הוועד מס“ע

 .מאחלת הצלחה ועבודה פורייה לוועד הנבחר

 יפת דוד. 2
 כהן חן. 9

 לוי אליהו. 31
 לוי שרית. 33
 אברהם‘ פרג. 38

 הרב אברהם גבר. 31

 .בעיר רמלה " חיזוק אמונה"שנה לפתיחת בית הכנסת   85יצוין   8/9/31בתאריך 
 :בתוכנית

התכנסות ברחבת בית התפילה לשם קריאת מזמורי שבח והודאה לבורא  – 32:11
 .עולם יחד עם הקפות ספרי תורה

 .תפילת ערב חגיגית מפי הרב אברהם גבר – 39:81
ר הוועד מר אליהו לוי יחד עם “התכנסות ברחבת בית הכנסת לנאומים של יו – 81:11

 .החזן מאור דבח
 .שירים עדתיים+ ארוחת ערב חגיגית  81:35

 מצפים לראותכם
 וועד רמלה
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ביום ,  מזה כחודש וחצי מאז נפתחו קבוצות לימוד מסודרות של בר מצווה ובנות מצווה 
רביעי האחרון החלטנו לעבוד על הגיבוש החברתי בקבוצה ויצאנו לשחק באולינג 

 .היה כיף מצחיק והכי חשוב שהתגבשנו, בשיטת תחרות בין שתי קבוצות
 .נקודות 333נקודות ורון פז עם  337בתיה מנשה עם : הזוכים הם

לתפילת “  כתר תורה ” מטרת הגיבוש צלחה ולאחר המשחק נסענו חזרה לבית הכנסת  
 .אמן, בתקווה לחודש שקט מבורך והרבה לימוד תורה, ראש חודש אלול

 .תלמידים 31קבוצת הבר מצווה כוללת ברגע זה 
 .תלמידות 5קבוצת הבת מצווה 

 .  בתקווה לקבוצות נוספות ולנוער נוסף שימלא את בתי הכנסת בעיר

אבל המציאות ,  בחיים לא חשבנו שנעשה פינה שבה אנו מודיעים על סגירת המקראון 
 .התורמים וכל מי שאי פעם נתן יד, המתנדבים, ראשית נודה לכל התומכים, חזקה מכל

 .אז למה זה קורה ולמה הוחלט לבינתיים לסגור את המקראון
 ,שלום לעורכי המקראון

 ?מה קרה, ככה בקלות לוותר
, המקראון זה כמו ילד אנחנו קמים בלילות כדי להשלים לו את החסר , בחיים לא? בקלות

אנחנו יוצאים החוצה כדי להביא לו עוד דברים והכי חשוב אנחנו דואגים להוציאו כל 
, אבל יש קו מסוים שגם אנחנו לא מוכנים לרדת , אז זה לא בקלות וגם לא מוותרים, שבוע

בתת מודע כולנו ,  המקראון התפתח גדל והפך להיות חלק חשוב בשבת לאנשי הקהילה 
 .להחמיא ועוד, לבקר, מקדישים לו פרק זמן כדי לעיין

הכותרות כבר לא ,  התמונות לא ברורות ,  כרגע המקראון בשחור לבן הוא פגיעה בתדמית 
אנחנו מרגישים שכל ההשקעה שלנו לא מוצגת כראוי וזאת פגיעה בקהל , מושכות עיניים

 .הנאמן למקראון שיודע את טיבו ויופיו
 ?פניתם לעזרה או שאין עם מי לדבר

המצב הוא שההשקעה הכספית כל כך גדולה ועד עכשיו תודות , פנינו ואין לנו תלונות כרגע
לתרומות פה ושם ועזרה ענקית של ועד אשדוד המקראון החזיק מעמד כשנה וחצי אך 
כרגע אנו נמצאים בתקופה של בחירות שינויים ככה שאף אחד לא מוכן לקחת החלטות 

בשיחה עם גזבר המועצה הנוכחי נריה הרואה הובטח שעניין המקראון יהיה כחלק , כבדות
 .אך כמובן שאינו יכול להכניס זאת לתוקף כרגע עד סיום הבחירות, מהתקציב השנתי

 ? אז תקווה יש
כרגע אנחנו מחכים ומאמינים שבעזרת אנשי הקהילה ובמידה וועדי האזורים ,  תמיד יש 

 .יקבלו החלטה שהמקראון הינו חלק חשוב אנחנו נחזור ובגדול
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 “יש לנו אחלה עתיד בקהילה”: אפשר להכריז, לאחר שבועיים של הנאה והמון השקעה
מהיום הראשון למדנו שבכל בוקר הדבר הראשון שעושים זה להודות לבורא העולם על 

 .ברכת ההשכמה תלויה לכל ילד וילדה בחדר, שהחזיר לנו את הנשמה
 

במהלך השבועיים התחלנו את היום בתפילת בוקר בעזרת החזנים האדיבים רן יוסף 
 .ואלדר יפת

 
, פארק הקופים, בריכה, חידונים, החניכים נהנו מסרטים שבהם קיבלו פופקרון וקולה

 .פעילויות יצירה מגוונות ובנוסף מפרסים להגברת המוטיבציה והתחרות
 

בזכותם של מספר אנשים נדיבים זכו ילדי הקייטנה בארוחות עשירות כגון טגרינס 
 .מאפים ודברים מתוקים, וקציצות

 
עשו יצירה של , ילדי הקייטנה למדו ברכות ויצרו את חוברת הברכות האישית שלהם

למדו על עניין המזוזה והכי חשוב שהם יוצאים בקריאה גדולה , עשרת הדברים ותיבת נח
 .שאין על בני מקרא

 
למדריכים צליל , רגינה משה, מגדי טחן, יוסף מנשה: לסיום נודה לכל הצוות המקסים

 .רעות פסח ובן יוסף ולכל מי שעזר והושיט יד, פסח
 

 .... תמונה אחת שווה אלף מילים אז הבאנו לכם כמה
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מערכת העיתון ראיינה מספר קייטנים ואנשי צוות מהקייטנה ושמעה את 
 : הדברים הבאים

 
הגעתי בשבוע השני להתרשמות בקייטנה ונהניתי כל כך : " ר ועד רמלה מר אליהו לוי "יו

, ראיינתי מספר חניכים וקיבלתי תגובות חיוביות מאוד , לראות את המקום פורה בילדים

 "אנחנו נמשיך בעשייה לקירוב בני הנוער

זה שנים רבות אני מגיעה למקום העבודה לשגרה : "עדנה אלישע מזכירה ראשית של העדה

הקייטנה גרמה לי אושר רב לראות כל בוקר ילדים וילדות נהנים להם במתחם ,  רגילה 

 "העדה לאחר שנים של אי עשייה

עד היום רק השתתפתי ,  זה פעם ראשונה שאני מדריך בקייטנה : "חן כהן מדריך בקייטנה

עבודה קשה אך משתלמת צריך להוריד את הכובע בפני כל אנשי , בפעילויות עדתיות כחניך

 "הצוות על העבודה המצוינת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמה כיף כל בוקר לקום לצורך הכנת אוכל וניקיון המקום : " איש התחזוקה '  אילן פרג 

עד היום האולם המשופץ שימש רק לאזכרות והיום ישנה תפנית ,  לצורך דור העתיד שלנו

 " מי ייתן ועבודת קודש זו תימשך, האולם משמש גם לפעילויות חינוכיות

אנחנו כבין החניכים הגדולים בקייטנה נהנו מאוד עשינו : "קובי וצחי לוי חניכים בקייטנה

והכי נהנו זה לעלות חזנים בתפילת הבוקר של , קצת צחוקים ושטויות כמו כל ילד שעושה

 "הקייטנה

זאת התחלה לפעילות רבה ומגוונת שייהנו בני : " רכזי הקייטנה מאור דבח וירון ללוז 

 "מתבצעות להם פעילויות לאורך כל השנה שלחו את ילדיכם –! הורים יקרים זכרו, העדה
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 ". הצלחה גדולה"ניתן לסכם את הקייטנה כולה בשתי מילים 

ההצלחה כבר התחילה עם כינוס וועד רמלה יחד עם וועד מצליח על אותו שולחן 

אז כבר דבר אחד טוב נעשה זה ,  לסגירת אישור השתתפות שני האזורים בקייטנה 

 .ששני וועדים מתלכדים להם לדיונים יחד ליצירת שיתוף פעולה פורה

מיד לאחר מתן האישור החלה עבודת השיווק והפרסום עם חלוקת פלאיירים לבתים 

ומעשה זה הוכיח את עצמו ובזמן של פחות משבוע וחצי הרישום לקייטנה ניסגר 

 .ילדים נרשמו 51-ולמעלה  מ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ימים ולילות ישבו להם רכזי הקייטנה מאור דבח וירון ללוז כדי לבנות תוכנית דתית

כמו כן נקנה ציוד רב כגון טניס .  חברתית ומגבשת אשר ייהנו ממנה הקייטנים -

חומרי יצירה אשר ישמשו גם לכל ,  משחקי חברה ,  כדורגל נייח ,  הוקי אויר , שולחן

 .הפעילויות במהלך השנה

החניכים זכו כל בוקר בתפילה אשר זיכתה את נפשם וקירבה אותם מבחינה רוחנית 

, 8111כמו כן נהנו להם הילדים באטרקציות מטורפות כדוגמת ימית  ,  לבורא 

 .פארק הקופים ונחשונית, סופרלנד

 

 .גודל לנו דור לתפארת -מטרות הפעילות הושגו
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ֵאל  ְצאּו ְבִיְשרָּ ֵאׁש ַמֲעִביִרים| ְולֹא ִימָּ  :ַיְלֵדיֶהם בָּ

או ששורפים אותם באש ,  היא עבודה זרה שמעבירים בניהם מתוך האש מצד אל צד 

 .לעבודה זרה

 

ִרים| ְוׁשֵֹאל אֹוב ְוִיְדעִֹני   :ְוחֵֹבר ֲחבָּ

אֹוב ֵמֶאֶרץ קֹוֵלךְּ " ומדברי שנאמר  ,  מעשה האוב היא שכורה לו בור ונכנס שם  ישעיהו " ) כְּ
והרבניים אומרים ,  הוא כפי דעת החכמים הוא המפיל בגורלות ובנקודות , וידעוני(. 1, כט

הוא הלוחש על ,  וחובר חבר .  שמשים עצם חיה הנקראת ידוע בתוך פיו ומדבר מאליו 

 .החולה דברים ידועים אצלו

 

ִקי  ִרים| ְוַהֵׁשם ְיַבֵער ַדם ַהנָּ  :ֵאם ַנֲעֶשה ַדְרֵכי בָּ

, השם יבער דם הנקי מבינינו  ,  רוצה לומר שאם נעשה ונלך בדרך אנשים צדיקים וברים 

שלא ישפוך דם נקי בתוכנו שלא תהיה העבירה הזאת בינינו ולא נצטרך לכפרה בעגלה 

כי ,  השם יבער את השופך דם הנקי  ,  או שיהיה פירושו שאם נלך טובים וברים ,  הערופה 

ובדרך נס יתגלה ההורג והורגים אותו , כעת שעורפים את העגלה יתקבצו שם אנשים רבים

אמרו שאם יהיו ישראל ,  ובדרך דרש .  שזהו וטעם עריפת העגלה בפי גדולי החכמים 

והעגלה הייתה הולכת , שבאותו הדור צדיקים היו משלחין  את העגלה והיו הולכים אחריה

אז ,  העלה אינה הולכת ,  ואם לא היו הדור צדיקים . והיו הורגין את הרוצח, עד בית הרוצח
עוד אמרו שתולעת הייתה מתילדת מגוית העגלה בדרך נס והייתה .  היו עורפין אותה 

 .הולכת אל ההורג והורגת אותו

 

רּון  ֵאל ְיׁשֻׁ מֹהּו מֹוֶרה ִממֹוִרים| ֵאין כָּ  :ּוִמי כָּ

שמי יוכל .  רוצה לומר כי אין כאלוהינו מורה יותר ממורים שהורנו בכל דבר והשכילנו 

כי ההורג שעשה בסתר והשם יתברך נתן תקנה ודרך ,  אלוהינו '  להורות הנסתרות כה 

כי מי יוכל להורות ולהודיע כל הנסתרות כאלוהינו ,  להגלות העניין על ידי עריפת העגלה 

ה : ִבְזִמירֹות ְוִׁשיִרים| ְנַׁשְבֶחנּו  –יתברך ועל כן  קָּ ַבּה ִבְצדָּ  .ַמְׁשִפיל ּוֵמִרים| ִכי גָּ

 

רּוךְּ ה ָאֵמן' בָּ ם ָאֵמן וְּ עֹולָּ  .לְּ
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ע מתוך ספר טוב טעם של "פירוש לפיוט הפרשה של רבנו אהרון בן יוסף בעל המובחר נ

 .ע"רבנו ברכה הכהן נ

 

ִרים' | ֶאֱהבּו ֶאת ה  :דֹור ְיׁשָּ

, ומה היא אהבתכם את השם ,  רוצה לומר שהם מדור ישרים אהבו את השם והלכו בדרכיו 

  -זהו 
 

ִרים| ִהְתקְׁשׁשּו וָּקּׁשּו  ט ּוֵמישָּ  :ְוֶאֱחזּו ֶצֶדק ּוִמְׁשפָּ

אלא תהיו אוחזים דרך ,  רוצה לומר שתלכו בצדק וביושר ובמשפט שלא תעוותו את הדין 

, היושר ותהיו מחפשים ומפשפשים במעשיכם ותתקנו אותם כפי מה שגזר בוראכם יתברך 

במדבר " ) מקושש עצים " שהוא עניין חיפוש וחקירה מעניין  ,  שזהו עניין התקוששו וקושו 

 .ביום השבת כאילו מחפש עצים, (11, טו

 

רִים| ְרצֹון ֵאל ֲעשּו   :ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים| ֶנֱאְמֵני ֵלב : ּוְתנּו ַבְּׁשעָּ

רוצה לומר כי בכל עיר ועיר צריך להימנות שופטים ושוטרים אצל השופטים כדי שישפטו 

והשוטרים הם משמשים אל השופטים לעשות .  לכל אנשי עירם כי במשפט יתקיים העולם 

ולהשיב חוב את זה לזה ,  כגון ללקות את מי שהוא חייב מלקות ,  מה שיצוו השופטים 

אלא יהיו אנשים ,  וכיוצא באלו ואמר הרב שיהיו השופטים נאמני לב שלא יהיו מקלי דעת 
ים " שלמים באמונתם ובמעשיהם כמו שכתוב   ֹנִׁ ב נְּ ּו ים  מִׁ ֲחכָּ ים  שִׁ נָּ ֲא ֶכם  לָּ בּו  הָּ

ים  יֻדעִׁ ט ֶצֶדק " וכתוב  (  31,  דברים א " ) וִׁ פַּ שְּ ם מִׁ עָּ ועל כן ,  ( 32,  דברים טז " ) ושפטו ֶאת הָּ

 .ראויים השופטים להיות מנאמני לב

 

ִכיִרים| ְביֶׁשר ִיְרְדפּו  ִנים מָּ  :ְולֹא ִיְהיּו פָּ

, רוצה לומר שהשופטים צריכים שירדפו אחר היושר שלא יעוותו את הדין ושלא יכירו פנים 

ואף על פי אחד מן ,  שיחשוב השופט את שני היריבים כאלו לא ראה ולא הכיר אותם מימיו

וכן אמרו החכמים בעת שיעמדו לפני בעלי הדין ,  היריבים אוהבו יחשבוהו כאילו הכירו 

 .ואחר שיפטירו מלפניך יראו בעיניך כזכאין, יראו בעיניך כחייבים

 

ַמִים  א ׁשָּ בָּ ֵקל : ּוִמְׁשַתֲחֶוה  ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים| ְועֵֹבד צָּ  :ַעל ִפי ֵעִדים ְכֵׁשִרים| ִיסָּ

כגון מלאכים ,  רוצה לומר שאם תשמע שאיש אחד עבד לצבא השמים או לאלהים אחרים 
אלא יעשו זאת אחרי .  לסקול אותו באבנים ,  האיש ההוא מחויב סקילה ,  וכיוצא בהם 

אחר שיודע לך הדבר בבירור על ידי עדים כשרים שאין מדרכם ,  חקירה ודרישה רבה 

תָּ ֵהיֵטב"כמו שכתוב , שיכזבו ַאלְּ שָּ תָּ וְּ רְּ קַּ חָּ תָּ וְּ שְּ רַּ דָּ  (.35, דברים יג" )וְּ

 

ֵאל   :לֹא ִיְהֶיה ֵמֲאנִָּשים נְָּכִרים| ּוֶמֶלְך ִיְשרָּ

רוצה לומר שציווה השם לישראל שאם ירצו לשים עליהם מלך ישימו להם המלך מאחיהם 

שלא ישימו המלך מאומה נוכרייה כמנהג בני עשו שמשימים מלכיהם , מתוך שבטי ישראל

 .כמו שכתוב בתורה, מאומות אחרות
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 משפטי חכמה

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

 .תהנו ותחכימו, כדי שנוכל ללמוד מהם
 

 :הפסוק

ֶשה קְּ חֹות מַּ יש תֹוכָּ ֵפא, עֶֹרף-אִׁ רְּ ֵאין מַּ ֵבר וְּ שָּ ע יִׁ  (3' משלי כט) .ֶפתַּ

 
 :הפרוש

מי שזקוק לכך שיוכיחוהו פעמים רבות ומקשה עורפו מלשמוע לתוכחת יבוא 

 .יום ויקרהו אסון ולא יוכל להינצל ממנו
 

 :הפסוק

ם עָּ ח הָּ מַּ שְּ ים יִׁ יקִׁ דִׁ בֹות צַּ רְּ ם, בִׁ ע ֵיָאנַּח עָּ שָּ שֹל רָּ מְּ  (8' משלי כט). ּובִׁ

 
 :הפרוש

שכן שלטונם של ,  שם רבה התפארת ,  במקום שהצדיקים שמחים על הצלחתם 
ובמקום שהרשעים שולטים בא חורבן , הצדיקים הוא פאר וכבוד למקום ולעם

 .על המקום ונאנח העם

 
 :הפסוק

יש יו-אִׁ ח ָאבִׁ מַּ שַּ ה יְּ מָּ כְּ ַאֶבד, אֵֹהב חָּ רֶֹעה זֹונֹות יְּ  (87' משלי כח). הֹון-וְּ

 

 :הפרוש
 .והמתחבר לזונות והמפרנס והדואג להן יאבד הון, המחכים משמח את לב אביו

 

 :הפסוק

יד ָאֶרץ ט יֲַּעמִׁ פָּ שְּ מִׁ ֶסנָּה, ֶמֶלךְּ בְּ רּומֹות ֶיֶהרְּ יש תְּ אִׁ  (82' משלי כח). וְּ

 
 :הפרוש

מלך המושל במדינתו על פי חוקי הצדק והיושר ארצו תעמוד ותתבסס לאורך 
ואם המלך הוא איש האוהב תרומות הדורש מן העם מתנות רבות ,  שנים 

 .ומיסים כבדים ארצו תחרב
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במקומות אחרים בכדור הארץ המצב חמור ,  בזמן שאנו סובלים מהחום הקיצי הישראלי 

בסין עיר שלמה נמחקה , סובלים משיטפונות הרסניים, בחבל לדאק שבהודו:  עשרת מונים

אין כל זה .  ובגרינלנד קרחון ענק כפעמיים גודלה של מנהטן התנתק מהיבשה , ממפולת בוץ

 .זאת שוב אותה הקלישאה -וכן. זה לא סוד, כדור הארץ הולך ומתחמם מדי שנה. מקרי

 

אזורים נרחבים על פני כדור הארץ יהפכו : הסכנות בהמשך של מגמה זו הן קטלניות לאדם
סכנה .  בעוד שאזורים אחרים יסבלו משיטפונות בלתי פוסקים לאורך כל השנה , מדבריים

אולם .  ח מה שייפגע בתהליך מחזור החומרים הטבעי "נוספת היא הכחדת בתי גידול של בע

דבר שיגרום לעליית מפלס המים  -חמורה מכל היא הסכנה של המסת הקרחונים בקטבים 

 .יציף ערים שלמות על גדותיהן

 

מגיעים אל ,  ביניהם פחמן דו חמצני ומתאן ,  פליטת גזי חממה ?  אז למה בעצם זה קורה  

כתוצאה מכך .  שכבת האוזון שבאטמוספרה העליונה ומדללים בכך את ריכוז האוזון 

ובנוסף דילול שכבת ,  ספקטרום רחב יותר של קרני שמש פוגע בכדור הארץ ומחמם אותו 

בתוך כדור ,  האוזון גורם גם לכליאתן של אותן קרניים קטלניות בעלי אורכי גל קצרים 

 .הארץ ממש כמו בחממה

 

 851-לפני כ "  המהפכה התעשייתית " התהליך הזה אינו חדש והוא מלווה אותנו מאז ימי  
. של המאה הקודמת החלו מדענים להבין שהוא באמת מתרחש  71אולם רק בשנות ה, שנים

 852התחייבויות על הקטנת פליטת גזי החממה ב , לא הרבה? ומה מנהיגי העולם עשו מאז 

. מעט מדי ומאוחר מדי ,  ל הוא בגדר מתן אקמול לחולה סרטן " הפתרון הנ   –  8181עד  

המודעות לחשיבות השמירה על איכות הסביבה גדלה באופן ניכר בשנים ,  ולמרות זאת 

 .ויותר ארגונים נאבקים מדי יום על כדור נקי, האחרונות

 

להלן מספר דברים . אך שמירה על הסביבה אינה תלויה רק בהם אלא גם בכל אחד מאיתנו

לא להתעצל ולהשליך את הפסולת . פשוטים שבאפשרותו של כל אחד מאיתנו לתרום בהם

עיתונים ישנים ,  יש להשתדל למחזר ניירות .  בפח גם אם מדובר בעוד כמה צעדים 

מומלץ לנסות לעשות שימוש חוזר בשקיות ניילון ובמוצרים ישנים ואת חלקם . ובקבוקים

לא להשאיר מכשירי .  ובכך גם לעשות טוב לאחרים   -אף לתרום במקום להשליך לזבל 

כל אלו הן רק קצה .  ולא להשליך סוללות משומשות בפח ,  או ברזים דלוקים / חשמל ו 
ואולי ,  המזלג של הפעולות שכל אחד מאיתנו יכול לאמץ כדי לשמור על סביבה נקייה 

 .להאט את התחממות הכדור
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 .ותזכו בפרס  benooa@gmail.comלפניכם תפזורת מצאו את המילים  ושלחו למייל 

 
 

 פרשיות מספר דברים  33בתפזורת שלפניכם מוסתרים 

 ש ה נ א ו ם י ר ב ד

 פ נ צ ה א ר כ י מ ו

 ט ת ב פ ת ט ש ע י ק

 י ק י ש ח ס ת ל ח ל
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 ס ל ל א ו ב ת י כ ט

 ש א צ ת י כ נ ב י ד

 ע ח י ק ש ל מ ד ק מ

 ה כ ר ב ה ת א ז ו ע
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 אם לא צחקתם יש להשתמש בשיטה המופיעה : הוראות
 .בתודה אגף הצחוק הקהילתי... בתמונה

 !אתם קהל קשה, נתנו לכם שיטות לצחוק  וזה לא עוזר

פאדיחות וכל דבר , בדיחות, קומיקסים, זמן שאתם תצחיקו אותנוהגיע ה

 .שעולה לכם לראש רק לא לשכוח שיהיה בטעם טוב

 

 שלחו משהו מצחיק שיגרום לנו ממש 

 .להתלהב ותזכו בפרס           

 .ספל מלא ממתקים -השבוע הפרס 

 

   benooa@gmail.comלשליחה   

שני פרסים יושבים בבר ורואים שתי 

 . חתיכות יושבות בשולחן ממולם

 " .בוא נלך אליהן: "אומר האחד

שישלמו את ,  חכה :  " משיב לו חברו 

  ".החשבון קודם

גרוזיני מתקשר למכבי אש ומבקש 

 . שיבואו מהר כי ביתו עולה באש

 .שאלו הכבאים" ?איך להגיע אליך"

אתם רוצים ,  תגידו : " ענה הגרוזיני 

עלי  ד  ו ?  לעבו ט האו עם  ו  ע י תג

 ."האדום

יושב לו זקן ! מצחיק   -לא חשבתי שאהיה כה עשיר  

שואל ... בלובי של בית האבות ומחייך מאוזן לאוזן  

עונה לו "  ? מה אתה כל כך מבסוט  " אותו חברו  

לא חשבתי שאהיה כל כך עשיר בערבות " הזקן  

הנה אני יושב למולך פי מלא זהב שערי כולו ". ימי

, כסף יש לי אבנים בכליות סוכר בכמויות בדם 

פלטינה באגן הירכיים פלטינה במפרקים עודף 

 ..."  ברזל בדם ומלאי בלתי נגמר של גז טבעי 
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 משפטים

 .תוגת אימו -ובן כסיל , בן חכם ישמח אב

 .זה החשוב מכל -מה שהאדם לומד לאחר שכבר הוא יודע הכל 

 .שיא החכמה הוא היכולת להסתיר אותה

 .ערכו פוחת -כל דבר שמתרבה 
 .ערכו עולה -ככל שמתרבה -ואילו השכל

 .ויאהבך -הוכח לחכם

 .הרואה את הנולד? איזה חכם
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 כוס חלב 
ילד עני שנהג למכור סחורה מדלת לדלת כדי לממן את לימודיו בבית , יום אחד

 .והוא היה רעב, אגורות 31גילה כי חסר לו רק מטבע אחד קטן של , הספר

אולם דעתו נתבלבלה עליו כאשר אישה ,  הוא החליט לבקש ארוחה בבית הבא 
. במקום לבקש ארוחה הוא ביקש לשתות מים .  צעירה ונאה פתחה את הדלת 

 .ולכן הביאה לו כוס חלב גדולה, היא חשבה לעצמה שהוא נראה רעב

אתה לא חייב : " היא ענתה " ? כמה אני חייב לך : "הוא שתה באיטיות ואז שאל
אם : " הוא ענה . " אמא לימדה אותנו שלא לקבל תשלום תמורת חסד . לי דבר

לא רק שהוא ,  כאשר הווארד קלי עזב את הבית ."אני מודה לך מעומק לבי, כך
 . אלא גם אמונתו באלוהים ובאדם התחזקה, חש חזק יותר מבחינה פיסית

הרופאים .  אותה אישה צעירה חלתה באופן אנוש ,  שנים רבות לאחר מכן 
שם ביקשו ,  הם שלחו אותה לעיר הגדולה ,  לבסוף .  המקומיים היו מתוסכלים 

ר הווארד קלי נקרא לחדר " ד .  ממומחים לחוות דעה על מחלתה הנדירה 
. אור משונה נדלק בעיניו ,  כאשר הוא שמע מאיזו עיר היא הגיעה .  המומחים 

הוא הלך לראות אותה כשהוא .  הוא קם מייד והלך אל חדרה בבית החולים 
הוא חזר לחדר המומחים .  וזיהה אותה מייד ,  לבוש בחליפת הרופאים שלו 

, מאותו יום והלאה .  כאשר הוא נחוש לעשות כמיטב יכולתו להציל את חייה 
 .הוא ייחס תשומת לב מיוחדת למקרה שלה

ר קלי ביקש מהמשרד להעביר אליו את " ד .  הם ניצחו ,  לאחר מאבק ממושך 
והחשבון נשלח ,  רשם משהו בצד , הוא הסתכל בו. החשבון הסופי לצורך אישור

משום שהייתה בטוחה שהיא תיאלץ ,  היא חששה לפתוח אותו. אל החדר שלה
 .לשלם אותו עד סוף חייה

היא .  ומשהו משך את תשומת ליבה בצד החשבון , בסופו של דבר היא הסתכלה
, על החתום . שולם במלואו באמצעות כוס חלב אחת: "קראה את המילים הללו

: וליבה השמח התפלל ואמר ,  דמעות של שמחה זלגו מעיניה ."ר הווארד קלי"ד
 "שאהבתך התפשטה בליבותיהם ובידיהם של האנשים, אלוהים, תודה לך"

המעשה הטוב שאתה עושה ".  שלח לחמך על פני המים : " ישנו פתגם שאומר 
אם לא .  עשוי להועיל לך או למישהו שאתה אוהב בזמן הכי פחות צפוי , היום

לפחות הפכת את העולם ,  זכית לקבל את גמולך על המעשה הטוב שעשית 
 ?האם אין זו משמעות החיים כולם. למקום טוב
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