דרושה בת שירות לאומי
הנהלת עמותת היהדות הקראית העולמית מחפשת
נערה העומדת לסיים כיתה י"ב או בוגרת י"ב לביצוע
שירות לאומי בקהילה במקום שירות צבאי ,במוסדות העדה ברמלה8אשדוד
התפקיד מיועד למתאימות בלבד ,וכולל עבודה מאתגרת ומגוונת בתחומים שונים
לטובת הקהילה.
לפרטים:
עדנה אלישע ,מזכירות המועצה העליונה .81-9899889
נריה הרואה ,גזבר העמותה 8/8-5989/1/ ,
בן יוסף  8/98819811אשדוד

סדנא לאומנות השכנוע
ב"ה תתקיים בבית התרבות באשדוד ברח' האצ"ל  ,7השיעור הרביעי בסדנת
אומנות השכנוע והקניית ביטחון עצמי לדבר בפני קהל.
את הסדנא יעביר עו"ד יניב זייד.
ביום רביעי  7/7/10משעה  18:00עד . 21:30
בואו בהמוניכם.
לפרטים:

טלפון המועצה 08-9249104 :
פלפ' ירון ללוז054-7247721 :

החלה ההרשמה להגשת מועמדות לבחירות
בקהילה בוועדים השונים .כל המעוניין יפנה
ליו"ר הוועד המקומי לקבלת טופס רישום.

סמינר קיץ 0202
בתאריכים  8181עד 8/81
יתקיים סמינר קיץ לבני נוער הקהילה בגילאי 81-81
הפרטים המלאים בגליון הבא.

במלאת שנה לפטירת האדמו“ר
חיים בן יצחק הלוי זצ"ל
עלייה לבית העלמין בשעה  03:90בבוקר
האזכרה תתקיים אי"ה ביום חמישי ג באב
התש"ע  51/7/50בבית הכנסת המרכזי באשדוד אזור א‘.
סעודת מצווה לזכרו תתקיים לאחר תפלת ערב.
ועד הקהילה
באשדוד

המשפחה

מנהגי האבלות
על מנת שכל אחד ואחד ידע את מנהגינו נביא מידי שבוע מעט מן מנהגי האבלות.
על מי חייבים להתאבל:
מדין תורה חייב האדם להתאבל על ששת שאריו שהם :אביו ,אמו ,אחיו ,אחיותיו ,בניו
ובנותיו.
בנוסף חייב הגבר להתאבל על אישתו והאישה על בעלה.
וזה ממאמר הכתוב "והיו לבשר אחד" (בראשית ב‘ )/2
מתוך דרך ארץ ומתוך צער אנו כואבים את כל הקרובים והמכרים אשר אנו מכירים אך
כמנהגי אבלות אנו עושים רק על הנזכרים בשני הסעיפים הקודמים.
על מי לא מתאבלים:
לא נתאבל על אדם שהוציא עצמו מקהל ישראל או שהמיר את דתו והפך לכופר.
לא נתאבל על הנעדר  ,או על הטובע בים אשר גופתו לא נמצאה  ,כיוון שעדיין תקווה
שאלו בחיים.
אין מתאבלים על הנפל (ולד מת בתוך ימי ההריון) כי אינו עדיין בן קיימא.
אין מתאבלים על המתאבד בכוונת תחילה ובהכרה מלאה ,אולם מנחמים את משפחתו,
כי הניחום הוא לכבוד החיים.
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יש חברים שמכירים שנה ויש חברים שמכירים כמה חודשים,
אך יש חברים שמכירים למעלה מ  /1 -שנים ,אלו הם כבר אחים יותר
מאשר חברים .אפשר לומר שאת הכל כבר עברנו ביחד ,מהרגעים המשמחים
ביותר ועד לרגעים משמחים פחות .לימודי תורה דת והלכה ,טיולים ,
ארוחות על האש – וכבר קשה לנו למנות.
בן היקר,
אנחנו ,אחיך ,מאחלים לך יומולדת שמח וימים מאושרים,
הצלחה  ,בריאות ,וברכה מאת בוראנו השוכן במרומים.
תבלה כל יום בחייך כאילו אין מחר,
החיים הם כמו פיתה וכדאי לנסות לדחוף
הכל ולמרוח בחומוס צבר.
שתזכה תמיד להיות עם אנשים שאתה
אוהב ,ותמשיך להוביל לקדם את העדה
עם כל הלב.
מאחלים :חבריך-אחיך האוהבים.

מזל טוב לרינת פרג‘ לרגל יום
הולדתך המון אושר בריאות
והצלחה בכל מעשי ידיך.
באהבה בעלך וילדיך האוהבים.

מזל טוב לדורין טופחי מאופקים
לרגל יום הולדתך המון אושר שמחה
ועושר ושתצליחי בכל מעשי ידיך.

צבע את הציור שלח למייל
benooa@gmail.com
ותזכה בפרס.
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מה עושים ....בחופש????

הרישום נסגר
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איזה שבוע גדול של כדורגל ,משחקי המונדיאל הגיעו לרמה שאנו כצופים מתחילים להנות מכל רגע.
שמינית הגמר התחילה במשחק בין אורוגוואי לדרום קוריאה שנגמר ב  /-/ -לאורוגוואי.
במשחק השני ארה" ב נבחרת הפייטרים והלוחמים פגשו את גאנה ,האפריקאית היחידה שנשארה
בטורניר ,משחק לחימה גדול של ארה"ב לא עזר להם הפעם ובארכה גאנה ניצחה לאחר  02דקות של
 /-/ז‘אן כבש והתוצאה בסיום  /-/לגאנה.
יום ראשון הגדול אנגליה  -גרמניה ,משחק גדול היה ,טעות חמורה של השופט גם זה היה במשחק,
היו רק  5שערים כי השופט לקח שער מהמם של אנגליה .גרמניה מנצחת .2-/
אותו יום ראשון הסתיים בניצחון של ארגנטינה על מקסיקו  /-1גם שם הייתה טעות שופט ,טבס
כבש בנבדל ברור אבל איפה היה הקוון ? לפחות במשחק קיבלנו שער מדהים של טבס בבעיטה
שהייתה צריכה לקבל דוח על מהירות.
יום שני התחיל במשחק פושר אבל די מהנה מבחינת הולנד ,כמה ביצועים של רובן בעיקר ,הספיקו
לניצחון  /-/כאשר בדקה ה  01 -סלובקיה מקבלת פנדל ומיד עם כניסת הכדור לרשת השופט שרק
והולנד ברבע הגמר.
ברזיל עושה את שלה יפה עם הרבה כישרון  1-2על צ‘ילה ,וכולנו כבר יודעים כמה נגמר רבע הגמר
הראשון ,במפגש המסקרן בין הולנד לברזיל (יום שישי ב– .)/0:22
במשחק החלש ביותר בשמינית הגמר הסתיים בבעיטות עונשין  5-1לפראגוואי על יפן.
במחצית שנייה טובה יותר הצליחו הספרדים לכבוש ולנצח  /-2את פורטוגל.
להלן מפגשי רבע הגמר:
ברזיל

נגד

הולנד

גאנה

נגד

אורוגוואי

ארגנטינה

נגד

גרמניה

פראגוואי

נגד

ספרד

בני מקרא חוזרים לשחק
בתאריך ה /520-בני מקרא חוזרים לשחק בוולפסון .
רוצה להצטרף???
חושב שאתה מספיק טוב?
התקשר ל–  ,252//02200ואולי תצטרף לקבוצה!
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זה לא פעם ראשונה שהמקראון מפרסם על כך שיש בית כנסת בעיר העתיקה בירושלים
השייך לקהילתנו הקדושה ובנוסף יש בית הארחה לכל המעוניין ,הפרוצדורה כל כך פשוטה
וקלה ,צריך להתקשר ולדבר עם האחראי שם .שמו שוקי לוי בן אדם מדהים ומארח חביב,
כהוכחה קבלו מכתב הוקרה מהמשפחה האחרונה שהייתה שם בשבוע שעבר.
 252-////225לתיאום הגעה.

ליהושוע )שוקי ( לוי היקר!
ברצוננו להודות לך מקרב לב  ,על האירוח הנפלא בסופ"ש.
היה לנו הכבוד והעונג להתארח בבית הכנסת  ,באווירה המרגשת והקסומה של
ירושלים .זו אכן הייתה חוויה מאוד מיוחדת.
תודה על כל תשומת הלב  ,ההשקעה  ,האכפתיות והמסירות הרבה ובכלל על כל
השהות  .הנעמת לנו את שהותנו ואנו נהנינו מאוד ונשארנו עם טעם של עוד.
אנו מקווים שמשפחות נוספות יענו לקריאה לבוא ולהתפלל בירושלים בשבתות
ולחוות את החוויה המיוחדת  .יישר כוח  ,כן ירבו אנשים כמוך  .יהי רצון מלפני
בורא עולם שיקויים בך המקרא:
אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת .והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה
השקט ובטח עד עולם .ברוך ה‘ לעולם אמן ואמן.
ברגשי הוקרה והערכה
משפחת הרב משה פירוז

דירת העדה שבסמוך לבית
הכנסת בבאר שבע פנויה לאכלוס
לסטודנטים בלבד
לפרטים נוספים:
מרדכי אלטנאני
25270/0/0/
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בשם השם נעשה ונצליח
מתגייסים יקרים,
שלום רב,
בהתאם להחלטת המועצה הדתית ,והנהלת העדה ,יתקיים ביום חמישי,
ה ,01/20/92-כנס למתגייסים.
מתבקשים להגיע לכנס נערים ונערות אשר לומדים בכיתות י"א ,י"ב ,או סיימו
כיתה י"ב.
הכנס יתקיים במרכז העדה ברמלה  ,החל מהשעה  1022בבוקר ועד השעה
 .90022לקראת הכנס יש להירשם במרכזי העדה השונים ,ולקרוא את חוברת
המדריך הקצר למתגייסים על היהדות הקראית ,שנערך לקראת הכנס .החוברת
תימסר בעת ההרשמה ,במשרדי העדה השונים.
דמי הרישום לכנס (כוללים את עלות החוברת) –  922ש"ח.
למען הסר ספק – הרינו להבהיר כי לא יינתנו אישורים ללא הגעה לכנס.
הנכם מתבקשים ליידע את מכריכם בעניין זה.
להרשמה ולפרטים נוספים0
בן יוסף ;250-0000200 ,מאור דבח ;250-0105200 ,ירון ללוז .2500000009
נריה הרואה ;252-2121595 ,ר' משה פירוז.250-0190900 ,
בכבוד רב,
ועדת האישורים לצה"ל
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הטובים השניים מן האחד???
החששות הגדולים שהיו בעיר אשדוד לפני פתיחת בית הכנסת "כתר תורה" כגון :האם יגיעו
מספיק מתפללים כדי לפתוח את בית הכנסת גם בימי חול ? ,האם בית הכנסת המרכזי באזור
א‘ יפגע ? כל החששות האלו הופרכו מידית ,זה לא שיש כל כך הרבה מתפללים ,אבל יש,
וברוך השם שני בתי הכנסת פעילים גם בימי חול כרגע.
בית הכנסת המרכזי אולי נפגע בצורה יחסית בשבתות ,אך עדיין מידי שבת  52איש זו לא
פגיעה רצינית.
אבל משהו קורה בעיר ,בתי הכנסת מרוחקים זה מזה ולא במובן המרחבי ,אלא במובן האישי
 מה קורה בשעת התפילה ?.ידוע לכולם שבתי הכנסת בקהילתנו שונים ברובם כל אחד ואחד משאר האזורים בקהילה,
שינויים כאלה ואחרים יש בכל אזור ואזור פה ושם במנגינות ודברים קטנים נוספים ,כל עוד
זאת עיר אחרת ,כנראה שלאף אחד זה לא מפריע ועובדה ששום צעד לא נעשה עד היום.
אבל מה קורה ששינויים אלו באותה העיר?
אז נכון ,יש כאלה שיגידו אין מה לעשות ככה זה פה וככה זה שם וזהו! לא צריכים לעשות
עניין.
אבל יש כאלה שחושבים בראייה עתידית ,מה עושים עם קבוצות החזנות ? לפי מה נלמד ?
בבית הכנסת האחד לא עונים בחלקים כאלה ואחרים ובבית הכנסת השני כן .בבית הכנסת
האחד לא ׂשמים טלית בערב ובשני כן.
מבלבל ?! "כתושב אותה העיר ארצה להרגיש בנוח בשני בתי הכנסת ולא באחד כאורח ובשני
בן בית וכנ"ל לגבי הצד השני" .נאמר ע"י אחד המתפללים.
הבעיה הגדולה ביותר בכל עיר ובכל מקום בקהילה זה שאין ועד דתי אין קבוצת אנשים
שיושבת ופוסקת ,אז אם יש לנו מנהגים ומסורת כל כך גדולה ונפלאה ואנחנו לא יודעים
ממנה דבר ,מה אנחנו שווים ? צריך לעשות מעשים ללמוד ,להתאחד ,לשכוח מהגאווה
העצמית ולנסות לאחד שורות ,לא לשכוח שתפילה ששרויה במחשבות לא טובות אינה
מבורכת ,כי האדם צריך להיות מחובר למה שכתוב ולמה שהוא אומר בשפתיו.

אז מראה מראה שעל הקיר ,מה קורה בעיר ?

בתאריך  //202/2יום שני
ערב ראש חודש אב
יתקיים שיעור על מנהגי
התפילה בבית הכנסת "כתר
תורה" באשדוד בשעה /0:/5
* זהו שיעור לקירוב לבבות
ולאחדות העיר.
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ַאהרֹן ַהכ ֵֹהן ,אשר ֵה ִּשיב ֶּאת-
פרשה קודמת ,פרשת "בלק" הסתיימה במעשה ִּפינְ ָחס ֶּבןֶּ -א ְל ָעזָר ֶּבןֲ -
ֲח ָמת ה' ֵמ ַעל ְבנֵי-יִּ ְׂש ָר ֵאל ְב ַקנְ אֹו ֶּאתִּ -קנְ ָאת ה' ְבתֹוך בני ישראל (במדבר כה .)//
בפרשת "פינחס" הקב"ה מקנה לפינחס ולזרעו אחריו "ברית עולם" ,אשר כורת עמו עבור המעשה
עֹולם"
ַאח ָריו ְב ִּרית ְכ ֻהנַת ָ
ַרעֹו ֲ
ּולז ְ
הנ"ל .ככתוב " :וְ ָהיְ ָתה ּלֹו ְ
מכאן אנו למדים ,שמידת הקנאה ,למרות שמזיקה היא בחיי החברה ,עם כל זאת ,קנאת ה '
ומצוותיו הנה מידה חיובית ושכרה גדול מאוד .לכן ,חייבים אנו להילחם עם רשעים ולהוכיחם,
ַך ֶּאתַ -ה ִּמ ְצ ִּרי וַיִּ ְט ְמנֵהּו ַבחֹול" (שמות ב
כקנאת פינחס בן אלעזר ,וכקנאת משה רוע"ה ,ככתובַ " :וי ְ
ית ָך ְב ֵנ י
לֹה י ְצ ָב אֹות ִּכ יָ -ע ְזבּו ְב ִּר ְ
ֵאת י ַל ה ' ֱא ֵ
 ;)//וכקנאת אליהו הנביא ע " ה ,ככתובַ " :ק נֹא ִּק נ ִּ
יִּ ְׂש ָר ֵאל" (מלכים א יט .)/2
יתם
לאחר עניין פינחס בא צווי ה ' לצרור את המדיינים ,ככתובָ " :צרֹור ֶּאתַ -ה ִּמ ְד יָנִּ ים וְ ִּה ִּכ ֶּ
אֹותם ( "...במדבר כה  .)/0המשך העניין ימצא את ביטויו בפרשת "מטות" שבאה אחרי פרשת
ָ
"פינחס".
ַר ֵדן יְ ֵרחֹו" (במדבר כב  .)/קרבת בני
ַחנּו ְב ַע ְרבֹות מֹוָאב ֵמ ֵע ֶּבר ְלי ְ
בסוף פרשת "חוקת" נאמרַ " :וי ֲ
ישראל לארץ המובטחת חייבה בירור דיני נחלת הארץ וירושתה .לכן ,נצטוו משה רוע"ה ואלעזר
קּודי מ ֶֹּשה וְ ֶּא ְל ָעזָר ַהכ ֵֹהן ֲא ֶּשר ָפ ְקדּו ֶּאתְ -בנֵי יִּ ְׂש ָר ֵא ל
הכהן לפקוד את בני ישראל ,ככתובֵ " :א ֶּּלה ְפ ֵ
ָָאלף ְש ַב ע
קּוד י ְב נֵי יִּ ְׂש ָר ֵא ל ֵששֵ -מאֹות ֶּא ֶּלף ו ֶּ
ַר ֵד ן יְ ֵר חֹו" ( במדבר כו ֵ " ,)51א ֶּּלה ְפ ֵ
ְב ַע ְרבֹת מֹוָאב ַע ל י ְ
ּוש ל ִֹּשים" (במדבר כו  – )2/וזה כדי לחלק את הארץ לפי מספר האנשים בכל שבט ושבט,
ֵמאֹות ְ
ַח ָלה ְב ִּמ ְס ַפר ֵשמֹות" (במדבר כו פסוק .)21
ָארץ ְבנ ֲ
ככתובָ " :ל ֵא ֶּּלה ֵת ָח ֵלק ָה ֶּ
קּודי ַה ֵּלוִּ י ְל ִּמ ְש ְפח ָֹתם" (שם ,פסוק )50
אחרי פקודי בני ישראל נפקדו הלווים ,ככתוב " :וְ ֵא ֶּּלה ְפ ֵ
– כי אף על פי ,שלא קיבלו הלווים נחלה בארץ ,כי ה' הוא נחלתם ,קיבלו ערים בתוך בני ישראל,
יהן :וְ ֶּה ָע ִּרים ֲא ֶּשר ִּת ְתנּו
ּושמֹנֶּה ִּעיר ֶּא ְת ֶּהן וְ ֶּאתִּ -מגְ ְר ֵש ֶּ
ַאר ָב ִּעים ְ
ככתובָ " :כלֶּ -ה ָע ִּרים ֲא ֶּשר ִּת ְתנּו ַל ְלוִּ יִּ ם ְ
ַח ָלתֹו ֲא ֶּשר יִּ נְ ָחלּו יִּ ֵתן ֵמ ָע ָריו
ּומ ֵאת ַה ְמ ַעט ַת ְמ ִּעיטּו ִּאיש ְכ ִּפי נ ֲ
ֵמ ֲא ֻח ַזת ְבנֵי -יִּ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ֵאת ָה ַרב ַת ְרבּו ֵ
ַל ְלוִּ יִּ ם( :במדבר לה .)0-0
ָאבינּו ֵמת ַב ִּמ ְד ָבר וְ הּוא לֹאָ -היָה
עניין נחלת הארץ שימש עילה לשאלת בנות צלפחד ,ככתובִּ " :
תֹוך
ָאבינּו ִּמ ְ
ָרע ֵשםִּ -
ּובנִּ ים לֹאָ -היּו לֹוָ :ל ָמה יִּ ג ַ
ֲדת-ק ַֹרח ִּכיְ -ב ֶּח ְטאֹו ֵמת ָ
נֹוע ִּדים ַעל-ה' ַבע ַ
תֹוך ָה ֵע ָדה ַה ָ
ְב ְ
ָאבינּו( ":במדבר כז  .)1תשובת הקב"ה היאִּ " :איש
תֹוך ֲא ֵחי ִּ
ִּמ ְש ַפ ְחתֹו ִּכי ֵאין לֹו ֵבן ְתנָהָּ -לנּו ֲא ֻחזָה ְב ְ
ַח ָלתֹו ְל ֶּא ָחיו :וְ ִּאםֵ -אין
ַח ָלתֹו ְל ִּבתֹו :וְ ִּאםֵ -אין לֹו ַבת ּונְ ַת ֶּתם ֶּאת-נ ֲ
ֲב ְר ֶּתם ֶּאת-נ ֲ
ּובן ֵאין לֹו וְ ַהע ַ
ִּכי -יָמּות ֵ
ַח ָלתֹו ִּל ְש ֵארֹו ַה ָקרֹב
ָאב יו ּונְ ַת ֶּתם ֶּא ת-נ ֲ
ַאחים ְל ִּ
ָאב יו :וְ ִּאםֵ -אין ִּ
ַח ָלתֹו ַל ֲא ֵחי ִּ
ַאח ים ּונְ ַת ֶּתם ֶּא ת-נ ֲ
לֹו ִּ
ָרש א ָֹתּה וְ ָהיְ ָתה ִּל ְבנֵי יִּ ְׂש ָר ֵאל ְל ֻח ַקת ִּמ ְש ָפט ַכ ֲא ֶּשר ִּצּוָה ה' ֶּאת-מ ֶֹּשה( ":שם .)0-//
ֵא ָליו ִּמ ִּמ ְש ַפ ְחתֹו וְ י ַ
מתשובתו של הקב"ה אנו למדים סדר היורשים ודיני הירושה ,כדלקמן:
 )/צאצאיו של המוריש – בניו ובנותיו;  )/צאצאי אביו (אחיו ואחיותיו);
 )1אחי אביו – דהיינו דודיו;  )2שארו הקרוב אליו.
אחרי העניינים הקשורים לנחלת הארץ ,נצטווה משה רוע"ה לעלות אל הר העברים ולהיאסף
ָת ִּת י ִּל ְבנֵי
ָארץ ֲא ֶּשר נ ַ
ּור ֵא ה ֶּאתָ -ה ֶּ
ֲב ִּרים ַה ֶּז ה ְ
ֲל ה ֶּאלַ -הר ָהע ָ
ֹאמר ה' ֶּאל-מ ֶֹּשה ע ֵ
אל עמו ,ככתובַ " :ו י ֶּ
יך ( ":במדבר כז .)//
ָאח ָ
ַאהרֹן ִּ
ֶּא ַסף ֲ
ָאת ה ַכ ֲא ֶּשר נ ֱ
יך גַםָ -
ֶּא ַס ְפ ָת ֶּא לַ -ע ֶּמ ָ
אֹת ּה וְ נ ֱ
ית ה ָ
יִּ ְׂש ָר ֵא ל :וְ ָר ִּא ָ
אולם ,ראש הנביאים ע " ה לא ראה את עצמו רשאי להשאיר את העדה בלי מנהיג .לכן ,ביקש
ֵיהם
ַא ֶּשר ָיבֹא ִּל ְפנ ֶּ
ֵיהם ו ֲ
ֵצא ִּל ְפנ ֶּ
מהקב"ה" :יִּ ְפקֹד ה' ֱאל ֵֹהי ָהרּוחֹת ְל ָכלָ -ב ָׂשר ִּאיש ַעלָ -ה ֵע ָדהֲ :א ֶּשר -י ֵ
ֲדת ה' ַכצֹאן ֲא ֶּשר ֵאיןָ -ל ֶּהם ר ֶֹּעה( ":שם .)/7 ,משה רוע"ה
יאם וְ לֹא ִּת ְהיֶּה ע ַ
ַא ֶּשר יְ ִּב ֵ
יאם ו ֲ
יֹוצ ֵ
ַא ֶּשר ִּ
וֲ
נענה בחיוב ,ומכאן ועד סוף ס' "דברים" (משנה תורה) תינתן לו אפשרות להדריך את יהושע בן נון
ועדת בני ישראל במצוות וחוקים .ורק בסוף ס' "דברים" יצטווה משה רוע" ה שוב לעלות אל הר
ֲב ִּרים ַהזֶּה ַהר-נְ בֹו ֲא ֶּשר ְב ֶּא ֶּרץ מֹוָאב" (דברים לב
ֲלה ֶּאלַ -הר ָהע ָ
העברים ולהיאסף אל עמו ,ככתוב" :ע ֵ
.)20
מפרק כ" ח ועד סוף הפרשה תפורט תורת הקורבנות שהם לעתים מזומנים ,כי כל ימי מסעם
במדבר לא הקריבו ישראל בעבור נדוד הנסיעה .על כן החל לבאר לעשותם בהיכנסם לארץ.
לסיכום :פרשת השבוע מבארת סדר נחלת הארץ וירושתה בנושאים ,כדלקמן:
פקודי בני ישראל; פקודי הלוויים; בירור דיני הירושה; מינוי (הפקדת) יהושע בן נון למנהיג
העדה; באור תורת הקורבנות.
המשך העניין יבוא גם בשתי פרשיות הבאות "מטות" ו"-מסעי" ,שתסגרנה את הספר "במדבר"
– ספר מסעות בני ישראל במדבר.
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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משפטי חכמה
מדי שבוע נציג משפטי חכמה מספר משלי ,קהלת ,איוב ועוד.
כל המשפטים הנאמרים כאן הנם כדי ללמדנו ולקשרם לחיינו
כדי שנוכל ללמוד מהם ,תהנו ותחכימו.
הפסוק:
ֲד ִּרים( .משלי כז' )/1
ֶּךִּ ,שית ִּל ְב ָך ַלע ָ
ָיד ַֹע ֵת ַדע ְפנֵי צֹאנ ָ
הפרוש:
התבונן יפה בצאנך ובעדריך למען תכיר את אופיין ואת צרכיהן של בהמותיך.
הפסוק:
תּודים( .משלי כז' )/7
ּומ ִּחיר ָׂש ֶּדה ַע ִּ
בּוש ָךְ ,
ְכ ָב ִּׂשים ִּל ְל ֶּ
הפרוש:
הכבשים יתנו לך צמר ללבושך ,ובמחיר העתודים ,התיישים ,תקנה לך שדה.
הפסוק:
יקים ִּכ ְכ ִּפיר יִּ ְב ָטח( .משלי כז' )/2
וְצ ִּד ִּ
נָסּו וְ ֵאין-ר ֵֹדף ָר ָשעַ ,
הפרוש:
הרשע מפחד תמיד ,מצפונו אינו שקט והוא דומה לבורח בלי שאיש ירדוף אחריו ,ואילו
הצדיקים דומים לאריה הבוטח בכוחו ואין שאר החיות מטילות אימה עליו.
הפסוק:
יך( .משלי כז' )//
ַא ִּר ְ
ָאדם ֵמ ִּבין י ֵֹד ַע ֵכן י ֲ
ּוב ָ
יהְ ,
ְב ֶּפ ַשע ֶּא ֶּרץ ַר ִּבים ָׂש ֶּר ָ
הפרוש:
ריבוי הׂשרים הגורם לחוסר אחדות וקביעות בהנהגת המדינה הוא תוצאה מפשע
תושבי המדינה ,זו צרה הבאה כעונש.
פרוש נוסף :כשיש פשע ,כלומר מרד במדינה ,בזמן מהפכה ,רבים המשתררים ,הכוונה
היא כי שליט נבון מועיל למדינה יותר משרים רבים בלתי הגונים ,ואכן הוא יאריך את
ימי שלוותה וקיומה.
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שנהב עובדיה
בימים אלו מתנהלת צעדה ממצפה הילה ,שבו שוכנת משפחת שליט ,אל מעון רה"מ בירושלים.
המסר של צעדה זו הוא" :עד כאן!  2 ,שנים היו זמן מספיק בשביל שגלעד ישוב ,עתה החזירו
אותו בכל מחיר " .ההחלטה בדבר שחרורו של שליט במסגרת עסקה ,קשה מנשוא ,ואינה
מתנהלת ברחוב ,כפי שציין שר האוצר שטייניץ .אך ,בואו נחזור  2שנים לאחור .לו " נוהל
חניבעל" היה מופעל בעת החטיפה של שליט ,ולפיו יש למנוע חטיפה בכל מחיר ,כולל במחיר ירי
אש חיה על החוטפים שיסכן את חיי חיילינו.
נוהל חניבעל הונהג תחילה בצה"ל במלחמת לבנון הראשונה ,לקראת אמצע שנות ה .02-תחילה
הוא התחיל כאוסף פקודות בע " פ  ,ולאחר מכן כפקודה רשמית בעקבות סדרת חטיפות של
חיילים וישראלים שחולצו .הנוהל הופסק סמוך להסכמי אוסלו .נוהל חניבעל מעורר לא אחת
דילמות מוסריות :משום שלפיו מוטב חייל מת על פני חייל שבוי ,אך ההיגיון אומר ההפך .בנוסף
לכך ,לפי 'חניבעל' נדרשים חיילי צה" ל לפתוח באש על חיילינו דבר שקשה לתפוס מחשבתית.
מנגד ,יש שיטענו שחיי הסבל בשבי אינם עדיפים על מוות חופשי.
בארצות שונות בעולם נהוגות גישות שונות באשר ליחס לשבויים ,כך למשל בצבא האמריקאי
לא נחטפים חיילים כלל  -אירוני עד כמה שזה יהיה ,הסיבה לכך היא סירובה של ארה"ב לנהל
מו" מ עם גורמים טרוריסטיים .במדיניותה ארה" ב אמנם לא אימצה את נוהל חניבעל ,אולם
בעקיפין היא תומכת בו מכיוון שהתוצאה זהה ,אך נחסכת מהחיילים האשמה על הרג אחיהם
לנשק.
בקולומביה למשל ,בולט סיפורה של אינגריד בטנקור ,שהייתה מועמדת לנשיאות ב/22/ -
ונחטפה ע" י המחתרת הקומוניסטית במדינה אל יערות האמזונס .אינגריד חייתה בשבי  7שנים
וחצי .בזמן השבי דווקא התנהל מו " מ בין החוטפים שדרשו את שחרורם של מאות אנשים
מהכלא הקולומביאני ,בתיווך " נשיא " ונצואלה הוגו צ ' אבס .לאחר כשש וחצי שנים ,בעוד
המו"מ מתנהל ,שוחררה בטנקור במבצע צבאי שגם לאנשי המוסד הישראלים יש קשר אליו ,לפי
מקורות זרים .מכאן ,שהקולומביאנים נקטו בגישה אחרת :הם העמידו את חייהם של חיילים
נוספים בסכנה על מנת לשחרר את בטנקור וחיילים נוספים ,גישה שרבים לבטח יחלקו עליה.
מובן שלא כמו באמזונס ,מבצע חילוץ ברצועת עזה – המקום הצפוף ביותר בעולם קשה עשרת
מונים.
לסיכום ,לא ברור כרגע למה יוביל גל המחאה הנוכחי בפרשת גלעד שליט ,אולם ברור לכל כי יש
לנסח באופן מיידי נוהל אתי בכל הקשור למקרים עתידיים של חטיפות חיילים או אזרחים ,ויפה
שעה אחת קודם.
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לפניכם תשחץ ,פתרו אותו ושלחו את הדף עם הפתרון למייל  ,benooa@gmail.comותוכלו לזכות בפרס!
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הוראות :אם לא צחקתם יש להשתמש בשיטה המופיעה
בתמונה ...בתודה אגף הצחוק הקהילתי.

שאלה:
איך קוראים לאישתו של חוטב עצים ?
תשובה :גזענית.

אחד הולך בכביש עם עין אחת,
ופוגש אחד עם רגל אחת ושואל אותו:
"איך הולך ?"
אומר השני" :כמו שאתה רואה"...

ילד אחד בא הביתה ומראה את התעודה לאבא שלו ,אז האבא מסתכל בציונים ורואה
לשון  ,2מתמטיקה  ,2אנגלית  ,2ספורט  ,2גאוגרפיה  ,2זימרה ./2
אז האבא מוריד סטירה לבן שלו .אז הבן שלו אומר לו" :למה נתת לי סטירה ? לא כל
התעודה שלי שלילית ! לפחות קיבלתי  /2בזימרה !" אז האבא אומר לו ":עם כל
הציונים האלה יש לך עוד כוח לשיר ?! "

לילה אחד  ,לאחר מסיבה פרועה ,הזמין בחור אחד זוג חברים אל הדירה החדשה
שלו  .באופן די משוגע  ,כשהוא שיכור לגמרי  ,החל להציג בפניהם את הדירה .
כשהגיעו אל חדר השינה הם הבחינו בפעמון נחושת ענקי תלוי לו ליד המיטה .
כמובן שהחברים שאלו על פשר הפעמון הענק ,והשיכור ענה להם שזה בעצם "שעון
מדבר" .אחד החברים היה המום מהתשובה ושאל איך זה עובד?
השיכור לקח את המוט מעץ שהיה ליד והכה בעוצמה על הפעמון,
במשך מס ' שניות סבלו החברים מהרעש הנורא שנוצר מויברציות הפעמון
אך עדיין לא הבינו איפה "השעון המדבר"?! ,מיד באותו הרגע נשמעו דפיקות על הקיר
שליד ,וצעקה איומה" :יא חתיכת אידיוט!!! השעה  /:22לפנות בוקר !!!!"

המקראון הזה
קורע אותי
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כואב
ת לי הבטן

חפש את התינוק????

חידה 8

מי אמר למי :
אם תאכל אותי מי ששלח אותי יאכל אותך ?

חידה 8

זוג חברים יושבים בפאב ,מולם יש כוס (ישרה) של בירה
כל אחד מהם צריך לשתות בדיוק חצי מהבירה ללא שום עזרים
כיצד יעשו זאת ?
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עוד חמש דקות
באחר צהרים אביבי ,ישבו גבר ואישה על אחד הספסלים בגן השעשועים ,מול מתקני
המשחקים ,וצפו בזאטוטים המשחקים.
"זה הבן שלי שם" אמרה האישה והצביעה על ילד בחולצה אדומה שהחליק במגלשה.
"ילד חמוד מאוד" ענה לה הגבר והמשיך ,ושם ,על הנדנדה זה הבן שלי".
מיד לאחר מכן הביט בשעונו ,וקרא לעבר בנו" :היי ,ילדון ,מה דעתך שנזוז הביתה ?"
הבן ביקש "עוד חמש דקות  ,אבא .בבקשה! רק עוד חמש דקות !"
חייך אליו האב באהבה ,התיישב שוב על הספסל ואמר, :אוקי ,עוד חמש דקות".
הגברת שישבה לידו העירה" :וואו ,איזה אבא עם כל כך הרבה סבלנות !".
חייך אליה הגבר ואמר " :בני הבכור נהרג בתאונה ע" י נהג שיכור שפגע בו כשרכב על
אופניו לא רחוק מכאן .אף פעם לא היה לי מספיק זמן כדי לבלות איתו ,והיום  -מה לא
הייתי נותן בכדי לשהות עוד חמש דקות במחציתו ? נשבעתי לא לעשות את אותה טעות
עם הבן הצעיר .הוא חושב שהוא מקבל ממני עוד חמש דקות להתנדנד על הנדנדה .אבל
האמת היא שזה אני שמקבל עוד חמש דקות להיות איתו ולראות אותו צוחק ונהנה".

הוראות הפעלה
פעם אחת התארח רב ידוע אצל ידיד נעוריו שהפך להיות יצרן גדול של סבונים.
שניהם למדו יחד בילדותם ,ואחר כך נפרדו דרכיהם ,כשהרב פנה ללימודי דת ,והחבר
פנה לעסקים.
התהלכו להם השניים לאורך הטיילת של הכפר והעלו זיכרונות על דא ועל הא.
לפתע שאל איש העסקים את חברו הרב:
"תגיד ,מה טעם אתה מוצא בכל העניין הזה של הדת ?".
תראה כמה אלפי שנים הדת הזאת קיימת ,אבל בני האדם עדיין רעים זה אל זה ,
העולם מלא מלחמות ,יש רעב ועוני ומחלות .בשביל מה הדת הזאת טובה ומה היא
מועילה בכלל ?".
הרב החריש .זה לא שלא היה לו מה לענות ,אבל הוא בחר להגיב ברגע המתאים .והרגע
אכן הגיע די מהר.
עוד הם מטיילים ולפניהם הופיע ילד קטן ומלוכלך ששיחק בעפר ובבוץ .הצביע עליו
הרב ואמר" :תגיד לי אתה ,מה הטעם בסבון שלך? תראה כמה שנים אתה מייצר סבון,
כמה אלפים ומאות אלפים של חפיסות סבון אתה מוכר בשנה ? ובכל זאת ,הנה ,יש
אנשים מלוכלכים! ".
"אהה ,זה לא אותו הדבר!" ענה החבר" .בסבון צריך לעשות שימוש ,כדי להיות נקיים!
מי שישתמש בו יתנקה!".
" זאת בדיוק הנקודה שרציתי להסביר לך עליה  "....אמר הרב " .גם בדת זה בדיוק
אותו דבר ...צריך להשתמש בה כדי שהיא תפעל!".
תנסו זה עובד.

 | 1יום שישי יט‘ בתמוז התש"ע  | /202/2/2המקראון |

יום שישי יט‘ בתמוז התש"ע  /202/2/2גיליון מספר 50

לא נרשמתם עדיין

קהילת היהודים הקראים

benooa@gmail.com

מספר המקומות מוגבל !

עמוד 81

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

מראה ,מראה
שעל הקיר
מה קורה בעיר?

בעקבות ההצדעה
כתבנו שנהב עובדיה

נוהל חניבעל
הכתבה
בעמוד 7

המקראון עוקב מקרוב,
משהו מתרחש בעיר אשדוד
הטובים השניים מהאחד?
הכתבה המלאה
בעמוד 0

פרשת פנחס
כניסת השבת
32:91
יציאת השבת
92:91

הפרטים
המלאים
בעמוד 88

