בתאריכים  81-01/1/82יתקיים סמינר קיץ
ארצי באכסניית שדה בוקר
מיועד לגילאי 81-81
אטרקציות ,חוויות לימודיות ועוד ועוד...
עלות משתתף  122ש“ח בלבד
להרשמה ופרטים נוספים:
בן יוסף  2810011211אשדוד.
מאור דבח  2811208110רמלה.
ירון ללוז  2810010008מצליח.
דור כהן  2801020002אזור הדרום.

בתחילה נברך את העושים והמקרבים את
בני הנוער למסורת ולדרך התורה ונאחל
קייטנת רמלה-מצליח
הצלחה גדולה לקייטנות בני מקרא.

קי י ט נה זו נ ער כ ת
בעיר רמלה בשיתוף
של ועד רמלה וועד
מצליח רכזי הקייטנה
הינם מאור דבח וירון
ל לו ז  .בקיי ט נה ז ו
משתתפים  88ילדים
בגילאי .1-80

מדריכים יקרים עלו והצליחו עשו את המוטל
עליכם יותר ממה שצריך  ,תפקידכם חשוב ביותר
והינו כלי חשוב לקירוב הילדים לקהילה רושם טוב
יקרב אותם לפעילויות נוספות.
ילדים יקרים הרבה הנאה ואושר ובעזרת השם
תתקרבו ותלמדו ותהפכו באחד הימים למדריכים.

קייטנת אשדוד
קייטנה זו נערכת
בעיר אשדוד בשיתוף
ועד אשדוד ומתנ “ ס
אחווה רכז הקייטנה
הינו בן יוסף בקייטנה
זו משתתפים 02
ילדים בגילאי .1-80

הנה זה מגיע ...בחירות לוועדים הקהילתיים ,בתאריך  07/8/03יום חמישי,
בחירות לוועד אשדוד ,בואו בהמוניכם להצביע לאנשים שאתם רוצים שיהיו
בוועד.
לפניכם רשימת המתמודדים לוועד אשדוד:
אמיל יפת

יהושע מצליח

ברוך מרזוק

מוטי מנשה
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מזל טוב לרותי יוסף לרגל יום הולדתך המון
אושר בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך.
אוהבים משפחת יוסף.
מזל טוב לרן יוסף לרגל יום הולדתך המון אושר
בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך.
אוהבים משפחת יוסף.
מזל טוב לאורי מנשה לרגל הגיעך לגיל
המצוות עלה והצלח והמשך בדרך
התורה.

מזל טוב לבת חן אלגזר לרגל יום הולדתך
המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך.

ביום חמישי ב 8/1-החל מהשעה
 80:22ועד  02:22יערכו בחירות
לוועד רמלה בבית הכנסת המרכזי.
ניתן להגיש מועמדות עד ה.8/1-
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במטבח עם קובי ואילנית זכריה

עוגת מוס וריבת חלב
מצרכים
 3ביצים
 05גרם שוקולד מריר
 05גרם סוכר
 35גרם קקאו
 05גרם קמח
 05גרם חמאה
 0שמנת מתוקה
כוס וחצי פודינג ריבת חלב
כוס וחצי חלב
 055גרם שוקולד מריר
חצי שמנת מתוקה

אופן ההכנה
 .0ממיסים  05גרם שוקולד מריר עם החמאה במיקסר מקציפים
את הביצים עם הסוכר מוסיפים בהדרגה קמח ,קקאו
והשוקולד המומס ומערבבים היטב.
 .0אופים בתנור בחום של  005מעלות.
 .3מערבבים שמנת מתוקה עם כוס וחצי חלב ופודינג ריבת חלב
ומקציפים עד שנוצר קרם ,מורחים את הקרם על העוגה שמים
על הגז  05גרם שוקולד מריר ושמנת מתוקה עד שנוצר סירופ
שוקולד מורחים על העוגה ו מכניסים למקרר.
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עברה שנה מאז הכנס הראשון שנערך ברמלה בו השתתפו כ 02-מועמדים להתגייס.
הפעם השתתפו בו רק  82מלש"בים ( מועמדים לשירות ביטחון ) כולם מאשדוד עם זאת
שהמספר היה קטן עניין זה חשוב ביותר  82 ,החיילים הללו הינם שגרירים לכל דבר ואם
נשלח אותם ללא ידע וכוח הסברה כמו שהם יפלו ,כך גם אנחנו.
כנס המתגייסים הינו דבר חשוב ומוערך ביותר ,יש לקדמו ככל שניתן ,ועם הזמן אף ליצור
מחיילי עדתנו קבוצה שתלמד ותחכים במהלך  0השנים הללו ככפי שכבר צויין הם מערכת
ההסברה שלנו בצה"ל ביום יום.
כל אחד ואחד המכיר בן/בת קהילה הקרוב/ה לגיוס יש לעדכנו על עניין הכנסים וזאת לטובת
כולנו ,גם מבחינת זריזות התהליך בקבלת האישור וגם הידע והכוח שנוצר לנו
כשאנו הגב שלהם והם הפנים שלנו.

מיועד לבני הנוער באשדוד
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שלום מר יהושע מצליח
ספר קצת על עצמך?
יליד  8210ממצרים ,עליתי ארצה ב 8280-לאשדוד ,סיימתי בית ספר תיכון חקלאי עיינות בגיל
 ,81.8שירות צבאי מלא ביחידת תובלה .למדתי במכללה למינהל בת"א  1שנים ראיית חשבון
בתקופת לימודי עבדתי במשרד רואי חשבון ועשיתי סט" ז  22/8201הוענקה לי תעודת רואה
חשבון ע " י מועצת רואי חשבון  .לאחר הסט " ז עברתי לעבוד כמנהל כספים וחשב בחברה
תעשייתית גדולה  ,לאחר מכן ברשת מסחרית ארצית רשת הספרים סטימצקי בתחילה כמנהל
כספים–חשב ולאחר מכן למעלה מ 02 -שנה מנכ" ל עד למכירת החברה לחברת מרקסטון בסוף
שנת  .0220במהלך השנים האחרונות עברתי השתלמויות בבוררות בגישור עיסקי וישוב סכסוכים
כינוסים ופירוקים .לצערי החיים השתנו מאז שעזבתי את ת"א לפני כ 0-שנים וחזרתי לאשדוד .על
חיי באשדוד אין לי הרבה לספר ,יש לי בת 0 ,בנים ו 8-נכדים.

ביום שני האחרון מינו אותך למבקר הקהילה ,ויום למחרת החלטת לוותר,
כל כך מפחיד התפקיד?
הוויתור על תפקיד המבקר!!! התפקיד אותי לא מפחיד.
היה לי הרושם שאלו שמובילים את הבחירה העדיפו גורם חיצוני מסיבות שחלקם מובנות לא
מעוניין לפרט מעבר לכך.

ספר בקצרה על עברך כחלק ממערכת הקהילה?
במהלך השנים שבהם למדתי ועבדתי ביצעתי עבודות הנהלת חשבונות ובקרה למועצה הארצית
ברמלה .במהלך הביקורת נמצאו ליקויים חמורים שטופלו ע"י הגורמים המוסמכים.

מה גרם לך לחזור ולהיות שוב חלק מהמערכת?
אני כל הזמן הרגשתי כחלק מהמערכת אך לא נתתי לזה ביטוי.
היום כפי שציינתי אני פנוי עם רצון ויכולת לתרום.

כאחד שהיה בעבר ונמצא כעת ,אתה רואה עתיד שונה או כמו שקהלת אמר אין
חדש תחת השמש ,כל מה שהיה הוא שיהיה?
לצערי לא צופה שינויים המחלוקת בעדה נמשכת ומה שנשאר זה לצפות ולנסות לאחד בין הפלגים
הדתיים והמנהליים.

אתה בתוך רשימת הנבחרים לוועד אשדוד ,יש יעד מסויים או תפקיד מסויים
שאליו אתה שואף להגיע?
יש לי רצון לתרום לשפר ,לאחד ולהצעיד את העדה קדימה.

תודה למר יהושע מצליח ובהצלחה בדרכו,
מערכת העיתון בדקה ומצאה שעניין המבקר לא ירד מהפרק מבקר יהיה ,השאלה
מי? האם זה יהיה מבקר חיצוני? כיצד יוכל לעזור למערכת ומה באמת תפקידו
כל התשובות בגיליונות הקרובים....
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למי שלא יודע השבוע נערכה ישיבת אסיפה כללית בעיר רמלה (אסיפה כללית
הינה כינוס כל חברי הוועדים בקהילה ) באסיפה זו הוחלטו כמה נושאים
ביניהם המעומדות למועצה הדתית ,מינוי חדש של מבקר בשכר? ,ונוהל קבלת
עובדים בקהילה.

הזמנה להגיש מועמדות לכהונה במועצה הדתית
 .0המועצה הדתית היא הגוף האחראי לכך שיבוצעו כל ענייני הדת וההלכה ועל כך
שיסופקו שירותי הדת לקהילה בדרך הנאותה ביותר.
 .7המועצה הדתית תורכב מ 72 -חברים ,אנשי הדת המתאימים ביותר מכל המחוזות .
 .0חברותם של חברי המועצה הדתית תאושר על ידי המועצה העליונה החדשה שתיבחר,
בהתאם להמלצת מועצת חכמי העדה.
.4לאחר בחירתה של המועצה הדתית ,היא תמליץ על מינוי רב ראשי ,שני סגנים ומזכיר
מועצה דתית מבין חבריה.
 .2המועצה הדתית תתכנס כל שלושה חודשים לכל הפחות כדי לדון בענייני הדת וכדי
לקדם את אספקת השירותים הדתיים לבני הקהילה.
 .6החלטות המועצה הדתית בענייני דת והלכה תחייבנה את כל חברי העמותה ומוסדותיה.
.2רשאי להגיש מועמדות לחברות במועצה הדתית ,כל יהודי קראי ,שומר תורה ומצוות,
הבקיא בתורה ובהלכה ,ובעל כישורים ויכולת ארגון וניהול ענייני הדת וההלכה לשם
קידומם.
.8אין מניעה שחבר ועד מחוזי ,או עובד עמותה יכהן גם כחבר במועצה הדתית.

הודעה על הבחירות למועצה הדתית
בהתאם להחלטת האסיפה הכללית על הקדמת הבחירות למוסדות העמותה ,ובהתאם
לפרק ט"ו לתקנון העמותה ,תוקדמנה הבחירות למועצה הדתית.
א .המועד האחרון להגשת מועמדות לחברות במועצה הדתית הוא יום שישי ה.72/8/7303-
להגשת מועמדות יש למלא את טופס הגשת המועמדות שהועבר לאזורים ולהעבירו,
ב .בדואר ,באי-מייל ,בפקס או אישית למשרדי המועצה העליונה.
אי-מייל מועצה עליונה ;jkaraite@bezeqint.net :פקס מועצה עליונה38-2770228 :
כתובת דואר :היהדות הקראית העולמית ,ת.ד 030 .רמלה .27033
ג .מועצת החכמים תתכנס ביום חמישי  ,7/2/7303כדי לבחור את חברי המועצה הדתית
לאחר דיון בכישוריהם.
ד .הרכב המועצה הדתית יאושר בישיבה הראשונה של המועצה העליונה (בהרכבה החדש,
לאחר שיבחרו כל הוועדים החדשים) אשר תתקיים ביום שני .73/2/7303
ה  .ישיבה ראשונה של המועצה הדתית החדשה תתקיים ביום שני  ,חוה " מ סוכות ,
 .72/2/7303בישיבה ייבחרו בבחירות חשאיות בעלי התפקידים :רב ראשי ,שני סגנים,
ומזכיר מועצה דתית.
ו .לאחר בחירת הרב הראשי ,יתקיים דיון בין יו"ר המועצה העליונה הנבחר והרב הראשי
הנבחר כדי לבחור מבין חברי המועצה הדתית הרכב חדש למועצת החכמים ,שתמנה
בין  2ל 00-חכמים; הרכב זה יובא לאשרור המועצה העליונה הבאה.
ז .את טפסי הרישום להגשת מועמדות יש לקחת ממשרדי הקהילה.
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ָסיר ָע ְצּבֹו:
סֹוב ֶבנּו | י ִ
רֳנֵּי ַפ ֵּלט יְ ְ
רוצה לומר שימלטנו מכול צרה וצוקה ויסובבנו רינון וששון ושמחה ,ויסיר
ממנו עצב ויגון אנחה .וזהו אמרו עצבו מלשון " ועתה אל תעצבו" (בראשית מה
ה‘).
ְּב ָרכֹות עֲצּומֹות | ָר ַשם ְּב ִמ ְכ ָתבֹו:
אמר הרב בספר "המבחר" שׂשכר המשפטים והחוקים והמצוות כללם לארבע
ברכות הכתובות בזאת הפרשה וזהו טעם עצומות.
יְ ָב ֵּר ְך ְפ ִרי ִב ְטנֹו | יִ ְר ַכב ַעל ָּב ֳמ ֵּתי אֹיְ בֹו:
רוצה לומר שיהיו בניהם רבים ,ועל כן ירכב על במתי אויבו .שינצחם כי הבנים
יהיו עזר להם ,ועל כן לא יירא מן האויב אלא ידרוך עליהם.
ַחמֹד ַכ ְספֹו ּוזְ ָהבֹו:
ילי ֱא ִליל יִ ְשרֹף | לֹא י ְ
ּומ ְשגַּבֹוְ :פ ִס ֵּ
ִכי ה‘ יִ ְהיֶה ָמ ִגנֹו ִ
רוצה לומר כי השם יתברך הוא העוזר לו והמצילו ,ועל כן ישרוף פסילי אליל כי
תהו ואליל הם כי לא יטיבו ולא ירעו ,ועל כן שרוף אותם וגם לא יחמוד כסף
וזה אשר עליהם לא ייקח אותם ,כמו שכתוב " :לא תחמוד כסף וזהב עליהם
ולקחת לך" (דברים ז כה‘).
וְענָהּו וְ ִה ְר ִעיבֹו:
ּוב ִמ ְש ָכבֹוֲ :א ֶשר ֶה ֱא ִכילֹו ָמן | ִ
ַמ ֲה ַלל ֵּאל יִ ְהיֶה ְּב ִפיו | ְּבקּומֹו ְ
רוצה לומר שיזכור החסד אשר עשה עמו בהוציאו ממצרים אשר האכילו מן
וכלכלו המדבר ארבעים שנה ,וכן מהלל אל יהיה תמיד בפיו בשכבו ובקומו.
כ ַֹח ִא ְזרֹו הֹוד ִע ְטרֹו | ִכי ִא ְשרֹו ְכ ַש ְר ֵּפי ְל ָהבֹו:
אמרו כוח אזרו היא ההשגחה המופתית שהיא נמשכת להם מן השם יתברך,
ואמרו הוד עטרו היא התורה האלוהית שהיא הוד והדר לשומרה והיא כעטרה
על ראש תומכיה כי פה יתגדלו ותכבדו בעיני כל רואיהם .וכן אמרו החכמים
שלושה כתרים נתן השם לישראל ,והם :כתר תורה ,כתר כהונה ,וכתר מלוכה.
וזהו טעם הוד עטרו .ואמרו כי אשרו כשרפי להבו .רוצה לומר שהם צבאיו של
האל בעולם הזה ,כמו שהמלאכים הם משרתיו עושי רצונו כן ישראל בזה
העולם הם העושים צוויו וגזרותיו ,וישראל הם צבאיו של האל ,כמו שכתוב:
" והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים" ( שמות ז ז‘) ,ועוד
שהם נמשלים למלאכים שנקראו בני אלוהים ,כמו שכתוב" :ברן יחד כוכבי
בקר ויריעו כל בני אלוהים" ( איוב לח ז‘) .וכתוב לישראל " :בנים אתם לה‘
אלוהיכם" (דברים יד א‘) ,ועניין ואשריו ,מעניין " ואשרו בדרך בינה" ( משלי ט
ו‘) ,רוצה לומר שהדריך עמו בדרך המלאכים.
ַק ִדיש ְּב ָכל ַמ ֲח ָשבֹו:
ֲריץ וְ י ְ
ָל ֵּכן ַיע ִ
רוצה לומר אחר שדמה אותו והדריכו בדרך המלאכים ,לכן הוא גם כן יעריץ
ויקדיש ובכל מחשבו ,את השם יתברך ,כמו שמעריצים ומקדישים המלאכים
את האל יתברך שזהו תכלית בריאת האדם ,לדעת את האל יתברך ולהללו
ברוב גדלו.
וְנֹורא ַעל ָכל ְס ִביבֹו:
ֲרץ | ָ
וזהו אמרו ְּב ִשיר נִ ְמ ָרץ ְל ֵּאל ַנע ָ
ולשון נמרץ מעניין "מה נמרצו אמרי יושר" (איוב ו כה‘) ,חזר ותקף.
שיהללנו בשיר בקול גדול בנעימות.
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פרוש והסבר לפיוט לפרשת עקב מתוך הספר טוב טעם של
החכם רבינו ברכה בן יוסף הכהן.
ֲרץ | ְּבסֹוד ַמ ְל ֲא ֵּכי ְש ִביבֹו:
ֵּאל ַנע ָ
רוצה לומר שגבורת השם יתברך ועריצותו יודע מן סוד מלאכיו שהם העושים
רצונו ,שהם עבדיו שעל ידם נעשה פעולות השם יתברך ,כמו שמלך בשר ודם
עושה פעולותיו על ידי צבאיו ,כן על ידי המלאכים יודיע גבורת האל יתברך.
ואמר שביבו ,שהוא להב האש ,שכן נקראו המלאכים בשם אש "שרפים עומדים
ממעל לו" ( ישעיהו ו‘ ב).
רּוח ָק ְדשֹו ִכי ֲא ֵּהבּו:
ַה ָשם ְּב ִק ְרּבֹו | ֶאת ַ
רוצה לומר הוא האל הנערץ והגיבור אשר ׂשם את רוח קדשו בלב משה רבנו
מפני שאהבו ,כי הוא צדיק וענו ירא האל ,ועל כן אהבו והרים מעלתו.
רּועת ֶמ ֶל ְך בֹו :
ּות ַ
ֶא ָמן | ְ
ר ֶֹעה נ ֱ
כי הוא הרועה הנאמן הוא תמיד מעיין אל צאנו ויוליכנו אל מרעה טוב ותמיד
עיניו בו  ,לשמור אותו מחיות רעות שלא יזיקוהו כן משה רבנו היה מעיין
ישראל ,והיה מכין מאכלם ומשתיהם ,והיה שומר אותם מאויב ואורב .ועל כן
כינוהו רועה נאמן והיה מלך על ישראל ,וזהו אמרו ותרועת מלך בו ,והמולך
יקרא בשם רועה ,כמו " :והקמתי עליהם רעים ורעום" ( ירמיהו כג ד‘) וכיוצא
בו.
תֹותיו | וְצּוף ְד ַבש נִ יבֹו:
נ ֶֹפת ִתט ְֹפנָה ִש ְפ ָ
שהוא רועה נאמן ורוצה תמיד בטובתנו ועל כן הדברים היוצאים משפתיו הם
מתוקים מדבש וצוף שיערב לנו דבריו הנעימים כדבש ,מפני שכול דבריו הם
לטובתנו שאם נלך במצוותיו נׂשיג בשתי השלמויות ,שלמות הגוף שלמות הנפש.
יטיבֹו:
ֹשר ְל ֵּה ִ
ּמֹורה ְל ַעם ֵּאל | ַמ ְעגַל י ֶ
ַה ֶ
שהדרך והמעגל שיישר לפנינו הוא כדי להטיב לנו שנקבל שכר טוב אם נלך
בדרך הטוב והישר שהורה לפנינו כי המצוות נמשלו לדרכים וזהו אמרו מעגל
יושר.
ַצו ָל ָצו | ַעל ָּב ֳמ ֵּתי ֶש ֶכל ְל ַה ְר ִכיבֹו:
רוצה לומר שהמצווה להם ציווי אחר ציווי לקיים המצוות בעבור שיתחקה
בשכלם שלא ישכחו אותם ,ומודיע להם גם כן שכר המצוות בעבור שלא יסור
מלבם וישמרו ויקיימו אותם ,וזהו אמרו על במתי ׂשכל להרכיב.
ַה ֵּרי טּובֹו:
ָח ֶסד | נ ֲ
ֵּע ֶקב יִ ְש ַמע ִמ ְש ְפ ֵּטי ֵּאל | ַעם ְקרֹובֹו :יִ ְש ָמר לֹו ה‘ ְּב ִרית ו ֶ
רוצה לומר שאחרית מה שיקיים עם קרובו את המשפטים שהורה להם ,הנה
בשכר זה ישמור לו הבורא את הברית ואת החסד שייעד וכרת עם האבות .
ואמר הרב שהטובה והחסד יהיו כנחלים הנובעים ונגרים בלי הפסקה  ,כן
ההשפעה והחסד האלוהי תהיה להם בלי הפסק ,אלא תהיה להם ההשפעה
וההשגחה משוכה" ,כמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו" (ישעיהו נח יא‘).
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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:
ָקה( .משלי כח' )73
ֲׁשיר לֹא יִ נ ֶ
ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרבְּ -ב ָרכֹות ,וְּ ָאץ ְּל ַהע ִ
הפרוש:
איש ישר ונאמן יׂשא ברכה מאת ה‘ ומאת הסובבים אותו ומי שרודף אחרי
הבצע כדי להתעשר מהר ,לא יצא נקי ויבוא על עונשו .
הפסוק:
ֵדע ִכיֶ -ח ֶסר יְּ ב ֶֹאנּו( .משלי כח' )77
נִ ְּב ָהל ַלהֹון ִאיׁש ַרע ָעיִן ,וְּ לֹא-י ַ
הפרוש:
איש הלהוט אחרי הבצע  ,הנבהל להון לא יודע כי על ידי בהילות זו יבוא לו
מחסור.
הפסוק:
ַאח ַרי ֵחן יִ ְּמ ָצאִ ,מ ַמ ֲח ִליק ָלׁשֹון( .משלי כח' )70
ָאדם ֲ
יח ָ
מֹוכ ַ
ִ
הפרוש:
המוכיח את חברו בתחילה לא יהיו הדברים לרצון למוכח  ,אבל אחר כך ,
משיוכח בצדקתם ,ימצא המוכיח חן בעיניו יותר ממי שמדבר אליו חלקות.
הפסוק:
ָאביו וְּ ִאמֹו וְּ א ֵֹמר ֵאיןָ -פ ַׁשעָ ,ח ֵבר הּוא ְּל ִאיׁש ַמ ְּׁש ִחית( .משלי כח' )74
ּגֹוזֵל ִ
הפרוש:
הגוזל או המבזבז את רכוש הוריו בבלי דעת ותבונה  ,ונותן התר לעצמו
באומרו :בין כך ובין כך עתיד אני לרשת אותו ,נחשב הוא כמשחית הון רעהו.
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ביום שני האחרון בעיר רמלה נערך קורס שחיטה לבני נוער הקהילה 00 ,משתתפים
הגיעו 2 :ממושב מצליח 0 ,מרמלה 0 ,מאשדוד.
הקורס הועבר ע“י השוחט מאור דבח ,כאשר התחלנו בשעה  2:33בבוקר כשלמדנו
ממגוון הספרים כגון אדרת אליהו יריעות שלמה וחוברת השחיטה המסכמת את כל
העניין במדוייק.
בנוסף למדו הנערים את ברכת השחיטה וברכת כיסוי הדם בעפר ,כיצד להשחיז
הסכין ,כיצד לתפוס את העוף נכון ,וצפו בשחיטת  7עופות.
סיבת כל הסיבות ועילת כל העילות ,כמו שאנו מאמינים הכל ביד הבורא ,במהלך
המעשי אין יותר טוב מלראות בעיניים שחיטה כשרה ושחיטה פסולה וזה מה
שקרה  ,השחיטה הראשונה הייתה טובה ומצויינת ראינו גם הקנה הוושט ושני
הוורידים נשחטו כראוי ובשחיטה השנייה קצת מפתיע אבל הוושט לא נשחטה
כראוי והוורידים כן ,אז הנערים ראו בעיניים גם שחיטה לא כשרה ולאחר מכן גם
פרקנו את העוף כראוי ,למדנו על החלקים וחזרנו לספרים ללמוד נוסף.
סיום המפגש הראשון מבטיח רבות וקבוצה זו יכולה להתפתח וללמוד עניינים
נוספים צריך רק לדעת לתפוס ולהשקיע כי זה עתידנו.
להלן מספר תמונות מיום שני האחרון:
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לפניכם שאלות הגיון ענו נכונה עליהם ושלחו למייל  benooa@gmail.comותזכו בפרס.

 )8בטקס הענקת פרס יוקרתי למחקר מדעי נשמעו הטענות הבאות:
כימאי :הפיסקאי זכה בפרס.
ביולוג :הכימאי משקר.
מתמטיקאי :אני זכיתי בפרס.
פיסקאי :כולם משקרים.
אם ידוע כי יש  7מדענים שקרנים ו 7-דוברי אמת ,מי זכה בפרס?





הכימאי
הפיסקאי
המתמטיקאי
אף תשובה אינה נכונה

 )7רוב ההרים גבוהים .חצי מההרים רחוקים .מה מהבאים יכול לסתור את המסקנה
הנובעת משילוב הטענות?





יש רחוקים שהם גבוהים.
אין גבוהים שהם רחוקים.
כל ההרים רחוקים.
אין הרים שאינם רחוקים.

 )0בריצה ל 033-מטר הגיע דני ראשון .מכאן הסיק המורה לספורט כי דני הוא המהיר
ביותר בכיתה.
איזה מהבאים יחליש את מסקנתו של המורה.





דני מתאמן בריצה באופן מקצועי כבר  2שנים.
הריצה נערכה מייד לאחר מבחן מתיש שנמשך שעתיים.
המורה לספורט הוא אביו של דני.
ביום הריצה נעדרו  0תלמידים מהכיתה.

 )4יואב קיבל  27במבחן הבגרות בתנ“ך .מכך הסיקה שרון שיואב הוא בחור חכם
במיוחד .איזה מהבאים יחליש את מסקנתה של שרון באופן המובהק ביותר.





כושר השיפוט של שרון גרוע במיוחד.
יואב ישב בבחינת הבגרות בתנ“ך ליד המצטיין הכיתתי.
יואב החל להתכונן לבחינה בתנ“ך זמן רב ראש.
יואב נכשל בשאר בחינות הבגרות שלו.
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הוראות :אם לא צחקתם יש להשתמש בשיטה המופיעה
בתמונה ...בתודה אגף הצחוק הקהילתי.

חידה:
מי האדם היחיד  ,כאשר עשה ברית מילה ,
כבר לא יכל לשחק מונופול?
אברהם אבינו ,במשחק
המונופול כתוב שזה מיועד
עד לגיל  22ואברהם אבינו
בגיל זה עשה ברית מילה.

זוג אחד רוצה לאמץ ילד והוא הולך
לחנות שמוכרת ילדים לאימוץ .המוכר
מראה להם את המבחר ואומר " :יש לי
פה תינוק שוודי ב 23-שקל ,תינוק פולני
ב 83-שקל ,תינוק רוסי ב 23-שקל ותינוק
ערבי ב 63-שקל " .הזוג מוציא שטר של
מאה וקונה את התינוק השוודי .המוכר
שואל " :מה אתם מעדיפים ?  03שקלים
עודף א ו ש פש וט תק ח ו ס ל ס לה ש ל
תימנים ?"

חוטף אחד מתקשר לפרסי ואומר לו :
"שמע ,חטפתי את הבן שלך .רוצה אותו
בחזרה ? תביא  03,333שקל " .שואל
הפרסי " :הילד אוכל ? " החוטף " :כן ".
הפרסי " :הילד שותה ? " החוטף " :כן ".
הפרסי  " :הילד מכוסה טוב בלילה ? "
החוטף" :כן" .אומר הפרסי " :אז אולי
תיקח גם את אח שלו?"...

שלושה חברים נסעו לטייל במדבר .אחד
הביא מים ,השני הביא אוכל והשלישי
דלת של אוטו .שאלו את הראשון" :למה
הבאת מים?" אמר" :אשתי אמרה שאם
אהיה צמא אני אשתה " .שאלו את
השנ י  " :למ ה הבאת אוכל ? " א מר :
" אשתי אמרה שאם אהיה רעב אני
אוכל ".שאלו את השלישי" :למה הבאת
דלת של אוטו ? " אמר  " :אשתי אמרה
שאם יהיה לי חם אפתח חלון".

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

הגיע הזמן שאתם תצחיקו אותנו ,קומיקסים ,בדיחות ,פאדיחות וכל דבר
שעולה לכם לראש רק לא לשכוח שיהיה בטעם טוב.
שלחו משהו מצחיק שיגרום לנו ממש
להתלהב ותזכו בפרס.
השבוע הפרס  -ספל מלא ממתקים.
לשליחה benooa@gmail.com
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מה חכמינו צודקים???
אומנם כבר עברנו השנה את עניין החורבן אבל העמוד הזה הוא למען אותם אנשים
אשר מפקפקים בדברי חכמינו ,ולאלו שנוטים ללכת אחרי הרוב כי החשיבה אומרת
שאם כולם עושים כך אז זה נכון.
אין יותר טוב להוכיח אדם בטעותו ממעשיו שלו ,מדברים שלו עצמו.
הרי לכם הוכחה חותכת לכך שהרבנים חלוקים בדעתם מתוך הספר אורח חיים
הלכות של אחינו הרבניים.
תקראו תהנו ותהיו גאים בחכמים שלנו.
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ָצל ֵּמ ַה ַכ ַעס
ְת ִפ ָלה ְל ִהנ ֵּ
י ְִהי ָרצוֹ ן ִמ ְלפָ נ ָ
שיְהֵ א ִל ִבי נָכוֹ ן ומָ סור ְבי ִָדי,
ֶיך ה' אֱ לֹהַ י וֵאלֹהֵ י אֲ ב ַֹתיֶ ,
ש ֶאז ְֶכה ְל ַד ֵבר ָכל ְדבָ ַרי ְבנַחַ תְ ,לטַ הֵ ר מַ חְ ְשבוֹ ַתי ו ְלנַקוֹ ת ַעצְ ִמי ִמגַאֲ וָה
ֶ
וְ כַ ַעס הַ מוֹ נְ ִעים אוֹ ִתי ִמ ַלחֲזוֹ ת ְבנוֹ ַעם זִיו ְָך ו ְלבַ ֵקר ְבהֵ יכָ לָ ְך.
שלֹא ַא ְק ִפיד ַעל שום ַָא ָדם ָבעוֹ לָ םִ ,ל ְשמוֹ ַע חֶ ְר ָפ ִתי וְ ִלדוֹ ם
ָאנָא ה' ז ֵַכנִ י ֶ
יבים ,וְ י ְִהיו
שאֶ ְהיֵה מֵ הַ נֶעֱ לָ ִבים וְ ֵאינָם עוֹ ְל ִבים שוֹ ְמ ִעים חֶ ְר ָפ ָתם וְ ֵאינָם ְמ ִש ִ
וְ ֶ
ַרח ֲָמי ַעל ָכל ָא ָדם.
ש ֶא ְהיֵה אוֹ הֵ ב הָ ֶאמֶ ת וְ שוֹ נֵא
ָאנָא ה' ז ֵַכנִ י ְלהִ ְת ָרחֵ ק ִמן הַ ְש ָר ָרה וְ הַ ָכבוֹ ד ,וְ ֶ
שקֶ רָ ,ענָו וְ צָ נו ַעָ ,אהוב ְלמַ ְעלָ ה וְ נֶחְ מָ ד ְל ַמ ָטה וְ ַת ְמ ִש ְ
יך ָעלַ י צֶ לֶ ם אֱ ל ִֹהים
הַ ֶ
אוֹ ר ְפנֵי מֶ לֶ ְך חַ יִים.
י ְִהיו ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵריִ -פי ,וְ הֶ גְ יוֹ ן ִל ִבי ְלפָ נ ָ
ֶיך .ה' צו ִרי וְ גֹאֲ ִלי.

טיפ למלצרית
איש אחד הולך למסעדה.
בתום הארוחה הוא מקבל מהמלצרית חשבון:
 סלטים  73ש"ח סטייק  23ש"ח מצליח  73ש"ח שתייה  03ש"ח---------- סה"כ  033ש"חבזמן שהוא מוציא את הארנק הוא מסתכל בחשבון ושואל בבלבול את המלצרית:
"רגע ,מה זה 'מצליח'?"
המלצרית לוקחת את החשבון ,מוחקת את השורה הזו ואומרת:
"תתעלם מזה ,הפעם זה לא הצליח"...
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עמוד 1

אסיפה כללית
החלטות ונושאים נוספים
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לפיוט עקב
מתוך הספר
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פרשת עקב
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קצת באיחור לשנה זו
אבל למען הצדק והאמת הוכחה מספר הלכות רבני
שחכמינו צודקים בעניין הצומות בחודש אב.
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