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  21/8/21יום חמישי

בשעה  03:9עד  033:9ומ  033:9 -עד  ,30399בחירות לוועד אשדוד  ,בואו
בהמוניכם להצביע לאנשים שאתם רוצים שיהיו בוועד.
לפניכם רשימת המתמודדים לוועד אשדוד3
אמיל יפת

יהושע מצליח

ברוך מרזוק

מוטי מנשה
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מזל טוב לליאור סלים לרגל יום הולדתך המון אושר בריאות
והמלחה בכל מעשי ידיך  ,ותמשיך לבוא ולהתפלל יום יום
כפי שאתה נוהג לעשות עד כה.
אוהבים משפחתך היקרה.

מזל טוב לאליהו אלדבח המון אושר בריאות והצלחה
בכל מעשי ידיך שתמשיך להיות אדם מקסים ומעניק
ותזכה לטוב ביותר שיש.
אוהבים ההורים טוביה ורינה אלדבח.

ביום חמישי האחרון ב820-
נערכו בחירות לוועד רמלה.
את פרסום חברי הוועד
הנבחר נפרסם בגיליון הבא.
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במטבח עם קובי ואילנית זכריה

עוגת פירות יבשים
מצרכים
 :ביצים
כפית תמצית וניל
רבע כוס סוכר
חצי כוס קמח
חצי כפית קינמון
כוס פירות יבשים
כוס שקדים ואגוזים לא קלויים

אופן ההכנה
מערבבים בקערה ביצים עם תמצית וניל וסוכר
מוסיפים קמח וקינמון עד לקבלת עיסה אחידה
מוסיפים את האגוזים והפירות היבשים מערבבים עד שהם מצופים מכל הכיוונים
מעבירים לתבנית ואופים כשעה בחום  0:9מעלות עד העוגה יציבה למגע
פורסים לפרוסות דקות ומגישים

לשליחת מתכונים למקראון
benooa@gmail.com
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פתיחת קורס יסודות הדקדוק ,הבנת הנקרא ומקרא קצר
לקהל עדתנו הקדושה – שלום רב,
עדתנו צריכה להיות גאה בעצמה בתחומים רבים .אחד מהם הוא חכמתם העצומה של
חכמינו ע"ה בדקדוק לשון הקודש .כך למשל ,המילון העברי-ערבי המקראי הראשון חובר
ונכתב על ידי החכם היהודי הקראי דוד אלפסי ע "ה במאה ה .09-אפילו התנ "ך שבו אנו
קוראים היום – נקודותיו וטעמיו נאספו ונכתבו ע" י החכם הקראי הטברייני אהרון בן-
אשר ע"ה (המכונה בערבית אבן-סעיד) שחיבר את ספר דקדוקי הטעמים המכיל את תורת
ההגייה ,הניקוד וטעמי המקרא ושערך את המסורה המדויקת להפליא לכתר ארם-צובא.
אין זה פלא שחכמינו ע"ה היו כה בקיאים בדקדוק .אנו מחויבים וחייבים ללימוד על מנת
להבין יותר טוב את תוכן המקרא ואת התורה שניתנה לנו מאת ה' ית"ש במעמד הר סיני.
אנו ,בני מקרא ,הממשיכים את מסורת אבות-אבותינו ללא תוספות ומגרעות ,כמצוות
התורה לא להוסיף ולא לגרוע מהכתוב ,יודעים שהבנת חכמת הדקדוק ופירוש התורה על פי
הפשט והדקדוק הם שמבדילים בינינו לבין בעלי הקבלה " התלמודיים " שנטו לפרש
ולהסביר במנותק מהדקדוק .הפערים בהבנת חכמת הדקדוק הובילו ליצירת שתי קבוצות
עיקריות בעם ישראל ,בני מקרא ובעלי התלמוד אשר פירשו את התורה בצורה שנוגדת
וסותרת את הכתוב ומתרחקת מרצון ה'.
חייבים אנו להידמות לחכמינו ע"ה ,כדי שנוכל אף אנו להגיע להבנה תמימה ונכונה של
התורה .לשם כך נפתח קורס ללימוד יסודות הדקדוק בהנחיית הרב עובדיה מורד יצ"ו.
כל המעוניין להעשיר את הידע בתחום הדקדוק ,מוזמן ליצור קשר עם יהושע לוי בטל'
 989-3030918על מנת להירשם לקורס לימוד מאורגן ומסודר שייערך בזמן ובמיקום נוחים
לכולנו שיתואמו עם המעוניינים במועד מאוחר יותר.

בברכה,
יהושע לוי
משרת בקודש בירושלים
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בכל יום מגיעים  00ילדים בגילאי  1-80למרכז הקהילתי אחווה באשדוד ופותחים בתפילת
בוקר .עוד לפני כן ע“פ מה שלמדנו ביום הראשון של הקייטנה ,כל ילד כשמשכים בבוקר
קורא את ברכת ההשכמה התלוייה בחדרו.
לומדים ,נהנים ומפיקים את המירב שאפשר ,השאיפה הגדולה שחבורה זו תהיה חלק בלתי
נפרד מפעילות רצופה שתערך לאורך השנה הקרובה ,המסורת הערכים מתחילים בגילאים
האלו.

לאחר שנים של אי עשייה באזורים רמלה ומצליח ,נפתחה לה השנה קייטנה בראשותם של
מאור דבח וירון ללוז ,למעלה מ 89-ילדים נהנים להם כל יום מפעילויות חברתיות ודתיות
אשר גורמות לגיבוש אדיר בין ילדי בני העדה .השבוע נהנו להם ילדי הקייטנה מטיולים ב-
ימית  3999ובפארק הקופים ובשבוע הבא ייהנו להם החניכים בסופרלנד ובנחשונית .זכרו
שלמה המלך ע"ה אמר  " 3חנוך לנער על פי דרכו ,גם כי יזקין לא יסור מימנה " .אלו הם
דור העתיד של עדתנו היקרה.יום שישי כ“ה באב התש"ע 32023909
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תלמידי העתודה הרבנית בשבת עיון בירושלים/

אלי שמואל

בשבת האחרונה –י "ט באב ה'תש" ע  :027209התארחו בעיר הקודש מתלמידי העתודה
הרבנית.
תלמידי העתודה הרבנית לומדים בכל שבוע יחדיו ברמלה במטרה להכשיר דור חדש של
רבנים .החוג מועבר בהדרכת הרב מגדי שמואל מאשדוד וכעת הם שוקדים בלמידת ספר
המצוות לרבנו אליהו בשייצ'י.
יהושע (שוקי) לוי המשרת בקודש בירושלים אירח בברכה ודאג לכל צורכי השבת יחד עם
יהושע דרורי אשר יזם את המפגש .יחדיו כולם קידשו את שם בורא עולם בתפילות בבית
הכנסת ,לימוד תורה ,קידוש השבת ,זמירות ,ברכות ושירות ,תוך גיבוש מאחד .שבת העיון
נערכה בתום לימוד נושא "עניין השבת".
אפילו הפרופ' יונתן שונרי המומחה ללשון העברית והמקרא כיבד את האורחים בנוכחותו.

בני העדה היקרים ,הינכם מוזמנים לבקר ולהתארח בבית הכנסת שלנו בירושלים ותוכלו
ליהנות מעונג רוחני באווירה של קדושה אמיתית .הכול כבר מוכן בשבילכם 3דירות
משופצות עם מיטות נוחות ללינה ,חדר אוכל ,מטבח וכל שתצטרכו על מנת להשתתף
בחוויה מדהימה שכזו באווירה רוחנית ביותר בעיר הקודש.
לפרטים צרו קשר בהקדם עם יהושע לוי בטלפון מס'989-3030918 3
ובמייל .lggl@walla.co.il

 | 51יום שישי כ“ה באב התש"ע  | 32023909המקראון |

ֹאכלוּ" (דברים פרק יד פסוק ג-ד) –
תּוֹע ָבה 3זֹאת ַהבּ ְֵה ָמה ֲאשֶׁר תּ ֵ
ֹאכל כָּלֵ -
" )0לֹא ת ַ
מפרט הכתוב את סוגי הבהמות החיות ,עופות ודגים הטהורים והטמאים .כאן בא גם איסור
ָכ ִרי
ַא ָכ ָלהּ אוֹ ָמכֹר ְלנ ְ
יך תִּתְּנֶנָּה ו ֲ
ֹאכלוּ ָכל-נְ ֵב ָלה ַלגֵּר ֲאשֶׁר -בִּשׁ ְָע ֶר ָ
לאכול טרף ,ככתוב" 3לֹא ת ְ
יך" (כא);
כִּי ַעם ָקדוֹשׁאַתָּה ַלה’ ֱאל ֶֹה ָ
אחרי שציווה הכתוב למחות ע"ז מהמקום ,וחייב עבודת השם בהסגל המקום המובחר,
והורה לטהרו מטינוף ע"ז וכל נימוסיה ,בין מבחוץ בין מבפנים - ,מפרט הכתוב את אופני
עבודת ה' בבית הבחירה ,כדלקמן3
ֶך ְל ַמ ַען תּ ְִל ַמד ְליִ ְראָה ֶאת-
וּבכֹרֹת בּ ְָק ְר ָך וְ צֹאנ ָ
 )0להביא " ַמ ְעשַׂר דְּגָנְ ָך תִּירֹשׁ ְָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ְ
יָּמים" (דברים פרק יד פסוק כג) ,וכשתביא את המעשר "וְ ַהלֵּוִ י ֲאשֶׁר-
יך כָּלַ -ה ִ
ה’ ֱאל ֶֹה ָ
מָּך" (דברים פרק יד פסוק כז) .כי תורתו היא
ַח ָלה ִע ְ
יך לֹא ַת ַע ְז ֶבנּוּ כִּי ֵאין לוֹ ֵח ֶלק וְ נ ֲ
בִּשׁ ְָע ֶר ָ
תּוֹציא ֶאת-כָּלַ -מ ְעשַׂר
נחלתו ,והוא יְ ַל ֵמּד אותך לעבוד את ה' יתש"לִ " ,מ ְק ֵצה שָׁלֹשׁ שָׁנִ ים ִ
מָּך וְ ַהגֵּר
ַח ָלה ִע ְ
וּבא ַהלֵּוִ י כִּי ֵאין-לוֹ ֵח ֶלק וְ נ ֲ
יךָ 3
נַּחתָּ בִּשׁ ְָע ֶר ָ
ְבוּאָת ָך בַּשָּׁנָה ַה ִהוא וְ ִה ְ
ְ
תּ
ָד ָך ֲאשֶׁר
יך בּ ְָכלַ -מעֲשֵׂה י ְ
שָׂבעוּ ְל ַמ ַען יְ ָב ֶר ְכ ָך ה’ ֱאל ֶֹה ָ
אָכלוּ וְ ֵ
יך וְ ְ
אַל ָמנָה ֲאשֶׁר בִּשׁ ְָע ֶר ָ
וְ ַהיָּתוֹם וְ ָה ְ
תַּעֲשֶׂה (כח-כט);
בַּעל ַמשֵּׁה יָדוֹ
שֶׁבע-שָׁנִ ים תַּעֲשֶׂה שׁ ְִמטָּה 3וְ זֶה דּ ְַבר ַהשּׁ ְִמטָּה שָׁמוֹט כָּלַ -
ִ )3מקֵּץ ַ
ֲאשֶׁר יַשֶּׁה בּ ְֵר ֵעהוּ" (יד ,א);
ָד ָך
יך ָה ֶא ְביוֹן 3כִּיָ -פת ַֹח תּ ְִפתַּח ֶאת-י ְ
אָח ָ
ָד ָך ֵמ ִ
" ):כִּי-יִ ְהיֶה ְב ָך ֶא ְביוֹן…לֹא ִת ְקפֹּץ ֶאת-י ְ
ֶח ַסר לוֹ" (ז-ח);
יטנּוּ דֵּי ַמ ְחסֹרוֹ ֲאשֶׁר י ְ
ֲב ֶ
ֲבט תַּע ִ
לוֹ וְ ַהע ֵ
יעת תְּשַׁלּ ְֶחנּוּ
וּבשָּׁנָה ַהשּׁ ְִב ִ
ֲב ְד ָך שֵׁשׁ שָׁנִ ים ַ
יך ָה ִע ְב ִרי אוֹ ָה ִע ְב ִריָּה ַוע ָ
אָח ָ
מָּכר ְל ָך ִ
" )1כִּי-יִ ֵ
מָּך( "3יב);
ָח ְפשִׁי ֵמ ִע ְ
יך" (יט);
תַּקדִּישׁ ַלה’ ֱאל ֶֹה ָ
זָּכר ְ
וּבצֹאנְ ָך ַה ָ
וָּלד בּ ְִב ָק ְר ָך ְ
" )8כָּלַ -הבְּכוֹר ֲאשֶׁר יִ ֵ
יא ָך ה’
הוֹצ ֲ
אָביב ִ
יך כִּי בְּח ֶֹדשׁ ָה ִ
פֶּסח ַלה’ ֱאל ֶֹה ָ
ִית ַ
אָביב וְ ָעשׂ ָ
" )3שָׁמוֹר ֶאת-ח ֶֹדשׁ ָה ִ
יך ִממּ ְִצ ַריִם ָליְ ָלה( "3טז ,א-ב);
ֱאל ֶֹה ָ
ִית
תָּחל ִל ְספֹּר שׁ ְִב ָעה שָׁבֻעוֹת 3וְ ָעשׂ ָ
בַּקָּמה ֵ
ָ
" )7שׁ ְִב ָעה שָׁ ֻבעֹת תּ ְִספָּרָ -ל ְך ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמשׁ
יך" (ט-י);
ַחג שָׁבֻעוֹת ַלה’ ֱאל ֶֹה ָ
ָמים" (יג);
ַ )0חג ַהסֻּכֹּת תַּעֲשֶׂה ְל ָך שׁ ְִב ַעת י ִ
יך ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ָחר (ט"ז).
ת־פּנֵי | ה' ֱאל ֶֹה ָ
וּר ָך ֶא ְ
ל־ז ֽכ ְ
ֵֽר ֶאה ָכ ְ
ָ )0שׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמים | ַבּ ָשּׁנָה י ָ
לסיכום 3אם החלק הראשון בפרשה כולו אזהרה מע"ז ,החלק השני מלמד כיצד לאהוב
את ה' יתש"ל .אהבה זו מתבטאת בעיקר באהבה לזולת ,עזרה לעני ,יתום ואלמנה ,הגר
והלוי שאין לו חלק ונחלה (על זה למדים אנו ממצוותֲ 3מ ַע ֵשׂר ,שמיטה ,לא תקפץ את ידך,
הבכורות) ,וכן – בעבודת ה' יתש"ל וייחודו (מצוות 3הבכורות ,שמור את חדש האביב ,חג
שבעות ,חג הסכת ושלושת הרגלים) .לכן ,אם נשתמר ונאבד מתוכנו ע"ז (שאמנם מתבטאת
כיום בצורות אחרות ,כגון 3רדיפת הכסף והמיותרות ,התמכרות לנצרכים ,טלוויזיה,
אלכוהול וכו') ונשמור את עבודת בית המקדש (נתפלל בבית הכנסת ,נשמור על טהרה ,נתן
צדקה ונעשה מעשים טובים) – נקבל מהקב"ה שכר אמיתי והברכה ,אשר בהם נתקיים כל
ימי העולם.
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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בפרשת "עקב" הוגדרו הבטחות ה' יתש"ל וברכותיו ,שתתקיימנה רק בתנאי שבני ישראל
ישמרו את המצוות ,את החוקים ואת המשפטים ,שניתנו ע"י הקב"ה בחורב.
כלל הברכות והקללות הללו תלויות הן על "שמע ולא תשמע" .לכן ,התחלת הפרשה מהווה
הקדמה לפרשה כולה .והקדמה זו מבארת עניין הברכה והקללה ,עניין אשר יבואר בפרטות
בפרשת "והיה כי תבוא" .כאן הקב" ה נותן אפשרות לבחור בין הטוב ובין הרע ,ככתוב" 3שְׁמֹר
עוֹלם ,כִּי
יך ַעדָ -
אַח ֶר ָ
ֶיך ֲ
וּל ָבנ ָ
יטב ְל ָך ְ
שָׁמ ְעתָּ ֵאת כָּלַ -הדּ ְָב ִרים ָה ֵאלֶּה ֲאשֶׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּךָּ ְל ַמ ַען יִ ַ
וְ ַ
יך" (דברים יב .)30
ַתעֲשֶׂה ַהטּוֹב וְ ַהיָּשָׁר בּ ְֵעינֵי ה' ֱאל ֶֹה ָ
ומה הוא הטוב והישר – יבואר בהמשך.
ְפָּטים ֲאשֶׁר
מפרק י"ב והלאה יפורטו מצוות תלויות בארץ ,ככתובֵ " 3אלֶּה ַה ֻחקִּים וְ ַהמִּשׁ ִ
בָּאָרץ" (א) ,ואלו הן3
ֶ
תִּשׁ ְְמרוּן ַלעֲשׂוֹת
בָּאשׁ" (ישעיה פרק לז פסוק יט);
יהם ֵ
לאבּד ע"ז ,כמו שכתוב" 3וְ ָנתֹן ֶאתֱ -אל ֵֹה ֶ
ֵ
)0
ִבַּרתֶּם ֶאתַ -מצֵּב ָֹתם
תַּצתֶּם ֶאתִ -מ ְזבְּח ָֹתם וְ שׁ ְ
 )3לאבד את מקומות ע"ז ,ככתוב "וְ נִ ְ
יהם תְּגַדֵּעוּן" (ג);
ילי ֱאל ֵֹה ֶ
שׁוּפ ִס ֵ
בָּא ְ
יהם תִּשׂ ְְרפוּן ֵ
שֵׁר ֶ
ַא ֵ
וֲ
בַּדתֶּם ֶאת-שׁ ְָמם ִמןַ -המָּקוֹם ַההוּא" (שם) ,שלא ייזכרו
 ):לאבד את שמם ,ככתוב" 3וְ ִא ְ
עוד ,אלא בשמות של גנאי;
" )1לֹאַ -תעֲשׂוּן כֵּן" (ד) – שלא לעשות כעובדי ע"ז;
 )8לא להרבות את מקומות לעבודת ה' ,אלא לייחד לו יתש"ל מקום אחד ,ככתוב" 3כִּי
יכם ָלשׂוּם ֶאת-שְׁמוֹ שָׁם ְלשׁ ְִכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ
יכם ִמכָּל-שׁ ְִב ֵט ֶ
ִאםֶ -אלַ -המָּקוֹם ֲאשֶׁר-יִ ְב ַחר ה’ ֱאל ֵֹה ֶ
יכם וְ ֵאת
יכם וְ ִז ְב ֵח ֶ
את שָּׁמָּה" (ה) .כאן נוקבו סוגי הזבחים ,הנקרבים לבית ה' ,והם" 3עֹל ֵֹת ֶ
וּב ָ
ָ
וּבכֹרֹת בּ ְַק ְר ֶכם וְ צֹאנְ ֶכם" (ו);
יכם ְ
יכם וְ נִ ְדב ֵֹת ֶ
ֶד ֶכם וְ נִ ְד ֵר ֶ
ְרוּמת י ְ
יכם וְ ֵאת תּ ַ
ַמ ְעשְׂר ֵֹת ֶ
 )3אחרי אזהרה להקריב חוץ מבית הבחירה ,התיר להם הכתוב לאכול בבואם ארצה בשר
יך ָלשׂוּם שְׁמוֹשָׁם
חולים בשערים ,ככתוב" 3כִּי-יִ ְר ַחק ִממּ ְָך ַהמָּקוֹם ֲאשֶׁר יִ ְב ַחר ה’ ֱאל ֶֹה ָ
יך בְּכֹל אַוַּת
אָכ ְלתָּ בִּשׁ ְָע ֶר ָ
ִית ָך וְ ַ
כַּאשֶׁר ִצוּ ִ
ָתן ה’ ְל ָך ֲ
וּמצֹּאנְ ָך ֲאשֶׁר נ ַ
ָב ְחתָּ ִמבּ ְָק ְר ָך ִ
וְ ז ַ
שֶׁך" (כא) .יצוין שכאן ,בהיתר חולין ,לא נמצא יעוד החלבים האסורים בקדשים ,אלא
ַפ ָ
נְ
נֶּפשׁ
ֹאכל ַה ֶ
נָּפשׁ וְ לֹא-ת ַ
נאסר הדם בלבד ,ככתובַ " 3רק ֲחזַק ְל ִב ְלתִּי ֲאכֹל ַהדָּם כִּי ַהדָּם הוּא ַה ֶ
אָרץ תִּשְׁפּ ְֶכנּוּ כַּמָּיִם" (כג);
ֲלנּוּ ַעלָ -ה ֶ
ִעםַ -הבָּשָׂר 3לֹא תֹּאכ ֶ
ָביא
" )7לֹא -ת ֵֹסף ָע ָליו וְ לֹא ִתגְ ַרע ִממֶּנּוּ" (דברים פרק יג פסוק א) – שאם "יָקוּם בּ ְִק ְרבּ ְָך נ ִ
ֵל ָכה
יך ֵלאמֹר נ ְ
מּוֹפת ֲאשֶׁר-דִּבֶּר ֵא ֶל ָ
וּבא ָהאוֹת וְ ַה ֵ
מוֹפתָ 3
יך אוֹת אוֹ ֵ
ָתן ֵא ֶל ָ
אוֹ ח ֵֹלם ֲחלוֹם וְ נ ַ
נָּביא ַההוּא אוֹ ֶאל-
ָע ְב ֵדם 3לֹא ִתשׁ ְַמע ֶאל-דּ ְִב ֵרי ַה ִ
אַח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֲאשֶׁר לֹא-יְ ַד ְעתָּם וְ נ ָ
ֲ
יכם בּ ְָכל-
ֹה ִבים ֶאת-ה’ ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ֶא ְת ֶכם ָל ַד ַעת ֲהיִשׁ ְֶכם א ֲ
חוֹלם ַה ֲחלוֹם ַההוּא כִּי ְמנַסֶּה ה’ ֱאל ֵֹה ֶ
ֵ
ַפשׁ ְֶכם" (ב-ד);
וּב ָכל-נ ְ
ְל ַב ְב ֶכם ְ
ֵיכם ָל ֵמת" (דברים
יכם לֹא ִת ְתגּ ְֹדדוּ וְ לֹאָ -תשִׂימוּ ָק ְר ָחה בֵּין ֵעינ ֶ
" )0בָּנִ ים אַתֶּם ַלה’ ֱאל ֵֹה ֶ
פרק יד פסוק א) – כי לעומת אומות העולם הקדמונים ,שבעבורם מתיהם הפסד גמור ,לעם
ישראל יש חלק ונחלה בעולם הבא ,ולא ראוי להם להתאבל כאומות אחרות ,ולא לשים קרחה
על המת כמנהג ע"ז;

 | 8יום שישי כ“ה באב התש"ע  | 32023909המקראון |

משפטי חכמה
מדי שבוע נציג משפטי חכמה מספר משלי ,קהלת ,איוב ועוד.
כל המשפטים הנאמרים כאן הינם כדי ללמדנו ולקשרם לחיינו
כדי שנוכל ללמוד מהם ,תהנו ותחכימו.
הפסוק:
ֻשּׁן( .משלי כח' )38
ָרה ָמדוֹן ,וּב ֵֹט ַח ַעל-יְ הוָה יְ ד ָ
ֶפשׁ יְ ג ֶ
ְר ַחב-נ ֶ
הפרוש:
המתאווה למלא את נפשו ,יחרחר ריב כדי להשיג את תאוותו .ובוטח בבורא
שיספק לו את צרכיו ידושן.
הפסוק:

בּוֹט ַח ְבּ ִלבּוֹ הוּא ְכ ִסיל,
ֵ

הוֹל ְך ְבּ ָח ְכ ָמה הוּא יִ ָמּ ֵלט( .משלי כח' )33
וְ ֵ

הפרוש:
הנשען על בינתו הוא כסיל ,וההולך בחכמה הוא יינצל מן הצרות.
הפסוק:
וּמ ְע ִלים ֵעינָיו ַרבְ -מ ֵארוֹת( .משלי כח' )37
נוֹתן ָל ָרשׁ ֵאין ַמ ְחסוֹרַ ,
ֵ
הפרוש:
הנותן לרש מחסורו לא יחסר כלום ,המעלים עיניו מצרכי רעהו ואינו נותן לרש
מקולל בפי רבים.
הפסוק:
יקים( .משלי כח' )30
אָב ָדם יִ ְרבּוּ ַצ ִדּ ִ
וּב ְ
אָדםְ ,
ְבּקוּם ְר ָשׁ ִעים יִ ָסּ ֵתר ָ
הפרוש:
מסתתרים בני אדם להינצל משלטון הרשעים ,ובאבדם ירבו הצדיקים בעם.
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אחת הבעיות החמורות בישראל  ,אף שלא עוסקים בה רבות היא קריסת
מערכת המשפט במדינה .תהליך הוצאת הצדק לאור אורך שנים ובו מתייסרים
גם הקורבן וגם החשוד במעשה .נגדיר 3סחבת משפטית -התמשכות פרק הזמן,
שדרוש לשופט לגזור את דינו של נאשם  ,מעבר לנורמות מקובלות  .הסחבת
המשפטית יוצרת לעיתים ,מצבים אבסורדיים ,להלן כמה דוגמאות3
עובד אשר פוטר מעבודתו ,ואינו מקבל את הפיצויים להם הוא זכאי תובע את
מעסיקו בבית הדין לענייני עבודה .אותו העובד נקלע לקשיים כלכליים עקב
פיטוריו ,עקב הוצאות המשפט הגבוהות ,ובשל גדילת הריבית על החוב .בסופו
של דבר גם אם העובד יקבל את הפיצויים ,אלו לא יספיקו לו על מנת לפרוע את
חובו לבנק ,בגלל הסחבת המשפטית.
כאמור ,הסחבת המשפטית פוגעת גם בחשוד במעשה ולא רק בקורבן 3אדם
שנחשד בטעות בעבירה כלשהי מבזבז שנים על גבי שנים שבהן הוא נדרש
להתייצב למשפט על מנת לטהר את שמו  ,לשלם סכומי עתק לפרקליטו ,
ולהתמודד עם השם הרע שנוצר לו.
במקרים נדירים הסחבת המשפטית גורמת אפילו למותו של החשוד או הקורבן
בזמן תקופת השיפוט ,או חמור מכך -להשתחררותו של הקורבן עקב החלת
חוק ההתיישנות על מעשיו.
לא חמורה פחות מכך היא העובדה ,שאין משפט צדק בישראל -עונשו של עשיר
אינו שקול לעונשו של עני .בידיו של העשיר לממן את עלויות המשפט העצומות,
להרשות לעצמו את ההתייצבות במשפט ,לרכוש לעצמו את שירותם של עורכי
הדין מן השורה הראשונה בארץ ,ואף "למרוח" את המשפט על מנת להתיש את
העני ,קחו כדוגמא את ראשי משפחות הפשע ,ואת משפטו של הנשיא לשעבר
משה קצב.
אם כן  ,מה ניתן לעשות על מנת לתקן את העוול? אחת הסיבות לשכיחות
תופעת " הסחבת המשפטית " היא מספר תיקים גדול לכל שופט או חבר
שופטים .מכאן שיש להגדיל את מספר השופטים בישראל  ,מבלי להתפשר על
איכותם ,וזאת מכיוון שלא ניתן לשלוט על מספר הערכאות המשפטיות .סיבה
נוספת לתופעת הסחבת המשפטית היא חזרתם של עבריינים שוב אל בתי
המשפט בגין עבירות דומות (דבר זה נפוץ בעיקר בבית הדין לענייני תעבורה ,אך
לא רק) .הפתרון לכך הוא מתן עונשים מרתיעים שימנעו את הישנות התופעה
ויבהירו בדיוק מהם גבולות החוק .וחשוב מכל ,יש להוזיל את עלויות המשפט,
ולעגן בחוק את גובה העמלה שיכול לגבות עורך הדין ,ובכך לצמצם את הפער
בין צדק של עני לצדק של עשיר .אך עד שאלו ייקרו תהליך הוצאת הצדק לאור
יישאר בגדר עינוי דין.
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לפניכם תפזורת מצאו את המילים ושלחו למייל  benooa@gmail.comותזכו בפרס.

תפזורת כלי המשכן /מקדש
המילים  :מי נידה  /נרות /מנורה /קורבן/כוהנים/לויים/פרה אדומה/מחתה/
מור /לבונה/כרוב/סירות/כפות/תולעת שני/מזבח /שלמים
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הוראות :אם לא צחקתם יש להשתמש בשיטה המופיעה
בתמונה ...בתודה אגף הצחוק הקהילתי.
איש הייטק אחד " נאלץ " להישאר עם בנו ,
לראשונה ,לבד ,כי אשתו נסעה לחו"ל.
בבוקר ,הוא הכין את הילד וירד אתו לכיוון הגן.
כשנכנס לגן ,הגננת אמרה לו כי היא
מצטערת אבל הילד הזה לא שייך לגן הזה.
מעט נבוך יצא מהגן ועבר את הכביש לגן סמוך
ושוב הגננת אמרה לו את אותו הדבר  .כך 1-8
גנים.
בגן החמישי הבן אומר לו " 3אבא  ,אם אנחנו
הולכים לעוד גן אחד אני אאחר לבית ספר…"

איש אחד יושב במסעדה ואוכל מרק.
פתאום הוא מרגיש שהוא צריך להתפנות
אך מפחד שיאכלו לו מהמרק .הוא רושם
פתק עליו כתוב" 3ירקתי במרק" והולך
להתפנות .כשהוא חוזר מהשירותים הוא
רואה עוד פתק עליו כתוב" 3גם אני"!

לאיש אחד היה כרטיס לגמר גביע העולם בכדורגל .הוא מגיע למשחק
ויושב במקומו .לאחר כמה דקות ,טופח לו על השכם האיש שיושב
מאחוריו ושואל" 3המקום שלידך פנוי? "
"כן ,המקום פנוי לגמרי" עונה האיש .
" מי זה יכול להיות האדם שיש לו מקום לגמר גביע העולם בכדורגל ולא
מגיע
למשחק?" שואל האיש שבא מאחור .
"במקרה זו אשתי אבל היא נפטרה "...עונה האיש" ,אף פעם לא פספסנו
משחק גמר מאז שהתחתנו".
"אני משתתף בצערך ",עונה האדם שמאחור " ...האם לא יכולת למצוא
חבר ,שכן או קרוב משפחה שיבוא איתך למשחק במקום אשתך? "
"לא ",מניד האיש בראשו" ,כולם בלוויה"...

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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משפטים

יש אנשים החושבים רגע לפני שהם מדברים ,יש אנשים המדברים רגע
לפני שהם חושבים.

מלים הן כמו אקדחים טעונים.

כשהרעיונות נכשלים ,בני אדם ממציאים מלים.

לא המדרש עיקר ,כי אם המעשה.

אמור מעט ועשה הרבה.

בשתיקה יש פוטנציאל של חוכמה ושנינות כשם שבגוש האבן
הגולמי יש פוטנציאל של פסל נפלא.
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מה את כבר עושה?
יום אחד ,לפנות ערב ,חזר איש אחד מהעבודה הביתה ומצא אותו ממש הפוך3
שלושת ילדיו ,עדיין בפיז'מות ,שיחקו בחוץ בתוך הבוץ,
כאשר סביבם אריזות של חטיפים מפוזרות על פני כל החצר הקדמית.
דלת המכונית של אשתו היתה פתוחה וכך גם דלת הכניסה לבית.
כשנכנס ראה שהבלגאן בפנים גדול בהרבה 3נברשת התאורה היתה זרוקה
על הרצפה ושטיח הכניסה היה זרוק ליד הקיר .הטלוויזיה בחדר המשפחה
הציגה בקולי קולות סרט מצויר והחדר היה זרוע צעצועים ופריטי לבוש שונים.
הכיור במטבח היה מלא כלים ,שאריות ארוחת הבוקר היו מפוזרות על הדלפק
ופרורים מילאו את השיש .האוכל של הכלב היה מפוזר על הרצפה וכוס שבורה
היתה מונחת מתחת לשולחן .ליד הדלת האחורית בצבצה ערימת חול קטנה.
עלה האיש במהירות במדרגות ,מודאג שמא אשתו חולה או שקרה לה משהו רציני,
דילג מעל צעצועים נוספים וערימות של בגדים .כשנכנס לחדר השינה,
חסר נשימה ,מצא אותה שוכבת ומתבטלת בהנאה במיטה ,עדיין בפיג'מה,
קוראת רומן .לשמע נשימתו הכבדה הסתכלה אליו,
חייכה ושאלה איך עבר עליו היום.
הגבר המופתע היה מבולבל לחלוטין ושאל את אשתו,
"מה קרה פה היום?"
חייכה אליו שוב אשתו וענתה,
" נכון שכל יום כשאתה חוזר מהעבודה אתה שואל אותי
מה כבר לעזאזל עשיתי היום?"
"כן" ,ענה האיש ,כולו נדהם.
"אז" ,ענתה האשה" ,זהו ,שהיום לא עשיתי את זה".

חשיבות החיים
אלוהים משתמש בבדידות כדי ללמד את היחד
הוא משתמש בכעס ,כדי להראות את הערך הלא ישוער של השלום
הוא משתמש בשעמום ,כדי להדגיש את חשיבות ההרפתקה מחד וחוסר המעש מאידך
אלוהים משתמש בשקט ,כדי ללמד אחריות למילים
הוא משתמש בעייפות ,כדי שנבין את ערכה של ההתעוררות
הוא משתמש במחלה ,כדי להדגיש את ערכה של הבריאות
אלוהים משתמש באש ,כדי ללמד על המים
הוא משתמש באדמה ,כדי שיובן ערכו של האוויר
הוא משתמש במוות ,כדי להראות את חשיבות החיים
מוסר השכל 3למדו להעריך את כל מה שיש לכם
כי החיים יקרים מפז ,וכמו שאומרים חיים רק פעם אחת
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קהילת היהודים הקראים
benooa@gmail.com

עריכה ,כתיבה ,עיצוב ,הגהה והדפסה 3בן יוסף ,מאור דבח.
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