בתאריך  01/01/01תיערך שבת עיון לגילאי  +01במושב מצליח.
בתוכנית:
תפילות
ארוחות ושירים
פעילויות גיבוש
הרצאות
ובמוצ“ש קריוקי.
עלות משתתף  01ש“ח כולל הסעה  01 /ש“ח למקומיים.
לפרטים והרשמה:
 1021112111בן יוסף
 1022210010מאור דבח
 1020120010ירון ללוז

שבת עיון רנן
בתאריך  3-0/01/01לגילאי 03-01

בתוכנית:
תפילות ,ארוחות,גיבוש ,הרצאות.
ובמוצ“ש לאחר ההבדלה על האש ומסיבה לתוך
הלילה.
עלות משתתף  11ש“ח כולל הסעה.
לפרטים והרשמה:
 1021112111בן יוסף
 1022210010מאור דבח
 1020120010ירון ללוז
 1012011012דור כהן

השבוע פרשת וישלח לפניכם ציור המכיל את עניין הפרשה צבעו אותו ושלחו אותו
למיייל  benooa@gmail.comותזכו בפרס.

מזל טוב לישי וחן חיים בכניסת ברית
ה נ יש ו א י ן הרב ה א ו שר ב ר י א ו ת
והצלחה בכל מעשי ידיכם והמון
אושר בהקמת בית בישראל.

מזל טוב לאופיר פירוז לרגל יום
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה
בכל מעשי ידיך.

מזל טוב לליאת היינה לרגל סיום קורס
בניית ציפורניים בהצטיינות.
לבניית ציפרוניים בכל השיטות
 1913195150ליאת היינה אשדוד
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כִּי נָעִּים נָאוָה תְהִּילָה | עֵת מְׂשֹוׂש ָחתָן עַל ַכלָה:
ָשה:
ְשירָה ֲחד ָ
ֻשה :עַל כֵן ב ִּ
ִּשהָ :מצָא טֹוב ֵעזֶר ִּב ְקד ָ
ַאשרֵי ָאדָם ָמצָא א ָ
ְ
כי נעים..
ָשיר לְנֹורָא עֲלִּילָה:
נ ִּ
ְשמָהְ :כ ֶד ֶר ְך גֶבֶר ְב ַע ְלמָהְ :בבַת נָדִּיב ַקרְנֹו ָרמָה:
בָחּור ֵמעַם זַ ְך ַהנ ָ
כי נעים..
עַל כָל ַהבָנֹות זֹאת עֹולָה:
רֹוכֵב ָשמַיִּם ְב ֶעזְרֹו :כָבֹוד וְהֹוד רַב ִּעטְרֹו :כִּי כָלִּיל הּוא ַב ֲהדָרֹו:
כי נעים..
טֹובָה ָח ְכמָה עִּם נַ ֲחלָה:
ִּהנָ ְך יָפָה ָשרַת ַטעַם :נִּ ְצבָה ֵשגָל ַה ַפעַם :לְַאחַת ָקרָאתִּי נֹועַם:
זֹאת עִּם זֶה יָרֹנּו ֶסלָה:

כי נעים..

בתאריך  10/00/01מוצ“ש בשעה  11:11יתקיים ערב מהנה ביותר למבוגרים בלבד!...
במרכז קהילתי “אחווה“ אזור א‘ רחוב האצ“ל  0אשדוד .
בתוכנית:
מוזיקה יוונית ,מצרית וקריוקי.
בתפריט:
גבינות ,פלטת ירקות ,חומוס וחמוצים.
שתייה קלה ובירות.
עמדת שתייה חמה.
עלות משתתף  21ש“ח בלבד.
סגירת ההרשמה בתאריך  12/00/01מספר המקומות מוגבל.
להרשמה ופרטים נוספים:
בן יוסף  ,1021112111מאור דבח 1022210010
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בתאריך  13/01/01מסיבה מטורפת לגילאי  + 01בראשון לציון.
ה Flash -מארח את בני הקהילה לערב של ריקודים צחוקים והמון כיף.
עלות משתתף כולל הסעה  01ש“ח בלבד ,לנרשמים עד לתאריך .02/01/01
לאחר מכן עלות כרטיס  01ש“ח ללא הסעה.
מהרו להבטיח מקומכם ,מספר המקומות מוגבל.
תחילת המסיבה בשעה . 13:11
להרשמה ופרטים נוספים:
בן יוסף 1021112111מאור דבח 1022210010
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בבתי הספר כנראה אין זמן לדקדק כמו שצריך בׂשפתנו החשובה.
אנחנו מדי שבוע נעזור לכם ללמוד מה שלא מלמדים.
והכי חשוב שההורים יעודדו את הילדים וגם יש פרסים ממש טובים.
לפניכם סימני ניקוד כתבו ליד כל סימן מה שמו:

ֳ
ׂ
נקד את המילה הבאה:

ֵ

ישראל

ֲ
ַ
ָ
ִּ
לפניכם משפט גלו את השגיאות שבתוכו:

ָחם; וְ ִעםָ -צ ֵמהַ ,ה ְש ֵקהּו ָמיִ ם.
ַא ָךַ ,ה ֲא ִכ ֵלהּו ל ֶ
ִעםָ -ר ֵעב שֹׂנ ֲ
יש לשלוח את הפתרון לbenooa@gmail.com-
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לפניכם חלק מפירוש פיוט הפרשה הנאמר השבוע ,הפירוש לקוח מספר "טוב
טעם" לרב ברכה הכהן.
ברוך המשלים רצון יראיו Iומלא כל צרכיו ,הטעם כי מלא רצון יראיו שהוא
רומז ליעקב אבינו עליו השלום שהתפלל וביקש מהאל יתברך שיצילהו מיד
עשו  ,והשלים האל יתברך את רצונו ולא יכול לעשות לו מאומה ,כי בתחילה
היה בלבו להרע לו ,ועל כן בא בארבע מאות איש ,וכשבא לקראתו הפך האל
ַחנּו נִ ְכר ֹׂת ֵע ִצים ִמן-
ַאנ ְ
זממו וחבקו ונשקו ,ולשון צרכיו נזכר בדברי הימים " ו ֲ
ַה ְל ָבנֹון ְכ ָכ לָ -צ ְר ֶכ ָך " ( דברי הימים ב ב  , )99הטעם כפי מה שיצטרך לך בלי
חסרון.
מהרה ימלוך עלינו Iויירשו ארץ מברכיו  ,הטעם בו כי כמו שהגן לאבותינו
והצילם מכל צרותם ומיד כל הקמים עליהם לרעה ,כן יגן על הבנים וימלוך
עלינו ונירש את הארץ הקדושה ,אנחנו המבורכים ממנו יתברך ככתוב " ִכי ֵהם
ֶר ע ֵב ַר ְך ה' " (ישעיהו סא  , )1וישוב המלכות אלינו כבתחילה " ַו ַי ֲע ב ֹׂר ַמ ְל ָכ ם
זַ
ֹׂאשם " ( מיכה ב  ,)95אבל מלכות אדום הרשעה שהיא מושלת
ֵיהם וַה' ְבר ָ
ִל ְפנ ֶ
עלינו עתה ,ואז תעקר ותיכרת לגמרי "וְ לֹׂא-יִ ְהיֶה ָש ִריד ְל ֵבית ֵע ָשו" (עובדיה א
מֹוש ִעים ְב ַה ר ִציֹון
 , )91וכתוב "וְ ָהיָה ֵביתַ -י ֲעק ֹׂב ֵא ש" ( עובדיה א  " , )91וְ ָע לּו ִ
לּוכה " (עובדיה א  ,)19ולשון תעקר ,כמו :
ִל ְש פֹׂט ֶאתַ -ה ר ֵע ָשו וְ ָהיְ ָתה ַלה ' ַה ְמ ָ
יהם ְת ַע ֵקר" (יהושע יא  )6לשון כריתה והיא מילה צחה.
סּוס ֶ
" ֶאתֵ -
ואמרו במאמר המגלגל פלכיו ,הרצון בו במאמר האל יתעלה המגלגל והמנענע
הגלגלים שזהו אמרו פלכיו ,והטעם כי אף על פי כי מזלו תקיף והחזק ,עם כל
זה האל יכול על כל היכולים וישדד כח המערכת ולא יוכל מזלו לעזור לו
ותיכרת ממנו המלכות לגמרי ,ואמרו ועשו יאבד ,הוא כפרו למאמר ומלכות
זדון תעקר  ,כי כן נקרא זרע עשו שהוא אדום בשם זדון  ,ככתובְ " :ז דֹון ִל ְב ָך
יא ָך" (עובדיה א )3
ִה ִש ֶ
ואמרו ואלופיו מלכיו  ,הטעם כי כל כך תיכרת ממנו השררה ואפילו שרים
יה יִ ְהיּו
לּוכה יִ ְק ָראּו וְ ָכלָ -ש ֶר ָ
יה וְ ֵאיןָ -שם ְמ ָ
ואלופים לא יהיו בו  ,ככתוב  " :ח ֶֹׂר ָ
ֹונֹׂת ם ֶא ל ֶ -א ֶר ץ
ָאפ ס " ( ישעיהו לד  " , )91וְ ָנ ָש א ַה ָש ִע יר ָע ָל יו ֶא ת ָ -כ ל ֲ -ע ָ
ֶ
ֵרה" (ויקרא טז .)11
גְ ז ָ
ָבֹוכה" ( אסתר ג  , )15ואז
שּושן נ ָ
ועניין מבורכיו ,לשון בלבול ,כמו " :וְ ָה ִעיר ָ
נקדיש ונפאר לקננו ,רצון הרב עליו השלום אחר שתכרת מלכות אדום הרשעה
ותשוב המלכות אלינו ,אזי נקדיש ונפאר ליוצרנו .כי נדע משפטיך " ִכיֱ -אל ִֹׂהים
ָרים" (תהלים עה  ,)8ואמרו כמלאכי רומה ,הטעם בו כמו
ַש ִפיל וְ זֶה י ִ
ש ֵֹׂפט זֶה י ְ
שהמלאכים מקדשים את האל יתברך באומרםָ " :קדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש ה' ְצ ָבאֹות
ָארץ ְכבֹודֹו" (ישעיהו ו  ,)5כן נקדיש אנחנו בני ישראל בעולם הזה.
ְמלֹׂא ָכלָ -ה ֶ
המקבלים על מלכותו ,הטעם בו המלאכים הם מקבלים עול מלכותו יתברך
ועומדים לפניו כעבדים לפני אדוניהם ,ואמרו ונותנים רשות זה לזה להקדישו,
ָאמר" (ישעיהו ו  , )5שכל אחד מהם קורא
הוא מה שכתוב "וְ ָק ָרא זֶה ֶאל-זֶה וְ ַ
ונותן רשות לחברו להקדיש ולפאר לו יתברך ,ואמרו ולהעריצו ,להודיע יכולתו
ואילותו.
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רבות מחשבות בלב איש ועצת ה ‘ היא תקום  ,זה כבר שנים שבראשי שוכבת אותה שאלה
שהתשובה עליה קשה להפליא ,מה גורם לבן אדם להיות כל כך חזק באמונתו או להפך כל כך
חלש באמונתו?.
כבר שנים של חקירה אישית סביבתית וכל פעם מופיע דבר אחר הסותר את קודמו.
אני גר בתוך משפחה ששומרת שבת  ,חונכתי לתפילות בשבת  ,חונכתי על ערכי הלימוד
הקהילתיים וכו‘ ,לעולם לא החדירו בי או בסובבים אותי ,שתפילות הן חובה ויש להגיע יום
יום למשכן התפילה ולהודות לבורא העולם פעמיים באהבה כל יום.
לעומת זאת ,אחי הקטן התחזק והוא ככל הניתן ועל פי היכולת מגיע יום יום לתפילה בוקר
וערב ,אשרהו וכל הכבוד לו .בהרהורי מחשבתי התלבטתי אם לשאול אותו מה גורם לו או
מאיפה החוזק להגיע יום יום לתפילה? ,ההתלבטות הייתה שמא אבלבל אותו ואולי אגרום לו
להרהורים ,בסופו של דבר ובאופן ידיעתי כי הוא חזק שאלתי אותו .למרבה הצער תשובה
מספקת לא הייתה ,ככה הוא מאמין  ,הוא יודע שמחובתו להודות ,אך אינו יודע מה הגורם
האמיתי שהוביל אותו לדרך מוצלחת זו ,לדרך גבוהה יותר מסובביו.
זה כבר כחודשיים בקהילה באשדוד ישנו פרוייקט מיוחד הנקרא ”לתפילה השכמנו ,סנדוויץ
לבית הספר קיבלנו “  ,כל בוקר מצטרפים אלי  2נערים בגילאי  01לתפילת הבוקר בבית
הכנסת ”כתר תורה“ ולאחר מכן מקבלים סנדוויץ עולים להסעה ומגיעים לבית הספר.
בתחילת הפרוייקט התחלנו עם  2היום אנחנו עומדים על  01ילדים שה 0-הראשונים שהיו
הם עמודי היסוד והשאר הם מגיעים לפחות בוקר בשבוע.
בראייה ראשונית קשה להבין איך כל הילדים הללו שבאים מבתים חילוניים ואולי  0-1מהם
האבא מגיע להתפלל ביום שבת ,הם כל כך נקשרו לעניין זה ,שהם כבר מניעים את הגלגלים
לבד ודואגים שיאספו אותם ושפרוייקט זה ימשך.
השאלה עדיין עומדת מה גורם לאנשים כל כך להקשר לעניין או להתרחק ממנו?
התשובה הלא וודאית אך הקרובה ביותר היא ,שהסביבה שאנו יוצרים היא המקרבת אותנו או
מרחיקה אותנו  ,משם מתפרץ לו אותו חוזק אישי שגורם לך לעלות כמה שלבים מעל
סביבתך ,למשל אחי הקטן לא חונך ללכת כל יום ,אך חונך לתפילות ,שמירת שבת ועוד .אז
התחזק אצלו באופן אישי משהו שהעלה אותו בכמה דרגות מעל סביבתו 0 ,הילדים הקבועים
של תפילות הבוקר ואזכיר את שמם :רון פרג‘ ,ניר אלגמיל ,ליאור סלים ,עידן לוי ,לידור
אלדבח ומוטי גל ,תותחים אחד אחד ,נשאבו לסביבה התומכת בתפילות בוקר ומאותו רגע עלו
במדרגות ועזרו לסביבה שלהם להתחזק עוד יותר.
מחובתנו לחזק את קהילתנו ,המצב שבו אנו נמצאים אינו רק בגלל הסיבות הכל כך חרושות
על אותם מנהיגים וכו ‘ זה כבר עבר ,הסיבה האמיתית היא שאנחנו חלשים ,ביישנים ורק
ברגעים של מצוקה או של צורך אנחנו נזכרים באמת מהי סביבתנו.
חזקו את ילדכם קרבו אותם למקומות שמהם התרחקתם כי בעת השעה שיצטרכו את
המשענת הכל כך יקרה אולי כבר ....לא תהיה.
גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי
שבתך ומשענתך תמיד ינחמוני( .תהלים כ“ג.)4 ,
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לפניכם קטע מספר "מענה רך" לרב שלמה אפידה הכהן על עניין גיד הנשה
מפרשת השבוע.
ָשה" ,ר"ל בסיבת
ֹׂאכלּו ְבנֵי-יִ ְש ָר ֵאל ֶאת-גִ יד ַהנ ֶ
ובא הכתוב ואומר " ַעלֵ -כן לֹׂא-י ְ
צליעת ירך יעקוב אסרו להם בני ישראל לאכול את גיד הנשה  ,לזכר הנס
שנעשה לו בהאבקו עם האיש שלא יכול להזיקו כלום ,רק בצליעת ירכו שהוא
נזק קטן לפי שעה ויתרפא במעט מן הזמן ,כעניין שדרשו על מלת " לו" היתרה
בפסוק "וַיִ ְז ַרח-לֹו ַה ֶש ֶמש" ,שכאלו בעבורו לרפאתו זרחה השמש כעניין שכתוב
יה" (מלאכי ג )11
ָפ ָ
ּומ ְר ֵפא ִב ְכנ ֶ
ָר ָחה ָל ֶכם יִ ְר ֵאי ְש ִמי ֶש ֶמש ְצ ָד ָקה ַ
"וְ ז ְ
והגיד ,הוא כמין חוט אשר על ידו דבוק ומחובר כף הירך ואשר קרא גיד זה גיד
ָשנִ י " ( ,ישעיהו מד )19
הנשה ,ר" ל גיד הנעזב והנעקר ממקומו מלשון " לֹׂא ִתנ ֵ
שענינו לא תעזוב ממני ,ואיסור אכילת גיד הנשה הוא גם מימין גם משמאל ,כי
לא נתברר בכתוב באיזה צד הייתה הצליעה .והאיסור הוא במין שהעצם שלו
אשר בו מחובר גיד הנשה הוא מקוער כמין כף  ,לא במין שהוא שטוח כמו
העופות אשר לזה פטרו החז " ל הוצאת גיד הנשה מהם .גם שתקשה הוצאתו
לדקות גופם כמבואר בספר 'האדרת' בעניין השחיטה.
ודינו כדין החלב הנאסר מן התורה כשנמצא תוך מאכל מבושל שתאסר
אכילתו ,והרב יהודה גבור ז"ל מחייב איסור גיד הנשה בכל מיני הבע"ח באמרו
ּומכל ַחי ַלסּור" ,ושם חי כמו שכולל החיות והבהמות כולל גם העופות ,כי הוא
" ָ
סוג של גבוה  .ופסוק זה של איסור גיד הנשה הוא דבר סופר התורה שהוא
מרע"ה שהיה בקבלה מידו ואינו מגוף התורה ,אבל הוחזק אצל כל ישראל כגוף
התורה  .ואמרו בני ישראל אינו רוצה בו על בני יעקב דווקא אלא על כלל
הדורות הבאים מתולעת יעקב ,והראיה מאמרו עד היום הזה שכבר בימי משה
לא היה עוד בחיים אפילו אחד מבני ישראל.
ועוד שאם הכוונה על  91ראשי שבטי ישראל ,ולהם לבד איסור גיד הנשה ,ולא
לבאים אחריהם היה צריך לומר על כן לא אכלו בלשון עבר ,לא שיאמר יאכלו
בלשון עתיד ,ולא היה כן לא אכלו בלשון עבר לא שיאמר יאכלו בלשון עתיד,
ולא היה צורך כלל למאמר "עד היום הזה" ,שכבר מתו כולם כמו שבארנו ,וכן
באמרו "עד היום הזה" אין הכוונה שכבר פסק איסור בימי משה אלא שנוהג גם
אחרי כן עד סוף כל הדורות  ,ומה שהוכרח לומר עד היום הזה הכוונה היא
לבאר אמרו בני ישראל שהוא עד בית ישראל ,שמזה יתחייב איסורו עד עולם,
כשאר כל גופי תורה כמו שבארנו.
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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:
ּומה' ִמ ְש ַפטִ -איש( .משלי כט' )13
מֹושלֵ ,
ַר ִבים ְמ ַב ְק ִשים ְפנֵיֵ -
הפרוש:
רבים הם האנשים המבקשים למצוא חן בעני המושל ,אבל הכל תלוי באל כי לב
המלך בידו.
הפסוק:

ָאדם ִלי .וְ לֹׂאָ -ל ַמ ְד ִתי ָח ְכ ָמה ,וְ ַד ַעת
ִכי ַב ַער ָאנ ִֹׂכי ֵמ ִאיש ,וְ לֹׂאִ -בינַת ָ
ְקד ִֹׂשים ֵא ָדע( .משלי ל' )1-5
הפרוש:
המחבר מציג עצמו ,דרך ענווה ,כחסר דעת ותבונה .אני כל-כך בער שאינני ראוי
להיקרא בשם אדם .כי החכמה האמיתית נובעת מאת האלוהים.
הפסוק:
ַאל ִתי ֵמ ִא ָת ְךַ ,אלִ -ת ְמנַע ִמ ֶמנִ י ְב ֶט ֶרם ָאמּות( .משלי ל' )0
ְש ַתיִ ם ָש ְ
הפרוש:
המחבר מבקש מהאלוהים כל עוד הוא חי שימלא את משאלות ליבו.
הפסוק:

יפנִ י ֶל ֶחם ֻח ִקי.
ּוד ַברָ -כזָב ַה ְר ֵחק ִמ ֶמנִ יֵ ,ראש ָוע ֶֹׂשר ַאלִ -ת ֶתןִ -ליַ ,ה ְט ִר ֵ
ָשוְ א ְ
(משלי כט' )19
הפרוש:
הרחיקני מלדבר שווא ושקר ,וכן יהי רצון שלא אהיה עני ואף לא עשיר ,תן לי
מזון די צרכי.
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הודעה לסטודנטים היהודים-הקראים על חלוקת מלגות
למשתתפים בשיעורי תורה
ועדת הכספים והמנגנון של המועצה העליונה החליטה על חלוקת מלגות לסטודנטים
יהודים קראים.
המלגות יחולקו לסטודנטים שיעמדו בשלושת הקריטריונים הבאים:
 .9הסטודנט1ית לומד 1ת במוסד מוכר להשכלה גבוהה לתואר אקדמי.
 .1הסטודנט1ית משתתף 1ת באחד משיעורי התורה השבועיים באישור ופיקוח
המועצה הדתית ,המתקיימים בקהילות השונות.
 .5הסטודנט1ית נוכח1ת בלפחות  11שיעורים במהלך השנה האקדמית.
יחולקו לכל הפחות  91מלגות ,בסכום של לא פחות מ  ₪ 1,111 -למלגה .המלגות
יחולקו בכנס ארצי שיערך בתום השנה האקדמית ,וההשתתפות בו תהיה חובה על
מנת לקבל את המלגה.

הערות:
 .1סטודנטים אשר כל שכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גופים ממלכתיים או
מוסדות וארגונים או סטודנטים עובדי עמותה ,אינם זכאים לקבל מלגה
מהעמותה.
 .1את טופס הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום  51בדצמבר .0252
 .5את הטפסים ניתן להגיש למשרד המועצה ,ברמלה – או בדואר – עבור היהדות
הקראית העולמית ,ת"ד  919רמלה ,מיקוד .01911
 .4לבירורים נא לפנות לגזבר המועצה העליונה ,נריה הרואה ,בטל' .191-3111959
 .9הסטודנט יחתום בחתימת ידו על טופס הבקשה ,ויצהיר שכל הפרטים שנרשמו
נכונים ומלאים.
מסמכים אשר יש לצרף לבקשה:
 .1אישור לימודים ואישור תשלום שכר לימוד ,מהמוסד האקדמי המוכר אשר בו
הסטודנט לומד.
 .1מערכת שעות מהמוסד האקדמי.
 .5בסוף השנה ,יש לצרף אישור נוכחות מהרב  1מעביר השיעור .אישור זה ,בצירוף
התאריכים בו השתתף הסטודנט הינו תנאי לקבלת המלגה.

המועצה העליונה
karaite@bezeqint.net
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 .0מי התחרה עם שלמה על המלוכה?
א .אבשלום
ב .אדניה
ג.אחיתופל
ד.אמנון

 .0מה מהבאים נחשב למאכל הלאומי של ישראל?
א .פלאפל
ב .חמין
ג .קוסקוס
ד .גחנון

 .1איזה מן הבאים אינו אוכל צפון אפריקאי?
א .בורקס
ב .פריקסה
ג .מעקוד בטטה
ד .קוסקוס

 .1מהי בירת איי שלמה?
א .ניוסילי
ב .דאגלס
ג .סלומון סיטי
ד .הוניארה

 .3באיזו שנה הוקמה תנועת הליכוד?
א0201.
ב0202.
ג0203.
ד0200.

 .2השלם אין משיחין בשעת הסעודה אפילו בדברי
תורה שמא יקדים קנה ל...
א .מעיים
ב .ריאות
ג .גרון
ד .ושט

 .2היכן נמצא ביתחולים שניידר?
א .יפו
ב .תל אביב
ג .ירושלים
ד .פתח תקווה
 .0מהו רפף?
א .סם משלשל
ב .מתקין תריסים
ג .מוט קפיצה
ד .מין פרפר

 .01כמה חודשים יש בלוח השנה הבאהי?
א02 .
ב01 .
ג11 .
ד01 .

 .0מי כתב והלחין את השיר אל תוך האור?
א .יוני בלוך
ב .שלמה ארצי
ג .אביתר בנאי
ד .אביב גפן

הפתרון הנכון
.0ב.1 .א.3 .ג .2 .ד.
.0א.0 .ד.0 .א.1 .ד.
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לפניכם תפזורת מצאו את המילים ושלחו למייל  benooa@gmail.comותזכו בפרס.
בתפזורת שלפניכם מוסתרים  94שמות מילדיו ונכדיו של עשו המוזכרים בפרשת השבוע.
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הומור ? אמת ? מה שנראה לכם לנכון
העיקר שבחרתם לחייך דבר ראשון.

שלושה משוגעים בבורחם מבית
משוגעים מגיעים למסילת רכבת.
אומר הראשון :תראו איזה מעקה
נמוך.
אומר השני  :מה זה כל המדרגות
הללו.
אומר השלישי :הנה מגיעה

מה זה שחור קטן ועושה הרבה
רעש?
נמלה על עקבים.

משפט סיני עתיק אומר:
לעולם אלתחזור על דברי מורתך
היא אינה אוהבתלשמוע שטויות.

מורה בבית הספר פנתה אל דני
ואמרה לו תאמר לי שלוש מילים
שמורכבות משלוש אותיות בכל
מילה.
אז דני אמר :אבל למה אני?
והמורה אמרה :יפה מאוד דני.

בשל כך ששוכחים המתפללים להחזיר את
הכיפות למקומן החליטה המועצה העליונה
על הוצאת הכיפה החדשה.

עכשיו בחנויות חולצה קהילתית

תודה ל– Jon
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משפטים
הנעורים הם הזמן שבו לומדים חכמה ,והזקנה היא הזמן שבו
משתמשים בה.

הלשונות נבראו כדי שבני אדם לא יבינו איש את רעהו.

אני חושב -משמע אני קיים.

מקוריות אין פירושה לומר מה שאיש עוד לא אמר ,אלא
לומר מה שאתה באמת חושב.

אפשר להנחיל ידע מאדם לאדם -אך לא חכמה.

הדג -כמו טיפש -רואה תמיד את הפיתיון ,ולא את הרשת.
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קשה לא לשמור שבת
בשנת  9141נשפט ברוסיה יהודי מאמין ונשלח לעונש של  19שנות עבודת פרך בכלא
בסיביר .בהיותו במאסר ,לאחר שסירב לעבוד בשבת ,גזרו עליו שלטונות הכלא לבלות
בצינוק ,כאשר הדבר היחיד שניתן לו היה מעט מים ולחם.
באחד הימים הגיע גנרל חשוב לבקר בכלא ,וביקש לראות את האסירים בצינוק.
כשהגיע אל היהודי ,שאל אותו מדוע הוא הוכנס לצינוק .הסביר לו היהודי כי זה בגלל
שהוא סירב לעבוד בשבת.
”אתה מבין“ אמר לגנרל” ,אני מאמין באלוהים ,ולכבודו אני רוצה לשמור על קדושת
השבת .אמרתי להם שאני מוכן לעבוד כפליים ביום שישי העיקר שיתנו לי את השבת
חופשית ,ולא הסכימו“.
הגנרל החליט שהצעתו של היהודי לעבוד כפליים ביום אחר היא הוגנת ,והורה לשחררו
מהצינוק” .דע לך“ אמר ליהודי ” ,שאני מטיל עליך עבודה קשה ,אבל אם תעמוד בה
ותספיק לבצע הכל ,תוכל להיות חופשי בשבת“.
התפקיד שקיבל היהודי היה לשאוב מבאר מים בדלי עבור כל אלף האסירים שבכלא.
בימי שישי היה עליו לסחוב כמות כפולה כלומר אלפיים.
לרשותו הועמד שור גדול וחזק שסייע לו במלאכת הסחיבה.
במשך למעלה מעשרים שנה מילא היהודי את התפקיד בהצלחה ,העבודה הייתה קשה
מאוד במיוחד בימי שישי ,אך עצם המחשבה על שמירת השבת חיזקה אותו נתנה לו
הכוח להמשיך.
לאחר עשרים שנים אלו הלך לעולמו היהודי ,ואסיר אחר נבחר לעשות את עבודתו
במתכונת רגילה של  0ימים בשבוע.
בימים ראשון עד שישי עבד השור יפה והאסיר עשה את עבודתו.
ביום שבת השור סרב לזוז ממקומו ,שום דבר לא יכל להזיזו ממקומו.
בעטו בו ,היכו אותו ,סחבו אותו בזנבו ושום דבר לא עזר ,התייאשו ממנו ונתנו לו לנוח
באותה השבת.
הגיע שוב יום ראשון שני וכו‘ והשור עובד יפה ומספק את עבודתו כראוי.
בהגיעם ליום שבת שוב לא זז השור ונח ביום זה מעבודתו ,שוב ניסו בכוח ושום דבר
לא עזר.
באותו הרגע עבר שם סוהר ותיק אחד שהכיר את השור עוד מימי עבודתו עם היהודי
ואמר להם ” :לא יעזור לכם שום דבר“ זה שור שומר שבת הוא חונך אצל יהודי עקשן
בעל אמונה גדולה ,השור כבר יודע שהשבת מיועדת למנוחה ולא לעשייה.

בשבת אני לא עובד!
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קהילת היהודים הקראים
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benooa@gmail.com
המקראון הינו עיתון קהילתי
ומתפקידו להיות חלק גדול בעידכוני
הקהילה.
לכל המעוניין לכתוב ,ולהציע רעיונות,
אנו נשמח לקבל הן הערות והן הארות.
benooa@gmail.com

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

טור אישי

הפעילויות
בחודשיים הקרובים

הסביבה המשפיעה

לכל הגילאים

עמוד 01

לאורך כל עמודי
העיתון

טרוייה משפחתית עמוד 0

פרשת השבוע

ויצא
כניסת השבת
00:00
יציאת השבת
00:00

רוצה מילגת לימודים?
עמוד 0

