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

אטליז העדה בידיים שלכם!.
פסק הדין ביום שני ה 91/91/99-בשעה  0:11בבית המשפט ברמלה

בפרוס השנה החדשה  ,שנת ה 'תשע "ב הבאה עלינו לטובה  ,ברצוני לברך את כל בני
ובנות עדתנו בברכת השלום ובברכת האהבה ושיתגשמו כל משאלות ִלּבנו לטובה .יהי
רצון מלפני ה ' אלוהי אברהם יצחק ויעקב ששנה זו תהא ראש והתחלה לגאולתנו
העדתית וקץ וסוף לגלותנו הרוחנית.
אנא ה' ברחמיך הרבים ובחסדיך הטובים והנעימים תן הצלחה במעשי ידינו וקיים
עלינו את הבטחתך "וישבתם לבטח בארצכם " וברך את הנשיא התשיעי של
מדינתנו ,כבוד הנשיא מר שמעון פרס ,ככתוב":יפרח בימיו צדיק ,וְ רֹב שלום עד בלי
ֵר ְד ִמיָּם עד ים  ,ומנהר עד אפסי ארץ " .וכן ברך את יו "ר הכנסת מר ראובן
ירח :וְ י ְ
ריבלין ואת ראש ממשלתנו ,מר בנימין נתניהו ושריו  ,את חברי הכנסת ואת צה "ל
עם כל מפקדיו וחייליו ,את המשטרה עם כוחות הביטחון לזרועותיהם ,ככתוב ":יִ ֵתן
ָּפים לפניך ,בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו
ה 'את אֹיְ ֶביך הקמים עליך נִ ג ִ
לפניך".
המפתח להצלחתנו הן במישור הדתי והן במישור החברתי הוא החינוך ולימוד
התורה .חינוך ילדנו לאהבת האל ולקיום מצוותיו הוא המטרה החשובה ביותר שלנו
ַערַ ,עלִּ -פי ַד ְרּכֹו גַם ִּּכי-יַזְ ִּקין ,לֹא-יָסּור ִּמ ֶּמנָה" (משלי כ"ב,
כהורים ,ככתובֲ ":חנ ְֹך ַלנ ַ
ו ) .סדר היום המשפחתי והחברתי בכל בית ובית חייב להיות נסוב סביב נושא
החינוך ,אהבת האל ואהבת האדם .טענה זו אינה ריקה מתוכן ועלינו להבין כי היא
הבסיס לקיום משפחה  ,בית  ,חברה ועדה יראות שמים ומשגשגות הן מבחינה
חברתית והן מבחינה דתית.
אני פונה אליכם בבקשה להגיע עם בניכם ובנותיכם אל שיעורי התורה  ,שבתות
העיון ,הכנסים והמפגשים הדתיים .באופן הזה תזכו גם במצוות לימוד התורה וגם
תהּוּו דוגמה אישית לקרוביכם  .בשנים האחרונות התברכה עדתנו בהרבה צעירים
וצעירות מוכשרים ,מלומדים ואקדמאים אשר הם פרי ההשקעה של שנים רבות של
חינוך .אני קורא להם לבוא ולתרום את חלקם בקידום העדה.
ברכה מיוחדת לכל אלה שהתנדבו ונרתמו לעשייה למען חיזוקה והרמת קרנה של
עדתנו היקרה ,ולחברי הוועדים האזוריים ,שהאל יעזרם ויגמלם וישלם את שכרם,
אמן .יהי ה 'אלוהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו ,יברך את כל מעשי ידינו ויעזור לנו
שהצבנו למול עינינו (חינוך ,בנייה ושיקום).
להוציא לפועל את כל המשימות ִ
לסיום ,עלינו לזכור בכל יום ויום את חסדיו של אלוהינו ואלוהי אבותינו ולשמור את
ָאדםַ ,מהּ-טֹוב;
דברי הברית עמו כפי שהם מובאים בדברי הנביא מיכהִּ " :ה ִּגיד ְל ָך ָ
ַאה ַב ת ֶּח ֶּס ד ְ ,ו ַה ְצ ֵנ ַע ֶּל ֶּכ ת ִּ ,ע ם -
ּדֹור ׁש ִּמ ְמ ָך ִּּ ,כ י ִּא ם ֲ -ע ׂשֹות ִּמ ְׁש ָפ ט ְו ֲ
ּומ ה -יְ ה ָו ה ֵ
ָ
יך( ".מיכה ו' ,ח').
ֱאל ֶֹּה ָ
שתזכו לשנים רבות ,טובות ונעימות,
בשם מועצת חכמי העדה,
הרב משה בן יוסף פירוז,
הרב הראשי לעדה
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חדשות הקהילה

החלו קבלת הזמנות בשר ,עוף ,והודו לחגים הבאים עלינו לטובה.

להזמנות חייגו:
אטליז העדה ברמלה– 1088001280 ,101801080
אטליז העדה באשדוד– 100010010
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הבה נתבונן באותה אישה הנושאת את פרי בטנה  .לעיתים נאלצת היא להיות
בשמירה המלווה בייסורים לא מבוטלים ,אח כך בא צער הלידה עם צירים וכו' .אחר
כך זמן החלמה מהלידה שאינה באה ביום או יומיים  .לאחר מכן גידול התינוק ,
ההחלפות הרבות והדאגה לניקיונו היום יומי ,האכלתו ,הקימה בלילות על כל בכי
או קול משונה הנשמע ממנו ,כמה שינה צריך האדם לנדנד בשבילו ,וכשגדל יותר,
כמה אחריות עליו – פחד ביום ופחד בלילה שרק לא יארע לו מאומה .שחס וחלילה
אם חלה ,לא תזוז ממיטתו יום ולילה בצער גדול .וכשגדל יותר אם מאחר שעה או
שעתיים ,פג ליבה בקרבה ויהי לאבן ,ועוד ועוד ,מעט הדיו וקצר הנייר מלכתוב על כל
היגיעות והעמל הרב .לא אחת אנו נתקלים במשפחות שלמות שנהרסות בגלל ילד
אחד מתוך ילדי המשפחה שסר מן הדרך ,ילד זה הורס את כל בני המשפחה ואינו
נותן מנוח להורים.
ֵלדּו ַל ֶּב ָּה ָּלה" ,ולמה הכפילות ? ,לריק-
בתפילתנו אנו אומרים "לֹא יִ יגְ עּו ָּל ִריק וְ לֹא י ְ
הינו לחינם ,לא לתועלת ולא להפסד .אולם לבהלה היינו לקלקול ולעיוות .כל זאת
משום שכאשר חס וחלילה סוטה הבן או הבת מדרך הטוב  ,כל הדאגה  ,החלפת
הטיטולים ,הכנת האוכל ,הקימה בלילה ,כל ההיריון וכל הלידה -הכל נהיה לריק
ולשווא .ואם כן ,היגיעה לא רק שהיא לריק אלא יותר מזה -לבהלה .לא אחת אנו
נתקלים בתופעה שהורה מסתכל על הילד שלו ואומר " :הילד שלי עדיין קטן ורך
בשנים ,אינו מבין כלום .לא נורא אם לא יתפלל ,לא יברך או לקיים מצוות .כאשר
הוא יגדל הוא בוודאי יבין ויעשה זאת  .עכשיו אין מה לדבר איתו "...אך לצערנו ,
אותו הילד כאשר הוא גדל יאמר להורים שלו בדיוק אותן מילים שהם אמרו לו:
"אתם שייכים לדור הקודם ,אתם אינכם מבינים כלום ,אין לי מה לדבר איתכם!"

זאת חובתנו בחינוך הילדים.
ית ָּך" (תהילים קכח )3 ,ממחיש בצורה נפלאה
ַר ְכ ֵתי ֵב ֶ
ֶפן פ ִֹריָּה ְּבי ְ
הפסוק " ֶא ְש ְת ָּך ְכג ֶ
את ייעודנו בעולם הזה  .נשאלת השאלה מדוע דווקא נבחרה הגפן לסמל את
האישה ? ,כל העצים קיבלו כוחות שווים כדי להוציא פירות .יש עצי סרק ויש עצי
פרי .עצי הסרק לקחו את כל הכוחות לעצמם ועל כן לא נשאר להם כוחות לפירות
ואילו עצי הפרי השאירו כוחו לעצמם ,אך נתנו גם מכוחם לפירות .לעומתם עץ הגפן
גזעו חלש ואין בו הרבה כוחות משום שאת מרבית כוחו השקיע בפרי והם הם
הענבים שמהם יוצא המשקה המובחן ביותר -יין.

וכך אנו צריכים לראות את המאמץ לגדל ילדינו ,את כל הכוחות
להשקיע בהם ובחינוכם ,להשקיע מעבר ליכולת ,רק כך נוכל להתברך
בבנים בני תורה.
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לפניכם פירוש להפטרת השבוע הפטר ’ניצבים’  -מיפי הרב אברהם גבר
זוהי הפטרת הנחמה השביעית והאחרונה מסדרת שבע הפטרות הנחמה ,אשר התחילו בשבת
פרשת 'ואתחנן' ,והמסתיימות עתה בהפטרת 'ניצבים' אשר קריאתה היא בשבת הסמוך ליום
תרועה .ויש עוד קשר אשר מייחד אותה ומסמיכה לחודש השביעי שבו מתחילה השנה החקלאית
בחג סוכות ,שהרי נותנת איחולים לשנה החקלאית הבאה עלינו לטובה תהיה שנת גאולה.
את ההפטרה הזו קוראים גם ' בשבת חתן' מכיוון שהיא מדברת על הברית ,שבין הקב"ה ובין
כנסת ישראל .ברית זו משולה לברית שבין חתן לכלה.
הנבואה מתחילה ב"-שוש אשיש בה'" ,והכוונה היא שעיר הצדק ירושלים אומרת שהיא שמחה
בה' המושיע והגואל אותה כשמחת הכלה בחתן  .ובכן רוחי ונשמתי שמחה באלוהי שרצה בי ,
ובבני שיהיו עבדיו ועמו הנבחר ,מכיוון שהושעני מצרתי ,והלבשני הבגדים המפוארים המראים
על הישע וההצלחה והגאולה ,וכיסה אותי במעיל המראה על צדקתי ונצחוני .ואני עומדת כמו
כלה המקושטת בתכשיטיה מול ה"-חתן" מלך מלכי המלכים העורך כתר לראשו ,שעשה איתי
ברית עולם כמו ברית הנישואין  .ותוצאת הברית הזו  :תחול על ציון הברכה כמו ברכת ה' על
הארץ המוציאה ממנה את הצמחים .וכמו הגינה שמצמיחה את הזרעים שנזרעו בה ,כך ייתן ה'
ישועה ושבח לישראל .והגויים יראו תשועת ישראל ויאמינו בה' ויהללוהו וישבחוהו.
וה' מבטיח להושיע את ציון ועל כן לא יושב הוא בשקט ובמנוחה ,אלא פועל למענה עד שהיא
תנצח את אויביה ניצחון גמור ,ותתפרסם תשועתה לעיני כל העמים .ויראו צדקך ונצחונך ,כמו
האור שקרניו מתפזרות לכל הכיוונים ,ואז הממלכות יראו כבודך ותפארתך.
וה' יקרא לירושלים בשם חדש שמראה על מעמדה החדש .ותהיה חביבה לפני ה' ,ותהייה ככתר
מהודר בידו ,וכמו מצנפת מלוכה בכפו .ומעמד ירושלים ישתנה ולא יכנו אותה ' עיר עזובה' ,על
אודות שעזבו אותה יושביה .וארץ ישראל -לא יכנו אותה 'חרבה ושממה' ,אלא תהיה ירושלים
רצויה וחביבה וינהרו אליה עקב רצון ה' לשכון בה .וארץ ישראל תהיה 'בעולה' ,זאת אומרת
ארץ שיש לה בעלים .וה' יהיה מרוצה ממנה והיא תהיה מיושבת .והדבר דומה לבחור ,שמתחתן
עם בתולה ומזריע אותה  .כמו כן בני ציון יבעלו אדמתך ,ויעבדו אותה ויזרעו אותה וה ' יברך
אותך ,וישמח לשמחתך ותפארתך כמו שהחתן שמח ומשמח את כלתו.
וה' מבטיח שירושלים וחומותיה ייבנו ויפקיד בה שומרים שישמרו על חומותיה יומם ולילה ,
ויעמדו על משמרתם בלי הפסק .ויתחננו לפניו תמיד עד שיבנה וישלים בניין ירושלים ויעשה
אותה עיר מפוארת .וה' הרים יד ימינו המסמלת את כוחו וגבורתו ,כאות שבועה שלא ייתן ולא
יניח לאויבים לבוא ולשדוד את תבואת הארץ .ולא ייתן לבני הנכר האויבים לשתות מיינה אשר
התעייפה כדי להכינו .הוא מברך את ארצה ויבולה ,ואוצרה יישאר לעם הארץ ותושביה .ואתם
תאספו יבולה ותאכלו לשבעה ,ותברכו ותהללו את ה' על הטובה  .ואתם תקבצו את התירוש ,
ותשתו אותו בחצרות בית המקדש.
ואתם הפליטה הנשארת בארץ ישראל מצווים לעבור בדרכים ,ולפנות את הדרך ולסלול אותה
ולפנות ממנה האבנים והמכשולים  ,כדי שיוכלו השבים מהגולה לעלות אל הארץ בקלות
ובבטחה ,ולהרים את הדגל גבוה למעלה על מנת שיראו כל העמים שהנה הזמן בא ומתקרב .וה'
מודיע אל כל יושבי הארץ מקצה אל קצה ,שיאמרו לאומת ישראל שה' אלוהים המושיע והגואל
אותך מכל בא לשכון בהר ציון ,וישלם שכר לחסידיו המקיימים הוראותיו ומצוותיו .והשבים
ייהנו מתמיכת כל העולם ,ויקראו להם העם המובחר שגאלו ה' .וציון תקרא העיר המבוקשת
מאוד ,יען כי כולם אוהבים אותה וחפצים לבקר בה ,ודורשים לשלומה ותמיד זוכרים אותה ולא
עוזבים אותה.
הנביא צופה וחוזה מראה נפלא  ,ושואל מי הוא הבא בכבוד הגדול ,שבא מאדום המסמלת את
עשיו ושנאתו לישראל ,ומבירתה בצרה  ,כשבגדיו אדומים כצבע היין צבע המסמל דם ונקמה ,
ולובש בגדי מלך הדורים וצועד צעדים מהירים ומכובדים בכוח הגדול? ,וכבוד ה' עונה לשאלתו
באומרו אני המדבר בצדק שמבטיח ומקיים .ולכן הבטחתי להנקם מאויבי ,וקיימתי הבטחתי
ונקמתי מאויבי ,והושעתי את עמי תשועה גדולה תשועת עולמים .לא תבושו ולא תכלמו לעד.
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גבר לבוש בהידור חלף על פני קבצן ברחוב.
פנה אליו הקבצן  " :האם תוכל לעזור לי
בכמה שקלים?"
ע נ ה ה א יש  " :א ת ה ר ו צ ה כ סף בש ב י ל
להשתכר ,נכון?"
הקבצן  " :לא אדוני  ,מעולם לא שתיתי
אלכוהול".
האיש " :אז אתה רוצה כסף בשביל לבזבז
על סיגריות?"
הקבצן" :לא אדוני ,אני לא מעשן".
האיש  " :אני יודע  ,בטח אתה תבזבז את
הכסף בהימורים".
הקבצן" :לא אדוני ,מעולם לא הימרתי".
האיש  " :אז בט ח תבזב ז את הכסף ע ל
נשים?"
הקבצן" :לא אדוני ,אני חי לבד ואיני מבלה
עם נשים".
האיש  " :אתה יודע מה  ,בוא אלי הביתה
לארוחה ,אני חייב שאשתי תכיר אותך!"
הקבצן  " :אתה בטוח ?  ...זה לא יפרי ע
לאשתך שאבוא?"
האיש" :עזוב שטויות  ...אני חייב להראות
לה מה קורה לגבר שלא שותה  ,לא מעשן ,
לא מהמר ולא מבלה עם נשים!!!"

אינני מבין למה אנשים אוהבים לציין
במיוחד את ימי ההולדת העגולים, 01 , 01 :
. 31
אני דוקא מעדיף את ימי ההולדת
המסתיימים ב  ,0 -כי יש להם משמעות
מיוחדת.
הנער חוגג  ,00שהוא בגימטריה חי .הגיל שבו
האדם חי ,תוסס ועושה חיים .
האיש בן  ,80שזה כח  .הצעיר במיטב כוחו ,
במובן הפיזי הפשוט.
הגבר הגיע לגיל  ,30לח ,כמו שנאמר ,לא נס
לחו.
מגיע לגיל  ,80מח  ,הכח והלחלוחית כבר
אחרי השיא  ,אבל הידע והניסיון  ,המח -
בשיאם.
הגעת לגיל  ,00הספקת הרבה עד כה  -אתה
נח על זרי דפנה ועל כורסת הטלביזיה
שרכשת לאחרונה.
יום הולדת  80הגיע  ,כעת אתה סח  -מספר
איך היה פעם לכל מי שרק מוכן לשמוע.
הגעת לגיל  , 80עח  ,עח עח עח  ....קרעכצן
כאן וכאבים שם.
אם אתה בן  ,00מי צריך אותך ? יאללה ל -
פח !
חוגגים לך  .90אתה צח כתינוק  ,מאכילים
אותך ,מטפלים בך ולא נזכיר את החיתולים.
ואם תגיע לגיל  ,010חביבי  ,נותנים לך -
קח !!!

ברכות ואיחולים
מזל טוב לשרון אלגזר מב“ש לרגל יום
הולדתך  ,עלה והצלח ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים קהילת בני מקרא בפייסבוק

מזל טוב לנועם משה ממצליח לרגל יום
הולדתך  ,עלה והצלח ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים צוות המקראון

מזל טוב לנופר דותן מאשדוד לרגל יום
הולדתך ,עלי והצליחי ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים כל חבריך

לקובי וצחי לוי התאומים של העדה ,
מזל טוב לרגל הגעתכם לגיל המצוות,
עלו והצליחו ושכל משאלות ליבכם
יתגשמו לטובה .מאחלים בני הקהילה.

מזל טוב לחן כהן מרמלה לרגל יום
הולדתך ,עלה והצלח ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים כל החברים

מזל טוב לעדנה אלישע מרמלה לרגל
י ום ה ו לד תך  ,ע ל י ו ה צ ל י ח י ושכ ל
משאלות ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים צוות המקראון
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בואו לקריאת סליחות
עשרת הימים שבין יום תרועה שהוא ראש חודש תשרי לבין יום הכיפורים בעשרה
לחודש ,נקראים "עשרת ימי רחמים" .בעשרת הימים האלה ישנו מנהג קדום מאוד בעם
ישראל של קריאת סליחות.
המנהג הוא להתאסף לפנות בוקר בבית הכנסת ולקרוא בימים אלו פסוקים ופיוטים
שמעוררים את האדם לחזור בתשובה ,כהכנה לקראת יום הכיפורים .מנהג זה נעשה
מפני שחייבת להיות הכנה נפשית של האדם לפני בקשה מהקב " ה שיסלח על חטאיו
ועוונותיו .וזאת כדי שבקשת הסליחה ביום הכיפורים תהיה כנה ואמיתית ותתקבל ע"י
האל.
אנו מזמינים אתכם להשתתף בקריאת הסליחות  ,כדי שהקב " ה יסלח ויכפר על
עוונותינו.

קריאת הסליחות בבתי הכנסת השונים:
ברמלה -בבית הכנסת המרכזי בשעה .18:11
באשדוד -בבית הכנסת באזור א‘ בשעה  ,13:80ובבית הכנסת כתר תורה בשעה .18:11
ברנן -בבית הכנסת במושב בשעה .18:11
בבאר שבע -בבית הכנסת בשעה 18:11
באופקים -לאחר תפילת ערב.
במצליח -לאחר תפילת ערב.

עליה לרגל בחג הסוכות

ליל סליחות בירושלים

בתאריך  00/01/00יום שלישי תתקיים עליה בתאריך  8/01/00בלילה שבין חמישי
לשישי יערך ליל סליחות בבית הכנסת
לרגל לירושלים.
בירושלים בשעה  13:11לפנות בוקר.
הסעות יצאו מכל האזורים.
ב ה ת אם לר יש ום י צ א ו ה ס ע ו ת מכ ל
להרשמה ופרטים נוספים:
האזורים בשעה  88:31בלילה  .להרשמה
רמלה 1088980808 -מאור דבח
ופרטים נוספים:
אשדוד–  100038380אושרת עובדיה
רמלה ומצליח 1088980808 -מאור דבח
באר שבע  108-8810008 -שמחון פירוז
אשדוד–  100038380אושרת עובדיה
רנן  1088818889 -גור כהן
באר שבע  108-8810008 -שמחון פירוז
קריית גת  1019833838 -הרב פסח
רנן ואופקים 1088818889 -גור כהן
מצליח–  1088000988אמנון אלישע
קריית גת  1019833838 -הרב פסח

בטקס חגיגי ומשמח נחנך בית הכנסת בעיר ראשון לציון  .בטקס נכח כבוד ראש
עיריית ראשון לציון מר דב צור וחכמי ונכבדי עדתנו .רבים מבני הקהילה באו
והשתתפו בתהלוכת ספרי התורה לבית הכנסת לקול השירה של מקהלת בני מקרא.
כולנו תקווה שבית כנסת זה יהיה מלא בתפילות וינהרו אליו כל בני הקהילה בעיר.
תמונות וכתבות נוספות בגיליונות הבאים
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דרושים עובדים לסקר קהילות ותושבים
התפקיד הינו בחצי משרה ,בשעות אחר הצהריים והערב.
המשרה מתאימה לסטודנטים.
התפקיד כולל עבודת שטח אינטנסיבית בבתי בני העדה וכן עבודה משרדית.
דרישות התפקיד:
כושר ביטוי ויכולת שכנוע.

יכולת שיווקית

הופעה חיצונית מכובדת

נא להגיש קורות חיים והצעות מועמדות לפקס 109880090
לפרטים נוספים צלצלו אלינו :מזכירות המועצה העליונה 80-9099489

דרוש מדריך נוער במושב רנן
דרישות התפקיד:
שומר תורה ומצווה

בגרות מלאה +

ידע וניסיון בחזנות

נכונות ללמד היסטוריה ופרשנות מקרא

יכולת להרצות וללמד בני נוער הלכה

יכולת הנעה עצמית מאוד גבוה

רצון להשפיע ולחנך את דור ההמשך

 חצי משרה -העבודה בשעות אחר הצהריים והערב. המשרה מתאימה לסטודנטים כפיפות ליו“ר המועצה ומנכל העדה. מגורים באזור הדרוםנא להגיש קורות חיים והצעות מועמדות לפקס 109880090
לפרטים נוספים צלצלו אלינו :מזכירות המועצה העליונה 80-9099489

דרושה מזכירה במשרה חלקית למרכז העדה
למרכז העדה ברמלה דרושה מזכירה במשרה חלקית וזמנית (מספר חודשים) (בשליש עד חצי משרה),
לביצוע עבודות משרדיות ,סיוע בהתכתבות ,קשר עם גורמי פנים וגורמי חוץ.
התפקיד מיועד למתאימים בלבד ,וכולל עבודה מגוונת אשר נחוצה לעדה מאוד ,לאור מצב
החרום בו העדה מצויה ,לאור הסכנה לפגיעה במעמד הציבורי והחופש הדתי של העדה.
נא להגיש קורות חיים והצעות מועמדות לפקס 109880090
המודעה מיועדת לבני שני המינים במידה שווה.
לפרטים נוספים צלצלו אלינו :מזכירות המועצה העליונה עדנה אלישע 80-9099489

דרוש/ה עובד מנהלה ומדריך לקבוצות מבקרים
למרכז העדה ברמלה דרוש עובד /ת בשליש עד חצי משרה ,לביצוע עבודות משרדיות ,וכן
להדרכת קבוצות מבקרים.
התפקיד מיועד למתאימים בלבד ,וכולל עבודה מגוונת אשר נחוצה לעדה ומסייעת לה
מאוד לטובת הקהילה.
נא להגיש קורות חיים והצעות מועמדות לפקס 109880090
לפרטים נוספים צלצלו אלינו :מזכירות המועצה העליונה עדנה אלישע 80-9099489

