החלה ההרשמה להגשת מועמדות לבחירות
בקהילה בוועדים השונים .כל המעוניין יפנה
ליו"ר הוועד המקומי לקבלת טופס רישום.
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  30/6/10משעה  18:00עד . 21:30
בואו בהמוניכם.
לפרטים:
טלפון המועצה 08-9249104 :
פלפ' ירון ללוז054-7247721 :
בברכה אברהם כהן יו"ר המועצה העליונה

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

במלאת שנה לפטירת המנוח
יצחק (זקי) בן ישועה הלוי ז"ל
האזכרה תתקיים אי"ה ביום ראשון י"ד בתמוז
התש"ע  01/6/72בבית הכנסת המרכזי באשדוד אזור א‘.
סעודת מצווה לזכרו תתקיים לאחר תפלת ערב.
המשפחה

במלאת שנה לפטירת המנוחה
פורטונה בת מורד לייטו חדר ז"ל
האזכרה תתקיים אי"ה ביום ראשון י"ד בתמוז
התש"ע  01/6/72בבית הכנסת "כתר תורה" באשדוד אזור י“ב.
סעודת מצווה לזכרה תתקיים לאחר תפלת ערב.
המשפחה

בני מקרא חוזרים לשחק
בתאריך ה 7/4-בני מקרא חוזרים לשחק בוולפסון .
רוצה להצטרף???
חושב שאתה מספיק טוב?
התקשר ל–  ,2176607200ואולי תצטרף לקבוצה!

יום שישי יב‘ בתמוז התש"ע  | 61/2/6252המקראון | 51

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

אנו מודים מקרב לב לכל האנשים והנשים
שהגיעו וחלקו כבוד להכנסת ספר התורה מנוקד
ומטעם בב“ש ,לחזן ירון ללוז אשר עמד מאחרי
כל הערב הזה ,לוועד ב “ ש היקר שהשקיע זמן
וממון רב וכמובן למקהלת בני מקרא אשר
הנעימה לנו את הערב עם שירי עדתנו.

מזל טוב לחברנו היקר יוסי יפת
מאשדוד לרגל יום הולדתך ,הופ הופ
טרללה גדלת בשנה ומברכים אותך
בהמון בריאות הצלחה עושר ואושר
ושתמיד תמיד תהיה מאושר ושמח.

בברכה מזל ואילן לוי
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אוהבים חבריך היקרים.

מה עושים ....בחופש????
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מה שקורה בדרך כלל קרה גם לי ,מאז הכתבה בשבוע שעבר הכל התהפך ,משחקים מעניינים היו
ואפילו מרתקים ,הפתעות לא חסרו כלל ,איטליה וצרפת מסרבות לשחק כמו שצריך ,גולים יפים,
תודה לברזיל ,דנמרק ,קמרון ,צ‘ילה ,פורטוגל וארגנטינה על משחקים משובחים ,גרמניה? טוב
כנראה שמרפי ,זה מחוק מרפי ,כן! קורה גם לגרמניה ,אבל הם עדין אחת הנבחרות החזקות,
עובדה שעם עשרה שחקנים הם שיחקו טוב ורק חוסר מזל או חוסר יכולת של פודולסקי להבקיע
הכריעו את התוצאה להפסד ולא להפך ,ותוצאת השבוע או המונדיאל  4-2לפורטוגל פשוט לא
כוחות.
סיכום תוצאות השבוע (מיום שישי עד ליום רביעי):
אנגליה  -אלג‘ריה  2-2איטליה  -ניו זילנד 5-5
ברזיל  -חוף השנהב 5-3
גאנה  -אוסטרליה 5-5
פורטוגל  -צפון קוריאה 2-4
הולנד  -יפן 2-5
צ‘ילה  -שוויץ 2-5
קמרון  -דנמרק 6-5
סלובקיה  -פארגוואי  6-2ספרד  -הונדורס 2-6
אוסטרליה  -סרביה
ארה“ב  -אלג‘ריה

צרפת  -דרום אפריקה 6-5
מקסיקו  -אורוגוואי 5-2
יוון  -ארגנטינה 6-2
ניגריה  -דרום קוריאה 6-6
סלובניה  -אנגליה
גאנה  -גרמניה

תמונות נוספות מהאירוע בב“ש
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(מיוחס לתקופת הגלות הארוכה ומדבר בלשון יחיד על-דרך כלל העם).

ימִׁ֥ן ָ ָֽהאֶ זְ ָר ִ ָֽחי׃
ל־מח ַ ֲֵּ֣לת לְ עַ ּ֑נ ֹות ַ֝מַ ְש ִ֗כיל לְ ה ָ
ִשִׁ֥יר ִמזְ ֗מ ֹור לִ ְב ֵ֫ני ִׁ֥קֹ ַרח ל ְַמ ַנ ֵּ֣צחַ עַ ָ ָֽ

מחלת -כלי ניגון המעורר דאגה ובכי .מתקשר למילה "לעּנות" כלומר להכאיב ולהרעיד השומעים.
משכיל -מעורר הלבבות .הימן האזרחי ,מחבר המזמור ,הוא נכדם של יהודה ותמר (ראה דה"י א' ב' ,2
ֶרח.
מלאכים א‘ ה'  )55שהיה ידוע בחכמתו הרבה ,ונקרא "האזרחי" על שם אביו ז ַ
ָת ֵּ֣ב ֹוא ְ֭ לְ פָ נ ָ
ם־צ ַע ְַ֖ק ִתי בַ ַ ֵּ֣ליְ ָלה נֶגְ ֶ ָֽד ָך׃
ה־אזְ נְ ֗ ָך לְ ִר ָנתִָֽי׃ ה' אֱ ל ֵֹּ֣הי יְ ָֽשועָ תִ ּ֑י ֹיו ָ
ֶיך ְת ִפ ָלתִ ּ֑י הַ ָֽט ַ֝ ָ

רינה היא שירת-תפילה.

י־ש ְב ָ ֵּ֣עה ְב ָר ֵּ֣ע ֹות ַנ ְפ ִש ּ֑י ְוחַ ַי֗י לִ ְש ִׁ֥א ֹול ִה ִ ָֽגיעו׃
ִ ָֽכ ָ

אני סובל מרעות וצרות רבות עד שאני כבר קרוב למות.
֗יתי ְכ ֶ ֵּ֣גבֶ ר ָֽאין־אֱ ָ ָֽיל׃
ש ְב ִתי ִעם־יֵּ֣ ֹו ְרדי בּ֑ ֹור הַָ֝ ִי ִ
ְ֭ ֶנ ְח ַ

(יורדי בור הכוונה למתים) אני נחשב כמת .כגבר שלא נותר בו כח.

מי ְדךָ ִׁ֥ נִ גְ ָ ָֽזרו׃
ש֤ר ֵֹּ֣לא זְ כַ ְרתֵָּ֣ם עּ֑ ֹוד ַ֝ ְו ֗ה ָמה ִ ָ ָֽ
שֹ ְכבי ֶ֗קבֶ ר אֲ ֶ
ַבמ ִ ֗תים ֵָ֫ח ְפ ִשִׁ֥י ְכ ֤מ ֹו חֲלָלִִ֨ ים ׀ ִׁ֥

במוות ישנו צד של חופש והמנעות מצרות .אני כמו אחד המתים החופשיים ,שעברו מן העולם הזה
וזכרם כבר לא נותר ,כפי הנאמר בפסוקִ :נ ְׁש ַכ ְׁח ִתי ְׁכ ֵמת ִמ ֵלב (תהלים לא .)53
ֲש ִ֗כים ִב ְמצֹלָֽ ֹות׃
ש ְַ֭תנִ י ְבבֵּ֣ ֹור ַת ְח ִת ּ֑י ֹות ְַ֝ב ַ ָֽמח ַ
ַ

(שתני ַ -ש ָּת אותי -שמת אותי .בור תחתיות -בור הקבורה) אני כמו מת הקבור בעמקי האדמה ובחושך.
ל־מ ְש ָב ֶ ֗ר ָ
ִׁ֥ית ֶ ָֽס ָלה׃
יך ִע ִנ ָ
ת ָּ֑ך ְוכָ ַ֝ ִ
ְ֭עָ לַי ָ ָֽס ְמ ָ ֵּ֣כה חֲמָ ֶ

(סמכה – התקרבה ,מלשון סמוך .משבר הוא גל גדול .סלה -לעד) הצרות שבאו עליי וכעסך היו
קרובים אליי ובאו בתכיפות כמו גלי הים ללא הפסק.
ּ֑מו ַָ֝כ ֻ֗לא ְו ֵֹּ֣לא א ָֽצא׃
שתֵַּ֣נִ י ָֽת ֹועבֵּ֣ ֹות ָל ֹ
ִה ְר ַח ְִׁ֥ק ָת ְמי ָֻד ֗ ַעי ִֵ֫מ ֶמ ִִׁ֥ני ַ

הרחקת ממני את קרובי והייתי בעיניהם מתועב ולא רצוי .סגור ומבודד עם עצמי.
הוה ְבכָ ל־יּ֑ ֹום ִש ַ ַ֖ט ְח ִתי א ֶ ֵּ֣ל ָ
ת ָ
יך כַ ָ ָֽפי׃
ֵּ֣יך יְ ָ ֵּ֣
ע ִינִׁ֥י ָ ָֽדאֲ ָ֗בה ִמ ִֵ֫ני ִׁ֥עֹנִ י ְק ָרא ִ

(דאבה – מלשון דאבון נפש – עצב וחולשה) .מרוב עצבות ויגון עיניי מלאו חולשה .הקב"ה אני מתפלל
אליך עכשיו שתעזור לי בטרם אמות.
ם־רפָ ִ ֗אים יָ ֤קומו ׀ ֹיוד֬ ו ָך ֶ ָֽס ָלה׃ הַ יְ סֻ ַ ֵּ֣פר ַב ֶ ֵּ֣קבֶ ר חַ ְס ֶ ּ֑ד ָך אֱַ֝ ִׁ֥מו ָנ ְת ֗ ָך
ה־פלֶא ִא ְַ֝
ָֽעֲש ֶ ּ֑
הֲלַמתִִׁ֥ים תַ ֶ
ָ
ָ
ְ
שיה׃
שך ִפלְ אֶ ּ֑ך ַ֝ ְו ִצ ְד ָ ָֽק ְת ֗ך ְב ֶ ֵּ֣א ֶרץ נְ ִ ָ ָֽ
ָ ָֽבאֲ בַ ָֽד ֹון׃ הֲיִ ָו ַ ֵּ֣דע ַב ֵֹּ֣ח ֶ

אם לא תושיעני בעודי בחיים אז מתי תושיעני?! הרי למתים אין תקווה .הם אינם יכולים להודות לך,
לשבח אותך ולשפר את גורלם( .שלוש המילים :אבדון,חושך וארץ נשייה מרמזות כולן על אותה
משמעות שהובאה קודם -הקבר .אבדון מלשון אבד ,נעלם .חושך -קץ ורוע .נשייה -שיכחה ,המתים
נשכחים מן העולם).
ַ ָֽואֲ ִ ֤ני ׀ א ֶ ֵּ֣ל ָ
הוה ִש ַו ְּ֑ע ִתי ַ֝ ובַ ֹ֗בקֶ ר תְ ִָֽפ ָלתִִׁ֥י ְתקַ ְד ֶ ָֽמךָ׃
יך יְ ָ ֵּ֣

ואני ,לעומת המתים ,מתפלל ומתחנן מלפניך שתושיעני .ובכל בוקר בטרם כל אני ְׁמ ַק ֵדם אותך
בתפילה.
לָמה ה' ִתזְ ַ ֵּ֣נח נַ ְפ ִש ּ֑י ַת ְסתִ ַ֖יר ָפ ֶ ֵּ֣נ ָ
יך ִמ ֶ ָֽמ ִני׃
ָ ֵּ֣

מדוע עדיין ,אע"פ שאני מתפלל אליך אתה לא שומע לתפלתי ומסתיר פניך.
ַ֖אתי א ֶ ֵּ֣מ ָ
יך ָא ָֽפו ָנה׃
ָש ִ
ָ ָ֘ע ִ ֤ני אֲ ִ ֵּ֣ני ְוג ֵֹּ֣ועַ ִמ ּ֑ ֹנעַ ר נ ָ

אפונה
עוד מימי נעורי סבלתי ,כל ימי מכאובים( .אמיך -פחדך ,מלשון אימה ,הכוונה -הפחד שלי ממךֽ .
 מלשון פן) .אני מפחד ממך תמיד פן ,שמא יארע לי אסון.ּ֑יך ַָֽ֝ ִבעו ֗ ֶת ָ
ֲרו ֶנ ָ
יך ִצ ְמתותָֻֽנִ י׃
ְ֭עָ לַי ָ ָֽע ְב ֵּ֣רו ח ֹ

צמתותני -למשון צמיתות ,כריתות) .הפחדים שלי ממך
ֻ
כעסיך עברו עליי( .בעותיך -מלשון בעתה ,פחד.
הכריתו אותי.
סַ ֵּ֣בונִ י כְַ֭ ַמיִ ם ָכל־הַ ּ֑י ֹום ִה ִקַ֖יפו עָ ַ ֵּ֣לי ָ ָֽיחַ ד׃

(סבוני -מלשון סיבוב ,סובבו אותי) כמו שהמים מקיפים את הארץ כך כעסך ופחדיי ממך מקיפים
אותי.
ש ְָֽך׃
ִה ְר ַ ֵּ֣ח ְק ָת ְִ֭מ ֶמ ִני א ֵֹּ֣הב וָ ּ֑רעַ ְ ָֽמי ָֻד ַעִׁ֥י מַ ְח ָ

ֻד ַעי ממני" ראה לעיל) .כאילו מכריי ורעי מחשך בשבילי -במקום חשוך
(לפי הפירוש של "הרחקת מי ָּ
שלא אראם ולא אדעם .לפי פירוש אחר :אני מחשך למיודעי -מצבי כמו חושך לעיניהם.
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בשם השם נעשה ונצליח
מתגייסים יקרים,
שלום רב,
בהתאם להחלטת המועצה הדתית  ,והנהלת העדה  ,יתקיים ביום חמישי  ,ה -
 ,01/20/92כנס 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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ביום שני בערב זה התחיל ,חודש האבלות על חורבן הבית ,הכניסה מעבר לחומות עד
לחורבן הממשי של הבית הראשון.
ובחודש זה אנו ממעיטים בשמחה ,למשל בתפילה ,קטעי השמחה מתחלפים בקטעי
עצב והניגונים השמחים בניגונים עצובים ,בנוסף אין מוציאים ספר תורה וקוראים
הפרשה ללא טעמים.
ככל שאנו מתקרבים לעשרה ימים מ -א‘ באב עד י‘ באב מנהגי האבלות מחמירים,
למשל לא אוכלים בשר ,לא מתגלחים ,ב 7-ימים האחרונים מורידים הפרוכת מארון
הקודש ,יש הנוהגים גם לשנות מקומותיהם בבית הכנסת וכל זה לשם הסמליות
המעידה על החורבן ,חוסר הסדר והבלבול.
כמו בכל שנה אנו מציינים חודש זה ומזכירים לכם קהל הקודש על אודות
המאורעות וענייני האבלות  ,ובכל שנה אנו תקווה שיותר אנשים יצומו ושיותר
אנשים יהיה אכפת להם.
וכל זאת לשם קירוב הגאולה והישועה ,לכן אנו חייבים להזכיר העניין והמאורע ,
והאדם אשר אכפת לו מהגאולה ובניית בית המקדש השלישי חייב לקבל עליו
הצומות וחייב להראות כי עצוב לו שאין בית מקדש.
לכן קהל הקודש ,עשו ככל שביכולתכם למלא את בית הכנסת בימים אלו ובכלל ,כל
היכול לצום שייקח עליו הצום וכל אדם אשר מתווסף ומבקש חנינה וחמלה מקרב
הגאולה.
הצומות הקרובים הם ז‘ באב בתאריך  51/4/52ו -י‘ באב בתאריך .66/4/52
מי יתן ובעזרת האל הגדול והנורא תבוא הגאולה הישועה והנחמה במהרה בימינו
ואמרו אמן.

ימי החורבן
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פרשת "בלק" עוסקת בסיפור ָּב ָּלק ֶּבןִ -צפֹּר ֶּמ ֶּל ְך מֹוָאב .הסיפור מלמד ,שעל כל שונא ישראל יתקיים
יך ָארּור" (במדבר כד .)1
ֲר ָּ
רּוך וְׁ אֹר ֶ
יך ָּב ְׁ
ֲכ ָּ
הייעוד המיועד בפרשת השבועְׁ " :מ ָּבר ֶ
משל לשנאה זו – ֶמ ֶל ְׁך מֹוָאב בלק ֶבןִ -צפֹר.
כאשר ראה ,שלא יוכל להילחם עם ישראל מפני ריבויו ,כנאמרַ " :ע ָּתה יְׁ ַל ֲחכּו ַה ָּק ָּהל ֶאתָּ -כל-
לב ְׁל ָּעם ֶבןְׁ -בעֹר לקלל אותם ,וזה על
ֶרק ַה ָּש ֶדה" (במדבר כב  ,)7פנה בלק ִ
ְׁס ִביב ֵֹתינּו ִכ ְׁלח ְֹׁך ַהּׁשֹור ֵאת י ֶ
מנת שבקסמיו ובקללתו לא יוכלו בני ישראל לעמוד לפניו.
בלעם בן בעור היה מפורסם כקוסם הגדול ביותר בימים ההם .לכן ,בלק ,שדרש את קסמיו ,שלח
ָּדם" (במדבר כב  .)4ואילו ,עוד מיתרו כהן מדיין ,שקיבל
ּוק ָּס ִמים ְׁבי ָּ
אליו קוסמים כמוהו ,ככתובְׁ " :
עליו ייחוד השם ית"ש ,היה ידוע לבלעם ,שלא תשלוט קללתו בעם ישראל ,כי השם ית"ש הוא
בעצמו משגיח עליהם ,ואין בני ישראל נמצאים בידי מערכת (מזלות) כשאר אומות העולם .לכן,
פנה בלעם לקב"ה שידבר עמו .וכמו שדיבר הקב"ה עם אבימלך ,פרעה ולבן בעבור אבותינו
הקדושים ע"ה ,כך דיבר הוא ית"ש גם עם בלעם .לכן ,לא הייתה זכות בלעם לדבר עם הקב"ה
כזכות נביא ה' חו"ח ,אלא דיבר אתו הקב" ה כדי שלא יהיה כשמץ להציק לבני ישראל במסעם
במדבר.
בסיפור בלק מקרה מעניין ומיוחד במינו מעורר את תשומת ליבנו.
רק פעמיים בכל התורה בעל חיי מדבר עם בן אדם:
הנחש שדיבר עם חוה אימנו ע"ה;
האתון שדברה עם בלעם.
לתופעה זו ידועים  6פירושים:
חוה אימנו ובלעם ידעו את צפצוף בעלי החיים ,כמו שיודעים גם עכשיו מעט האנשים;
הקב"ה חידש את קולו של החיי האלם כדרך פלא.
אולם ,בסיפור של חווה אמנו ע"ה לא ייתכן שהקב" ה יחדש דיבור בפי הנחש אשר כיוון להחטיא
את אדם .לכן ,מתקבל לדעת הפירוש הראשון ,שחווה אמנו ע"ה ידעה צפצוף הנחש.
לעומתו ,במקרה של בלעם ,ה' ית" ש הפליא לפתוח פי האתון כדי להוכיח את בלעם ,שיש ביכולת
הקב"ה לשים דיבור בפי החיי האלם .מה גם ,שבאמצעות הדבר הזה הוכיח הקב"ה לבלעם ,שאף
בקסמיו "הגדולים" לא הצליח בלעם לראות מלאך שעמד לפניו ,למרות שהחי האלם (שהוא בדרגה
ַאך ה' נִ ָּצב ַב ֶד ֶר ְׁך וְׁ ַח ְׁרבֹו
ַת ֶרא ָּהָאתֹון ֶאתַ -מ ְׁל ְׁ
פחותה יותר מהחי המדבר) ראה אותו ,ככתוב" :ו ֵ
ַאתה נִ ָּצב
ָּד ְׁע ִתי ִכי ָּ
אתי ִכי לֹא י ַ
ַאך ה' ָּח ָּט ִ
ֹאמר ִב ְׁל ָּעם ֶאלַ -מ ְׁל ְׁ
לּופה ְׁביָּדֹו (במדבר כב ַ " ;)63וי ֶ
ְׁש ָּ
אתי ַב ָּד ֶר ְׁך" (שם .)37
ִל ְׁק ָּר ִ
בהמשך הסיפור ,כשהסכים בלעם סוף-סוף לבוא לבלק ,כל פעם שבא לקלל את בני ישראל ,יצאה
ַרא ִב ְׁל ָּעם ִכי טֹוב ְׁב ֵעינֵי ה' ְׁל ָּב ֵר ְׁך ֶאת-יִ ְׁש ָּר ֵאל וְׁ לֹאָּ -ה ַל ְׁך ְׁכ ַפ ַעםְׁ -ב ַפ ַעם
מפיו ברכה .בסופו של דבר " ַוי ְׁ
ָּשת ֶאלַ -ה ִמ ְׁד ָּבר ָּפנָּיו" (במדבר כד  .)5ומפני שראה בלעם את חוסר יכולתו לקלל
ִל ְׁק ַראת נְׁ ָּח ִשים וַי ֶ
את בני ישראל ,וראה ג" כ את הישארות הנפש של בני ישראל לחיים נצחיים גם אחרי הפרדה
יתי
ַאח ִר ִ
ּות ִהי ֲ
ַפ ִשי מֹות יְׁ ָּש ִרים ְׁ
מהגוף ,קנא בלעם בעם ישראל קנאת-מוות ואמרָּ " :תמֹת נ ְׁ
ָּכמֹהּו" (במדבר כג  .)52אולם ,מאחר שלא יכול בלעם לקלל את בני ישראל ,נתן עצה לבלק לשלוח
נשים ובדרך זנות לפתות את בני ישראל לעבוד אלוהים אחרים ,ככתובֵ " :הן ֵהּנָּה ָּהיּו ִל ְׁבנֵי יִ ְׁש ָּר ֵאל
ֲדת ה'( ":במדבר לא  .)52עצה זו עוררה
ֵפה ַבע ַ
ַת ִהי ַה ַמג ָּ
ִב ְׁד ַבר ִב ְׁל ָּעם ִל ְׁמ ָּסרַ -מ ַעל ַבה' ַעלְׁ -ד ַברְׁ -פעֹור ו ְׁ
את כעס ה' ,וגרמה למגפה קשה בעם.
לסיכום :עלינו ללכת תמיד בדרך ה' ית"ש ולשמור את מצוותיו .רק אז אנו נהיה תמיד תחת
השגחתו יתש"ל ואף אחד מאנשי התושייה ,אפילו הקוסם הגדול ביותר שבעולם ,לא יוכל להזיק
לנו .אדרבא ,אם נלך לפי תאוות לבנו ועל ידי כך חו"ח נפר את בריתנו עם הקב"ה ,לא ינקה לנו
הקב"ה ויעניש אותנו עד בלי די .לכן ,אנא לשמור את מצוות התורה ,ולא ללכת לפי תאוות ליבנו,
על מנת שהשגחת השם ית"ש תהיה עלינו כל הימים.
ברוך ה' לעולם .אמן ואמן.
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לִשְׁמֹ ַע ֶאנְקַת ָאסִיר
בשבוע שעבר התחלנו בסיפורי אסירי ציון כיצד הכל התחיל והפסקנו בהעברת האסירים לכלא.
בית הסוהר שהיה לי "הכבוד" לשבת בו ,הוא הגדול ,המוגן והמיועד לאסירים פוליטים נא
להכיר בית הכלא  -אבו זעבל.
לבית הסוהר הובלנו ברכב צבאי שחיילים שומרים ומאבטחים אותו  ,כמובן שהתקבלנו
בקללות ובתרועות נקם ,משום היותנו יהודים.
הסיוט התחיל כבר בהתחלה בבדיקה הגופנית שביקשו מאיתנו להתפשט ולהישאר עם
תחתונים .נתנו לכל אחד  6שמיכות ובגדי אסיר ,משם הלכנו כשהדברים על ראשנו ובזמן
ההליכה לתא ,הסוהרים היו מכים אותנו בחגורת עור.
בכניסה לתא הבנו שרע יותר יכול להיות 21 ,אסירים בתא אחד ,אם נחלק באופן שווה את
המקום באנשים הנמצאים בתא ,יצא שלכל אחד יש  32ס"מ רוחב ו–  512ס"מ אורך.
הלינה במקום הייתה "תענוג" שמיכה אחת כמיטה והשנייה ככיסוי ,היינו ישנים כמו סרדינים
אחד בכיוון והשני בהיפוכו ,והלילות היו קשים ,כל תזוזה פוגעת באסיר אחר ומשם מתפתח
ריב שגורר גם את הסוהרים לתת עונשים לכולם והסבל רק גובר וגובר.
לגבי המזון מה נאמר " הכל כלול לא היה שם" ,האוכל שהיה לא מהטובים והיה לנו קשה
מאוד בחודש הראשון ,עד שאפשרו לנו לקנות גם מהקנטינה וזה קצת סידר את העניינים.
הייתה שעת פיקניק בצהרים ,את האמת זו הייתה השעה של הסוהרים לצחוק על האסירים
ולגרום להם לעשות שטויות מעצמם ,פשוט מביך ולא אנושי להשתמש בכוח כדי להשפיל אחר
וזה מה שעשו מידי יום ביומו.
התעללויות גברו והגיעו למעשים קשים ונוראים ,לא היה לנו שום קשר עם העולם החיצון ולא
ידענו מאומה על הקורה במלחמה ,האמנו שהכל יסתדר בעזרת האל הגדול והנורא.
דבר אחד לא ויתרנו מידי יום ארגנו ככל יכולתנו תפילה ,הכל החל כאשר פניתי ובדקתי כמה
אנשים יכולים להתפלל ללא סידור ומכירים את התפילה בע"פ ,להפתעתי היו רבים וגם אלא
שהיססו הראו בקיאות רבה.
דבר זה נתן לנו תקווה חדשה וכוח להיות חזקים ,עד כאן לשבוע זה.
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שנהב עובדיה
מאז ימי הצהרת כורש ,יהודי התפוצות תמכו בעולים ארצה לא רק כלכלית אלא גם פוליטית,
יהודי התפוצות היו מעין שגרירים של היישוב היהודי בעולם כולו .בהצהרתו קרא כורש
יהםִ ,ב ְׁכ ֵלי ֶכ ֶסף
יד ֶ
יהם ִח ְׁזקּו ִב ֵ
ליהודים שהחליטו להישאר בפזורה לתמוך בעולים " :וְׁ ָּכל ְׁס ִביב ֵֹת ֶ
ַדב" .בתקופת העליות ,בלטו רוטשילד ונדבנים
ּוב ִמגְׁ ָּדנֹות; ְׁל ַבד ַעל ָּכל ִה ְׁתנ ֵ
ּוב ְׁב ֵה ָּמה ַ
ָּהב ָּב ְׁרכּוש ַ
ַבז ָּ
אחרים במפעלים ובקרקעות שרכשו למען המדינה שעתידה לקום .וכיום ,המצב הוא שמדינת
ישראל לא יכולה להתקיים ללא תלותה ביהודי העולם ,ובמיוחד ללא ארגונים יהודיים כמו
 AIPACהשדולה הפרו ישראלית בקונגרס האמריקני.יהודי העולם בשעה זו ניצבים במשבר חמור :עם חלוף הזמן יותר ויותר יהודים מתבוללים
בגולה ( נישאים נישואי תערובת עם הגויים) ,הם מאבדים את זיקתם לארץ ואינם מרגישים
שייכות לארץ ישראל .ואף חמור מכך ,יהודים רבים מעדיפים להפנות עורף למדינתם ,ולגנותה
בכל הזדמנות אפשרית .מכאן עולה השאלה " :מה גורם ליהודי לוותר על זהותו ולפנות כנגד
מדינתו ?" לשאלה זו תשובות רבות.
גורם ראשון לתהליך זה ,הוא הצניחה במעמדה של ארה"ב כמעצמה עולמית אל מול התחזקות
הסינים ,הרוסים ,והאיחוד האירופי שכבר לא נענים לתכתיבים האמריקניים כבעבר .ארה"ב
מוחלשת משמעותה ארה " ב שמעדיפה לקדם את האינטרסים העליונים שלה בראש סדר
העדיפויות ,על כך העיד לא מזמן ראש אמ"ן ,עמוס ידלין ,שטען שישראל כבר לא נמצאת בראש
סדר העדיפויות האמריקני .להיות אנטי ישראלי נעשה טרנד אופנתי בכל העולם ,בייחוד בקרב
מדינות שהאיסלאם מהגר אליהן .יהודי התפוצות חשופים לאנטישמיות וביקורת קשה עם כל
"הסתבכות" של ישראל ,הם מושא לשנאה ,וישנן קהילות יהודיות שמעדיפות לבחור בפתרון
הקל ולעבור צד .בכך ,הם מקווים להיות חשופים פחות לאש הצולבת של השנאה האנטישמית.
גורם נוסף להתרופפות הקשר בין יהודי העולם הוא דווקא גורם מבית :אי קבלתם של יהודי
העולם כיהודים שווי ערך בארץ .הרבנות הראשית לישראל  -המוסד שאמור לספק שירותי דת
לכל יהודי ,כבושה על ידי היהדות הרבנית האורתודוקסית .לאלו ,יש מונופול בלעדי על מתן
הדת בארץ  -הם מכתיבים את המדיניות ,והם צברו כוח פוליטי עצום באמצעות מפלגות כמו
ש"ס ויהדות התורה .המפלגות הנ" ל הוציאו אל הפועל את תוכניתם :לא להכרה באף זרם יהודי
אחר ,כיהודים שווי ערך .חשוב לציין ,שיהודי רוב העולם המערבי ,שייכים לפלג הרפורמי או
הקונסרבטיבי ,והם על פי ההגדרות של "קרטל הדת החרדי" לא נחשבים כיהודים כלל.
עוד החלטה פרי יצרו של שר הפנים אלי ישי משנת  ,6223הייתה הוצאת סעיף " הלאום "
מתעודות הזהות ,ובמקומו סימון כוכביות .על פניו זו נראית ההחלטה מצויינת – היא מאחה
שסעים בחברה הישראלית ,שכן כעת לא ניתן להבדיל בין הלאומים השונים בארץ .אך ההחלטה
נבעה מלחצים פנימיים בש " ס שתבעו לא להכרה ביהודים קונסרבטיביים ,וגם הקראים
כיהודים.
תארתי כאן כרוניקה של קבלת החלטות שמנותקת מכל היגיון בריא .החלטות כמו אלה רק
מטעינות מתחים בעם היהודי ,וגורמות כפי שכבר ציינתי ,לריחוק משמעותי בין ישראל ליהודי
התפוצות .המצב כעת הוא בכי רע ,אולם באמצעות פעילות מוגברת של הסוכנות היהודית,
בתוכניות כמו מסע תגלית ועוד ,ניתן יהיה לפרוק מטענים שהצטברו ,ולהעמיק את תחושת
השייכות של יהודי העולם ללא כל קשר לתפיסת עולמם הדתית .כמו כן חובה עלינו להתאחד
כנגד קרטל הדת של היהדות החרדית ,שעד כה גרמו לנזק עצום לליבוי העוינות בין פלגים בעם.
וכדי לסיים בנימה מעט אופטימית ,בשנה הקודמת ניכרה עלייה של  541בעלייה ארצה.
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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.

בעקבות התקף לב ,גבר אושפז בבית חולים ועבר ניתוח לב פתוח.
כשהתעורר ,הוא מצא עצמו מטופל על ידי צוות אחיות בבית חולים קתולי.
כשהכרתו שבה אליו במלואה ,שואלת אותו אחת האחיות כיצד הוא מתכוון
לשלם בעבור הטיפול והאשפוז ,ואם יש לו ביטוח רפואי.
"שום ביטוח" ,עונה האיש בקול חלוש.
חוקרת האחות" ,יש לך כסף בבנק ?"
"שום כסף בבנק" ,האיש עונה.
האחות ממשיכה" ,האם יש לך איזה קרוב משפחה שיוכל לעזור לך ?"
"יש לי רק אחות אחת" ,הוא מספר" ,רווקה זקנה ,נזירה באיזה מנזר"
האחות נעלבת ואומרת" ,הנזירות אינן רווקות זקנות ,הן נשואות לאלוהים !"
הגבר עונה" ,נפלא ,אז תשלחו את החשבון לגיסי…"

כומר אחד נוהג ברכבו ,לפתע הוא מזהה נזירה עומדת בצד הכביש בתחנת האוטובוס.
הכומר עוצר את רכבו ומציע לה להסיע אותה ליישוב הקרוב .הנזירה מסכימה ומניחה את
התיק שלה בכסא האחורי  .כאשר היא מתיישבת ליד הנהג  ,שמלתה נפתחת קצת
ומאפשרת לראות את רגלה היפיפייה.
כאשר הכומר מבחין בזה ,הוא כמעט עושה תאונה .ברגע האחרון הוא מצליח לשלוט על
רכבו ,אך לא מצליח לשלוט על עצמו ומניח את ידו על רגלה.
היא מסתכלת עליו ואומרת לו" ,אדוני הכומר תזכור את הפסוק ".561
הכומר מוריד מייד את ידו ומבקש סליחה ,אך הוא אינו מסוגל להפסיק להסתכל על רגלה.
כמה רגעים לאחר מכן ,ידו מדלגת מידית ההילוכים לירכה של הנזירה " ,אדוני הכומר
זכור את פסוק  ,"561היא מזכירה לו שוב.
הכומר מבולבל מרים את ידו ומנסה שוב להתנצל.
מגיעים סוף סוף ליעד ,והיא מסתכלת על הכומר במשך כמה שניות ארוכות ומודה לו על
שהסיע אותה לישוב שלה.
הכומר ממשיך בדרכו ,וכאשר הוא מגיע לכנסייתו רץ מהר לראות מה כתוב בפסוק .561
פסוק " ,561המשך קדימה ואל תרפה .תשיג את מבוקשך".
מסקנה – תמיד תהיה מעודכן בנושאים הקשורים לעבודתך ,אחרת אתה עלול להפסיד
הזדמנויות מעניינות…
המקראון הזה
קורע אותי
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כואב
ת לי הבטן

משפטים

כאשר אני מעניק אהבה לזולתי ,אני מעניק אהבה לעצמי.

כאשר אני כועס על זולתי אני כועס על עצמי.

כאשר אני רואה כיעור בזולתי ,אני רואה כיעור בעצמי.

כל האנשים האחרים הם בעצם אני בעצמי.

היחס שלי לבני האדם ,משקף את היחס שלי לעצמי.
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החיים הם כמו כוס קפה
קבוצה של אנשים מלומדים מאוד נאספו ביחד ,על מנת לבקר את הפרופסור האהוב והנערץ עליהם
עוד מימי האוניברסיטה.
מהר מאוד נושא השיחה השתנה לתלונות על לחץ בעבודה ומתח בחיים.
בהציעו כוס קפה לאורחיו ,הלך הפרופסור למטבח ,וחזר עם קנקן גדול של קפה ומבחר גדול של
ספלי קפה .חלקם עשויים מפורצלן ,חלקם מפלסטיק ,חלקם עשויים מזכוכית ,חלקם מקריסטל,
חלקם פשוטי מראה וחלקם נראים בעלי ערך רב .היו גם ספלים עם טעם משובח מאוד.
הפרופסור ביקש מאורחיו למזוג לעצמם קפה.
לאחר שלכל אחד מהם הייתה כוס קפה ביד ,אמר הפרופסור:
האם שמתם לב ,שבחרתם בספלים היפים ,והשארתם על השולחן את הספלים הזולים ופשוטי
המראה ? .בזמן שזה נורמאלי לרצות את הטוב ביותר לעצמכם ,זהו גם המקור לבעיותיכם ולמתח
המלווה אתכם .אני מבטיח לכם שהספל אינה מוסיפה איכות לקפה .ברוב המקרים היא רק יקרה
יותר ,ובמקרים אחדים ,היא מסתירה את מה שאנו שותים .מה שכולכם באמת רציתם ,היה קפה –
לא ספל .אבל ,בכוונה כולכם בחרתם בספל הטובה ביותר .זאת ועוד ,מיד לאחר מכן ,אתם הגנבתם
מבטיכם לעבר הספלים של האחרים ,כדי לבדוק מי לקח את הספל הטובה ביותר.
עכשיו תחשבו על זה:
החיים הם הקפה.
מקומות העבודה ,הכסף ורמה חברתית הם הספלים .הם רק הכלים ,כדי להחזיק ולהכיל את החיים.
וסוג הספל שיש לנו ,לא משנה את איכות החיים שאנו מנהלים .לעתים ,בהתרכזנו בספל ,אנו
שוכחים ליהנות מן הקפה עצמו.
תעריכו את הקפה – לא את הספלים.
האנשים המאושרים ביותר אינם מחזיקים אצלם את החפצים הטובים ביותר.
הם רק מוציאים את הטוב ביותר מכל דבר.
תחיו בפשטות.
תדברו באדיבות.
תהיו אכפתיים באמת.
תאהבו בנדיבות.
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קהילת היהודים הקראים

benooa@gmail.com

הקיץ הזה אתם
איתנו יחד!..
עמוד 81
עריכה ,כתיבה ,עיצוב ,הגהה והדפסה :בן יוסף ,מאור דבח.

כנס
מתגייסים
קהילתי
הכתבה
בעמוד
52

התקופה הקשה לעם ישראל,
תקופת חורבן בית המקדש.
הכתבה בעמוד 1

אסירי ציון  -ההמשך...
תמונות נוספות מהכנסת ספר
התורה בב"ש
עמוד 56
פרשת
בלק
כניסת השבת
72:01
יציאת השבת
02:01

עמוד .7

כתבות מרגשות ומצמררות ,והכל על אנשים
שלנו בני עדתנו שעברו מסע קשה בדרך
חייהם .סגן הרב הראשי הרב אברהם גבר
חושף את מה שהיה.

