כנס מתגייסים
בהתאם להחלטת המועצה הדתית ,והנהלת העדה ,יתקיים ביום חמישי,
ה ,01/20/92 -כנס 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
 .90022דמי רישום לכנס כולל חוברת הדרכה בעלות של . ₪ 922למען הסר
ספק – הרינו להבהיר כי לא יינתנו אישורים ללא הגעה לכנס.
נ ו ס פ י ם 0
ו ל פ ר ט י ם
ל ה ר ש מ ה
בן יוסף  ( 250-0000200 ,אשדוד ) ; מאור דבח  ( 250-0105200 ,רמלה ) ;
ירון ללוז( 2500000009 ,מצליח ); ר ' משה פירוז( 250-0190100 ,ב"ש ,רנן ,
אופקים).

בכבוד רב ,ועדת האישורים לצה"ל

הנה זה מגיע  ...בחירות לוועדים הקהילתיים ,בתאריך  0///32יום חמישי ,
בחירות לוועד אשדוד ,בואו בהמוניכם להצביע לאנשים שאתם רוצים שיהיו
בוועד.
לפניכם רשימת המתמודדים לוועד אשדוד:
מוטי מנשה

אמיל יפת

אברהם טנני

יצחק לוי

אלי אלגזר

עובדיה לוי

יוסי אלגזר

משה עובדיה

ניר ניסים

ברוך מרזוק

מגדי טחן

נינה מנשה

עזרא מנשה

שבתאי טנני

יהושוע מצליח טוביה אלגזר

אלישע רצון

יונה פירוז

יוסי (חיינה) יעקב

מרדכי לוי

בחירות לוועד אשדוד
בתאריך 08/8/5
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מזל טוב לאלדר יפת לרגל יום
הולדתך המון אושר בריאות
והצלחה בכל מעשי ידיך.
בני משפחתך היקרים.
מזל טוב לאסף כהן לרגל יום הולדתך המון
אושר בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך.
בהמון אהבה משפחתך היקרה.
מזל טוב לעדן יצחק לרגל יום הולדתך
המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי
ידיך שתמשיכי להיות מקסימה.
בהמון אהבה משפחתך היקרה.
מזל טוב לכפיר שרון לרגל יום הולדתך
המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי
ידיך.
בהמון אהבה משפחתך היקרה.
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במטבח עם קובי ואילנית זכריה

עוגת מייפל
מצרכים
3ביצים
3סוכר וניל
כוס סוכר
שמנת חמוצה 9 %
 2כוסות ורבע קמח אוסם
אבקת אפיה
חצי כוס שמן
כוס אגוזים קצוצים
מעט מלח
סירופ מייפל

אופן הכנה
 .1שמים בקערת מיקסר את הביצים  ,סוכר  ,סוכר וניל ושמנת
חמוצה ומקציפים
 .2מוסיפים בהדרגה קמח  ,אבקת אפיה ,שמן  ,אגוזים ומעט מלח
ומערבבים עד שנוצרת בלילה
.3מכניסים לתנור ל 151מעלות
 .4כשהעוגה חמה עושים חורים עם קיסם ושופכים סירופ מייפל
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לסיפור זה יש קשר ישיר לעמודים הקודמים ,אנא קראו בעיון ננשום עמוק
ונבין שלמרות שישנם דברים שמכעיסים ולא מובנים ,אין בהכרח שתגובתנו
בריאה ונכונה....תהנו.
פרופסור אחד החל את השעור ע"י הרמת כוס עם מעט מים .הוא החזיק את הכוס לוודא
שכולם רואים אותה ושאל את הסטודנטים  " :כמה לדעתכם הכוס הזאת שוקלת ? "
" 02גרם !"  322" ...גרם!"  370 "...גרם!"  ...השיבו הסטודנטים ".אני באמת לא יודע .על
מנת לדעת כמה היא שוקלת עלי לשקול אותה" אמר הפרופסור " .אבל השאלה שלי היא:
" מה יקרה אם אחזיק את הכוס כך למעלה כמה דקות ? "" שום דבר "  ....אמרו
הס טוד נט ים  " " .טוב  ,מה יקר ה אם אח ז יק א ת הכ וס כך ב משך ש ע ה ? " ש א ל
הפרופסור ".ידך תתחיל לכאוב" אמר אחד הסטודנטים".זה נכון .ומה יקרה אם אחזיק
את הכוס כך יום?" "ידך עלולה להתאבן ,אתה עלול לחוש מתח עז בשרירים ואולי שיתוק
ובודאי תיאלץ להתאשפז בבית חולים" אמר סטודנט אחר וכל הסטודנטים צחקו".טוב
מאוד .אך במשך כל הזמן הזה האם חל שינוי במשקל הכוס?" שאל הפרופסור".לא" ...
הייתה התשובה ".אז מה גרם לכאבים בזרוע ומתח בשרירים?" הסטודנטים היו נבוכים,
תמהים ".מה עלי לעשות על מנת להשתחרר מהכאבים?" שאל הפרופסור".תניח את הכוס"
אמר אחד הסטודנטים".בדיוק!" אמר הפרופסור " .בדומה לכך הן בעיות החיים .תחזיק
אותן כמה דקות בראשך וזה נראה די בסדר .תחשוב עליהן הרבה זמן ואתה מתחיל לחוש
כאבים .אם תמשיך הרבה יותר זמן הם מתחילים לשתק אותך .לא תהיה מסוגל לעשות
כל דבר .טוב לחשוב על האתגרים או הבעיות בחייך ,אבל מה שחשוב יותר הוא להניח
להם בסיומו של כל יום לפני שאתה הולך לישון .כך אתה לא נלחץ ,מתעורר כל בוקר רענן
וחזק ויכול להתמודד עם כל אתגר ,כל נושא שמזדמן בדרכך! ובכן ,אנא ,ידידיי ,תזכרו...
"להניח את הכוס היום !"

מיועד לבני הנוער באשדוד
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כתבנו יצא החוצה לחקור מה כל התרעומת
נריה הרואה בראיון על הכתבה שהייתה.
שלום נריה הרואה
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ביום שני האחרון בידיעות אחרונות פורסמה כתבה על קהילתנו הקדושה
אז היו דברים לא הכי מדויקים ,לא נורא אנחנו יודעים את האמת.
ראשית נפריך את הדברים הלא מדויקים בכתבה:
 .3אנו כורעים משתחווים ומורידים נעלים אך ורק כי זה נכון וככה כתוב אין שום
סיבה אחרת ,זה שהגויים העתיקו מהיהדות כי הם הגיעו לאחר מכן זה עניין אחר,
הם עושים כמונו.
 .7לנו יש רק שתי תפילות חובה ,אך בעבר היו שהתפללו יותר 7 ,תפילות אחת בערב
ואחת בבוקר.
 .1בקשות לא הגיוניות כמו " תחיית המתים" דבר זה כנראה הוצא מהקשרו כמו
שאני מכיר את עמיתנו בקהילה ,האיסור על הברכה לבטלה וזה העניין.
 70 .4אלף באמת ? די מוזר משנת  3501אנחנו  70אלף ,אנחנו בהרבה יותר.
 .0אנחנו לא נוטרים טינה ולא שונאים אף אחד ,אם זה נכון כיצד נוכל להיות
דבקים בתורה כאשר כתוב במפורש לא תיקום ולא תיטור ,אנו מכבדים את היהדות
האותודוקסית וזה שדרכם לא תואמת לשלנו ובדרכם סותרים הם בדברים
מסויימים את המקרא אין הדבר מעיד על שנאה ,ואהבת לרעך כמוך ובעזרת השם
ביום מן הימים ידעו כולם מה הנכון והצודק.
 .1תפקיד הרב לייעץ ולפסוק מה הם ספרי ההלכה? כנאמר סוף דבר המעיד על
פסיקה וחתימה של העניין באדרת אליהו למשל ,כמובן שמתפקידו לייעץ ולפסוק על
פי התורה שבכתב ,גם השופט בבית המשפט פוסק ומחליט ע" פ החוקים הכתובים
אז האם שופט בבית הדין רק מייעץ ?.
 .2רב בעדתנו מגדל זקן וזה לשם הייצוגיות והרי גם בספרי ההלכה בעל הזקן נחשב
כמראהו כחכם נכון שאין חובה ,אך הדבר הוא טוב לשם הייצוגיות.
 ./שקר וכזב אנחנו לא עושים בר מצווה  ,הרי איך הדבר נכון אם אנו עורכי
המקראון הדבקים בדרך הקראות לימדנו זה יותר מ 12-תלמידי בר מצווה וכעת יש
באשדוד בקהילתנו קבוצה של  37תלמידי בר מצווה ,אז נכון שאין חובה מהתורה
כמו ברית המילה למשל  ,אך זהו טקס בגרות המכניס את הנער ומקרבו לדרך
האמת ,יש לנו בר מצווה וטקס מהמם ,אנחנו פשוט לא מניחים תפילין שזה נוגד את
התורה לפי פשט התורה והסבר חכמינו.
אין ספק שהכתבה והכותב עקצו ומצאו פתיון ,דבר זה נבע בעיקר מכך שלדייג
(הכתב) היו הרבה דגים סביבו ,ולשם מה יש דובר קהילתי ? הנכון והרצוי לפעמים
הבאות ,שרק אדם אחד ידבר וכך יוכל לשלוט בנאמר בדבריו ,ברצף ובהקשר הנכון.

תסתכלו על הצד החיובי הופענו בידיעות אחרונות ורבים
מתעניינים ומובהרים להם דברים נכונים ומדויקים יותר
איך שאנחנו נציג את העניין ככה הדבר יושרש לאחרים.
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נִ יבֹו לֹא ָח ַׂש ְך | ֵמ ֲער ְֹך ָלנּו ִא ְמ ֵרי ַׂמ ְמ ַׂת ָקיו:
ר" ל שאך על פי שנגזר עליו שלא לעבור את הירדן ,עם כל זה לא חשך אלינו הסוד להודיע לנו אמרי
ּבֹורא נִ יב
ממתקיו ,שהוא אינו קנאי ,ורצה לזכות את נפשותינו במצוות וחוקים ,ולשון ניבו מעניין " ֵ
ֵדים ֲחש ְֹׂׂך ַּע ְׂב ֶּד ָך" (תהילים יט.)34 ,
ְׂש ָפ ָתיִ ם" (ישעיהו נז )35 ,ולשון חשך מעניין" :גַּם ִמז ִ
ּוש ָח ָקיו:
עניין מניעה וַׂיְ גַׂל ֵעין ִל ֵבנּו | ְב ַׂה ְשוֹות ְב ִריַאת ֲא ָר ָקיו ְ
ר"ל כי בעשרת הדברים הראשונים כתוב "זָכֹור ֶּאת יֹׂום ַּה ַּש ָּבת ְׂל ַּק ְׂדשֹׂו" (שמות כ )/ ,וכתוב שםִ " :כי
ָארץ" ,ואמר " ַּעל ֵכן ֵּב ַּר ְׂך ה' ֶּאת יֹום ַּה ַּש ָּבת וַּיְׂ ַּק ְׂד ֵשהו" ,ובזאת
ָמים ָע ָשה ה' ֶּאת ַּה ָש ַּמיִ ם וְׂ ֶּאת ָה ֶּ
ֵש ֶּשת י ִ
יך ִמ ָש ם ְּׂב ָי ד
יֹׂצ ֲא ָך ה ' ֱא ל ֶֹּׂה ָ
ית ְּׂב ֶּא ֶּר ץ ִמ ְׂצ ַּר יִ ם ַּו ִ
הפרשה במקום זה אמר  " :וְׂ ָז ַּכ ְׂר ָת ִכ י ֶּע ֶּב ד ָה יִ ָ
ָקה" (דברים ה ,)30 ,שהשווה יציאת מצרים לבריאת העולם מפני שביציאת מצרים נעשו אותות
ֲחז ָ
ומופתים חוץ לטבע העולם ,שהם תובעים לחידוש העולם ,מפני כי לפי דעת מאמיני הקדמות לא
יהיה דבר חוץ לטבע ,כמו שאמרו שהשם לא יוכל להאריך כנף הזבוב ,כל שכן שיהפוך המים לדם
והעפר לכנים ויוצא בהם ,שהם חוץ מן טבע העולם ,ועל כן הוציא את עמו משם באותות ומופתים
להודיע לכל העולם שכל המציאות הם ברואים ומחודשים והם מעשי ידיו יתברך ,כדי שיודע גדולתו
בעולם.
ועל כן אמר הרב כי כשהשווה יציאת מצרים לבריאת העולם ,גילה ופתח עין לבנו מפני שחידוש
העולם הוא קשה להודיע מפני שלא ראינו אותו בעינינו .אמנם יציאת מצרים ראינו אותו בעינינו
שגם הוא חידוש העולם .והוא מופת חזק על חידוש ,ובזכרו לנו יציאת מצרים כאילו הודיע לנו מופת
החידוש ,ובזה גלה ופתח עין שכלנו שהודיע לנו החידוש מן המורגש שראינו האותות והמופתים
בעינינו ,וזה כאלו ראנו חידוש העולם בעינינו.
ֹותיו וְ ֻח ָקיו:
יה יִ ַׂסד רֹב ִמ ְצ ָ
וְע ֶל ָ
ואמרוָ :
אתי
הֹוצ ִ
יכם ֲא ֶּשר ֵ
ר" ל שעל יציאת מצרים יסד רוב מצוותיו ,שאחר רוב המצוות כתוב " ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹׂה ֶּ
ֶּא ְׂת ֶּכם ֵמ ֶּא ֶּר ץ ִמ ְׂצ ָריִ ם" ( במדבר יט ,)43 ,כגון אחר מצוות ציצית ובמצוות מאזני צדק אבני צדק,
ֶּש ְׂך" (דברים כה )12 ,וכיוצא באלו מצות רבות שאחריהם ,כתוב זכר
ובמצוות " ַּכ ְׂס ְׂפ ָך לֹׂא ִת ֵתן לֹו ְּׂבנ ֶּ
יצאת מצרים.
ואמרוַׂ :צו ָל ָצו ַׂקו ָל ָקו:
ר " ל שזיכרון יצאת מצרים אחר רוב המצוות הוא כחיזוק לקיים המצוות שהוא צווי על צווי ,
שנתעורר ונדע שאנחנו עבדיו שהוציא אותנו מיד מלך אדיר ,ונעשה צוויו כי העבד כשידע עבדותו
יעשה רצון רבו בזריזות ,בעבור שלא יחרה אפו עליו ,ובעבור שימצא חן בעיניו.
יּוחד.
הֹורנִ י ָה ֲא ִמ ִתי ַׂה ְמ ָ
ֱה ִביָאנִ י ְב ַׂמ ְצ ֵרף ָה ֱאמּונָה | וְ ָ
ר" ל שבזאת הפרשה הודיענו גם כן יחודו יתברך ,והוא פסוק "שמע ישראל ה ‘ אלוהנו ה ‘ אחד",
שהודיענו יחודו במקובל ,כי מי שאין בשכלו יכולת להשיג מציאותו ואחדותו יתברך במושכל יקבלנו
שמזאת התורה .אמנם השגת מציאות האל ואחדותו היא נתלה בשכל ,ר " ל לדעת אותו במופת
השכל ,שהידיעה ההיא קודמת מן התורה קדימה טבעית ,שאם תהיה מציאות השם אמתי חס
ושלום איך תהיה התורה אמת ,ועל כן צריך כל איש ישראל לחקור בשכלו מציאות ואחדות השם
לדעת אותה במופת השכל .ואם לא יוכל לזה ישען אל התורה שיקבלנו מן הקבלה האמיתית שהיא
התורה.
ֶשנֹו וְ לֹא יִ ְכ ַׂחד:
ָהיָה וְ הֹויֶה וְיִ היֶה | י ְ
ר"ל שאמר ה' אחד שהוא שם ה' שמרה על ָהיָה וְ הֹויֶה וְ יִ היֶה ,שהוא כנגד שלושה חלקי הזמן שהם
עבר ובינוני ועתיד .שהודיענו שהוא יתברך קדמון בין בזמן עבר בין בזמן עתיד ,שהם שני קצוות
הזמן בין בזמן הווה שהוא לשון עתה שהוא יתברך קדמון מכול ונצח מכול עד אין סוף ותכלית.
ולשון הויה מורה לעניין ישות שהודיענו בזה מציאות ואחדותו ,וזהו אמרו ישנו ולא יכחד ,ר"ל הוא
יתברך יש ואין ישותו ומציאותו כשאר המציאות שהם הווים ונפסדים ,אמנם השם יתברך הוא
מחויב המציאות שלא נעדר מציאותו ,וזהו טעם ולא יכחד מלשון " :וְׂ ֵאיפֹׂה יְׂ ָש ִרים נִ ְׂכ ָחדו"(איוב ד,
 ,)2לשון כריתה והשמדה.
ַׂחד:
רּורה | ְל ָע ְבדֹו י ַׂ
ַׂהפ ְֹך ֶאל ַׂע ִמים ָש ָפה ְב ָ
יֲ
ר" ל שעתה בזמן הזה ,אף על כן שאין ידוע ייחודו כי כמו דעות כצברת הנוצרים הם מאמינים על
השלושה וכיוצא בהם ,רבו דעות סכלות .על כן אמר שהוא יתברך לעתיד לבוא יהפוך לכל העמים
שפה ברורה להיות כולם יודעים אותו ולעבדות יחד שיודע מציאותו ואחדותו בכל העולם על ידי
האותות והניסים שיעשה לעמו ישראל יהי רצון שיקיים הבטחותיו בימינו.
ברוך ה' לעולם :אמן ואמן.
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פירוש לפיוט פרשת ואתחנן של רבנו אהרון בן יוסף בעל המובחר נ"ע .פירוש נלקח מספר "טוב טעם"
לרבנו ברכה הכהן נ"ע .ערך:חן כהן
ֲרי ְגב ִֹהים:
ּלֹות | ְל ַׂה ְראֹות ִלי ַׂשע ֵ
ַאתה ַׂה ִח ָ
ה' ֱאל ִֹהים ָ
המאמר הזה הוא מאמר משה רבנו שהתפלל אל האל שיביאנו אל ארץ הברית ויראה אותה .ואמר אל
השם ית ' שאתה החלות והראית לי שערי גבוהים ,והם הדברים הגבוהים והנסתרים מעין שכל
האדם ,והבנת לשכלי אותם בעזרת השם בא האפשרות אשר לא קם ולא יקום כמוני.
יתי נְ ג ִֹהים:
ֱמ ְד ַׂתנִ י ְב ֶח ְביֹון עֹז | וְ ָחזִ ִ
ֶהע ַׂ
רוצה לומר עד שהעמדתני בחביון עוזך והבנתי מציאותך ואחדותך כפי כוח שכלי ,שזהו רמז חביון
עוז שזה העניין נחבא ונסתר מעין ש ֶֹּׂכל האדם ,רוצה לומר ידיעת מהותו יתברך ,והנה בעזר אלוהי
ששמת עלי שזהו רמז ושכותי בפי עליך שהוא העזר והכנתי הדברים הנעלמים ,והוא ראית אחוריים
ֵראו" (שמות לג ,)71 ,ובאתי למדרגה עליונה אשר אין למעלה
ופנַּי לֹׂא י ָ
ית ֶּא ת ֲאח ָֹׂרי | ָ
שנאמר " וְׂ ָר ִא ָ
ממנה.
יה ְת ֵמ ִהים:
ֶא ְע ְב ָרה נָא וְ ֶא ְר ֶאה | ֶא ֶרץ ר ֶֹא ָ
רוצה לומר שלא מנעת ממני שום דבר ,אלא כל מה ששאלתי ממך נתת לי כפי האפשרות ,אם כן
שואל ממך גם זה שאעבור ואראה את הארץ כל רואיה תמהים ומאשרים אותה ,שהיא ארץ זבת חלב
ודבש ,שהוא דבר קטן כנגד הדברים שהבנת ולא מנעת ממני .ואמרו החכמים שרצון משה רבנו ע"ה
בבקשו לעבור אל הארץ ,הוא מפני שיש מצוות שתלויות להיעשות בארץ ישראל ,על כן בקש מהשם
שיעבור ויקיים אותן המצוות ,ויקבל שכר על עשיתן ,לא בעבור שיהיה לו כבוד ושיהיה שקט ושאנן
ויהיה מלך על ישראל ,אלא כוונתו זאת הייתה כמו שאמרנו.
ֹשה | ִאיש ָה ֱאל ִֹהים :
ְת ִפ ָּלה ְלמ ֶ
רוצה לומר שזאת היא תפילתו של משה רבנו ע" ה שביקש מן השם להעבירו את הירדן אל הארץ
שהתפלל במאמרים האלו שאמר הרב.
ּומ ְש ָחר ְל ָך ֵמ ָר ֶחם:
יך ִמ ֶב ֶטן | ִ
ִה ְק ַׂד ְש ִת ָ
זה הבית כנגד תשובת השם שהשיב למשה רבנו על תכליתו ובקשתו ,שביקש לעבור לא "י .ועניין
רוח י ְׂב ִק ְׂר ִּבי ֲא ַּש ֲח ֶּר ָך" ( ישעיהו כו ,)5 ,לשון קשה ודרישה .והטעם שאף על פי
ומשחר ,מלשון " ַאף ִ
שהקדשתיך ובקשתי ושחרתי אותך טרם שתצא מרחם ,שאני אוהב אותך ונתתי לך כל מה ששאלת.
ַׂע ָתה ֶה ֶרף ִמ ְּל ִה ְת ַׂחנֵן | ִתזְ כֹר ַׂר ֵחם:
אבל על עניין ֶה ֶרף ִמ ְּל ִה ְת ַׂחנֵן ,שלא תוסיף עוד לדבר בדבר הזה .ואמרו ִתזְ כֹר ַׂר ֵחם ,מלשון " ְּׂברֹׂגֶּז ַּר ֵחם
ִת ְׂזכֹור " (חבקוק ג ,)7 ,עניין אהבה .והטעם תזכור האהבה אשר היא ביני ובינך ,ולא תבקש עוד על
הדבר הזה ,כי מי שהוא אוהב לחברו לא יבקש ממנו במה שאין בחיק חברו לעשותו ,שאם ידע הוא
גנאי לו אם יעשה אותו ,והשם אמר שלא יעבירו את הירדן ,ואיך ישוב מדברו חלילה בחקו יתברך.
ָחם:
ָאדם הּוא ְל ִהנ ֵ
ִכי ֵאל ֶע ֶליֹון | לֹא ָ
ישנִ י ְׂל ֵעינֵי
ַּען לֹׂא ֶּה ֱא ַּמנְׂ ֶּתם ִּבי ְׂל ַּה ְׂק ִד ֵ
ר"ל שכבר גזרתי לך בגוזרי דין ,שתעברו אל א"י ,כמו שכתוב " י ַּ
ְּׂבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל" (במדבר כ ,)37 ,לכן לא תביאו את הקהל אל הארץ .והשם יתברך אינו כבן אדם שיעשה
דבר פלוני ולא יעשה אותה אם מפני ששב מכעסו ,או שלא הייתה המעשה בפי מחשבתו שהכין לאחר
זה ,שלא היה כמו שחשב ,וזולת אלו סיבות רבות שינחם האדם ולא יעשה מה שאמר ,אבל השם גלוי
לפניו בידיעה ברורה ,ולכן אין לו להינחם .ועוד שהנחמה היא אחת מתכונות מקרי הגוף ,והשם
ָחם ה'" (בראשית ו )1 ,הוא הלשון בני אדם ובדרך השאלה.
יתעלה אינו גוף שינחם ,ואם כתוב " וַּיִ נ ֶּ
ָחם"(שמואל א ,טו ,)75 ,זה המאמר הוא מאמר שמואל
ֵצח יִ ְש ָר ֵאל לֹא יְ ַׂש ֵקר וְ לֹא יִ נ ֵ
כמו שכתוב "וְ גַׂם נ ַׂ
הנביא.
ָארץ ִמ ְמרֹומֹו:
ּור ֵאה ֶאת ָה ֶ
ֲלה | ְ
רֹאש ַׂה ִפ ְסגָה ע ֵ
ר"ל שכבר אמרתי לך שלא תעבור את הירדן ,אלא עלה אל ראש הפגה שהוא מקום גבוה ותראה את
הארץ מנגד שלא תעבור שם ,אלא תראה אותו מראש הפסגה וזהו אמרו ממרומו ,ר " ל שתראהו
מראש הפסגה שהוא מקום גבוה ומרום.
יתן | ֱאל ָֹהיו ִעמֹו:
ֶרע ֵא ָ
נִ ְש ַׂב ְע ִתי ָל ֵתת א ָֹתּה ְלז ַׂ
ר" ל שתראה את הארץ אשר נשבעתי לתת אותה לזרע איתן שהוא אברהם אבינו ע"ה ,שנקרא בשם
ַאב ָרם
ירא ְׂ
איתן .שהיה השם תמיד עמו שהצילו מאור כשדים ,ומד פרעה וכיוצא בהם' וכתוב " ַאל ִת ָ
ָאנ ִֹׂכי ָמגֵן ָל ְׂך" (בראשית טו .)3,
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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:
ֻחם( .משלי כח' )31
ומֹודה וְׂ עֹׂזֵב יְׂ ר ָ
ֶּ
יח,
ַּצ ִל ַּ
ְׂמ ַּכ ֶּסה ְׂפ ָש ָעיו לֹׂא י ְׂ
הפרוש:
לא יצליח האדם לכסות את פשעיו ,על אף השתדלותו להסתירם .ומודה ועוזב-
מודה שחטא ועוזב את חטאיו  ,כלומר שלא יוסיף לחטוא ואז ה‘ ירחם עליו
ויסלח לו.
הפסוק:
מֹושל ָר ָשע ַּעל ַּעםָ -דל( .משלי כח' )30
שֹוקקֵ ,
ֲא ִרי-נ ֵֹׂהם וְׂ דֹׂב ֵ
הפרוש:
הרשעים המושלים על עם דל דומים לחיות רעבות השואגות לטרף ,שכן הדלים
אינם יכולים למלא את תאוותם של מושליהן לבצע.
הפסוק:
ָמים( .משלי כח' )31
יך י ִ
ַּא ִר ְׂ
ֲשּקֹות ,שֹׂנֵא ֶּב ַּצע י ֲ
נָגִ יד ֲח ַּסר ְׂתבונֹות וְׂ ַּרב ַּמע ַּ
הפרוש:
מושל לא נבון שמרבה לעשוק את העם לא יאריך ימים בממשלתו  ,לעומתו
השונא והמואס בבצע יאריך ימים בכהונתו.
הפסוק:
יִש ַּּבעִ -ריש( .משלי כח' )35
יקים ְׂ
ומ ַּר ֵדף ֵר ִ
יִש ַּּבעָ -ל ֶּחםְׂ ,
ַאד ָמתֹו ְׂ
ע ֵֹׂבד ְׂ
הפרוש:
העובד את האדמה בחריצות ויעילות ייהנה ממנה ,אבל הרודף אחרי דברים
בטלים ישבע ריש -כלומר :יגיע לעניות.
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שנהב עובדיה
השבוע תמה תקופת האבלות על חורבן הבית הראשון ועל הגלות שבאה אחריו .בין השבעה
לעשרה באב חרבה ירושלים ,חומותיה נותצו ,ובית ה ' עלה בלהבות ,על כן בימים אלו
נהוגים צום ומנהגי אבלות אחרים .כ 102 -שנה מאוחר יותר ,קולות המרירות והתסכול
בעם ,שהיה נתון לכיבוש רומי ,הניפו את נס "המרד הגדול" ברומאים .אף שבתחילה נראה
כי ידם של היהודים היא על העליונה ,הסוף היה בכי רע :הרומאים צרו על ירושלים,
ולבסוף החריבו אותה עד ליסוד .המרד הסתיים עם כיבושה של מצדה שהייתה המעוז
היהודי האחרון שלחם במסגרת מרד זה ,כאשר אבדו הסיכויים החליטו אחרוני המורדים
על התאבדות מוחלטת של כל יושבי המצודה.
משני סיפורי זוועה אלו ,עולה שאלה נוקבת אחת :האם נוכל למנוע מחורבן כזה להתרחש
בשלישית ?
אחת האפשרויות ,שיבטיחו את קיומה של מדינת ישראל לאורך זמן ,היא הימצאותו של
"נשק מפר איזון" ,שבעזרתו תוכל לשמור ישראל על עליונות צבאית מול שכנותיה ,ובכך
להמשיך להתקיים .ישראל ,על פי פרסומים זרים ,מחזיקה בנשק כזה .כבר שנים מתריעים
ראשי מערכת הביטחון מפני " הפצצה האירנית " שעלולה לאזן את אי השוויון .חשוב
להדגיש שאין סכנה בכך שהאירנים ( ,באם מאמציהם להתחמש גרעינית יוכתרו בהצלחה),
יתקפו ישירות את ישראל שכן מהלך כזה יביא באותה המידה לכלייתם .הסכנה היא
שנשק מסוג זה או אחר ,יגיע לידי ארגוני טרור ,והתוצאה של זה עלולה להיות הרת אסון.
תסריט אימים נוסף הוא של מלחמת אחים פנימית ,שתקרע את העם ,בדיוק כמו זו בימיו
של המלך רחבעם .זו אפוא אינה פנטזיה :מדינת ישראל שסועה בין פלגים רבים וחלוקה
בינה לבין עצמה .פערים שונים בין עשירים לעניים הולכים ותופחים מידי שנה ,מלחמות
אידיאולוגיות בין קבוצות שונות בארץ ,וכמובן מלחמות דת בין דתיים לחילונים כל אלו
עלולים להשליך על התארגנות של מרי אזרחי ,ואף להפיכה שלטונית שתשנה את אופייה
של המדינה .על מנת לנסות ולאחות את הקרעים חשוב לדעת להיות סובלניים לדעות של
אחרים ,חשוב לקבל את האחר ,וחשוב מכל צריכים לדעת להכיר בטעויות שנעשו.
התחזית השחורה השלישית היא שמדינת ישראל לא תחרב אמנם ,אולם העם היהודי יחוש
בגולה .כוונתי היא שהיהודים יהיו מיעוט בארצם ,מה שיסמל הלכה למעשה ,את קיצה של
המדינה היהודית .תחזית אימים זו עוד עלולה להתממש הודות לריבוי הטבעי הגבוה של
האוכלוסיות הערביות החיות בין הירדן לים התיכון ,הודות להסתננות של זרים למדינה,
כפי שתיארתי בכתבתי הקודמת ,והודות להגירה שלילית של יהודים חזרה אל הגולה.
מובן שתהליך זה ייארך שנים ,אך ניתן לראות את ניצניו כבר כיום.
לסיכום ,יש משהו אפוקליפטי בהוויה היהודית ,שלפיו אנו תמיד מחפשים את הקץ :החל
מימי העבדות במצרים ,דרך המן הרשע ,ועד לצורר היטלר ,וכעת אנו "צופים" את קריסת
המדינה .בכתבה זו דווקא ניסיתי להעביר מסר אופטימי :על אף כל הסכנות ,לפי דעתי:
שנית מצדה לא תיפול!
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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.

זוג פנסיונרים יושבים במסעדה ומזמין מנה
אחת שכוללת שניצל  ,תפו " א וסלט .לאחר
שהגיעה המנה ,חתך הבעל את השניצל לשני
חלקים שווים והניח בצלחת של האישה את
החלק שלה .אח"כ הוא שם בצלחת שלה חצי
מכמות תפו"א וחצי מהסלט .המלצר לא יכול
היה להתאפק ושאל אותו " :למה לא הזמנת
שתי מנ ות ? " ע נה האיש  " :אשת י ו אנ י
מתחלקים תמיד בכל דבר" .ואז התחיל הבעל
ל אכ ו ל א ת ה מ נ ה ש ל ו  ,ב ע ו ד ש ה א יש ה
ממתינה ואינה נוגעת באוכל שלה .שוב לא
יכול היה המלצר להתאפק ושאל אותה :
" למה אינך אוכלת ? " ענתה האיזה  " :אני
ממתינה שבעלי יסיים  ,כי אני צריכה את
ה....שיניים! "

איש נכנס לחצר חברו ומבחין שעל הגדר
תלוי שלט "זהירות! כלב ! " לפתע ,הוא
רואה כלב קטן ולא מזיק  .שואל את
החבר  " :הכלב שלכם כל כך קטן ולא
מזיק ,למה תליתם שלט בחצר ? " עונה
החבר " :כדי שלא ידרכו עליו"...
אישה שמנה אחת מגיעה לרופא ושואלת
א ו ת ו  ,מ ה ה י א יכ ו ל ה ל עש ו ת כד י
להרזות  .עונה הר ופא  " :א ת צריכ ה
להתחיל להניד את הראש שלך ימינה
ושמאלה" שואלת האישה " :מתי בדיוק
אני צריכה לעשות את זה ? "  ,עונה
הר ופ א  " :בכל פ עם שמ צ יע ים לך
לאכול"....

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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לא כולם אוהבים תאטרון ,קאמרי וכו‘ ,אבל מידי פעם לכולם יוצא להתעניין פה ושם.
ישנה הצגה בשם "הכתובה" ,תוגובות רבות וטובות על ההצגה המצחיקה והמשעשעת,
אך אין זה העניין בכתבה.
בפרסום ההצגה ישנו משהו מלהיב ביותר ,הכתובה שמופיעה בפרסום הינה כתובה
קראית משנת  3517לזוג המאושר יעקב ורוזה חיינה.
מוזר שאנשי קהילתנו מפחדים להתחתן דרך המועצה הדתית שלנו ,כיוון שיש אומרים
שזה יהיה בעייתי לילדים וכל מיני שטויות לא מוכחות ,אבל להשתמש בכתובה שלנו
כפרסום ולהפיצה לקהל הרחב זה בסדר ?
אנחנו על הבמה ותמיד נשאר שם ,אלו שבורחים ,שמנסים להתכחש ,לברוח מהאמת
והמציאות ,לתת את הכוח לצד השני במקום לעמוד על הזכויות ,להוריד ראש ולהסכים
לדבריהם ושעליך לעבור לצד שלהם כדי לקבל את מבוקשך ,איפה הכבוד ?
שחקנים כאלו אנחנו לא צריכים על הבמה שלנו ,הרי את התסריט שלנו תמיד לוקחים,
אנחנו ממשיכים לשחק גם אם זה עם פחות שחקנים ,לנו תמיד הקהל ימחא כפיים .
אצלנו משחקים בכבוד רב בלי שינויים ומבלי דברים מהצד ,אצלנו האמת חשובה ,הדרך
להמשיך על מה שגדלנו וחונכנו.
אנחנו מחכים לכם על הבמה
לפתיחת תיק נישואין
 2/-5475324רמלה.

כתובה קראית משנת /691
על הבמה בהצגה הנקראת כתובה.
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מה שנשאר....
ב 3/ -בנובמבר ,3550 ,עלה לבמה הכנר יצחק פרלמן לנגן קונצרט באולם "אברי פישר הול" במרכז
לינקולין בניו יורק .אם אי פעם הייתם בקונצרט של פרלמן ,אז בוודאי אתם יודעים שלעלות לבמה
זה הישג לא קטן בשבילו.
הוא חלה בפוליו כשהיה ילד ומאז יש לו התקן תמיכה וריסון בשתי הרגליים והוא הולך בעזרת זוג
קביים.
לראות אותו והולך לאורך הבמה ,צעד אחד בכל פעם ,בכאב ובאיטיות -זהו מראה שלא ניתן
לשכוח.
הוא הולך בכאב ועדיין באופן מלכותי ואצילי עד שהוא מגיע לכסא .ואז ,הוא מתיישב באיטיות,
מניח את הקביים על הרצפה ,מתיר את התקן התמיכה מרגליו ,מעביר רגל אחת לאחור ומושך רגל
שנייה לפנים .ואז הוא מתכופף ולוקח את הכינור ,שם אותו תחת סנטרו ,מהנהן בראשו למנצח
ומתחיל לנגן.
עד עכשיו ,היה הקהל רגיל לטקס זה .הם ישבו בשקט בשעה שהוא עשה דרכו לאורך הבמה עד
לכסא שלו .הם נשארו לשבת בדממה בזמן שהיה מתיר את ההתקן מרגליו .הם המתינו עד שהיה
מוכן להתחיל לנגן.
אבל הפעם -משהו השתבש .ברגע שהוא החל לנגן את הצלילים הראשונים ,השתחרר אחד ממיתרי
הכינור.
יכולתם לשמוע את המיתר נקרע ,זה נשמע כאילו נורתה ירייה באולם  .לא יכולתם לטעות
במשמעות של הצליל הזה וגם לא יכולתם לטעות במה שהיה עליו לעשות.
האנשים שהיו שם באותו הערב חשבו לעצמם " :הנחנו שהוא יצטרך לקום ,לשים שוב את התקן

התמיכה ,לקחת את הקביים ולרדת מהבמה על מנת למצוא כינור אחר או למצוא מיתר אחר
לכינור שלו".
אבל הוא לא עשה כך .במקום זאת ,הוא חכה רגע ,עצם את עיניו ואז סימן למנצח להתחיל שוב!
התזמורת התחילה לנגן ויצחק ניגן מהיכן שהפסיק והוא ניגן בכזאת התלהבות ,בכזאת עוצמה
ובכזה טוהר כפי שמעולם לא שמע הקהל קודם לכן.
כמובן שכל אחד יודע שזה בלתי אפשרי לנגן סימפוניה עם שלושה מיתרים -אני יודע זאת ,אתם
יודעים זאת ,אבל באותו הערב ,יצחק פרלמן סרב לדעת זאת.
יכולתם לראות אותו מתכוונן ,משתנה ,מרכיב מחדש את היצירה במוחו .ברגע זה ,נשמע כאילו
הוא מכוון שוב את המיתרים כדי להפיק מהם צלילים חדשים שלא ניתן היה להפיק מהם בעבר.
כאשר הוא סיים -הייתה דממה מדהימה באולם .ואז ,קם הקהל על רגליו והריע .הייתה התפרצות
יוצאת דופן של תשואות מכל פינה באודיטוריום .כולנו נעמדנו על רגלינו ,מריעים ומוחאים כפיים
ועושים כל שביכולתנו להראות עד כמה אנחנו מעריכים את מה שהוא עשה.
הוא חייך  ,ניגב את אגלי הזיעה ממצחו והרים את קשת הכינור כדי להשתיק אותנו ואז אמר בקול
שקט ומהורהר" :אתם יודעים ,לפעמים זו משימתו של האמן למצוא כמה מוזיקה הוא יכול עדיין

לייצר ממה שנשאר".
איזו אמירה חזקה זו הייתה .היא נשארה במוחי מאז ששמעתי אותה .ומי יודע? אולי זוהי דרך
החיים לא רק של אמנים ,אלא של כולנו.
ולכן ,אולי המשימה שלנו בעולם הרעוע ,המבלבל והמשתנה הזה שבו אנו חיים ,היא לייצר מוזיקה
בתחילה -עם כל מה שיש לנו ,וכשזה הופך לבלתי אפשרי ,אז לייצר מוזיקה ממה שנשאר לנו...
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קהילת היהודים הקראים

benooa@gmail.com

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