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ביום חמישי האחרון נערכה התחרות הקורא הטוב בתורה 2
לזכרו של האדם היקר יוסף סלע ז“ל.
התחרות הינה תרומתה של הגברת גלית סלע יצ“ו
את שמות הזוכים הרגעים המרגשים התמונות ועוד
תוכלו לקרוא בשבוע הבא ....שבת שלום!

ביום שישי ה 2//0-יום צום ט' בתמוז ,חודש האבלות על חורבן הבית ,הכניסה מעבר
לחומות עד לחורבן הממשי של הבית הראשון.
בחודש זה אנו ממעיטים בשמחה ,אין עורכים אירועי שמחה ,בתפילה קטעי השמחה
מתחלפים בקטעי עצב והניגונים השמחים בניגונים עצובים ,בנוסף אין מוציאים ספר
תורה  ,קוראים הפרשה ללא טעמים ,בשבתות אלו לפני תפלת מוצ" ש מתקבצים
בבית התפילה לקריאת שירת האזינו תוכחות וקינות להורות גודל אבלות חורבן
ירושלים.
יש הנוהגים שלא לאכול בשר בקר כל החודש ויש הנוהגים רק בעשרה ימים
האחרונים ,ככל שאנו מתקרבים לעשרה ימים מ -א‘ באב עד י‘ באב מנהגי האבלות
מחמירים ,למשל לא אוכלים בשר בקר ועוף ,לא מתגלחים ,ב 4-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.

"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"
תאריכים הצומות :
צום הרביעי ט' בתמוז– 2//0/22
צום החמישי ז' באב 27/7/22 -
צום איכה י‘ באב– 36/7/22
מי ייתן ובעזרת האל הגדול והנורא תבוא הגאולה הישועה והנחמה במהרה בימינו
ואמרו אמן.
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חדשות הקהילה

ביום שלישי האחרון בשעה טובה יצא לדרך פרויקט השבח ,הדבר החזק הבא אשר
יצעיד את הנוער של אשדוד קדימה.
מי שהגיע נהנה מאירוע השקה מוצלח ביותר אשר כלל עמדות מעניינות  ,משחקי
חשיבה מרתקים וכמו כן סקירה רחבה על מה שיהיה בהמשך .השבוע בעזרת ה' נתחיל
כבר בפעילות הראשונה.
לאחר הצגת תכני הפרויקט ישבנו יחדיו להכרות טובה יותר בה נכחו שני חברי ועד
אשדוד  ,מר אמיל יפת מזכיר ועד אשדוד ומר אלישע רצון אחראי עובדי הקהילה
באשדוד ,אשר תרמו לאווירה החמימה ולפעילות שנעשתה.
ההרשמה עדיין פתוחה ,אז תמהרו  ,תרשמו ותיהנו גם אתם מפעילויות איכותיות
וחוויות בלתי נשכחות.
הפרויקט מיועד לגילי  ,21 - 20ניתן להצטרף לקבוצה גם דרך דף הפייסבוק פרויקט
ה“שבח“ וגם על ידי יצירת קשר טלפונים עם החזן יוסי יפת .694902/244 -
ההשתתפות בקבוצה זו אינה כרוכה בתשלום!

דרושים מדריכים בגילאי +22
להדרכה בסמינר הקיץ
שיערך בין התאריכים .22-2771
להגשת מועמדות נא ליצור קשר עם
בן יוסף 2542214211 -

ועדת חינוך של הקהילה החליטה על קיום
סמינר דתי שיערך  9ימים במתחם בית
הכנסת בירושלים ומיועד ל  26 -בני נוער
בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר ללמידה
ומנהיגות עתידנית .לשם כך זקוקים אנו
לעובד/ת ניקיון ל 9-ימים אלו אשר ינקה
את המתחם וגם יבשל אוכל לחניכים .
להגשת מועמדות נא ליצור קשר עם שלמה
גבר בטלפון– .61-/24/264
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פעם בשבוע -פרשת חוקת


על מנת להיטהר מטומאת מת ,החמורה
שבטומאות  ,יש להזות על הטמא אפר
פרה אדומה שלא עבדה מעולם  .האפר
מטהר את הטומאה החמורה אך מטמא
את האדם המזא .חוסר ההיגיון שבדבר
מבליט את הגדרת המצווה כ  “-חוקה “ ,
כלומר  :רצון אלוהי החורג מגבולות
ההיגיון האנושי.
בהמשך נדידת עם ישראל במדבר  ,הם
מתלוננים שוב על מחסור במים ,ה‘ אומר
למשה ואהרון לדבר אל הסלע ולהוציא
ממנו מים לעם ,משה ואהרון לא
מקיימים את דבר ה ‘ ומכים בסל ע
ונענשים שלא יזכו להיכנס לארץ ישאל.
העם מוצא שוב על מה להתלונן ,ואלוהים
שולח נחשים שיכישו אותם .לאחר חרטה
של העם ותפילה של
משה  ,מציע אלוהים
ל א
ר פ ו א ה
קונבנציונלית בעליל :
הוא אומר למשה
לייצר נחש מנחושת
ומבטיח כי מי שיתבונן
בו -ירפא.

תובנות והעצמה
אישית מפרשת
השבוע
פרה משוגעת ופרה אדומה

”והנוגע במי הנידה יטמא“
הנאצים שנאו אותו  ,אחרים העריצו

אותו  ,אף אחד לא התעלם מקיומו של
” המוח היהודי “  .שלמה המלך ע “ ה ,
הרמב“ ם ואיינשטיין מוזכרים בהערצה
בכל רחבי תבל .החוכמה היהודית הייתה
תמיד מקור לגאווה לא קטנה  ,ודווקא
משום כך  ,לא ברור איך אינטלקט כזה

השתלב עם האמונה.
מצוות פרה אדומה איננה הגיונית ,בשביל
מצווה כזאת צריך אמונה .כדאי לשים לב
שגם אם יש בה חוסר עקביות ,הוא עקבי.
פרקים ארוכים דנים בפרטי הפרטים של
המצווה על פי כללי חשיבה הגיוניים .את
חוסר ההיגיון משאירים למשבצת
מסוימת  .הפרה האדומה איננה פרה
משוגעת  .שיגעות הוא סתם חוסר שכל ,
ואילו האמונה כפי שהיא מתבטאת גם
להתבונן לנחש בעניים
במק רה של פ רה אד ומה  ,משת מש ת
בהיגיון כל עוד הוא משרת אותה ויודעת
”והביט אל נחש הנחושת וחי“
תהיה אמיתי .תהיה כן .זה כואב ,אבל רק כך לחרוג מעבר לגבולותיו.
תתקדם .את המטבע תמצא היכן שאבד  -גם האמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר .
אם זה בבוץ ובקוצים -ולא מתחת לפנס .אל ה מ ו ח ה י ה ו ד י מש ת מש ב כ ל ה כ ל י ם
תחפש את עצמך במקום אחר ,זה לא יעזור הלוגיים  ,אך מסרב להכפיף את עצמו
לך .החולשות שלך ירדפו אחריך לכל מקום .למגבלות שלהם .לאחר חקירה מאומצת
תפסיק לברוך  ,תסתכל על המגרעות שלך ולוגיקה מדהימה ,ידעו אנשי
הרוח האמיתיים לתת
ותחליט מה אתה עושה איתן.
בפעם המי יודע כמה  ,עם ישראל מתעלם ל ל ו ג י ק ה נ ש י ק ת פ ר ד ה
מאלוהים ובועט .נחשים נשלחים להעניש את ולפרוש כנפיים אל מחוזות
העם .כולם מתחרטים ,משה מתפלל ומקבל שלא שייכים אליה .הם ידעו
הוראה מיוחדת מאלוהים  .ליצור נחש איך לחיות את השכל  ,וגם
מנחושת ולהציב אותו במקום גבוה  .מי את מה שמעליו.
שירצה להירפא מנשיכת הנחשים יצטרך להסתכל על נחש הנחושת .דווקא התבוננות
בנחש מרפאת נשיכת נחש.
מוקד הבעיה הוא גם הבסיס לפתרונה .מי שרוצה להתעלם מבעיות ולהסתכל רק על
המקומות היפים והמוצלחים שלו ,לעולם לא יתקדם .רק אומץ להישיר מבט אל מוקד
הבעיה יגרום לשינוי האמיתי.
חולשות יכולות להביך ו“להצליע“ את החיים ,אבל דווקא הן מקפיצות אותנו קדימה.
במקומות שבהם אנחנו חזקים ,אין לנו דחף להשתנות .החלקים הלא מוצלחים שלנו הם
אלו שמדרבנים אותנו לפרוץ ולנוע אל מחוזות חדשין .חבל לוותר עליהם.

מקווים שנהניתם מפינתנו החדשה -נתראה בפרשה הבאה
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ליד כפר קטן בהודו חי לו נחש ענקי שהטיל פחד גדול על התושבים והכיש למוות כל מי
שעבר בסביבה .בני הכפר האומללים פנו לאחד מחכמי האזור והתלוננו לפניו על רשעותו
של הנחש הענקי .החכם הלך לבקר את הנחש ודיבר איתו כל הלילה.
"מה עשו לך בני הכפר?" שאל החכם את הנחש" .למה אתה מפחיד אותם ולמה אתה רוצח
את חבריהם?"
החכם דיבר בשקט  ,והנחש התבייש מאוד במעשיו והבטיח להתנהג יפה ולוותר על
האלימות .ואכן ,הוא כיבד את הבטחתו ולא נגע עוד בבני הכפר.
מיד אחרי השיחה עם החכם ,השתנה הנחש לגמרי .הוא לא היה עוד אותו הנחש .הזוחל
הענקי והנורא הפך לתולעת ארוכה ,רזה ורופסת .הוא איבד את כל כוחו ולא העז לגעת
אפילו בשבלול הרך ביותר.
בני הכפר שזכרונם היה קצר ,באו אל הנחש ולעגו לו " .תיראו אותו !" אמרו לו " ,יש לו
ניבים ארסיים והוא אף פעם לא משתמש בהם!"
הילדים הקטנים זרקו על הנחש אבנים וענפים ,ואפילו העזו לפעמים להתקרב אליו ולבעוט
בו .והנחש? הנחש שכב בשקט ולא עשה כלום.
כעבור כמה חודשים נמאס לנחש מהלעג של אנשי הכפר והוא החליט להתיעץ עם החכם.
הוא זחל באיטיות רבה לביתו ובקול שקט מאוד אמר לו " :עשיתי כל מה שביקשת מימני,
אבל אני מרגיש שאני כבר לא אני .בני הכפר לא פוחדים מימני ואפילו לא מכבדים אותי.
הם מלגלגים עלי ומכים אותי ואני לא יודע מה לעשות".
"פשוט מאוד" ,השיב לו החכם" .אני אומנם אברתי עליך להכיש למוות את בני הכפר ,אבל
האם מנעתי ממך ללחשש ,לשרוק ולנשוף ולהמשיך להרתיע את מי שמתקרב אליך?"
קוראים יקרים!
האמינו שתמיד צריך למצוא את הדרך הנכונה להתנהג  .כפי
שאלימות לא יכולה לפתור דבר ,כך גם החולשה היא לא פתרון.
התנהגות חכמה שכזאת נקראת " שביל הזהב " .הגו ופתחו דרך
ראויה והולמת המאפשרת לכם להתנהג ולהיאבק ללא אלימות.
מאבק -כן ,אלימות -לא!.
2

2

.1
.2
.3
.4
.5

מילה נרדפת לגיבור” :אפס
כי .............
הוא יושב בארץ הנגב.
4
יהושוע בן נון היה המרגל מטעם שבט
זה.
5
כמות השנים שנגזרו על ישראל לשהות
במדבר.
אחד המרגלים שלא דיבר רע על הארץ .אם פתרתם את החידון נכונה ,תקבלו בתור המודגש את
3

שמו הפרטי של אחד המרגלים.
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המשך הפרק הרביעי המסע אל חצי האי קרים
עֹומ ֶדת
דור הולך ודור בא וצ'ופוט-קלעא לעולם ָ
חששנו כי עוד רגע קט ישבר אחד מחברנו ויחליט "לפרוש" חששנו שהחלטה שכזו תעמיד
בסימן שאלה את המשך הטיפוס וחששנו כי נגיע לנקודה בה נוותר על המשך הדרך .הרוח
הגבית שסייעה בידנו ( יותר נכון ברגלינו) הייתה בדמות דוד טריאקי  ,דווקא המבוגר
שבחבורה .הוא עשה את הדרך בנחישות מעוררת קינאה .צעידתו הבטוחה וההחלטית,
שלוותו ונחישותו גרמו לנו לזנוח לחלוטין את הרעיון שבוויתור על המשך הטיפוס .שאבנו
כוח גם מהרצון שלנו להגיע למקום מושבו של הארכיאולוג החכם אברהם פירכוויץ' זצ"ל,
רצינו לראות את הבית שבו הוא גר ואת בית הכנסת שבו התפלל .תמונתו המפורסמת
האוחז ביד אחת ספר תורה ובשנייה מקל הציתה בראשנו את הרעיון שאנו זקוקים בעצם
למקל הליכה חזק ויציב שיסייע בידנו לעבור את מכשולי הטבע ומכאן פנינו למלאכת
החיפוש  ,תחילה ניסינו לשבור ענפים חיים מהעצים הרבים הפזורים בשטח אך הדבר
התברר כרעיון לא מוצלח במיוחד עד בלתי אפשרי ,בשל גמישותם הרבה של ענפים אלה.
לכן פנינו לחפש ענפים יבשים שנשרו להם במהלך השנים ,אך גם מלאכה זו לא הייתה קלה
במיוחד וזאת בשל העובדה כי כל השטח היה
מכוסה בשלג עמוק .על כל פנים לאחר מאמץ לא
מבוטל השם הצליח דרכנו ומצאנו לכל אחד ענף
מתאים וכך המשכנו בטיפוסנו מעלה מעלה.
בנקודה מסוימת ניתן היה להבחין בבית הניצב
בקצה הצוק ומתחתיו חומה בצורה ,דוד ציין כי
מדובר בביתו של אברהם פירכוויץ ' זצ " ל  .ככל
שהמשכנו בדרכנו כך נחשפו חלקים גדולים יותר
מהחומה ובשלב מסוים אף נגלה לעיננו השער
( נאמר לנו כי שער זה מכונה השער הקט ן
שהשומרים היו נכנסים דרכו) מדובר בשער ברזל
צעדים ראשונים בתוך מבצר צ'ופוט-קלעא – שער
שהשנים נתנו בו את אותותיהם שער המזכיר
הברזל נראה מאחור .לו רק יכלו אבנים אלה
שערים בסרטים היסטוריים גובהו כשניים וחצי
לספר מעט על העבר המפואר
מטרים לערך .הגענו -מעבר לשער הותקנה עמדה
למכירת כרטיסים דוד ניגש לנציגת משרד התיירות ,הצביע עלינו ואמר בגאווה "אלה
קראים מישראל שבאו לראות את ההיסטוריה" נציגת משרד התיירות חייכה וציינה כי
מדובר במבקרים ראשונים המגיעים היום למבצר  ,בירכה אותנו לשלום והניפה ידה
בתנועה המזמינה אותנו להיכנס מבלי ששילמנו כלל ,הודנו לה על כך וצעדנו אל תוך
המבצר ,לו רק יכלו אבנים אלה לדבר ,לו רק יכלו לספר לנו ולו מעט על העבר המפואר
שהיה כאן ,לו רק יכלו לצעוק ,להרים קול ,לו רק יכלו לתת לנו מעט השראה מאותם
נפילים שצעדו בין שבילה וחיו בין חומותיה.
האתר מוחזק ומתוחזק על ידי רשות העתיקות האוקראינית .מר דוד הוביל את דרכנו
לשני מבנים סמוכים זה לזה אשר שימשו כבתי כנסת  ,המבנה הגדול מהמאה ה -י " ד
והמבנה הקטן מהמאה הי"ח  ,שני המבנים מוקפים בחומת אבן גבוהה וחצר גדולה ניצבת
לפניהם .המבנה הישן יותר מוקף שורת עמודים ,ובקירותיו שתי שורות של חלונות ,שורה
של חלונות נמוכים ומעליהם שורה של חלונות גבוהים  .במבנה החדש יותר ניצב גרם
מדרגות חיצוני בנוי עץ שמוביל לעזרת נשים ,עלינו במדרגות ,הנוף שנגלה לעינינו היה
מרהיב ביופיו וחולש על כל האזור .לצערנו דלת הכניסה לבית הכנסת החדש הייתה סגורה,
חזרנו לבית הכנסת הישן  ,בית הכנסת שבו התפלל החכם אברהם פירכוויץ ' זצ " ל .
לאכזבתנו גם דלת זו הייתה סגורה .האם כל ההשקעה שבטיפוס הייתה לשווא ? האם לא
נזכה לראות את תוך בית הכנסת שהוא גולת הכותרת של היום הזה ? אכזבה וייאוש אחזו
בנו .הבטנו במר דוד ,הבעת פנינו הביעה משאלה  ....עשה משהו ,מר דוד התקשר לאנשים
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אותם מכיר והעובדים במקום אך תשובה מאכזבת הייתה בפיהם " האיש המחזיק
במפתחות בית הכנסת ,לא הגיע היום" " .אנו לא יורדים מהמקום הזה מבלי לראות את
בית הכנסת מבפנים" סינן מוטי מבין שיניו ,יוסי ניגש לדלת הכניסה ,שהורכבה בעצם
משתי דלתות ששרשרת נכרכה ביניהם ומנעה את הפתיחה ,ודחף דחיפה קלה .בין שתי
הדלתות נוצר מרווח צר לא יותר מעשרה ס"מ " .זה מספיק" אמר אמיל והוציא את
המצלמה הדקה שהביא עמו ,כרך אותה על ידו לבל תיפול בתוך בית הכנסת ולא יהיה
ניתן להוציאה ,הכניס את ידו וצילם שלוש תמונות על עיוור" ,מה שיהיה יהיה" אמר
והוציא ידו מבין הדלתות ומיהר לראות את
התוצאה – "מדהים" קרא מוטי שעמד ליד
אמיל והביט בתוצאה" ,ממש פנטסטי" אמר
יוסי  .שמח על התוצאה ניגש אמיל למר דוד
והראה לו את התוצאה" .צילום טוב" אמר
מר דוד  " ,זה יפה אפשר להמשיך הלאה".
משם חלפנו על פני בית עליו שלט "בית של
משפחה קראית – משפחת צ ' אל ּ-בֹורו -
"הזאב האפור".
משם המשכנו הלאה בשבילי הכפר הקדום,
"אמיל הכניס את ידו וצילם שלוש תמונות על עיוור
עד שהגענו אל בית שניצב על קצה המצוק
מדהים קרא מוטי ,ממש פנטסטי אמר יוסי"
ממש  ,בית עם גג רעפים אדומים וחלונות
זכוכית שפונות אל עבר המצוק התלול והמושלג  .היה זה ביתו של החכם אברהם
פירכוויץ' זצ"ל שחי בכפר זה באחרית ימיו ועד מותו בשנת  2174לספירה.
סיפורו של אברהם בן שמואל פירכוויץ '
הוא סיפור יוצא דופן ,ואתם כבר יודעים
שאת הסיפור המעניין והמשך המסע
תוכלו לקרוא בעזרת השם רק בשבוע
הבא....שבת שלום וחודש מבורך!

מזל טוב לאבי פסח מחולון המון
בריאות אושר ועושר ושתצליח בכל
מעשי ידיך.
אוהבים המשפחה וצוות המקראון.
מזל טוב למריב ועובד נונה מרמלה
לרגל הולדת הבת  ,גדול אותה בנחת
ועל פי ערכים תוריים.
אוהבים המשפחה והחברים.
מזל טוב לדניאל אלרז לרגל הגיעך
לגיל המצוות  ,עלה והצלח ושכל
משאלות ליבך יתגשמו לטובה.
אוהבים המשפחה והחברים

ללידור אלדבח ששבר את רגלו החלמה
מהירה שתחזור מהרה לשיעורים
והפעילויות עמנו.
מאחלים הנערים באשדוד וצוות המקראון.
2

מזל טוב לגזבר ועד אשדוד מר יהושע
מצליח לרגל חתונת בנו השם ייתן לזוג
היקר כמשאלת ליבם  ,אמן  .והשם יעזור
להם לבנות בית בשלום בנחת ואהבה.
מאחלים צוות המקראון.
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קייטנת רמלה -ההרשמה על סף סגירה -אחרונים להזדרז
בשם השם נעשה ונצליח
היהדות הקראית -ועד רמלה
בואו להנות בחופשת הקיץ
במרכז העדה ברמלה

(רח' קלאוזנר )61

החלה ההרשמה לקייטנת קיץ מדהימה
לכיתות א'-ז' ,אשר תתקיים בתאריכים
 7613-6.11/61בין השעות ( ,10..-670..כולל ימי שישי)

אז מה יהיה לנו??
יצירה

סופרלנד
תפילה

ממדיון
סינמה סיטי

יום
ספורט
נחשונית

 ארוחת בוקר( 1ביום טיול תינתן גם ארוחת צהריים)
 צוות מדריכים מנוסה1
 הסעות הלוך ושוב1

במחיר מסובסד של  ₪ 0..בלבד !
מספר המקומות מוגבל – מהרו להירשם!
לפרטים והרשמה 0
מאור דבח .400214113

סמינר קיץ ”ארבע כנפות” 5305
בין התאריכים 05-01/8/05
הסמינר מיועד לגילאי 23-21
5.1-22.1722

הפעם אנחנו שוב יורדים דרומה
 6ימים מרתקים ,מעשירים ומצחיקים
בבית ספר שדה ”הר הנגב”
כל זה במחיר מסובסד של ₪ 122
בלבד
מספר המקומות מוגבל -מהרו להירשם
ולהבטיח את מקומכם!.
להרשמה 2542214211 :בן יוסף (אשדוד)
 2544225617מאור דבח (רמלה)
 2526163713חן כהן (מצליח)
 2524722722דור כהן (אזור הדרום)

