
 להכנסת ספר התורה 

 בבאר שבע 

יצאו הסעות מהאזורים 

 :הבאים
 

  4828802400אשדוד 

 בן יוסף

  4822288400רמלה 

 מאור דבח

  4888005282מצליח 

 חיים כהן

 4848528042רנן אופקים 

 מוטי לישע

  4808402488בתים 

 אלפרד פירוז 

 4842488082קריית גת 

 הרב יוסף פסח

 

מספר המקומות מוגבל 

 .הזדרזו להירשם
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 במלאת חודש לפטירת המנוח

 ל"ז  הלוי  בן חקייוסף     
 

 ג בסיוון“ה ביום שני כ"האזכרה תתקיים אי  
 .בבית הכנסת במושב מצליח  06/6/7ע "התש

 .סעודת מצווה לזכרו תתקיים לאחר תפילת ערב  
                                                                                

  המשפחה                                                                                         

 
 במלאת חודש לפטירת המנוחה

 ל"ז  טנאני בת ישועהנט ‘ג    
 

 ב בסיוון “ה ביום ראשון כ"האזכרה תתקיים אי  
 .בבית הכנסת המרכזי ברמלה 6/6/7/ע "התש

 .סעודת מצווה לזכרה תתקיים לאחר תפילת ערב  
                                                                                

  המשפחה                                                                                         
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מזל טוב לנכדנו היקר טובי בן סעדיה 

יום הולדתך .  דבח  עלה והצלח ,  לרגל 

מאחלים .  וימלאו כל משאלות לבך לטובה 

 .סבא טוביה וסבתא רינה אלדבח מרמלה

ם  ו י ל  ג ר ל י  ו ל י  ש ו י  ת א ל ב  ו ט ל  ז מ
המשיכו להיות משפחה חמה ,  נישואיכם 

מאחלים ההורים טוביה ורינה .  ואוהבת 
 .אלדבח מרמלה

מזל טוב למור יוסף מרנן לרגל יום 
הולדתך המון בריאות והצלחה בכל 

 .מעשי ידיך

מרמלה לרגל יום ‘  מזל טוב לאור פרג 

הולדתך המון אושר והצלחה בכל מעשי 

 .בריאות אושר ועושר. ידיך

החלה ההרשמה להגשת 
מועמדות לבחירות בקהילה 

כל . בוועדים השונים
ר הוועד “המעוניין יפנה ליו

המקומי לקבלת טופס 
 .רישום
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 סדנא לאומנות השכנוע

 חוגגים מונדיאל עם בשר על האש 
ל "ס הקהילתי אחווה רחוב האצ"לפניכם תאריכים בהם יוקרנו משחקי המונדיאל במתנ

 .אתם יכולים להיות חלק בערב מגבש ומהנה, ‘אזור א 0
 

 

 

 

 

 

 .ח“ש 24על האש + עלות משתתף לשידור משחק 

 .ח“ש 88חומוס פול + עלות משתתף לשידור משחק 

 .הנחה 241השתתפות מלאה במפגשים מקנה 

 משתתפים  8במחצית יוגרלו , יש לרכוש כרטיס מראש

 .והמנצח יזכה בפרס  proלמשחק פלייסטישן 

 .בן יוסף 4828802400: להרשמה 
 

 גילאים תפריט משחק שעה יום

 ומעלה 20 על האש ב"ארה -אנגליה  82:54 2824ש “מוצ

 25-20 על האש פרגוואי -איטליה  82:54  2224 שני

 ומעלה 20 על האש מקסיקו -צרפת  82:54 2024חמישי 

 25-20 חומוס פול השנהב. ח -ברזיל  82:54 8424ראשון 

 ומעלה 20 חומוס פול הולנד  -קמרון  82:54 8224 חמישי

מפגשים באשדוד לאומנות השכנוע בסבסודה  0התחילה סדנא בת  20/ביום רביעי האחרון ה 
 .וזה רק חלק קטן ממה שמצפה לנו בהמשך, היה מרתק ומעניין, המלא של המועצה העליונה

 
המטרה ממפגש ,  יתקיים המפגש השני (  נא לדייק )   0:44/בשעה    620-ביום רביעי הבא ה 

כמובן לרכוש כלים מצוינים לעמידה מול קהל ובנוסף להעלות את כמות ,  למפגש 
 .איש 53במפגש הראשון היו , המשתתפים

 
המועצה העליונה מאפשרת לכם בני קהילה יקרים להיות חלק בסדנא יקרה מאוד ללא 

 .חבל שתפספסו, תשלום כלל
 

במהלך המפגשים אנו מצלמים ומסריטים וזאת כדי להעניק מזכרת בתשלום סמלית עם 
 .סרטון לכל משתתף

 .נתראה בשבוע הבא



 |  המקראון  | 0202/4/4ע "א בסיוון התש“יום שישי  כ|  51

לפניכם ציור צבעו אותו ושלחו אותו , השבוע מסופר בפרשה על עניין המרגלים

 .ותזכו בפרס   benooa@gmail.comלמיייל 

 משל קצר
 

שניהם באותו הזמן קיבלו הוראה ,  שני שוחטים הוקפצו במפתיע למשחטת העופות 
 .ממנהל העבודה לשחוט כמות גדולה של עופות

 
לאחר פרק זמן מסוים הגיע המנהל וראה כי שוחט אחד הספיק כמות גדולה של עופות 

 .בעוד השוחט השני כמעט ולא שחט כלום
 

 ?המנהל נגש לשוחט ושאל מדוע הספקו כל כך נמוך לעומת השוחט השני
 

 .השוחט השיב כי הסכין שחיטה של השוחט השני מושחזת היטב בעוד ששלו לא
 

שוחט טוב אינו מחכה לזמני השחיטה כדי :  המנהל שלח את השוחט לביתו ואמר לו 
 .לטפל בסכין השחיטה שלו תמיד הוא צריך לדאוג כי סכיניו טובים וחדים

 
אל תחכו כדי לעשות כאשר זמנכם בידכם ועליכם לעשות את המוטל עשו  -מוסר השכל 

 .ואל תחכו למחר פן הדבר יגיע מהר מכפי שתכננתם
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 משפטי חכמה

 .איוב ועוד, קהלת, מדי שבוע נציג משפטי חכמה מספר משלי
 כל המשפטים הנאמרים כאן הנם כדי ללמדנו ולקשרם לחיינו

 .תהנו ותחכימו, כדי שנוכל ללמוד מהם
 
 

 :הפסוק
ל ְביֹום ָמָחר-ַאל ְתַהלֵּ י לֹא, תִּ ַדע ַמה-כִּ  (/' משלי כז. )יֵֶּלד יֹום-תֵּ

 
 :הפרוש

כי לא תדע מה יקרה מחר , אל תתהלל במה שעתיד לבוא או במה שתעשה מחר
 . ואם תוכל לבצע את תכניתך

 
 :הפסוק

ְשנֵּיֶהם, ֶאֶבן ְונֵֶּטל ַהחֹול-כֶֹבד ד מִּ יל ָכבֵּ  (5' משלי כז. )ְוַכַעס ֱאוִּ
 

 :הפרוש
אך הצער שגורם האוויל קשה לשאתו מן ,  כבד משקל האבנים ומשא חול הים 

 .האבן והחול גם יחד
 

 :הפסוק
ב י אֹוהֵּ ְצעֵּ ים פִּ יקֹות ׂשֹונֵּא, ֶנֱאָמנִּ  (0' משלי כז). ְוַנְעָתרֹות ְנשִּ

 
 :הפרוש

הכוונה לדברי תוכחת . גם פצעים אם הם באים מיד האוהב מורים על נאמנותו
אלא ,  לא הביטוי החיצוני קובע .  המצערים את שומעם ומועילים לו ,  ומוסר 

 .הרגש והכוונה המוסתרים בו
 

 :הפסוק
ב-ֶשֶמן ּוְקטֶֹרת ְיַׂשַמח ֲעַצת, לֵּ הּו מֵּ עֵּ  (6' משלי כז). ָנֶפש-ּוֶמֶתק רֵּ

 
 :הפרוש

מהחלטת האדם על דעת ,  התייעצות של אדם עם חברו טובה מעצת נפשו הוא 
 .עצמו
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 שבת עיון
 

תושבי המקום ,  בני נוער מרחבי הארץ במושב רנן לשבת עיון   53-בשבת שעברה נכחו כ 
קיבלו אותנו בחום ואהבה ואנו השבנו בשבת שמחה עם לימוד תורה והרבה כיף והכי 

 .חשוב שמילאנו את בית התפילה בצעירים ובאווירה חמה וטובה
 

 .י גלית סלע לזכר בעלה יוסף בן צלח הלוי“שבת זו סובסדה ע
 

בעזרת השם נמשיך בהבאת נערים לכל בתי התפילה בארץ וזאת על מנת שיכירו וירכשו 
 .כלים לחיזוק האמונה והדרך הנכונה

 

  

 

 ????בחופש.... מה עושים
 

 ,בגליון הבא יצוינו כל פעילויות החופש הגדול
 

 לכם תהיינה אפשרויות רבות להשתלב בפעילויות מעניינות 

 .שיעבירו לכם את החופש הכי טוב והכי מועיל שאפשר
 

 הישארו ערניים 

 בשבוע הבא
 כולנו מעדכנים את החופש 
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 ...המשך

יום של   04+  בסיוון  '  שילוח המרגלים היה ביום ל)בהתאם לחשבון של השתלשלות העניינים  

עצמו הלילה,  (השילוח  בני,  תאריך  בכו  באב,  ישראל-בו  בעשרה  "ככתוב,  היה  ָכל:  ָשא  ָדה -ַותִּ ָהעֵּ

ֶאת ְתנּו  ַההּוא-ַויִּ ַבַלְיָלה  ָהָעם  ְבכּו  ַויִּ )קֹוָלם  יד  "  אח(.  /במדבר  נחרב  התאריך  בית"באותו  -כ 

לכך.  המקדש הקב,  אי  העונש"מחילת  ביטול  היה  לא  ההוא  לדור  "ככתוב,  ה  ַחי:  י -ְואּוָלם  ָאנִּ

א ְכבֹוד ָמלֵּ י ָכל:  ָהָאֶרץ-ָכל-ֶאת'  ה-ְויִּ ים ֶאת-כִּ ים ָהרֹאִּ י ְוֶאת-ָהֲאָנשִּ ם -אֹתַֹתי ֲאֶשר-ְכבֹדִּ ְצַריִּ י ְבמִּ יתִּ ָעׂשִּ

י ים ְולֹא ָשְמעּו ְבקֹולִּ י ֶזה ֶעֶׂשר ְפָעמִּ ְדָבר ַוְיַנּסּו אֹתִּ ם:  ּוַבמִּ ְראּו ֶאת-אִּ י ַלֲאבָֹתם -יִּ ְשַבְעתִּ נִּ ָהָאֶרץ ֲאֶשר 

ְראּוהָ -ְוָכל יִּ לֹא  )ְמַנֲאַצי  יד  "  גם(.  5/-//במדבר  ישראל ,  מה  שדווקא את הדברים שיצאו מפי בני 

על הארץ דיבה  להפך"הקב,  בהוציאם  עשם  "ה  אָֹתם :  י  יאתִּ בֵּ ְוהֵּ ְהֶיה  יִּ ָלַבז  ֲאַמְרֶתם  ֲאֶשר  ְוַטְפֶכם 

ְמַאְסֶתם ָבּה-ְוָיְדעּו ֶאת ַהֶזה:  ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ְדָבר  ְפלּו ַבמִּ יִּ יֶכם ַאֶתם  ְגרֵּ יד פסוק לא" )ּופִּ -במדבר פרק 

יָרשּוהָ ", (לב ם יִּ ָמה ָיבֹאּו ָשָמה ְוָלֶהם ֶאְתֶנָנה ְוהֵּ  (.דברים פרק א פסוק לט" )הֵּ

 

ה:  לסיכום ביכולת  להאמין  תמיד  חייבים  שירצה"ית'  אנחנו  מה  כל  לעשות  יימנע ,  ש  ולא 

ַבה: "כי.  ממנו דבר ַח  ְיסֹוֲבֶבנּו’  ְוַהבֹוטֵּ )ֶחֶסד  לב  "  לבוא(.  4/תהלים  צרה קרובה  ישועת ,  וגם אם 

עין ְכֶהֶרף  י",  השם  ְולֹא-כִּ תּוָכל  ָמה-כֹל  ְמזִּ ְמָך  מִּ ר  ָבצֵּ )יִּ מב  "  ה בא "אם הקב,  קל וחומר(.  /איוב  

ולא ,  ואתה מהסס ומסרב לקחתה והולך בתאוות עיניך,  להעניק לך כל טוב וֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש

(. הנאלץ תמיד לבחור בין טוב ורע,  נעשה הקש גם לאדם בן ימינו)רואה את הטוב הנמצא לפניך  

ֶאת: "ככתוב,  ה בסוף הפרשה את מצוות ציצית"נתן הקב,  לכן ּוְזַכְרֶתם  יֶתם אֹתֹו  ְצֹות -ָכל-ּוְראִּ מִּ

יֶתם אָֹתם ְולֹא'  ה ינֵּיֶכם ֲאֶשר-ַוֲעׂשִּ י עֵּ י ְלַבְבֶכם ְוַאֲחרֵּ יֶהם-ָתתּורּו ַאֲחרֵּ ים ַאֲחרֵּ ְזְכרּו :  ַאֶתם זֹנִּ ְלַמַען תִּ

יֶתם ֶאת יֶכם-ָכל-ַוֲעׂשִּ אלֹהֵּ ים לֵּ יֶתם ְקדֹשִּ ְהיִּ וִּ ְצֹוָתי  חייבים ,  משום כך(.  56-04במדבר טו פסוק  " )מִּ

ית השם  ציווי  את  לקיים  מייד  ופוגה  ,  ש"אנו  תוגה  וחשש,  עצב)בלי  להמתין ,  (פקפוק  ולא 

ֶבר ה-ַויֹאְמרּו כֹל ֲאֶשר: "ככתוב בתורתנו, להזדמנות אחרת ְשָמע’ דִּ  (.7שמות כד " )ַנֲעֶׂשה ְונִּ

 

 .אמן ואמן, לעולם' ברוך ה
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ר ה : " ככתוב ,  " שלח לך " פותח את פרשת    עניין המרגלים  אמֹר -ֶאל ’  ַוְיַדבֵּ ְלָך -ְשַלח :  מֶֹשה לֵּ

ים ְוָיֻתרּו ֶאת ל " יתש '  איזה טעם היה לה :  עניין זה מעורר שאלה (.  /-/במדבר יג  " )ֶאֶרץ ְכַנַען-ֲאָנשִּ

אף אם היה מנהג הכובשים לתור את ? ה לשלוח מרגלים לפני כיבוש הארץ "להורות את משה רוע

 ! ש נלחם להם"הריהו בעצמו ית, הארץ כדי לדעת את מבואות המקום

שם יפורטו הנסיבות שגרמו לשילוח מרגלים בפרשת ,  " דברים " נמצא את התשובה בפרשת  

ה ָנַתן ה ": " שלח לך" ֶבר ה ,  ָהָאֶרץ -ֱאלֶֹהיָך ְלָפֶניָך ֶאת '  ְראֵּ ש ַכֲאֶשר דִּ ה רֵּ י ֲאבֶֹתיָך ָלְך '  ֲעלֵּ -ַאל ,  ֱאלֹהֵּ

יָרא ְוַאל ָחת-תִּ ינּו ְוַיְחְפרּו . תֵּ ים ְלָפנֵּ ְשְלָחה ֲאָנשִּ ַלי ֻכְלֶכם ַותֹאְמרּו נִּ ְקְרבּון אֵּ בּו ,  ָהָאֶרץ -ָלנּו ֶאת -ַותִּ ְוָישִּ

יֶהן, ָבּה-ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ַנֲעֶלה-אָֹתנּו ָדָבר ֶאת ים ֲאֶשר ָנבֹא ֲאלֵּ ת ֶהָערִּ לא ,  אי לכך (.  5/-//דברים א :" )ְואֵּ

, ה לכבוש את הארץ " אלא בגלל שלא האמינו בני ישראל ביכולת הקב , היה צורך לשלוח מרגלים

יַני : " ככתוב ,  ה לשלוח מרגלים " בלחץ של העם הוכרח משה רוע ,  לכן .  וקרה מה שקרה  יַטב ְבעֵּ ַויִּ

יש ֶאָחד ַלָשֶבט  ים אִּ ֶכם ְשנֵּים ָעָׂשר ֲאָנשִּ ש לכבוש " ובגלל חוסר האמון ביכולתו ית ,  " ַהָדָבר ָוֶאַקח מִּ

 .את הארץ נכשל הדבר

י ָהָעם -ַעד : " ה " ישראל באה לידי ביטוי גם במאמר הקב -דלות האמונה בתוך עם  ָאָנה ְיַנֲאֻצנִּ

ְרבֹו -ָאָנה לֹא -ַהֶזה ְוַעד  י ְבקִּ יתִּ י ְבכֹל ָהאֹתֹות ֲאֶשר ָעׂשִּ ינּו בִּ י ָכל " ,  ( //במדבר יד  " ) ַיֲאמִּ ים -כִּ ָהֲאָנשִּ

ים ֶאת י ְוֶאת-ָהרֹאִּ ים ְולֹא ָשְמעּו -אֹתַֹתי ֲאֶשר-ְכבֹדִּ י ֶזה ֶעֶׂשר ְפָעמִּ ְדָבר ַוְיַנּסּו אֹתִּ ם ּוַבמִּ ְצַריִּ י ְבמִּ יתִּ ָעׂשִּ

י  ( //במדבר יד " )ְבקֹולִּ

 :והם, ל"י חכמינו זצ"ונמנו ע, ל"ואלו הם עשרת הניסיונות שהוזכרו בפסוק הנ

אמֹר -ֲהלֹא: "סוף-ישראל לפני שעברו את ים-מה שאמרו בני ם לֵּ ְצַריִּ ֶליָך ְבמִּ ַבְרנּו אֵּ ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר דִּ

ֶמנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת י טֹוב ָלנּו ֲעבֹד ֶאת-ֲחַדל מִּ ם כִּ ְצָריִּ ְדָבר-מִּ נּו ַבמִּ ֻמתֵּ ם מִּ ְצַריִּ  ;(//שמות יד " )מִּ

לֹנּו ָהָעם ַעל: "ככתוב, מרדם במרה אמֹר ַמה-ַויִּ ְשֶתה-מֶֹשה לֵּ  ;(0/שמות טו :" )נִּ

יָבה ַעל ; במים ברפידים; בשליו; במן ל ְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת -בַמָּסה ּוְמרִּ ְׂשָראֵּ י יִּ יב ְבנֵּ אמֹר ֲהיֵּש ה '  ה -רִּ ' לֵּ

ם נּו אִּ ְרבֵּ ן -ְבקִּ  .בעניין המרגלים; בקברות התאווה; בתבערה; בעגל; (7שמות יז )ָאיִּ

, ה לסלוח לעם "ה ביקש מהקב"ראש הנביאים ע. ה הצילה את בני ישראל"רק תחינת משה רוע

ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶזה -ְסַלח : " ככתוב  ְוַעד ,  ְכגֶֹדל ַחְסֶדָך ,  ָנא  ם  ְצַריִּ מִּ ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶזה מִּ -ְוַכֲאֶשר 

ָנה  שכאן בתחינת משה ,  יצוין .  ובכך הם נצלו מההשמדה והכליה הגמורה ,  ( 6/במדבר יד  " ) הֵּ

, "( כי תשא " פרשת  ,  שמות ) ה לחסל את העם  " בו גם כן רצה הקב ,  כמו גם בעניין העגל ,  ה " רוע 

כי דין   –(  אדני ) '  ה : והן ,  ה שהיו ראויות לפי העת " ה את חלק מהמידות של הקב "הזכיר משה רוע

ם ; האדון לעבור על פשע העבד  ;ה"בני ישראל היו צריכים באריכות אפו של הקב –ֶאֶרְך ַאַפיִּ

 ; כי הם מחויבים, חסד גדול אתה גומל להאריך אפך עליהם –ֶחֶסד -ְוַרב 

א ָעֹון ָוָפַשע   ; (לא הזכיר חטאה כי היו עושים במזיד)נֹׂשֵּ

ד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ה לֹא ְיַנֶקה פֹקֵּ ים ַעל-ְוַנקֵּ ים ְוַעל-ָבנִּ שִּ לֵּ ים -שִּ עִּ בֵּ , הואיל וידעם באריכות אף  –רִּ

 .בגלותם מהארץ המובטחת, יפרע מהם לזמן הבא
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 שנהב עובדיה2 כשלון ההסברה הישראלית 

לא ניתן לעבור לסדר היום במקראון זה ללא התייחסות לאירועי ההסתבכות בהשתלטות על 
אירועי המשט הכו גלים ברחבי העולם ועוררו סערה .   המשט התורכי שתוכנן היטב קודם לכן 

אינה אלא טבח כנגד "  מרמרה " ברשתות הטלוויזיה הזרות ההשתלטות על הספינה  .  ציבורית 
בכתבה .  ובפעולת ההשתלטות נתגלו ליקויים חריפים , ההסברה הישראלית נכשלה". פעילי שלום"

הזמן לא פועל :  והמסקנה היא  -זו אסקור את הסיבות לכישלון ההסברה הישראלית ברחבי בעולם
 .לטובתנו

 
כלומר כל אפשרות ,  " ברירת מחדל " מעל לכל ספק מבצע ההשתלטות היה הכרחי והוא היה בגדר  

הטבעת הספינה על אנשיה הייתה גוררת גינוי .  אחרת הייתה קטלנית יותר עבור מדינת ישראל 
אדישות ישראלית לספינות הייתה מביאה לשבירת המצור , חריף בכל העולם ואת החרמתה לגמרי

שמשמעותה היא מתן לגיטימציה לארגון טרור אסלאמי שאינו מכיר בקיומה של , על רצועת עזה
ולכן לא היה ניתן ,  בשל גודלה ,  לפי גורמים צבאיים לא ניתן היה לחבל בספינה .  מדינת ישראל 

 . לגרור אותה לארץ
אם מערכת הביטחון   -ביקורת מסוג אחר שיכולה להתקבל על הדעת היא על אופי ההשתלטות 

מדוע היא ,  וידעה על קיומם של נשקים על הספינה , התורכי IHH-ידעה על קיומו של ארגון טרור ה
מדוע ,  כמו כן נשאלת השאלה ?,  שלחה את לוחמי הקומנדו הימי חשופים להתקפה ועם רובי צבע  

 .'וכו? הם הונחתו מהאוויר ולא עלו על סיפונה דרך הים
שהוא ,  ם " מועצת הביטחון של האו ,  התוצאה מבחינה בינלאומית אינה מעודדת כלל עבור ישראל 

כבר גינתה את ישראל על ,  הגוף היחידי שלו סמכות פיזית לכפות את החלטותיו על מדינות העולם 
השאלה היא אם מועצת הביטחון תקבל החלטה שתחייב את ישראל למשל להסיר את   -מעשיה 

 . המצור מעל עזה שזה הוא ניצחון ברור לטרור האירני
זוהי קונספציה   -בתודעה הישראלית נוצר רושם מטעה שהעולם כולו מאוחד בדעתו כנגד ישראל 

המפגינים הם מהגרים ,  ברובן המוחץ של המהומות שאנו רואים בתקשורת .  מוטעית מיסודה 
תמיד מדברים על ,  חשוב לדעת מיהו קהל היעד ,   שנית .  מוסלמים שעברו לגור במדינות המערב 

מעצמות כלכליות וצבאיות ,  הכוונה פה היא למדינות בעלות השפעה עולמית ,  לשכנע את העולם 
, סין ,  רוסיה :  מעצמות העל שלהן גם זכות וטו    3.  ם " שלהן כוח להפוך החלטות על פיהן באו 

 . וקנדה, גרמניה, ואליהן ניתן לצרף את המעצמות הכלכליות איטליה ;ובריטניה, צרפת , ב"ארה
? מדוע מדינה מפותחת ומערבית מדשדשת בביצה הבינלאומית ומתקשה להציג את עמדתה , אם כן

ואפילו קולו של , השרים בישראל ממעיטים להתראיין לרשתות זרות, ראשית: יש לכך סיבות רבות
סיבה נוספת היא העובדה שגם כאשר   ;נדם (  תתפלאו כן יש אדם כזה ) שר ההסברה שזהו תפקידו 

אינו ,  ראשי הממשל מתראיינים או נואמים הם עושים זאת בשפה העברית דבר שאינו מקובל  
אם נוסיף לזה את העובדה שאנו מיעוט בהשוואה .  ויכול ליצור טעויות בתרגום ללא סוף , משכנע

הרי ,  וגם את האדישות של הציבור היהודי באירופה לאירועים , לאוכלוסייה המוסלמית באירופה
 !ציון נכשל -שנקבל את התוצאה הצפויה
במהלך :  אירופה שרויה במצב אנוש ".  דמוגרפיה " שנקראת בעברית    -מכל אלו בולטת סיבה אחת 

ואלו באו בהמוניהם בחיפוש שאחר ,  השנים היא פתחה צוהר למהגרים מוסלמים להיקלט ביבשת 
הבעיה היא שבעוד שהאוכלוסייה האירופאית   -אך זאת לא הבעיה .  מקומות עבודה וקידמה 

ציבור המהגרים המוסלמים מתרבה באופן , על פני גידול ילדים, מעדיפה פיתוח חיי קריירה וזוגיות
והדבר יביא בעוד שנים לא רבות אם המגמה הזאת לא תופסק לדרישת אוטונומיה ,  מואץ 

מידי שנה עולה כוחם ? ואיך זה קשור להסברה הישראלית . או אפילו עצמאות, מוסלמית באירופה
של המוסלמים באירופה ולאלו שליטה על קבלת ההחלטות שכמובן הן לא למורת רוחה של מדינת 

מבחינת ישראל הן שככל שעובר הזמן מצד אחד גדל חלקם היחסי של " חדשות הטובות"ה. ישראל
ומצד שני עולה כוחו של הימין הפוליטי שמתווה מדיניות נוקשה כנגד הזרים , המוסלמים באירופה
 .וכנגד מוסלמים כלל

 
את ההשלכות ארוכות הטווח של אירועי ההשתלטות על המשט עוד אין אנו יכולים ,  לסיכום 

אני ,  כישראלי .  אולם מובן שהנזק המצטבר עקב ההסברה הכושלת יבוא לידי ביטוי בקרוב , לאמוד
אך רק ,  ב דברים ישתנו " ונעיר את הלובי היהודי באירופה ובארה ,  מאמין שרק כאשר נשנה גישה 

 .ימים יגידו
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,   benooa@gmail.comשלחו את הדף עם הפתרון למיילפתרו אותו ו, לפניכם תשחץ
 .G /הפרס השבוע דיסק און קי ! בהצלחה ! ותוכלו לזכות בפרס

 .יש לפתור את התשחץ אחרי השבת על מנת לא לחללה.! קוראים יקרים

 יעקב

 

 אשת אברהם

 טמון הסתכלות     

    מחזיק בהגה אנקול   

   הב אחד הנביאים  זונה מקראית  אשת אהרון

   בתוכו     

     חודש עברי  משכן 

 מג    שושנים   

   דגל     

    מראה טבע  קול גברי  

 מגיע 

 

 עני

 גבעה ז ז  ב

 

 כינוי לאל

  

 חורב

 

 

       

      מקווה מים  

 ישן רן גיל המצוות

 אח משה

 בכה

 דורון

 ילדה



  1| המקראון  | 0202/4/4ע "א בסיוון התש“יום שישי  כ   

 אם לא צחקתם יש להשתמש בשיטה המופיעה : הוראות
 .בתודה אגף הצחוק הקהילתי... בתמונה

 !!בדיחה חזקה -הקומבינה היהודית 

 
 .אירופה  –ביל גייטס החליט לערוך כנס ענק של מועמדים למשרת יושב ראש מיקרוסופט 

אחד מן המועמדים היה מוריס .  מועמדים אשר התכנסו באולם גדול   3444לכנס הוזמנו  

ביל גייטס הודה לכל משתתפי הכנס וביקש כי כל .  יהודי טוניסאי המתגורר בפריס ,  כהן 

 .יקומו ויעזבו  JAVAאלה שאינם יודעים להשתמש בתכנית שפת

 ,אני לא מכיר את השפה הזאת" מוריס כהן אמר לעצמו . אנשים עזבו את האולם  444/

 !"אני אנסה ? אבל מה כבר אני יכול להפסיד אם אשאר 

 44/בייל גייטס ביקש את המועמדים  שנשארו כי כל מי שאין לו ניסיון בניהול קבוצתי של  

 .אנשים נוספים קמו ועזבו 444/. יקום ויעזוב את האולם, איש ומעלה

 ?אבל מה אני כבר יכול להפסיד, אמנם אין לי ניסיון כזה" מוריס כהן חשב לעצמו 

 .והוא נשאר באולם" ?מה יכול לקרות

 .שוב ביקש ביל גייטס כי כל מי שלא סיים את האוניברסיטה בהצטיינות יעזוב את האולם
 .אנשים נוספים עזבו 344 

 .אבל אין לי מה להפסיד 3/ס בגיל "עזבתי את ביה: מוריס כהן אמר לעצמו

 .והוא המשיך לשבת

. קרואטית מתבקש לעזוב -כל מי שאינו דובר את השפה הסרבית :  לבסוף אמר ביל גייטס 

 .מועמדים עזבו את האולם 060

אני   –אין לי מה להפסיד  ,  אבל לעזאזל ,  קרואטית -אני לא דובר סרבית :  מוריס כהן חשב 

 .נשאר

 

 .הוא מצא את עצמו באולם הגדול עם עוד מועמד אחד שנשאר אחרי שכולם עזבו

 

-כנראה שאתם המועמדים היחידים המדברים סרבית :  ביל גייטס הצטרף אליהם ואמר 

 .קרואטית
 

 .לכן אני מבקש לשמוע שיחה קצרה שתנהלו ביניכם בשפה זו

 

 :בקור רוח פנה מוריס לעבר המועמד השני ואמר לו

 "?מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות "

 

 ".שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה: "המועמד האחר השיב
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 ....!!!זה מעצבן

 .מידי שבוע להתעצבן בהומור, כל מה שמעצבן אתכם בטעם הטוב.... פינת זה מעצבן

 זה מעצבן

מעצבן שאתה בא לצאת מחנות מנסה לפתוח את הדלת ולא 

 .מצליח ואז אתה רואה שכתוב משוך ולא דחוף

 זה מעצבן

מעצבן שאתה יושב מרותק לטלוויזיה ואז פתאום יש נקישות 

 ???מי זה אנייי .... ואז עונים לך אני? בדלת ואתה שואל מי זה 

 זה מעצבן

מעצבן שאתה יושב באוטובוס ובחורה מסתכלת עליך ולא 

מורידה את העיניים ואתה כולך מבסוט ואז אתה שם לב 

 .שיש לך לכלוך בפנים

 מצחיק

 ?ך העבר לרטט"איך אומרים בשפת התנ
 

 לציבור המתפללים
נא לא להיכנס לבית הכנסת עם טלפון נייד 

 אלא אם יקויים בו

 "יֹאחזמו רעד"
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 משפטים

 .טוב לשאול עצה מזקנים

 .על ידי עצבות אדם נחלש

 .לרוב בא הצער לאדם על ידי דיבורו

 .הצער נמשך אחריו, כל הנמשך אחר צערו יותר מדי

 , על ידי זה באה עצלות, שאדם תאב ואינו משיג אותם, על ידי תאוות
 .והוא הדין להיפך

 .נופל על האדם אימת מות, על ידי דאגה בלב
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 דרך לחיים

כל מי שנקלע לבעיה היה בא ויושב מולה ומספר . הייתה פעם אישה שישבה בכיכר השוק
ובתמורה ,  הופכת והופכת ,  היא הייתה חושבת ומהרהרת קצת  . לה מה הבעיה שלו 

 .מספרת לו סיפור

את הסיפור הזה היה אותו אדם מגלגל בראשו עד שפתרון בעייתו שלו היה צץ ועולה  

 .לנגד עיניו

שאני " אמרה  "  הבעיה שלי היא . "יום אחד באה וישבה מולה אישה צעירה כבת שלושים

גרתי בהמון .  ניסיתי המון עבודות ולא התאמתי לאף עבודה .  לא מתאימה לשום דבר 
אף פעם לא   -יצאתי עם הרבה בחורים  .  מקומות ולא התאמתי לשום מקום באמת 

 ."הרגשתי שאני מתאימה

אבל לא היה לי , במקרה שלך אני לא צריכה אפילו לחשוב כי גם אני פעם הייתי במצבך"
, גאיות ונחלים ,  עברתי ערים וכפרים . את מי לשאול ולכן יצאתי לחפש את התשובה לבד

שדות ,  שדות מימין .  אני מוצאת את עצמי הולכת בדרך ,  כרמים ובוסתנים ויום אחד 
לשיפול אחרי הליכה של כמה שעות ראיתי מעבר   . כלום -מלוא העין משמאל וחוץ מזה 

 -מרחוק יכולתי לראות עליה כתמים צבעוניים   .  הגבעה חומה הניצבת בשולי הדרך 

התקרבתי .  חלקם נמוך וחלקם מפוזרים להם ככה באמצע ,  חלקם גבוה על החומה 
כאלה ,  ראיתי שאותם כתמים צבעוניים היו מטרות .  במהירות ועמדתי מול החומה 

מי יכול היה לעשות .  חץ   -בליבה של כל מטרה היה נעוץ בבטחון  .  שיורים בהן חיצים 

לא היה שם את מי לשאול אז המשכתי  אך .  שאלתי את עצמי ?  עבודה כל כך מדויקת 
מעל ערוגה בחורה צעירה   רכונה מעבר לראש הגבעה עמד בית קטן ובחצר עמדה  . ללכת

את במקרה יודעת מי ירה את החיצים   -ניגשתי אליה ושאלתי אותה   .  ממני בהרבה 

אבל איך ".  אני "   -היא התרוממה וענתה בביישנות  ? למטרות שעל החומה במורד הדרך 
שקודם יריתי את החיצים , ענתה הצעירה, האמת היא, !את כל כך צעירה, זה יכול להיות

 ."ואחר כך ציירתי את המטרות

למדתי . " אמרה המספרת לאישה המוטרדת שישבה מולה "  מזה למדתי הרבה " 
מצאתי מה מתאים . לא למה אני מתאימה, שקודם כל אני צריכה למצוא מה מתאים לי

 ."לי וסביב זה בניתי את חיי



 .                    מאור דבח, בן יוסף: הגהה והדפסה, עיצוב, כתיבה, עריכה
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 25עמוד 

השבוע במרכז הקהילתי באשדוד 
החלה סדנא לאומנות השכנוע 

 .איש 53 –נחכו כ
 

 הסקירה המלאה 
  5/בעמוד 
 
 
 
 

 
בני נוער  53-בשבת שעברה נהנו כ

מכל רחבי הארץ משבת עיון 
במושב רנן התושבים קיבלו 
אותנו בחום ואהבה ואנחנו 

השבנו בשבת שמחה עם לימוד 
 .תורה ופעילויות נוספות
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ההסברה 

 הישראלית
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 ערב בטוב טעם 2424ב         

 ש"הכנסת ספר תורה בב         

 יצאו הסעות מכל האזורים          

 .הירשמו בהקדם מספר המקומות מוגבל


