
 0202סמינר קיץ 
 8/81עד  8181בתאריכים 

 81-81יתקיים סמינר קיץ לבני נוער הקהילה בגילאי 

 .הפרטים המלאים בגליון הבא

 דרושה בת שירות לאומי
 הנהלת עמותת היהדות הקראית העולמית מחפשת

 ב לביצוע "ב או בוגרת י"נערה העומדת לסיים כיתה י
 אשדוד8במוסדות העדה ברמלה, שירות לאומי בקהילה במקום שירות צבאי

וכולל עבודה מאתגרת ומגוונת בתחומים שונים , התפקיד מיועד למתאימות בלבד

 .לטובת הקהילה
 :לפרטים

 .81-9899889מזכירות המועצה העליונה , עדנה אלישע

 989515/-858, גזבר העמותה , נריה הרואה
 אשדוד 8598819811בן יוסף 

 כנס מתגייסים
 , יתקיים ביום חמישי, והנהלת העדה, בהתאם להחלטת המועצה הדתית

מתבקשים להגיע לכנס נערים ונערות אשר .  כנס למתגייסים ,  01/20/92-ה 
 .ב"או סיימו כיתה י, ב"י, א"לומדים בכיתות י

בבוקר ועד השעה   1022החל מהשעה  ,  הכנס יתקיים במרכז העדה ברמלה 
למען הסר . ₪   922דמי רישום לכנס כולל חוברת הדרכה בעלות של  .  90022
ס   –ספק   נ כ ל געה  ה לא  ל ם  י ר ו ש י א ו  נ ת נ י י לא  י  כ ר  י להבה ו  נ י ר .              ה

ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ל ו ה  מ ש ר ה  0 ל
;        ( רמלה )   250-0105200,  מאור דבח ;  ( אשדוד )   250-0000200,  בן יוסף 

, רנן , ש “ ב )   250-0190100,  משה פירוז '  ר ;  ( מצליח )   2500000009,  ירון ללוז 
 (.אופקים

 ל"ועדת האישורים לצה, בכבוד רב
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 ר“במלאת שנה לפטירת האדמו

 ל"זצ  הלוי בן יצחקחיים     

 בבוקר 03:90עלייה לבית העלמין בשעה 
 

 ה ביום חמישי ג באב "האזכרה תתקיים אי  

 .‘בבית הכנסת המרכזי באשדוד אזור א 51/7/50ע "התש
 .סעודת מצווה לזכרו תתקיים לאחר תפלת ערב  

                                                                                
 ועד הקהילה 

        באשדוד                                                                           המשפחה                                         

 
 במלאת חודש לפטירת המנוח

 ל"ז  דבח בן  ניסיםשלום     
 

 באב ‘ ה ביום רביעי ב"האזכרה תתקיים אי
 .ב“בבית הכנסת כתר תורה באשדוד אזור י 51/7/50ע "התש

 .סעודת מצווה לזכרו תתקיים לאחר תפלת ערב  
                                                                                

  המשפחה                                                                                         

 
 במלאת שנה לפטירת המנוחה

 ל"ז  אלמופסי לוי בת  ליאטואסתר     
 

 באב ‘ ה ביום רביעי ב"האזכרה תתקיים אי
 .‘בבית הכנסת המרכזי באשדוד אזור א 51/7/50ע "התש
 .סעודת מצווה לזכרה תתקיים לאחר תפלת ערב  

 
                                                                                

  המשפחה                                                                                         
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המקראון מאחל לכל בני נוער 
 ..!הקהילה חופש מהנה ובטוח

צוות המקראון מאחל מזל טוב 
מב  ז  רו פי ן  י ת ,  ש “ למעי קצ

מעריכים את תרומתך .. באיחור 

 !למערכת

 .ותזכה בפרס  benooa@gmail.comצבע את הציור שלח למייל 

ורחל חיים ויקטור  על תרומתכם הנדיבה,  לכבוד  לכם  להודות  אני  ועל ,  ברצוני 
הוילונות ובעיצוב  בתפירה  המקצועית  העבודה  הכנסת ,  מלאכת  בית  במתחם 

בירושלים ביותר  יותר,  העתיק  לנעימה  והאווירה  התחושה  את  העלתה  . אשר 
: יקיים עליכם ועל כל בני משפחותיכם מקרא שכתוב,  אלהי ישראל'  ובשכר זה ה
ְוָיֵשם ְלָך ,  ִויֻחֶנָך  ִיָשא ְיהָוה ָפָניו ֵאֶליךָ ,  ָיֵאר ְיהָוה ָפָניו ֵאֶליךָ ,  ְוִיְשְמֶרךָ ,  ְיָבֶרְכָך ְיהָוה

 .ָשלֹום
 בברכה שוקי לוי משרת בקודש

לכבוד הרב משה בן יוסף פירוז ובני משפחתו ברצוני אני להודות לכם על תרומתכם 
, בבית היהודים הקראים ולהתפלל יחד , ושבאתם להתארח לכבוד שבת קודש, הנדיבה

מיום היותי בתפקיד וזאת , שזו הייתה שבת מיוחדת משאר השבתות שהכרתי מהעבר
בחברת משפחתך  הייתה לי אווירה נעימה עד מאוד להיות .  בלשון המעטה 

עלה .  מאירת עיניים ומשיבת נפש ומחכימה ,  וללמוד ממך דברי תורה  המכובדת  
 !ְלמֹוד וַלֵמד , והצלח

 בברכה שוקי לוי משרת בקודש
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 ????בחופש.... מה עושים
 

 
 

 הרישום נסגר
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 בני מקרא חוזרים לשחק 

 .בני מקרא חוזרים לשחק בוולפסון 
 ???רוצה להצטרף

 ?חושב שאתה מספיק טוב
 !ואולי תצטרף לקבוצה, 02900//982 –התקשר ל

 

 

 

 

 

ברזיל וארגנטינה אומרות שלום , הכין לנו דרמות ברבע הגמר 8888מונדיאל 
 .מראדונה ודונגה מתפטרים מאימון נבחרתם, וחוזרות עם כלום

 .אורוגוואי עולה לחצי הגמר בניצחון על גאנה בבעיטות עונשים

 .קטן את פארגוואי 8-8ספרד כרגיל לא משחקת וממשיכה לנצח 
 :חצי הגמר

 1-8הולנד בגמר המונדיאל אחרי , הולנד בניצחון משכנע על אורוגוואי

 .במשחק מרתק עם שערים יפים
המכונה הגרמנית לא הופיע למשחק חצי הגמר ופויול בלם נבחרת ספרד 

 .8-8בנגיחה מצויינת מעלה את ספרד לגמר המונדיאל 

 
 .הוכיח רשמית שהכדורגל הטוב ביותר נמצא ביבשת אירופה  8888מונדיאל 

 3-4מקום 
 03:32ש “מוצ

 גמר המונדיאל
 03:32ראשון 
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 המשך 

נּו ַבת ְמׂשֹוׂש ִלבֵּ נּו, שָׁ ֶבל ְמחֹלֵּ  .ֶנְהַפְך ְלאֵּ

, יחזקאל כד " ) ְמשֹוש ִתְפַאְרָתם " פסקו הקרבנות בבית המקדש שהיה    –פסקו שמחות מישראל  

ואילו (  /1,  ל " ) ְוֻעָגִבי ְלקֹול בִֹּכים |  ַוְיִהי ְלֵאֶבל ִכנִֹּרי  " עניין זה אמר איוב    –לאבל מחולנו  ,  (  //

 (.//, תהילים ל" )ָהַפְכָת ִמְסְפִדי ְלָמחֹול ִלי"בשעת הישועה אומר 

נּו ה ֲעֶטֶרת רֹאשֵּ אנּו, נְָׁפלָׁ טָׁ נּו ִכי חָׁ  .אֹוי נָׁא לָׁ
אלה דברי   –אוי נא לנו  . שהיה גאון עוזם ומחמד עיניהם, משל הוא לבית המקדש -עטרת ראשנו 

 .אומנם אנו סובלים עתה את עוונותיהם של אבותינו אבל גם אנחנו חטאנו: ועניינם, וידוי

נּו  ֶוה ִלבֵּ יָׁה דָׁ ינֵּינּו, ַעל ֶזה הָׁ ְשכּו עֵּ ֶלה חָׁ  .ַעל אֵּ

ֶוה .  חרבן הבית היא הצרה הקשה ביותר מכל הצרות שבאו לעם ישראל  –חשכו  ,  כואב וחולה   –  דָׁ

 .מרוב כאב וצער

ם מֵּ ִלים ִהְלכּו בֹו, ַעל ַהר ִצּיֹון ֶששָׁ  .שּועָׁ

ן  ו ת   -הר צי להר הבי וי  ֶאת " שנאמר בתורה  ,  כנ י  ִת ֲהִשמֹו ַו ה  ָב ָחְר ֶכם  י ֵר ָע ת  ֶא י  ִת ַת ָנ ְו

מדרכן של השועלים להתהלך ברחבות ומכוון   –שועלים הלכו בו  (.  /1, ויקרא כו " ) ִמְקְדֵשיֶכם 

 .שהבית חרב אין איש בהר הבית איש שיבריחם

ה ה ב' ַאתָׁ שֵּ ם תֵּ   .ִכְסֲאךָׁ ְלדֹר וָׁדֹור, ְלעֹולָׁ

 .כי היא מלכות עולם, לעולם תשב ומלכותך לא בטלה' אמנם בית המקדש חרב אבל אתה ה

נּו חֵּ ֶנַצח ִתְשכָׁ ה לָׁ מָׁ נּו ְלאֶֹרְך יִָׁמים, לָׁ  .ַתַעְזבֵּ
, שהרי אתה חי וקיים לעולם ,  אל נא לנצח תשכחנו :  והכוונה ,  שאלה שהכוונתה בקשה ותחנה 

 .ואין זה מין הראוי שתשמור לנו חטאינו לנצח, כבודך לא נפגם על ידי חטאינו

נּו ה ה' ֲהִשיבֵּ ֶליךָׁ ְונָׁשּובָׁ ינּו ְכֶקֶדם, אֵּ ש יָׁמֵּ  .ַחדֵּ

או .  ושיבה זו היא תכלית התפילה והקניה ,  ַסַיע בידינו לשוב אליך ונשובה אליך בתשובה שלמה 

 .השיבנו לעיר משכן שמך שנשוב לעבדך כימי קדם

נּו אֹס ְמַאְסתָׁ ינּו ַעד ְמאֹד, ִכי ִאם מָׁ לֵּ ַצְפתָׁ עָׁ  .קָׁ

 .כי אם מאסתנו בעווננו כבר קצפת עלינו יותר מדי והוא ברחמיו ירחם עלינו

נּו ה ינּו ְכֶקֶדם' ֲהִשיבֵּ ש יָׁמֵּ ה קרי ַחדֵּ ֶליךָׁ ְונָׁשּובָׁ  :  אֵּ

 .החזרה על הפסוק השיבנו באה כדי לסיים בטוב

 .י לעולם אמן ואמן'ו'ברוך י

 : פשפשו במעשיכם ויקוים עלינו מקרא שכתוב, התחזקו במצוות התורה

צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהֶיה , ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות-כֹּה”

 “.ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום ֱאָהבּו, ְיהּוָדה ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה ּוְלמֲֹּעִדים טֹוִבים-ְלֵבית
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הנאמר בתקופת ימי החורבן ( ‘פרק ה, מגילת איכה) "‘זכר ה"פירוש פשט לקטע 
 חן כהן: ערך.   בתפילת בוקר וערב

 

נּו' ְזכֹר ה יָׁה לָׁ נּו, ֶמה הָׁ תֵּ ה ֶאת ֶחְרפָׁ ה ּוְראֵּ  .ַהִביטָׁ
 .חרפת שפלותנו כנגד התפארת שהייתה לנו לשעבר, התבונן מה ארע לנו -שים אל לבך  

ה ְלזִָׁרים נּו ֶנֶהְפכָׁ תֵּ ינּו ְלנְָׁכִרים, ַנֲחלָׁ תֵּ  .בָׁ

 .כלומר הקרקעות והבתים נסבו ועברו לידי הזרים שהושיב מלך בבל ביהודה

ין ָאב ִיינּו ְואֵּ נֹות, ְיתֹוִמים הָׁ ינּו ְכַאְלמָׁ  .ִאמֹתֵּ

ף הדימוי  " ף של כאלמנות הוא כ " הכ   –אימותינו כאלמנות  . יתומים היינו כי רבים נהרגו במלחמה

 . ולא אלמנות ממש כי נשי השבויים אינן יודעות אם בעליהם עוד בחיים

ִתינּו ינּו ְבֶכֶסף שָׁ ימֵּ ינּו ִבְמִחיר יָׁבֹאּו, מֵּ צֵּ  .עֵּ

נאלצו התושבים שהם ,  מכיוון שהאויב ִנֵשל את תושבי יהודה מנחלותיהם ומסר אותן לזרים 

הבעלים האמיתיים לשלם לזרים אלה כסף בעד המים שהם שותים מבורותיהם ובעד העצים 

 .הגדלים בנחלותיהם

ְפנּו נּו ִנְרדָׁ נּו, ַעל ַצּוָׁארֵּ ַגְענּו ְולֹא הּוַנח לָׁ  .יָׁ

 .רדפונו  ודחקו בנו אויבינו לרוץ מהר , בעוד העֹול על צווארנו
ֶחם, ִמְצַרִים נַָׁתּנּו יָׁד  .ַאשּור ִלְׂשבַֹע לָׁ

וכן הושטנו יד לאשּור ובקשנו מהם  לחם להשביע את , הושטנו ידינו למצרים לבקש מהם שיעזרונו

 . נפשנו

ינָׁם ְטאּו ְואֵּ ינּו חָׁ ְלנּו, ֲאבֹתֵּ בָׁ יֶהם סָׁ  .ַוֲאַנְחנּו ֲעֹונֹתֵּ

ְוִשֵני ָבִנים |  אבֹות ָאְכלּו בֶֹּסר  "   –כך חשב העם גם בימים שקדמו לחרבן וגם אמרו על דרך המשל  

 (.0/, ירמיהו לא" )ִתְקֶהיָנה

נּו ְשלּו בָׁ ִדים מָׁ ם, ֲעבָׁ ין ִמּיָׁדָׁ ק אֵּ  .פֹרֵּ

 (.2/, תהלים קלו" )ַוִיְפְרֵקנּו ִמָצֵרינּו"פורק אין מושיע מציל כמו  –הכוונה כנראה לכשדים 

נּו נּו נִָׁביא ַלְחמֵּ ר, ְבַנְפשֵּ  .ִמְפנֵּי ֶחֶרב ַהִמְדבָׁ

 .מפני חרב האויבים האורבים לנו במדבריות, בסכנת נפש אנו מביאים מזונותינו אל בתינו

רּו נּו ְכַתּנּור ִנְכמָׁ ב, עֹורֵּ עָׁ  .ִמְפנֵּי ַזְלֲעפֹות רָׁ

. קדחו כמו תנור וישבו ונצטמקו מרוב חום   –נתחממו    –כתנור נכמרו  .  עורו של כל אחד מאיתנו 
 . קדחת הרעב -זלעפות רעב

ה, נִָׁשים ְבִצּיֹון ִעּנּו י ְיהּודָׁ רֵּ  .ְבֻתלֹת ְבעָׁ

 .אפילו הבתולות, כלל נשים עונו על ידי האויבים

ם ִנְתלּו ִרים ְביָׁדָׁ רּו, ׂשָׁ ִנים לֹא ֶנְהדָׁ  .ְפנֵּי ְזקֵּ

 .אפילו את הזקנים שבעם לא כיבדו והתאכזרו להם. האויב התאכזר  והשרים נתלו בידי הְמַעִנים

אּו לּו, ַבחּוִרים ְטחֹון נָׁׂשָׁ שָׁ ץ כָׁ עֵּ ִרים בָׁ  .ּוְנעָׁ

והנערים כשלו מחמת שתש כחם תחת משא העץ כי , על הבחורים הוטל לשאת אבני רחיים כבדות

 .את כולם העבידו האויבים בעבודת פרך

תּו  בָׁ ִנים ִמַשַער שָׁ ם, ְזקֵּ  .ַבחּוִרים ִמְּנִגינָׁתָׁ

בחורים ,  פסקו מלשבת בשערי הערים ולשפוט את העם ולעסוק בענייניו ,  הזקנים הם השופטים 

 .ויש אומרים שיש כאן רמז ללויים שחדלו לנגן ולשיר בבית המקדש. חדלו לשיר שירי עליצותם
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 אווירה נהדרת -חצי גמר ככה ככה 

ספרד פגשה את המכונה הגרמנית משחק לא כל כך היה שם  19://ביום רביעי בשעה 
אבל במרכז הקהילתי באשדוד הייתה אווירה של כדורגל אפילו הבוזבוזלה המוכר לנו 

 .בתור זמבורה הייתה אצלנו
המשחק היה די יבש אז בני הנוער הקהילתי שבאו עם אנרגיות חיוביות מצאו ממה 

 .קרנות בווינר 1/-להתלהב ובכל קרן הייתה התלהבות של גול העיקר שמאור יגיע ל
הקהל היה תותח ועוד פעילות של בני מקרא הסתיימה , אז המשחק לא היה משחק

 . באווירה כיפית
 

אוהדים מרחבי הארץ  18-פ דיווח משטרתי היו כ“בטריבונות במרכז הקהילתי ע
 .רמלה ומצליח, אופקים, רנן, אשדוד

 סיום -סדנא לאומנות השכנוע 

החל השיעור האחרון  0:99/ביום רביעי האחרון במרכז הקהילתי באשדוד בשעה 
ד יניב זייד העביר את השיעור האחרון “עו, בסדנא המוצלחת של אומנות השכנוע

 .עם סיכומים ומשחק קבוצתי על מליון השקל הנותרים
 

ר המועצה העליונה מר אברהם אסלן הכהן על הרעיון המבורך “תודות ליו
 .ומקווים שיהיו עוד מפגשים מסוג זה

 
המפגשים כדי שרעיון  2יתקיים מפגש ובו יוקרן סרט על  020/בתאריך 

 .זה יתקיים יש להירשם על מנת שנערך בהתאם
 .בן יוסף 02900//982



 |  המקראון  |  0202/9/9ע "ו בתמוז התש“יום שישי  כ|  8

 .נדרים ומלחמה עם מדיינים: כוללת שני עניינים מרכזיים" מטות"פרשת 

 (.1במדבר ל " )' ִידֹּר ֶנֶדר ַלה-ִאיש ִכי: "ככתוב, הנדריםנלמד עניין  'בפרק ל
ַוִיַדר ַיֲעקֹּב ֶנֶדר : " ה " כידוע בתולדות יעקב אבינו ע ,  נדרים היו נהוגים עוד לפני מתן תורה 

 (. 9/בראשית כח ....." )ִיְהֶיה ֱאלִֹּהים ִעָמִדי-ֵלאמֹּר ִאם
ה " עם מתן תורה הקב ,  לכן .  עניין נדרים עדיין לא היה מפורסם וידוע לכולם ,  עם כל זאת 

כיצד יש לנהוג בכל מקרה ,  כדי שידע ,  ציווה את האדם בצורה מבוארת ונתן לו סיגים וגדרות 
 .אלמנה או גרושה וכיוצא בזה, או נשואה( רווקה)נערה , בין איש ואישה, ומקרה

 :מהפרשה אנו נלמד על
: כגון ,  ש " התחייבות אדם בוגר ובעל שלמות הדעת לפני בוראו ית   –(  תמיד על תנאי )נדר 

יהיה ,  אם התנאי יתקיים (. שם" )ִלי ַעֵשר ֲאַעְשֶרנּו ָלך-ְוכֹּל ֲאֶשר ִתֶתן …ִיְהֶיה ֱאלִֹּהים ִעָמִדי -ִאם"
 .לא יהיה חייב –ואם לאו , חייב האדם לקיים את נדרו
במדבר פרק ל " ) ַנְפשֹו -ִהָשַבע ְשֻבָעה ֶלְאסֹּר ִאָסר ַעל -אֹו : " ככתוב ,  האוסר ִאָסר על הנפש 

כגון הנודר לצום או , (מדיר הנאה מעצמו)= המתחייב למנוע מעצמו דבר זה או אחר  –( פסוק ג
 .שלא לאכול בשר או שלא לשתות יין וכדומה

אולם אם ,  י בעלה או אביה של נערה שלא נישאה לאיש " יופר ע   –נדר של אישה או נערה  
 .נדר אלמנה או גרושה לא יופר. חייבת לקיימו –החריש 

בטל ומבוטל ,  כל נדר שהוא נגד קיום מצוות התורה או נדר שעלול לסכן את חייו של אדם 
ַהיֵֹּצא ִמִפיו -לֹּא ַיֵחל ְדָברֹו ְכָכל : " ככתוב ,  אסור לאדם להמיר נדרו בדבר אחר או לבטל נדרו . הוא

 (.במדבר פרק ל פסוק ג" )ַיֲעֶשה
: ככתוב בסידורם ,  ה ביקרו חזק את אחינו הרבניים שמבטלים נדרים ביום כיפור "חכמינו ע

כל נדרים ואיסורים ושבועות וקיומין וחרמין שנדרנו ושאסרנו ושחרמנו ושנשבענו ושקיימנו על "
בכולם חזרנו ובאנו לפני ,  מיום כיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה הבא עלינו , נפשנו בשבועה

כל זה עומד   –"  ויש כאן מחילה וסליחה וכפרה '  אם נדר נדרנו אין באן נדר וכו ,  אבינו שבשמים 
ַנְפשֹו לֹּא ַיֵחל ְדָברֹו -ִהָשַבע ְשֻבָעה ֶלְאסֹּר ִאָסר ַעל -אֹו '  ִידֹּר ֶנֶדר ַלה -ִאיש ִכי : " כנגד הנאמר בתורה 

 (1במדבר ל " )ַהיֵֹּצא ִמִפיו ַיֲעֶשה-ְכָכל
 :ב עוסקים בעניינים"א ול"פרקים ל

ְנקֹּם ִנְקַמת ְבֵני ִיְשָרֵאל : מֶֹּשה ֵלאמֹּר-ֶאל’ ַוְיַדֵבר ה: "ככתוב, נקמת בני ישראל מאת המדיינים
 ;(/-/במדבר לא :" )ַעֶמיךָ -ֵמֵאת ַהִמְדָיִנים ַאַחר ֵתָאֵסף ֶאל

ְוַאֶתם ֲחנּו ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה : " ככתוב ,  אדם -בירור אופן החיטוי של אנשי הצבא מטומאת מת 
י ַאֶתם  יִע ַהְשִב יֹום  ּוַב יִשי  ַהְשִל ַביֹום  ְתַחְטאּו  ִת ל  ָל ֶבָח ַע  ֵֹּג נ כֹּל  ְו ֶפש  ֶנ ִמים כֹּל הֵֹּרג  ָי ַעת  ִשְב

ָיבֹּא -ָדָבר ֲאֶשר -ָכל : " ככתוב ',  בגדיהם וכו ,  מתכותיהם :  וכן ,  ( במדבר פרק לא פסוק יט " )ּוְשִביֶכם
במדבר פרק " ) ָיבֹּא ָבֵאש ַתֲעִבירּו ַבָמִים -ָבֵאש ַתֲעִבירּו ָבֵאש ְוָטֵהר ַאְך ְבֵמי ִנָדה ִיְתַחָטא ְוכֹּל ֲאֶשר לֹּא

 ;(לא פסוק כג
ֵמֵאת ַאְנֵשי ַהִמְלָחָמה ’  ַוֲהֵרמָֹּת ֶמֶכס ַלה : " ככתוב ,  חלוקת שלל ושבי מהמלחמה עם מדיינים 

וממחצית ',  מחציתם מיועדת לכוהנים תרומה לה   –(  במדבר פרק לא פסוק כח " ) ַהיְֹּצִאים ַלָצָבא 
בנוסף למכס הנקוב לעיל פקידי צבא הקריבו .  מיועדת ללוויים ,  אחוז מן החמישים , ישראל-בני

במדבר " ) '  ַנְפשֵֹּתינּו ִלְפֵני ה -ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטַבַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ְלַכֵפר ַעל -ְכִלי : " מכל '  קרבן לה 
 ;(במדבר פרק לא פסוק מט" )ִנְפַקד ִמֶמנּו ִאיש-לֹּא: "כי, (פרק לא פסוק נ

ַוִיֵתן ָלֶהם  מֶֹּשה : " ככתוב ,  בני גד וחצי שבט מנשה ,  נתינת ארץ מדיין לאחוזת שבט ראובן 
-ַמְמֶלֶכת ִסיחֹּן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹּרי ְוֶאת -יֹוֵסף ֶאת -ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ְוַלֲחִצי ֵשֶבט ְמַנֶשה ֶבן -ִלְבֵני 

( במדבר פרק לב פסוק לג " ) ַמְמֶלֶכת עֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן ָהָאֶרץ ְלָעֶריָה ִבְגֻבלֹּת ָעֵרי ָהָאֶרץ ָסִביב 
 .עד כבוש הארץ וחלוקתה בין שאר השבטים' וזה מאחר שהתחייבו לצאת חלוצים לפני ה

 
ְנקֹּם ִנְקַמת : " ככתוב, ה"הקדימה את עניין חלוקת הארץ ומות משה רוע" מטות"פרשת : לסיכום

יחד עם "  מטות " כי פרשת  ,  וזה (.  /במדבר לא  " ) ַעֶמיךָ -ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמֵאת ַהִמְדָיִנים ַאַחר ֵתָאֵסף ֶאל 
 10ספר העוסק בתקופה של   –שהנו  ,  " במדבר " סוגרת את הספר  ,  הבאה אחריה "  מסעי " פרשת  

 .שנה מסעי בני ישראל במדבר עד הגיעם לגבול הארץ המובטחת
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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
 (2' משלי כח. )ְושְֹּמֵרי תֹוָרה ִיְתָגרּו ָבם, עְֹּזֵבי תֹוָרה ְיַהְללּו ָרָשע

 
 :הפרוש

ושומרי ,  מהללים את הרשעים הדומים להם ,  הרשעים העוזבים את התורה 
כלומר אינם יכולים לראות ,  רבים וכועסים עליהם ,  התורה מתגרים בהם 

 .באדישות את מעשיהם הרעים של הרשעים
 

 :הפסוק
 (8' משלי כח. )ָיִבינּו כֹּל‘ ּוְמַבְקֵשי ה, ָיִבינּו ִמְשָפט-ָרע לֹּא-ַאְנֵשי

 
 :הפרוש

לעומתם מבקשי . כל כך רחוקים הם ממנו, אנשי רשע אינם מבינים מהו משפט
 ..יבינו את דרכי הצדק והמשפט‘ ה
 

 :הפסוק
 (0' משלי כח). ְלחֹוֵנן ַדִלים ִיְקְבֶצנּו, ַמְרֶבה הֹונֹו ְבֶנֶשְך ְוַתְרִבית

 
 :הפרוש

הרוכש לו עושר באמצעים בלתי כשרים לא יהנה ממנו ורכושו יעבור לאיש נדיב 
 .אליהם ישוב, ההון שנעשק מדלים, וצדיק

 
 :הפסוק

 (9/' משלי כח). טֹוב-ּוְתִמיִמים ִיְנֲחלּו, ִיפֹול-ִבְשחּותֹו הּוא, ַמְשֶגה ְיָשִרים ְבֶדֶרְך ָרע
 

 :הפרוש
, המאמינים בו ומוליכם בדרך שתביא עליהם רעה ,  המתעה אנשים תמימים 

 .הוא יפול בבור שכרה להם
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 שנהב עובדיה

פליטים ,  מידי יום חוצים יותר ויותר מהגרים אפריקאיים   -ישראל נמצאת תחת כיבוש זר  
, ובתוך כך גורמים לבעיות חמורות בעיקר באזור הדרום , את הגבול המערבי של ישראל, בחלקם

 .א"ובת
הרקע לסכסוך .  מרצח העם בחבל דרפור ,  החלו להגיע ארצה פליטים סודניים , 990/החל משנת 

על מנת לשמר את ,  בעידוד השלטונות ,  מוסלמים -הוא טיהורו האתני של חבל זה מסודנים לא 
אונס וחטיפה של רבים מן הפליטים שהגיעו ,  הרצח לווה בביזה . ההגמוניה המוסלמית במדינה

המסתננים הראשונים היו מן הזן . וגם התעללות מצד המצרים, ארצה לאחר ששרדו את הזוועות
אולם עם התפשטות השמועה על .  באישור הממשלה דאז ,  מתוכם נקלטו בארץ   099-ו ,  הזה 

 . רבים מפליטי דרפור נהרו ארצה על מנת לקבל מחסה כאן, קליטתם של אלו
, אריתריאה :  מהגרים ממדינות אפריקאיות כגון -התפתח סוג חדש של מסתננים ארצה , בהמשך

ביודעין שלבטח יזכו ,  מסתננים אלו באים ארצה במסווה של שרידי רצח עם .  אד ' וצ ,  אתיופיה 
ומטרתם בהסתננות היא שיפור תנאי חייהם בהשוואה למדינות העולם ,  למעמד של פליט 

מדינות כמו אריתריאה דווקא ,  * 9/.0.0בידיעות אחרונות  כפי שפורסם . השלישי בהם הם גרים
ועוד כמה עשרות דולרים ,  לשלטונות האריתריאיים  991//י תשלום של "ע, תומכות בהגירה זו 

שבה יינתנו להם תנאים ,  מובטח להם להגיע לארץ שכולה טוב ,  לנוודים הבדואים במצרים 
 .ואולי גם תעסוקה בסכומים שבמדינות מוצאם יספיקו להם לשארית חייהם, סוציאליים

מתוכם ,  כיום חיים בישראל עשרות אלפי מהגרים אפריקאיים ,  המצב כיום הוא קטסטרופלי 
פרט לבעיה ,  המסתננים האפריקאיים מביאים עימם שובל של צרות . מאריתריאה בלבד 9,999/

בזבוז כספי ציבור על מתן תנאים סוציאליים לפליטים , בעיית פשיעה חמורה: כגון, הדמוגרפית
על אף העובדה שרבים מהם עובדים , כך למשל באילת. גם ביניהם -ואלימות, בעיות אבטלה, אלו

רבים מהם משוטטים ברחובות חסרי , בבתי מלון וגרמו לדחיקתם של העובדים הזרים האחרים
 .משתיתים פחד ברחובות העיר גורמים לאובדן הכנסה רב בענף התיירות בעיר, מעש ומרירים
שלפיו כל מסתנן שלא "  ההחזרה החמה " ל בנוהל  " נהג צה ,  990/עד אמצע שנת  ? אז מה עושים

נוהל זה הופסק .  ללא תיאום עם השלטונות המצרים ,  מ מן הגבול יוחזר אל מצרים "ק 89חצה 
הפתרונות היחידים שעולים באופק הם ,  אם כן .  ץ " בעקבות עתירה של ארגוני זכויות אדם לבג 

ובכך לנסות לצמצם את החדירה של ,  בראש ובראשונה הגברת הפיקוח על הגבול המצרי 
ובכך להעביר מסר ,  בגין השגת גבול "  מהגרים מרצון " יש לכלוא את אותם ה ,  שנית .  המהגרים 

ובו בזמן לגרש מסתננים ,  לכל אותם אפריקאיים שבדרך שמדינת ישראל לא אחראית להם 
, לא לתת למסתננים לא מעמד קבע ולא מעמד של פליט ,  שלישית .  שהחוק מאפשר את גירושם 

על סיפורה של "  עובדה " בתוכניתה  ,  עוד כמה שנים נשמע מפי אילנה דיין ,  באם זה לא ייעשה 
האם   -י הוריה בארץ לו לה ודוברת עברית כשפת אם " ילדה קטנה שכל פשעה הייתה שנולדה ע 

עושים את   אלף אריתריאיים   021בימים אלו  )*(  על פי הערכות משרד החוץ ? גם אז יגרשו אותה
 !חייבים לשים לזה סוף-דרכם ארצה
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! ותוכלו לזכות בפרס,   benooa@gmail.comשלחו את הדף עם הפתרון למיילפתרו אותו ו, לפניכם תשחץ
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 אם לא צחקתם יש להשתמש בשיטה המופיעה : הוראות
 .בתודה אגף הצחוק הקהילתי... בתמונה

המקראון הזה 
כואבת לי הבטן קורע אותי

 

מי רוצה לשתף אותנו באימרה " מורה אחת עומדת מול הכיתה ואמרה  

 "?שההורים שלו תמיד אומרים 

אבא שלי תמיד אומר לי שעדיף לתת מאשר " קם יוסי הקטן ואמר  

 ."לקבל

 "?יפה מאוד יוסי ובמה אביך עובד "המורה חייכה בהנאה ואמרה 

 ."בא הוא מתאגרףא"ענה יוסי 

אין קשר לזה שאחד 

 חחח..העורכים אוהד חיפה

מה עברת ללהקה צבאית 

 ?חשבתי שאתה לוחם בחברון
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 תודה לניר ניסים 

שנים בכיבוש שערים עד אשר יימצא זה אשר ' נהגו אומות העולם להיאבק זו בזו מדי ד. 1
וכיוון . ובשנה הרביעית יהיה לכדור קודש הילולים למונדיאל: כדכתיב, הגביע בידו

ותחת להתחרות , נוהגים ישראל להחמיר ולא לכבוש שערים כלל, שהכיבוש משחית הוא
. בבחינת אותו תראה ושמה לא תשחק, מסתפקים בצפייה בו, במונדיאל  

 
, ועל כן נוהגת בגברים בלבד, מצוות הצפייה במונדיאל מצוות עשה שהזמן גרמא היא. 2

. וטוב שיתכוון הגבר להוציא אשתו מהבית בזמן המשחק  
 

ותחת להניח , יש לצאת בכל תוקף כנגד אותן נשים שעושות עצמן כמתעניינות בכדורגל. 3
מציקות הן בקושיות סבוכות על חוקי המשחק בדיוק כשמסי פורץ , לנפשם של הגברים

שהוא , ל כי המלמד את אשתו כדורגל כאילו מלמדה תפילות"וידוע מאמר חז, לרחבה
מלמדה פרק בהלכות נבדל והיא שואלתו על שום מה נבדלים צבעי מדי הנבחרות אלה 

. ואינה מכירה בין תכלת של ארגנטינה ללבן של אנגליה, מאלה  
 

יש בה משום שב ואל , שעל אף שמצוות עשה היא, נתייחדה מצוות הצפייה במונדיאל. 4
וכיוון שחביבות . שדי לו לאדם שירבץ בכורסתו אל מול המסך כדי לקיים המצווה, תעשה

לגימת , מצוות על ישראל נהגו להוסיף למצוות הרביצה גם פיצוח גרעינים קליות ואגוזים
ומתפללים שייעשה להם נס וישמעו השחקנים את , בירה ומתן הוראות לשחקנים

. הוראותיהם דרך המסך  
 

ור והוא המוציא 'וממנים את הקטן שביניהם לסינג, אין צופין במונדיאל אלא בחבורה. 5
ומי שצופה לבדו אין לו חלק לעולם הבא וסופו שמפספס , והמביא להם בירות מן המקרר

אולם העושה כן , בשעת הדחק יש להתיר לצפות ביחיד. כל הגולים כשמביא בעצמו הבירה
???". ראית את זה: "י רגעים לחבריו כדי לשאול"יקפיד להתקשר מדי ח  

 
משלב הבתים ועד שלב הרס : ויש אומרים. משלב הבתים ועד לגמר? מאימתי צופין. 6

במקצת קהילות נהגו לצפות . כשנוטשת אשתו את הבית ועוברת לגור אצל אמה, הבתים
שככל שמתקדם המונדיאל הולכים , ולא טוב הם עושים, במשחקי הנוקאאוט בלבד

שרעדה אוחזת ברגלי השחקנים ותחת להיות כגיבורים הכובשים , ומשתעממים משחקיו
(. ז"בונקער בלע)עומדים הם כחומה בצורה ואין מבקיעין כלל , את גוליהם  

 
, אין צופין במונדיאל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש אלא מתוך כורסה של מצווה. 7

, ולא יתיק עיניו מהמסך לא ימין ולא שמאל, יבטל עצמו כליל, וטוב שיכוון ליבו למשחק
הנצרך לנקביו באמצע משחק טוב שיתאפק וימתין ". לא תתורו"שאם לא כן עובר ב

למחצית עת מלהגגים הפרשנים במילתא דבדיחותא וזורקים זה לזה קלישאות קלישאות 
. חבוטות חבוטות  

 
יוצאות הנשים לפזז , משנתרתקו הגברים לכורסאותיהם ואינם נעים ואינם זעים מהן. 8

ומנהג זה הוא בבחינת זה , בלא גברים שידחקו בהן לסיים השופינג, ולכרכר בקעניונים
ומכל מקום טוב שתקפיד האשה על קיום . נהנה שאשתו לא בבית וזה חסר בחשבון הבנק

. ג שקיות התלויות בהן"הלכות שופינג בכל דקדוקיהן ופרטיהן ותרי  
 

(. אחינו הכתומים)אנגליה והולנד , תחילה נהגו ישראל להתחלק בין אוהדי ברזיל. 9
, ונמצאו כל אומות העולם שונאות לישראל, משנתמרמרו כל צבועי העולם על המרמריס

שלא יהיה כפוסח על , ובלבד שינקוט צד מבעוד מועד וידבק בו, אין זה חשוב את מי יאהד
.שתי הסעיפים מדי משחק   
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אבא שלו נתן לו שק עם מסמרים ואמר לו שבכל פעם .  היֹּה היה ילד קטן עם אופי רתחני 

ביום .  שהוא מתפרץ וצועק על אנשים הוא חייב לתקוע מסמר בגדר שמקיפה את ביתם 

  .מסמרים /1ובשלישי  מסמרים 18 בשני, מסמרים בגדר 10תקע הילד . הראשון

. ככל שלמד לשלוט בכעסו ירד מספר המסמרים שהוא תקע בגדר , במהלך השבועות הבאים

לבסוף הגיע היום .  לאט הוא למד שקל לו יותר לשלוט בכעסו מאשר לתקוע מסמרים בגדר 

ואבא שלו אמר לו שעכשיו בכל יום ,  הוא סיפר את זה לאבא שלו  . בו הילד לא התפרץ כלל

 . שחולף ובו הוא לא התפרץ ושולט בכעסו הוא צריך לשלוף מסמר אחד מן הגדר
האב אחז .  הימים חלפו ולבסוף הגיע הילד לאביו ואמר לו שכל המסמרים נשלפו מן הגדר 

כל הכבוד בני על שלמדת לשלוט   -ואמר לו  ,  בידו של בנו לקח אותו החוצה אל הגדר 

הגדר כבר לעולם לא תהיה כמו שהיא הייתה , אבל הסתכל נא אל החורים שבגדר, בכעסיך

. הם משאירים צלקת בדיוק כמו החור שבגדר ,  כשאתה אומר דברים מתוך כעס . בהתחלה

אבל לא משנה כמה ,  אתה יכול לתקוע סכין בגבו של אדם ולמשוך אותה החוצה חזרה 

 . פעמים תתנצל הפצע עדיין יישאר שם

 ללמוד לשלוט בכעס

. אבל מהשמים לא הסתייע ,  התפללו ועשו ככל יכולתם .  היֹּה היו מלך ומלכה חשוכי ילדים 
 .בלית ברירה פנו ליועץ הממלכה והלה ייעץ מה שייעץ והמלך אכן עשה כדבריו

מיד לאחר העצה נתן המלך הוראה לאסוף את כל ילדי הממלכה על מנת לבחור מתוכם מי 
ביום המיועד הגיעו כל ילדי  . יהיה המלך הבא ולמעשה בבחינת הבן המאומץ שיהיה להם 

והמלך הודיע להם כי עומדת להתקיים תחרות בין כולם , הממלכה בליווי הוריהם לכיכר העיר
פשוט   –השיב המלך  ?  מה עלינו לעשות    –שאלו כולם  .  לבחירת יורש העצר החדש לממלכה 

מאוד הנה אנו מחלקים לכם עציצים ודשן ואדמה וכל ילד יקבל זרע ויהיה עליו לזרוע אותו 
בעציץך לטפל ולטפח אותו ובתום שלושה חודשי טיפול על כל אחד להגיע עם השתיל החדש 

 .שלו על מנת שהמלך יבחן ויראה מי הצליח יותר מכולם בעבודה זו
הדשן והאדמה והזרע כמובן וחזר לביתו ובתום שלושה חודשים , טוב כל ילד קיבל את העציץ

 .התמלאה הכיכר בעציצים שצמחו בהם שתילי פרחים מרהיבי עין ביופיים
לילד השני על גובהו וחוסנו של , מחמיא לזה על הפרח היפה, והמלך עבר ובדק כל שתיל ושתיל

עד שהבחינה עינו של המלך בילד בודד שעמד עם עציץ ריק ושדוף .  הפרח וכך עבר מילד לילד
מה   –.  הביאו אלי את הילד הזה ציווה המלך ונימה רצינית נשמעה בדבריו . שאין צומח בו דבר

מדוע לא הצלחת לגדל שתיל כמו השתילים היפים שאני רואה כאן ,  קרה שאל את הילד 
אבל דבר לא עזר ,  השקיתי התפללתי ,  ניסיתי ,  אדוני המלך    ? אתה היחידי שנכשלת  ,  מסביב 

, האמן לי אדוני המלך שיום יום עמדתי ליד העציץ בתקווה שיצמח משהו . שום דבר לא צמח
דעו לכם . קרא המלך בשמחה להפתעת כולם, זהו יורש העצר שלי.  אך לצערי הרב לא הצלחתי

לכן הילד הזה הוא .  שכולכם קיבלת זרעים שנתבשלו וממילא לא היה כל סיכוי שהם ינבטו 
סיכם המלך את דבריו .  איש האמת היחיד בכל הממלכה ולכן אני ממנה אותך למלך אחרי 

 .לתדהמת כל הסובבים אותו

 איש האמת



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