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למקום הובאה משאית עםלמקום הובאה משאית עם
כמאה תרנגולים ותרנגולותכמאה תרנגולים ותרנגולות



  



  



  

ממלמלים כמה לחשיםממלמלים כמה לחשים
וכשפיםוכשפים



  

::ושורו הביטו וראוושורו הביטו וראו
החטאים הרבים עוברים מהאישה הרעה והחוטאתהחטאים הרבים עוברים מהאישה הרעה והחוטאת

..אל התרנגולתאל התרנגולת
2 2 אם האישה החוטאת בהריון אז מבצעים זאת עם אם האישה החוטאת בהריון אז מבצעים זאת עם ((

כי העוברכי העובר, , ליתר ביטחוןליתר ביטחון, , תרנגולות ותרנגול אחדתרנגולות ותרנגול אחד
))הוא חוטא בן חוטאהוא חוטא בן חוטא



  



  



  

כך מוחזקת התרנגולת או מוחזק התרנגולכך מוחזקת התרנגולת או מוחזק התרנגול
וכדי שחס וחלילה לא יברחו מחזיקיםוכדי שחס וחלילה לא יברחו מחזיקים

..חזק חזקחזק חזק



  

כאן בוצעה השחיטהכאן בוצעה השחיטה



  



  

תרנגולת מלאת חטאים באהתרנגולת מלאת חטאים באה
כדי לשלם על חטאיהכדי לשלם על חטאיה



  



  

ובזמן שהגברים והנשיםובזמן שהגברים והנשים
........הילדיםהילדים", ", מצווהמצווה""עושים עושים 



  

""עוזריםעוזרים""הילדים הילדים 



  



  

הילדים מפנים את התרנגולות הגוססות מהמסעהילדים מפנים את התרנגולות הגוססות מהמסע
הן נזרקות בשמש הקופחתהן נזרקות בשמש הקופחת. . לכאן ועדיין לא מתותלכאן ועדיין לא מתות

"?"?צער בעלי חייםצער בעלי חיים""מישהו שמע על מישהו שמע על . . כחפציםכחפצים



  



  

עםעם" " משחקיםמשחקים""וו
התרנגולות שבורחותהתרנגולות שבורחות

בעזרת מקלבעזרת מקל

כנראה כדי להרביץכנראה כדי להרביץ
תורהתורה



  

כאן ילד מכניס מקלכאן ילד מכניס מקל
מ להכות בתרנגולותמ להכות בתרנגולות""עע



  



  

כי לפי האמונה ילדכי לפי האמונה ילד? ? למה ליתר בטחוןלמה ליתר בטחון. . ילד קטן עובר כפרות ליתר ביטחוןילד קטן עובר כפרות ליתר ביטחון
מבלי שצריךמבלי שצריך((מתחת לגיל המצווה אינו צובר חטאים הם עוברים לאבא שלו מתחת לגיל המצווה אינו צובר חטאים הם עוברים לאבא שלו 

).).כמובןכמובן, , לשסף את גרונו של האבלשסף את גרונו של האב



  

פקח עירייה בא לבדוק ויוצאפקח עירייה בא לבדוק ויוצא
מזועזעמזועזע



  

הוא לא היחידהוא לא היחיד, , וכנראהוכנראה



  



  

30 30 הגוויות של העופות עומדות בשמש בחום של הגוויות של העופות עומדות בשמש בחום של 
מעלות ובתנאי סניטציה גרועים מה שכנראה הופךמעלות ובתנאי סניטציה גרועים מה שכנראה הופך

מישהו חשב על תרומהמישהו חשב על תרומה. . אותן לאסורות למאכל אדםאותן לאסורות למאכל אדם
!!כנראה שלאכנראה שלא? ? לענייםלעניים



  



  

המריצה הוזזה רק לאחר שהיא פשוט הפריע לתנועתהמריצה הוזזה רק לאחר שהיא פשוט הפריע לתנועת
..הרכביםהרכבים



  

,עבודת אלילים
,פשוט לא להאמין

2007.ישראל 


