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 ברכת הרב הראשי לשנה החדשה
  ואחיותיי היקרים, בני ובנות עדתנו היקרים! יאחי
עולם ששנת ה'תשע"ג הבאה -רצון מלפני בוראיהי   

 ,, שנת ישע והצלהושלווה עלינו לטובה, תהיה שנת שלום
  .ותהא שנה זו ראש והתחלה לגאולתנו

שתשמור ותברך את  ,אלהינו ה' ,יהי רצון מלפניך  
, מר הממשלהראש  אתו, מר שמעון פרס ה,מדינהנשיא 

"ל עם ואת צה ,חברי הכנסתם ושריהאת  בנימין נתניהו,
כוחות הביטחון, ושאר כל מפקדיו וחייליו, את המשטרה 

ככתוב: "ִיֵּתן ה' את אְֹיֶביך הקמים עליך ִנָּגִפים לפניך, 
  בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך".

השנה האחרונה הייתה שנת מבחן לכלל הקהילה.   
לא פשוטים: בנושא הכרת  אתגריםנדרשנו לעמוד בפני 

 ונישואים שבה רישוםהמדינה בעצמאותנו הדתית ב
כשרות בסמכות הנחלנו הצלחה, בנושא הענקת תעודת 

בית הכנסת בעיר העתיקה בירושלים  בנושאעדתנו, ו
אני רוצה לחזק את ידי בני  .המשפט בבית דיוןשעדיין ב
עמידתכם האיתנה ותמיכתכם במאבקנו  עלהעדה 

  כויותינו!להשבת כל ז
אחי ורעי, השנה הבאה עלינו לטובה מציבה לפנינו   

 שהצבנו תוהמרכזי ותמטרה. ורביםאתגרים גדולים 
הרמת קרנה של העדה בעיני בני הקהילה  הןלפנינו 

, . לשם כךהחינוך פעולות וחיזוק, ובעיני הסובבים אותנו
 ,ובנוסף, רשמיים וביקורים לכנסים העדה רבני יוצאים
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. חינוכיותפעילויות חברתיות ו יםמקיימור הציב שליחי
אנו עמלים על חיזוק הקשר בין הזרוע הדתית  עוד

, מועצה הדתית) לזרוע האירגוניתהחכמים וה(מועצת 
  .והדרכה לימוד וחוברות ספרי של לאור הוצאה ועל

תנו על כל אחד מִא שלהאמין ולדעת  ,עלינו לזכור  
 ,לעדתנוהוא משתייך ש כךלהרגיש גאווה ושמחה על 

אשר עברה המפואר והמכובד הוא אות ודוגמא לכלל עם 
כדי לשמר את מורשתנו, ואת רף ההתנהגות  ישראל.

להשקיע מזמנו  דרש מאתנו, על כל אחד ואחת מאתנוהנ
  מונו לחיזוק החינוך ולימוד התורה בעדה.מומ

ת הקודש של ברצוני לברך את כל העוסקים במלאכ  
תורה לילדים הד לימוו חינוך הנערים והנערות

שעוסקים בפעילות רווחה ופעילות ואת אלו ולמבוגרים, 
 .כל מי שתורם מזמנו וממונואת ו ,חברתית לגיל הזהב

יהי רצון מלפני בורא עולם שיקויים בהם הכתוב: 
ה' ֱאלֵֹהי  "ְיַׁשֵּלם ה', ָּפֳעֵלְך; ּוְתִהי ַמְׂשֻּכְרֵּתְך ְׁשֵלָמה, ֵמִעם

  ב).ִיְׂשָרֵאל" (רות ב', י"
הליכה בדרך התורה ההקפדה ושהלהדגיש  יעלי  

וקיום מצוותיה היא הערובה לחיים טובים שלוים 
י ַאְׁשֵרי, יֹוְׁשבֵ " ומבורכים שכל בר דעת חפץ בה. ככתוב:
לֹו ָבְך  ְמִסּלֹות, -ֵביֶתָך עֹוד, ְיַהְללּוָך ֶּסָלה ַאְׁשֵרי ָאָדם, עֹוז

  ה' לעולם אמן ואמן.ו'). ברוך -(תהילים פ"ד, ה'ִּבְלָבָבם" 
  רבות, טובות ונעימות, לשניםתזכו 

  בשם  מועצת  חכמי  העדה,
  ,  הרב  הראשימשה בן יוסף פירוזהרב  
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  יו"ר המועצה העליונה ברכת

 זו שנה. ג"תשע'ה שנת של בפתחה עומדים אנו
 על העוברים עמוקים זעזועים של בסימן מתחילה
 תאותו . בקיץ האחרון הרגשנו אתהישראלית החברה

המחאה החברתית, משברים כלכליים פושטים 
  בעולם, ורוחות מלחמה מאיימות מאיראן.

חסרים לנו  –גם קשיים פנימיים יש לא מעט  אך  
 מדרש-בית לנו חסרמשרתים בקודש באזורי הדרום, 

שנוכל  לנו הסברה כדי וחסרהללימוד תורה,  קבוע
  אל כל עם ישראל. –כולו  רלהביא את דבר ה' אל הציבו

כל אלה, צריכים אנו להיות מאוחדים  כנגד  
כולן  יםהמבוסס, שלנו והליכוד האחדות. ומלוכדים

על הרצון המשותף שלנו לעבוד את ה' בהתאם לרצונו, 
שנותנים לנו את הכוח  אלההם  –ולתורה שבכתב 

מצד שני בלי האחדות, נהיה ְנפֹוִצים ַעל ולהמשיך. 
 לא האחדות בליּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהן רֶֹעה. ֶהָהִרים ּכַ 

 על ולאעל המכשולים הפנימיים,  להתגבר נוכל
  .עלינו שמאיימות החיצוניות הבעיות

 על להתגבר השנה הצלחנו, האחדות בזכות  
 התקציביםהוגדלו ים, למשל מעט לא קשיים

. שלנו כשרותביהמ"ש הכיר בו לעדה הממשלתיים
מגעים ומפגשים אינטנסיביים עם  לצורך כך קיימנו

משרדי ממשלה וחברי כנסת מכל הקשת הפוליטית 
לעגן את מעמדה החוקי של העדה. בעקבות כך, בכדי 
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 מידי וגירושים נישואים הרב הראשי מונה כרושם
וזכינו להכרה בעצמאות העדה  ,בעצמו הממשלה ראש

  .גוריון-בןדוד כמו בימי רה"מ דאז, 
 מיוחדת תודה זו שנה של בפתחה להכיר ברצוני  
 לנו ושסייע, אלקין"כ זאב חלרה"מ בנימין נתניהו ול

 צודק יחס להשיג כדי העדה ענייני בקידום רבות
מרינה  ,אורלב זבולון :הכנסת לחברי וכן. מהממשל

, בילסקי, זאב ווילףסולודקין, אילן גילאון, עינת 
 היריעה שקצרה נוספים רבים ועודשלמה מולה, 

  .מלהזכיר
מברך את כל בני העדה, ואת כל התורמים  אני  

והמתנדבים, וכן את כל המסייעים והעוזרים לבני 
 משאלותכל  הגשמתהעדה בברכת מועדים לשמחה, 

 ,אהבה. ושיהיו הימים הבאים עלינו ימי לטובה לבכם
בשנה מתפלל אני שבע"ה ו שמחה ואושר. אחווה

ר לפתו ושיתוף הפעולה הבאה, נצליח בעזרת האחדות
  גם קשיים פנימיים שפוגעים בנו.

 יהי רצון שנזכה לקדם את דרך היהדות הקראית  
 זאת. התורה דרך –מסורתנו ומנהגינו ולחזק את 

 פנימיים מריבים להימנע, הדרך על לשמור חובתנו
לתת יד ולפעול  כולנו עלוממחלוקות מיותרות. ולכן 

, למען חיזוק דרך הקראותכאיש אחד למען קידום 
  התורה.

  ,שלכם
 הרואה ברוךבן  נריה
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  היהדות הקראית

חלק בלתי נפרד  מהוויםהיהודים הקראים אנו, 
ניתנה , שתורה הכתובהמעם ישראל, מאמינים ב

מקיימים סיני ו-ע"ה במעמד הר נביאנולמשה 
כפי שקיימו אותה בזמן מלכות ישראל, מבלי אותה 

  להוסיף על הכתוב או לגרוע ממנו.
-הקראית מיוסדת על ספרהיהודית  הפרשנות  

, 'הספרים, התנ"ך, ממנו היא שואבת את מצוות ה
המצוות כתוב בצורה יתברך ויתעלה. חלק מן 

מצוות אחדות יוצאות בהיקש על  ;מפורשת וברורה
  חכמינו. פירושיפי 

מצוות בתורה, שנצטוו  נןיש ,נוסף על אלה  
-אבותינו וקיימו אותן עוד לפני מעמד הר ןעליה
ואולם, מילה וקידוש החודש), ה-ני (כגון בריתסי

אופן ביצוען המפורט נודע רק מן ההעתקה 
  המשתלשלת מאב לבן מדורי דורות.

נביאי  ההולכים בדרכיהקראים, היהודים   
הצדק והאמת, אינם רואים לעצמם זכות וסמכות 
לשנות דברי תורה, שעליה נאמר: "תורת ה' 

  . , להוסיף לה או לגרוע ממנהתמימה"
ידי -, עלהפשטקיום מצוות התורה הכתובה לפי   
ויקרב את  'לל עם ישראל יביא להגדלת ברכת הכ

  לאבותינו. 'הגאולה, כפי הבטחת ה
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  קידוש ראשי החודשים

פי ראיית הירח הוא הלכה קדומה -קידוש החודש על
של מקיימי  בישראל. הלכה זו, מהווה אחד המאפיינים

ד ההלכה דוגמה לייחו ההלכה השורשית ומהווה
לכן דאגו חכמי הקראים  הקראית מן ההלכה הרבנית.

  להנציח זאת בספרי התפילה ובשטרות הנישואין.
 הקהל מאמת "וראשי החודשים בראיית  – בתפילה

 ".אמת –הירח 
 החתן והכלה נשבעים "לשמור  –ס הנישואין קבט

המקודשים בראיית הירח" וחותמים   ה'את מועדי 
  על כך.

ך כולל בתוכו את מובן קידוש החודשים לפי ראיית התנ"
, ה"ממשל", "הירח כעולה מן המשמע של המלים "אות

  חודש"."ו "ֵעד"
 ככתוב: "ְוָהיּו ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים  – תאֹו

 .)14 '(בראשית א ְוָׁשִנים" 
  ת ככתוב: "ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹו – ְמָׁשָלהֶמ

 .)9 "ו(תהילים קלַּבָּלְיָלה" 
  ֵן ככתוב: "ְּכָיֵרַח ִיּכֹון עֹוָלם ְוֵעד ַּבַּׁשַחק ֶנֱאָמ  – דע

 .)38פ"ט  ,(שם ֶסָלה"
 ֹ2ב "(שמות יככתוב: "ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם"  – שדֶ ח(.  

הדין היו מתיישבים ומקבלים -ביתחברי בזמן המלכות 
, והיו חוקרים החדש ירחה ראו אתעדות מאלה אשר 

  אותם עד היותם משוכנעים כי קיבלו עדות נאמנה.
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דעת פי ראיית אור הירח קראו חכמינו "-קידוש עלל
  ", כי זוהי הידיעה הוודאית.הברור

כאשר נבצר מיכולת חכמינו לקבל עדות על זיהוי   
ת של עננות, קריֹוהירח, מסיבות ִמ  התחדשות אור – אות

אובך וכדומה, נסמכו על דרך שלדעתם מביאה את 
דעת הידיעה הקרובה ביותר לאמת ולזו קראו "

", שנחשבה בעיניהם כראייה ממש. הקרבה ההקרבה
  דחו אותה. – אשר לא עמדה במבחן המציאות

ההתפתחות הטכנולוגית, קידום הידע האסטרונומי   
פשרו לנו להגיע ות אור הירח ִא ולמידת ממצאי תצפי

מדויקות להפליא מהן ניתן ללמוד מתי לתוצאות חישוב 
לאחר הסתתרו ראייה הראשונה של הירח תתאפשר ה

במידה ולא תהיינה הפרעות זמניות המונעות את 
  ".אפשרות הראייהקראו חכמינו " הראייה, ולזה

  :מידע אסטרונומי אסףהמקורות מהם נ

"ניו מון" (הירח החדש) של  תתוכנ, תוכנת פטר וסמית
"מון קלקולטור" (מחשב  תתוכנ, מכון זפיר סרביס

 "חזון שמים" מישראל תתוכנ, קינגדם-הירח) יונייטד
  .תחזיות מצפה הכוכבים מדרום אפריקהו

*      *      *  
הרשמי והיחיד של  הינו הלוח המוסמךלוח שנה זה 

מועצת  מופץ ע"יהיהדות הקראית העולמית, ורק הוא 
להנחות החפצים את חבריה ובא  ומחייבחכמי העדה 

 על פי אפשרות הראייה.בקיום מועדי השם 
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  הנחיות כלליות
ראשי החודשים נקבעו בסיוע שיטות חישוב מדעיות   .א

 בעולםהמספקות ממצאים על אפשרות ראיית הלבנה 
 באופק מדינת ישראל.ביחס לשקיעת השמש 

לפני  בעולם הלבנהבלילה בו קבענו ראש חודש תראה   .ב
לא כלומר אם יהיה האופק צח ( שקיעת השמש בארץ

יהיו גורמים מפריעים כגון: עננים, לחות, הפרעות 
 אטמוספריות, טופוגרפיות וכדומה).

 בדקות שרות הירחין משך זמן בתחילת כל חודש מצו  .ג
קיעת . זהו משך הזמן משקיעת השמש ועד שבארץ

של  חלקו המואר ניםכמו כן מצוי .הירח בערב ר"ח
 .לעיני שוכני ארץ וצורתו ,טיית החרמשנזווית  ,הירח

 מחלף הירח כל חודש ציינו את הזמנים בהם חל רגעב  .ד
בו נמצא הירח בין כדור הארץ לבין  ו הרגעזה .)ה(מ"

חלקו המואר של הירח המופנה כלפי כדור השמש, בו 
 גודלו המזערי ולאחר מכן גדל חזרה.התמזער להארץ 

ולפי  אופק ירושליםמצוינים בלוח זה הם לפי הזמנים ה  .ה
שעון חורף, אולם בהנהגת שעון קיץ יש לתקן בהתאם. 
זמני השקיעה באופקים אחרים הם שונים והם תלויים 

 רוחב וגובה מעל פני הים. ,בקווי אורך
התאריך העברי מתחיל משקיעת השמש, להבדיל   .ו

 מהתאריך הבינלאומי המתחיל מחצות הלילה.
חצי שעה לפני שקיעת השמש.  –כניסת שבת, חג ומועד   .ז

 ש.מוצאי שבת, חג וצומות חצי שעה אחרי שקיעת השמ

ההיטהרות מטומאה: רחיצה וכיבוס בגדים לפנות ערב,   .ח
  וההיטהרות תקפה לאחר שקיעת השמש.
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Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:4818יום תרועה  פרשת קדשים*שלישיא

17:4719ליל סליחות*רביעיב

17:4420ליל סליחות*חמישיג

ליל סליחות*שישיד
17:4221 ערש"ק 17:12

17:4022וילך,   שבת רחמיםפרשת*שבתה

*ראשוןו
ליל סליחות

17:3923

17:3824ליל סליחות*שניז

17:3625ליל סליחות*שלישיח

ליל סליחות*רביעיט
17:3526ערב יוה"כ 18:05

17:3427יום הכפורים פר' אחרי מות*חמישיי

מוצאי יוה"כ 18:03שישייא
17:3328ערש"ק 17:03

17:3229האזינופרשתשבתיב

18:0017:3030מוש"קראשוןיג

16:5817:281עמ"ק.Octשנייד

17:272חג הסוכות  פרשת אמור*שלישיטו

 ימים אשר אין עורכים בהם טכסי נישואין *

         מוש"ק  18:09 
תחילת שעון חורף
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 תשרי  ה'תשע"ג
Oct. 2012השביעיהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:263מומ"ק 17:56ב' של סוכות*רביעיטז

17:254ג' של סוכות*חמישייז

17:245ערש"ק 16:54ד' של סוכות*שישייח

17:226ז. הברכה, ש. חוה"מפרשת*שבתיט

17:217מוש"ק 17:51ו' של סוכות*ראשוןכ

ז' של סוכות*שניכא
עמ"ק 17:50

17:208

17:199שמיני עצרת, פר' זאת הברכה*שלישיכב

ערב צוםרביעיכג
17:4717:1710מומ"ק

17:1611צום השביעי#חמישיכד

16:4517:1512ערש"קשישיכה

17:1413בראשיתפרשתשבתכו

17:4317:1314מוש"קראשוןכז

17:1215מ"ה 14:05שניכח

17:1116ערב ראש חודששלישיכט

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#
11



 חשון  ה'תשע"ג
Oct./Nov. 2012השמיניהחודש

%דקות36שרות הירח 1.78°חלקו המואר 63זוית 
Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:1017ראש חודש חשוןרביעיא

17:0818חמישיב

16:3717:0719ערש"קשישיג

17:0620נחפרשתשבתד

17:3517:0521מוש"קראשוןה

17:0422שניו

17:0323שלישיז

17:0224 רביעיח

17:0125  חמישיט

16:3017:0026ערש"קשישיי

16:5927לך-לךפרשתשבתיא

17:2816:5828מוש"קראשוןיב

16:5729  שנייג

16:5630  שלישייד

16:5531  רביעיטו

12



 חשון  ה'תשע"ג
Nov. 2012השמיניהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

Nov.16:541חמישיטז

16:2316:532ערש"קשישייז

16:533וירא,   עקדת יצחקפרשתשבתיח

17:2216:524מוש"קראשוןיט

16:515 שניכ

16:516  שלישיכא

16:507  רביעיכב

16:498  חמישיכג

16:1816:489ערש"קשישיכד

16:4710 חיי שרהפרשתשבתכה

17:1616:4611מוש"קראשוןכו

16:4612  שניכז

16:4513  שלישיכח

16:4514 מ"ה  00:11רביעיכט

16:4515 ערב ראש חודשחמישיל
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 כסלו  ה'תשע"ג
Nov. 2012התשיעיהחודש

%דקות93שרות הירח 4.32°חלקו המואר 47זוית 
Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

16:4416ערש"ק 16:14ר"ח כסלושישיא

16:4417תולדות יצחקפרשתשבתב

17:1316:4318מוש"קראשוןג

16:4319 שניד

16:4220  שלישיה

16:4221 רביעיו

16:4122חמישיז

16:1116:4123ערש"קשישיח

16:4124ויצא,   סולם יעקבפרשתשבתט

17:1016:4025מוש"קראשוןי

16:4026 שנייא

16:4027  שלישייב

16:4028רביעייג

16:4029  חמישייד

16:1016:4030ערש"קשישיטו
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 כסלו  ה'תשע"ג
Dec. 2012התשיעיהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

Dec.16:401וישלחפרשתשבתטז

17:1016:402מוש"קראשוןיז

16:403  שנייח

16:404 שלישייט

16:405 רביעיכ

16:396  חמישיכא

16:1016:407ערש"קשישיכב

16:408 וישבפרשתשבתכג

17:1016:409מוש"קראשוןכד

16:4010  שניכה

16:4111  שלישיכו

16:4112 רביעיכז

16:4113  מ"ה 10:43חמישיכח

16:4114ערש"ק 16:11ערב ראש חודששישיכט
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 טבת  ה'תשע"ג
Dec. 2012העשיריהחודש

%דקות85שרות הירח 2.45°חלקו המואר 28זוית 
Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

16:4115פרשת   ויהי מקץ, ר"ח טבתשבתא

17:1216:4216מוש"קראשוןב

16:4217 שניג

16:4318 שלישיד

16:4319 רביעיה

16:4420 חמישיו

16:1416:4421ערש"קשישיז

16:4522ויגשפרשתשבתח

ערב צוםראשוןט
17:1516:4523מוש"ק

16:4624 צום העשירי #שניי

16:4625  #שלישייא

16:4726 #רביעייב

#16:4727חמישייג

16:1816:4828ערש"ק#שישייד

16:4829ויחיפרשת#שבתטו

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

16



 טבת  ה'תשע"ג
Dec. 2012/Jan. 2013העשיריהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:1916:4930מוש"ק#ראשוןטז

16:5031  #שנייז

Jan. 201316:501#שלישייח

16:512 #רביעייט

16:523  #חמישיכ

16:2316:534ערש"ק#שישיכא

16:535 ואלה שמותפרשת#שבתכב

17:2416:546מוש"ק#ראשוןכג

16:557  #שניכד

16:568  #שלישיכה

16:579  #רביעיכו

16:5810  #חמישיכז

16:2916:5911מ"ה 21:43          ערש"ק#שישיכח

17:0012וארא,      ערב ר"חפרשת#שבתכט

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

17



 שבט  ה'תשע"ג
Jan. 2013האחד עשרהחודש

%דקות58שרות הירח 1.1°חלקו המואר 1זוית 
Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:0013מוש"ק 17:30ראש חודש שבטראשוןא

17:0114 שניב

17:0215 שלישיג

17:0316 רביעיד

17:0417  חמישיה

16:3517:0518ערש"קשישיו

17:0619בא אל פרעהפרשתשבתז

17:3717:0720מוש"קראשוןח

17:0821 שניט

17:0922 שלישיי

17:0923 רביעייא

17:1024  חמישייב

16:4117:1125ערש"קשישייג

17:1226 ויהי בשלחפרשתשבתיד

17:4317:1327מוש"קראשוןטו
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 שבט  ה'תשע"ג
Jan./Feb. 2013האחד עשרהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:1428  שניטז

17:1529  שלישייז

17:1630  רביעייח

17:1731  חמישייט

16:4817:181ערש"ק.Febשישיכ

17:192 וישמע יתרופרשתשבתכא

17:5017:203מוש"קראשוןכב

17:214 שניכג

17:225  שלישיכד

17:226  רביעיכה

17:237  חמישיכו

16:5417:248ערש"קשישיכז

17:259ואלה המשפטיםפרשתשבתכח

17:5617:2610מוש"קמ"ה 09:20ראשוןכט

17:2711 ערב ראש חודששניל

19



 אדר  ה'תשע"ג
Feb. 2013השנים עשרהחודש

%דקות84שרות הירח 2.47°חלקו המואר 2-זוית 
Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:2812 ראש חודש אדרשלישיא

17:2813  רביעיב

17:2914  חמישיג

17:0017:3015ערש"קשישיד

17:3116תרומהפרשתשבתה

18:0217:3217מוש"קראשוןו

17:3218 שניז

17:3319 שלישיח

17:3420  רביעיט

17:3521חמישיי

17:0517:3522ערש"קשישייא

17:3623תצוה, ש.סמוך לפוריםפרשתשבתיב

ערב פורים,  קריאת המגילהראשוןיג
17:3724מוש"ק 18:07

17:3825יום א' של פוריםשנייד

17:3926 יום ב' של פוריםשלישיטו
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 אדר  ה'תשע"ג
Feb./Mar. 2013 השנים עשרהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:3927  רביעיטז

17:4028 חמישייז

17:1117:411מוש"ק.Marשישייח

17:422כי תשאפרשתשבתיט

18:1317:433מוש"קראשוןכ

17:434 שניכא

17:445שלישיכב

17:456  רביעיכג

17:457  חמישיכד

17:1617:468ערש"קשישיכה

17:479ויקהל ופקודיפרשתשבתכו

18:1817:4810מוש"קראשוןכז

17:4911  מ"ה 21:54שניכח

17:4912 ערב ראש חודששלישיכט
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 ניסן  ה'תשע"ג
Mar.2013הראשוןהחודש

%דקות47שרות הירח 0.9°חלקו המואר 12-זוית 
  החודש הזה לכם ראש חודשים

(שמות י"ב 2)  ראשון הוא לכם לחודשי השנה

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:5013 ראש חודש ניסןרביעיא

17:5114  חמישיב

17:2117:5115ערש"קשישיג

17:5216ויקראפרשתשבתד

18:2317:5317מוש"קראשוןה

17:5318  שניו

17:5419 שלישיז

17:5520  רביעיח

17:5521  חמישיט

17:2617:5622ערש"קשישיי

17:5723צו,   הלל הגדולפרשתשבתיא

18:2717:5724מוש"קראשוןיב

17:5825  שנייג

17:2917:5926ערמ"קליל הסדרשלישייד
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 ניסן  ה'תשע"ג
Mar./Apr. 2013הראשוןהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'ספירת העומריוםתאריך

17:5927חג המצות, פר' בא אל פרעה*רביעיטו

18:0028מומ"ק 18:30ב' של חג המצות*חמישיטז

18:0129ערש"ק 17:31ג' של חג המצות*שישייז

18:0130שמיני,   שבת חוה"מפרשת*שבתיח

18:0231מוש"ק 18:32יום הנפת העומרא *ראשוןיט

18:031ערמ"ק 17:33ו'  של חג המצותב *שניכ

18:032שביעי עצרת, פרשת בשלחג *שלישיכא

18:043מומ"ק 18:34דרביעיכב

18:054החמישיכג

18:055ערש"ק 17:35ושישיכד

18:066תזריע ומצורעפרשתש.אשבתכה

18:3718:077מוש"קחראשוןכו

18:078 # יום הזיכרון לשואה #טשניכז

18:089ישלישיכח

18:0910מ"ה 11:39יארביעיכט

18:0911ערב ראש חודשיבחמישיל
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 אייר  ה'תשע"ג
Apr. 2013השניהחודש

%דקות68שרות הירח 1.64°חלקו המואר 7זוית 
Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

18:1012ערש"ק 17:40ר"ח אייריגשישיא

18:1113אחרי מותפרשתש.בשבתב

18:4118:1114מוש"קטוראשוןג

#18:1215 יום הזיכרון לחללי צה"ל #טזשניד

18:1316 יום העצמאותיזשלישיה

18:1317יחרביעיו

18:1418 יטחמישיז

17:4518:1519ערש"קכשישיח

18:1520קדושיםפרשתש.גשבתט

18:4618:1621מוש"קכבראשוןי

18:1722כגשנייא

18:1823כדשלישייב

18:1824  כהרביעייג

18:1925  כוחמישייד

17:5018:2026ערש"קכזשישיטו
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 אייר  ה'תשע"ג
Apr./May. 2013השניהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'ספירת העומריוםתאריך

18:2027אמורפרשתש.דשבתטז

18:5118:2128מוש"קכטראשוןיז

18:2229  לשנייח

18:2330  לאשלישייט

May.18:241 לברביעיכ

18:242  לגחמישיכא

17:5518:253ערש"קלדשישיכב

18:264בהר סיני ובחוקותיפרשתש.השבתכג

18:5618:265מוש"קלוראשוןכד

18:276  לזשניכה

18:287  לחשלישיכו

18:288יום ירושליםלטרביעיכז

18:299  מחמישיכח

18:3010ערש"ק 18:00מ"ה 02:30      מאשישיכט

18:3011במדבר,    ערב ר"חפרשתש.ושבתל
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 סיון  ה'תשע"ג
May 2013השלישיהחודש

%דקות80שרות הירח 2.58°חלקו המואר 27זוית 
Dateש.שמשכני'/יצ'ספירת העומריוםתאריך

18:3112מוש"ק 19:01ראש חודש סיון מגראשוןא

18:3213מדשניב

18:3214 מהשלישיג

18:3315מורביעיד

18:3416מזחמישיה

18:0418:3417ערש"קמחשישיו

18:3518נשאפרשתש.זשבתז

18:3619חג השבועות, פרשת יתרוראשוןח

19:0718:3720מומ"קשניט

18:3721 שלישיי

18:3822  רביעייא

18:3923חמישייב

18:0918:3924ערש"קשישייג

18:4025 בהעלותךפרשתשבתיד

18:4126ראשוןטו
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 סיון  ה'תשע"ג
May/Jun. 2013השלישיהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

18:4127שניטז

18:4228 שלישייז

18:4229  רביעייח

18:4330  חמישייט

18:1418:4431ערש"קשישיכ

Jun.18:441שלח לךפרשתשבתכא

19:1518:452מוש"קראשוןכב

18:453  שניכג

18:464 שלישיכד

18:465 רביעיכה

18:476  חמישיכו

18:1718:477ערש"קשישיכז

18:488קרח     מ"ה 17:57פרשתשבתכח

ערב ראש חודשראשוןכט
18:489מוש"ק 19:18

27



 תמוז  ה'תשע"ג
Jun. 2013הרביעיהחודש

%דקות35שרות הירח 1.05°חלקו המואר 59זוית 
Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

18:4910 ראש חודש תמוזשניא

18:4911  שלישיב

18:5012 רביעיג

18:5013 חמישיד

18:2018:5014ערש"קשישיה

18:5115 ֹחקת התורהפרשתשבתו

19:2118:5116מוש"קראשוןז

18:5217ערב צוםשניח

18:5218 צום הרביעי#שלישיט

18:5219  #רביעיי

18:5320  #חמישייא

18:2318:5321ערש"ק#שישייב

18:5322 בלקפרשת#שבתיג

19:2318:5323מוש"ק#ראשוןיד

18:5324  #שניטו

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#
28



 תמוז  ה'תשע"ג
Jun./Jul. 2013הרביעיהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

#18:5325שלישיטז

18:5326 #רביעייז

#18:5327חמישייח

18:2318:5328ערש"ק#שישייט

18:5329 פינחספרשת#שבתכ

19:2318:5330מוש"ק#ראשוןכא

Jul.18:531 #שניכב

18:532  #שלישיכג

18:533  #רביעיכד

18:534 #חמישיכה

18:2318:535ערש"ק#שישיכו

18:536 מטות ומסעיפרשת#שבתכז

19:2318:537מוש"ק#ראשוןכח

18:538 מ"ה  #09:16שניכט

18:529 ערב ראש חודש#שלישיל

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#
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 אב  ה'תשע"ג
Jul. 2013החמישיהחודש

%דקות34שרות הירח 1.97°חלקו המואר 64זוית 
Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

18:5210 ראש חודש אב#רביעיא

18:5211 #חמישיב

18:2218:5212ערש"ק#שישיג

18:5113אלה הדבריםפרשת#שבתד

19:2118:5114מוש"ק#ראשוןה

18:5015 ערב צום#שניו

18:5016 צום החמישי #שלישיז

18:5017 #רביעיח

18:4918 ערב צום#חמישיט

18:4919ערש"ק 18:19צום איכה#שישיי

18:4820ואתחנן, שבת נחמהפרשתשבתיא

19:1818:4821מוש"קראשוןיב

18:4722 שנייג

18:4723  שלישייד

18:4624רביעיטו

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#
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 אב  ה'תשע"ג
Jul./Aug. 2013החמישיהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

18:4625 חמישיטז

18:1518:4526ערש"קשישייז

18:4427עקבפרשתשבתיח

19:1418:4428מוש"קראשוןיט

18:4329  שניכ

18:4230  שלישיכא

18:4131  רביעיכב

Aug.18:401 חמישיכג

18:1018:402ערש"קשישיכד

18:393 ראהפרשתשבתכה

19:0818:384מוש"קראשוןכו

18:375 שניכז

18:366  מ"ה 23:52שלישיכח

18:357  רביעיכט

18:348 ערב ראש חודשחמישיל
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 אלול  ה'תשע"ג
Aug. 2013השישיהחודש

%דקות38שרות הירח 3.23°חלקו המואר 67זוית 
Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

18:339ערש"ק 18:03ר"ח אלולשישיא

18:3210 שופטיםפרשתשבתב

19:0118:3111מוש"קראשוןג

18:3012 שניד

18:2913  שלישיה

18:2814  רביעיו

18:2715  חמישיז

17:5618:2616ערש"קשישיח

18:2517כי תצאפרשתשבתט

18:5418:2418מוש"קראשוןי

18:2319  שנייא

18:2220  שלישייב

18:2121  רביעייג

18:2022  חמישייד

17:4818:1823ערש"קשישיטו
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 אלול  ה'תשע"ג
Aug./Sep. 2013השישיהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

18:1724והיה כי תבואפרשתשבתטז

18:4618:1625מוש"קראשוןיז

18:1526 שנייח

18:1427 שלישייט

18:1228 רביעיכ

18:1129  חמישיכא

17:4018:1030ערש"קשישיכב

18:0931 ִנצבים ווילךפרשתשבתכג

.Sepראשוןכד
18:3818:081מוש"ק

18:072  שניכה

18:053  שלישיכו

18:044 רביעיכז

18:035  מ"ה 13:35חמישיכח

18:026ערש"ק 17:32ערב יום תרועהשישיכט
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 תשרי  ה'תשע"ד
Sep. 2013השביעיהחודש

%דקות21שרות הירח 1.58°חלקו המואר 71זוית 
Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

18:007יום תרועה, פרשת קדשיםשבתא

*ראשוןב
ליל סליחות

17:598

ליל סליחות*שניג
 17:589

ליל סליחות*שלישיד
 17:5710

ליל סליחות*רביעיה
 17:5611

ליל סליחות*חמישיו
 17:5512

ליל סליחות*שישיז
17:5413ערש"ק 17:24

17:5314האזינו,  שבת רחמיםפרשתשבתח

ליל סליחות*ראשוןט
17:5015ערב יוה"כ 17:10

17:4916יום הכיפורים, פר' אחרי מות*שניי

18:18מוצאי יוה"כשלישייא 17:4817ר

17:4618רביעייב

17:4519חמישייג

17:1417:4420ערש"קשישייד

17:4221חג הסוכות,  פרשת אמורשבתטו

 ימים אשר אין עורכים בהם טכסי נישואין *

   מוש"ק 18:29 
תחילת שעון חורף
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 תשרי  ה'תשע"ד
Sep./Oct. 2013השביעיהחודש

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:4122מוש"ק 18:11ב' של סוכות*ראשוןטז

17:4023ג'  של סוכות*שנייז

17:3824ד' של סוכות*שלישייח

17:3725ה' של סוכות*רביעייט

17:3626ו'  של סוכות*חמישיכ

17:3427ערש"ק 17:04ז' של סוכות*שישיכא

17:3328שמיני עצרת, פר' זאת הברכהשבתכב

ערב צוםראשוןכג
18:0217:3229מוש"ק

17:3030צום השביעי#שניכד

Oct.17:291שלישיכה

17:282רביעיכו

17:263חמישיכז

16:5517:254ערש"קשישיכח

17:245בראשית  מ"ה 02:23פרשתשבתכט

ערב ר"חראשוןל
17:5217:226מוש"ק

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#
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  עומדים להינשאהודעה ל

הראשי של העדה  מאז הקמת המדינה, מוכר הרב
המדינה מספקת תעודות שם נישואין וגירושין; וכר

רגילות ותקפות לצורך רישום ממלכתיות  נישואים
  ו.נואמונת טקס נערך לפי מנהגנוהרק ו םשואיהני

 נישואין בעדה הינו הליך נכוןלהרישום ש מודגש  
נעים  שוויוני, ,קלאמונתנו ומנהגנו, והוא לפי וצודק ו

מוכרים לכל  הנישואים בסופו של ההליך, ומכובד.
  דבר ועניין על ידי מדינת ישראל, באופן שוויוני.

, המקומי לאחר התייעצות עם הרבלצורך רישום,   
הזוגות העומדים להינשא להירשם בלשכת מתבקשים 

 לפחותיום  45, רמלהמשרד העדה בבשום הנישואין יר
בלבוש צנוע . ללשכה יש להגיע לפני תאריך הנישואין

מצוידים בתעודות זיהוי  כעדים, בליווי ההוריםו
  שלוש תמונות של כל אחד מבני הזוג.במעודכנות ו

שלא שניהם נולדו למשפחה יהודים זוג -בני  
 אליה, ומבקשים להינשא בעדה ולהצטרף קראית

ועליהם לפנות לבית הדין לקבלת יכולים לעשות כן, 
  הדרכה והנחיות.

אין עורכים נישואין  ודגש כימ וגות,לתשומת לב הז     
חגים במוצאי שבתות, בשבתות ובבימים המקודשים, 

נישואין בימי צער ואבלות  , וכן אין עורכיםמועדיםבו
  #).-* או ב-ב השנה (הימים מסומנים בלוח
  !לזוגות הנישאים ברכותינו
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  ברית מילה

עולם, -שבין עם ישראל לבין בוראאת ברית המילה, 
ביום השמיני להולדת הבן, אפילו אם הוא  םיש לקיי

  ובתנאי שהנולד בריא. בחג,חל בשבת או 
העור ( את העורלההתורה מצווה אותנו למול   

המכסה את העטרה) בכלי חד כדי שלא יכאב לנימול 
  ., ולא דבר אחר נוסף על כךיתר על המידה

 לאהמוהלים הקראים נאמנים לפשט הכתוב,   
נוסף למילה שני הליכים נוספים שמבצעים במבצעים 

הסרת העור , שהינה 'פריעה'המוהלים הרבניים, והם: 
וכן  הדק הפנימי המכסה את העטרה בעזרת הציפורן

המוהל  ע"ישל איבר המין של התינוק  'מציצה'
בכך מפחיתים  שיטתם."דם הברית" ל להוצאת

את הסיכוי להידבק במחלות  המוהלים הקראים
ם לתינוקות ת הרפס, שעלולות להיגררבות, לרבו

חיתוך העור , ובנוסף בעקבות המציצה הישירה
מונע כאב מיותר לתינוק  הפנימי ביחד עם העורלה
  .בריאותייםנזקים ומפחית את החששות ל

אם נולד לכם בן נשמח לסייע לכם בהזמנת אחד   
בהזמנת רב או וכן , מהמוהלים המקצועיים שלנו
  .שבחרתםלכל מוהל , מקהלה לטקס ברית המילה

  052-2948842 :הרב משה יוסף (אופקים)המוהל  
  050-2305146 :)(אשדודגולן יוסף המוהל 
  08-8664491(אשדוד):  הרב יוסף אלגמילהמוהל  
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  טקסים לאירועים

ן נית(ברית, קריאת שם, חתונה ועוד) לכל אירוע 
להזמין את אחד מרבני העדה לשאת ברכה מסורתית, 

אנא צרו קשר עם הרב  פי מסורתנו.ולקיים טקס על 
  המקומי או עם כל אחד מרבני העדה.

ייחודי בנוסף, קיימת אפשרות לעריכת טקס   
מקהלת מרה של נגינה וזִ  אך מחודש, בליווי מסורתי

  .08-9249104בני מקרא. לפרטים, צרו קשר בטל' 
  

  ספר חדש

יצא לאור ספר שהננו שמחים להודיע לבני הקהילה 
מוסר ודעת" מאת הרב הראשי  "שערי אמונה,

הספר כולל דרשות  .יצ"ו לשעבר, הרב אליהו מרזוק
ונאומים מחכימים ומעניינים, רבים ומגוונים 

  מתקופת כהונתו כרב ראשי וכרב קהילת אופקים.
את הספר ניתן לקבל בחינם, בתרומת הרב אליהו 
מרזוק, למען הפצת התורה בעדה, והעמקת התודעה 

  העדה.והזיקה של בני 
*      *      *  

 כמו כן, ניתן לרכוש סידורי תפילה, ספרי מצוות
  , במשרדי המועצה העליונה.נותשרוספרי פ

לתרומות להוצאה לאור של ספרים חדשים, 
  אנא פנו אלינו. –ספות ולהקדשות ספרים וליוזמות נ

38



   

  הודעה למתגייסים

בני העדה השומרים מסורת ומקפידים על הגעה 
ים לזכות באישור המיועד לצבא מטעם לתפילות, יכול

  .יהודים קראיםהעדה על היותם 
האישור מעניק לחיילים בני העדה הקלת ת"ש,   

בהתאם לפקודות מטכ"ל, אשר מאפשרת להם חופשה 
בשבתות ובמועדים, כדי שיוכלו לקיים את מנהגי 

  העדה ולשמור על קדושת המועדים.
בהתאם להחלטת המועצה הדתית והנהלת העדה,   

המקפידים לנערים ונערות  רקאישורים לצבא יינתנו 
יסים ויעברו הדרכה שיגיעו לכנס מתגילהגיע לתפילות, 
  ומבחן בקיאות.

במהלך השנה יתקיימו מספר כנסי מתגייסים,   
לומדים שאליהם מתבקשים להגיע נערים ונערות 

לקרוא חוברת לרכוש ויש לפני הכנס  בכיתות י"א, י"ב.
קצרה על היהדות הקראית. החוברת תימסר הדרכה 

  בעת ההרשמה, במשרדי העדה השונים.
אנא עקבו אחר ההודעות והפרסומים לגבי מועדי   

  .08-92105870או בררו בטל':  הכנסים הקרובים.
  

  אתרי אינטרנט מומלצים:

  www.karaite.org .il  –האתר הרשמי של העדה 
   www.karaim.net  –פורטל היהודים הקראים בישראל 

 www.karaites.org  –אתר הקהילה בסן פרנסיסקו 
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  אבלות וקבורה

מפעילה חברת קדישא לפי מנהגנו, לטיפול בכל ענייני  העדה

  "ו.ח, הקבורה

בהיוודע דבר הפטירה, חייב האדם להפסיק מיד את   

והסידורים הדרושים עבודתו השוטפת ולעשות את הפעולות 

  להבאת המת למנוחת עולמים בהקדם האפשרי.

באשדוד,  :יש לדווח מיד על המקרה למשרד הקהילה  

(מר  052-4236448, או   08-8532655: הובסביב גת בקריית

בנימין  – הארץ ובשאר במצליח, ברמלהיוסף אלגזר). 

  .054-5550443אלגזר  

יש לדאוג לקבל תעודת פטירה בשלושה עותקים   

פנות ללשכת הבריאות האזורית ולחתומים ע"י רופא, 

הפטירה -קבורה וזאת עם הגשת תעודת-לקבלת רשיון

הנפטר. (אם הנפטר נפטר בבית הזהות של -בצירוף תעודת

  ).דחולים נותנים שם רישיון קבורה מי

הקבורה יש לפנות למשרדי העדה -עם קבלת רשיון  

לקביעת מועד הלוויה. שירותי הקבורה ניתנים בחינם, 

וכוללים העברת הנפטר לבית העלמין (אם נפטר בקרבת 

וקבורה; ניהול הלוויה וצידוק  תכריכיםמקום); רחיצה, 

  "י הרב.הדין ע

"פ תעריף משרד עחיים בחלקת קבר  לרכוש ניתן  

  .המשפחההדתות. עלויות הקמת המצבה חלות על 

אלוהי ישראל יברך את כל בית ישראל בחיים טובים 

  ם בבניין ציון וירושלים, אמן ואמן.מינחו
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  ובית הדין -גירושין 

 לענייני העדה של הדין בית פועל ברמלה העדה במרכז
  .אישות

 של אישית הסכמה יסוד על פועל הקראיהדין  בית  
 פתרון מאפשר והוא, בפניו להתדיין לבוא המתדיינים

, הנישואים חיי במהלך שמתעורר קושי לכל ונוח צודק
 הצורך במידת. בית לשלום להגיע ניסיון לרבות
 מוסמך, כן כמו. גירושין הליך לבצע הדין בית מוסמך
  .כבורר הזוג בני ממונות בענייני לדון הדין בית
 העדה מטעם המתקיימים הגירושים כי מודגש  

 הם ואין, מלא באופן ישראל מדינת ידי על מוכרים
  .בעתיד כלשהן בעיות לעורר עלולים

 הרבני הדין לבית מהגעה פטורים העדה בני זוג בני  
אם אחד מבני הזוג  ואינם כפופים לסמכות שיפוטו,

 תביעה כנגדם הוגשה בו במקרה אף מתנגד, וזאת
 אל לפנות יש, כזה במקרה. שם להתדיין לבוא

, בו סירוב כתב לקבל כדי, הדתית המועצה מזכירות
יוסבר כי מאחר ובן הזוג נמנה על עדת היהודים 

  .הוא לא יגיע להתדיין שם –הקראים 
 בהם הנושאים בכל הדין בבית תיק לפתיחת  

הרב , הדין בית לאב לפנות יש, הדין בית מטפל
 למזכירות או, 08-9250808ר, בטל' אברהם גב

  .08-9249104  ,העליונה המועצה
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  ופעיליה הקהילהמוסדות טלפונים של 

 המועצה העליונה והדתית 
  karaite@bezeqint.net  רמלה 101| ת"ד  16רח' קלאוזנר 

  08-9221598|  פקס  08-9249104' טל    
  08-9250808  גבר םהרב אברה -ורישום נישואים "ד ביה

  08-9921894  לשעבר הרב הראשי - הרב אליהו מרזוק

  054-4918348  הרב הראשי - זפירובן יוסף הרב משה 

  08-9241869  סגן הרב הראשי - הרב דוד אלישע

  050-5733723  סגן הרב הראשי - הרב עובדיה מורד

  054-2122297  עורך הלוח - הרב מגדי שמואל

  08-8532655  הדתית המועצה מזכיר - ד"ר אברהם כפלי

  050-6909535  יו"ר המועצה העליונה - רואהה נריה

  050-4938977  סיו"ר המועצה העליונה - אברהם כהן

  054-6617048  יו"ר ועדת חינוך - מגדי טחן

  054-2613379   מנכ"ל העמותה - שלמה גבר
  

 אופקים סניף 
  abihad@walla.com   , אופקים5| ת"ד  22רח' הרמב"ם 

  08-9924796| טל':  08-9963666פקס:     
  052-2948842  , שוחט ומוהלרב אופקים - שה יוסףהרב מ

  050-9025409  מזכיר -דוד מצליח 
  052-3536101  גזבר -יהושע דבח 
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 דאשדו סניף 
  karaite2010@gmail.com   , אשדוד4| ת"ד  7' האצ"ל רח

  08-8532655| טל':  08-8532365: פקס    
  08-8532655   'א רובע, 7"ל האצ' רח"כ "ענן הנשיא", ביה
  08-8669309  "בי רובע, 9' תשרי רח"כ "כתר תורה", ביה

  052-4236448  אלגזר יוסי - חברה קדישא
  08-8535537  44/4אטליז אשדוד, רח' הראשונים 

  08-8531352  רב אשדוד לשעבר - הרב משה פירוז
  08-8568835  אשדודרב  - הרב אליהו דבח
  054-2122297  רב באשדוד - הרב מגדי שמואל
  052-6434025  מ"מ רב אשדוד - ד"ר אברהם כפלי
  08-8664491  רב באשדוד - הרב יוסף אלגמיל

  054-2284088  מ"מ רב אשדוד - בן יוסף
  054-5619144  עובד חינוך -יוסי יפת 

  08-8660053  . בית הכנסת המרכזיג -חיים אלישע 
  052-2349138  . בית הכנסת כתר תורהג - כהןאלי 

  054-3220970  אשדוד סניףיו"ר  - מוטי מנשה
  052-3318706  גזבר - יהושע מצליח

  054-2829295   מזכיר - אמיל יפת

 שבע-ארב סניף 
  , ב"ש4361רח' אברהם אבינו, שכונה ד' | ת"ד ב"כ יהב

  08-6492283': טל    
   שבע-בבאררב  - יוסף מורד הרב
  08-6486752  רב הקהילה בב"ש - יהושע פירוזהרב 
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  054-4918348  הרב הראשי ורב בב"ש - זהרב משה פירו
  057-7205182  ך ועוזר רבפעיל חינו - שמחון פירוז

  052-4830838  שבע-באר סניףיו"ר  - חביב אלטנני
  057-8163499  גזבר - דוד אלגזר

  054-7366588  מזכיר -יאיר אלטנני
  050-6727192  שבע-בבאר פעיל - מרדכי אלטנני

 בית עזרא 
 052-6620440  עזרא-חזן בבית - חנן רצון

 ים-בת סניף 
  ים-בת ,299| ת"ד  7"כ "שערי תקווה", רח' העצמאות יהב

  03-5082149': טל    
  050-5733723  ים-רב בבת - הרב עובדיה מורד

  054-4425420  ג. בית הכנסת – יהושע סייהו

  050-5704479  יו"ר הסניף - עדי ירושלמי
  054-9077348  גזבר - אלפרד פירוז

  077-5046378  מזכיר -חביב פאר 

 ירושלים סניף 
  02-6286688  , הרובע היהודי8כנסת, רח' הקראים הבית 

  02-6274728  מורשת בני מקרא" מרכז"
  02-5857935  ירושליםברב  - הרב משה דבח

  050-6282045  הסניף"ר יו - שמעון שמעון
  052-5940610  הסניף מזכיר - אברהם דקל
  054-6617048  גזבר - מגדי טחן
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 מצליח סניף 
  08-9253844  76836ב"כ "מצליח", מושב מצליח, מיקוד 

  054-8048143  רב במושב מצליח - הרב דוד אלישע
   08-9242098  במושב מצליח חזן - אברהם כהן הרב

  052-6863783  עובד חינוך - חן כהן
  050-9231667  פעיל חינוך -אלמוג לוי 

  052-5773154  מצליח סניףיו"ר  - חיים כהן
  050-8319483  מזכיר הסניף - נריה מסעודה
  054-7585964  גזבר - אמנון אלישע

 ערד 
  08-9950045  רב אזור הדרום - הרב אברהם סרגני
   057-8153240  ערדבחזן  - החזן יצחק סרגני

 גת-יתיקר סניף 
 08-6887508  17 גת רחבתהכנסת ברח'  בית

  08-6816340  גת-יתירב קר - הרב יוסף פסח
  052-2762155  גת-תיקרי סניףיו"ר  - אלי מרזוק
 054-6272889  גזבר - אלעד פסח

 סניף ראשון לציון 
  6הכנסת ברח' נחמן סירקין  בית

  054-7910304  ראשל"צ סניףיו"ר  - מלאכי אושרן
  050-5229700  גזבר - יוסף אלישע

  052-5715688  פעיל - מרדכי אלישע
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 רמלה סניף 
    , רמלה92ת"ד 
  08-9250808  16 קלאוזנר' רח - "ענן הנשיא"כנסת הבית 
  08-9248435  צבי-רח' בן - "חיזוק אמונה" נסתכה יתב

  054-5550443  חברה קדישא, בנימין אלגזר
  08-9250825  5 דניאל מנחם' רחאטליז רמלה, 

  08-9213372   רב ברמלה -הרב אברהם גבר 
  08-9237335  רב ברמלה - ברוך עובדיה הרב

  08-9244408  מונהאיזוק חזן בב"כ ח - הרב ברוך לוי
  08-9933517  בית הכנסת חיזוק אמונה ג. - חביב גבר
  054-4925687  משרת בקודש ורכז חינוך - מאור דבח
  052-6863783  פעיל חינוך - חן כהן

  052-8225731   רמלה סניףיו"ר  - לוי אליהו
  057-4002648  גזברית - שרית לוי

  050-4401811  מזכיר - אלי אלטחן
 08-9242711  פעיל - מרדכי אלגזר

 רנן סניף 
 08-9923065  51110, מיקוד ביה"כ ע"ש משה מרזוק

  08-9922023  רב ברנןמ מ" - החזן משה מסעודה
  08-9926963  רנן סניףיו"ר  - מרדכי לישע

  054-6614288  חבר המועצה הדתית - גבי מסד
  052-4702729  פעיל נוער - כהןדור 
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  תפילת הדרך ליחיד

 ,יי אבוַת י ואלוהֵ ה' אלוהַ  ,ן מלפניךרצוֹ  
, שתוליכני בשלום ותדריכני בשלום

י  ב:וותשמרני מאויב ואורב על הדרך ככת ּכִ
ְך ִלׁשְ ַמלְ  ִים ָכל ָמְרָך בְּ ָאָכיו ְיַצּוֶה ּלָ ּפַ ָרֶכיָך: ַעל ּכַ ּדְ

ָ יִ  ן ׂשּ ֶאֶבן ַרְגֶלָך: ותקיים עלי מקרא אּוְנָך ּפֶ ּגֹף ּבָ ּתִ
ר  ֹכל ֲאׁשֶ יָך ּבְ ַמְרּתִ ְך ּוׁשְ שכתוב: ְוִהּנֵה ָאֹנִכי ִעּמָ
י לֹא ֶאֱעזְָבָך  ֹבִתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהזֹּאת ּכִ ֵלְך ַוֲהׁשִ ּתֵ
י ָלְך: ותצליח  ְרּתִ ּבַ ר ּדִ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ר ִאם ָעׂשִ ַעד ֲאׁשֶ

י לטובה, ותתנני שאלות לבדרכי ותמלא כל מִ 
י לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואַ 

כל פה,  תותשמע כל תחנוני, כי אתה שומע תפיל
  אמן. ,שומע תפילה, ברוך אתה ה'

ַלח   ם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב: ִיׁשְ ְבָך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה ְיׂשַ ה' ּבְ
: ִיְזּכֹר ּיֹון ִיְסָעֶדּךָ ל ִמְנחֶֹתָך  ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמּצִ ּכָ

ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵא:  ֶנה ֶסָלה: ִיּתֶ ְ ְועֹוָלְתָך ְיַדׁשּ
ם ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל ְיַמּלֵא ה יׁשּוָעֶתָך ּוְבׁשֵ ָנה ּבִ ל ' ְנַרּנְ ּכָ

יחֹו ַיֲעֵנהּו  יַע ה' ְמׁשִ י הֹוׁשִ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ֲאלֹוֶתיָך: ַעּתָ ִמׁשְ
ֵמי ָקְדשׁ  ְ ה ִמׁשּ ה ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ ע ְיִמינֹו: ֵאּלֶ ְגֻברֹות ֵיׁשַ ֹו ּבִ

ְרעּו ְוָנָפלּו  ה ּכָ יר: ֵהּמָ ם ה' ֱאלֵֹהינּו ַנְזּכִ ׁשֵ ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ּבְ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום  יָעה ַהּמֶ ְתעֹוָדד: ה' הֹוׁשִ ְמנּו ַוּנִ ַוֲאַנְחנּו ּקַ

  .אמן ואמן ,ָקְרֵאנּו: ברוך ה' לעולם

יהִ יְ 

 ַיַעְנךָ 
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  בוקר ראש חודשלערב ולת היין ברכ
  ע"ה:כלב אפונדופולו רבנו חיבורו של החכם 

י ֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ֵלאלֹהֵ טֹוב, ִּכי ְלע-ִּכי ה'לַ  

 ,ִניםָהֱאלִֹהים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדֹ

נּו ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁש ּוָברּוְך ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך   ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

נּו ֶאת ֹוָתיו ְוהֹוָרה ָלנּו ֻחּקֹוָתיו ְוהֹוִדיָענּו ִנְפְלאֹוָתיו ְוָנַתן לָ וְּבִמְצ 

ׁש ְלָיִמים ְׁשֵני ַהְּמאֹורֹות ְלאֹות ּוְלִסיָמן ַחִּיים ְוָנאֹות: ֶאת ַהֶּׁשמֶ 

ֶנֱאָמִנים:  ְוָׁשִנים: ְוַהָּיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ְוָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ֵעִדים

רֹו ּוְבֵהָראֹותֹו ָּבָאֶרץ ְּת ְּבִהְתַחְּדׁשֹו ְּבִהָּגלֹותֹו ָלַעִין ַאֲחֵרי ִהְסּתַ 

רֹו, ָּבֶעֶרב ַקֶּיֶמת ְּת ְלַׁשֵּמׁש ַאֲחֵרי בֹוא ַהָּׁשֶמׁש: ְוַאֲחֵרי ִהְסּתַ 

 : ַּכָּכתּובֵעדּותֹו: ֵעד ֶנֱאָמן ַּבְּׁשָחִקים, ְלכֹל ֵעין יֹוְׁשֵבי ֲאָרִקים

ֹון עֹוָלם ְוֵעד ָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: ְּכָיֵרַח ִיּכ

ָרא ֵעץ ּוָברּוְך ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ּבָ :  ַּבַּׁשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה

| ְיַׂשַּמח  ַהֶּגֶפן ּוִמֵּיינֹו ְמַׂשֵּמַח ְלַבב ְּבֵני ָהָאָדם: ַּכָּכתּוב, ְוַיִין

  ֱאנֹוׁש ִיְסָעד:-ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן, ְוֶלֶחם ְלַבב-ְלַבב

ְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהְּמַקֵּדׁש ֶאת ַעּמֹו יִ  ה'ָּברּוְך ַאָּתה 

 ּוָברּוְך ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם :ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ִּבְרִאַּית ַהָּיֵרחַ 

  :ָאֵמןְוִׂשְמָחה ּובֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.  ַהּנֹוֵתן ָלנּו ָׂשׂשֹון

  :הרואה לבנה בחידושה מברך

ְרִאַּית ִּב  ֳחָדִׁשים ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְמַחֵּדׁש ה'ַאָּתה  ָּברּוךְ 

  :ָאֵמן. ְּבִסיָמן טֹוב ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ּוְלָכל ָהעֹוָלם ַהָּיֵרחַ 

 הֹודּו
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  לפני האכילהברכות 
 'של דבר מה ראוי לנו לשבח את היה ילפני אכילה או שת

  עשה עמנו.שעל נפלאותיו 

  :תברךעל הלחם 

 ִציאּמֹו, הַ ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
  ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ:

  :תברךכל דברי המאפה מלבד לחם  על

ִמיֵני  ֵראּבֹו, ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
  :תֹונֹוְמז

  :תברךכל מיני פרות האילן  על

 ִריּפְ  ֵראּבֹו, ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
  ָהֵעץ:

  :תברךירקות או על פרות מן האדמה  על

 ִריּפְ  ֵראֹובּ , ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
  ָהֲאָדָמה:

כמו  מים או על כל סוג משקה מלבד יין וכן על מאכלים על
  :תברךבשר, דגים, ביצים, גבינה, ממתקים וכו' 

ִנְהָיה  לּכֹ הַ ׁשֶ , ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
  :ֹוְדָברבִּ 

  :תברךהיין  על

 ִריּפְ  ֵראּבֹו, ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
    :ֶפןגָּ הַ 
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  ןברכת המזו
  :הארוחה, תברך את ברכת המזון לאחר

בִּ מַ  ךְ ּורבָּ , ּוַמֲאִכיֵלנ   ךְ ּורבָּ , ּויֵענׂשְ
בִּ מַ  ךְ ּורבָּ : ּונּוְֵמַר   ךְ ּורבָּ ְרֵעִבים,  יעַ ׂשְ

שָׂ ֶלֶחם ְלָכל־ ֵתןנֹּ הַ  ךְ ּורבָּ ְצֵמִאים:  הּוְֵמַר   יכִּ , רּבָ
ָ ְלֵאל הַ  ּודֹו: הֹודּ ַחסְ  ָלםֹוְלע  ָלםֹוְלע יכִּ , ָמִיםׁשּ
: ךְ לָ  ּוִיַחְלנ רׁשֶ אֲ כַּ , ּוָעֵלינ ה' ךָ ּדְ : ְיִהי־ַחסְ ּדֹוַחסְ 

  :׀ ְוָאֵמן ָאֵמן, ָלםֹוְלע ה' ךְ ּורבָּ 
 ָלםֹו, ֵמעּוָאִבינ ָרֵאלׂשְ ֱאלֵֹהי יִ  ה' הּתָ אַ  

 ָרהּובגְּ ְוהַ  הלָּ ֻד גְּ הַ  ה': ְלָך ָלםֹוְוַעד־ע
ָ בַּ  י־ֹכלכִּ  דֹוְוַהה ַצחנֶּ ְוהַ  ְפֶאֶרתּתִ ְוהַ   ַמִיםׁשּ
ֵ ְתנַ מִּ ְוהַ  ְמָלָכהמַּ הַ  ה', ְלָך ָבָאֶרץּו ׀  ְלֹכל אׂשּ

 לׁשֵ ֹוה מּתָ ְואַ  ָפֶניךָ לְּ מִ  דֹובכָּ ְוהַ  רׁשֶ : ְוָהעֹ ׁשְלרֹא
 קזֵּ ְלחַ ּו לּדֵ ְלגַ  ְבָיְדךָ ּו, ָרהּוְגבּו חַ כֹּ  ְבָיְדךָ ּו לּכֹבַּ 
ָלְך,  ּוֲאַנְחנ ִדיםֹו, מּוֱאלֵֹהינ הּתָ : ְועַ לכֹּ לַ 
 הּ ְנָבֵרְך יָ  ׀ ּו: ַוֲאַנְחנךָ ּתֶ ְפַאְר ּתִ  םׁשֵ לְ  ְמַהְלִליםּו

: ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך הּ ־יָ ּו, ַהְללָלםֹוְוַעד־ע הּתָ ֵמעַ 
בֵּ יְ  : ּתֹועִ בְּ  ת־ָאְכָלםאֶ  ֵתן־ָלֶהםֹונ הּתָ , ְואַ ּורׂשַ

בִּ מַ ּוֶאת־ָיֶדָך,  ֵתחַ ּפֹו  ןֹו: ָרצןֹוְלָכל־ַחי ָרצ יעַ ׂשְ

ר  ךְ ּוּבָ
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ֶלֶחם  ּו, ְוַהְטִריֵפנּנּומֶּ ַהֲעֵבר מִ  ןֹו, ְוָרזּוֵענבְּ שַׂ ּתְ 
 ךָ ּפְ אַ  ֶאֶרךְ בְּ : לּכֹ ְך לַ וּ רעָ  ְלָחְנךָ ׁשֻ , וְ ּונקֵּ חֻ 
 ִתיַחתּפְ מִ ּו, ִמיםיָּ ְוקַ  יםיִּ חַ  ּוֲחָסֶדיָך ָאנ תּוִבְגִמילּו

, לּכֹלַ  לכֵּ ְמַכלְ ּו ְמַפְרֵנסּוזָן  אּוה הּתָ אַ  יכִּ ָיֶדָך: 
: ָראָת בָּ  רׁשֶ אֲ  ֶתיךָ ֹוְריבִּ ְלָכל  ִמְחָיהּו ןֹוָמז ֵמִכיןּו

  ָאֵמן:: לּכֹ ֶאת הַ  ןזָּ , הַ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
 י־כִּ  ִלְבֵני ָאָדם: ָתיוֹוְוִנְפְלא ,ּדֹוַחסְ  ה'לַ  

בִּ הִ   א־לֵּ ְרֵעָבה מִ  ׁש, ְוֶנפֶ ֵקָקהׁשֹ ׁשֶנפֶ  יעַ ׂשְ
  :ּועבָּ ׂשְ יִ  ןֹוְרָעב ִביֵמיּוָרָעה,  ֵעתבְּ  ׁשּולֹא־ֵיבֹ : בֹוט

ֱאלֶֹהיָך  ה'ֶאת־ ּתָ ֵבַרכְ ּו, ּתָ ָבעְ שָׂ וְ  
ָנַתן־ָלְך:  רׁשֶ אֲ  ָבהּטַֹעל־ָהָאֶרץ הַ 

 ּוְרכבָּ ַאֲהרֹן  יתבֵּ   ,ה'ֶאת־ ּוְרכבָּ  ָרֵאלׂשְ יִ  יתבֵּ 
 ּוְרכבָּ  ה'ִיְרֵאי   ,ה'ֶאת־ ּוְרכבָּ  ִוילֵּ הַ  יתבֵּ  :ה'ֶאת־

, ָלםׁשָ ּוְיר ֵכןׁשֹ, ןּיֹוצִּ מִ   ה' ךְ ּורבָּ  :ֶאת־ה'
 ּמֹו׀ ְיָבֵרְך ֶאת־עַ  ה', ןּתֵ יִ  ּמֹועֹז ְלעַ  ה' :הּ ־יָ ּוַהְלל

ָ בַ    ׀ ְוָאֵמן: ָאֵמן, ָלםֹוְלע ה' ךְ ּורבָּ : םֹולׁשּ
  תרצה תוסיף גם את זה: ואם

ֶ מִ  ּוָאַכְלנׁשֶ  ָלםֹוֵאל ע   לֹודגָּ הַ  ֹובּוְבטּו ּלֹוׁשּ
  ָאֵמן:: לּכֶֹאת הַ  ןזָּ , הַ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ : ּוניָּ חִ 

ֶדהֹונ

ּתָ ְוָאַכלְ 
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  ה בקיצורברכת ההשכמ
בי  ּתָ ם, שהחזְר יָּ ך חי וקַ לֶ , מֶ ניךָ פָ י לְ נִ אֲ  
ה אמונתך. להגיד בָּ מלה, ַר חֶ שמתי בְּ נִ 

ָקִרים בבקר חסדך ואמונתך בלילות.  ים ַלּבְ ֲחָדׁשִ
ה ֱאמּוָנֶתָך:   ַרּבָ

ר ה ה' ֱאלֵֹהינ ךְ ּוּבָ י וִ כְ ׂשִ , הנותן לַ ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ,ּוַאּתָ
  בינה להבחין בין היום ובין הלילה.

  רים:וְ ח עִ , פוקֵ הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָּ  :כשתעביר ידיך על עיניך
  רים:סוּ תיר אֲ , מַ הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָּ  שב:יכשתמתח אבריך ותתי

  ץ על המים:ֶר ע האָ , רוקַ הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָּ  :רגליךא יצושתכ
  פים:ף כפוּ , זוקֵ הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָּ  כשתקום:

  ר:בֶ די גָ עֲ צְ כין מִ , המֵ הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָּ  כשתתחיל ללכת:
  מים:רוּ יש עֲ בּ לְ , המַ הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָּ  כשתתלבש:

יו ָת ווֹ צְ במִ  נושָ ּדְ אשר ִק  ,הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָּ  כשתלבש טלית:
  ציצית:פות בְּ נָ ע כְּ בַּ ְר ש אַ נו ללבוֹ וָּ וצִ 

  י:כָ לי כל צָר  יּתָ ׂשִ , שעָ הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָּ  כשתנעל נעליים:
  רה:גבוּ ר ישראל בִּ זֵ , אוֹ הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָּ  כשתתחיל ללכת:

  ב:קֹ עֲ ת יַ עַ לַ וֹ י ּת ִש נוֹ ם אֱ לֶ י בצֶ ִא ְר וֹ בּ הַ  הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָּ 
ם בָ וּ ם יִ א את המַ ָר אשר בָּ  הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָּ  ידיך:כשתרחץ 
  הרים:טְ נִ  ֲאַנְחנוּ 

י ינָ עֵ ה מֵ נָ ביר שֵׁ עֲ המַ  הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָּ  כשתרחץ פניך:
  י:פָּ עַ פְ עַ מֵ  המָ נוּ ְת וּ 

 דהמוֹ 
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  בקיצור ברכת השינה

יל ּפִ מַּ הינו מלך העולם, הַ ה ה' אלֹ ּתָ אַ  
י, ּפָ עַ פְ עַ  לה עַ מָ נוּ ְת י וּ ינָ ל עֵ ה עַ נָ י ׁשֵ לֵ בְ חֶ 

  ן:יִ ת עָ ן בַּ וֹ יׁש ִא יר לְ ִא מֵ וּ 
י, ַת י אבוֹ י ואלהֵ ה' אלהַ  ,רצון מלפניך 

ים יִּ תי לחַ ּטָ ני ממּ ני לשלום ותעמיֵד יבֵ שתשכּ 
ה וָ צְ ר מִ בַ ְד ני לִ י בתורתך ותרגילֵ ִק לְ ן חֶ ולשלום, ותֵ 

ע ע ָר גַ ּפֶ י מִ נִ ילֵ צּ ה, והַ ָר ֲעבֵ  א אוֹ טְ י חֵ יֵד ני לִ ל תביאֵ ואַ 
 ת רעיםמוֹ לוֹ ני חֲ לוּ הֲ ל יבַ ים, ואַ עִ ים ָר ִא לָ חֳ ומֵ 
רּוךְ ת. וֶ ן המָ יׁשַ ן ִא י ּפֶ . והאירה עינַ עיםים ָר ִר רהוּ והִ   ּבָ

  :דוֹ ו בכבוֹ לּ ם כֻּ יר לעולָ ִא המֵּ  ,אתה ה'

הינו גדול ד אלֹ שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד: אחָ 
  קדוש ונורא שמו לעולם ועד: ,נונֵ וֹ אד

אל אחד: אמת: ותורתו התמימה: אמת:  הינוה' אלֹ 
לה: אמת: ונביאיו: אמת: שו בית התפִ ָד ְק ומִ 
תיו ועדותיו ומשפטים וכל דבריו וֹ קּ תיו וחֻ וֹ צְ ומִ 

ך לעולם ועד: ועתה ך, ה' ימלֹ לָ , ה' מָ ךְ לֶ : ה' מֶ אמת
. ךָ פארתֶ ומהללים לשם ּתִ  ךְ הינו מודים אנחנו לָ אלֹ 
רּוךְ יה: ־הללורך יה מעתה ועד עולם בָ נחנו נְ וא  ּבָ

  ה' לעולם, אמן ואמן:

רּוךְ   ּבָ
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  הדין צידוק

ט ֱאֶמת;   ּפַ טֹו ִמׁשְ ּפָ ין ֱאֶמת, ּוִמׁשְ ינֹו ּדִ ּדִ ׁשֶ
ֶצֶדק: ֶחֶסד, ּוֵמִמית ּבְ ִמים  ַהּצּור ְמַחּיֶה ּבְ ּתָ

ט ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ ֳעלֹו ּכִ ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול  ,ּפָ
ר הּוא: יק ְוָיׁשָ יק  ַצּדִ ָרָכיו ה'ַצּדִ ָכל ּדְ ְוָחִסיד  ,ּבְ

יו: ָכל ַמֲעׂשָ ה  ּבְ יק ַאּתָ ֶטיךָ  ה',ַצּדִ ּפָ ר ִמׁשְ י : ְוָיׁשָ ּכִ
יק  ר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: ,ְצָדקֹות ָאֵהב ה'ַצּדִ יק  ָיׁשָ י ַצּדִ ּכִ

ַמְענּו  ה' ה ְולֹא ׁשָ ר ָעׂשָ יו ֲאׁשֶ ל ַמֲעׂשָ ֱאלֵֹהינּו ַעל ּכָ
יד כִּ  קֹלֹו: ְלַהּגִ ר ּבְ  צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: ה',י ָיׁשָ

א ָעֵלינוּ  ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ יָת  ,ְוַאּתָ י ֱאֶמת ָעׂשִ ּכִ
ְענּו: א ֵדִעי ְלֵמָרחֹוק ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ ָ ְוְלֹפֲעִלי  ,ֶאׂשּ

ן ֶצֶדק: ְמעּו ִליָלֵכן ַאנְ  ֶאּתֵ י ֵלָבב ׁשִ ָחִלָלה ָלֵאל  ,ׁשֵ
י ֵמָעוֶ  ּדַ ע ְוׁשַ יעַ  ל:ֵמֶרׁשַ  ,ַאף ָאְמָנם ֵאל לֹא ַיְרׁשִ

ט: ּפָ י לֹא ְיַעּוֵת ִמׁשְ ּדַ ט ְוׁשַ ּפָ ְוִאם  ,ַהֵאל ְיַעּוֵת ִמׁשְ
י ְיַעּוֵת ֶצֶדק: ּדַ ְסֶאךָ  ׁשַ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ ֶחֶסד  ,ֶצֶדק ּוִמׁשְ

מּו ָפֶניָך: ֶטָך  ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ ּפָ ַהְרֵרי ֵאל ִמׁשְ ִצְדָקְתָך ּכְ
הּתְ  יַע  ָאָדם ,הֹום ַרּבָ ָאבֹוא  :ה'ּוְבֵהָמה תֹוׁשִ

ְגֻברֹות ֲאדָֹני  ָך: ',הִ ּבִ יר ִצְדָקְתָך ְלַבּדֶ ְוִצְדָקְתָך  ַאְזּכִ
יָת ְגדֹלֹות ֱאלִֹהים ִמי  ,ֱאלִֹהים ַעד ָמרֹום ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ

רּוךְ   ּבָ
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י ֱאמּוָנְתָך  ָכמֹוָך: תֹוְך ִלּבִ יִתי ּבְ ִצְדָקְתָך לֹא ִכּסִ
י ָך ַוֲאמִ לֹא כִ  ,ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמְרּתִ י ַחְסּדְ ָך ּתְ ַחְדּתִ

  ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת: ,ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְלָקָהל ָרב:

  מזמור יושב בסתר עליון
י ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר לַ   ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון, ּבְ  ה'ּבְ

י הּוא  ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו: ּכִ
ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך  ֶבר ַהּוֹות: ּבְ ח ָיקּוׁש ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ ַיּצִ
ְחֶסה, ִצּנָה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: לֹא ִתיָרא  ָנָפיו ּתֶ ְוַתַחת ּכְ
ֹאֶפל ַיֲהלְֹך,  ֶבר ּבָ ַחד ָלְיָלה, ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמּדֶ ִמּפַ

ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: יִ  ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמּקֶ ּדְ ּפֹל ִמּצִ
ּלַֻמת  יט, ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ ׁש: ַרק ּבְ ִמיִמיֶנָך, ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ

ה  י ַאּתָ ְרֶאה: ּכִ ִעים ּתִ ְמּתָ  ה'ְרׁשָ ַמְחִסי, ֶעְליֹון ׂשַ
ְמעֹוֶנָך: לֹא ְתֻאּנֶה ֵאֶליָך ָרָעה, ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב 

י ַמְלָאָכיו ְיצַ  ָאֳהֶלָך: ּכִ ָרֶכיָך: ּבְ ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך, ִלׁשְ ּוֶה ּלָ
ַחל  ֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ׁשַ ּגֹף ּבָ ן ּתִ אּוְנָך, ּפֶ ָ ִים ִיׂשּ ּפַ ַעל ּכַ
ק  י ִבי ָחׁשַ ין: ּכִ ִפיר ְוַתּנִ ְרֹמס ּכְ ְדרְֹך, ּתִ ָוֶפֶתן ּתִ
ִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו  י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו, ֲאׂשַ ַוֲאַפּלְ

ֵדהּו: ֹאֶרְך ָיִמים ֹו ָאֹנִכי ְבָצָרהִעמּ  ֵצהּו ַוֲאַכּבְ , ֲאַחּלְ
יׁשּוָעִתי: יֵעהּו, ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ   ַאׂשְ

ב  ֹיׁשֵ
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  זכר רחמים

טוב וחן וחסד ורחמים וחמלה וחנינה  
י הרוחות הורצון וכפרה מלפני אל אלו

 בשר שהוא צור עולמים על נפש כבוד מעלת-לכל
מן העולם הזה  )ה(שעבר בת אלמוני\ת בן\פלוני

 (ה)בחפצו וברצונו, והלך אלוהי ישראל במאמר
זכר טוב ובמעשים בבשם טוב ו (ה)לבית עולמו

ברצון עמו,  (ה)טובים. אלוהי ישראל יזכרהו
ָזְכֵרִני ה' ִּבְרצֹון  בישועתו, ככתוב: (ה)ויפקדהו

 יֶריךָ ַעֶּמָך ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶתָך: ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִח 
ָך: וייתן ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת ּגֹוֶיָך ְלִהְתַהֵּלל  ִעם ַנֲחָלתֶ 

 עם הצדיקים ועם המשכילים. (ה)וגורלו )ה(חלקו
ְצִּדיֵקי ככתוב: ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע ּומַ 

ְּבטֹוב ָּתִלין  )ה(ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַנְפׁשֹו
ָאֶרץ: ָיבֹוא ָׁשלֹום  וִייַרׁש ) ומשפתו(ה)ה(ְוַזְרעו

 )ה(ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֵֹלְך ְנכֹחֹו: ויקיים עליו
ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְּננּו ַעל  מקרא שכתוב:

ְמָחה: ִמְׁשְּכבֹוָתם: אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂש 
ע ֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ָאז ִיָּבקַ ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ָּבה' ְוה

ְך ְלָפֶניָך ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהלַ 
  אמן. בגן עדן, )ה(מנוחתוִצְדֶקָך ְּכבֹוד ה' ַיַאְסֶפָך: 

  ןרֹוכְ זִ 
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  ברכה לחיילי צה"ל

ה' אלוהי ישראל ברחמיו הרבים ובחסדיו הגדולים 
הנעימים והנאמנים, הוא יברך וישמור  ובטוביו

וינצור ויעזור ויפאר ויגדל וירומם וינשא את כלל 
ל, הממלאים את תפקידם בנאמנות למען "חיילי צה

  שמירה על ביטחונה של מולדתנו הקדושה. 
אלוהי ישראל ינהלם על מי מנוחות וינהגם אל מחוז 
חפצם בשלום ובשלוה, וישמרם מאויב ואורב על 

ליח דרכם ויעזור להם להכניע את הדרך ויצ
אויביהם, וישיבם אל בתיהם בשלום ויקיים עליהם 

 ֲאֶׁשר ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל מקרא שכתוב:
ָזְבָך ַעד ֵּתֵלְך ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי לֹא ֶאעֱ 

  ְך:ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי לָ 
 ִיְׁשַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ויקיים עליהם מקרא שכתוב:

ֵּלא: ה' ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: ִיֶּתן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְימַ 
ָמר ֵצאְתָך ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע ִיְׁשמֹר ֶאת ַנְפֶׁשָך: ה' ִיְׁש 

  ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
ָך לֹא ְּת ֶאָך ּוָברּוְך ַאָּתה ְּבֵצאֶתָך: ְּבֶלכְ ָּברּוְך ַאָּתה ְּבבֹ

ָוֶפֶתן  ֵיַצר ַצֲעֶדָך ְוִאם ָּתרּוץ לֹא ִתָּכֵׁשל: ַעל ַׁשַחל
הּו ִּתְדרְֹך ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין: ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלטֵ 

ֹו ָאנִֹכי ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמ
יֵעהּו ָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו: אֶֹרְך ָיִמים ַאְׂשִּב ְב 

  אמן ואמן. ,ְוַאְרֵאהּו ִּבישּוָעִתי: ברוך ה' לעולם
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  זמירות לברית מילה 

ויוליכו את הילד אל הסנדק, הלוך ושוב שבע פעמים, 

כמנהג הנהוג, ותזמר להם את זה הזמר לנימול מאת ר' 

  יהושע ז"ל:

 בֹוט ִסיָמןבְּ : ּוְקָהֵלנבִּ  ְלָוהׁשַ : וְ ּוֵחיֵלנבְּ  םֹולׁשָ  
  יהי..                 ל:אֵ ּגֹו ןּיֹוְלצִ  אּו: ָיבּוָלנ אבָּ  ןבֵּ 

י  ֵצלבְּ ְיִהי ַרֲעָנן:  ֶלדּיֶהַ  ּדַ  ָרהּתֹובַ ּו: ָנןֹוִיְתלׁשַ
  יהי..  :ֵאלׁשֹוְלָכל  תּדַ  ףלֵּ : ְיאַ ָנןּבֹוִיְת 

ְיִהי  ֹוְלָחנׁשֻ : וְ ךְ ּוְיִהי ָאר יויָּ : ְזַמן חַ רוךְ בָּ ְיִהי  ֹורֹוְמקּו
  יהי..  :ֵאלגָּ לֹא ִיְת  איכָּ : ְוזַ ךְ ּוָער

: ְלִיְרֵאי ֶברגֶּ ְלָכל ֶעֶבר: ֲעֵדי ִיְצַלח ְלָכל  לּדַ ִיגְ  ֹומׁשְ 
  יהי..  :ֵאלּומׁשְ כִּ  ֹורֹודבְּ ֵאל ְיִהי ָחֵבר: ְיִהי 

: ָבהֹוט בֹורבְּ  ןׁשֵ : ְיִהי ָד יָבהׁשֵ ִזְקָנה ְוַגם  ֵדיעֲ 
  יהי..  ֵכן יֹאַמר ָהֵאל: יכִּ ְוַגם ַאֲהָבה:  ֹול םֹולׁשָ וְ 

 רקֵּ : ְלַיד ָיִמין ְיִהי ִנְסָמְך: ְלבַ ָמךְ ׁשְ  דֹוׁשקָ  איכָּ זַ  יחַ 
 יהי..  :ָרֵאלׂשְ יִ  לכָּ  ֶקֶרבבְּ ֹנֲעָמְך:  תֹוְוַלֲחז

ִהייְ 
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  ותאמר גם את זה הזמר של ר' יהושע ז"ל:

  

 תכַּ ִבְר בְּ : הּלָ ְתהִ ּו בֹוט םׁשֵ ַנֲחָלה: לְ  
  :ִניםֹו: ָאֵמן עיָלהּמִהַ 

  ירשת..                 

 תּוְלֵעדּו: ָנהּוִלְתב הכֶּ : ִיזְ ָנהֹומׁשְ לִ  לּמֹונִּ הַ 
  ירשת..  :ִביִניםׁשְ ׁשֹו ְמַחתׂשִ לְ ּוֶנֱאָמָנה: 

 ָבִניםבְּ : ִניםֹוֵאל ְנכ ְבִריתבִּ ָיִמים:  ַנתֹומִלׁשְ וְ 
  ירשת..  :ִניםֹוְנבּוֶנֱאָמִנים: ֲחָכִמים 

: ִמְצָוהּו ָרהֹו: ַאֲחִרית ְוִתְקָוה: ְותְלָוהׁשַ וְ  םֹולׁשָ 
  ירשת..  :ִניםׁשֹוִרא ְבִריתּו

 ןֹוֶהְגי ֹונֹו: ֶהְגיבֹוִסיָמן ט ֹו: ִסיָמנבֹוִעְנָין ט ְנָינֹועִ 
  ירשת..  ְזֵקִנים: בׁשַ ֹומבְּ : בֹוט

  

  
  
 37-38ראו עמ'  ,לפרטים על מוהלים או על טקסים.  

ַ ֻר יְ   תׁשּ
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  לימוד תורה תברכ

אלוהינו, גדול  , ה' אחד: אחדהינווה' אל ,שמע ישראל
  מו לעולם ועד.אדונינו, קדוש ונורא ש

שנו ּדאשר ִק  ,מלך העולם ,ברוך אתה ה' אלוהינו
והערב נא ה'  .אמןבמצוותיו וציונו לעסוק בדברי תורה: 

ך בפינו ובפיות עמך ישראל, תאלוהינו את דברי תור
ונהיה אנחנו כולנו וצאצאינו יודעי שמך ולומדי תורתך 

ועושי רצונך לשם שמים. ברוך אתה ה' ושומרי מצוותיך 
 אמן. ,המלמד תורה לעמו ישראל ,מלך העולם ,אלוהינו

אשר בחר בנו מכל  ,מלך העולם ,ברוך אתה ה' אלוהינו
, נותן התורה ,העמים ונתן לנו את תורתו: ברוך אתה ה'

ת ה' אלוהים ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ָלַדַעת ָלעּות אֶ  אמן.
ּמּוִדים: ָיִעיר ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ָיִעיר ִלי אֶֹזן ִלְׁשמַֹע ַּכּלִ ָיֵעף ָּדָבר 

ה' אלהים ָּפַתח ִלי אֶֹזן ְוָאנִֹכי לֹא ָמִריִתי ָאחֹור לֹא 
ַעל ֵּכן  ,ִלי ַעל ֵּכן לֹא ִנְכָלְמִּתי-הים ַיֲעָזרוְנסּוגִֹתי: ה' אל

יהי רצון מלפניך ַׂשְמִּתי ָפַני ַּכַחָּלִמיׁש ָוֵאַדע ִּכי לֹא ֵאבֹוׁש. 
י, והדריכיני י עם כל חברַ ה' אלוהי שתתן מרוחך אלַ 

בדרכי תורתך, להסתופף בביתך תמיד, והוריני דרך עץ 
  החיים והטעימני ממטעמיך הצפונים  לצדיקי עמך.

  תאמר: אחר הלימוד

ששמת חלקי עם בני  ,ה' אלוהי ,מודה אני לפניך
חיי העולם כים לדברי תורה, לקבל שכר ְׁש הנביאים, מַ 

מך ה' אלוהי. הבא, עד היות נפשי צרורה בצרור החיים ִע 
  אמן ואמן., ברוך ה' לעולם
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Universal Karaite Judaism - Phones 

Israel 

Chief Rabbi Moshe Firrouz 054-4918348 

Vice Rabbi David Elisha 054-8048134 

Vice Rabbi Ovadia Mourad 03-5530833 

President Neria Haroeh 050-6909535 

Vice President Avraham Cohen 050-4938977 

Treasurer Shlomo Gaver 054-2613379 

The Karaite Jews of America 

Acting Rab Joe Pessah 650-564-9823 

President Abraham Massuda 408-274-1064 

Vice President Henry Mourad 650-941-8840 

Secretary Joseph Ovadia 925-930-9985 

Treasurer Marc Khedr 650-871-9727 

The Karaite Jews in Europe 

PARIS Joseph Darwish 0139438547 

MARSEILLE Dr. Andre Siahou 0491830677 

LAUSANE Elie Haroun 412-164-60314 

ISTAMBUL Mihal Orme  mihailorme@yahoo.com.tr 
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  ג"תשע בישראל והצומות המועדים ימי

  18/09/2012  א' בתשרי    שלישי  יום תרועה

  27/09/2012  י' בתשרי   חמישי  יםכיפורהיום 

  02/10/2012  ו בתשרי"ט   שלישי  חג הסוכות

  09/10/2012  ב בתשרי"כ   שלישי  שמיני עצרת

  11/10/2012  בתשרי ד"כ   חמישי   שביעיצום ה

  24/01/2013  י' בטבת   שני  עשיריה צום

  25/02/2013  ד באדר"י   שני  פוריםשל  'יום א

  26/03/2013  ד בניסן"י   שלישי  ליל פסח

  27/03/2013  ו בניסן"ט   רביעי  חג המצות

  31/03/2013  בניסן ט"י   ראשון  הנפת העומר יום

  02/04/2013  א בניסן"כ   שלישי  שביעי עצרת

  08/04/2013  בניסן ז"כ   שני  הזיכרון לשואהיום 

  15/04/2013  ' באיירד   שני  צה"ל ללילח יום הז'

  16/04/2013  ' באיירה   שלישי  יום העצמאות

  08/05/2013  באייר ז"כ   רביעי  איחוד ירושליםיום 

  19/05/2013  ' בסיווןח   ראשון  שבועותהחג 

  18/06/2013  ט' בתמוז   שלישי  הרביעיצום 

  16/07/2013  ז' באב   שלישי  צום שבעה באב

  19/07/2013  ' באבי   שישי  צום עשרה באב

  07/09/2013  א' בתשרי    שבת  דתשע" יום תרועה
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Festivals, Holidays & Fasts - San Francisco 

Rosh Hashana (New Year)  Mon. 17/09/2012 
Yom Kippur Wed.  26/09/2012 
Sukkoth Mon.  01/10/2012 
Simhat Torah Mon.  08/10/2012 
Fast of Gedalia (Shevii)   Wed. 10/10/2012 
Fast of the 10th of Tevet Mon.  24/12/2012 
Purim (1st day) Sun.  24/02/2013 
Eve of Passover (Pessah) Tue.  26/03/2013 
Passover (Pessah, 1st day) Wed.  27/03/2013 
Yom Hanaphat Ha'Omer Sun.  31/03/2013 
Shevi'i Aseret (7th Passover) Tue.  02/04/2013 
Memorial Day (Holocaust) Mon.   08/04/2013 
Memorial Day (Soldiers) Mon.  15/04/2013 
Independence Day Tue.  16/04/2013 
Annexation of Jerusalem  Wed.  08/05/2013 
Shavuot Sun.  19/05/2013 
The Fast of: 

The 9th of Tammuz Tue.  18/06/2013 
The 7th of Av Tue.  16/07/2013 
The 10th of Av (Eykha)  Fri.  19/07/2013 

Rosh Hashana (New Year)  Sat. 07/09/2013 
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UNIVERSAL KARAITE JUDAISM 
THE RELIGIOUS COUNCIL 

P.O.B 101 RAMLAH 72100 ISRAEL 
Tel 08-9249104    Fax 08-9221598 

 
CALENDAR 

For Fixing the New Moon Days, the 
Festivals and the Fasts of the Year 
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