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גליון זה הודפס לזכרו של
האדם היקר
מתתיהו בן מוריס אלגזר
שנפל במלחמת יום כיפור
ולזכר
אברהם בן סולימן שאמי
הלוי
יהי זכרם ברוך אמן.

קהילת היהודים הקראים

פרשת השבוע
חיי שרה
יציאת השבת
בשעה
71:71

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

בית המשפט פסק בתביעה נגד

כשר בהשגחת היהדות הקראית
פסק הדין
בוטל הקנס ! ובאטליז העדה שלט
גדול כשר בהשגחת היהדות הקראית
עמוד 2

זה הכל בגללך /
עמוד 1

חנה דניאל

פרסומים
ועדכונים
עמודים
8 ,6 ,4

חדשות הקהילה
פסיקת השופט בנושא האטליז בעיר רמלה
יך.
אֹות ָ
אֹודה ה'ְּ ,ב ָכלִ -ל ִבי ֲא ַס ְּפ ָרהָ ,כל-נִ ְּפ ְּל ֶ
ֶ
ַמ ָרה ִש ְּמ ָך ֶע ְּליֹון.
ֶא ְּש ְּמ ָחה וְּ ֶא ֶע ְּל ָצה ָב ְּך ֲאז ְּ
ֶיך( .תהלים ט')2-4 ,
ֹאבדּוִ ,מ ָפנ ָ
ְּבשּוב -אֹויְּ ַבי ָאחֹור יִ ָכ ְּשלּו וְּ י ְּ
בני ובנות העדה היקרים,
שלום רב וישע יקרב,
ראשית ,נודה לה' שהצליח דרכנו במשפט והוציא צדקתנו לאור .כמו כן ,ברצוני להודות
ליו"ר המועצה העליונה ,החזן העו"ד נריה הרואה שתמך ועזר בכל ההליך המשפטי הנ”ל.
ברצוני להודות גם לכבוד רבני העדה ( ובמיוחד לרב מגדי שמואל ולרב יוסף אלגמיל)
שעזרו ותמכו ע" י המצאת מסמכים חשובים מהעבר וכמובן את בני העדה הרבים שהגיעו
בהמוניהם לישיבות בית המשפט .כל המאמצים הללו חיזקו את דעת השופט והבהירו לו
את חשיבות הנושא ואת צדקת דרכנו.
בני ובנות העדה היקרים ,בל נשכח כי נכונה לנו עוד דרך ארוכה ועיקשת בהחזרת כבודנו
העדתי למקומו .בעזרת ה' אלוהי ישראל אנו נעמוד בכל אלו בכבוד ונחזיר עטרה ליושנה.
הרב משה בן יוסף פירוז
הרב הראשי לעדה

פסיקת בית המשפט לא שווה אם אתם לא קונים מהאטליזים הכשרים של העדה
להזמנות:
אטליז העדה ברמלה 8925779058 ,80-5298029 -
אטליז העדה באשדוד– 80-0959957
מלגות לסטודנטים לשנת ה‘תשע“ב
אנו שמחים לבשר לבני העדה היקרים שהמועצה העליונה ממשיכה במתכונת של שנה
שעברה של חלוקת מלגות לאור ההצלחה והחשיבות הרבה שבדבר בעידוד סטודנטים של
העדה ללימוד מקצועות אקדמאים וללימוד המסורת וההלכה הקראית.
סטודנטים בני העדה הלומדים במוסדות אקדמאים מוכרים בשנת הלימודים ה‘תשע“ב,
מוזמנים להגיש בקשה למלגת לימודים.
הקריטריונים לקבלת המלגה הם:
 )1נכונות ורצון לתרום לעדה -כ 00-שעות במהלך השנה .בכל תחום שניתן לקבל עזרה
מימנו ,כגון :עזרה בפעילויות הנוער השונות (שיעורים ,סמינרים ,קייטנות ,שבתות
עיון וכו‘) ,עזרה לנזקקים ,עזרה במועדון גיל הזהב ועוד.
 )2להשתתף בשיעורי תורה באחד המרכזים בארץ בהיקף של לפחות  00שיעורים
במהלך השנה.
סטודנטים המעוניינים להגיש בקשה למלגה מוזמנים למלא את טופס הבקשה המופיע
באתר האינטרנט של העדה בכתובת http://www.karaite.org.il :
את הבקשות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובתkaraite@bezeqint.net :
לפרטים נוספים–  - 012012101משרדי המועצה העליונה
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חדשות הקהילה
שינוי מדיניות זה ,מחייב שההחלטה עליו תתקבל לפי כל כללי המשפט המנהלי ,ובכלל זה
מתן הודעה מצד גורמי הממשל המטפלים בעדה ,הליך מסודר של איסוף נתונים ומיונם,
בדיקת השיקולים הכבדים לכאן ולכן תוך השוואת ההחלטות מן העבר וההשלכות על
העתיד ,ולאחר מכן מתן זכות טיעון בעניין תוך מסירת כל המסמכים הרלוונטיים ,ולאחר
מכן מתן החלטה מנומקת על מנת לאפשר לעדה לפנות לערכאות שיפוטיות מנהליות.
ומאחר והדבר לא נעשה ,ולא התקיים הליך מנהלי ראוי ,הרי שיש לבטל את הודעת הקנס.
הדבר נכון שבעתיים כאשר שינוי המדיניות אינו כלפי אטליז ספציפי ,אלא כלפי ציבור
שלם במדינה ,ולכן הכרח היה לאפשר לעמותה ,לטעון כנגד שינוי המדיניות.
יתרה מכך ,ואף חשוב יותר נקבע כי אין לראות בשימוש במילה 'כשר' בשלט משום עבירה.
כידוע ,חוק איסור הונאה בכשרות ,כשאר החוקים במדינה הם חוקים חילוניים .חוק זה
תכליתו למנוע הטעיית הצרכן מלחשוב כי מדובר בבשר כשר אם אינו כזה " .אין מטרת
החוק כפייה דתית ,והחוק גם לא מיועד לכפות על מי שאינם שומרי מצוות כי יאכלו מזון
כשר [ ]...חוק זה לא נוקט כל עמדה במערכת היחסים שבין הדת למדינה ואין בו כל
התערבות של המדינה בענייניו הפרטיים של האדם " .ברור שבמצב שבו הוספו בצמוד
למילה "כשר" המילים ' בהשגחת היהדות הקראית'  -לא תהיה כל הטעייה שכן ברור כי
יהודי רבני מן היישוב לא יכול לטעות כי במקום נמכר בשר כשר בהשגחת הרבנות
הראשית.
היו מספר טיעונים של העדה שהשופט נמנע מלדון בהם ,ובכלל זה הטענה כי קיימת בחוק
איסור ההונאה בכשרות פסקת שימור הדינים שלפיה מותר לנו להמשיך לכתוב על האטליז
שהוא כשר ווכן הטענה שפרשנות הרבנות את החוק אינה מידתית ופוגעת בחופש העיסוק
ובכבוד האדם וחירותו (חופש הדת והמצפון).
השורה התחתונה:

 .20לאור כל האמור לעיל ,הנני קובע כדלקמן:
א .הנני נעתר לבקשה של המבקשות  1ו 0 -להארכת מועד להישפט;
ב .הנני קובע שלמבקשת  0יש מעמד לכל דבר ועניין בהליך שבפני ,וזאת גם אם מבחינה
פורמאלית הודעת הקנס נרשמה רק על שם המבקשת ;1
ג .בתיק שבפני קיימים נימוקים מיוחדים שמצדיקים דיון לגופו של עניין בשאלת תוקפה
המשפטי של הודעת הקנס ,וזאת כאמור בסעיף ( 11ב) לחוק העבירות המנהליות תשמ"ו-
;1210
ד .מסירת הודעת הקנס לאטליז שברחוב דניאל  0ברמלה בשל כך שנעשה בו שימוש במילה
" כשר " מבלי לקבל תעודת הכשר מטעם המשיבה  ,מלמדת על שינוי במדיניות כלפי
המבקשת  0וכלפי כלל ציבור היהודים הקראים בישראל;
ה .הודעת הקנס ניתנה תוך הפרת כללי המשפט המנהלי בדבר זכות הטיעון ושינוי
במדיניות;
ו .הפרת כללי המשפט המנהלי ,כאמור לעיל ,מקימה למבקשות טענה של "הגנה מן הצדק"
מכוח המשפט הפלילי ,אשר מובילה לבטלותה של הודעת הקנס ,וזאת כאמור בסעיף 100
לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש] תשמ"ב;1210-
ז .הודעת הקנס בטלה גם מן הטעם שהכיתוב " כשר בהשגחת היהדות הקראית " אין בו
אלמנט של " הטעייה " לציבור כמשמעות ביטוי זה לעניין סעיף  1לחוק איסור הונאה
בכשרות תשמ"ג , 1211-ולפיכך הכיתוב האמור איננו מהווה עבירה.
ח .הליכי הגביה שננקטו כנגד המבקשת  1בגין הודעת הקנס על ידי המרכז לגביית קנסות,
לרבות צו העיקול ,מבוטלים גם הם.
אם ברצונך לקרוא את פסק הדין המלא היכנסו לאתר http://www.karaite.org.il
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סמינר חורף (בחופשת חנוכה)
בתאריכים ( 21-21/72/77ראשון עד שלישי)
יתקיים סמינר חורף
לגילאי 71-78
 1ימים של כיף כולל לינה
במתחם הקהילה באשדוד

בתכנית:
ארוחות עשירות
תפילות
לימודים
פעילויות חברתיות
קריוקי ,מסיבה ,באולינג ,סרטים ועוד...
עלות משתתף  244ש“ח בלבד !
להרשמה ופרטים נוספים:
בן יוסף  414-2284488אשדוד  ,מאור דבח 414-4221681רמלה/מצליח
רן יוסף  412-6478828רנן/אופקים ,שמחון  411-1241782באר שבע

כנס מתגייסים
בהתאם להחלטת המועצה הדתית ,והנהלת העדה  ,אישורים לצבא יינתנו רק לנערים
ונערות שיגיעו לכנס מתגייסים ויעברו הדרכה ומבחן  .מתבקשים להגיע לכנס נערים
ונערות אשר לומדים בכיתות י"א ,י"ב ,או סיימו כיתה י"ב .לקראת הכנס יש להירשם
במרכזי העדה השונים ,ולקרוא את חוברת המדריך הקצר למתגייסים על היהדות הקראית,
שנערך לקראת הכנס .החוברת תימסר בעת ההרשמה ,במשרדי העדה השונים.
הכנס הבא יערך ביום שישי ה 11/22/22-בשעה  03:8באח מבתי הכנסת בהתאם לרישום
להרשמה לכנס 3מאור דבח 8155211400 -

בן יוסף 8151105800-

תחרות הקורא הטוב בתורה )2( -
מתרומת גלית סלע לזכר בעלה יוסף סלע
מיועד לגילאי  72-78בנים ובנות.
ההרשמה לקורס החלה
מועד אחרון להרשמה 21/77/77
שלושת המקומות הראשונים יזכו בפרס כספי

מקום ראשון  5988 -ש“ח
מקום שני  5888 -ש“ח מקום שלישי  988 -ש“ח
לפרטים והרשמה:
בן יוסף  4142284488אשדוד  ,מאור דבח 4144221681רמלה/מצליח
רן יוסף  4126478828רנן/אופקים ,שמחון  4111241782באר שבע
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לפניכם פירוש להפטרת השבוע" -חי שרה" מפי הרב אברהם גבר
הפרק הזה נקבע להפטרת חיי שרה מהפסוק הראשון שמדבר על אברהם אבינו עליו השלום
שהוא אב וראש המאמינים ועל זה הובטח לו לרשת את הארץ לו ולזרעו אחריו .והנביא
מעיר ומדגיש לשבי ציון שהם רודפי צדק מבקשי ה ' ומאמינים בו שירשו את הארץ
מאברהם אביהם.
ובכן פונה הנביא לשבי ציון שיתבוננו בקורות חייו של אברהם אבי האומה שאתם השושלת
שלו .כאשר קראתי לאברהם וצוויתי אותו ללכת לארץ כנען היה איש אחד בלבד (כי הוא
ואשתו נקראים אחד כי כתוב ודבק באשתו והיו לבשר אחד) .וברכתי אותו והרביתי אותו
והיה אב המון גויים .לכן אל תפחדו שאתם מעטים .אני אברך אתכם וארבה אתכם וכתוב
" אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה " .מכוון שגזר על ציון נחמה החורבנות תבננה
והמדבר יפרח וישגשג ויהיה כגן עדן והערבה שהיא שממה תהיה כגן ה' ויושביה יהיו תמיד
ששים ושמחים ויושביה יודו לה' חסדו וישירו לו שירי זמרה.
השם יתברך שמו מדבר לעמו ישראל שעליהם לשמוע ולקיים דבריו כי תורת ה ' תתפשט
בכל העולם ויפיץ חוקיו ומשפטיו לבני אדם שינהגו בהם ותוציא אותם מחושך לאור ויחיו
בשלווה וברגיעה והגאולה והישועה תבוא לצדיקים יראי שמו ויהיה צדק ומשפט וארשיע
את הרשע ואצדיק את הצדיק בכוחו ובגבורתו וכל האיים הרחוקים יבטחו בה ' ויקוו
לישועתו כי הוא לבדו המושיע ולא יתלו תקוותם לא בשמים ולא בארץ ואף בשום בריה
אחרת אלא בה' לבדו כי הוא קיים לעד ושאר הנבראים כלים ונאבדים מהעולם.
ואתם הצדיקים הנאמנים לה' ותורתו אל תפחדו ואל תיראו מעוזבי תורת ה' וחולקים עליה
ואל תשימו לב לדבריהם וגידופם כי סופם שימחו ולא יוכלו להזיק לכם .ואני תמיד קיים
לעד לשפוט בצדק ואושיע אתכם מיד מחרפיכם תשועת עולמים ,והנביא פונה לה' שיפעיל
כוחו הגדול וזרועו הנטויה כמו קודם בבריאת העולם וביציאת מצרים המשברת כוחות
אליליהם והמפילה התנינים חללים ,וכמו שהכנעתי בימי קדם את רהב (מצרים) ואת התנים
(פרעה) כן תכניע את אויבי עם ישראל המשעבדים אותו.
כמו זרועך הנטויה ששמה את הים לחרבה והפכה את המקומות העמוקים שבים לדרך
שיעברו בה בני ישראל שגאלת ממצרים ,כן תגאל אותם היום מאויביהם .ובכן ה' מבטיח
שיפדה את ישראל מאויביהם וישובו ויבואו לארץ ציון שמחים וטובי לב שרים ומנגנים
ומודים על הגאולה ותמיד תהיה השמחה נחלתם ולא יראו עוד צער כי היגון והאנחה ינוסו
מפניהם.
אני ה' הנאמן בהבטחותי והמנחם האמיתי ולכן אל תפחדו מפני אויב כי האדם סופו למות
כמו העשב שנובל ונעלם .מה אתה מפחד מאדם שסופו למות ושוכח את ה' אלוהיך -הבורא
אותך ועשך עם נבחר ,הבורא שמים וארץ -ומפחד תמיד מהאויב המציק לך ,למרות שאין בו
כוח להזיק לך כי הוא יצור חלש ולא יכול להתקיים בלי לאכול תמיד על מנת להתקיים?!
לעומת ה' אלוהיך שמכה בים ונותן לגלים שלו שירעשו והוא מושל בשמים ובארץ ובכל
צבאם .והוא יתברך שמו שנתן תורתו לעם ישראל ולימד אותם את החוקים ומשפטים ומגן
עליהם בצלו כי אני ה' אלוהי ישראל בורא שמים וארץ ובחרתי בעם ישראל להיות לי לעם
מובחר .ואת ירושלים האבלה והחברה הגיע הזמן שתקומי מנפילתך ותרדמתך לאחר
ששתית כוס יין המורעל עד תום והיית עד סף המוות ולא היה לך מדריך ומשען מכל בני
עמך שילדת וגידלת שידריך אותך ויתמוך בך .וכאן עליך רעות כפולות ולא נמצא מי שיעזור
לך .הרבה צרות באו עליך שוד ושבר ורעב וחרב מלחמה .כל הרעות האלה באו רק עליך לבד
לכן לא הייתה צרה כללית לעמים אחרים שנאמר צרת רבים חצי נחמה ,בניך התעלפו ונפלו
ברחובות כמו התאו ,בעל חיים כבד מאוד ונופל ברשת הציידים והוא לא יכל להתנועע כל
זה שחמת ה ' בערה בהם ,לכן שמעו דברי נחמה ,אתם העניים המרודים מרוב הייסורים,
שנאמרו מפי ה' הנלחם באויבי עמו ,שהוא ירחם עליך ויסיר מידך את כוס הרעל שנתן לך
ומוזג לך כל פעם מחדש ולא תשתי עוד פעם מהסם הזה ולא תראי עוד צרה ומצוקה אלא
קול ששון וקול שמחה אמן וכן יהי רצון.
יום שישי כב‘ בחשוון התשע“א  | 11/11/11המקראון | 5

הזמנת אירוח בעיר הקודש
בעיר הקודש ירושלים ברובע היהודי באווירה רוחניות וקדושה שוכן בית הכנסת העתיק
ביותר בעולם ,אתם זכיתם לקבל חבילת אירוח ייחודית במחיר מוזל בהיותכם חברי
קהילת בני מקרא.
לשירותכם:
 ביקור במוזיאון עדתנו
 בית כנסת
 מקרר לאחסון מזון
 מקלחות חמות
 מצעים ומגבות נקיים
 מטבח הכולל תנור ,מיקרוגל ,כיריים גז (בשבת אין להפעיל מכשירי חשמל)
 פינת שתייה חמה וקרה
בקרבת בית הכנסת נמצאים אתרים רבים ומגוונים לטיול כגון :מנהרות הכותל ,מוזיאון
הבית השרוף ,המוזיאון ההרודיאני ועוד ...אתרים אלו נמצאים מתחת לפני האדמה
מאחר והם מתקופת חורבן בית המקדש.
למתארחים בשבתות -קבלת שבת עם קידוש וגיבוש המתארחים בארוחות עם שירים
ומזמורי שבת.
האירוח מותנה בתרומה המיועדת לפיתוח המקום
בואו בהמוניכם
המקום נמצא כעת בהליך של שיפוצים ותוכניות רבות טרם בוצעו מחוסר תקציב ,ועד
ירושלים פונה לקהל הרחב לבוא ולתרום הן כלכלית והן מעשית להשלמת הפרויקטים
הבאים:
 השלמת פינת חליצת הנעליים מבואת זכוכית בכניסה לירידה לבית הכנסת.
 דלתות זכוכית להפרדה בן חדר השמן לבית הכנסת ובין חדר המדרגות למוזיאון.
 מטבחון לחדר שמן.
 שיפוץ וחידוש היכל הקודש.
 10 מיטות קומתיים לעריכת שבתות עיון.
 שיפוץ חדרי האירוח.
 שיפוץ מקלחת ושירותים והתקנת דוד שמש.
 שיפוץ כללי למוזיאון עדתנו.

כל תרומה תתקבל בברכה
את התרומות יש להעביר לאחראי המקום יהושוע לוי– 4142727441
תרומות לשיפוץ ושיפור המרכז הקהילתי -היכל שלמה ברמלה
במשך שנים רבות משמש המרכז הקהילתי ”היכל שלמה” בסמוך לבית הכנסת המרכזי ברמלה
כאולם לאירועים שונים בקרב הקהילה .לאחרונה לנוחיות בני הקהילה שופץ המרכז הקהילתי
עם תיקרה אקוסטית ומזגן מפוצל לאורך כל האולם ,בנוסף לא מזמן הסתיים לו שיפוץ המטבח
והורכבו ארונות מטבח חדשים .למטבח החדש דרוש תנור תעשייתי לשימוש המקום ,אנו פונים
לקהל לכל המעוניינים לתרום תנור תעשייתי לגימור המטבח.
השלב הבא בשיפוץ המרכז הקהילתי הוא שיפוץ השירותים באולם.
כל המעוניינים לתרום לקידום שיפוץ המרכז הקהילתי מוזמנים לפנות ל-
מאור דבח בטלפון .4144221681
כל תרומה תתקבל בברכה

זה הכלל בגללך  /חנה דניאל
בויכוח ,תמיד שני הצדדים בטוחים שהם צודקים .הצורך להצטדק גורם לנו להסתכל אל תוך
עולמנו בלבד ,מבלי להסתכל על האדם ממול .הדחף להצטדק גורם לנו לפגוע באחר ,גורם לנו
לבטל את האחר .עצם הביטול גורם לנו להאשמות הדדיות ,לזלזול ,כעסים ,הסלמה ולמלחמת
כוחות  ,מי פגע במי יותר  ,להוציא ולהזכיר אירועים וכעסים מהעבר .האשמה הינה הטלת
האחריות על המצב בידי הצד השני  .יונית ואייל ניצלו את ימי החופשה השנתית לבילוי עם
הילדים בגן החיות ,את הכרטיסים קנו מבעוד מועד ,השכימו קום ארזו כריכים ופרות ,ארגנו
בקבוקי מים ויצאו לדרך .כאשר הגיעו לשער הכניסה של גן החיות גילו כי את הכרטיסים שכחו
על השולחן במטבח ,עם הגילוי הנורא החלה סאגת האשמות ההדדיות " ,איך לא לקחת את
הכרטיסים ,אי אפשר לסמוך עליך " " ,למה אתה לא לקחת ,הכול נופל עליי ,אני צריכה לארגן
את הילדים את האוכל  ,אתה עסוק בעניינים אישים שלך ולא מתחשב בי " " .את פשוט לא
אחראית  ,אותו הדבר עשית כשיצאנו לחתונה של משה ואיריס  ,שכחת את המעטפה בתיק
האדום ,הכול בגלל שהחלטת ברגע האחרון לקחת את התיק הלבן " " .שלא נדבר על האחריות
שלך  ,לקחת את הילדים לגן השעשועים ושכחת את הבקבוק והמוצץ על הספסל בפארק ".
הדרכים בהם בני הזוג ישתמשו כדי להצדיק את מעשיהם הם :האשמות הדדיות כמו :אתה
התחלת קודם ותשתני קודם את ,העלאת דוגמאות וכעסים מהעבר ,את גרמת לי להתנהג כך,
את הבאת אותי למצב הזה ,הסלמה – את פגעת בי לכן אני מחזיר ,פגיעה ליד הילדים/חברים/
משפחה ,אני צריך לשמור על הכבוד שלי .כאשר אדם נמצא בסיטואציה של פגיעות הדדיות,
ישנה מעורבות של פגיעה באגו ,כוחניות ,מתעורר יצר הנקמנות ,האשמות ,איום והתגוננות ,אי
הסכמה וצדקנות  ,הויכוח נשמע מוכר  ,אולי מסיטואציה אחרת  .בכדי לעצור את מעגל
ההאשמות ,על בני הזוג לשאול את עצמם לאן זה מוביל אותנו? ,האם למצב זה פיללתי? ,האם
כך אני פותר בעיות? ,מה גורם לבן הזוג להתנהג כך? ,מה המניעים והצרכים של בן הזוג להתנהג
כך? ( להיכנס לנעליו) ,במה אני תרמתי למצב ועד כמה מידת האשמה תלויה בי? לאחר חשבון
הנפש ,יש צורך לבדוק  :מה מוכן כל צד לשנות בהתנהגותו ,נכונות לויתור  ,נכונות להתאמץ
ולשנות דרך לטובת הזוגיות .ברגע שישנה נכונות ורצון ,תהיה גם יכולת לשנות .על מנת להפסיק
את הוויכוח והפגיעה ההדדית עלינו לקחת אחריות ,כל אחד מהצדדים ינסה לבדוק לאן הפגיעה
ההדדית מובילה אותו ,האם משחק כדור הפינג פונג פותר את הבעיה ,מה יקרה במידה וימשכו
הפגיעות ההדדיות ,האם באמצעות האשמות ההדדיות נגיע לפתרון הבעיה  ,האם במצב של
האשמות הדדיות מצליחים לקלוט ולהבין את מה שמנסה להעביר הצד השני ,האם אנו במצב
של קליטה או שפשוט מוציאים אנרגיה בלחפש האשמות גרועות וחזקות יותר לצד השני .את
האנרגיות יש להפנות לפתרון הבעיה ,לבדוק מה ניתן לעשות ,איך אנו מתקדמים הלאה ,לבדוק
אפשרות לצמצם נזקים עד כמה שאפשר ,לזכור שמטרת היציאה שלנו היא זמן איכות וכיף עם
המשפחה .תהנו!

ברכות ואיחולים
מזל טוב לשני כהן ממצליח לרגל יום
הולדתך ,עלי והצליחי ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה.
מאחלים סבא יוסי וסבתא לבנה וההורים.

מזל טוב נוסף לבן יוסף וזוגתו צליל לרגל
י ום ה נ יש ו א י ם  .ע ל ו ו ה צ ל י ח ו ו שכ ל
משאלות ליבכם יתגשמו לטובה.
מאחל הרב עובדיה ברוך מרמלה

מזל טוב לקורן לרגל יום הולדתך המון
בריאות אושר ועושר ושתצליח בכל מעשי
ידיך.
מאחלים המשפחה וצוות המקראון

מזל טוב למור סעד לרגל יום הולדתך המון
בריאות אושר והצלחה בכל מעשי ידיך.
מאחלים משפחת סעד וצוות המקראון.

מזל טוב לשי וחן חיים לרגל יום נישואיכם
המון בריאות אושר והצלחה בכל מעשי
ידכם.
מאחלים המשפחה וצוות המקראון

מזל טוב לאופיר פירוז לרגל יום הולדתך
המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי
ידיך.
מאחלים צוות המקראון.
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חדשות הקהילה
החלטה חשובה במשפט הכשרות:
בית המשפט קיבל את עמדת העדה וקבע -כי לא עברנו על שום חוק
פסק הדין החשוב והמלומד ,בן  11העמודים ,של השופט הישאם אבו-שחאדה ,שניתן ביום
שני ה 11/11/11-בבית המשפט השלום ברמלה ,בנוכחות עשרות מבני העדה וחכמי העדה,
הוא פסק דין שהמתנו לו תקופה ארוכה ,והחזיר את כבוד העדה ואת תחושת הצדק של בני
העדה כלפי מדינת ישראל.
עם קבלת פסק הדין ,התקבלו עשרות טלפונים ואי-מיילים ,המברכים את העדה על ההישג
החשוב.
יו"ר המועצה העליונה ,עו"ד נריה הרואה " :אנו שמחים על פסק הדין החד והברור ,אשר
מעגן את מורשתנו גם במדינת ישראל; אנו ראינו בקנס התעמרות וטיפשות של כמה
פקידים ברבנות ,שמצאו לנכון לנצל את כוחם נגד העדה .הפתיע אותי שפרקליטות מחוז תל
אביב בכלל נחלצה להגן על עמדת הרבנות .אני מניח שלא עשו עבודת מחקר ומטה טובה
ויסודית לפני שפעלו" .עוד הוסיף מר הרואה " :על אף יסודיות פסק הדין ,חבל שהוא לא
נתקבל בבית המשפט המחוזי ,שם היינו מקבלים גם החלטה מנחה; אנחנו לא חוששים
מערעור מצד הרבנות האורתודוקסית".
בית המשפט שלל את הטענה היסודית של פקידים ברבנות האורתודוקסית כי בכך שאנו
משתמשים במילה "כשר " ,בשלט בו כתוב " כשר בהשגחת היהדות הקראית" ,אך מבלי
לקבל תעודת כשרות מטעם הרבנות האורתודוקסית ,אנו עוברים על חוק איסור הונאה
בכשרות .בימ " ש השלום ברמלה ביטל את הקנס ,ביטל את העיקולים שהוטלו במפתיע,
בזמן הדיון אך טרם ההחלטה ,קבע כי הטלת הקנס הינה שינוי מדיניות מובהק כלפי
היהודים הקראים ,ויתרה מכך ,ואף חשוב יותר :קבע כי אין בשלט כל חשש להטעיה.
ברור שלא נכנסו למשפט הכשרות בשל אותו קנס בן  1,000ש"ח .הקנס אותו קיבלנו היה
שינוי מדיניות חריף מצד מדינת ישראל ,שהתבטא בשורה של מהלכים אותם חווינו בזמן
האחרון ,ובהם עיכוב מינוי הרב הראשי החדש כרשם נישואים ,עיכוב במתן רישיונות חברה
קדישא ,ועיכוב בהעברת חלק כספי התמיכה הממשלתית בעדה .ברור שעדה הנסמכת על
בעיקר על מתנדבים מתקשה לעמוד מול גורמי ממשל להם יש כוח רב ,ועל כן במלחמה
הזאת היה קשה לנצח.
אין ספק שהאחדות שהפגנו בדיון שהתקיים בפני כב ' השופט שחאדה ,תרמה להמחשת
הטענה הבסיסית שהטלת הקנס על האטליז מהווה פגיעה בכבוד העדה כולה ובמעמד
המשפטי דה-פאקטו שהעדה זוכה לו .ביטול הקנס בפסק הדין המלומד של השופט ,הוא
חיזוק למעמד המשפטי של העדה ,ויכול לתרום רבות להסדרת המעמד המשפטי של העדה.
פסק הדין של השופט אבו-שחאדה ,הוא פסק דין מקיף ,מקצועי ,יסודי ומעבר לכל  -צודק.
השופט הראה יעילות גם בכל שלבי הדיון בבקשה ,תוך כדי שהוא מנהל את ההליך בצורה
שוויונית ,צודקת וללא בזבוז זמן .כב' השופט למד היטב את הספרות המחקרית העוסקת
ביהדות הקראית  ,והביא ציטוטים ממספר רב של ספרים השופכים אור על הרקע
ההיסטורי למחלוקת בין היהדות הקראית ליהדות הרבנית .בנוסף ,הוא תיאר את היחס
האנומלי של מדינת ישראל ליהודים הקראים ,באופן שהמעמד המשפטי של היהודים
הקראים הוסדר דה-פאקטו אך לא דה-יורה ,תוך שהוא קובע כי ההסדרים שנקבעו אינם
ראויים ,וכי יש להסדיר את המעמד המשפטי של עדתנו בצורה איתנה ובחוקים רלוונטיים.
עיקרי ההחלטה
כב' השופט שחאדה קבע כי הודעת הקנס שנתן הפקח מטעם הרבנות הינה שינוי במדיניות
הרבנות כלפי העדה היהודית -קראית ,שכן קנס זה היה הקנס הראשון והיחיד שניתן
לאטליז בניהול העדה הקראית מאז חקיקת חוק איסור הונאה בכשרות בשל השימוש
במילה 'כשר' ,בעוד שהאטליז פועל מאז שנת  1291כשעל בית העסק מופיעה המילה 'כשר'
והוא אף קיבל מהמדינה סיוע כספי .יתרה מכך ,נקבע כי עמדת הרבנות ,ומדינת ישראל,
בעבר הייתה כי אין מניעה בשימוש במילה "כשר" על ידי יהודים קראים.
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