קהילת היהודים הקראים
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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.

mikraon@gmail.com

פרשת השבוע
וארא
יציאת השבת
בשעה
43:71

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

פרשת השבוע  -וארא.
פרשת השבוע עוסקת בתחילת המכות שהובאו לפרעה ולמצרים  ,וזאת לשם
ההדגשה כי אין שום דבר מעל הבורא יתברך ,הוא שולט בטבע ,משנהו ומנהלו
וכל הקורה בעולם תחתיו.
המכות הם בעצם הוכחה מוחלטת שהאל יצר את העולם וקבע לו חוקים כי רק
היוצר יכול לדעת את מרכיביו המדוייקים של הנבראים.
לנו נראה כי הטבע הוא נוהג בעצמו ,אך אין הדבר כך הטבע וכל אשר בעולם תחת
ממשלתו  ,ההוכחה הנובעת מן הכתובים שהכל לפי דרכו וזמנו של האל  ,היא
בקביעת הפסקת המכות  ,כפי שמשה אב וראש הנביאים ציין זאת לפרעה ואין
המתנה ,שהמכה תיעלם מעצמה ,אלא בקביעת זמן ברור על ידי בורא העולם.
סיפורי בינה
עמוד 2
ובעמוד 1

חקר הקראות
עמוד 3

לוח שיעורים במרכזים
הקהילתיים בארץ
עמודים 6 - 5

התזה (רעיון מרכזי) של הארנב
יום אחד טייל השועל ביער ופגש ארנב היושב בפתח המערה ועוסק בכתיבה נמרצת" .מה
אתה כותב"? שאל השועל את הארנב.
"אני כותב עבודת תזה במסגרת לימודי הדוקטורט שלי" ,ענה הארנב.
"מה נושא התזה?" התעניין השועל.
"שפנים טורפים שועלים" .אמר הארנב ברצינות רבה.
השועל פרץ בצחוק פרוע ואמר לארנב" :זוהי תזה שטותית ,הרי הכל יודעים שארנבים
אוכלים גזר ,הם לא טורפים שום דבר".
"אם אתה לא מאמין לי" ,אמר הארנב" ,בוא ,היכנס איתי למערה ואני אוכיח לך את
התזה שלי".
נכנסו השניים למערה ומיד החלו נשמעים קולות מאבק וריסוק עצמות.
לאחר כשתי דקות יצא הארנב מהמערה ,ניגב את שאריות הדם מעל ׂשפמו והתיישב
להמשיך בכתיבתו.
לאחר זמן קצר הופיע זאב" .ארנב ,מה אתה כותב?" שאל הזאב את הארנב".
"אני כותב עבודת תזה במסגרת לימודי הדוקטורט שלי" .ענה לו הארנב.
"ומה נושא התזה?" שאל הזאב" .שפנים טורפים זאבים" .ענה הארנב.
הזאב התגלגל מצחוק ואמר לארנב" :התזה שלך מגוחכת ,הרי הכל יודעים ששפנים לא
טורפים שום דבר ,זאבים הם טורפים?!".
"אם אתה רוצה לראות שהתזה שלי נכונה" ,אמר הארנב לזאב" ,בוא ,היכנס איתי למערה
ואני אוכיח לך את התזה".
נכנסו השניים למערה ושוב החלו להישמע קולות מאבק וריסוק עצמות.
לאחר מספר דקות יצא הארנב מהמערה כשהוא מנגב את שאריות הדם מעל ׂשפמו
והתיישב להמשיך בכתיבתו.
עד הערב הלכו הנמר והדוב בדרכם האחרונה של השועל והזאב והארנב שוב ושוב ניגב את
הדם מעל ׂשפמו והמשיך לכתוב.
הנשר ,שריחף לו כל אותן שעות מעל קרחת היער וסקרנותו גברה מרגע לרגע ,נחת סמוך
לארנב ושאל אותו" :ארנב מה הסיפור שלך?"
ענה לו הארנב" :בוא היכנס למערה ותראה".
נכנסו השניים למערה .הצביע הארנב על אריה ענק שרבץ ,עייף אך מרוצה.
"זה המנחה שלי" אמר הארנב והוסיף:

"לא חשוב מה היא התזה ,חשוב מי המנחה"
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תפזורת  -אישים בתנ"ך.
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שרה ,יעקב ,מרים ,אברהם ,דבורה ,יוכבד ,לוט ,יונה ,בלהה ,יצחק ,רחל,
שמואל ,משה ,נח ,דן.

תפילה
דוד ד'אור
לחן :דוד דאור/פביאן

תפילה
תפילה
לאל עולה
מכל בית
ומהרחוב,
מכל בית
ומהרחוב
תפילה
תפילה לאל עולה
עולה מתוך תקוות המבקשים
עולה מהימים הכי קשים
עולה אתי משחר ילדותי

בימים אלו ,של בלאגן ,מריבות
וסכסוכים ,אנו צריכים להישיר
את הדרך וללכת בדרך הנכונה.
בנוסף...
זעקת עמי עלתה עד לשמים
גאולת עם ישראל מיד מצרים
ביד חזקה.
מתאים לפרשת השבוע.

יום שישי כ“ו בטבת התשע“ב  21/10/02המקראון | 3

’הזמנה’
אישה יצאה מביתה וראתה שלושה אנשים בעלי זקן לבן ארוך יושבים בחצר ביתה .הם
לא היו מוכרים לה .היא אמרה " :אינני מכירה אתכם ,אך ודאי רעבים אתם ,היכנסו
בבקשה לביתי כדי לאכול משהו"" .האם בעלך בבית?" ,הם שאלו" .לא" ,היא ענתה" .הוא
בחוץ"" .אם כך לא נוכל להיכנס" ,השיבו.
בערב כשבעלה חזר ,היא ספרה לו על מה שקרה" .לכי ספרי להם שאני בבית והזמיני אותם
פנימה!" האישה יצאה והזמינה את האנשים להיכנס" .איננו נכנסים לבית יחדיו" ,הם ענו.
"מדוע?" היא בקשה לדעת .אחד הזקנים הסביר" :זהו עושר" ,הוא אמר מצביע על אחד
מחבריו ,וכשהצביע על אחד אחר אמר" ,הוא הצלחה ,ואני אהבה" .ואז הוסיף" ,כעת לכי
להתייעץ עם בעלך את מי מאתנו אתם רוצים בביתכם".
האישה סיפרה לבעלה על הדברים שנאמרו  .בעלה שמח מאוד " .נהדר !!" ,הוא אמר .
"במקרה זה ,נזמין את עושר .נזמין אותו למלא את ביתנו בעושר!" אשתו לא הסכימה.
"יקירי ,מדוע לא נזמין את הצלחה? " כלתם האזינה מצדו השני של הבית .היא נכנסה
לשיחה עם הצעתה" :האם לא יהיה זה עדיף להזמין את אהבה? ,ביתנו יתמלא באהבה!"
" אולי נקבל את עצת כלתנו " ,אמר הבעל לאשתו " .צאי והזמיני את אהבה כאורחינו ".
האישה יצאה ושאלה את שלושת הזקנים " ,מי מכם הוא אהבה ? בבקשה הכנס ותהיה
אורחינו" .אהבה קם והחל ללכת אל הבית .שני האחרים קמו אף הם והלכו בעקבותיו.
מופתעת  ,האישה שאלה את עושר והצלחה " :הזמנתי רק את אהבה  ,למה גם אתם
נכנסים ? " .הזקנים השיבו יחדיו " :אם היית מזמינה את עושר או את הצלחה ,השנים
האחרים היו נותרים בחוץ ,אך מכיוון שהזמנת את אהבה ,לכל מקום שהוא הולך ,אנו
הולכים בעקבותיו.

בכל מקום שישנה אהבה יש גם עושר והצלחה!!!
פתרון החידה
לרב בלשון רבים ולתלמיד בלשון יחיד?
הדמויות הן משה רבנו שהוא רבו של יהושע בִּן נּון.
המקרה הדומה  -של נעליך מעל רגליך בלשון רבים למשה במעמד הסנה הבוער.
ליהושע מלאך האומר לו לפני צאתו למלחמה של נעלך מעל רגלך בלשון יחיד.
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מה ההפך מ...
ההפך משמן = רזה ,ההפך מגדול שווה קטן/

מה ההפך מ-עץ ?
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אזור

חומר נלמד

גילאים

יום ושעות

מי מלמד

מקום
הפעילות

מוסר והלכה כלל הציבור ראשון  43:71-21:11מאור דבח

בב"כ המרכזי

רביעי  43:71-43:71מאור דבח

בב"כ המרכזי

מועדון נוער בני נוער רביעי  43:71-24:11מאור דבח
שבת -שעה לפני
מאור דבח
כלל הציבור
חזנות
תפלת מוצ"ש
תלמידי בר -א',ג',ד  -לאחר תפלת
רמלה
מאור דבח
בר-מצווה
ערב
מצווה
שישי  -שעה לפני
חן כהן
קבלת שבת עד גיל 47
תפלת ערב
פעילות
חן כהן
אין יום קבוע
עד גיל 47
לילדים
שבת -שעה לפני
חן כהן
מוסר והלכה כלל הציבור
תפלת מוצ"ש
מועדון גיל
א',ד 3:11-44:11 -יוספה דבח
+55
הזהב
שלישי43:11- -
הרב מגדי
עתודה רבנית כלל הציבור
24:11
ד"ר אברהם
הקורא הטוב בני נוער שני 43:71- 43:45
כפלי
ד"ר אברהם
כלל הציבור שני 43:45- 43:71
נביאים
כפלי
חמישי  - 43:71ד"ר אברהם
כלל הציבור
דקדוק
כפלי
43:15
ראשון - 43:71
בן יוסף
בני נוער
בר מצווה
43:15
אין יום קבוע 43:71
מחוייבות
אשדוד
בן יוסף
בני נוער
עד 43:71
אישית
רביעי  43:11עד
בן יוסף
מועדון ילדים עד גיל 44
43:71
חמישי - 43:15
בן יוסף
קבלת שבת עד גיל 44
43:11
חמישי - 43:11
ליגת
בן יוסף
בני נוער
21:71
פלייסטיישן
שלישי  - 3:11ד"ר אברהם
כלל הציבור
הלכה
כפלי
44:11
טעמי המקרא כלל הציבור  -17:30שני  18:30בן יוסף
אושרת
 -17:00שלישי
הלכה לבנות 42עד 46
עובדיה
18:30
שבת שעה לפני
אלי שמואל
פרשת השבוע כלל הציבור
תפילת מוצ"ש

בב"כ המרכזי

הלכה ודיקדוק בני נוער

הערות
ספר "יריעות
שלמה"
הכנה לתחרות
הקורא הטוב

בב"כ המרכזי
בב"כ המרכזי
בב"כ חיזוק
אמונה
בב"כ חיזוק
אמונה
בב"כ חיזוק
אמונה

בהתאם ליציאות
של חן מהצבא

בב"כ המרכזי
בב"כ המרכזי

ספר "המבחר"

בב"כ המרכזי

הכנה לתחרות
הקורא הטוב

בב"כ המרכזי
בב"כ המרכזי
כתר תורה
כתר תורה/בב"כ
המרכזי
כתר תורה
כתר תורה
כתר תורה

סרט ופיצה /
משחקים
פרשת השבוע
ועזרה בש"ב
נפתח בסיפור
מוסר השכל

בב"כ המרכזי

אדרת אליהו

כתר תורה

מתחיל השבוע

בב"כ המרכזי

מעיין חיים

כתר תורה
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רנן

יסודות הדת

עד גיל 47

שני 43:11-
43:71

רן יוסף

בב"כ במושב
רנן

הקורא הטוב

בני נוער

ראשון 43:71-
21:71

רן יוסף

בב"כ במושב הכנה לתחרות
הקורא הטוב
רנן

הלכה/פרשת
שבוע

בני נוער

שלישי 43:11-
21:71

הרב הראשי
משה פירוז

בב"כ במושב
רנן

שישי  -שעה
לפני תפלת ערב

הרב יוסף פסח

בב"כ בק"ג

שבת שעה לפני
הרב יוסף פסח
תפילת מוצ"ש

בב"כ בק"ג

פרשת השבוע כלל הציבור
קריית גת
הלכה

כלל הציבור

בר מצווה

תלמידי בר-
מצווה

ראשון - 43:71
43:11

קריאות

עד גיל 47

שני - 43:71

מצליח

ב"ש

הרב דוד
אלישע

בב"כ מצליח

נועם  +אלמוג בב"כ מצליח

הלכה

תלמידי בר-
מצווה

שלישי - 43:71
ברוך הרואה
43:11

קריאות

עד גיל 47

חמישי  43:11-נועם  +אלמוג בב"כ מצליח

הלכה

עד גיל 47

הלכה

בני נוער

מועדון גיל
הזהב

+55

ראשל"צ פרשת השבוע כלל הציבור

שני - 43:71

בב"כ מצליח

שמחון פירוז

בב"כ ב“ש

חמישי  - 43:71שמחון פירוז

בב"כ ב“ש

נילי אלגזר

בב"כ בב“ש

הרב עובדיה
מורד

בב"כ
בראשל"צ

שני - 3:71
47:11
שני 43:11-
21:11

לנכדתנו היקרה שירן דבח מזל טוב לרגל
יום הולדתך ,עלי והצליחי ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים סבא וסבתא טוביה ורינה אלדבח
מזל טוב לרב ברוך לוי מרמלה לרגל יום
הולדתך עלה והצלח ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה.
מאחלים כל בני המשפחה ,טוביה ורינה
אלדבח ,מועצת החכמים וכל בני הקהילה.
מזל טוב לנינט מנשה לרגל יום הולדתך
המון בריאות אושר והצלחה
מאחלים אחותך לונה מורד  ,המשפחה
וצוות המקראון.
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לחתננו היקר שי לוי מזל טוב לרגל יום
הולדתך ,עלה והצלח ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה.
מאחלים טוביה ורינה אלדבח
מזל טוב לד"ר אברהם כפלי לרגל יום
הולדתך המון בריאות אושר והצלחה
מאחלים המשפחה ועד אשדוד וצוות
המקראון.

חקר הקראות -היבטים עכשוויים
מכון בן-צבי

יום רביעי ,ו' באדר תשע"ב ( )21/2/02בשעה .01:11
יד יצחק בן צבי ,רחוב אברבנאל  ,02רחביה ,ירושלים.

אוניברסיטת בן גוריון

ברכות :פרופ' יום טוב עסיס ,ראש מכון בן צבי.
דוברים:
פרופ' דניאל י' לסקר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר והקהילה הקראית -מבט מן האקדמיה
הרב משה פירוז ,הרב הראשי לעדה הקראית
המחקר והקהילה הקראית -מבט מן הקהילה
פרופ' חגי בן שמאי ,האוניברסיטה העברית בירושלים והספרייה הלאומית
חקר ההלכה הקראית -המצוי והרצוי
ד"ר מרים גולדשטיין ,האוניברסיטה העברית בירושלים
נח הצדיק ,אברהם אבינו וראובן בן יעקב :כמה דברים שלא ידעת על פרשנות קראית
בערבית-יהודית
ערב העיון מתקיים במסגרת סדנת מחקר
של הקרן הלאומית למדע' :חקר הקראות – הערכת מצב' ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב;
בתמיכה נוספת של המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן; מכון בן-
צבי; הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הציבו ר מוזמ ן

רוצים לתרום ולא יודעים מה ?!
האם אנחנו תורמים רק ספרים ,כי אין לנו רעיונות נוספים ?!
אולפן הקלטות

מגרש כדורגל

איזה כישרונות ענקיים יש לנו בקהילה,
מלחינים ,זמרים ,חזנים מצוינים.
והכי חשוב איזה חומר אדיר של שירים,
מזמורים ,פיוטים ,ושירים מודרניים.
מדוע אנחנו לא נהנים מזה?
כי אין לנו מקום משלנו

לקהילתנו היקרה יש כבר כמה קבוצות
כדורגל של ילדים ,המשתתפים בטורניר
הכדורגל הקהילתי ,יש לנו גם קבוצה בוגרת
שהשתתפה בכמה תחרויות.

בניית אולפן הקלטות קהילתי יספק
לקהילה ולכל אחד מאיתנו בבית,
חוויה אדירה ומגוון דיסקים עם שירים
ותפילות.

כדי להרים את הדגל גבוה ,כדי להיות יותר
מקצוענים ולתת לילדי הקהילה חוויה
אמיתית ,אנחנו צריכים מגרש משלנו.

כיצד נעשה זאת ?
 .1אם כל אחד יתרום חלק ,בטוח שנצליח לגייס את הכסף לפרויקטים שכולם נהנה מהם.
 .2אם מישהו מעוניין לתרום לזכר מישהו זה המקום.
 .3בעל עסק שיתרום מעל ל ₪ 3333-העסק שלו יפורסם בשלטי פרסום במגרש/באולפן.

לפרטים  3822202300 :בן יוסף  3822228400 /מאור דבח
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הכנסת ספר תורה בראשל"צ
שמחים להזמינכם להכנסת ספר תורה לביה"כ מקור ישראל שיתקיים אי"ה
ביום שני ה ,2/2/02-ברח' נחמן סירקין  ,2בראשון לציון .מתרומת דוד סוכר.
תוכנית האירוע:

16:00
תורה.
תחילת תהלוכת ספר התורה.
16:15
הקפות ושבח לבורא עולם בתוך בית הכנסת.
17:00
תפילת ערב חגיגית.
17:15
טקס נאומים וארוחת ערב חגיגית
18:00

התכנסות בפינת הרחובות בן-גוריון וכצנלסון לתהלוכת הכנסת ספרי

הטקס בהשתתפות חכמי ונכבדי העדה.

הכנסת ספר תורה באשדוד
ביום שני ה 2/1/02-יוכנס בעזרת השם ספר תורה
לבית הכנסת כתר תורה באשדוד
השוכן באזור י“ב רחוב תשרי .1
ספר זה נתרם ע"י אילנה טנני ,עובדיה לוי ורחל דניאלס
לזכר :אליהו בן עבדאלה יוסף אלשאמי הלוי ז"ל
וליאוני בת יעקב פירוז ז"ל

הסעות יצאו מכל האזורים בעלות סמלית -אנא הירשמו בהקדם
רמלה – מאור דבח
אשדוד – מזכירות
מצליח – אמנון אלישע
בת ים – עדי ירושלמי

טל )₪ 21( 120-0122294 :
טל)₪ 21( 19-9212222 :
טל1204292120 :
טל 121-2410041 :

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 21/7/72-בשעה  03:8בבית הכנסת המרכזי ברמלה
להרשמה לכנס 3מאור דבח  8455224401 -בן יוסף 8452205800-
השתתפות בדיון בתביעת החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי כנגדנו-
תאריך חדש לדיון
קדם המשפט בנושא ,עתיד להתקיים בע"ה ב–  21/2/02בשעה  01:11בבית משפט השלום
בירושלים .על מנת שנוכל להיערך ולארגן הסעות ,הנכם מתבקשים להירשם מראש
במזכירות העדה בטלפון . 19-1201010

