יום שישי י‘ בסיוון ה‘תשע"ב  /0/60/1גיליון מספר /11

לזכר האדם היקר
מתתיהו בן מוריס אלגזר
שנפל במלחמת יום כיפור.
ולזכר האיש היקר
מרדכי בן שלום דבח
ולזכר סולטנה בת ברוך נונו
ובעלה היקר מורד מצליח

פרשת השבוע
"בהעלותך"

קהילת היהודים הקראים

גליון זה הודפס לזכרם של
ולזכר
אליהו בן אברהם רצון
ורעייתו רחל בת אברהם הכהן
ולזכר
פרג כדר סולומון סביע
ורעייתו חוסנה בת אברהם
רומיאה.
יהי זכרם ברוך אמן
mikraon@gmail.com
עריכה ,כתיבה ,עיצוב ,הגהה
והדפ סה  :בן י וסף  ,מ אור
דבח ,נועם מורד ,נתנאל מורד
ואושרת עובדיה.

יציאת השבת
בשעה
02:02

המשך הפרק השלישי במסע
אל חצי האי קרים
המקראון גאה להציג פרקים מתוך טיול
מסקרן מרהיב ומותח של שלושה חברים
טובים (אמיל יפת  ,מוטי מנשה  ,ויוסי טחן)
לחצי האי קרים בחיפוש אחר האימפריה
הקראית ששכנה שם בעבר ,תהנו!
עמודים 7 - 6
אמיל יפת ,מוטי מנשה ,יוסי טחן.

היי החלה ההרשמה
לפעילויות הקיץ!
עמוד 3

תחרות הקורא הטוב בתורה
עמוד 2

חדשות הקהילה

תחרות  -הקורא הטוב בתורה
מתרומתה של הגברת גלית סלע

לזכר בעלה יוסף סלע

ז''ל

בתאריך ה 21/6/12-יום חמישי תערך תחרות הקורא הטוב בתורה בבית הכנסת כתר תורה
באשדוד אזור י''ב רחוב תשרי .9
 11מתמודדים מרחבי הארץ שלמדו בחודשים האחרונים יעלו בזה אחר זה ויתמודדו על 3
מקומות ראשונים .במקום הראשון הזוכה יקבל  1011ש''ח ,השני  1111ש''ח והשלישי 011
ש''ח .כמו כן גם אלו שלא יזכו יקבלו פרסי תנחומים.
לכם קהל נכבד יש חלק חשוב בערב זה ,לבוא ולעודד את ילדי הקהילה.
צוות השופטים מורכב מחכמי ונכבדי העדה ובראשם הרב הראשי משה פירוז.

תכנית התחרות:
 10:11התכנסות וכיבוד עשיר ושתייה קלה.
 10:31השלב הראשון בתחרות  -קריאה מספר תורה מנוקד ומוטעם מפרשות בראשית ונח ,תוך
כדי הקפדה על ניגון ,הטעמה ודקדוק.
 19:10השלב השני בתחרות  -שאלות על תוכן פרשות בראשית ונח.
 19:91תפילת ערב
 21:10המשך השלב השני בתחרות
 21:90השלב השלישי בתחרות -קריאה מספר תורה לא מנוקד מפרשות בראשית ונח.
 21:31חלוקת פרסים לזוכים וליתר המתמודדים.

ערב מוצלח דורש קהל רב
לפרטים נוספים:
 1099920607מאור דבח
 1092209100בן יוסף
(מרמלה תצא הסעה בשעה  17:11מרחבת בית הכנסת המרכזי בעלות של )₪ 21

קהל נכבד
כל המעוניינים לתרום למטרות חינוכיות
כאלו ,לקידום בני נוער הקהילה ולהנציח את
יקיריכם בלימוד תורה ומורשת ההלכה
הקראית מתבקשים לפנות אלינו ואנחנו ניעץ
לכם!
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חדשות הקהילה

קייטנת קיץ
בני-מקרא אשדוד
מיועד לגילאי 6-00
בין התאריכים 00.1-02.8/00
לפרטים נוספים ומלאים יש
להכנס לדף הפייסבוק של
פעילויות בני מקרא אשדוד!

מספר המקומות
מוגבל!

בשם השם נעשה ונצליח
היהדות הקראית -ועד רמלה
בואו להנות בחופשת הקיץ
במרכז העדה ברמלה (רח' קלאוזנר )61

החלה ההרשמה לקייטנת קיץ מדהימה
לכיתות א'-ז' ,אשר תתקיים בתאריכים
 7613-6.11/61בין השעות ( ,10..-670..כולל ימי שישי)

אז מה יהיה לנו??
יצירה

סופרלנד
תפילה

ממדיון
סינמה סיטי

יום
ספורט
נחשונית

 ארוחת בוקר( 1ביום טיול תינתן גם ארוחת צהריים)
 צוות מדריכים מנוסה1
 הסעות הלוך ושוב1

במחיר מסובסד—פרטים נוספים בהמשך
מספר המקומות מוגבל – מהרו להירשם!
לפרטים והרשמה 0
מאור דבח .455214113

סמינר קיץ ”ארבע כנפות” 0200
בין התאריכים 00-01/8/00
הסמינר מיועד לגילאי 13-10
הפעם אנחנו שוב יורדים דרומה
 6ימים מרתקים ,מעשירים ומצחיקים
בבית ספר שדה ”הר הנגב”
כל זה במחיר מסובסד -פרטים נוספים בהמשך
מספר המקומות מוגבל -מהרו להירשם ולהבטיח את מקומכם!.
להרשמה 1092209100 :בן יוסף 1099920607 ,מאור דבח
יום שישי י‘ בסיוון ה‘תשע"ב  /0/60/1המקראון | 3

חדשות הקהילה

חגיגות  54שנה לבית הכנסת המרכזי ברמלה
בחג השבועות האחרון ציינו  43שנה לקיומו של בה“כ המרכזי בעיר רמלה .הוועד הדתי
של רמלה מתארגן לקראת אירוע גדול לציון  1/שנה לקיומו של בה“כ המרכזי לקראת חג
שבועות הבא ,ולכן אנו באים בקריאה לציבור לתרום כספית ומעשית להקמת אירוע גדול
שכזה.
כמו כן החלו שיפוצים בבית הכנסת שלא שופץ זה שנים רבות ,ולקראת חגיגות  1/שנה
לקיומו החל הוועד המקומי בעזרתם של אנשים נדיבים שתרמו לעבודות שיפוץ שונות
כגון :ייפוי היכל הקודש ע"י פסוקים וכתובות חדשים ,החלפת נברשות באולם התפילה,
שיפוץ כוללני של עזרת הנשים ועוד ,אך עדין דרוש כסף רב כדי להמשיך ולסיים את
שיפוץ בית הכנסת בכדי שיהיה מוכן לחגיגות  1/שנה לקיומו .בין העבודות המתוכננים
להתבצע הם :החלפת התאים הפרטיים לאכסון ספרים וטליתות ,החלפת שטיח באולם
התפילה ,החלפת שטיח בצידי הקיר באולם התפילה ,חידוש כלל הפסוקים הכתובים
באולם התפילה באותיות חדשות ,חיפוי חיצוני של בית הכנסת באבן ירושלמית ,הקמת
גינה במתחם ועוד.
אנו פונים אליכם בני קהילה יקרים ,כל המעוניינים לתרום לטובת שיפוץ בית הכנסת
לשם תודה לה' או להנצחת יקירים מתבקשים לפנות למאור דבח בטלפון ./14-4311617
בנוסף פונים לכל אחד ואחד אם יש בידו תמונות ישנות מאירועים קהילתיים שונים
בבה“כ המרכזי להעבירם גם כן למאור דבח ,לעריכת סרט לרגל האירוע.

להתעטף בציצית ?

ערב פולקלור מצרי קלאסי

או ללבוש ארבע כנפות בציצית?

"אלף לילה ולילה" -עם להקת "שהרייאר"
המופע יתקיים ביום רביעי
 /1060/1בשעה /3:1/
באולמי "לגונה" חוף הקשתות באשדוד.
בתכנית:
מופע הלהקה ,ארוחת ערב עשירה
מחיר כרטיס  /3/ש"ח
לרכישת כרטיסים:
מזכירות המתנ"ס /1-11141/1
מגדי טחן /14-66/7/41
רגינה משה /1/-114166
בן יוסף /14-1114/11

כמה מצער שאנו בני מקרא משתמשים
בטליתות רב ניות  ,שבהן אפילו נוס ח
הברכה הוא לא שלנו .ישנם כאלה שאפילו
מתבלבלים ומברכים את הברכה הרבנית.
ומב ח י נת ה ת ורה יש בברכ ה הרב נ י ת
שגיאה.
הועלתה הצעה לרכוש טליתות עם הברכה
המסורתית שלנו .רכישה מרוכזת כזאת
אפשרית לכמויות מרוכזות של ////
טליתות.
שבת עיון לחיילים
צוות המקראון פונה לקהל בני העדה בתאריך ה–  1106תערך שבת עיון בירושלים
לתרום לרכישת טליתות קראיות לכל בתי
בתכנית:
הכנסת בארץ בעדה.
תפילות ,ארוחות ,שירים ,הרצאות
ופעילויות גיבוש.
כל המעוניינים לתרום למטרה זאת
עלות משתתף  1/ש“ח בלבד!
מתבקשים ליצור קשר עם משרדי המועצה
להרשמה:
העליונה בטלפון /1-3143//4
להרשמה 450-8820422:בן יוסף
 450-0885224מאור דבח
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קול בני  -מקרא
פרשר רשררר ר ר ר ר ר  :ר ר ר רךר רשר ר
מאת הרב עובדיה מורד

ָאדם; ָל ָמה
ֶפש ָ
ַחנּו ְט ֵמ ִׁאיםְ ,לנ ֶ
ָשים ָה ֵה ָמהֵ ,א ָליוֲ ,אנ ְ
ֹּאמרּו ָה ֲאנ ִׁ
(ט' ,ז') " ַוי ְ
תֹוךְ ,בנֵי יִׁ ְש ָר ֵאל"
ָרעְ ,ל ִׁב ְל ִׁתי ַה ְק ִׁריב ֶאתָ -ק ְר ַבן ה' ְבמֹּעֲדֹוְ ,ב ְ
נִׁ ג ַ
זה מה שאמרו האנשים למשה רוע"ה .לא חכו שמשה רע" ה יפנה אליהם קודם אלא הם
רצו לקיים את מצוות להקריב הקרבן אנו למדים שעל האדם לקיים תמיד מצוות ולא
יחכה עד שיאמרו לו .משה רע" ה היה יכול מיד לענות על שאלתם כי הוא נביא אבל בגלל
צניעותו וענוותו אמר להם המתינו ואומר אליכם מה יצווה בורא עולם.
ֹּשה "
עּואל ַה ִׁמ ְדיָנִׁ י ח ֵֹּתן מ ֶ
ֹּשהְ ,לח ָֹּבב ֶבןְ -ר ֵ
ֹּאמר מ ֶ
(י ,כט) " ַוי ֶ
ליתרו חותן משה שלושה שמות :
 .1יתרו שנאמר  " :וַיִּ ְׁש ַמע יִּ ְׁתרֹו כ ֵֹהן ִּמ ְׁדיָן ,ח ֵֹתן מ ֶֹׁשה" (שמות י"ח ,א)
ֶׁתר ח ְֹׁתנֹו" (שמות ד' ,י"ח)
ָשב ֶׁאל-י ֶׁ
ֵל ְׁך מ ֶֹׁשה ַוי ָ
 .2יתר שנאמר ַ " :וי ֶׁ
עּואל ַה ִּמ ְׁדיָנִּ י ח ֵֹתן מ ֶֹׁשה " (במדבר י' ,כ"ט)
ֹאמר מ ֶֹׁשהְׁ ,לח ָֹבב ֶׁבןְׁ -ר ֵ
 .3חובב ַ " :וי ֶׁ
יהן " (שמות ב ,י"ח) :רעואל הוא הסבא שלהן כי –
עּואל ֲא ִּב ֶׁ
ַתבֹאנָהֶׁ ,אלְׁ -ר ֵ
ומה שנאמר " ו ָ
במקרא בני הבנים הם בנים .כמו שאמר לבן ליעקב אבינו  :הבנות בנותי והבנים בני.

קריאה נכונה






(ח' ,ז') וְ ִׁה ֶט ָהרּו  :להעצים קול באות ה' מלעיל.
(ח' ,י"ד) וְ ָהיּו ִׁלי  :להעצים קול באות ה' מלעיל .
(ח' ,י"ז) ִׁה ְק ַד ְש ִׁתי  :להעצים קול באות ד' מלעיל
וְע ָשה ֶפ ַסח  :להעצים קול באות ע' מלעיל.
(ט' ,י') ָ
אס ְפ ֻסף  :האות א' נחה לא לבטא.
(י"א ,ד') וְ ָה ַ

באור מילים








ַאהרֹן ֶׁאתַ -ה ְׁלוִּ יִּ ם  :לשון הליכה סביב המזבח.
(ח' ,י"א) וְ ֵהנִׁ יף ֲ
אס ְפ ֻסף  :ערב רב ,מכל שבטים שונים.
(י"א ,ד) וְ ָה ַ
וְעינֹו  :ומראהו.
(י"א ,ז) ֵ
(י"א ,ז) ַה ְׁבד ַֹלח  :אבן יקרה טובה נוצצת.
(י"א ,ח) ַב ָפרּור  :בקדרה סיר גדול.
(י"ב ,י"ב) ַאל-נָא ְׁת ִּהי ַכ ֵמת  :מוסב אל מרים.
ָאסף  :ואחר מרפא.
ַאחר ֵת ֵ
(י"ב ,י"ד) וְׁ ַ

שאלות
.1
.2
.3
.4

מה שמו של אביו של חותן משה רע"ה ?
מילה בפרשה אחד הפרושים שלה לא מהיר ?
מילה בפרשה המציינת פרי ?
מילה בפרשה שפרושה ללא תשלום ?
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המסע אל חצי האי קרים
יום שישי ה - 62/2/8468-ביקור בלתי נשכח בבית הכנסת באופאטוריה
פרק שלישי בסדרת פרקים ,אודות ביקור בחצי האי קרים.
( בשל העובדה כי ישנה כוונה לפרסם בעתיד את רשמי מסע אלה ,חל איסור מוחלט להעתיק  ,לתרגם,
לפרסם כל מקטע מפרסומים אלה ללא אישור מפורש בכתב של חברי המשלחת – קריאה מהנה).

קרוב למבנה בית הכנסת ניצב עמוד שיש גדול לכבוד ביקורו של הצאר " אלכסנדר
פאבלוביץ" (ששלט משנת  .)/111 – /1//ניתן עדיין לראות תמונה בה צועד הקיסר ולצידו
ראש הקהילה הקראית בחצי האי קרים .מר דוד הוביל אותנו אל מאחורי בית הכנסת
לרחבה ובה סוכת ברזל גדולה ועגולה והסביר לנו כי במקום הזה עורכים את הטקסים של
חג הסוכות .ושוב בתמונות ניתן היה לראות את הנצחת הרגעים בחג הסוכות כאשר נערות
קראיות לבושות בלבוש
מסורתי רוקדות
ומאחור ניצבים להם
מכובדי הקהילה.

מבט אל תוך בית
הכנסת הגדול
הנמצא בשלבי
שיפוץ אחרונים .

הגיע הרגע בו הוביל
אותנו מר דוד אל תוך
בית הכנסת – מר דוד הסביר לנו כי נבקר תחילה בבית הכנסת הגדול הנמצא עדיין
בשיפוצים ולאחר מכן נערוך את התפילה בבית הכנסת הקטן .בצעדים נרגשים התקדמנו
לעבר בית הכנסת .עינינו לגמו בצימאון את כל מה שהם ראו ,את ההיכל המדהים ביופיו
את התקרה המעוטרת בקישוטים שרק ידי אומן מיומן ומקצוען יכול לבצע ,את האהילים
הגדולים המפיצים אור ,ואת עשרת הדברים הכתובים באותיות של זהב ,את שתי מנורות
שבעת הקנים המוצבות בחלונות בחזית בית הכנסת ,את עמודי השיש האדום הנושאים את
עזרת הנשים ומעליהם ניצבת עזרת הילדים ,כן עזרת הילדים שלשם היו מעלים את
הילדים הקטנים כדי שיתרגלו לשמוע את מנגינות התפילה .עזרת הילדים בעלת תקרה
נמוכה ,חלונות מלבניים מאורכים קרובים לקרקע ,ועל רצפתה שטיח .הכל הכל באיכות
גבוהה ובטיב טעם מופלא.

עזרת יל דים – ממוקמת מע ל
עזרת הנשים  ,בעלת תקרה
נמוכה ,חלונות מלבניים מאורכים
וקרובים לקרקע.
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בפינה אחרת בחצר בית הכנסת ניצבים שמותיהם של  11/חללים ,חיילים קראים שחרפו
נפשם במלחמת העולם השנייה כשלחמו בצבא הרוסי כנגד הגרמנים .בפינה אחרת ניצבת
לה הסוכה ,סוכה עגולה עשויה מתכת .מר דוד הוביל אותנו אל אחת הדלתות לעבר
המוזאון הקראי  .מדובר בחדר גדול עמוס פריטים  ,תלבושות של חכמים קראים ,
תלבושות של חתן וכלה ,כתובה קראית עתיקה ,מצה לפסח מצה מקורית שנשתמרה
מהתקופה ההיא ,מצה שונה לחלוטין ממה שאנו מכירים ,עגולה ומקושטת .תמונות רבות
תלויות על הקירות ,של החכם אברהם פירקוביץ ורעיתו  ,תמונתו של מייסד חברת "נינה
ריצ'י" (כן התברר שגם הוא קראי) .תמונות של הועד הקראי של אוקראינה ,סכיני שחיטה
ועוד ועוד .כל אחד מאתנו ניסה לדמיין לעצמו כיצד נראו החיים בקהילה של אז ,עם
פוטנציאל " שכזה השמים הם הגבול " חשבנו לעצמנו  .עושר  ,פאר ,עוצמה כלכלית ,
עצמאות דתית והלכתית ,הכרה של השלטונות ,קהילה פורחת ומשגשגת ,חכמים לרוב,
ועוד .ממש להתפאר" .זמן התפילה" ציין מר דוד וקטע את המשך החלום המתוק הרגעי
שכל אחד מאיתנו היה שקוע בו והוביל אותנו למבנה סמוך שהוא בית הכנסת הקטן שם
אמורה הייתה להיערך התפילה" ,טלית"? שאל מר דוד בהתכוונו אם אנו מצוידים בטלית.
מוטי ויוסי שהגיעו מצוידים גם בטלית וגם בספר תפילה לא הזדקקו ואמיל קיבל לידיו
טלית חדשה מארץ הקודש ,צילום אחד מפתח בית הכנסת לעבר ההיכל והתפילה החלה.
מבט א ל תוך בית הכנס ת
הקטן בו התקיימה התפילה -
ההיכל ,יפיפה בנוי עץ מגולף
בטוב טעם עילאי צבעו חום
כהה ,משובץ בגילופים
מקסימים של אשכולות
ענבים.

אולם התפילה בינוני בגודלו ,ובו
שתי שורות של ספסלים ואילו
החזן קורע על ברכיו לפני
התיבה .ההיכל ,יפיפה בנוי עץ מגולף בטוב טעם עילאי צבעו חום כהה ,משובץ בגילופים
מקסימים של אשכולות ענבים ,בחלקו העליון ניצב לו לוח הברית ובו עשרת הדברים
ומעליהם כתר תורה .משני צידי ההיכל תלויים על הקיר שני פסוקים ,הפסוקים טבועים
בתוך מסגרות עץ ,אף הוא מגולף וצבוע בצבע ההיכל ,מימין "הראנו ה' חסדך" ומשמאל
"וישועתך תתן לנו" .הבטנו השמימה והתפללנו שהקדוש ברוך הוא יקיים במהרה את
שני הפסוקים האלה.
התפילה התנהלה בשלוש שפות ,חלקה עברית ,חלקה רוסית וחלקה בשפה שלא זיהינו
וכ ש ש א ל נ ו נ ע נ י נ ו ש ה ש פ ה ה י א ט ו ר ק י ת ק ר א י ת  .ה א ם א נ ו ש ו מ ע י ם ט ו ב ?
גם שפה לנו הייתה ? כמו אידיש לאשכנזים ולדינו לספרדים ? ......
האימפריה הקראית בחצי האי קרים לא מפסיקה להפתיע  ...אלו עוד הפתעות צפויות
בהמשך?...

שבת שלום!
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הלוחות (ה )tablet-של היום

מזל טוב לנכדנו היקר טוביה בן סעדיה
דבח  ,לרגל יום הולדתך  .עלה והצלח
ושכל משאלות ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים סבא טוביה וסבתא רינה
מזל טוב למעיין פרג‘ מרמלה לרגל יום
הולדתך .עלי והצליחי ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים צוות המקראון

מזל טוב לענבל יפת מאשדוד המון אושר
בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך.
מאחלים המשפחה וצוות המקראון.

בהצלחה לכל התלמידים והסטודנטים
במבחנים
מאחלים צוות המקראון

