קהילת היהודים הקראים
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לזכר האדם היקר
מתתיהו בן מוריס אלגזר
שנפל במלחמת יום כיפור.

גליון זה הודפס לזכרם של

ולזכר האיש היקר
אברהם בן שלמה אלשאמי

פרשת השבוע
"מקץ"
יציאת השבת
בשעה
71:71

יהי זכרם ברוך
mikraon@gmail.com

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

לכל המעוניינים -המקראון ריכז בשבילכם רעיונות
לתרומות לקידום החינוך בקהילה ,עמוד .3

פרשת מקץ
פרעה חולם ,יוסף פותר ,חלום יוסף מתגשם!
על זה נאמר עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות.
סדרת המתח של פרשות בראשית ממשיכה,
הגיעו לבתי הכנסת להקשיב ,לדעת וללמוד!!
פרשת השבוע עמוד 2

חודש מבורך ,לכולנו!!!
ברמלה נערים ונערות נהנים
להם מארוחת ערב שבת וראש
חודש בבית הכנסת המרכזי

סיפורי מוסר
עמוד 1

הודעות ופרסומים
בדף האחרון

קייטנות החורף
עמודים 5 - 4

סיפורי יוסף בספר בראשית משופעים בחלומות .יוסף הוא האיש הנקרא על ידי אחיו
"בעל החלומות" ועל ידי המצרים "צפנת פענח" .הוא היחיד שפותר את חלומות פרעה:
חלום הפרות וחלום השיבולים.
בשני החלומות הרע בולע את הטוב " ולא נודע כי באו אל קרבנה " (שם כ " א) .תחילה
בולעות שבע הפרות רעות המראה את שבע הפרת הבריאות ולאחר מכן בולעות שבע
השיבולים הדקות את שבע המלאות  .לאחר שבלע הרע את הטוב  -אין הוא משתנה ,
מראהו רע כבתחילה.
יוסף מודיע מלכתחילה " :ויען יוסף את פרעה לאמור ,בלעדי אלוהים יענה את שלום
פרעה" [ בלעדי = החכמה אינה שלי אלא של אלוהי ישראל].
יוסף מפרש את שבע הפרות כמסמלות שבע שנים טובות ולאחריהן שבע רעות ,ועל הישנות
החלום פעמים הוא מסביר  " :כי נכון הדבר מעם האלוהים וממהר האלוהים
לעשותו" (שם ל"ב) .יוסף אינו רק פותר חלומות  -הוא מציע תוכנית כלכלית .כך הוא
מוכיח לא רק את היותו קורא צפונות ,אלא גם את מיומנותו הכלכלית.
נשים לב כי  ,על שבע הפרות יפות המראה ובריאות הבשר כתוב ( שם ב ' ) " ותרעינה
באחו" ( ולא כתוב כך על הפרות הרעות) .אחו  -מלשון אחווה .ואצל השיבולים הטובות
נאמר " עולות בקנה אחד" (שם ה')  -לשון אחדות ,וגם כאן  -לא כתוב כך על השיבולים
השדופות.
בני יעקב הבאים לפני יוסף אומרים" :כולנו בני איש אחד נחנו" (שם מ"ב י"א) .גם בצרה
גדולה הנופלת עליהם הם שומרים על תחושת היחד ומדגישים את הקרבה המשפחתית.
דבר זה יכול ללמדנו שאחדות ואחווה מאפשרים לנו להתגבר על חלומות בלהה .אם יש
קלקלה בחיינו ,היא תעמיק ותתפשט בהעדר אחדות ואחווה .אחי יוסף ,כמו גם חלומות
יוסף ,מלמדים אותנו שגם במצבים קשים אפשר להתגבר  -בזכות היחד.
חיי האבות במספרים /מאת הרב מגדי שמואל
הציטוט

ָלד
ַאב ָר ָהםֶּ ,בןְ -מַאת ָשנָהְ ,ב ִהו ֶּ
וְ ְ
לֹוֵ ,את יִ ְצ ָחק ְבנֹו
ַאר ָב ִעים ָשנָה,
וַיְ ִהי יִ ְצ ָחקֶּ ,בןְ -
ְב ַק ְחּתֹו ֶּאתִ -ר ְב ָקה
וַיִ ְק ָרא ְשמֹוַ ,י ֲעקֹב; וְ יִ ְצ ָחק ֶּבן-
ִש ִשים ָשנָהְ ,ב ֶּל ֶּדת א ָֹתם
ַאב ָר ָהםֲ --א ֶּשרָ -חיְ :מַאת
ַחיֵי ְ
ָשנָה וְ ִש ְב ִעים ָשנָה ,וְ ָח ֵמש ָשנִ ים.
יֹוסף ֶּבןְ -ש ַבעֶּ -ע ְש ֵרה ָשנָה ָהיָה
ֵ
ר ֶֹּעה ֶּאתֶּ -א ָחיו ַבצֹאן
ושמֹנִ ים
יְ ֵמי יִ ְצ ָחקְ --מַאת ָשנָהְ ,
ָשנָה
יֹוסףֶּ ,בןְ -של ִֹשים ָשנָהְ ,ב ָע ְמדֹו,
וְ ֵ
ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה
ָתיִ ם ָה ָר ָעבְ ,ב ֶּק ֶּרב
ִכי-זֶּה ְשנ ַ
ָארץ; וְ עֹוד ָח ֵמש ָשנִ ים
ָה ֶּ
ֹאמר ַי ֲעקֹבֶּ ,אלַ -פ ְרעֹה ,יְ ֵמי
ַוי ֶּ
ומַאת ָשנָה
גוריְ ,של ִֹשים ְ
ְשנֵי ְמ ַ

המהות
הדמות

/
אברהם

יצחק

יעקב

יוסף

הולדת יצחק
יצחק לקח את
רבקה

100

נולד

-

-

140

40

-

-

לידת יעקב

160

60

נולד

-

מות אברהם

175

75

15

-

-

150

90

נולד

-

167

107

17

-

180

120

-

-

120

30

-

-

129

39

-

-

130

40

לידת יוסף מחישוב
יוסף רועה את
אחיו
מות יצחק
יוסף בן 01
בעומדו לפני פרעה
התודע יוסף לאחיו
יעקב בן  001בפני
פרעה
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הערות
הפרש  011שנה
מאברהם ליצחק

הפרש  01שנה
מיצחק ליעקב

מחישוב גיל יוסף
כשיעקב לפני פרעה
במכירת יוסף יצחק
היה חי

שני רעב ושבע שבע
ושלושים
הפרש  01שנה
מיעקב ליוסף

הסידור והטלית שלי – עד שמגיעים ילדים קטנים לבית הכנסת אנו מוצאים את עצמנו
ערומים ובלי אמצעים ,כלומר הילד מגיע לבית הכנסת משתוקק לטלית וספר ,אך הספר
כבד מידי ,הטלית גדולה מידי ,והכלי להכניסו כאחד המתפללים נשבר ,ע"פ בדיקה ארצית
יש כ 411 -תלמידים בגילי  ,41 – 6כאשר הרעיון ליצור להם סידור ערב שבת מהודר ויפה
כולל קידוש ושירים בסופו עם טלית קטנה שכל זה יהיה בתיק קטן ,כמובן שגם על הספר
גם על התיק וגם על הטלית יצוין שמות התורמים או השם אותו רוצים להנציח .לכמות
הנ"ל העלות .₪ 40,111
אלוף המקרא – אם אתם מכירים את התכנית אלוף העברית  ,אז הרעיון לקוח משם ,
העניין ליצור תחרות דומה כלל ארצית במועד מסוים ,כאשר במהלך השנה התלמידים
לומדים לתחרות ,בתחרות עצמה כמובן יוזכרו שמות התורמים או שמות האנשים שאותם
רוצים להנציח  .התלמידים ילמדו לאיית מילים קשות מתוך התורה  ,ילמדו מקומות
פסוקים ועוד ,בתחרות יהיו שופטים ,פרסים למנצחים ופרסי ניחומים .עלות רעיון זה
 ₪ 0111כאשר  ₪ 0111פרסי מנצחים ₪ 4111 ,פרסי תנחומים ₪ 4111 ,כיבוד.
המתפלל המתמיד – זוהי תחרות שמטרתה לגרום לילדים להגיע לתפילה בעזרת דברים
חומריים ,לשם התחרות שרצה לכל אורך השנה יש לעשות לוח המתפלל המתמיד שהלוח
כמובן יהיה על שם היקירים ובלוח יערך הניקוד והתוצאות יתעדכנו מדי יום .התחרות
היא שבועית ,חודשית ושנתית ,בכל שבוע ביום שבת בהפסקה בתפילה יוכרז שם המתפלל
המתמיד של השבוע כולל קבלת המתנה (למען יראו ויקנאו וירצו) מידי חודש בסעודת ערב
ראש חודש יוכרז שם הזוכה החודשי וגם שם יקבל את הפרס הזוכה ,כמובן שבכל שבוע
ובכל חודש יוזכר על שם מי התחרות (הנצחה מתמדת) ובסיום השנה יערך טקס עם שירים
שמחה והילולה (אפשרות להוצאת ספרי תורה ושמחה) בו יוכרז המנצח השנתי .עלות רעיון
זה מתחלק ללוח התחרות ( תלוי ברצון להשקיע בלוח) פרס שבועי בסביבות  ₪ 411משמע
 ₪ 111בחודש 1011 ,בשנה לפרס השבועי ₪ 011 .לפרס החודשי משמע  0611בשנה לפרס
החודשי ₪ 1111 .לפרס השנתי.
ספרי חינוך – ברוך השם לקהילתנו ספרים רבים וטובים ,אך כולם בלי יוצא מן הכלל
פונים לאוכלוסייה הבוגרת ,מה עם הילדים?!! איך רוצים שהם ילמדו והתעניינו!! מדוע עד
היום לא הוצאנו ספרי ילדים עם תמונות וציורים ,שמהם ילמדו הלכה למעשה ,סדרת
ספרים חינוכיים שכולם בדרך הסיפור ההומור והלמידה .עלות הוצאת  411ספרים היא
 ₪ 0011כולל הציורים (על ידי צייר).
ספר הפטרות – כמו שיש לנו ספר תורה בו אנו קוראים את פרשות השבוע יש אפשרות
לעשות ספר הפטרות ייחודי ובלעדי שבו כל שבת יקראו את ההפטרה.
קבוצת הכדורגל בני מקרא – חידוש התלבושות והספונסר של הקבוצה עלות .₪ 1011
מגרש כדורגל  -בעיר רמלה ,מגרש בלעדי לקהילה עלות .₪ 441,111
אולפן הקלטות  -בקהילה יוקם באשדוד בעלות של  ₪ 411,111כאשר הרעיון הוא להקים
אולפן על שם ....כאשר בשנה הראשונה הדיסקים שיוצאו ממנו יהיו לזכר ....כמו כן ערב
הפתיחה יהיה בשיתוף התורמים לזכר היקירים.

יום שישי ל‘ בכסלו ה‘תשע"ב  41/41/41המקראון | 3

קייטנת חורף  -בני מקרא רמלה ומצליח
זאת הפעם הראשונה שברמלה ובמושב מצליח מתקיימת קייטנת חורף  .רכזי שתי
הקייטנות מאור דבח מרמלה וחן כהן ממצליח בנו תכנית משותפת ודומה לאורך  0ימים
בחופשת החנוכה .הקייטנה נערכה בין התאריכים .9-40/41/41
ברמלה השתתפו להם  40חניכים ובמושב מצליח  46חניכים שנהנו להם מתפילות ,ארוחות
בוקר מגוונות ,שיעורים ,עבודות יצירה וממועדון נוער.
ביום שני יצאו שתי הקייטנות יחד לטיול בבאולינג ברחובות ושם נהנו ממשחק באולינג
ומפיצה ושתייה.
ביום הרביעי למדו הילדים שירי שבת ונהנו מסרט ופופקורן.
ביום חמישי נפגשו שלושת הקייטנות רמלה מצליח ואשדוד לפעילות גיבוש במתחם
הקהילתי ברמלה ובכך הסתיימו להן עוד פעילות חינוך לקירוב בני נוער ולחזקם במורשת
היהדות הקראית.
כולנו תקווה שפעילות זו תהפוך למסורת בכל שנה ושנה .אנו רוצים לראות את החניכים
הללו בפעילויות השונות במהלך השנה וכמובן בתפילות בשבתות .כל המעוניינים לתרום
למטרות חינוכיות לקידום בני הנוער בעיר מוזמנים לפנות לרכזים.

ילדי רמלה בבית הכנסת
ילדי רמלה ומצליח מבלים בבאולינג

ילדי מצליח עושים עבודות יצירה
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קייטנת חורף  -בני מקרא אשדוד
מי שהעדיף פסטיגל ,קניונים והצגות על פני  0ימים של הנאה ,כיף ולימוד בקייטנת בני
מקרא אשדוד כנראה שבשנה הבאה יבחר נכונה יותר וירשם!!!
קייטנת חורף בני מקרא באשדוד יצאה לדרך ביום ראשון 81 ,חניכים התכנסו להם יחד
בבית הכנסת ” כתר תורה “ לתפילות  ,כאשר בסיום כול תפילה סיימנו בסיפור מוסר
השכל  /דרש מפי המדריך ולאחר מכן סיפור נוסף מאחד החניכים (יש להכין את הדור הבא
לדעת כי בבית הכנסת מלבד התפילה נהוג לשמוע דברי תורה ומוסר).
השיעורים שהועברו לחניכים היו שלושת היסודות ,שהוצג כסיפור ילדים מצחיק מסקרן
ומעשיר ביותר  ,פעילויות יצירה וכמובן לימוד משמעות מנהגי החנוכה מה מותר ומה
אסור!!.
ביום שלישי נהנו להם הילדים מבאולינג ופיצה ,גילינו כשרונות ואולי אנו בדרך לנבחרת
באולינג של ילדים.
על פי התכנון ביום חמישי יפגשו כל ילדי הקייטנות לתחנות בעיר רמלה של פעילות כיף
וסיום.
תודה מיוחדת לוועד אשדוד על הפרגון והתמיכה ,לשף שלנו (מאסטר שף קטן עליו) האדם
הצנוע והנחמד יוסי מנשה ,לעזרה הגדולה של הבנות קארין יובל ובתיה.
ותודה רבה לתורמים לחינוך הקהילה ולקייטנה בפרט ,וכמובן תודה רבה להורי הילדים
המקסימים והכישרוניים.
אנחנו כמו תמיד בקייטנת בני מקרא אשדוד נהנים מאוד ואוהבים להשקיע את כוחותינו
ואהבתינו בילדי בני הקהילה.
תמונות מהקייטנה (תמונות נוספות יפורסמו בהמשך באתר הקהילה)

מגוון תמונות מקייטנת בני מקרא אשדוד
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המלגות יחולקו לסטודנטים שיעמדו בקריטריונים הבאים:
 .4הסטודנט לומד במוסד מוכר להשכלה גבוהה לתואר אקדמי.
 .1הסטודנט יעמוד באחד משני התנאים הבאים:
א .הסטודנט מתחייב לתרום לקהילה  01שעות במהלך שנת הלימודים.
ב .הסטודנט ישתתף באחד משיעורי התורה השבועיים באישור ופיקוח המועצה הדתית,
המתקיימים בקהילות השונות( .לכל הפחות  01שיעורים במהלך השנה האקדמית).
יחולקו מלגות בסכום של לכל-הפחות  ₪ 1,111למלגה .המלגות יחולקו בכנס ארצי שיערך
בתום השנה האקדמית ,וההשתתפות בו תהיה חובה על מנת לקבל את המלגה.
הערות:
 .4סטודנטים אשר כל שכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גופים ממלכתיים או מוסדות
וארגונים ,אינם זכאים לקבל מלגה מהמועצה.
 .1את טופס הבקשה למלגה  ,יש להגיש לא יאוחר מיום  8בינואר ( 3182ניתן לקבל את
הטופס ממשרדי המועצה העליונה או להוריד מהאתר www.karaite.org.il
 .0א ת ה ט פ ס ים נ י ת ן ל ה ג י ש ל מש ר ד ה מ ו ע צ ה  ,ב ד ו א ר -א ל ק ט ר ו נ י ל כ ת ו ב ת :
 ,jkaraite@gmail .comאו בדואר – עבור היהדות הקראית העולמית ,ת"ד  414רמלה,
מיקוד  ,01411או בפקס .10-9114090
 .1לבירורים נא לפנות למשרדי המועצה העליונה ,בטל.10-9119411 :
 .0הסטודנט יחתום בחתימת ידו על טופס הבקשה ,ויצהיר שכל הפרטים שנרשמו נכונים
ומלאים.
מסמכים אשר יש לצרף לבקשה:
 .4אישור לימודים ואישור תשלום שכר לימוד  ,מהמוסד האקדמי המוכר אשר בו
הסטודנט לומד.
 .1מערכת שעות מהמוסד האקדמי.
 .0תצלום ת.ז של הסטודנט ושל שתי ההורים כולל נספחים.
 .1בסוף השנה ,יש לצרף:
 .4.4אישור על התרומה לקהילה חתום ע" י יו" ר הסניף  /גורם אחר
מוסמך.
 .4.1אישור נוכחות מהרב  /מעביר השיעור  .אישור זה  ,בצירוף
התאריכים בו השתתף הסטודנט הינו תנאי לקבלת המלגה.

מזל טוב לשנהב שאמי לרגל יום
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה
בכל מעשי ידייך.
אוהבים ילדי קייטנת בני מקרא אשדוד.
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מזל טוב לחזן אלי שמואל מאשדוד לרגל
יום הולדתך עלה והצלח ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים המשפחה והחברים
מזל טוב למרגלית דבח מרמלה לרגל יום
הולדתך  ,עלי והצליחי ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים המשפחה

המקראון |

דרושים כותבים צעירים בעלי הומור וכישורי ציור
ל מ ק ר א ו ן  ,ח ו ש ב י ם ש א ת ם מ ת א י מ ים ש ל ח ו ל –
 benooa@gmail.comאו קטע יצירתי שלכם אם
אהבנו התקבלתם להיות חלק ממערכת המקראון!!
חידה:
ראשי התיבות של מכבי = מי כמוכה באלים ה‘.
מה הם ראשי התיבות של הפועל = ?
תודה לרועי ניסים.

סיפור  -לעולם אל תאחרו.
עם סיום עשרים וחמש שנות כהונתו של האב פסקואל ככומר בקהילה נערכה לכבודו
מסיבת פרידה  .פוליטיקאי אחד  ,חבר בקהילה  ,הוזמן לשאת נאום קצר  .מאחר
שהפוליטיקאי איחר ,הכומר החליט לומר כמה מילים בעצמו כדי למלא את הזמן .הוא
עלה לבמה והחל לדבר" :הרושם הראשון שלי מהקהילה נוצר מהווידוי הראשון ששמעתי
כאן .חשבתי שהארכיבישוף שלח אותי למקום נוראי .האדם הראשון שהתוודה לפני סיפר
שהוא גנב טלוויזיה  ,שגנב כסף מהוריו  ,שגנב גם במקום עבודתו  ,שהיו לו הרפתקאות
מיניות עם אשת הבוס שלו  .לפעמים גם עסק בסחר בסמים  .ולבסוף  ,הוא התוודה
שהדביק במחלת מין את אחותו  .נותרתי המום ונחרד  .אך בחלוף הזמן הכרתי אנשים
נוספים וראיתי שלא כולם היו כאלה  .ראיתי קהילה מלאה באנשים אחראיים ובעלי
ערכים .וכך חייתי את עשרים וחמש השנים הנהדרות ביותר בקריירה שלי ככומר" .בדיוק
ברגע זה הגיע הפוליטיקאי  ,זה שהיה אמור לדבר  .הוא התנצל כמובן על האיחור שלו ,
והחל לדבר  " :לעולם לא אשכח את היום בו הגיע הכומר לקהילתנו  .למעשה  ,היה לי
הכבוד להיות הראשון שהתוודה באוזניו "...
סיפור  -איך להפוך מצב עגום להצלחה.
פעם אחת ,נסע עירוני אל הכפר לבלות כמה ימים .בזמן שהותו שם ,החליט לקנות האיש
חמור מאיכר זקן במאה דולר  .האיכר הזקן הסכים למסור את החמור רק למחרת .
למחרת בא העירוני לקבל את הבהמה  ,אך זו מתה במשך הלילה  .הוא דרש את כספו
בחזרה ,אך הזקן כבר בזבז אותו .להפתעת האיכר הוא דרש את גופת החמור ,ולקח אותה
איתו  .לאחר חודש הם נפגשו שוב  .לא התאפק האיכר ושאל לגורל גופת החמור  .אמר
הבחור העירוני " :עשיתי הגרלה על החמור ,מכרתי חמש מאות כרטיסים להגרלה בשני
דולר כל אחד והרווחתי  099דולר מהעסקה" .אבל החמור היה מת! אף אחד לא התלונן?"
התפעל האיכר  .ענה הבחור  " :כן  ,אבל זה היה רק הזוכה  ,ולו החזרתי את ה 1 -דולר
שלו"...
מסקנה :יש גם מקרים בהם ניתן להפוך מצב עגום להצלחה.

התנצלות ,לא תמיד אומרת שאתה טועה והאדם השני צודק .היא רק אומרת שאתה
מעריך את מערכות היחסים שלך יותר מאשר את האגו שלך!!!
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יום חמישי ה 21/72-בשעה 73:31
יתקיים מפגש לחזני אשדוד בנושא
חודש טבת
לאחר מפגש ראשון של הכרות ופתיחות מפגש
חזנים שני יוצא לדרך והפעם חודש טבת.
בתכנית:
החל מהשעה  73:11שתייה חמה ודברים
מתוקים.
 84:42דברי פתיחה הרב אליהו דבח ,דרש קצר
מפי הרב אליהו מרזוק והרב מגדי שמואל ,
ולאחר מכן שאלות ולימוד על ידי כלל החזנים
לימוד הקטעים ומשמעותם.
המפגש יתקיים בבית הכנסת ”כתר תורה
באשדוד רחוב תשרי “9

רשימת מוהלים
הרב משה יוסף–  ,250-0494490הרב יוסף אלגמיל–  ,24-4449948גולן יוסף– 252-0425894
 259-9405444מאור דבח( .גם לפתיחת תיק נישואים)

