
כל הרואה עצמו מתאים לאחד התפקידים ומעוניין בו מתבקש להגיש מועמדותו למשרדי 

-או באי,  רמלה  11או בהגשה אישית ברחוב קלאוזנר  ,  00100רמלה    101.  ד.ת,  המועצה

 .11:00שעה  0011לינואר  11עד ליום שני . מייל הרשום מטה
 , נריה הרואה , בברכה

 .ר המועצה העליונה"יו

 לוח דרושים 

karaite@bezeqint.net 

 ל"דרוש גזבר ומזכ
במשרה מלאה או ,  ל"ית ומזכ/ה גזבר/דרושלניהול ענייני המועצה העליונה ברמלה  

 .80-9099489לפרטים המלאים יש לפנות לטלפון , בשכר או בהתנדבות, חלקית

 דרוש רכז חברת קדישא ארצי
הארץ בכל  והלוויה  הקבורה  ענייני  בכל  העלמין,  לטיפול  בתי  בצרכי ,  אחזקת  והטיפול 

 .80-9099489לפרטים המלאים יש לפנות לטלפון .התפקיד הוא במשרה מלאה. הנזקקים

 ח“ש 0011ובמקום הראשון פרס בשווי 

 תחרות הקורא הטוב 
 מתרומתה של הנדיבה גלית סלע

 .ל“לזכר בעלה יוסף סלע ז

 
 :לפניכם הקריטריונים להשתתפות בתחרות זו

 

  בלבד 01- 01משתתף או משתתפת בגילאי. 

  שיחל באמצע חודש פבואר( ללא תשלום)חובת ההשתתפות מותנת בקורס. 
  שיעורים במהלך הקורס לא ישתתפו בתחרות 4משתתפים שיחסירו מעל. 

 

 מועד התחרות הינו 

 . 0100..11.1א בתאריך "תשע'בסיוון ה' ביום חמישי ו 
 

 :להרשמה לקורס ופרטים נוספים
 

 88ירון ללוז  -אזור מצליח                          8890009800בן יוסף -אזור אשדוד 
 88שמחון פרוז  -ש “אזור ב                                   889מאור דבח  -אזור רמלה 

 88הרב יוסף פסח  -ג “אזור ק                                88נועם מורד  -אזור אופקים 

 0מקום  3מקום 

 0מקום 

 ח“ש 0011

 ח“ש 011 ח“ש 0111
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 ברכות ואיחולים

 תפזורת

מזל טוב לברק פירוז לרגל הגיעך 

לגיל המצוות המון בריאות אושר 

 .והצלחה בכל מעשי ידיך

 

 .אוהבים המשפחה

מזל טוב למגדי טחן חבר ועד 

אשדוד לרגל יום הולדתך 

המון בריאות אושר והצלחה 

 .בכל מעשי ידיך

 

 .אוהבים צוות המקראון
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 לדעת ראשונים

 בטברנה למבוגרים   

 ערב גבינות ויין                  

 
 .ש במרכז הקהילתי בעיר רמלה יתקיים ערב גבינות ויין“במוצ 00/0/00בתאריך 

 (בית הכנסת המרכזי) .0רחוב קלאוזנר                                        

                                       

 

                                        

        

 

 

 

                                 

 ...!ח בלבד“ש 00עלות משתתף 

 :להרשמה ופרטים נוספים

 1044100.01מאור דבח                                                       1040004100בן יוסף 

 .ח“ש 01תצא הסעה בתוספת 

מודעה זו 

ח “ש 0מקנה 

 הנחה

 שבת עיון באופקים
 .03-00לבני הנוער בגילאי 

 

 .תתקיים שבת עיון בעיר אופקים 00-01/0/0100בתאריך 
 

 :בתוכנית   
 תפילות  

 ארוחות  

 הרצאות  
 פעילויות גיבוש וכיף     

 

 (.ח“ש 01לתושבי המקום ) ח כולל הסעה “ש 1.עלות משתתף 
 :להרשמה ופרטים נוספים

 

 1004110101דור כהן   1044100.01מאור דבח     1040004100בן יוסף 

 :תוכנית
 

 .מוזיקת רקע
 .בהופעהרותם כהן זמר הקהילה 

 .קריוקי -הזמן שלכם 

 :תפריט
 

 שתייה                   אוכל       
 גבינות                      יין      

 דגים מלוחים            בירות
 חמוצים             שתייה קלה   

 חומוס    
 פלטת ירקות

ה 
ו נשת

בוא
אז 

חיים
יו ל

יחד
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בעניין הנס " לרבנו שלמה אפידה הכהן" מענה רך"לפניכם קטע על פרשת השבוע מספר 
 .שהומתקו המים במרה

ת " ומספר הכתוב שאחרי שהסיע משה את ישראל מים סוף   ְלכּו ְשלֹשֶׁ " ָיִמים ַבִמְדָבר -ַויֵּ
על מרירות מימיו שזה ,  עייפים וצמאים באו אל המקום אשר קראו שמו אחרי כן מרה 

אמֹר ַמה-ַעל"הביא את העם להתלונן  ה לֵּ ה-מֹשֶׁ כל כך אומר '  הנה בצעוק משה אל ה ". ִנְשתֶׁ
הּו ה "  ץ '  ַויֹורֵּ , שהורהו השם להשליך אל המים עץ ידוע שטבעו למרר ולא להמתיק ".  עֵּ

, " המתיק בעץ מר מימינו ',  מי כה " אהרון בפיוט הפרשה  ' ש ר"פ כן נמתקו המים כמ"ואע
ואלה המים ,  וזה נס בתוך נס שהחליפו המים טבעם שלא ימתקו אף בהשליך בהם דבש 

 .נמתקו בדבר המוסיף המרירות
 

, " חקיו -ושמרת כל " שהחוק הוא אמרו אחרי כן  ,  ושם במרה שם לישראל חוק ומשפט 
שכיון להודיעם שכמשפט הזה יחדש להם ניסים ,  והמשפט הוא שהמתיק מי מרה בעץ מר

שיש ,  " ְוָשם ִנָסהּו "לזה אמר , בכל עת לכתם במדבר אם רק יאמינו למצוותיו וישמרו חוקיו
 .לפרשו שהוא לשון נס ולא ניסיון

 

יךָ '  ָשמֹוַע ִתְשַמע ְלקֹול ה -ִאם " בא לומר  "  ָשם ָשם לֹו חֹק ּוִמְשָפט " וממה שהזכיר   , " ֱאלֹהֶׁ
ר -ָכל " ל אם תשמור החוקים והמשפטים אשר סדרתי לפניך הנה גם אני  "שר -ַהַמֲחָלה ֲאשֶׁ

שהם החולאים המתהווים מטבע ואוויר הארץ לא אשים עליך כי הם "  ַשְמִתי ְבִמְצַרִים 
 .באים על בני האדם לעונש על עוונותיו ולא מצד הטבע שאין ייסורין בלא עוון

על מנת לשמור על כבוד התורה ,  " מלחמות השם " רבנו סלמון בן ירוחם חיבר ספר בשם  
אשר נחשב לאחד הספרים ,  ספר זה .  לקנא את קנאתה ולהלחם מלחמותיה ,  וקדושתה 

הזים והפריך את כל ,  פה -פעם נגד הרבניים ונגד התורה שבעל -הקשים ביותר שחוברו אי 
 .וטען כנגדו חמש עשרה טענות קשות מנשוא, טענותיו של סעדיה גאון נגד הקראות

-להן למספר דוגמאות לטענותיו של רבנו סלמון בן ירוחם כנגד סעדיה גאון והתורה שבעל 
 :פה הכתובות בספר

  למה ,  היא אם כן היה חפצו שתהיה שמורה בפה '  פה מאת ה -אם התורה שבעל
 ?נכתבה 

 ולא נמצא בהם לא אותות "  על לשון אנשים חדשים נאמרים ", שישה סדרי משנה
 .."אל משה' וידבר ה"ומופתים ולא ביטויים כמו 

 במשנה נמצאו חכמים שסותרים זה את זה ואיך אפשר שתהיה תורת ה? ' 
  למה לא נזכרו בה ,  אם תאמר שהשנה מוצאה מימי הנביאים ומימי עזרא

 ?הנביאים כמו שנזכרו במקרא 
  אם כן דברי מי משניהם ,  במשנה מצינו שבית הלל ובית שמאי חולקים זה על זה

 ?נתקבל 
 מדוע לא נזכר בה כלל שמו של משה , אם המשנה היא תורה משה? 

בלשון חרוזה ושקולה והוא ',  ב -' על פי אותיות הא ,  הספר נכתב עוד בחייו של סעדיה גאון
 .שערים 41מכיל 

ומת זקן ושבע ימים בחלב . לספירה לערך   008רבנו סלמון בן ירוחם נולד בבגדד בשנת  
 שבסוריה



 |  המקראון  |  1/4/0844א “בשבט התשע‘ יום שישי  ב 4

 

 אחרמסר בנוסח 
קהילה יקרה זמן כניסת השבת והפסקת 

 01:.0הדלקת האנדילים בשעה 

 .שבת שלום

karaim 
 בבקשה שזה ישתנה

כמות המתפללים בבתי הכנסת 
דלה ביותר מקסימום מתפללים 

 איש בחיבור 01בימי חול 

 .בתי כנסת 0 

  בהן תשוחחו ביניכם עם ,  לשניכם בלבד ,  הנהיגו שעות מיוחדות לשיחות נפש משותפות
 .נושאים המעסיקים את שניכם

 שתפו תמיד את בן הזוג בקשיים ובלבטים, כאשר בעיה מסוימת מטרידה אחד מכם. 
 התייעצו זה עם זה כאשר אינכם בטוחים בצעד מסוים שאתם עומדים לנקוט. 
 אל תחליטו לבד החלטות הנוגעות לשניכם. 
 הקפידו תמיד שכל חשבונות הבנקים וחשבונות החיסכון שלכם יהיו על שם שניכם. 
 דווחו זה לזה בקביעות על מעמדכם במקום העבודה שלכם. 
 ספרו זה לזה שינויים ואירועים המתרחשים במקום העבודה. 
 דברו בגלוי על סיכויי הקידום שלכם בעבודה. 
 צאו לחגוג יחד את המאורע, כאשר אחד מכם מקודם בדרגה או מקבל מענק כספי. 
 דברו בניכם בגילוי לב על חסכים רגשיים שמציקים לכם. 
 נסו לדבר בחופשיות על ההנאות שלכם. 
 גבשו גישות דומות ככל האפשר בכל הקשור לחינוך ילדיכם. 
  השני תומך בו ואינו סותר דבריו   -כאשר אחד אומר משהו לבנכם ,  החליטו יחד שבכל מקרה

 .בנוכחות הילד
 אל תזמינו לביתכם אורחים בלי לשתף את זוגכם בבחירה ובהזמנה. 
  כאשר אתם רוכשים יצירת .  כבדו את טעמו של בן זוגכם ,  אם יש לכם טעם אמנותי שונה

 .אומנות חדשה לבית עשו זאת תמיד יחד
  אל תנקטו בצעדים חד צדדיים בקניית רהטים או אביזרים חדשים לשימוש משותף של

 .שניכם
 או לילדים בלי לשתף את בן זוגכם בבחירתם, לחברים, אל תקנו מתנות יקרות ערך להורים. 
 דאגו שכל הרכוש שלכם יהיה רשום כחוק על שם שניכם. 
 ושלום אחד כלפי השני, נתינה, חיו חיי אהבה 
 כל משפה ומשפחה תמיד יש לה עוד משהו נוסף.... למילוי עצמי.... 

 עצות שיסייעו לכם להגביר את האמון הדדי 08
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 להלן תמונות מהמסיבה הקהילתית שנערכה בחמישי שעבר

 . איש השתתפו במסיבה זו 01-כ.  0/.-ה 



 |  המקראון  |  1/4/0844א “בשבט התשע‘ יום שישי  ב 2

 חדשות הקהילה

   נוסטלגיה

כוולנסיה בביקורו נשיא פולין לי 

 להקת בני מקרא 
למקראון הגיעו שמועות רבות שקיימת להקה בקהילה שעושה טקסים בצורה חדשנית 

לאור ההצלחות בשטח החלטנו לסקר ,  ועם זאת שומרת על המסורת החזקה וההדוקה 

 .לכם בקצרה מה נעשה שם

 

 ?אבל מה כבר היה להם , זה לא סוד שהלהקה מבוקשת
 

 .טקסי חופה וקידושין. 3. טקס קריאת שם לנולדת. 0. טקסי ברית מילה לנולד. 0

 .טקס משולב של ברית מילה וקריאת שם. 4

 

 ?המקום הכי רחוק בו הופיעו 

 

טקס משולב של קריאת שם ,  בעפולה להקת בני מקרא לפני כחודש ימים ערכו ערב מדהים  

 .וטקס ברית מילה
 

 ?האירוע האחרון 

ביום ראשון האחרון נערך טקס ברית מילה באשדוד למאור הקטן יגדל בתורה ונאחל המון 

 .אותם תוכלו לשאול כמה שמח היה, אושר להורים יוסי ועופרה חיינה
 

 ?טקסים נוספים בקנה שטרם הוזמנו 
 

 . חנוכת הבית. 0. בת מצווה/ בר מצווה  .1

 

 :להזמנות

 .מאור דבח 1044100.01.        בן יוסף 1040004100.          ירון ללוז 1041041100
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 .                    מאור דבח, בן יוסף: הגהה והדפסה, עיצוב, כתיבה, עריכה

 פרשת השבוע
 פרשת בשלח

 כניסת השבת

0.:00 

 יציאת השבת

01:00 

 המקראון 

 העיתון הקהילתי

 

 מאחל לכולם חודש מבורך
 

 

benooa@gmail.com 

 

 

 תנחומנו למשפחת פירוז 

 על מות האישה הכשרה 

 .ל“דניאל ז‘ נזלי בת פרג

 

 .אמן, שלא תדעו עוד צער

 חדשות הקהילה
 

 סיקור על פעילות הלהקה 

 בני מקרא
 

 0עמוד 

 ‘ספר מלחמות ה

 לרב רבנו סלמון בן ירוחם

 0עמוד 

 תחרות הקורא הטוב ביותר 

 

 .בעמוד האחרון

תמונות מהמסיבה  
הקהילתית   

 תמונות מהמסיבה

 הקהילתית 

 .שנערכה בחמישי שעבר

 3עמוד 


