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מסע דרך ארץ פלישתים :  ביציאה ממצרים עומדות בפני עם ישראל שתי אפשרויות 
מחשש כי מלחמות עתידיות עלולות לגרום לעם לרצות .  ומסע דרך המדבר, הקרובה יותר

אלוהים מוביל אותם דרך המדבר כך שאפשרות החזרה למצרים תהיה ,  לשוב מצרימה 
, שהשביע את אחיו לפני פטירתו להעלותם לארץ ישראל ,  את עצמות יוסף .  נגישה פחות 

 .נוטל משה יחד עמם

דבר זה מלמד אותנו כמה חשוב הוא להיקבר בארץ הקודש ודבר עוד יותר חשוב זה מלמד 
 .כמה חשוב לבצע את צוואת המת, אותנו על כבוד המת

הם צועקים אל .  בני ישראל מבחינים שפרעה רודף אחריהם והם יראים מהמפגש הצפוי 
, האם אין קברים במצרים ?  מדוע הוצאת אותנו ממצרים : בורא העולם ומתלוננים למשה

? ולפיכך ביקשת להפוך את המדבר למקום קבורתנו לאחר שנמות במערכה עם פרעה 
התייצבו וראו .  מרגיע אותם משה !  אל תיראו . עדיפה עלינו עבדות במצרים ממוות במדבר

 .כי האלוהים ילחם עבורכם, לא עליכם יהיה להילחם במצרים. 'את ישועת ה

ילחם '  ה " שנאמר  ,  יתברך הוא '  דבר המלמד אותנו שהלחימה והניצחון אך ורק מעם ה 
 "לכם ואתם תחרשון

ישראל ילכו בתוך -אזי בני ,  האלוהים מורה למשה להרים את מטהו על הים והים יבקע 
 .הים ביבשה

במשך כל הלילה עמדו מחנה ישראל ומחנה מצרים זה לצד זה כשרק עמוד  -לילה דרמטי
ישראל עוברים בתוך הים -הים נקרע ובני ,  משה נוטה את ידו על המים . ענן מפריד ביניהם

את משה '  כ מצווה ה " אח ;  המצרים ממהרים לרדוף אחריהם ולהיכנס אל הים .  ביבשה 
בני ישראל הצופים בנס המתרחש מול .  ומי הים הטביעו את המצריים " נטה ידך על הים"

 .'עיניהם מתמלאים ביראת אלוהים ובאמונה בו ובמשה עבד ה

ותען להם מרים שירו ..... ותקח מרים הנביאה אחות האהרון את התוף בידה "  -שירת הים
היא ,  השירה כוללת הודאה לאלוהים על הניסים שחולל מול עיניהם .."  כי גאה גאה '  לה 

ומדברת על , מזכירה את הפחד והאימה הנופלים על כל האומות ששמע הנס מגיע לאזניהם
 . הארץ המובטחת ועל בית המקדש שיבנה בה

בסיטואציה זו אנו למדים שגם הנשים יכולות לקחת חלק פעיל בהנהגת העם שכן מרים 
 .לשיר ולשבח לבורא יתברך, הנהיגה את כל בני ישראל להודות

המים .  ובקבלת מענות מאת השם יתברך ,  הפרשה ממשיכה עם תלונות עם ישראל 
 . הורדת מן ִמן השמים והוצאת מים מן הסלע, שהמתיק אותם

ה הוא מעל הטבע והוא היחיד שיכול לחולל ניסים נגד " כל הניסים הללו מראים שהקב 
 .שגם היו נגד הטבע, כמו בעשר המכות על המצרים, הטבע

משה מצווה את יהושע תלמידו לבחור , הפרשה מסתיימת במלחמת עם ישראל עם עמלק
, משה עצמו יושב על ראש הגבעה יחד עם אהרון וחור. לו אנשים ולצאת להילחם בעמלק

ובכל פעם , בכל פעם שמשה מרים את ידו השמימה גוברים ישראל. ומטה האלוהים בידו
והוא ישב על אבן כאשר אהרון וחור , ידיו של משה כבדות; שהניח אותם גובר עמלק

 .אז הוכרע עמלק, תומכים בידיו עד לשקיעת החמה
כי מחֹה אמחה את זכר ", אלוהים אומר למשה לכתוב את סיפור מלחמת עמלק בספר

 ".עמלק מתחת השמים
 קהל נכבד הביאו את ילדיכם לתפילת בוקר שבת כדי לשמוע את קריאת שירת הים

 .מתוך פרשת השבוע 
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 ...!מצחיק כמה שזה נכון -בידוריזציה 

 ...!מוזר
 בשיר שבחי ירושלים

 ישנה שורה

 בניך בקרבך......

 

 רבים טועים ואומרים

 פרח בניך בקרבך 

 אך הנכון לומר

 .ברך בניך בקרבך 

 עתודה רבנית
 

 פירוש לחמשת חומשי התורה  –ספר המבחר  

 

 חלק מהתלמידים בעת השיעור הרב מגדי שמואל בעת השיעור

ח מתקיימים לימודי העתודה הרבנית להכשרת רבנים " מאז  חודש שבט תשס 
הלמודים מתקיימים , וללימוד תורה והלכה הקראית לבני הקהילה ולכל החפץ בכך

אשר משתתפיו  נדרשים לעמוד בבוחן או במבחנים "  מסלול רב"בשני מסלולים  

מסלול " ,  והגשת עבודות כדרישת  המורים ובסיום המסלול הגשת עבודת גמר 
המיועד לתלמידים אשר ברצונם ללמוד ולהחכים  וקבלת ידע "   שומע חופשי 

 .והשכלה בלימוד התורה וההלכה הקראית

רבים  25:11עד לשעה  50:11מדי שבוע ביום שלישי מתקיימים הלימודים משעה 
ל משום  שהנושאים הנלמדים "המקרים בהם נשארים התלמידים מעבר לשעות הנ

 . מעניינים ומרתקים

    

 נשמח לקבל תלמידים נוספים באהבה 
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 איך להיות מאושר
 ?כמה אנשים אתם מכירים שאומרים את המשפטים הבאים

 ."אני אהיה מאושר כשילדי יתחתנו", ."אני אהיה מאושר כשאמצא עבודה" 
 ."אני אהיה מאושר כשיהיה לי הרבה כסף",  ."אני אהיה מאושר כשאסיים את לימודי"
 ."אני אהיה מאושר כשאצליח בעסק",  ."אני אהיה מאושר כשיהיה לי בית"
 ."אני אהיה מאושר כשארד במשקל",  ."בבית קרקע כשאעבור לגור  אני אהיה מאושר"
 ...והרשימה עוד ארוכה  ."בן זוג/ אני אהיה מאושר כשיהיה לי בת זוג"

בעצמכם אמרתם  או אפילו אתם ,  אני יודע ששמעתם לפחות חלק ממשפטים אלה .  כן 
, " תנאי לאושרם " אשר בסופו של דבר הגשימו את ה , כי אותם אנשים, ההפתעה היא. אותם

שהיה ,  הם חזרו לאותו מצב נפשי  , לאחר תקופה זו   .לזמן קצר אכן זכו להיות מאושרים  
הם מתחילים עם תנאי נוסף  , ועתה .  עוד לפני שהשיגו את מבוקשם ,  חלק בלתי נפרד מהם 

 ...לאושר
אשר ,  אושר אמיתי הוא תחושה .  אושר אמיתי אינו תלוי בהשגת דבר זה או אחר : מסקנה
 .עלינו ליהנות מן הרגע: ההווה אומר. ללא קשר למה שקורה מסביבנו ,בכל רגע נתוןחווים 

את הייחודי ואת ,  את החיובי ,  עליו לראות את היופי . על האדם ליהנות מכל רגע נתון בחייו
 .בכל רגע נתון, היתרון של כל דבר

בכיוון ,  לראות   בוחריםאושרנו תלוי במה שאנחנו . אושרנו תלוי אך ורק בזווית הראיה שלנו
 .שבו אנחנו בוחרים ללכת ובאינטרפרטציה לאירועים בחיינו

כאשר ,  ואז  . היא אכן תתגשם ,  כאשר אנו בוחרים במחשבה שלילית ,  במילים אחרות 
, אז   "ידעתי שזה מה שיקרה : " אנו עוד מוסיפים לקינוח ,  המחשבה השלילית מתגשמת 

 .לכך "הוכחות"יש לנו : עובדה. כי אנו צודקים" הוכחה"אנחנו מקבלים , כביכול

 .אנו מקבלים הוכחות חיוביות לצדקתנו, כאשר אנו בוחרים במחשבה חיובית, באותה מידה
אם ,  א " ז .  זה מה שנקבל ',  רוגע וכו ,  אושר , אם נזמן לעצמנו שפע, אם נחשוב חיובי: מסקנה
 .נקבל חיובי -בחיובי  נתמקד

או במה שהוא ,  אושרנו אינו תלוי באדם זה או אחר .  אושרנו אינו תלוי בדברים חיצוניים 
אין זאת ,  ברגע שיקירנו חולה .  אושרנו אינו תלוי בבריאותו של יקירנו . או לא עושה, עושה

הדבר לא ,  אם נתמוטט ,  מן הסתם .  או להתמוטט ,  אומרת שעלינו להיכנס למרה שחורה 
 .אלא רק יוסיף עוד אדם לא בריא לסביבה לא בריאה, יביא לבריאותו של יקירנו

יש סיכוי שהוא יידבק בחיוניות ,  אם נקרין חיוניות ואושר בסביבתו של אדם חולה , מאידך
 .וייתן לו כוחות להחלים, ובאושר שהקרנו

החוששים כי הם עלולים לאבד את ,  ישנם אנשים מאושרים ,  ל " למרות כל הנאמר לעי 
גודל   ,לאושר אין צורה .  חשש זה אינו עולה בקנה אחד עם הגדרת האושר האמיתי . האושר

הם אנשים ,  אנשים החוששים לאבד את האושר .  אי אפשר לאבד אותו ,  לכן .  או משקל 
 .אושר אינו תלוי בדבר זה או אחר, כפי שכבר נאמר. שאושרם תלוי בדבר חיצוני

אלא שאתה אוהב כל מה ,  אושר אינו שיש לך כל מה שאתה אוהב : " ישנו פתגם האומר 
 .ללא פרשנויות שליליות, תהנה מכל רגע בחייך, זאת אומרת". שיש לך

קורה אירוע לא נעים  חלילה  יהיה מאושר גם אם ,  מי שבוחר להיות מאושר בכל רגע נתון 
 .בחייו

. אושר אינו תלוי בזמן מסוים .  אנשים רבים מתייחסים לאושר כאל שאיפה הקשה להשגה 
 .ובכל רגע נתון, אושר חווים כאן ועכשיו. אושר אינו תלוי בעשייה עתידית

 .ותהיו מאושרים, עכשיו שאתם מאושרים תחליטו 
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 משפטי חכמה

 . במקום אל המקום אליו הוא רוצה ללכת, הפוליטיקה היא הדרכת העם אל המקום שהוא נדרש ללכת

 זובר                                                                                                                     

 .היו בלתי מוסריים מעיקרם, כל האמצעים שננקטו עד כה לעשות את האנושות למוסרית

 ניטשה

 .איננו פיקח די צרכו, מי שחי את חייו ללא שום שגעון

 לה רושפוקו

 .כי כל אדם סבור שיש לו, ׂשכל הוא הדבר הנפוץ ביותר

 דקרט

 .ואופיו האמיתי -זה שהוא סבור שיש לו, זה שהוא מציג לראווה: לכל אדם יש שלושה סוגי אופי
 אלפונס באר

 .אלא הזמן, לא הרצון ׂשם קץ לאהבה

 סירוס

 .החינוך הוא אחד המכשולים העיקריים בפני האינטליגנציה והמחשבה החופשית

 ברטננד ראסל

 הקהילה ממשיכה לזכור ולעולם לא תשכח
מרזוק .  שנה בכלא קהיר במצרים   15הוצאו להורג לפני  ,  ר משה מרזוק ושמואל עזר " ד 

היו חלק מחוליה שגויסה על ידי המודיעין הישראלי כדי לפעול ,  ושמואל ילידי מצריים 
במטרה ,  החוליה נתפסה כאשר ניסתה לחבל באינטרסים אמריקאים במצרים . במצרים

. החוליה אומנה בישראל ופעלה בקהיר ובאלכסנדריה .  לסכסך בין וושינגטון וקהיר 
. מרזוק ושמואל הואשמו בבגידה ובריגול לטובת מדינת ישראל . החוליה נתפסה במצרים

מי נתן את " לאחר מכן הועלתה בישראל השאלה  .  האחרים נכלאו לשנים ארוכות 
 ". עסק הביש"לפעולות מטופשות אלה והמעשה כולו כינה " ההוראה

את לימודיו .  מצרים -בירת ,  בקהיר (  02.30.3.02) ז  " ו בטבת תרפ " מרזוק  נולד ביום ט 
היה ספורטאי .  היסודיים והתיכוניים סיים במצרים ואף למד רפואה באוניברסיטה שם 

עסק ברפואה והתמחה בהרדמה .  בקהיר והיה גם פעיל בה "  מכבי " והשתייך ל 
 -התעניין בדברי ימי ישראל ובספר .  ובכירורגיה 

היה אחראי לארגון נוער יהודי להגנה .  הספרים 
בשעה .  היהודים אשר בה נמצא   -עצמית בשכונת  

שהייתה העלייה לארץ מותרת היה בודק בדיקה 
 . רפואית את כל המועמדים לעלייה

במגעי השלום עם מצרים הועברו ארונותיהם 
 .לישראל והם נטמנו בהר הרצל בירושלים

 משה מרזוק שמואל עזר
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השתתפות בדיון בתביעת החברה 
  -לשיקום ופיתוח הרובע היהודי כנגדנו

 תאריך חדש לדיון
 –ה ב " עתיד להתקיים בע ,  קדם המשפט בנושא

בבית משפט השלום   31:12בשעה    02/0/30
על מנת שנוכל להיערך ולארגן .  בירושלים 

הנכם מתבקשים להירשם מראש ,  הסעות 
 . 09.329.-20במזכירות העדה בטלפון 

 

 שבת עיון במושב מצליח
תתקיים שבת עיון   09-01/0/30בתאריך  

 .31-30לגילאי 
פעילויות דתיות ,  ארוחות ,  תפילות :  בתוכנית 

 .וחברתיות והמון כיף
 :להרשמה ופרטים נוספים

 .בן יוסף 2190009200
 .מאור דבח 2199.01205

 

 צ"הכנסת ספר תורה בראשל
יום שני תתקיים הכנסת ספר   2/0/30בתאריך  

 . צ"בראשל" מקור ישראל"כ "לבה, תורה
 !הסעות יצאו מכל האזורים הירשמו בהקדם

 

 היבטים עכשוויים -חקר הקראות
 

 .12:.3בשעה ( 0/30/.0)ב "באדר תשע' ו, יום רביעי
 .ירושלים, רחביה, 30רחוב אברבנאל , יד יצחק בן צבי

 

 מבט מן האקדמיה -המחקר והקהילה הקראית -
 מבט מן הקהילה -המחקר והקהילה הקראית -
 המצוי והרצוי -חקר ההלכה הקראית -
כמה : אברהם אבינו וראובן בן יעקב, נח הצדיק -

 יהודית-דברים שלא ידעת על פרשנות קראית בערבית
 

 הציבור מוזמן
 בן גוריון‘ אוני



למטרת סיוע ברכישת ₪ אלף  30נותרה תרומה ייעודית בקרן תמיכות ציוד רפואי על סך 
  .ציוד רפואי

בני הקהילה היקרים המעוניינים בקבלת סיוע זה מתבקשים להגיש לועדים האזוריים או 
למזכירות המועצה בקשה מסודרת הכוללת אישור רפואי ופירוט הצרכים עד לתאריך 

31/0/30. 
 .הבקשות יידונו במהלך וועדת מנגנון וכספים הקרובה

 צ"הכנסת ספר תורה בראשל

 ה ביום  שני "שיתקיים אימקור ישראל כ "שמחים להזמינכם להכנסת ספר תורה לביה

 .מתרומת דוד סוכר. בראשון לציון, 2נחמן סירקין ' ברח, 2/0/30-ה

 :תוכנית האירוע 

גוריון וכצנלסון לתהלוכת הכנסת ספרי -התכנסות בפינת הרחובות בן  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
 .חכמי ונכבדי העדה הטקס בהשתתפות 

 

 אנא הירשמו בהקדם -הסעות יצאו מכל האזורים בעלות סמלית
 

 (₪ 02)  219-9.01205:     מאור דבח                 טל  –רמלה 
 (₪ 02)  20-0110211:     מזכירות                   טל –אשדוד 

 2195101.29:     אמנון אלישע                טל –מצליח 
 .212-152995:    עדי ירושלמי             טל  –בת ים 

 200509.-212:      הרב יוסף פסח    טל –קריית גת 



, איזה כישרונות ענקיים יש לנו בקהילה
 .חזנים מצוינים, זמרים, מלחינים

, והכי חשוב איזה חומר אדיר של שירים
 .ושירים מודרניים, פיוטים, מזמורים

 ?מדוע אנחנו לא נהנים מזה
 כי אין לנו מקום משלנו

 
בניית אולפן הקלטות קהילתי יספק 

 ,לקהילה ולכל אחד מאיתנו בבית
חוויה אדירה ומגוון דיסקים עם שירים  

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

 .שהשתתפה בכמה תחרויות
 

כדי להיות יותר , כדי להרים את הדגל גבוה
מקצוענים ולתת לילדי הקהילה חוויה 

 .אנחנו צריכים מגרש משלנו, אמיתית

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

 ?כיצד נעשה זאת 
 .בטוח שנצליח לגייס את הכסף לפרויקטים שכולם נהנה מהם, אם כל אחד יתרום חלק. 1

 . אם מישהו מעוניין לתרום לזכר מישהו זה המקום. 2

 .באולפן/העסק שלו יפורסם בשלטי פרסום במגרש₪  3333-בעל עסק שיתרום מעל ל. 3

 מאור דבח 3822228400/ בן יוסף  3822202300: לפרטים 

 מגרש כדורגל אולפן הקלטות

  7| המקראון   21/20/30ב “בשבט התשע‘ יום שישי  י   

מזל טוב לברק פרוז ממודיעין לרגל יום 
הולדתך הרבה אושר בריאות והצלחה בכל 

 .מעשי ידיך
 .אוהבים המשפחה וצוות המקראון

מזל טוב לאליהו אליהו מאשדוד לרגל 
הגיעך לגיל המצוות המון אושר בריאות 

 .והצלחה בכל מעשי ידיך
 .אוהבים המשפחה וצוות המקראון

מזל טוב ליעקב יוסף מאשדוד לרגל יום 
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה בכל 

 .מעשי ידיך
 .אוהבים המשפחה וצוות המקראון

מזל טוב לשלו שאמי מאשדוד לרגל יום 
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה בכל 

 .מעשי ידיך
 .אוהבים המשפחה וצוות המקראון

מזל טוב לאור יצחק מאשדוד לרגל יום 
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה בכל 

 .מעשי ידיך
 .אוהבים המשפחה וצוות המקראון

 טוב לרון פז בהגיעך לגיל מצוות-מזל
 :ואנו שולחים לך צרור ברכות, הגעת לגיל מצוות

 ,שתמצא עניין בכל דבר, שתהיה בריא ומאושר
 .שירבו הצלחותיך ושהאל ישמור עליך

 ,ולהבדיל בין הטוב לרע, שתדע לקחת אחריות
 .שתדע כי צריך לשקול ברצינות כל צעד וכל פסיעה

 ,להיות סובלני לזר ולחבר, שתדע להקשיב לאחר
 .שתדע לתקן את מה שקרה -ואם טעיתה , לקבל ביקורת בונה

 .אוהבים ומאחלים לך את כל הטוב שבעולם
 אימא ניר וניצן סבתא הדודים והדודות, אבא


