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 ולזכר האיש היקר

 מרדכי בן שלום דבח 

 
 

 סולטנה בת ברוך נונו  ולזכר 

 ובעלה היקר מורד מצליח

 ולזכר

 אליהו בן אברהם רצון

 ורעייתו רחל בת אברהם הכהן

 ולזכר

 פרג כדר סולומון סביע

ורעייתו חוסנה בת אברהם 

 .רומיאה

 יהי זכרם ברוך אמן

 פרשת השבוע

 "מצורע -תזריע" 

 

 יציאת השבת

 בשעה

54:91 
הגהה ,  עיצוב ,  כתיבה ,  עריכה 

סה  וסף :  והדפ י ר ,  בן  או מ
נתנאל מורד ,  נועם מורד , דבח

                     .ואושרת עובדיה

 קייטנות פסח

  3 - 2עמודים  

 ספירת העומר 
 6עמוד 

 טקסי יום הזכרון
 עמוד אחרון

 המקראון מזדהה בצבעו עם יום השואה ויום הזיכרון 

 ו“בהנ



 |  המקראון    24/40/02ב "תשע‘בניסן ה‘ יום שישי  כח 2

 חדשות הקהילה 

 קייטנת פסח  אשדוד

על ,  ב באשדוד “ נערכה קייטנת פסח בבית הכנסת כתר תורה באזור י   1-24/412בין התאריכים 

 .קייטנים 16כ “הטלפונים וניסיונות חוזרים ונשנים נרשמו בסה, אף הפרסום הגדול

 .כלל לא משקף את כמות האוכלוסייה בעיר

 

 .ופעילויות מרהיבות, מגיבוש חברתי הדוק, מי שהשתתף נהנה מחוויה אדירה

 

ליל הסדר שלהם בבית בטוח היה שמח )למדנו קטעי הגדה ושירי פסח חדשים , בכל יום התפללנו

, סרט תלת ממד בסינמה סיטי בראשון לציון ,  עבודות יצירה מדהימות (  בזכות השירים שנלמדו 

וכל ילד קיבל הגדה ודיסק מתנה מתרומתה של אישה נכבדת שמעדיפה להשאר ,  סדר מדומה 

 (.תודה לך)בעילום שם 

 

תודה מיוחדת לכל מי שעזר ותרם בכל חלק שהוא בקייטנה ותודה רבה וענקית לשלושת 

 .יובל מוסא ונעמה מנשה על העזרה הרבה בכל יום ויום, בתיה מנשה: העוזרות

 

לפניכם מספר תמונות שאולי יצליחו להמחיש לכם כמה כיף היה למי שהשתתף והיה חלק 

 .מקייטנה מעשירה ומהנה
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 חדשות הקהילה 

 קייטנת פסח רמלה
 

בקייטנה .  נערכה קייטנת פסח במתחם בית הכנסת המרכזי בעיר  0-2/0/02בין התאריכים 
 .  ‘ו-‘ילדים בכיתות א 01השתתפו 

בכל יום מימי הקייטנה התחילו החניכים את היום בתפילת בוקר שזיכתה את נפשם ונתנה 
 .להם את הכוח להמשך היום

הילדים למדו את עניין .  במהלך הקייטנה נהנו להם הילדים מפעילויות חברתיות ודתיות 
מנהגי חג המצות ,  קריאת ההגדה לערב פסח ,  סיפור יציאת מצריים ,  התפילה וחשיבותה 

 .ועוד

, משחקי שולחן במועדון הנוער שבמתחם ,  בפן החברתי נהנו הילדים ממשחקי חברה 
 .סרט על סיפור יציאת מצריים ועוד, עבודות יצירה הקשורות לחג הפסח

שבמהלכו ראו ,  גן -ביום הרביעי לקייטנה נהנו הקייטנים מטיול מהנה בספארי שברמת 
 .חיות ואף האכילו את חלקם

ובמהלכה שני חניכים מוראל חיינה ,  היום האחרון לקייטנה נפתח גם כן בתפילת בוקר 
 .ואוראל פרג שימשו כחזנים צעירים ונטלו חלק בקריאת קטעי החזן שבתפילה

-בשר על ,  מדומה כמנהגנו עם קריאת ההגדה ‘ סדר-ליל‘-בהמשך היום נהנו להם הילדים מ
 .אורז ועוד, מרור, יין בייתי, (מסה)מצות ביתיות , האש

 . בסיום הקייטנה כל ילד קיבל במתנה את סדר ההגדה החדש

ועד רמלה קורא לילדים להגיע לתפילות ולהמשך הפעילויות הנערכות בשני בתי הכנסת 
 .בעיר

 חלק ממשתתפי הקייטנה

 נהנים בספארי
 מוראל ואוראל חזנים צעירים 
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 מקרא -קול בני 

י ַתְזִריעַ "( ב, ב"י) ה כ ִ ָּׁ ר, ִאש   כָּׁ ה זָּׁ ְלדָּׁ  "ְויָּׁ
לא נאמר אשה כי תלד זכר אלא אמר הכתוב קודם כי תזריע כדי לרמוז 
וללמדנו על החסדים הגדולים והפלאים שעושה בורא עולם עם העובר 

 .בעודו במעי אמו שמטיפה של זרע נוצר ולד חי בעל נשמה
 

בפרשת ויהי ביום השמיני דיבר הכתוב על דיני הבהמה והחיה והעוף 
ובפרשת כי .  ועל השרצים ועל הדגים מי הם טהורים ומי הם הטמאים 

על ,  תזריע דבר הכתוב על האדם איך הוא נטמא ואיך הוא נטהר 
כלומר הקדים הכתוב את דיני .  על הזב והזבה ועל המצורע ,  היולדת 

הבהמה והחיה והעוף והשרצים והדגים על דיני האדם מסיבה פשוטה 
ועוד טעם .  ידועה לנו שהיא בריאת העולם שהאדם נברא אחרון 

שהאדם עליו לדעת איך להתנהג ולהיות ענו ולא יתגאה שאם יתגאה 
 . יאמרו לו שגם יתוש קדם את בריאתך

 

ה  , ְמלֹאת-ַעד"( ד, ב"י) ֳהרָּׁ  "ְיֵמי טָּׁ
מספר הימים האלה שלושים יום ושלשת ימים לזכר ושישים יום וששת 
ימים לנקבה הם הימים שיובילו את היולדת לטהרה עם מלאת כלומר 

ואין חלילה לקיים יחסי אישות בימים ההם  כמו שחושבים . עם סיומם
בכל קודש לא תגע ואל המקדש לא :  אחרת מה טעם  .  בעלי הקבלה 

 . שהורנו נפלאות מתורתו' ברוך ה. תבוא עד מלאת ימי טהרה

מאת הרב עובדיה 

 מורד

 קריאה נכונה   

 (ה, ג“י ) מלרע, ‘להאריך באות ר: והסגירו. 

 (ג“י, ג“י ) נע לקרוא ס  ‘ השווא תחת האות ס: כסתה 

 (כ, ג“י ) מלעיל, ‘להאריך באות ר: פרחה. 

 (ג“כ, ג“י ) מלעיל, ‘להאריך באות ש: פשתה. 

 (א“נ, ג“י ) נע לקרוא ש  ‘ השווא תחת ש: או בשתי 

 (א“י, ד“י ) נח‘ השווא תחת מ: המטהר. 

 (ד“י, ד“י ) נח‘ השווא תחת י: הימנית. 
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 באור מילים    

 (ח, ב“י ) כל הכספים ברשותה, פרוש ידה רכושה: ואם לא תמצא ידה די שה . 

 (מ, ג“י ) נשרו שערות ראשו: ימרט ראשו. 

 (מ, ג“י ) ללא שערות בחלק של הגולגולת האחורית: קרח. 

 (מ, ג“י ) ללא שערות בחלק הקדמי מעל מצחו: גבח. 

 (ח“מ, ג“י ) חוטי האורך באריגה והם הבסיס של האריגה: בשתי. 

 (ח“מ, ג“י ) חוטי הרוחב ומתחברים בשתי ונקראים ערב לשון ערבוב: בערב. 

 

 שאלות
 ?אחד הפרושים שלה קשור ביעקב אבינו , מילה בפרשה .1
 ?אחת ממכות מצרים , מילה בפרשה .2
 ?אחד הפירושים שלה קשור לקופת חולים , מילה בפרשה .3
אחד הפירושים שלה הוא אחד המומים שאסור לכהן , מילה בפרשה .4

 ?להקריב קרבנות 
 !בהצלחה

 פעילות נוער
במתחם בית הכנסת  01-01תיערך פעילות לבני הנוער בגילאי  2/2/02-ביום רביעי ה

 .המרכזי ברמלה
 :בתכנית

משחקי , מסיבה, קריוקי, סרט, האש -על, הרצאה על ספירת העומר, תפלת ערב חול
 ...שולחן ועוד

 . ₪ 24עלות משתתף 
 

 :להרשמה
 4202210411 –בן יוסף, 4200222410 –מאור דבח
 4220042022 –דור כהן, 4242210440 –אלמוג לוי

 הודעה על משרה פנויה
 לתפקיד

 מנקה למתחם ירושלים
 

 :תאור התפקיד
 

ניקיון מתחם בית הכנסת בירושלים כולל 
 .המוזיאון ודירות האירוח

 

 :דרישות התפקיד
 

 .חריצות ואמינות, יסודיות, נגישות
 

08-9221598ח לפקס "ניתן להגיש קו  
15.05.2012-יאוחר מתאריך ה לא   

 הודעה על משרה פנויה לתפקיד
 מרצה לקבוצות במתחם ירושלים

 

 :תאור התפקיד
העדה על  ויחידים  לקבוצות  הרצאות  , מתן 
, ליזום ולשווק את מרכז המבקרים במקום

 .00:14עד 2:44-שעות העבודה מ
 

 :דרישות התפקיד
 .יכולת להרצות בפני קבוצות 

 .הנעה עצמית מאד גבוההיכולת 
 .רצון להשפיע

 יתרון -ידע בשפות זרות 
08-9221598ח לפקס "ניתן להגיש קו  

15.05.2012-יאוחר מתאריך ה לא   
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 ספירת העומר

 לא מקובל עלינו -פינה חדשה 

ם ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ִמּיֹום " ספירת העומר הינה מצוות עשה מן התורה ככתוב   ם ָלכֶּ ּוְסַפְרתֶּ
ת ם אֶּ ַבע ַשָבתֹות ְתִמימֹת ִתְהיֶּיָנה-ֲהִביֲאכֶּ ר ַהְתנּוָפה שֶּ -ִשְבָעה ָשֻבעֹת ִתְסָפר " ועוד כתוב , "עֹמֶּ

ְרֵמש ַבָקָמה ָתֵחל ִלְספֹר ִשְבָעה ָשֻבעֹות מזה אנו יודעים כי זוהי מצוות עשה מן ". ָלְך ֵמָהֵחל חֶּ
 .שבתות וימים, התורה לספור שבועות

הספירה צריכה להיות בבוקר וזאת מפני שהתחלתה היא מיום הבאת העומר שנערך 
 .המעיד על היום אור יום ולא ערב" היום יום כך וכך"בנוסף בספירה אנו אומרים , בבוקר

כלומר אינה נספרת בלב ולכן בכל יום מחמישים הימים , הספירה מחויבת מידי יום בדיבור
 .אנו והיא חלק קבוע בתפילות הבוקר

הימים בהם עם ישראל נערך לקראת היום הגדול .   ספירת העומר הינה תקופה של שמחה 
 . שנערך בחג השבועות או בסמוך לו, יום מתן תורה

לא ,  אך לעומת זאת הרבניים קבעו את ימי העומר לימי אבלות שבהם הם לא מתחתנים 
אלף   20לא הולכים לים ולאירועי שמחה בעקבות מותם של  ,  לא מתגלחים ,  מסתפרים 

 .תלמידיו של רבי עקיבא שמתו במגיפה בתקופה זו

אלא להדבק במנהגים ,  אל לנו ללמוד ממנהגים פסולים אלו של הרבניים ,  קהל יקר 
ה לקרוא “ כנגד מנהגי האבלות של הרבניים קבעו חכמנו ע . ובמסורת הקראית היקרה מפז

ש פרקים לשבע שבתות המורים על שמחה ואהבת קיום מצוות “בכל שבת לפני תפלת מוצ
 .ט ומספר פרקים נוספים אחריו“הקטעים הנקראים הינם מספר תהילים פרק קי, התורה

צוות המקראון קורא לכם .  בשבת הקרובה אנו נספור את השבת השנייה משבע שבתות 
 .קהל נכבד לבוא לתפלת בוקר שבת ולקיים את מצוות ספירת העומר כמצוות התורה

 ע“טקסט מקור מהתושב
וזה הוא תנור של  .אליעזר מטהר וחכמים מטמאים' ר, חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא

  .כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו באותו היום השיב רבי אליעזר עכנאי
אין : אמרו לו .נעקר חרוב ממקומו מאה אמה, אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח: אמר להם

חזרו אמת המים  ,אמת המים יוכיחו אם הלכה כמותי: חזר ואמר להם .מביאין ראיה מן החרוב
  .לאחוריהם

  .אין מביאין ראיה מאמת המים: אמרו לו
  .הטו כותלי בית המדרש ליפול, כותלי בית המדרש יוכיחו אם הלכה כמותי: חזר ואמר להם

אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה  :גער בהם רבי יהושע אמר להם
ועדיין מטין  ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ?טיבכם

מה : יצאתה בת קול ואמרה ,מן השמים יוכיחו אם הלכה כמותי: חזר ואמר להם .ועומדין
  .אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום לכם

  ?מאי לא בשמים היא .לא בשמים היא :עמד רבי יהושע על רגליו ואמר
  .שכבר כתבת בהר סיני אחרי רבים להטות אין אנו משגיחין בבת קול

 .נצחוני בני נצחוני בני :היה מחייך ואמר,  ?הוא באותה שעה-ברוך-מה עשה הקדוש
 

נראה לי שהסיפור הזה מוכיח חד משמעית ! ?מה אתם אומרים! באמת

צריך להתעורר מהר ולהבין , !פ היא לא תורה ִמּׁשמים“שהתורה שבע

 .זו מתנה באמת משמים, שמה שיש לנו ביד ומה שגדלנו עליו

 .בני מקרא כי אין מקום אחר -שמרו על דרך התורה 
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מזל טוב לאילנה פסח מאשדוד לרגל יום 
עלי והצליחי ושכל משאלות ליבך .  הולדתך 

האריכי ימים בטוב ושנותך . יתגשמו לטובה
 .בנעימים

 מאחלים כל בני המשפחה

מזל טוב לבעלי ואבינו היקר טוביה אלדבח 
יום הולדתך  ל  עלה והצלח ושכל .  לרג

שמור על .  משאלות ליבך יתגשמו לטובה 
 .עצמך ועל בריאותך

, כל הילדים, מאחלים אשתך האוהבת רינה
 .החתן וכל הנכדים, הכלות

חברי , מצטרפים לברכות צוות המקראון
 .כ”וועד העדה ברמלה וכל מתפללי בה

. מזל טוב לחברינו היקר החזן רותם כהן 
שיתגשמו ,  עלה והצלח בכל מעשה ידיך 
ואל תפסיק .  חלומותיך ומשאלותיך לטובה 

 .לשיר
 אוהבים כל חבריך

מזל טוב למרדכי שמש מרמלה לרגל יום 
עלה והצלח ושכל משאלות ליבך .  הולדתך 

 .יתגשמו לטובה
 מאחלים כל החברים

 אולפן הקלטות קהילתי                

 
 פרוייקט קהילתי ענק שתלוי בכולנו                 

 

 אם כל אחד יתן כנדבת ידו 

 

 נוכל להגשים חלום

 

 יחד

 

 ח“אלף ש 521עלות הפרוייקט 

 

אך אם כל אחד ישים ככוחו וכהשגת ידו ! ?נראה רחוק וקשה להשגה

 . נוכל להתחיל בפרוייקט זה בתוך שבועות

, תהילים: דיסקים של, ואז כולנו נרוויח מסורת שתשמר ותמצא בכל בית

 .ועוד דברים טובים ויפים עד הבית, תפילות נעימות, שירים חדשים

 

 כל תרומה תתקבל בברכה

 ו“בהנ

הפרוייקט של 

 כולנו
 

42/220/400 

 בן יוסף

42//222600 

 מאור דבח

 המשפט כנגד האטליז ברמלה
המשפט נערך בבית . ביום רביעי האחרון נערך המשפט בנושא האטליז ברמלה

 . ת“המשפט המחוזי בפ
בשבוע הבא יובאו בפניכם החלטות בית , המקראון נסגר טרם קיום המשפט

 .המשפט בנושא



 :בטקס
 צפירה 
 קריאת יזכור 
 קטעי שירה וקריאה 
 קריאת זכר לנופלים 
 מצגת לזכר הנופלים 
 התקווה 

 21:11בשעה  29/9/52ב “באייר תשע‘ יתקיים ביום שלישי ב
 :באזורים הבאים

 ‘חיזוק אמונה’בבית הכנסת  -רמלה
 בבית הכנסת המרכזי -אשדוד

 במועדון המרכזי של המושב -מצליח
 ברחבת האנדרטה-רנן

 

 ברכה לשלום המדינה 
ַבָשַמִים  ת ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל ,  ִיְשָרֵאל ְוגוֲאלו   צּור ,  ָאִבינּו שֶּ ָהֵגן  .ְגֻאָלֵתנּו   ֵראִשית ְצִמיַחת ,  ָבֵרְך אֶּ

ְבַרת יָה ְבאֶּ ךָ  ָעלֶּ ךָ , ַחְסדֶּ יָה ֻסַכת ְשלומֶּ יָה   ּוְשַלח אוְרָך ַוֲאִמְתךָ , ּוְפרש ָעלֶּ יָה ,  ְלָראשֶּ יָה ְויוֲעצֶּ , ָשרֶּ
ת ְיֵדי ְמִגֵני ארצנו .ְוַתְקֵנם ְבֵעָצה טוָבה ִמְלָפנֶּיךָ  ת ִנָצחון , ַחֵזק אֶּ רֶּ ְוַהְנִחיֵלם ֱאלֵהינּו ְישּוָעה ַוֲעטֶּ

יהָ  ,ְתַעְטֵרם ץ ְוִשְמַחת עוָלם ְליוְשבֶּ ת ַאֵחינּו ָכל ֵבית .ְוָנַתָת ָשלום ָבָארֶּ ָנא ְבָכל -ְפָקד, ִיְשָרֵאל ְואֶּ
ם  ךָ   ְותוִליֵכם ְמֵהָרה ,  ַאְרצות ְפזּוֵריהֶּ ָך ְוִלירּוָשַלִים ִמְשַכן ְשמֶּ  ַכָכתּוב,  קוְמִמּיּות ְלִצּיון ִעירֶּ

ְך  ה ַעְבדֶּ ְצָך ה   ִמָשם ,  ִאם ִיְהיֶּה ִנַדֲחָך ִבְקֵצה ַהָשַמִים :  ְבתוַרת משֶּ ךָ '  ְיַקבֶּ יָך ּוִמָשם ִיָקחֶּ : ֱאלהֶּ
ץ '  וֱֶּהִביֲאָך ה  ל ָהָארֶּ יָך אֶּ יָך ִויִרְשָתה   ֱאלהֶּ ר ָיְרשּו ֲאבתֶּ יךָ ,  ֲאשֶּ ְוַיֵחד  :ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאבתֶּ

ךָ  ת ְשמֶּ ת ָכל ִדְבֵרי, ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֶּ ךָ  ְוִלְשמר אֶּ ן ָדִוד ְמִשיַח , תוָרתֶּ ּוְשַלח ָלנּו ְמֵהָרה בֶּ
ךָ  ךָ  ִלְפדות, ִצְדקֶּ ךָ  .ְמַחֵכי ֵקץ ְישּוָעתֶּ ךָ   הוַפע ַבֲהַדר ְגאון ֻעזֶּ ְויאַמר כל ,  ַעל ָכל יוְשֵבי ֵתֵבל ַאְרצֶּ

ר ְנָשָמה ְבַאפו  . ֱאלֵהי ִיְשָרֵאל אין כמוך אלוהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת  'ה :  ֲאשֶּ
 .סלע. אמן

 ל ”ברכה להצלחת חיילי צה
ֱאָמִנים הּוא ְיָבֵרְך , ֱאלֵֹהי ִישְָרֵאל ְבַרֲחָמיו ָהַרִבים ּוַבֲחָסָדיו ַהְגדֹוִלים' ה ּוְבטּוַביו ַהְנִעיִמים ְוַהנֶּ

ת ְכבֹוד ַמֲעַלת כלל חיילי ומפקדי צבא  ְוִיְשמֹר ְוִיְנצֹר ְוַיֲעזֹר ִויָפֵאר ִויַגֵדל  ִוירֹוֵמם ִויָנֵשא אֶּ
אלוהי .  הגנה לישראל אשר ממלאים את תפקידם בנאמנות למען ארץ מולדתנו הקדושה 

מנוחות וינהיגם אל מחוז חפצם בשלום ובשלווה וישמרם מאויב -ישראל ינהלם על מי 
, וישיבם את ביתם בשלום , ויצליח דרכם ויעזור להם להכניע את אויביהם, ואורב על הדרך

ר   " ויקיים עליהם מקרא שכתוב   ל -ְוִהֵנה ָאנִֹכי ִעָמְך ּוְשַמְרִתיָך ְבכֹל ֲאשֶּ -ֵתֵלְך ַוֲהִשבִֹתיָך אֶּ
ר ִאם  ֱעָזְבָך ַעד ֲאשֶּ ר -ָהֲאָדָמה ַהזֹאת ִכי לֹא אֶּ ש -ִיְשַלח   :ִדַבְרִתי ָלְך -ָעִשיִתי ֵאת ֲאשֶּ ְזְרָך ִמקֹדֶּ עֶּ

ךָ  ן  :ּוִמִצּיֹון ִיְסָעדֶּ ָך ְוָכל -ִיתֶּ ת -ִיְשָמְרָך ִמָכל '  ה  :ֲעָצְתָך ְיַמֵלא -ְלָך ִכְלָבבֶּ ךָ -ָרע ִיְשמֹר אֶּ ' ה :  ַנְפשֶּ
ָך ֵמַעָתה ְוַעד -ִיְשָמר ךָ :  עֹוָלם -ֵצאְתָך ּובֹואֶּ ָך ּוָברּוְך ַאָתה ְבֵצאתֶּ ְכְתָך לֹא  :ָברּוְך ַאָתה ְבבֹאֶּ -ְבלֶּ

ָך ְוִאם  ן ִתְדרְֹך ִתְרמֹס ְכִפיר ְוַתִנין -ַעל  : :ָתרּוץ לֹא ִתָכֵשל -ֵיַצר ַצֲעדֶּ תֶּ ִכי ִבי ָחַשק :  ַשַחל ָופֶּ
ֱעֵנהּו ִעמֹו :  ָיַדע ְשִמי -ַוֲאַפְלֵטהּו ֲאַשְגֵבהּו ִכי  ְך :  ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחְלֵצהּו ַוֲאַכְבֵדהּו -ִיְקָרֵאִני ְואֶּ אֹרֶּ

 .לעולם אמן ואמן' ברוך ה :ָיִמים ַאְשִביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִבישּוָעִתי

 


