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 .ביצוע עבודות משרדיות 
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 המודעה מיועדת לשני המינים במידה שווה.
 

 העבודה במשרה מלאה במשרדי העדה ברמלה.
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 המלגות יחולקו לסטודנטים שיעמדו בקריטריונים הבאים:
 . הסטודנט לומד במוסד מוכר להשכלה גבוהה לתואר אקדמי.3
 משני התנאים הבאים: באחד. הסטודנט יעמוד 2

 שעות במהלך שנת הלימודים. 05א. הסטודנט מתחייב לתרום לקהילה 
ב. הסטודנט ישתתף באחד משיעורי התורה השבועיים באישור ופיקוח המועצה הדתית, 

 שיעורים במהלך השנה האקדמית(. 15המתקיימים בקהילות השונות. )לכל הפחות 
למלגה. המלגות יחולקו בכנס ארצי שיערך ₪  2,555הפחות -יחולקו מלגות בסכום של לכל

 בתום השנה האקדמית, וההשתתפות בו תהיה חובה על מנת לקבל את המלגה.
 

 הערות:
שכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גופים ממלכתיים או מוסדות   כל . סטודנטים אשר  3

 לקבל מלגה מהמועצה.אינם זכאים וארגונים, 
)ניתן לקבל את   3112בינואר    1. את טופס הבקשה למלגה , יש להגיש לא יאוחר מיום  2

 www.karaite.org.ilהטופס ממשרדי המועצה העליונה או להוריד מהאתר 
ואר 1 ה, בד ועצ רד המ למש ש  י הג ל ן  ית נ ם  פסי הט את   .- : בת כתו ל י  נ ו קטר אל

jkaraite@gmail.com  רמלה,   353עבור היהדות הקראית העולמית, ת"ד    –, או בדואר
 .50-2223020, או בפקס 02355מיקוד 

 .50-2242354. לבירורים נא לפנות למשרדי המועצה העליונה, בטל: 4
. הסטודנט יחתום בחתימת ידו על טופס הבקשה, ויצהיר שכל הפרטים שנרשמו נכונים 0

 ומלאים.
 

 מסמכים אשר יש לצרף לבקשה:
. אישור לימודים ואישור תשלום שכר לימוד, מהמוסד האקדמי המוכר אשר בו 3

 הסטודנט לומד.
 . מערכת שעות מהמוסד האקדמי.2
 . תצלום ת.ז של הסטודנט ושל שתי ההורים כולל נספחים.1
 . בסוף השנה, יש לצרף:4

. אישור על התרומה לקהילה חתום ע"י יו"ר הסניף / 3.3
 גורם אחר מוסמך.

. אישור נוכחות מהרב / מעביר השיעור. אישור זה, 3.2
בצירוף התאריכים בו השתתף הסטודנט הינו תנאי 

 לקבלת המלגה.
 

ההודעה מתייחסת באופן שווה לבני שני המינים, 
 והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

מזל טוב לרינת ועמנואל גבר לרגל 

הולדת הבת. גדלו אותה בנחת ועל פי 

 ערכים תורים.

 מאחלים צוות המקראון 

לאלי לוי, תודתנו נתונה לך מעומק 

ליבנו על ההתמדה, הלמידה וההקשבה 

שנתת לבננו דוד לרגל עלייתו לתורה. 

ליבך  ושכל משאלות  והצלח  עלה 

 יתגשמו לטובה. 

 מאחלים משפחת אלישע מרמלה

mailto:jkaraite@gmail.com
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 רשימת מוהלים
 252-0425894 –, גולן יוסף24-4449948 –, הרב יוסף אלגמיל250-0494490 –הרב משה יוסף

 הרב אברהם גבר. 24-4052424מאור דבח,  259-9405444 –לפתיחת תיק נישואים התקשרו

צוות המקראון שמח להגיש לקוראים ראיון מיוחד ובלעדי עם המוהל החדש 
 מאור דבח, לאחר שביצע בשבוע שעבר ברית במקצועיות רבה.

 

 אז איך הכל התחיל?
החל מגיל צעיר התלוויתי לכבוד הרב המוהל יוסף אלגמיל לבריתות שנערכו בקרב בני 
העדה. במקביל למדתי עם כבוד הרב את הלכות המילה מספרי חכמינו ע"ה וגם 
אינפורמציה רבה הועברה לי מניסיונו הרב במלאכת המילה וכמובן שתודתי נתונה לו על 
כך שלא שמר טובה לעצמו, וכמובן שמידי פעם גם כבוד הרב נתן לי להיות חלק בפעולות 

 המילה השונות.  
בחודשים האחרונים התלוויתי גם לכבוד הרב המוהל משה יוסף שגם כן דחף אותי קדימה 

 ונתן לי להיות חלק בפעולות בבריתות שערך וגם לו תודתי נתונה.
 

 האם היה משהו שגרם לך לדחף יותר ללמוד את אופן ביצוע המילה?
לאור המצב העגום שנוצר בקרב הקהילה, שרבים מבני הקהילה פונים למוהלים רבניים 
ומקבלים מהם שירות במקום לעודד ולחזק את המוהלים המוכשרים שיש לנו, התעמקתי 
יותר ויותר בעניין וגם הודות למשפחתי היקרה שדחפה אותי למלאכת המילה והודות 
לדודי החזן מרדכי חיינה נרשמתי לקורס מילה שנעשה במכון רבני בירושלים. הקורס נערך 
כחצי שנה שבמהלכו למדנו את אופן עשיית המילה, הלכות המילה של הרבניים כמובן ואת 
הצד החשוב ביותר שהוא הפן הרפואי. חוויה לא קטנה הייתה בזמן הקורס שכן התפללתי 
עם אותם תלמידי הקורס שכולם תלמידי ישיבות כאלה ואחרות וגם הייתי מופתע מאוד 
עד כמה הלכות המילה של הרבניים נוגדים את תורתנו הקדושה. במהלך הקורס התנסינו 
על מודלים ובסיום הקורס היה מבחן שעברתי אותו בהצלחה רבה וקיבלתי תעודה מטעם 

 המכון.
 

 איך הייתה הברית הראשונה?
כאשר שמע החזן ירון ללוז שעברתי קורס מילה שמח מאוד על השמועה ואמר לי שאשתו 
בהריון ויש לה בן ושהוא מבטיח ב"ה לתת לי למול את בנו ושהוא סומך על אלוהים ועלי. 
כמובן ששמחתי מאוד על דבריו וחכיתי ליום שהיא תלד בשלום ויגיע יום המילה. בעזרת 
הקב"ה אישתו ילדה בשלום והגיע יום המילה כמובן שבהתחלה התרגשתי מהמעמד אך 
כאשר נגמרו שירי הטקס הייחודי שלנו ההתרגשות התפוגגה והייתי מרוכז אך ורק 

 ה נעשתה בצורה טובה.”במלאכת המילה ובעזרתו של הקב
בסיום המילה רבים מבני הקהילה באו וחיזקו אותי על הנכונות והאומץ ועל עשיית המילה 

 שנעשתה במקצוענות רבה, 
 

לסיום, קורא אני לכל בני הקהילה לא לרעות בשדות זרים ולקחת מוהלים רבניים, אלא 
 לחזק את מוהלינו ולקחתם לביצוע המילה ורק כך נוכל לגדל דור חדש של מוהלים. 

 

 איזה תינוק יהיה השני ??
 5044220400 -להזמנת המוהל החדש מאור דבח התקשרו

 

בשבוע הבא נגיש בפני הקוראים ראיון שצוות המקראון ערך עם החזן ירון ללוז ואשתו 
 מעיין על הברית שערך מאור דבח לבנם, ובנוסף מספר תמונות מהאירוע.
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 חדשות הקהילה 

 עליה לרגל לירושלים בחג הסוכות
נערכה עלייה לרגל לירושלים. רבים מבני הקהילה עלו לירושלים   4/35/32-ביום חמישי ה

לעליה לרגל מיוחדת. היום נפתח עם תפילת בוקר חגיגית מפי החזנים הרב משה יוסף 
י מערכת הגברה. “ ומאור דבח והתפילה נשמעה בכל הרחובות הסמוכים לבית הכנסת ע 

בסיום התפילה ישבו המשתתפים בסוכות שבמתחם ואכלו להם את ארוחת הבוקר וכיבוד 
עשיר מתרומתו הנדיבה של מר יעקב כהן מרמלה. לאחר מכן נהנו להם המשתתפים בטקס 

ר “ ייחודי ברחבה שעל יד בית הכנסת הכלל נאומים מכבוד הרב הראשי משה פירוז ומיו 
מאת החזן שמחון פירוז ‘”  אלה מועדי ה ” המועצה העליונה מר נריה הרואה, ניגון  

מאופקים ומברכת כוהנים מאת החזן רותם כהן. יוזם הטקס והמנחה היה החזן ירון ללוז 
שגם כאשר הוא לא עובד עדה, עדין תורם ומארגן אירועים לטובת הקהילה. כולנו מקווים 
שמשנה לשנה נתעצם ונתארגן יותר להמשך הקמת טקסי עליה לרגל ברחבת בית הכנסת 

 בירושלים.

 חלק מנאומו של כבוד הרב הראשי משה פירוז בטקס העלייה
כמדי שנה בשנה, בשלושת הרגלים אנו, בני עדת היהודים הקראים, נוהגים לעלות  לכאן, 
אל בית הכנסת העתיק ביותר בירושלים,  שנקרא ע"ש החכם ענן הנשיא. ולקיים תפילה 

המרכזים של עדתנו  31חגיגית בציבור. תפילה זו אשר משתתפים בה בני ובנות העדה מכול 
בארץ, מעידה על הערגה, האהבה והחשיבות שאנו נותנים לירושלים שהיא בירתה הנצחית 
של העם היהודי. ובמיוחד על הקשר עתיק הימים של עדתנו אל העיר ירושלים ואל בית 

 הכנסת הזה.
ברצוני לקדם בברכה, את כל הבאים והבאות, לתפילה היום, ולברכם בברכת השלום 
והאחווה, אריכות ימים ובריאות טובה. יהי רצון מלפני בורא עולם, שכשם שזיכה אתנו 
לעלות היום לירושלים עיר הקודש, כן יזכנו לעלות אל בית המקדש ולחגוג את חגיו ככתוב 

 בתורת משה רבנו ע"ה. 
חג הסוכות, הוא חג מיוחד מאוד, אשר קושר אותנו כעם הנבחר גם לעבר וגם ולעתיד. 
מטרת הישיבה בסוכה היא לזכור את ישיבת אבותינו בסוכות ביציאתם מצרים ככתוב 

 בספר ויקרא :           
ים; ָכל "  ת ָימִׁ עַּ בְׁ בּו, שִׁ שְׁ כֹּת תֵּ סֻּ י -בַּ יֶכם, כִׁ עּו דֹּרֹּתֵּ ן, יֵּדְׁ עַּ מַּ כֹּת. לְׁ סֻּ בּו, בַּ ל, יֵּשְׁ ָראֵּ שְׁ יִׁ ָרח, בְׁ ָהֶאזְׁ

י ֶאת תִׁ בְׁ כוֹּת הוֹּשַּ סֻּ יֶכם-בַּ י, ה' ֱאֹלהֵּ ם: ֲאנִׁ ָריִׁ צְׁ ֶאֶרץ מִׁ י אוָֹּתם מֵּ יאִׁ הוֹּצִׁ ל, בְׁ ָראֵּ שְׁ י יִׁ נֵּ  " ......בְׁ
ובכך מחדד ומדגיש לנו הכתוב כי עלינו לקיים את מצוות התורה, וכי הדבר קרוב אל 
האדם בפיו ובלבבו, ועל האדם רק לרצות בכך. בית הכנסת נועד  להוות מקום התייחדותו 
של האדם עם האל, מקום שבו שומר ומחדש האדם את הקשר שלו עם בורא עולם. לכן אני 
קורא לכל הנמצאים כאן, ולכל אלו שנבצר מהם להגיע, להתמיד ולפקוד את בתי הכנסת 
מדי יום ביום שבת בשבת ובכך נחיש את ביאת משיח צדקנו ונזכה לחזות במלכות שמים 

 על הארץ....
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 חדשות הקהילה 

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

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

לקהילתנו היקרה יש כבר כמה קבוצות כדורגל של 
ילדים, המשתתפים בטורניר הכדורגל הקהילתי, יש 

 לנו גם קבוצה בוגרת שהשתתפה בכמה תחרויות.
 

כדי להרים את הדגל גבוה, כדי להיות 
יותר מקצוענים ולתת לילדי הקהילה 
חוויה אמיתית, אנחנו צריכים מגרש 

 משלנו.

 כיצד נעשה זאת ?

 . אם כל אחד יתרום חלק, בטוח שנצליח לגייס את הכסף לפרויקטים שכולם נהנה מהם./

 . אם מישהו מעוניין לתרום לזכר מישהו זה המקום. 4

 העסק שלו יפורסם בשלטי פרסום במגרש/באולפן.₪  3888-. בעל עסק שיתרום מעל ל3

 מאור דבח 8222242400בן יוסף /  8224402800לפרטים : 

 מגרש כדורגל אולפן הקלטות

 טורניר כדורגל קהילתי לבני הנוער
חול המועד סוכות נערך טורניר קהילתי לבני נוער   0/35/32-ביום שישי ה 

הקהילה. היום נפתח עם תפילת בוקר חול המועד סוכות בבית הכנסת חיזוק 
אמונה ברמלה, ארוחת בוקר בסוכת בית הכנסת עם ברכות ושירים ומשם אל המגרש 

 העירוני גרסי.

משחקים ובסיום הטורניר ניצחה   1הנערים חולקו לארבע קבוצות וכל קבוצה שיחקה  
קבוצתו של הקפטן אלמוג לוי. יש לציין את שני מלכי השערים של הטורניר עמית נונו 

שערים כל אחד. השחקנים המנצחים קיבלו מדליות בסיום   0מאשדוד ודור כהן מרנן עם  
 הטורניר. תודה מיוחדת לשוקי כהן מרמלה על ארגון המגרש והאירוח.

 אם רק היה לנו ? ?
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 חדשות הקהילה 

 ילדי רמלה ומצליח מבלים בבאולינג
נהנו להם בני הנוער ממושב מצליח מפעילות חברתית מגבשת ומהנה.   4182180-ביום ראשון ה 

היום נפתח עם תפילת בוקר חול המועד, ישיבה בסוכה עם ברכות ושירים וארוחת בוקר ומשם 

ילדים שבאים מידי שבוע לפעילויות הקבועות הנערכות במושב על  88אל הבאולינג שברחובות. 

 ופרו ונהנו מיום כיף במיוחד.‘ידי חן כהן צ

 ילדי מצליח בבאולינג ילדי מצליח בעת הישיבה בסוכה

” חיזוק אמונה ” גם בני הנוער מרמלה המגיעים באופן תמידי לפעילויות הנערכות בבית הכנסת  

התרכזו להם    4182180-על ידי חן נהנו להם מפעילות חברתית מגבשת ומהנה. ביום שלישי ה 

בני הנוער לתפילת צאת החג בבית הכנסת חיזוק אמונה ואחרי התפילה נהנו הילדים בבאולינג 

 ברחובות ועם פיצה ושתיה לכל ילד.

 ילדי רמלה נהנים מפיצות
 ילדי רמלה בבאולינג

אנו מודים לכל התורמים שתרמו לטובת פעילות חינוך שכזו וקוראים לקהל בני העדה לנווט את 

 התרומות שלכם למטרות חינוך לשימור המורשת היהודית הקראית.

 לתרומות לפעילויות חינוך התקשרו:

 ,2504444444 -, חן כהן )מצליח( 2599405444 -מאור דבח )רמלה( 

 2509420404 -, דור כהן )אזור הדרום( 2590049244 -בן יוסף )אשדוד(  
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 חדשות הקהילה 

 מאת הרב הראשי משה פירוז  סיקור הרצאה בכנס באוניברסיטת פוזנן שבפולין

( ביהדות (Prof Piotr Muchowskiבעקבות התעניינות של פרופ' פיוטר מוצ'ובסקי   
הקראית ובספריה. הוזמנתי לתת הרצאה בכנס חשוב וגדול מאוד של חוקרים מכל העולם 
)מאוניברסיטת ורשה, המרכז לכתבי יד ברוסיה, אוניברסיטת הלסינקי, אוניברסיטת 
ת"א, המכון לכתבי יד בספריה הלאומית בארץ ועוד( באוניברסיטת פוזנן שבפולין.  הכנס 

 Cultures in Conversation: Hebrew and Karaite Literature in Poland andששמו: 
Eastern Europe  וכלל הרצאות רבות ומעניינות 33-31/2/2532, התקיים בין התאריכים ,

שרובם המכריע עסק בספרות וכתבי יד של חכמים יהודים קראים שפעלו בפולין בעיקר 
 בתקופת ימי הביניים והעת החדשה.

המטרה של הרצאתי הייתה לחשוף בפני החוקרים 
ו ולהעשיר את ידיעותיהם של  הרבים את עדתנ
החוקרים השונים מכל העולם בתקומתה ופעלה של 
החברה היהודית הקראית בארץ ישראל. תחילה 
תיארתי את היוסדות הקראות מתקופת "תור הזהב" 
הקראי שהיה מאמצע המאה התשיעית ועד לסוף 
המאה האחד עשרה. ולאחר מכן את תפוצת מרכזי 
היהדות הקראית בעולם עד להקמתה של ארץ ישראל 
והקמת הישוב בארץ כולל פירוט בתי הכנסת בארץ. 
בהמשך, נתתי הסבר לגבי מבנה העדה )הענף הדתי 
והענף הניהולי( והפעילויות הדתיות והחברתיות שאנו 
מקיימים בקרב בני העדה. אני יכול לומר שהייתה 
התעניינות רבה מקרב החוקרים השונים, אשר הביעו 

 את רצונם בהמשך הקשרים האקדמיים וחיזוקם.

אני קורא לבני ובנות העדה בעלי רקע אקדמי מתאים לבוא וליצור ביחד את קבוצת 
המחקר העתידית של בני העדה למען המורשת המפוארת שלנו ולמען הצגת עדתנו בצורה 

 מכובדת וראויה.

 https://www.facebook.com/azjatystykaאתר הפייסבוק של האוניברסיטה: 

 בברכה
 הרב משה פירוז

 הרב הראשי לעדה

https://www.facebook.com/azjatystyka
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 לזכר האדם היקר  גליון זה הודפס לזכרם של 

 מתתיהו בן מוריס אלגזר

 שנפל במלחמת יום כיפור.

 
 ולזכר האיש היקר

 אברהם בן שלמה אלשאמי 

 

 יהי זכרם ברוך

   mikraon@gmail.com

 פרשת השבוע

 "ויצא" 

 

 יציאת השבת

 בשעה

/0:/8 

ב,  עיצו עריכה, כתיבה, 
הגהה והדפסה: בן יוסף, 

 מאור דבח ויוסי יפת.

 בני הקהילה היקרים,
לפני כשלושה שבועות, בן הקהילה, בן פסח, מארצות הברית, נורה בראשו ונפצע באורח 
חמור. בן הוא בחור צעיר מצוין, וצפוי לו עתיד מבטיח. ואולם עקב הפגיעה צפויות לו 

 הוצאות רפואיות רציניות.
הקהילה בארצות הברית הקימה קרן מיוחד לעזרה רפואית עבורו. אנו נודה לכל בן 
קהילה אשר יהיה מוכן לתרום כנדבת לבו לסיוע לאדם הזקוק לעזרה רפואית, כדי 

 להשיבו לחיים נורמליים. סכום התרומה אינו חשוב, והוא מיועד מסיבות הומניטריות.
את התרומה ניתן להעביר לכל מרכזי הקהילה, ולציין במפורש מה מטרת התרומה, 
ולבקש להעבירה למרכז המועצה העליונה, משם תועבר ישירות לסיוע לבן פסח. אנו 

 מודים לכל הנדיבים, אשר יעשו כמיטב יכולתם על מנת לסייע לנזקק.

 מוהל חדש בקהילה

 4עמוד 

 סיקור פעילויות בקהילה
 עמודים

4 - 5  

סיקור הרצאה בכנס 
באוניברסיטת פוזנן 

 שבפולין  

 0עמוד 

דים  ואי שקט ששרר “לאחר ימים רבים של הפגזות וישיבה במקלטים  ובממ
במדינתנו, אנו שמחים להגיש לבני הקהילה את העיתון הקהילתי לאחר מספר 

שבועות שלא יצא לאור בכדי שהשבת הזאת תעבור בשקט, ובשקט הזה תהנו ותקראו 

 לכם מה קורה בקהילתנו הקדושה.

 ”מההפסקה”המקראון חזר 


