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 -בדיחת השבוע
משגיח ואחראי על בתי בת ,  צופה ,  רעייתי יצאה יום אחד לעיסוקיה ואני נשארתי בבית 

אני מחובר למחשב הנייד שלי ונועה הקטנה משתעשעת בסט חדש ,  ישבנו בסלון .  השלוש 
ידעתי שזה אחד .  של ספלי תה קטנים מפלסטיק שקיבלה כמתנה לבית הבובות שלה 

. בסט התה ובבובותיה ,  מהצעצועים החביבים עליה ושמחתי שהיא עסוקה בעצמה 
מייל המשיכו לזרום לתיבת הדואר שלי ללא התחשבות שאני כבר בבית -הודעות האי 

 . ותבעו את תשומת לבי

אולי אתה רוצה ללגום מהתה שהכנתי . " שמעתי את קולה המתוק של נועה לידי !" אבא"
הרמתי את עיני מהמייל שהייתי שקוע בו וראיתי את נועה מגישה לי את אחד "  ? לך 

, אמרתי לה ."  איזו מתוקה שאת חושבת עלי . " הספלונים של הבובות והוא מלא במים 
 " ?אולי תמזגי לי עוד! איזה תה נהדר. "ליטפתי את שערה ולגמתי מהמים מלוא הפה

מעביר ,  קורא ומגיב מיד ,  חזרתי למיילים , אותה לעוד כמה דקות' מנפנף'נהנה מכך שאני 
 . הלאה הנחיות

והיא ,  לגמתי שוב .  נועה שבה אלי עם ספל מים נוסף ,  ואולי יותר ,  אחרי עוד כמה דקות 
נהנית כנראה מהמחמאות שהרעפתי עליה ועל התה הטעים שהיא , ושוב חזרה, הלכה שוב
 . מכינה לי

הרמתי את .  כשרעייתי שבה מסידוריה היא העיפה מבט מסביב ושאלה בדאגה היכן נועה 
את מוכרחה לראות . חכי שנייה, חכי: "ראשי מהמחשב בשביעות רצון עצמית ואמרתי לה

 !" איזו מתוקה הילדה הזו שלנו. את נועה מגישה לי תה

, והנה נועה אכן פוסעת לסלון ,  ממתינה בחיוך לגברת הקטנה ,  רעייתי נשענה על הקיר 
כמו ,  היא הגישה לי את הספלון .  שלה "  התה " מהלכת בזהירות שלא תישפך אף טיפה מ 

והביטה בי בהנאה של ילדים כשלגמתי מהמים עד תומם ,  בכל הפעמים הקודמות 
 . בצקצוקי לשון שגרמו לה לחייך אלי חיוך רחב ומתוק

 . גאה בכישורי האבהות שלי ובקשר המתהדק שלי עם בתי, זרקתי לאשתי" ?ראיְת "

. אתה שוב שקוע במחשב שלך : " אמרה לי ,  בחיוך שאפילו לא טרחה להסתירו ,  ורעייתי 
אם לא היית כל כך עסוק בעניינך בוודאי  ?אבל כשאתה לבד עם נועה, מילא כשאתה אתי

הייתה עולה בך המחשבה שהמקום היחידי אליו יכולה נועה בת השלוש להגיע כדי 
 .להשיג מים הוא מתוך האסלה

 מי שמתעצל לקום לתפילת בוקר שבת 

 תמיד מוצא אשמים

 התמונה קשורה גם לבדיחה שלמטה
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 :המלגות יחולקו לסטודנטים שיעמדו בקריטריונים הבאים
 .הסטודנט לומד במוסד מוכר להשכלה גבוהה לתואר אקדמי. 1
 :משני התנאים הבאים באחדהסטודנט יעמוד . 2
 .שעות במהלך שנת הלימודים 50הסטודנט מתחייב לתרום לקהילה . א
, הסטודנט ישתתף באחד משיעורי התורה השבועיים באישור ופיקוח המועצה הדתית .  ב 

 ).שיעורים במהלך השנה האקדמית 30לכל הפחות . (המתקיימים בקהילות השונות
המלגות יחולקו בכנס ארצי שיערך . למלגה₪  2,000הפחות -יחולקו מלגות בסכום של לכל

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

 :הערות
שכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גופים ממלכתיים או מוסדות   כל סטודנטים אשר  .  1

 .לקבל מלגה מהמועצהאינם זכאים , וארגונים
ניתן לקבל את (   2013בינואר    1יש להגיש לא יאוחר מיום  ,  את טופס הבקשה למלגה  .  2

 il.org.karaite.wwwהטופס ממשרדי המועצה העליונה או להוריד מהאתר 
ועצה .  3 רד המ מש גיש ל לה תן  י נ ים  פס ר ,  את הט דוא בת -ב תו לכ י  נ טרו לק : א

com.gmail@jkaraite  ,  רמלה   101ד  " ת ,  עבור היהדות הקראית העולמית   –או בדואר ,
 .08-9221598או בפקס , 72100מיקוד 

 .08-9249104: בטל, לבירורים נא לפנות למשרדי המועצה העליונה. 4
ויצהיר שכל הפרטים שנרשמו נכונים ,  הסטודנט יחתום בחתימת ידו על טופס הבקשה .  5

 .ומלאים
 

 :מסמכים אשר יש לצרף לבקשה
מהמוסד האקדמי המוכר אשר בו ,  אישור לימודים ואישור תשלום שכר לימוד .  1

 .הסטודנט לומד
 .מערכת שעות מהמוסד האקדמי. 2
 .ז של הסטודנט ושל שתי ההורים כולל נספחים.תצלום ת. 3
 :יש לצרף, בסוף השנה. 4

גורם אחר /  ר הסניף  " י יו " אישור על התרומה לקהילה חתום ע .  1.1
 .מוסמך

בצירוף ,  אישור זה .  מעביר השיעור /  אישור נוכחות מהרב  .  1.2
 .התאריכים בו השתתף הסטודנט הינו תנאי לקבלת המלגה

 

מזל טוב לרגל יום ,  לאשתי היקרה רינה 
שתאריכי ימים בטוב .  70-הולדתך ה 

 .ושכל משאלות ליבך יתגשמו לטובה

 מאחלים בעליך האוהב טוביה אלדבח

 וכל בני המשפחה

לנכדותינו היקרות טל אלדבח ויהל 
מזל טוב לרגל יום הולדתיכן ,  אלדבח 

עלו והצליחו ושכל משאלות ליבכן 
 .יתגשמו לטובה

 מאחלים סבא טוביה וסבתא רינה אלדבח

מזל טוב לעידו פסח מחולון הרבה אושר 
 .בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך

 אוהבים משפחת פסח
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ולא הניח ,  ויהודה חגג עם בני עירו את חידוש הקורבנות בבית המקדש במשך שמונה ימים 
וכיבד את .  אלא היטיב לבם בזבחים מפוארים שעלו בדמים מרובים , שום צורה של שמחה

וגדולה כל כך הייתה חדוותם על . אלוהים בשירי תהילות ומנגינות עלי נבל ושימח את העם
, לעבוד את אלוהיהם , בלי שציפו לכך, שניתנה להם הרשות לאחר זמן רב, חידוש מנהגיהם

. עד שחוקקו חוק לדורות אחריהם לחוג את חידוש העבודה במקדש במשך שמונה ימים 

/חג האש ,  fora(= ומאותו זמן ועד היום הננו חוגגים את החג וקוראים לו חג האורים  
) לעבוד את אלוהינו ( ונראה לי שנתנו את הכינוי הזה לחג משום שאותה הזכות  ). ההתגלות

 )ב"ספר י, קדמוניות היהודים, יוסף בן מתתיהו". (הופיע לנו בלי שקיווינו לה

בכסלו ' בכל המקורות הקדומים שלעיל אנו רואים שעם ישראל חגג שמונה ימים החל מכה
, הדלקת המנורה ,  הכנסת כלים חדשים למקדש , על השמחה הרבה של טיהור בית המקדש

לאחר ששלוש שנים המקדש היה מושבת ממלאכות ,  חזרת הקרבת הקורבנות והקטורת 
 . ה"החגיגות אופיינו כשמחת חג הסוכות שלא יכלו לחגוג קודם לכן ובשירי הלל לקב. אלו

המוכר "  נס פך השמן " אך בשום מקום היסטורי קדום שהובא לעיל לא צוין כלל וכלל על  
לכולנו בלימודנו בגנים ובבתי הספר על שהוא הגורם המרכזי לחגיגות חג החנוכה על שכד 

ובעקבות כך מדליקים נרות חנוכה ,  קטן הספיק להדליק את המנורה למשך שמונה ימים 
 . לזכר אותו נס

, הוא בכלל אגדה שהומצאה שנים רבות לאחר מכן "  נס פך השמן " ניראה מכך שסיפור  
 .שנה לאחר המאורע של טיהור בית המקדש 700-ולראשונה הוא מופיע בתלמוד כ

 ??אז מדוע אנו היהודים הקראים לא חוגגים את חג החנוכה

בראש ובראשונה נציין שאם בית המקדש היה עומד על תילו עד היום היינו ממשיכים 
ה על הטיהור שעבר " לחגוג ולציין את הימים הללו כימי שמחה עם שבח והודאה לקב 

האם ,  אך היום כאשר בית המקדש חרב מעוונותינו הרבים ,  בית המקדש באותם ימים 
בדיוק ההיפך אנו צריכים להיות אבלים בכדי ??,  ניתן לשמוח על משהו שאין לנו היום 

שמחת ימי החנוכה היום דומה לאדם .  ה יחזיר לנו במהרה את בית המקדש " שהקב 
 ?האם יעלה דבר כזה על הדעת, שנפטר שמשפחתו ממשיכה לחגוג לו יומולדת

ה אף פעם " גם כאשר קיבלו עליהם עם ישראל לחגוג את ימי החנוכה בשמחה והודאה לקב
ה אסר עלינו להוסיף ולגרוע על התורה " מה גם שהקב ',  לא צוין שזאת מצווה מאת ה 

וכאשר משפחה חוגגת את ימי החנוכה כמנהג הרבניים על ידי הדלקת נרות חנוכה הם 
 :עוברים על מספר עבירות

 .הוספה על התורה -

בכך שהברכה על הדלקת   -לשוא ולשקר '  נשיאת שם ה   -
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ... ברוך אתה " נרות היא  

 .ה לא ציווה אותנו"ובכלל הקב" על הדלקת נרות חנוכה

 ,עדה קדושה, קהל יקר

 המשיכו את מסורת אבותינו ואל תדמו לאחרים 

 !לבל תחטאו לשוכן במרומים

 הדלקת חנוכייה גורמת למספר עבירות
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מסופר על טיהור בית '  בספר מקבים א .  המקורות הראשוניים לחנוכה הם ספרי המקבים 
וקביעת החג לשנים ,  קביעת חג שמונת ימים באותה שנה ,  ה בכסלו " המקדש וחנוכתו בכ 

 .'קהל ישראל'הבאות על ידי יהודה המכבי ו

, בשנת שמונה וארבעים ומאה ,  ויהי ביום החמישי ועשרים לחדש התשיעי הוא כסלו "  
ויחנכו את המזבח בעצם היום אשר . וישכימו בבוקר ויעלו עולות על המזבח החדש כמשפט

ויפלו על פניהם ,  בשירים ובכינורות בחלילים ובמצלצלים '  ויהללו לה ,  טמאו אותו הגויים 
ויעלו .  ויחוגו את חנוכת המזבח שמונת ימים ,  על אשר נתן להם עוז ותשועה '  וישתחוו לה 

ויפארו את פני ההיכל בעטרות ובמגני זהב ויחטאו את ,  עולות ותודות בשמחת לבבם 
' ותהי שמחה גדולה בכל העם כי גלל ה. וישימו את הדלתות, השערים ואת לשכות הכוהנים

ויצווה יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח .  את חרפת הגויים מעליהם 
ספר ." ( ' ביום החמישה ועשרים לחדש כסלו שמונת ימים מדי שנה בשנה בהלל ובתודה לה 

 )ז"נ -א"נ' פס' פרק ד' מקבים א

אך מופיע טעם נוסף לקביעת שמונת ימי , מסופר גם כן על טיהור המקדש' בספר מקבים ב 
 :כהשלמה לחג הסוכות אותו לא זכו היהודים לקיים באותה שנה, החנוכה

והוא ,  הייתה זאת לחטא את הבית בעצם היום ההוא אשר טימאו אתו הגויים ' ומאת ה" 
ויזכרו את ,  שמונת ימים כימי חג הסוכות '  ויחוגו חג לה .  יום העשרים וחמשה לירח כסלו 

ויקחו . ויתעו בישימון כבהמות שדה, הימים מקדם בחגגם את חג הסוכות בהרים ובמערות
אשר נתן להם עוז ותשועה לטהר את ', ערבי נחל וכפות תמרים וישירו שיר שבח והודיה לה

ספר מקבים ." ( ויעבירו קול בכל ערי יהודה לחוג את החג הזה מדי שנה בשנה . בית מקדשו
 )א"י-ח' פס' פרק י' ב

בה הם ,  ספר מקבים אף מצטט איגרת שנשלחה מאנשי ארץ ישראל לאנשי מצרים  
 :קוראים להם לחוג את חג החנוכה

לא .  ועתה כי יש את נפשנו לחוג את יום חנוכת המזבח בעשרים וחמשה לחודש כסלו "  
וכיום אשר מצא בו ,  וחגותם אותו כימי חג הסוכות . חדלנו מהודיע אתכם לחוג אותו עמנו

ויקרב עליו עולות וזבחים ,  נחמיה את אש הקודש בשובו לבנות את המקדש ואת המזבח 
 )ב"כ-א"כ' פס' פרק א' ספר מקבים ב" (לאלוהים

מקור נוסף המתאר את החנוכה המחודשת של המקדש ואת קביעת החג לדורות הוא יוסף  
 ":קדמוניות היהודים"בן מתתיהו בספרו 

... עשויים זהב ,  מזבח ,  שולחן ,  מנורה :  ולאחר שטיהרו בקפדנות הכניס בו כלים חדשים " 
ובעשרים וחמישה .  אף הרס את המזבח ובנה חדש מאבנים שונות שלא סותתו בברזל 

הדליקו נרות במנורה והקטירו על ,  שהמוקדונים קוראים לו אפלאיוס ,  לחודש כסלו 
שבו נהפכה ,  וקרה המקרה ודברים אלה נעשו לאחר שלוש שנים באותו יום ...... המזבח 
כי .  שיקוץ טמאה -הקדש של היהודים לעבודת -עבודת 

עמד בשממונו ,  בית המקדש שהושם על ידי אנטיוכוס 
שאותם דברים אירעו בבית המקדש בשנת :  שלוש שנים 

וחמש  וחמישה בחודש ,  מאה ארבעים  עשרים  ב
ובית ,  באולימפיאדה המאה וחמישים ושלוש ,  אפלאיוס 

עשרים וחמישה בחודש ,  המקדש נחנך באותו יום 
באולימפיאדה ,  בשנת מאה ארבעים ושמונה ,  אפלאיוס 

 ......המאה וחמישים וארבע
 !אגדה -” נס פך השמן”
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 רשימת מוהלים

 050-2305146 –גולן יוסף, 08-8664491 –הרב יוסף אלגמיל, 052-2948842 –הרב משה יוסף

 .הרב אברהם גבר 08-9250808, מאור דבח 054-4925687 –לפתיחת תיק נישואים התקשרו

הפעם צוות , בגיליון הקודם המקראון הביא ראיון עם המוהל החדש מאור דבח
המקראון מביא בפני הקוראים ראיון עם ירון ומעיין ללוז שבנם נימול על ידי 

 .מאור דבח ותמונה מהאירוע
 

 ?מהיכן בא האומץ והביטחון לתת למוהל חדש למול את בינכם
האומץ והביטחון שלנו לתת למוהל מוסמך ללא ניסיון קודם לבצע את מלאת המילה בבננו 

 : נבעה מתפיסה המורכבת משלושה יסודות, יהלום
 .אמונה טהורה באלוהי ישראל המשגיח על יראיו עושי דברו -
 .ביטחון באלוהי ישראל הסומך את ידיהם של כל העוסקים באמונה בצורכי ציבורם -
המודעות לאחריותם הקפדנית והגבוהה של המוהלים המתחילים והמתמחים עם הזמן   -

במלאכת המילה לעשות את מלאכתם בזהירות גבוהה יותר משל מוהלים בכירים כחלק בין 
למי שאינו :  לדוגמא .  היתר להוכיח לציבור הרחב כי ברצונם קיימת השאיפה למושלמות 

לרוב ,  יודע שכל אישה המנותחת בניתוח קיסרי או כל איש המנותח בניתוחים כל שהם 
 .י מנתחים בכירים”י מנתחים מתמחים ומתלמדים ולא ע"מתבצעים ניתוחים אלו דווקא ע

 

 ? כאשר אמרת בראשונה לאשתך על כך כיצד הגיבה, ירון
היא לא הביעה ,  ימול את בננו יהלום   -מאור    -ו שהמוהל החדש  " כאשר ביקשתי מאשתי יצ 

אמנם אני .  התנגדות לכך אך היו לה חששות שהרי אין למאור ניסיון קודם במלאכת המילה 
הצגתי בפניה את תפיסתי בעניין ואף סיפרתי לה שמאור הוא שוחט מצוין של עופות 

לעולם לא איכזבו בעוסקו במלאכת השחיטה ולכן עלינו להקיש , תודה לאל, ובהמות ושידיו
ממלאכת השחיטה אותה מבצע בנאמנות ובקפדנות לגבי מלאכת המילה אותה יבצע 

 . בנאמנות ובקפדנות ואכן אשתי השתכנעה
 

 ? ירון ומעיין ללוז מה יש לכם להגיד לבני הקהילה על כך
 -המסר האלמנטרי והעיקרי אותו אנו מדגישים בפני הציבור הוא שלאחר שמאור דבח  

כרת את עורלת בננו יהלום ובכך ביצע בפועל את מלאכת המילה הוכיחה לנו  -המוהל החדש 
ולכל הציבור שצדקנו בתפיסתנו ובהחלטתנו לתת למאור דבח להיות המוהל  -לי ולאשתי  -

. שאמונה מקיימים במעשים בפועל ולא בדיבורים, ודבר חשוב לא פחות הוא. של בננו יהלום
יש להדגיש גם את העובדה שכעת לאחר שהתנסה מאור דבח במלאכת המילה הוא נהפך 
לבעל ניסיון אמנם ניסיון צעיר ומועט אבל ניסיון שדי בו כדי לבצע ברית מילה טובה 
ואיכותית ושניסיונו הבוגר והרב תלוי בהחלטתכם לזכות את מאור דבח בעשיית ברית מילה 

והדבר הקרדינלי מכל אותו יש לציין הוא העובדה לפיה ברית המילה שנעשתה לבננו . לבנכם
כראיה .  יהלום היא איכותית ומושלמת אפילו ממילות של מוהלים רבנים בעלי הניסיון הרב 

הרשו נא לנו לספר לכם שלקחנו את בננו יהלום לבדיקת אנמיה במרפאת ילדים בבית , לכך
לאחר בדיקת האנמיה החליט רופא יהודי רבני עם מבטא אמריקאי לבדוק את גופו .  שמש 

כשהבחין הרופא בעטרה ובמילה .  של בננו יהלום קלינית ועל הדרך לבדוק את המילה 
: הסתכל על אישתי ואמר לה בחיוך של שמחה את המילים הבאות ,  שנעשה לבננו יהלום 

אנו מאוד מקווים שהציבור הרחב ידע להעריך את מוהליו את ".  הברית טובה מאוד " 
שוחטיו ואת כל העוסקים באמונה 
בצורכי ציבורם של היהודים 

אים  ץ .  הקר אמ ו ק  חז כת  בבר
לשמור לעשות ככל הכתוב בתורת 

 . ירון ומעיין ללוז, משה
 ??איזה תינוק יהיה השני 

להזמנת המוהל החדש מאור דבח 
 054-4925687 -התקשרו
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 נתראה בפרשה הבאה -מקווים שנהניתם מפינתנו החדשה

אם נדמה .  משפחת יעקב מתמקמת בארץ  •
היה שלאחר הנדודים והצרות תגיע 

 ..מתברר שהיא רחוקה מתמיד, השלווה

הוא הבן ,  בנה של רחל האהובה ,  יוסף  •
הפלייתו גורמת למתח .  המועדף על יעקב 

יוסף מוסיף שמן .  הולך וגובר בין האחים 
על חלומות שבהם  ומספר  למדורה 

המייצגים את , אלומות שיבולים וכוכבים
השנאה כה .  משתחווים לו ,  בני המשפחה 

גדולה עד שבהזדמנות הראשונה האחים 
זורקים אותו לבור ולאחר מכן מוכרים 

כדי לחפות על המעשה הם .  אותו לעבד 
. גורמים לאביהם לחשוב כי יוסף נטרף 

 .יעקב מתאבל שנים ארוכות

עובר גם ,  הבולט בהנהגת האחים ,  יהודה  •
שני בניו נפטרו .  הוא כמה דרמות בחייו 

. לאחר שהיו נשואים בזה אחר זה לתמר 
תמר ממתינה להינשא לבן ,  לפי הנהוג אז 

אך יהודה לא ממהר להשיא את , השלישי
ו  נ ר .  ב מ ים ,  ת ד ל י ד  י ל ו ה ל ה  וצ ר , ש

מפתה את יהודה ,  מתחפשת לאישה זרה 
 .ומולידה ממנו תאומים

יוסף מתגלגל למצרים והופך מעבד פשוט  •
אשתו של .  ל בית השר פוטיפר “ למנכ 

. אך הוא מסרב ,  פוטיפר מפתה אותו 
היא מאשימה ,  וכחיפוי על עצמה , כנקמה

יוסף מושלך לאגף .  אותו בניסיון אונס 
גם שם .  הצווארון הלבן בכלא המצרי 

במסגרת תפקידו .  ל “ הופך לאסיר מנכ 
הוא פוגש שני שרים כלואים ופותר להם 

, בתוך שלושה ימים .  חלומות מציקים 
מתבררים ,  ביום ההולדת של פרעה 

שר האופים נתלה :  פתרונותיו כמדויקים 
שר .  ואילו שר המשקים חוזר לתפקידו 

ובקשת , המשקים ממהר לשכוח את עברו
השחרור שיוסף ניסה להעביר דרכו 

יוסף נשאר .  מוצאת את דרכה למגירה 
 .בכלא ולא רואה את הסוף

תובנות והעצמה 
אישית מפרשת 

 השבוע

 ?למה יש צרות

 וישליכו אותו הבורה
 .טמון גרעין התשובה, בתוך השאלה

, כשמישהו שואל למה אסונות מתרחשים 
הוא מניח שדברים קוראים סתם ולכן יש 

הוא גם מניח שכל עוד אין .  טעם לשאול 
אם .  צריך להיות לנו טוב ,  סיבה מיוחדת 

התשובה ,  העולם היה תלוש וחסר אלוהים 
אבל ”  ! סתם כך ” :  הייתה ”  למה ” לתהייה  

משהו בתוך הלב שלנו לוחש שלא יכול 
סדיסט היה , חלילה, אם. להיות שזה סתם

היה ברור למה קורים ,  מנהיג את העולם 
אבל תחוש בסיסית אומרת .  דברים רעים 

שבורא העולם ומי שיצר את כל הטוב 
ולכן צריך להיות ,  שבחיים מרחם ואוהב 

אם אתה :  כלפיו מופנות השאלות . לנו טוב
כל כך מעורב במה שקורה פה וכל כך אוהב 

 ?אז למה זה קורה -

האחים שלו מכרו אותו .  ליוסף קרה אסון 
הוא תקוע במצרים ואפילו הושלך ,  לעבד 

ליוסף אין .  לבית הכלא על לא עוול בכפו 
אבל יש לו אמון ,  מושג מה טוב במצבו 

בארמונו ,  וגם לאחר שנים ,  באלוהים 
אז הוא יאמר לאחים כי תמיד .  המלכותי 

ידע שלא הם גלגלו אותו למצרים אלא 
יחד עם עוד ,  כך ניצלה משפחתו .  אלוהים 

 .מגוויעה ברעב, מיליונים

כשילד מקבל .  אבל אמון יש ,  תשובה אין 
על ,  זריקה כואבת הוא כועס על אמא 

ועל כל העולם  , למרות זאת .  הרופא 
לא . באיזשהו מקום הוא יודע שזה לטובתו
 .יכול להיות שאמא תעשה לו משהו רע

כדאי לשים ,  תעלה שוב ”  למה ”כשהשאלה 
 .לב לאמונה החיובית שהיא נושאת בתוכה

    פרשת וישבפרשת וישבפרשת וישבפרשת וישב    ----פעם בשבועפעם בשבועפעם בשבועפעם בשבוע



 

 

 קהילת היהודים הקראים                        143גיליון מספר  7/12/12ב "תשע‘בכסלו ה‘ יום שישי  כב

 גליון זה הודפס לזכרם של 
 לזכר האדם היקר 

 מתתיהו בן מוריס אלגזר

 .שנפל במלחמת יום כיפור

 

 ולזכר האיש היקר

 אברהם בן שלמה אלשאמי 

 

 יהי זכרם ברוך

   com.gmail@mikraon

 פרשת השבוע

 "וישב" 

 

 יציאת השבת

 בשעה

17:10 

, עיצוב ,  כתיבה ,  עריכה 
, בן יוסף :  הגהה והדפסה 

 .מאור דבח ויוסי יפת

 פרשת וישב

 !אחת הפרשות היותר מרתקות שיש בתורה אם לא המרתקת ביותר

פתרון החלומות , מכירת יוסף, חלומות יוסף, כתונת הפסים, אהבת יעקב את יוסף
 !למצרים אלו רק חלק מהאירועים המרתקים בתוך הפרשה

הגיעו לתפילת בוקר שבת עם הילדים בכדי להנות ולשמוע פרשה מעניינת 
 .וללמוד ממנה דברים רבים על חיי היום יום שלנו, במיוחד

ראיון עם משפחת ללוז 
על המילה שערך מאור 

 .דבח לבנם יהלום

 3‘ עמ

 -חנוכה

המקורות 
 ההיסטוריים

 4-5‘ עמ

 חורף חם בקהילה

החל מיום ראשון ועד יום 
 50-חמישי יהנו להם למעלה מ

ילדים מבני הקהילה בכיתות 
אשדוד , מהאזורים רמלה‘ ו-‘א

ומצליח מקייטנת חורף 
 .מדהימה

מי שרוצה להצטרף 
צרו  90-בדקה ה

 !קשר עם הרכזים


