
 

 

 

אישורים לצבא יינתנו רק לנערים ,  והנהלת העדה ,  בהתאם להחלטת המועצה הדתית 
מתבקשים להגיע לכנס נערים .  ונערות שיגיעו לכנס מתגייסים ויעברו הדרכה ומבחן 

לקראת הכנס יש להירשם .  ב " או סיימו כיתה י ,  ב " י ,  א " ונערות אשר לומדים בכיתות י 
, ולקרוא את חוברת המדריך הקצר למתגייסים על היהדות הקראית, במרכזי העדה השונים

 .במשרדי העדה השונים, החוברת תימסר בעת ההרשמה. שנערך לקראת הכנס
  7459955755-בן יוסף      7455294450 -מאור דבח :  להרשמה לכנס הבא

 הקורא הטוב בתורה  -תחרות 
 מתרומתה של הגברת גלית סלע

 ל''זלזכר בעלה יוסף סלע 
יום חמישי תיערך תחרות הקורא הטוב בתורה בבית הכנסת כתר תורה  16/699-בתאריך ה

 .1ב רחוב תשרי ''באשדוד אזור י
 

מתמודדים מרחבי הארץ בנים ובנות כאחד שלמדו בחודשים האחרונים יעלו בזה אחר זה  91

ח ''ש 9111ח בשני ''ש 9011במקום הראשון הזוכה יקבל . מקומות ראשונים 3ויתמודדו על 

 .כמו כן גם אלו שלא יזכו יקבלו פרסי תנחומים. ח''ש 011ובשלישי 

 לכם קהל נכבד יש חלק חשוב בערב זה גם לכם יש השפעה על הזוכה

 חכמי הקהילה ביניהם הרב הראשי וסגניו /-4צוות השופטים מורכב מ 
 

 :תכנית התחרות
 .כיבוד עשיר ושתייה קלה 90:/9התכנסות בשעה 

קריאה מספר בראשית תוך כדי הקפדה על ניגון הטעמה   -השלב הראשון בתחרות    00:/9

 .ודקדוק

 .קריאה מתוך ספר התורה ללא ניקוד והטעמה -השלב השני בתחרות  91:00

 .שאלות על חג השבועות -השלב השלישי בתחרות  94:40

 .תפילת ערב 91:31

 .פרסום הזוכים והענקת הפרסים 01:11
 

 ערב מוצלח דורש קהל רב

 :לפרטים נוספים

 מאור דבח 1044100/41בן יוסף          1040044144

 מוהלים

 144668880 –הרב יוסף אלגמיל

 1400884480 –הרב משה יוסף

 1410014086 –גולן יוסף

ומעלה להדרכה /9דרושים מדריכים בני 

להרשמה . בקייטנת קיץ באזור רמלה

 1044100/41: ופרטים נוספים

 מאור דבח 
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sms עלות משתתף 

 עלות משתתף שליחת סמסים
 

במהלך הערב תערך 
 הגרלת בינגו

 :להרשמה חינם

 
 אושרת עובדיה 144030/00בן יוסף   1040044144

במוצאי שבת הקרובה 
  54:12בשעה  16/644

במרכז קהילתי אחווה אזור 
יתקיים ערב באשדוד ‘ א

  smsimשכולו שליחת 
 .לחזן רותם כהן

 

 :בתכנית
              

 : בתפריט              
 

 :אוכל:                 שתייה

 שתייה קלה        ריף על הריף
 בירות                חמוצים

 פיצוחים                          

 קריאת ההבדלה 01:40

 כוכב נולד שידור חי 09:11

 הגרלת בינגו במהלך הערב** 
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 שנים 3כמנהגנו זה כבר 
 חוגגים יחד במאכלים ושירים טובים -חג השבועות 

 באשדוד'' כתר תורה''באולם בית הכנסת , עשירהארוחת ערב 
 בבית התרבות באזור א באשדוד, עשירהארוחת בוקר 

 .ח''ש 41הארוחות  שתיעלות 

 .ח''ש 04 אחתעלות ארוחה 

 .בן יוסף 1480048144: להרשמה ופרטים נוספים

 

 לילדכם מגיע הטוב ביותר

 4-7מיועד לגילאי 
 4-7מיועד לגילאי 

 ( 12/6/22 -החל מה) 81:81בכל יום שלישי בשעה 
 .9ב רחוב תשרי “בבית הכנסת כתר תורה אזור י

 

 .כתיבה וחשיבה מפותחת, אנחנו מחזקים את ילדכם בקריאה

 .וכל זה בחינם
 

 תכנית הלימוד                   
 כתיבה                            

 קריאה                            

 פיתוח חשיבה                       
 והמון פעילויות של יצירה               

 

 
 614-4030/00  104-0044144: לפרטים והרשמה

 בן יוסף               אושרת עובדיה                          
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בעזרת ה נתחיל  אנחנו  במדבר'  בשבת הקרובה  הרביעי ,  את ספר  הספר  במדבר הוא  ספר 

על  .  תורהב מ  השנים  04מדבר  היציאה  ל  מצריםשבין  ישראללכניסה  למעשה,  ארץ  , אך 

וחצי השנה האחרונה במסע על השנתיים הראשונות  ה.   כמעט רק  בציווי  ' הספר מתחיל 

במדבר ככתוב   ישראל בתחילת מסעם  עם  ישראל "לספור את  בני  עדת  כל  את ראש  שאו 

מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא .  במספר שמות כל זכר לגלגלתם,  למשפחתם לבית אבותם

בישראל ואהרון,  צבא  אתה  לצבאותם  אותם  הבנים ".  תפקדו  שייחוס  למדים  אנו  מכאן 
הכצוב   ממאמר  לאם  ולא  לאב  אבותם"הוא  את "  לבית  שמיחסים  הרבניים  כדעת  לא 

 .הבנים לאימא

בספר במדבר מסופרים להם התלונות הרבות והחטאים של עם ישראל כדוגמת חטא העם 

בקברות התאווה שבו העם מדבר ברע על המן שהוא האוכל שהם אוכלים במדבר ומתאווה 

אודות האישה הכושית ,  לבשר על  נוסף הוא חטאה של מרים הנביאה שדיברה ברע  חטא 

בנוסף מסופר על חטא המרגלים אשר הלכו לתור ,  שלקח משה רבינו ועל כך נענשה בצרעת

באומרם   עליה  רעה  ודיברו  ישראל  היא"את ארץ  יושביה  אוכלת  האחרון ,  "ארץ  והחטא 

 .שמספור בספר במדבר הוא של קורח ועדתו שערערו על הנהגתם של משה ואהרון

והגאוותנות נובעים כתוצאה מהקנאה  והתלונות שהזכרתי כרגע  נכבד כל החטאים  , קהל 

נכבד עלינו לעבוד שכם אחד את הקב ולהרחיק מאיתנו את הקנאה והגאווה "לכן קהל  ה 

 . ואז נישא כולנו ברכה מאת האלוהים

 ברכות ואיחולים

 ביום רביעי שהיה הם נישאו זה לזו , מזל טוב לאסנת ושמוליק ניסים

 המקראון מאחל הרבה אושר בריאות והצלחה והמון המון אהבה 

 .וזוגיות פורייה

 

ובן זוגה ביום ( ביתו של חבר ועד אשדוד אמיל יפת)מזל טוב למורן יפת 

המקראון מאחל אושר בריאות והמון אהבה , חמישי שהיה נישאו זה לזו

 .וזוגיות פורייה

 

 שפע ברכות לזוג ליאור ולימור סלים בסימן טוב נולד להם בן 

 ביום שבת בבית הכנסת כתר תורה שבאשדוד תערך הברית

 .המון בריאות אושר ונחת

 

 מזל טוב לאדווה רחמים לרגל יום הולדתך שהשם יצליח דרכייך 

 . המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 צבי לחקר קהילות ישראל במזרח-מכון בן
 צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים-יד יצחק בן

 

 ערב לכבוד הופעת ביבליוגרפיה מקיפה על היהודים הקראים
 

Bibliographia Karaitica 
 (1433ביוני  /), יום שני

 30:44ירושלים בשעה , רחביה, 31אברבנאל ' רח, צבי-ביד בן
 

 צבי-ראש מכון בן, יום טוב עסיס' פרופ: ר"י ו 
 :דברי ברכה

 עורכת הסדרה, אביב-אוניברסיטת תל, מאירה פוליאק' פרופ
Karaite Texts and Studies  

 :ישאו דברים
: המצוי והרצוי בחקר הקראות -האוניברסיטה העברית בירושלים, שמאי-חגי בן' פרופ

 הישגים וצרכים
 

 – חקר הקראות במזרח אירופה -האוניברסיטה העברית בירושלים , ר גולדה אחיעזר"ד
 בעיות ופרספקטיבות, הישגים

 

 הקראית -הלוח העברי לפי ההלכה היהודית -אשדוד, הרב מגדי שמואל
 

 עורך הספר, ר דב ולפיש"ד
   41-4189900' טל*  www.ybz.org.il:   לפרטים -ה כ נ י ס ה   ח ו פ ש י ת 

 פנויים פנויות
מובטחת דיסקרטיות מרבית  ות 6 לכל הנירשמים .  לבני העדה    החלטנו להקים מרכז פנויים פניות 

ות מוזמנים למלא את הפרטים הבאים ולשלוח את 6 כל המעוניינים  . בחסות הרב הראשי לעדה  

 . 141009014או לפקס  com.gmail@date.karaite:הפרטים לכתובת הבאה

, השכלה ,  מצב משפחתי ,  ז " ת ,  תאריך לידה ,  שם פרטי ומשפחה :  שחייבים להיכלל הם    הפרטים 

  .דואר אלקטרוני וכתובת מגורים, פלא

 ?מחפשת את הכוכבים הבאים -מקהלת בני מקרא 

אולי את או אתה 

 ?הרותם הבא

 ...!רותם כהן חלק ממקהלת בני מקרא גם אתם יכולים
 

 ? ת קהל מלידה6ה אוהב6את? יש לך קול
 

 ?רוצה לשיר עם הכוכב הבא? רוצה להיות חלק ממקהלת בני מקרא
 

 תוכלו להשתתף באודישנים למקהלת בני מקרא 916/60199 בתאריך
 

 . מספר המקומות מוגבל -הרשמו עכשיו 

Mikraon@gmail.com 

 בן יוסף 5422840881

 ירון ללוז 1041041109

 מאור דבח 1044100/41

http://www.ybz.org.il/
http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=karaite.date@gmail.com
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' עמ   0/4שבו מסופר על הוצאת ספר בן  "  הארץ " זוהי הכותרת שהופיע במאמר בעיתון  
 .ך ללשון ימינו"והוא העתק של התנ' ך רם"תנ'הנקרא 

 :מאור דבח

 !?שאלתם את עצמכם מדוע קמים כל מיני מחברים שמנסים להקל על ילדכם בקריאה

בין פתח ,  שאלתם את עצמכם מדוע הילד שלכם לא יודע מה ההבדל בין מלעיל למלרע 
 .,?מי הוא שמשון הגיבור, המרגלים 45מי היו , לקמץ

זה כבר לא סוד שהיהדות הולכת לאחור ונשארים להם רק תרבויות יהודיות וחגים 
לא רק שלא מקיים את מצוות האל אלא אפילו אינו ', עם ישראל עוזב את דרך ה. סמליים

 .מסוגל לקרוא את התורה אשר נתן בטענה שהשפה קשה

 !ך השפה תהיה לו קשה מאוד"ברור שמי שלעולם לא קרא בתנ? האם השפה כל כך קשה

גם אם השפה יותר קשה אל לנו לשכוח ששפת קודש , לימוד ושינון, כל שפה מצריכה תרגול
 .זו הינה עתיקה ונכס ענקי לתרבות היהודית ועל זה גם חילוני וגם דתי יסכימו פה אחד

יכול שר החינוך לחולל מהפכה שלמה באיכות ,  אני חושב שבהנחיה אחת פשוטה ומיידית 
שיטת לימוד הקריאה ברוב .  ך ספר הספרים שלנו " הקריאה של ילדי ישראל וביחסם לתנ 

 !???ספק אם המורים והמורות יכולים להסתדר , בתי הספר בארץ כושלת

דבר ,  וקריאתם אינה אחידה ורציפה '  ז -' אני ניתקל מידי יום בילדים הנמצאים בכיתות ד 
 .שלא נדבר בכלל על ידע בהכרת הניקוד.  שלא יעלה על הדעת

היא אולי טובה ומקלה על מנת שהילד יבין את העלילה המקראית '  ך רם " תנ ' הוצאת  
ך המקורי ספר הספרים שנכתב " ללימוד התנ בשום אופן לא כתחליף אבל , והבנת הטקסט

 .על ידי נביאנו ברוח הקודש

קהל נכבד בקהילתנו הקדושה אנחנו נותנים לילדכם כלים וידע של תזכו לקבל בכל מקום  
שלחו את ילדיכם . מה שהכי עצוב שאין לזה עלות כספית ואתם מתלבטים האם לשלוח 

לשיעורים השונים המתקיימים במרכזי עדתנו כדי שידעו וילמדו את כללי הקריאה 
 .מה שבבתי הספר לא עושים, והדקדוק כראוי

 
 .ך רם על סיפור יעקב ולבן מספר בראשית פרק כט“להלן דוגמה מתוך תנ

ֲהִכי(  טו ְלַיֲעקֹּב  ָלָבן  ַאָתה -ַויֹּאֶמר  ָאִחי 
 :ַמְשכְֻּרֶתךָ -ַוֲעַבְדַתִני ִחָנם ַהִגיָדה ִלי ַמה

, אמנם אתה קרוב משפחה : " אמר לבן ליעקב 
. אך בכל זאת אינך צריך לעבוד אצלי חינם 

 ."אמור לי מה המשכורת שאתה מבקש
ָאה (  טז לֵּ ַהְגדָֹּלה  ם  שֵּ ָבנֹות  י  ְשתֵּ ּוְלָלָבן 

ל ם ַהְקַטָנה ָרחֵּ  :ְושֵּ
, שם הגדולה היה לאה ,  וללבן היו שתי בנות 

 .רחל –ושם הקטנה 
ְיַפת(   יז ָהְיָתה  ל  ְוָרחֵּ ַרכֹות  ָאה  לֵּ ינֵּי  -ְועֵּ

 :תַֹּאר ִויַפת ַמְרֶאה
ורחל ,  היה לה מבט רך ,  עיני לאה היו רכות 

 .הייתה יפת תואר ויפת מראה

ַיֲעקֹּב ֶאת(  יח ֶאֱעָבְדָך -ַוֶיֱאַהב  ַויֹּאֶמר  ל  ָרחֵּ
ל ִבְתָך ַהְקַטָנה  :ֶשַבע ָשִנים ְבָרחֵּ

אני : " אמר יעקב ללבן .  ויעקב אהב את רחל 
אעבוד אצלך שבע שנים עבור רחל בתך 

 ."הקטנה
ִמִתִתי (  יט ָלְך  ָלָבן טֹוב ִתִתי אָֹּתּה  ַויֹּאֶמר 

ר ְשָבה ִעָמִדי  :אָֹּתּה ְלִאיש ַאחֵּ
מוטב לי לתת אותה לך מאשר : " ענה לו לבן 
 ."הישאר לגור אצלי. לאיש אחר

ַוִיְהיּו (  כ ָשִנים  ֶשַבע  ל  ְבָרחֵּ ַיֲעקֹּב  ַוַיֲעבֹּד 
יָניו ְכָיִמים ֲאָחִדים ְבַאֲהָבתֹו אָֹּתּה  :ְבעֵּ

והיה נדמה ,  ויעקב עבד עבור רחל שבע שנים 
כי הוא אהב ,  לו שעברו רק ימים אחדים 

 .אותה כל כך
ִאְשִתי -ָלָבן ָהָבה ֶאת-ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ֶאל(  כא

ֶליהָ   :ִכי ָמְלאּו ָיָמי ְוָאבֹוָאה אֵּ
תן לי את : "בסוף שבע השנים אמר יעקב ללבן

 !"ואשכב ִאתה, כי הגיע זמני, אשתי
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 חדשות הקהילה  

 ל''ב יהושע היינה מרמלה מצטיין הרמטכ''רס
ויהושע היינה הביא לעדתנו כבוד גדול , רותם כהן מביא כבוד גדול לעדתנו בענף הריאליטי

  31 -יהושע בן ה. 0199ל לשנת ''בכך שנבחר ביום העצמאות האחרון לאחד ממצטייני הרמטכ

בשם צוות המקראון וכל בני . מתגורר ברמלה ומתפלל מידי שבת בבית הכנסת המרכזי בעיר

לפניכם קטע . ל“הקהילה אנחנו מוקירים ומעריכים את יהושוע על בחירתו למצטיין הרמטכ

 .מהעיתון המקומי של העיר רמלה ובו מצולם יהושע עם כבוד העיר מר יואל לביא

 חדשות המקראון בכל יום רביעי בערב 

 ....!אל תפספסו 09:11החל מהשעה 

 בפייסבוק 

 , בקהילת אף טר פארטי 

 .ובקהילת בני מקרא

 
 מתבקשים מועמדים לוועד ירושלים

 
בירושלים שוטף  באופן  מתפקד  מקומי  וועד  אין  שנים  כמה  מטיל .  מזה  הדבר 

הכנסת בית  מתחם  ניהול  על  רבים  לכך.  קשיים  מקרב ,  אי  שההיענות  ומכיוון 
קטנה ירושלים  העדה  ,  תושבי  בני  להתנדב  הארץמוזמנים  בוועד   מכל  לכהונה 

 .למען המתחם החשוב והיקר ליהודים הקראים באשר הם
 

ליום 6ות לכהן בתפקיד קדוש זה מתבקשים6המעוניינים ות להגיש מועמדות עד 
רמלה   343.  ד.ת  49-8108340טלפון  ,  למשרדי המועצה העליונה ברמלה,  33./.34

 .ותבוא עליהם הברכה,  net.bezeqint@karaiteמייל -או באי, 01344
 

mailto:karaite@bezeqint.net


 קהילת היהודים הקראים                                  98גיליון מספר  16/633א “יום שישי  ל באייר התשע

mikraon@gmail.com      

 .                    מאור דבח, בן יוסף: הגהה והדפסה, עיצוב, כתיבה, עריכה

 :דבר המקראון

 שבת שישית

 משבע שבתות
 

 

 פרשת השבוע

 במדבר

 

 יציאת השבת

 בשעה

01:90 

 ערב שכולו כוכב נולד
 1עמוד 

 המקראון מצדיע
ב יהושע היינה ''רס

 מרמלה 

 ל''מצטיין הרמטכ
 

 0עמוד 

 ''משפת קודש לשפה פשוטה''

 

 ''מלאכת הקודש של החילון''

 

 3עמוד 

 האטליז הקהילתי באשדוד יהיה סגור 

 ....!חופשה נעימה 9061-עד ה /316בין התאריכים 

כמה מאיתנו באמת יחסו חשיבות ליום זה או , יום רביעי האחרון היה יום ירושלים
אנחנו מזניחים דברים חשובים באמת ונותנים לדברי הבל , בכלל הקדישו דקה קטנה

לעיר הקודש ביום רביעי היה על מה לשמוח אבל אף אחד לא ,  לתפוס זמן מחיינו 

 ....!  חגג עימה


