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 לזכר האדם היקר  גליון זה הודפס לזכרם של 

 מתתיהו בן מוריס אלגזר

 .שנפל במלחמת יום כיפור

 
 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

   com.gmail@mikraon  פרשת השבוע

 "פנחס" 

 

 יציאת השבת

 בשעה

22:22 

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

ח  ב ד ר  ו א ת ,  מ פ י י  ס ו י
                     .ואושרת עובדיה

מסעות חצי האי קרים סיום 

 הפרק רביעי

 7 - 6עמודים 

 השבוע במקראון

עובד חינוך קהילתי נוסף 

 בעיר רמלה

 

 3עמוד 

 פרשת השבוע

 4עמוד 

 מקום בינה

 

 5עמוד 

 חדשות הקהילה 

 5 - 3עמודים 
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שנים לפטירת  3אזכרה במלאת 
 ל“ר חיים בן יצחק הלוי זצ“האדמו

 
יום שלישי יתקיים  21/7/42-בתאריך ה

ר חיים בן יצחק “יום עיון לזכר האדמו
 ל“הלוי זצ
 

 43:31בעיר אשדוד החל מהשעה  
 :תכנית יום העיון

 כיבוד עשיר+ התכנסות  43:31
 שיעור 40:11
 שיעור 47:11

 תקציר חייו ופועלו 40:11
 קריאת תהילים ותפילה 40:11

 עובד קהילה חברתי -דרוש 
ארגון פעילויות חברתיות : תיאור התפקיד

כגון ) ארציות לצעירים וצעירות בני העדה  
להכיר בין בני ,  ( כנסים ,  טיולים ,  מסיבות 

, ובנות העדה הרווקים למטרת נישואין 
להוות מוקד מידע על טקס הנישואים 

 (.לשאלות ולפניות)הקראי 
יכולת ,  יכולת חברתית :  דרישות התפקיד 

בעל חשיבה ,  בעל רצון להשפיע ,  ארגון 
 .חריתות ונאמנות, יצירתית

 :היקף ותנאי התפקיד
בהתאם לשעות ,  ללא פיקוח בשעות הפנאי 

 .העבודה
 להגשת מועמדות נא ליצור קשר בטלפון

 המועצה העליונה 10-0210411 

 פעם לפני שנים רבות

 אותו מקום -כל בוקר ב

פיצה ביתית 

לארוחת 

בוקר תוצרת 

האישה 

הנדיבה 

 יהודית סבע

אבל מה עם בני ,  המבוגרים ממשיכים לעבוד ,  הקטנים בקייטנות ,  החופש הגדול יצא לדרך 

וקייטנה זה כבר לא בסדר , אלה שלא יכולים לעבוד, 25 - 21הנוער במיוחד הקטנים שביניהם 

! אך לעולם לא מאוחר להשתתף ,  כבר התחלנו !  אנחנו באשדוד דואגים לכם . התכנונים לחופש

בבוקר נפגשים בבית הכנסת כתר תורה   7077שלישי וחמישי בשעה  , באופן קבוע בימי ראשון

 ונהנים משעה וחצי של משחקים , ולאחר מכן אוכלים ארוחת בוקר, באשדוד לתפילה

 ....הוקי אוויר כדורגל שולחן ועוד, פלייסטיישן, טניס שולחן, סנוקר0 כגון
 !?אז למה אתם לא מופיעים בתמונה                                                                                      

חברים מתוך בית 

הספר הקראי 

 .במצרים

 

תודה רבה לגברת 

לונה מורד על 

 .הנוסטלגיה
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 עובד חינוך נוסף לקהילה ברמלה
 .הוועד הדתי של רמלה שם לנגד עינו ובראש מעיניו את נושא חינוך בני נוער הקהילה בעיר

בעקבות כך מצא לנכון הוועד הדתי להעסיק את חן כהן כעובד חינוך נוסף אשר יערוך 
 . בעיר“ חיזוק אמונה”פעילות חברתיות ודתיות במתחם בית הכנסת 

 
 :חן יעבוד שלושה ימים בשבוע במתכונת הבאה

" חיזוק אמונה " יום פעילות בשבוע שבו יערוך פעילות חינוך דתית וחברתית בבית הכנסת  
הפעילות תכלול עזרה בשיעורי .  כשעתיים לפני תפילת ערב .  ' ו   -לילדים בכיתות גן חובה 

 .משחקים ועוד, לימוד מנהגי העדה, לימוד קריאות של תפילה, בית
 

' מעיין חיים ' מספר  '  ז -' יום פעילות נוסף לימוד דרך ההלכה הקראית לבני נוער בכיתות ג 
 . כשעתיים לפני תפילת ערב. בצורה מסודרת ועקבית

 
הפעילות תכלול מגוון רחב של , בימי שישי פעילות קבלת שבת כשעה לפני תפילת ערב שבת
הפעילות ,  הפתעות לילדים +  משחקים הקשורים לסיפורי התורה וההלכה הקראית  

 .'ו-מיועדת לכיתות גן
 

ועד הקהילה פונה לכל בני העדה לשלוח את הילדים לפעילויות הרבות שיש בשני בתי 
 . ולשמור על המסורת היקרה מפז בכדי שבנינו ימשיכו בה, הכנסת בעיר

 
 ברמלה” היכל שלמה”פתיחת מועדון הנוער במרכז הקהילתי 
המועדון כולל .  בעיר "  היכל לשמה " מזה שנתיים ימים פועל מועדון נוער במרכז הקהילתי  

, 1סוני  :  משחקים רבים ומגוונים ולאחרונה שודרג המועדון במשחקים נוספים כגון 

XBOX Wii  ,0  משחקי שולחן נוספים ועוד', אינץ 10טלוויזיות . 
 

בני נוער הקהילה . ביום רביעי האחרון נפתח מחדש המועדון לאחר השיפוץ והשדרוג שעבר
 .משחקים במועדון ומפיצות, תפילה, ברמלה  נהנו משיעור תורה

 
ועד הקהילה ברמלה קוראת לבני הנוער לבוא ולהשתתף בשיעורי התורה וליהנות בין היתר 

 .גם ממועדון נוער מושקע במיוחד
 
 

 חדשות הקהילה 

 טבח ואיש נקיון -ה /דרוש
 .לסמינר דתי בירושלים 

יתקיים   1-01/1/60//6בין התאריכים  
נערים ונערות   67-שבוע של סמינר דתי לכ 

 .במתחם בירושלים
להכין אוכל במהלך כל :  תיאור התפקיד  

, ארוחות ביום   1חמשת ימי הסמינר  
 .ולדאוג לניקיון המתחם בכל ימי הסמינר

 –להגשת מועמדות נא ליצור קשר בטל
 המועצה העליונה 10-0210411 

גבאי ומארח לבית הכנסת  -דרוש 
 .בירושלים

קיום תפילות בשבתות :  תיאור התפקיד 
מתן ,  קבלת אורחים בימי שישי ,  ובחגים 

דרשות בשבתות וקיום שיעורי תורה 
קביעת סדר ותיאום ,  למתארחים בשבת 

ח  אר הת ל ים  נ י י נ ע מת ה ן  י י ,  ב רא ח א
 .להדלקת נרות בבית הכנסת

 –להגשת מועמדות נא ליצור קשר בטל
 המועצה העליונה 10-0210411 



 

 
 נתראה בפרשה הבאה -מקווים שנהניתם מפינתנו החדשה

  בעקבות בלימתו של פנחס את המגפה
 -הוא הופך ,  הרוחנית והפיזית בעם 

 .’הכוהן’ -בהוראה מלמעלה ל
  מפקד אוכלוסין חדש נערך לכל הגברים

ותוצאותיו עתידות ,  מעל גיל עשרים 
לשמש בסיס לחלוקת הנחלות בארץ 

. כל שבט יקבל בהתאם לגודלו   -ישראל 
החלוקה מתבססת על בתי אב שראשיהם 

פן ,  גברים  דו וצא  י יש  ות :  אולם  בנ
, ללא אחים ,  חמש בנות יתומות .  צלופחד 

שהבינו שלא יזכו בנחלה כלשהי והעלו 
: אלוהים מכריע. שאילתה מיוחדת בעניין

בנות שאין להן אב או אח יזכו בנחלת 
 .שתירשם על שמן, אביהן

  משה עוסק בהכנת העם לכניסה לארץ ,
ביודעו כי הוא עצמו לא יזכה להיכנס 

נון .  אליה  הוא ממנה את יהושוע בן 
 .למנהיג הבא של עם ישראל

  בכל יום מקריבים :  הקורבנות במקדש
ן   ב ר ו ק ת  ד ” א י מ ת ן ”  ה י ב ו ר  ק ו ב ב

אף קורבן לא מוקרב לפני .  הערביים 
ראשי , בשבתות. קורבן התמיד של הבוקר

חודשים וחגים 
ישנם קורבנות 

, ( מוסף ) נוספים  
ה  ז ם  י ל ד ב נ ה
ם  נ י מ ב ה  ז מ

 . ובכמותם

תובנות והעצמה 

אישית מפרשת 

 השבוע

 אל תחכה לבחירות
 והייתה לו ולזרעו ברית כהונת עולם

ת  י ב א  י ש נ ה  י ה א  ו ל ס ן  ב י  ר מ ב -ז , א
ק  י נ הע ל נת  על מ עמדו  במ שהשתמש 
למעשיו המפוקפקים תהודה ציבורית 

וזרע , הוא היה מהפכן ובעל תעוזה. חיובית
את הריקבון המוסרי שלו בכל שדרות 

בעל תמיכה ,  הוא היה בעל תפקיד . הציבור
ועם כל ,  ציבורית וכריזמה בלתי מבוטלת 

 .זה הוא הידרדר אל תהום של שפל וביזיון
וגם לא שאף ,  פנחס לא היה אדם מיוחד 

כזה  ות  י ד .  לה ו יק פ פס  הוא פשוט ת
 -ובמהלך מסוכן  ,  בסיטואציה מסובכת 

הציל את כל עם    -אישית וציבורית  
אך ,  הוא ספג ביקורות ועלבונות .  ישראל 

 .נהפך למנהיג רוחני ומדיני לשנים ארוכות
עובדת היותו של אדם בתפקיד מסוים 

כשם שהעובדה ,  אינה הופכת אותו למנהיג 
שהוא מוביל מהלכים מהפכניים אינה 
פוטרת את הציבור מן החובה לבחון את 

בשביל להנהיג באמת לא ,  מצד שני .  טיבם 
אפשר להגיד ראש .  צריך לחכות לבחירות 

 .יש מספיק מה לעשות, ולהתחיל לעבוד
אך ,  שררה מייצרת פוטנציאל מנהיגותי 

, מעשים טובים, אינה מבטיחה את מימושו
מניעים את כולם מידית ,  לעומת זאת 

, קדימה והופכים את עושיהם למנהיגים 
 .גם אם הם חסרי פרסום ותהילה

ועזור ,  מנה את עצמך , אם באמת אכפת לך
להנהגת הקהילה לדחוף את הקהילה 

 !מעלה מעלה

 פרשת פנחס -פעם בשבוע

 ?צריך פיס בחיים 
 שנים ליום עולת תמיד

תרבות הלוטו .  לא בטוח ?  צריך פיס בחיים 
והטוטו משכיחה מאתנו שלא כדאי לבנות על 

נחמדות ומעודדות ככל .  הצלחות מזדמנות 
 .הן חולפות עם הרוח, שיהיו
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שעל פי רוב נעלמים במהירות שבה ,  לא כדאי ולא נכון לבסס את החיים על שיאים פתאומיים 
מבצעי בזק או התרוממות רגעית הם בעלי ערך בעיקר כשמצרפים אותם לעבודה רצופה .  הגיעו 

 . ומתמדת
, ורק קורבן התמיד היה מובא בקביעות ,  בבית המקדש היו קורבנות מיוחדים לזמנים מיוחדים 

ביום .  וזה כוחו   -אבל תמיד תמיד הוא נמצא ,  הקורבן איננו מרשים במיוחד .  פעמיים בכל יום 
ולכן ,  הזה הוא גדול מאוד ”  הקטן ” הקורבן  .  התמיד נמצא   -כיפור ובפסח וגם בסתם יום של חול  

. קשה להיות גיבור במשך חודש ,  קל להיות גיבור ליום אחד .  הוא הבסיס לכל עבודת המקדש 
אבל דווקא משום כך אפשר לבנות   -המעשים הרגילים שלנו הם קטנים  ,  יום הוא אפור -היום 

הם בונים את הזהות .  המעשים הקבועים שלנו מקבלים את עוצמתם מכוח ההתמדה .  עליהם 
גם ברקים פתאומיים מקבלים תהודה , כאשר קיימת קביעות חיובית שכזו. שלנו בטפטוף מתמיד

 .עמוקה
ואל תפקדו את בית ,  שהן תחליף לקורבן התמיד ,  הכניסו את זמני התפילות לסדר היום שלכם 

 .האלוהים רק כאשר אתם זקוקים למשהו או באים בשביל מישהו



 

 

 העקרב והצפרדע
הוא פנה אל הצפרדע הראשונה שפגש .  על שפת נחל עמד עקרב שרצה לעבור לגדה האחרת 

האם תסכימי לשאת אותי על גבך ולעזור לי . אני לא יודע לשחות, צפרדע יקרה”: ואמר לה
 ”?לחצות את הנחל

 ”!אתה תעקוץ אותי ואני אמות, אם אשא אותך על גבי”, קראה הצפרדע” !?השתגעת”

את ,  הרי אם אעשה זאת ?  מה פתאום שאעקוץ אותך ” ,  השיב העקרב ”  ! אל תהיי טיפשה ” 
 ”.תטבעי וגם אני אמות

 . העלתה על גבה את העקרב והחלה לחצות את הנחל, השתכנעה הצפרדע

, הרגישה הצפרדע צריבה חדה וכואבת של עקיצה בגבה ,  ממש באמצע הדרך ,  פתאום 
 .וכעבור רגע שיתק הרעל את כל גופה

 ”!עכשיו שנינו נמות! ?למה עקצת אותי”, היא צעקה” !טיפש”

זה .  עקרב שעוקץ :  אבל כזה אני ,  אני באמת מצטער ” ,  השיב לה העקרב בעצב ”  , אני יודע ” 
 “.ואני לא יכול להיות מישהו אחר, הטבע שלי

 .טבעו שניהם במי הנחל הבוציים, וכשסיים את דבריו

 !קוראים יקרים
, טבעה של האיילה להיטרף על ידי האריה ,  טבעו של העקרב הוא לעקוץ 

נכון ,  האם מה שנכון לגבי החיות .  טבעה של הנמלה ללקט אוכל כל חייה 
 ?גם כשמדובר בבני אדם

שזהו חוש טבעי שיש להן ִמלידה ושמאפשר ,  ” אינסטינקט ” החיות פועלות לפי  
או שאולי ?  האם גם אנחנו פועלים על פי חוש כזה .  להם להתקיים בטבע 

בניגוד לעקרב גם לחשוב ולהשתלט לפעמים על מה שהחוש ,  אנחנו יכולים 
האם קורה שאתם מגיבים לפי אינסטינקט ואחר ?  הטבעי אומר לנו לעשות 

 ?  כך מתחרטים

לרגל יום ,  מזל טוב למשה דבח מרמלה 

עלה והצלח ושכל משאלות .  הולדתך 

 .ליבך יתגשמו לטובה

 אוהבים המשפחה 

ברכותינו ,  לחנה דבח היקרה מרמלה 

נת  י לעובדת מצטי לרגל בחירתך 

 .המשיכי להצטיין בעבודה ובלימודים

 אוהבים המשפחה

 עזרה לזולת
דרושה מנקה  ערירית מרחובות  למשפחה 

שתבוא שלוש פעמים בשבוע , 07ומבשלת מעל גיל 
ובישול  ן  ו יקי נ לצורך  פעם  בכל  ים  לשעתי

 !יינתן לעובדת שכר בהתאם. למשפחה

לחייל יוסי מנשה מאשדוד המון מזל 

 .טוב אושר ועושר בריאות והצלחה

ללידור אלדבח מאשדוד המון מזל טוב 

 .אושר ועושר בריאות והצלחה
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 המשך הפרק הרביעי המסע אל חצי האי קרים
  קלעא לעולם עֹוָמֶדת-ופוט'דור הולך ודור בא וצ

הצביע על ערמת ,  דוד הוביל אותנו אל מתחם קבר ,  המשכנו פנימה אל תוך בית הקברות 

ללא .  התרגשות אחזה בנו "  ורעייתו שלומית '  כאן קבורים החכם פירכוויץ " שלג וציין  

, מלאכת חשיפת המצבות מערמת השלג שכיסתה אותם ,  היסוס נגשנו מיד למלאכה 

תחילה השתמשנו בידיים בלבד וכשאלה קפאו לקחנו את הענפים שתמכו בנו בהליכתנו 

זיכרון טוב וחן וחסד ורחמים וחמלה וחנינה ורצון " .  והמשכנו עד ששני הקברים נחשפו 

לזכרם "  זכר " נשמע קולו הנעים של מוטי אשר קרא מתוך ספר התפילה וקרא  " ...וכפרה 

ורעייתו ולזכרו של רבנו ענן הנשיא איש האלוהים וראש הגולה אשר '  של החכם פירכוויץ 

וכן לזכר שלושת הצדיקים ,  פתח את דרך התורה והאיר עיני בני מקרא ורבים אחרים 

המשכילים כבוד הרב רבי אפרים וכבוד הרב רבי אלישע וכבוד הרב רבי חנוכה ולזכרם של 

מנוחתם בגן עדן .  קלעא ולזכר כל מתי קהילתנו באשר הם -ופוט ' כל מתי בית הקברות בצ 

 . אמן

 

עמדנו באמצע בית הקברות הענק הזה 

וחשבנו על חזון העצמות היבשות של 

חזון שבו ראה הנביא .  הנביא יחזקאל 

ניצב בתוך בקעה מלאה  את עצמו 

יבשות  ו ,  בעצמות אדם  י נ עי ולנגד 

לאחר ,  התחברו העצמות לדמויות אדם 

מכן עולות על העצמות רקמות של 

 . גידים בשר ועור והיו לבני אדם חיים

 

הוי אילו חזון זה היה מתממש לנגד עיננו והיינו חוזים באלפים מבני עדתנו קמים 

 .צבא שלם של מאמינים היה קם ועולה לארץ ישראל. ומשכילים, חזנים, חכמים, לתחייה 

רק שריקת הרוח שהכתה בענפים הרימה ,  הגה לא נשמע ,  מילה לא נאמרה ,  שקט שרר 

מבטים , באמצע המקום הגדול והמדהים הזה ורק הבטנו אחד בשני, עמדנו שם לבד, קולה

, אלוהים החזר עטרה ליושנה '  ה   -בתפילה קטנה  ,  שאמרו הכל והסתכמו בכמה משפטים 

 . עשה ואל תאחר למענך אלוהי' ה –חסדך וישעך תיתן לנו ' הראנו ה

 

, סראיי גם היא לא הייתה קלה-י'חזרה למונית שחיכתה לנו בעיירה בחצ, היציאה מהעמק

אולם התרוממות הרוח והמראות שנגלו לעיננו בהר הגבוה סייעו לנו לרדת מההר בתחושה 

 . מופלאה שרק מי שחווה את החוויה המרגשת הזאת יכול להבין 

 

 .קלה כלפי העמק מטה-פוט'מראה שנשקף מנקודת תצפית מצ
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לטק ' מרים צ '  הגענו לרכב התמקמנו בו והחלנו בנסיעה חזרה לביתה החמים של גב 

לאחר ארוחת הערב והמקלחת החמה עלה כל אחד למיטתו חשב ושחזר לעצמו . הנחמדה

יום העמוס חוויות מרגשות ומרטיטות לב חוויות שאותן ,  את היום העמוס והמספק הזה 

 .  נזכור לאורך כל חיינו 

 

צפוי לנו יום מרגש לא פחות מתוכננים אנו לנסוע לעיר (  יום שני ) חשבנו לעצמנו גם מחר  

יאֹודֹוִסָיה  א)פֵֿ פֵֿ  העיר פיאודוסיה ממוקמת . ולהיפגש עם בני הקהילה הקראית במקום( כֵֿ

נאמר לנו כי הם .  מ מזרחה מהעיר איבפטוריה ובה קהילה קטנה של קראים " ק   077  -כ  

ידוע לנו כי בעבר הייתה שם . ישמחו מאוד לפגוש ולארח אותנו וכן לערוך לנו סיור במקום

 .קהילה קראית משגשגת

 

העייפות החלה לכבוש חלקים נרחבים בגופנו והעניים החלו אט אט להיכנע למתיקות 

עוד הספקנו למלמל בראשנו את ,  רגע לפני הכניעה הסופית והנפת הדגל הלבן .  שבשינה 

  .קלעא לעולם עוָמֶדת-ופוט'דור הולך ודור בא וצ"המשפט 

אֹודֹוִסָיה – 2012מרץ  19 –יום שני  מפגש מרתק וייחודי עם בני הקהילה בפֵֿ   

 הצצה לפרק החמישי

בית הכנסת בסימפרופול 
המשמש כתחנת הרדיו של 

שידורי , חצי האי קרים
התחנה מתחילים בכל יום 

כאן רדיו חצי האי קרים "
המשדרים מרחוב 

 "הקראים

 !שבת שלום... המפגש וההרפתקה המלאה תחל בשבוע הבא
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