
 דרושה בת שירות  
 ומעוניינת לעשות  ב  "ב  או בוגרת י "אם את עומדת לסיים כיתה י 

 ,שירות לאומי בקהילה במקום שירות צבאי
 .מקומך איתנו במוסדות העדה ברמלה

וכולל עבודה מאתגרת ומגוונת בתחומים שונים לטובת , התפקיד מיועד למתאימות בלבד
   .הקהילה

 .השרות הינו בהתחייבות לשנת שרות אחת לפחות
  לפרטים נוספים צלצלי אלינו

 מזכירות המועצה העליונה עדנה אלישע 
- 80-9099489 

 (0111משרה )דרוש עובד חברת קדישא 
 :תאור התפקיד

 .ניקיון בתי העלמין של כל העדה
 .עבודות תחזוקה בבתי העלמין

 .הכנת וחפירת קברים
 .טהרת נפטרים

 .קבורה -ח“חו, במקרי הצורך
 .ניחום אבלים

 .קשר ישיר עם מנהל חברת קדישא
 

 (0110משרה )דרוש מנהל חברת קדישא 
 :תאור התפקיד

 .ארגון כוח האדם בחברת קדישא
 .הקבועים והזמניים, פיקוח על העובדים

 .תיאום לוויות עם כל הגורמים הרלוונטיים
 .ניהול כל צרכי בתי העלמין של העדה

 ציוד  -ניהול כל הצרכים המנהליים
 .ממשלה עירייה: קשר עם גורמי חוץ

המועצה “ יור, ל העמותה“קשר עם מנכ
 .העליונה והוועדים

הרואים עצמם מתאימים לתפקידים אלו נא לשלוח קורות חיים לפקס 
 .המשרה‘ ולציין את מס 108220980

 העדה הקראית מתייחדת עם זכרם של הנרצחים בפיגוע באיתמר
 

אלעד  והדס  ,  יואב , בליל שבת באיתמר  נטבחו בביתם באכזריות בלתי נתפסת  אודי ורותי
בבית משפחת פוגל בנווה צוף יושבים שבעה הוריו של הרב .   למשפחת פוגל בידי מחבלים 

 .ל"אודי פוגל ז
 .ובירושלים יושבים שבעה הוריה של רותי פוגל לבית בן ישי

נשלחו מברקי תנחומים למשפחת פוגל ולמשפחת בן ישי בזאת '  באדר ב '  ביום שני ח 
 .הלשון

 בן ישי/ לבני משפחת פוגל "
הנהלת העמותה ובני העדה כולה איתכם באבלכם הכבד על מות 

האל  ינחם אתכם  עם  שאר  אבלי  ציון  וירושלים     .ד"יקירכם הי
 .ולא  תוסיפו  לדאבה  עוד

מביעה את תנחומיה הכנים                                                                                   
 "היהדות הקראית העולמית
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 ואיחולים ברכות
מזל טוב לטוביה ורינה אלדבח מרמלה 

שנים רבות של .  לרגל יום הנישואים 
בה  על האה דים  י שותפות מעי חי

, כל הבנים :  אוהבים .  השוררת בניכם 
 .החתן וכל הנכדים, הבת, הכלות

מזל טוב לגלעד כהן ממצליח לרגל יום 
עלה והצלח ושכל משאלות .  הולדתך 

 .ליבך יתגשמו לטובה
 צוות המקראון

מזל טוב לדוד לוי מרמלה לרגל יום 
עלה והצלח ושכל משאלות .  הולדתך 

 .ליבך יתגשמו לטובה
 צוות המקראון
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 מאת הרב אברהם גבר -פרשת צו

קרבן תודה .  הפרשה מצווה לעם ישראל ובמיוחד לאהרון ובניו על הלכות ודיני הקרבנות 

ושלמים ואיסורי אכילת חלב ודם ומפרשת מה הם המעשים שעל הכוהנים לעשות בכל 
 .סוגי הקרבנות ומה הוא חלקם בכל אחד מהם

יושת שלום בין האדם ובין הבורא ממה ,  אנו רואים שלאחר הקרבת הקרבן כהלכתו 

בתנאי   -" ונסלח לו " וממה שכתוב  .  שפירושו נחת לפניו "  ' אשה ריח ניחוח לה " שכתוב  

ׂשּוי "  שתשובתו תהיה אמת כנאמר   ֵרי נְׁ סּוי ֲחָטָאה -ַאשְׁ ע כְׁ שַׁ שֹב ה :  פֶּ ֵרי ָאָדם לֹא יַׁחְׁ לֹו '  ַאשְׁ

ִמָיה רּוחֹו רְׁ ֵאין בְׁ  .א שתשובתו תיהיה אמת"ז, (4-0תהלים לב " )ָעֹון וְׁ

ולשמור את מצוותיו וחוקיו ובלי התכלית '  הקרבן הוא רק אמצעי לעשות הישר בעיני ה 

ה " ה אמר לשאול המלך   " שמואל הנביא ע .  בקרבן '  הזאת אין חפץ לה  ץ לַׁ ֵחפֶּ עֹלֹות '  הַׁ בְׁ

קֹול ה מֹעַׁ בְׁ ָבִחים ִכשְׁ ב ֵאיִלים' ּוזְׁ ִשיב ֵמֵחלֶּ קְׁ הַׁ ח טֹוב לְׁ מֹעַׁ ִמזֶּבַׁ  (.00שמואל א טו " )ִהֵנה שְׁ

ר ה -ִלי רֹב -ָלָמה :" וישעיה הנביא הוכיח  ם יֹאמַׁ ֵחיכֶּ ִריִאים '  ִזבְׁ ב מְׁ ֵחלֶּ ִתי עֹלֹות ֵאיִלים וְׁ עְׁ ָׂשבַׁ

ִתי  תּוִדים לֹא ָחָפצְׁ עַׁ ָבִׂשים וְׁ ם ָפִרים ּוכְׁ דַׁ ת ... וְׁ חַׁ ת תֹוֵעָבה ִהיא -לֹא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמנְׁ טֹרֶּ א קְׁ ָשוְׁ

לּו ָהֵרעַׁ ...ִלי ם ִמנֶּגֶּד ֵעיָני ִחדְׁ ֵליכֶּ לְׁ עַׁ ֲחצּו ִהזַׁכּו ָהִסירּו רֹעַׁ מַׁ  (. 44-41ישעיה א " )רַׁ

 " ונשלמה פרים שפתנו"השם יקבל את תפילתנו כקרבן ככתוב 

 .לעולם אמן ואמן' ברוך ה
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 בעל הבית השתגע
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 חדשות הקהילה
 ש“ר המועצה בערב ההוקרה בב“חלק מדברי יו

 

ולחלוק יחד איתכם את ,  בקרב בני הקהילה בבאר שבע ,  אני שמח להיות כאן היום  
 .הכבוד הראוי למי שעזר וטרח למען הקהילה וקידם אותה בשנים האחרונות

אנו צריכים לחלוק כבוד בראש ,  בו אנו חולקים כבוד ,  אנו צריכים לזכור שבערב זה  
ִהָלה " לו לבדו  ,  ש " ובראשונה לאלוהים ית  ובלעדיו כל מאמצי האנשים היקרים ,  " ָנאָוה תְׁ

 .אשר להם אנו חולקים את הכבוד היו לשווא 
, אשר הנהיג ,  ו " יהושע פירוז יצ את הכבוד לרב  ,  בין היתר ,  בערב זה באנו לחלוק ,  ואכן 

 .שבע שנים רבות-את הקהילה בבאר, ועדיין מנהיג

 ?מי הוא המנהיג
הוא זה אשר מוביל את הציבור ומנחה אותו אל עבר ,  כשמו כן הוא ,  מלשון נהג ,  מנהיג 

 .מטרה ראויה
ובעצם ,  משמש כסמל ומופת עבור הקהילה אותה הוא מנהיג ,  המנהיג ,  בעצם דמותו  

 .דמותו הוא מעורר בה את השינוי
המבחן האמיתי של מנהיג הוא בהשאירו אחריו בנפשם של : " אמר אחד החכמים  

 (.וולטר ליפמן." )המונהגים את השכנוע והרצון להמשיך
עשה שינוי אם    –היא רק על הסובבים אותו  , הדרך לבחון את השפעתו של מנהיג, כלומר 
 .כשל –ואם לא ; הצליח –

 קהילת באר שבע
ואין לי ,  אין לי ספק שהיא הולכת בדרך ישרה ,  שבע -וכאשר אני בוחן את הקהילה בבאר 

 .הצליח ומצליח להנחיל את דרכו, ספק שהרב יהושע פירוז
, הכבוד ואהבת הזולת שנמצאים ברב יהושע ,  הסבלנות ,  השלווה ,  המתינות ,  הרוגע  

, הגבאים ,  החזנים ,  נמצאים בכל אחד מחברי הוועד ובכל אחד מאנשי ההנהגה של הקהילה
 .וגם בכל אחד מבני הקהילה כאן, המשרתים בקודש

 שבת עיון בבאר שבע

בני נוער מרחבי הארץ בשבת עיון נהדרת בבירת הנגב באר 18-בשבת האחרונה נהנו להם כ
לא ניתן לתאר את החמימות והאכפתיות הגדולה שאנשי המקום נותנים בהגיענו .  שבע -

אשר עושים ,  יש שם אנשים משכמם ומעלה .  אנו מתפלאים פשוט כל פעם מחדש , למקום
, שירים ,  השבת עברה בצורה מופלאה הרצאות .  הכל בהתנדבות מוחלטת לשם שמיים 

 ...ארוחות והכי חשוב הרבה כייףףףף

הנערים זכו גם בברכת הרב הראשי לעדה הרב משה פירוז אשר תמך ונתן עידוד רב להמשך 
 .פעילויות נוער אלו בקרב העדה

אז   -באשדוד  “  כתר תורה ” ה בבית הכנסת  “תיערך ב 42-40השבת עיון הבאה לנערים בגיל 
 ....נתראה כבר שם

 בני הנוער נהנים להם יחד  הרב הראשי עם בני הנוער בקריאת ההבדלה
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 חדשות הקהילה
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mikraon@gmail.com      

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

 פרשת השבוע
 צו

 כניסת השבת

52:71 

 יציאת השבת

52:71 

 .הפרסום המלא בדף האחרוןשחר פירוז מבטחים  -המקראון בחסות 

 14/488בתאריך 

שבת עיון 

 לחיילים וחיילות

 :פרטים

48/881/411 

 .בן יוסף

שמחה 
 בדרום

 

סיכום שבת 
 ש“עיון בב
 ...עמוד

 בעל הבית

 השתגע

 4עמוד 

 שמחנו בקריאת המגילה -‘ באדר א
 שוק פורים לכל המשפחה -‘ באדר ב

 6עמוד 

 ערב הוקרה בבאר שבע

 7-3עמודים 

 emailהחלפנו 

 נא לעדכן

mikraon@gmail.com 


