
 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

 החלה מכירת קמח וצימוקים לחג הפסח
 

 הזמנת בשר לחג הפסח רק באטליזים שלנו

 רמלה - 80-5298029

 אשדוד - 80-0959958
 

 ₪ 28-דיסק הגדה של פסח באיכות אולפן ב

 מאור דבח 8955529408: להזמנות 

 בן יוסף 8952205800
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כנס החוגים למדעי ,  יתקיים באוניברסיטת באר שבע ,  00.2.44ה ,  ביום שני 
 .היהדות

, היא של אבירם רביצקי  ,421בבניין הסנאט חדר , 49:28בשעה , אחת ההרצאות
בנושא פירושו הביקורתי של החכם הקראי יעקב אלקרקסאני לעקרונות הדרשה 

 .התלמודית

הובא לבית " ,  " רוח חן " ישנה הרצאה נוספת על הספר הרבני  ', במושב ח, בנוסף
 .על ידי קראים" הדפוס על ידי אהרן בן אברהם

בגוזלווא "  רוח חן " חידת הדפסתו של  " בנושא  ,  ההרצאה מאת עפר אליאור 
 ".4029בשנת 

הרצאה בנושא פירושו הביקורתי של יעקוב אלקרקסאני לעקרונות הדרשה 

 "רוח חן"הרצאה נוספת בעניין חידת הדפסתו של הספר + התלמודית 
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 מאת הרב אברהם גבר —41עד פרק מד  02יחזקאל מג  –" שמיני"הפטרת 
0 

והמסדר התחיל ההפטרה  עוסקות בעבודת הכוהנים  לפרשה ששניהן  בין ההפטרה  הקשר 
"בפסוק האומר והלאה:  ביום השמיני  מפני ,  ..."והיה  וגם  שמיני  פרשת  להתחלת  הדומה 

לכוהנים ואזהרות  המקדש  בית  טהורת  לשמירת  לכוהנים  אזהרות  בהפטרה  מפני ,  שיש 
 . שבני אהרון נדב ואביהו מתו שלא נזהרו בהקריבם אש זרה, שבפרשה ראינו

 

והלאה  זאת אומרת מהיום השמיני  וטיהורו  ימים לכפרת המזבח  תום שבעת  ובכן לאחר 
 .מותר לכוהנים להעלות העולות והשלמים ואז יתקבלו לרצון

 

והנביא אומר ,  המקדש השלישי שיבנה בעתיד-ה מדברת על בית"נבואת הנביא יחזקאל ע
יתברך שמו השיב אותו דרך שער המקדש החיצוני הפונה קדימה שהוא שער המקדש '  שה

ושכינתו כבוד  בא  שדרכו  מפני  סגור  אותו  על.  ומצא  לו  ה-ונאמר  יהיה '  ידי  הזה  שהשער 
יבוא בו לא  ואיש  יפתח  לא  ימות השנה  כל  ה,  סגור  תמיד '  מהסיבה ששכינת כבוד  תהיה 

השלמים  וזבחי  הפנים  לחם  לאכול  בו  ישב  הנשיא  ורק  סגור  יהיה  והשער  המקדש  בבית 
השער אולם  מדרך  ויצא  יכנס  ה'  וה.  והוא  כבוד  וראיתי  הצפוני  השער  דרך  אותי  ' הביא 

ארצה אפיים  והשתחוויתי  שם  המקדש ,  נמצא  חוקי  אודות  לשמוע  אודות  לשמוע  וציוני 
באומרו,  ותורותיו אותם  המורדים,  שמפרט  ישראל  לבית  להגיד  מעשי ,  שעלי  שיפסיקו 

על אף שהם אינם ראויים מפני ,  התועבה שמתנהגים בהם שמכניסים זרים בבית המקדש
והם מחללים את בית המקדש ומקריבים אתה ,  ואף לא עשו ברית מילה,  שהם אטומי לב

הפרו את הברית על ידי כל תועבותיהם ובזה לא שמרתם ,  ומכיוון שהם פסולים.  הקרבנות
הקדש משמרת  לשומרי  אותם  שמתם  ואף  קדושתי  על,  על  שנאסר  ה-למרות  שכל '  ידי 

. שבתוך בני ישראל לבוא ולהיכנס לבית המקדש  –שהם אטומי לב ולא נימולים    –הזרים  
הלויים ושוחטים ,  והכוהנים  משרתים  היו  הם  גויים  מעשי  ועשו  מעלי  והתרחקו  שנכשלו 

את העולות והשלמים ושרתו את העם מכיוון ששרתו את העם בעבודה זרה והכשילו את 
עונשם יקבלו  במעשיהם  ישראל  הקדשים .  עם  אל  ויגישו  יכהנו  לא  שהם  ידי כלימתם  על 

 .אלא יהיו שומרי משמרת הבית והעבודות הכרוכות בזה
 

צדוק צאצאי  שהם  הלויים  הכוהנים  ומקריבים ,  אבל  הקרבנות  בעבודת  יעבדו  הם  רק 
וישמרו משמרת  ויקרבו אל המזבח וישרתו אותי  ויבואו אל מקדשי  אותם במזבח העולה 

 .המזבח
 לעולם אמן ואמן‘ ברוך ה

 בחג השבועות ליהודים הקראים ך"קביעת מועד בחינת הבגרות בתנ
 

ומתחשב בכך ,  כבכל שנה מפרסם אגף הבחינות במשרד החינוך את מועדי בחינות הבגרות

 .שמועדי הבחינות לא ייקבעו בתאריכים המקודשים לעדות השונות
 

במועד חג השבועות של ,  40/1/0844-ה,  ך יום ראשון"נקבע מועד בחינת הבגרות בתנ,  השנה

 .עדת היהודים הקראים
 

בתנ הבחינה  במועד  הבעיה  את  הסבירו  ובו  מכתב  שלחו  העדה  החינוך ,  ך"נציגי  ומשרד 

שישלחו וזה בתנאי  ואישר את עשיית המבחן בתאריך שונה לתלמידי העדה  השיב בחיוב  

אלינו את שמות .  השמות של התלמידים מראש ומבקשים שתשלחו  פונים אלכם  לכן אנו 

בתנ השנה  בגרות  שעושים  ויקבע "התלמידים  החינוך  למשרד  הרשימה  את  שנשלח  כדי  ך 

העדה לתלמידי  אחר  במועד .  תאריך  שיבחנו  שהתלמידים  החינוך  ממשרד  הבטחה  יש 

 .האחר לא יפגעו

 .בן יוסף - 8190009800,  מאור דבח 8199901102—לשליחת השמות 
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 ואיחולים ברכות
מזל טוב לעדנה ושלומי דבח לרגל יום 
עלו והצליחו והמשיכו  הנישואים 

 .להיות משפחה חמה ואוהבת
 מאחלים הדודים טוביה ורינה אלדבח

 מקהלת בני מקרא בעיצומו של פרוייקט חדש להוצאת הדיסק

 .עם מגוון שירים מספרי חכמינו בגיוון חדשני ועדכני

 .על מנת שנוכל לסיים פרוייקט זה בהצלחה רבה אנו זקוקים לעזרתכם

 :לתרומות
 8955529408מאור דבח    8958258820ירון ללוז    8952205800בן יוסף 

 80-5255085מועצה עליונה 

 שבת עיון בירושלים לחיילים בלבד 
  0-545400בתאריך 

 כחלק מחובות האישורתתקיים שבת עיון לחיילים 

 

 

 

 
 

 ח בלבד"ש 58עלות משתתף 

 (.לפי הצורך במספר הנרשמים)ש “כולל הסעה מהאזורים רמלה אשדוד וב 

 

 .יש להצטייד בבגדי שינה ובגדי תפילה ולהגיע טהורים

 :להרשמה ופרטים

 8955529408מאור דבח                                                בן יוסף  8952205800

 :בתוכנית
 תפילות

 הרצאות

 גיבוש 

 ארוחות חגיגיות

מזל טוב לעומרי אלגזר מאשדוד לרגל 

יום הולדתך המון אושר בריאות 

 .והצלחה בכל מעשי ידיך

מזל טוב לאלון לוי מאשדוד לרגל יום 

הולדתך המון אושר בריאות והצלחה 

 .בכל מעשי ידיך

מזל טוב לעומרי אלגזר לספיר לוי 

ממצליח המון אושר בריאות והצלחה 

 .בכל מעשי ידיך

מזל טוב מוריה היינה מרמלה לרגל יום הולדתך המון 

 .אושר בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך
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 !אור ליהודים ולכל העולם  –מקרא -בני
 

 -ה  " להוביל את האנושות כולה אל אמונה שכם אחד בקב :  על עם ישראל מוטלת משימה 
תראו מה קרה ליונה   –אנחנו משלמים מחיר כבד  ,  על כל ניסיון להתחמק מהמשימה הזו 

 .הנביא ותבינו על מה אנחנו מדברים
 

במטרה לבשר לתושביה כי , בירת אשור, נשלח על ידי הבורא לנינווה, הנביא יונה בן אמיתי
עולה על אונייה ,  יונה דוחה את המשימה ,  בצעד חריג ומפתיע .  ' הם עשו את הרע בעיני ה 

 .אך די מהר מגלה גיבורנו עד כמה טעה. בנמל יפו ובורח לעיר תרשיש
 

. אך ללא הועיל ,  המלחים נאבקים בים הגועש .  בלב ים נקלעת האנייה שעליה עלה לסערה 
ולכן הם פונים ,  בתוכם פנימה מתגבשת ההבנה כי כוח על טבעי כלשהו מעורב במתרחש 

בפרץ ייאוש מהול בתקווה הם מטילים פור כדי לברר .  איש איש לאלוהיו בבקשה לעזרה 
 .מי אחראי לסערה הנוראה

 .נמצא אשם ברעה -המאמין היחיד באל הרוחני על הסיפון  -ויונה , הגורל אמר את דברו
בפרץ פתאומי של .  שואלים המלחים את יונה( יא, א" )?מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו "

נבלע גיבורנו על ידי , לאחר שהושלך למים. אומץ ואחריות הוא מצווה עליהם להשליכו לים
פנה יונה אל ,  במהלך שהותו במעי הדג .  דג ושהה בקרבו שלושה ימים ושלושה לילות 

הבורא מוחל ליונה ועם צאתו ממעי הדג מצווה .  הבורא בתפילת הודיה ובתחינה לסליחה 
הפעם לא נמלט יונה מן המשימה שהוטלה עליו ומזהיר .  עליו לבצע את שליחותו בשנית 

תושבי העיר והמלך בראשם שומעים לעצת הנביא וניצלים .  את תושבי נינווה מפני הרעה 
 .עד כאן הסיפור המקראי.   והכל בא על מקומו לטובה

 

עם " שמכונה  "  התא " וכי תפקיד  ,  כל תא בגוף האנושי יש תפקיד מיוחד שאותו עליו למלא 
כוח ,  ישר אל הכוח העליון .  אל -מתבטא בצירוף המילים שמרכיב את שמו ישר "  ישראל 
 .שגילה אברהם אבינו בבבל העתיקה, האהבה

 

ייעודה של האומה הישראלית הוא להצעיד את האנושות לעתיד רוחני ,  במילים אחרות 
הבעיה היחידה היא שלעת עתה אנו ממאנים .  כפי שעשה אברהם בימיו ,  בדרך האחדות 

ואיננו מעבירים את השיטה ,  איננו מצליחים לגלות בינינו את אהבת הזולת . לעשות זאת
 .סבלו של הגוף כולו הולך וגדל, וכל עוד זה המצב. לכל העולם -לעשות זאת 

 

נוכל להבין את , כעת אם נחזור לסיפורו של יונה ונחדור מבעד למעטה הסיפורי של העלילה
כשקבעו כי עלינו לקרוא ביום הכיפורים את ספר ,  המסר הפנימי שרצו להעביר חכמינו 

לספר לעולם כי יש דרך להינצל :  סיפורו של יונה הוא משל לתפקידו של עם ישראל . יונה
 .מהמשבר המתרגש על פתחו ולהגיע לחיים שלווים ומאושרים

 

כך ,  בדומה ליונה שבוחן את משימתו לפי שכלו הישר וקובע כי תושבי נינווה לא יקשיבו לו 
אך כפי .  ממאנים לממש את השליחות שניתנה לנו ,  ביודעין או שלא ביודעין ,  גם אנחנו 

לשווא אנו .  לא ניתן לברוח מתפקידו הייחודי של כל פרט במציאות , שגילה יונה על בשרו
כפי שכוחות הטבע התלבשו באותה .  למקומות מפלט שונים "  להימלט באניות " מנסים  

כך מתלבשים אותם הכוחות בשכנינו ,  סערה אימתנית כדי לאלצו לבצע את משימתו 
 .במטרה לעורר אותנו לשחרר את הפקק שמעכב את התפתחותה הרוחנית של האנושות

 

מתפשטת ההכרה בקרב רבים שהיהודים ,  כמו בין המלחים על סיפון האנייה בסיפור 
. הוא השורש הרוחני לכך ,  חוסר מימוש ייעודו של עמנו. נושאים באחריות לכל הרע בעולם

 ".אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל"ה "י חכמנו ע"והרי כבר נאמר  ע
 

לאן אנו ?  עלינו לעצור לרגע ולתהות מה הסיבה לצרות שפוקדות אותנו במפנים ומבחוץ  
רק הולך ,  המהלך בו נקטנו עד כה ,  דבר אחד בטוח .  ולבדוק שוב את דרכינו ?  מתקדמים  

 .ומחריף את מצבנו
 

כשנגלה .  עלינו לשוב את הגרעין הפנימי שלנו כעם ,  אם ברצוננו לגרום לשינוי פני הדברים 
הגוף האנושי יחזור לתפקד ,  את האהבה בינינו ונעביר את שיטה לעשות זאת לכל העולם 

 .וגם המציאות הנראית לעינינו תשתנה לטובה, בהרמוניה בין כל אבריו
 !אור ליהודים ולכל העולם  –מקרא -בני



  3| המקראון  |  01/2/0844א “התשע‘ באדר ב‘ יום שישי  יט   

 כתר תורה -חגיגות השנה ל
5 

ספר התורה בתוך בית הכנסת לאחר ההקפות 

 .י שני ספרים"וקבלתו ע

 תפילת ערב חגיגית מפי החזן מוטי מנשה

6 

ספר התורה נכנס לאולם השמחות בהידור רב 

 .ובליווי השיר ידבר פי של מקהלת בני מקרא

הרב הראשי משה פירוז בדברי ברכה לבני 

 .הקהילה באולם האירועים

השר ישראל כץ יחד עם חברי ועד אשדוד והרב 

 .הראשי לקהילה

 הרב עובדיה יוסף סופר סתם

 יחד עם התורם הגדול של הערב יהושע מוסא

 תודה רבה מכל הלב לכל התורמים באשר הם תבורכו ושהשם יהיה בעזרכם
 .ונפגש בשמחות אמן ואמן

9 01 
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 חדשות הקהילה
 שישו ושמחו בשמחת תורה

 ותנו כבוד לקהילת בני מקרא

 
מי שנכח ביום שני האחרון בחגיגות השנה לבית הכנסת כתר תורה ובהכנסת ספר התורה 

המנוקד והמוטעם מתרומתם של משפחת מנשה לזכר הורים  אלישע בן פרג מנשה ואישתו פלור 

זכה לראות קהילה חיה וקיימת קהילה שצועדת ברחובות העיר ,  ( ממושב רנן ) בת עזרא הלוי  

 .אשדוד ובקול המון משלשת פסוקים רוקדים במעגלים ומפיצה אור מקרא לתושבים

אירוע כזה גדול קשה לתאר במספר מילים לכן עדיף לפרט את מה שרואים להלן תמונות 

 :מהאירוע

 

 

 

האירוע התחיל בביתו של עזרא מנשה בקריאת 

 .תהילים ומזמורים לשמחת התורה

 משפחת התורם

קהל רב מחכה ברחבה להגעת ספר התורה 

 .ולתחילת התהלוכה

איש  588-תהלוכת ספר התורה מעל ל

 בתהלוכת ספר התורה



 קהילת היהודים הקראים                        08גיליון מספר  01/2/0844א “התשע‘ באדר ב‘ יום שישי  יט

mikraon@gmail.com      

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

 פרשת השבוע
 שמיני

 כניסת השבת

08:29 

 יציאת השבת

00:28 

 .הפרסום המלא בדף האחרוןשחר פירוז מבטחים  -המקראון בחסות 

 14/400בתאריך 

שבת עיון 

 לחיילים וחיילות

 :פרטים

15/881/111 

 .בן יוסף

 אחרי אירוע קהילתי ענק באשדוד אנו מקווים שקהילתנו תעלה 

 . מעלה מעלה ונראה ימים טובים ומאוחדים יותר
 .אחד האורחים היה כבוד השר ישראל כץ. בני קהילה נכחו באירוע 088-כ

 , שורות אלו נכתבו בזמן אזעקה ונפילת שני גראדים באשדוד

 .השם יתברך ישמור עלינו ויעניש את אויבנו אמן

 כנס עיון על 

 היהדות הקראית

 הפרסום 

 8בעמוד 
 

 שוב זה קורה

 מבחן בגרות בחג שבועות 
 

הפעם ראשי הקהילה דאגו 

 .לפתרון

 .4עמוד 


