
 ל"דרוש גזבר ומזכ
ענייני המועצה העליונה ברמלה   או ,  ל"ית ומזכ/ה גזבר/דרושלניהול  במשרה מלאה 

 :בשכר או בהתנדבות, חלקית
 :הגדרת התפקיד

 .קידומה ומעקב אחר ביצוע, ר העמותה"פיתוח וקביעת מדיניות העמותה בשיתוף יו

בתיאום ,  ניהול עובדי העמותה ,  וריכוז פעילות מזכירות המועצה העליונה   ניהול 
בהתאם ,  ועמידה עמם בקשר אישי לשם הגשמת המטלות ,  באזור   האחראים הישירים 

 .והועדים להנחיות המועצה העליונה

העמותה   קישור וקביעת פגישות בין מוסדות העמותה הפנימיים ובין מוסדות ,  תיאום  
 .לגורמי חוץ ומשרדי ממשלה

חוץ וגיוס כספים מתרומות   הגשת בקשות לגורמי ,  פעילות להשגת תקציבים לעמותה 
 .ומדמי חבר

 .טיפול בדואר הנכנס ובדואר היוצא

 .בישיבות המועצה העליונה ובישיבות הוועדות השונות השתתפות

 .וועדת כספים ומנגנון, הוועדה המרכזת, העליונה ובתוך כך רישום פרוטוקולי המועצה

שיוצאות על ידי המועצה העליונה והוועדות   אחריות לביצוע הנהלים והוראות הקבע 
 .השונות

 .רואה החשבון הכנת תקציב ודוחות כספיים בשיתוף

 .ניהול תקין של כספי העמותה בבנקים ובקופות

אחריות על הנהלת החשבונות וספרי ,  בדיקת החשבונות   אישור הוצאת כספים לאחר 
 .החשבונות

 דרוש רכז חברת קדישא ארצי
הארץ בכל  והלוויה  הקבורה  ענייני  בכל  העלמין,  לטיפול  בתי  בצרכי ,  אחזקת  והטיפול 

 .התפקיד הוא במשרה מלאה. הנזקקים

 :הגדרת ודרישות התפקיד

ארגון ופיקוח בקשר לקברנים באזורים ,  תאום:  אחריות לקיום לוויות באזורים השונים

 .השונים והצטרפות אליהם במקרה פטירה לצורך קיום הלוויה וקבורה

 .עבודה מול הרשויות בענייני הקבורה

 .ליווי צמוד למשפחות האבלות וארגון ניחום אבלים בכל אחד מימי האבלות

 .בתיאום עם האזורים השונים, אחריות לטיפול ואחזקת בתי העלמין

 .ח"טיפול בנזקקים וארגון הסיוע לנזקקים בגמ

 .בעל רכב שמיש

כל הרואה עצמו מתאים לאחד התפקידים ומעוניין בו מתבקש להגיש מועמדותו למשרדי 

-או באי,  רמלה  11או בהגשה אישית ברחוב קלאוזנר  ,  00100רמלה    101.  ד.ת,  המועצה

 .11:00שעה  0011לינואר  11עד ליום שני . מייל הרשום מטה
 , נריה הרואה , בברכה

 .ר המועצה העליונה"יו

 לוח דרושים 
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 לוח פעילות חודשי
 מדי חודש יפורסם לוח פעילות חודשי 

 ברכות ואיחולים

מזל טוב ליוסי אלגזר חבר ועד 
אשדוד לרגל יום הולדתך המון 
והצלחה בכל  אושר בריאות 

 . מעשי ידיך
 אוהבים וועד אשדוד

מזל טוב ליוסי חיינה חבר ועד אשדוד 

לרגל הולדת הבן המון אושר בריאות 

שתראו ,  והצלחה בכל מעשי ידיכם 

 .ממנו המון שמחה ואושר

 ועד אשדוד: מאחלים בהמון אהבה

 וצוות המקראון   

מזל טוב לרון בן משה דבח לרגל 

עלה והצלח ושכל .  יום הולדתך 

 .משאלות לבך יתגשמו לטובה

 אוהבים סבא וסבתא 

 טוביה ורינה אלדבח

מזל טוב לדודו דרורי מאשדוד 

לרגל יום הולדתך עלה והצלח 

 .ושכל משאלות לבך יתגשמו לטובה

 אוהבים צוות המקראון

מזל טוב לרעות כהן מרנן לרגל יום 

ל  כ ש ו חי  י ל צ ה ו י  ל ע ך  ת ד ל הו

 .משאלות לבך יתגשמו לטובה

 אוהבים צוות המקראון

 !לא לשכוח להשתתף בפעילויות ושיעורי התורה בכל אזור ואזור

מזל טוב לעדנה בת הרב אליהו דבח 

לרגל יום הולדת עלי והצליחי ושכל 

 .משאלות ליבך יתגשמו לטובה

 אוהבים הדודים טוביה ורינה אלדבח

 ברוך דיין האמת

 טופחי‘ יהושוע בן יוסף פרג  -על מות אב המשפחה ‘ צוות המקראון משתתפים באבל משפח פרג
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 לדעת ראשונים

 בטברנה למבוגרים   

 ערב גבינות ויין                  

 
 .ש במרכז הקהילתי בעיר רמלה יתקיים ערב גבינות ויין“במוצ 11/2/22בתאריך 

 (בית הכנסת המרכזי) 21רחוב קלאוזנר                                        

                                       

 

                                        

 ...!ח בלבד“ש 55עלות משתתף                                         

 :להרשמה ופרטים נוספים
 

 4522215100מאור דבח                                                       4521102400בן יוסף 

מודעה זו 

ח “ש 5מקנה 

 הנחה

 שבת עיון באופקים
 .21-20לבני הנוער בגילאי 

 

 .תתקיים שבת עיון בעיר אופקים 10-12/2/1422בתאריך 
 

 :בתוכנית                                               
 תפילות                           

 ארוחות                           

 הרצאות                           
 פעילויות גיבוש וכיף                    

 

 (.ח“ש 54לתושבי המקום ) ח כולל הסעה “ש 14עלות משתתף 
 :להרשמה ופרטים נוספים

 

 4512041012דור כהן   4522215100מאור דבח     4521102400בן יוסף 

 :תוכנית
 

 .מוזיקת רקע
 .בהופעהרותם כהן זמר הקהילה 

 .קריוקי -הזמן שלכם 

 :תפריט
 

 שתייה                   אוכל       
 גבינות                      יין      

 דגים מלוחים            בירות
 חמוצים             שתייה קלה   

 חומוס    
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בעניין " לרבנו שלמה אפידה הכהן" מענה רך"לפניכם קטע על פרשת השבוע מספר 
 .קורבן הפסח

וציוה הכתוב שמדם הפסח יתנו על שתי מזוזות הבתים ועל המשקוף שהוא הסף העליון 
וציוה באכילת הפסח שתהיה .  שיהיה לאות אל המשחית שלא יבוא אל בתי ישראל לנגוף 

ועוד נותנים טעם לצלי אשר , צלי אש ומצות לאופן המהירות שנחפזים ללכת בלילה ההוא
שאסור להם לאכול בשר צאן שהוא בצורת , בעבור שריחו נודף והוא כדי להכעיס המצריים

שרצה לומר בארץ ,  " לכו זבחו לאלוהיכם בארץ " שלזה כשאמר פרעה למשה  .  אלוהם 
 ".הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו"השיבו משה , מצרים

 
שישתתפו באכילת קורבן פסח עשבים מרים לזכר שמררו ,  " על מרורים יאכלוהו " ואמר  

הוא מה "  נא " פרוש  ,  " אל תאכלו ממנו נא . " את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים 
ולא יקח ממך בשר מבושל כי " שאינו צלוי ולא מבושל ועומד בחיותו כאשר נשחט לעניין  

ונא זה יחודי הוא במקרא ". נאי"מלשון שקוראים הבלתי מבושל ( 11שמואל א ב " )אם חי
 .בעניין זה כי אפשר היו בזמן ההוא ובמקומות ההם אנשים אוכלים בשר חי בלתי מבושל

 
לכן בא הכתוב לומר שזבח פסח לא יאכל לא חי וולא מבושל במים אלא צלי אש בלבד 

( 6במדבר ל  " ) ואם הניא אביה אותה " זה מלשון  "  נא " ונראה לי לבאר  ,  מטעם שהזכרנו 
ככה " ועל עת האכל זבח פסח ציוהו  ,  שהוא לשון מניעה שהבשר החי הוא נמנע האכילה 

באופן החופזה והמהירות שתהיו מוכנים לצאת לדרך אחרי אכילתו מיד "  תאכלו אותו 
 ".מותניכם חגורים נעלכם ברגליכם ומקלכם בידכם"וזה שיהיו . כאשר יאיר היום

פירושיו מובאים בצורה מורחבת על .  הוא פירוש יקר ונחמד על התורה " כתר תורה"ספר 
 .פי הפשט הנכון

 

ר אהרון ניקומודיאו שלוש מחלוקות שלדעתו גרמו " בהקדמת הספר מביא המחבר הר 
שאחינו   -המחלוקת הראשונה היא .  לקראים ולרבניים ,  לחלוקת בית ישראל לשניים 

והיו בקבלה כביכול ,  פה -ה בעל " הרבניים אומרים שיש דברים אשר נאמרו למשה רבנו ע 
שהם אומרים   -המחלוקת השנייה . שנמסרה מדור לדור עד לימינו אנו, ה"מפי משה רבנו ע

שהם אומרים שיש   -המחלוקת השלישית .  מה שכתוב בתורה צריך פירוש על פי הקבלה 
כפי שייראה , להם רשות מן התורה להוסיף על מה שכתוב בתורה ממצוות עשה ולא תעשה

 .להם בכל דור ודור
 

ל בן למשפחת חכמים " רבנו אהרון בן רבנו אליהיו המכונה גם אהרון האחרון זצ 
ועבר לגור בעיר ניקומיד באסיה ,  לספירת הנוצרים   1033מפורסמת נולדת בקהיר בשנת  

 .הקטנה ונקרא על שמה ומשם לקושטא
 

 .לספירת הנוצרים 1061חובר בשנת " כתר תורה"ספרו 
 

חלק משיריו כתובים בסידור .  רבנו אהרון עסק גם בכתיבת פיוטים ומזמורים רבים 
כמו כן רבים משיריו .  שהוא זמר לחתן " אמן יהי רצון לקונך"כגון שירו ', התפילות חלק ד

 .והם בקשות וסליחות לעשרת ימי רחמים' הוכנסו לסידור התפילות חלק ג
 .שנה 33והוא בן  1033רבנו אהרון הלך לעולמו בשנת 



 |  המקראון  |  01/11/1313א “ה בטבת התשע“יום שישי  כ 4

 להתאפק ולהירגע
 .שישבה בתוך עגלת הקניות, איש אחד צעד בסופרמרקט מאחורי אמא וילדה בת שלוש

 !". לא: "הילדה ביקשה עוגיות והאמא אמרה, כשהם עברו ליד מדף העוגיות
 

מהומה ולהקים  ולצעוק  ליילל  ורק ,  הילדה התחילה  רוחה  שלוות  על  שמרה  אבל האמא 
בנחת מוניקה-או:"אמרה  עוגיות,  קיי  של  מדפים  שורת  חצי  עוד  רק  לנו  תיכף ,  נשארה 

תוך ,  הן סיימו את שורת העוגיות והמשיכו הלאה".  רק עוד טיפה,  אל תתרגזי,  נסיים כאן
 . הילדה החלה לצעוק ולדרוש ממתקים. דקות הגיעו לשורת המדפים עמוסי הממתקים

לה לקנות  סירבה  ולהשתולל.  האמא  ברגליים  לרקוע  התחילה  לא ,  הילדה  האמא  אבל 
עוד הרבה.  אל תתרגזי,  די,  מוניקה,  די" :  איבדה את העשתונות לנו  נשאר  שתי .  לא  עוד 

 ".רק עוד טיפה, תהיי סבלנית. שורות ואנחנו מסיימות את הקנייה
  

המצרכים על  לשלם  כדי  הקופה  אל  למסטיקים ,  כשהגיעו  הילדה  של  מבטה  נתקל 
עשתה שם הילדה סצנה ,  כשאמּה השיבה בשלילה.  הצבעוניים והיא דרשה בתוקף מסטיק

ושקט רגוע  בקול  דיברה  והאמא  וצעקות  בכי  של  "קולנית  להתרגז,  מוניקה:  אנחנו .  לא 
ותוכלי לחטוף את התנומה  ,חמש דקות ואנחנו בחוץ ואז ניסע הביתה.  תכף מסיימות כאן

 ".שאת כל כך זקוקה לה
 

מכוניתה אל  מהסופרמרקט  ויצאה  שילמה  לכל .  האמא  עד  והיה  אחריהן  שהלך  האיש 
בעקבותיה,  שהתרחש לה,  יצא  ואמר  לאוטו  הדרך  במחצית  אותה  "הדביק  לי:  , תסלחי 

אני חייב להחמיא לך על הדרך .  לא יכולתי שלא לשים לב כיצד שמרת על קור רוחך, גברתי
 :נתנה בו האמא מבט מחוייך ואמרה". שבה התנהגת עם מוניקה הקטנה

 ". אני מוניקה .לקטנה קוראים תמי"

, אין בסיס מקראי למנהג קביעת אבלות מהצום עד סוף החודש העשירי , כפי שהבהרנו כאן
הרי שעל פי הקראות כל ,  ואם במסורת עסקינן .  כך שמדובר במנהג חסר בסיס מקראי 

 !?ואיה הביסוס, מסורת חייבת להיות מבוססת על המקרא
אלא מקורו מה אצל חכמי ליטא ומזרח ,  מנהג זה אינו מסורת של כל קהילות הקראים 

. אירופה שהנהיגו מנהגים שונים לקהילות היהודים הקראים שחיו במקומותיהם 
כמו לקהילת היהודים הקראים ממצרים היו מנהגים , לקהילות קראים אחרות בעולם

 .ולא היה מנהג אבלות בו, אחרים
כי מנהג האבלות בטבת הוא מנהג ,  מה שזה לא נכון ) גם אם היה זה מנהג מסורתי שלנו  

בניגוד ,  עדיין מעקרונות הקראות   –(  תלוי בקהילה ,  שנים בארץ   03-03חדש מאוד בן  
כלומר בענייני איסור ,  בהלכה אפילו אם משהו  .  שאנחנו מתקנים טעויות ,  לרבנות 
ולא נצמדים לפסיקות רבנים ,  אנחנו מתקנים ומשנים ,  סותר את המקרא ,  והיתר 

 !שאותו בטח שאפשר לתקן, כשמדובר במנהג, קל וחומר. קדומים כשהן שגויות
כיהודים ,  בקשתנו מכם ,  " מקורות וגו ,  תפתחו ספרים " ולגבי הנימה המזלזלת בטענתכם  

ועל ,  ותלמדו מהם מצוות וחוקים טובים –ך  " קראים היא שתפתחו את ספרי התנ 
 .ך תבססו את מנהגיכם"התנ

 
 , בברכת השלום והאהבה
 ,ירון ללוז

 שליח הציבור וחברי ועד מצליח

 ....המשך
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 תגובה למערכת המקראון על הכתבה שפורסמה בשבוע שעבר בנוגע לאבלות בחודש טבת
 

 השבח לאל 
 "המסורת הופכת לנסורת"ש

 ולא
 "הקראות הופכת לרבנות"ש

 

שנגרם עקב ההתדרדרות המוסרית , מנהגי האבלות שלנו קשורים כולם לחורבן בית המקדש
. ולניתוק הקשר הישיר בין האל לעם ישראל ,  חורבן שהביא להסתר הפנים  –של עם ישראל 

כל אחד מהמועדים והתקופות שנהוגים אצלנו בקשר לאבלות הציבור קשור למועד אחר 
 .בהיסטוריה של עם ישראל

שהמצור על ,  ( ה -ד ,  ב " נ ,  ירמיה ;  ב -א ,  ה " כ ,  מלכים ב ) ך  " ברור לחלוטין על פי הכתוב בתנ 
, 03ירושלים החל ביום העשירי לחודש העשירי בשנה התשיעית למלך צדקיהו בהיותו בן  

היום בו הובקעו חומות , עשרה-ונמשך עד היום התשיעי לחודש הרביעי בשנת מלכותו האחת
 .ירושלים

יש להדגיש שהמצור לא היה רצוף והוא נקטע עקב הסיוע המצרי שנשלח כדי להגן על , אמנם
ְרעֹה ָיָצא ִמִמְצָרִים"ככתוב בירמיה , ירושלים ִם ֶאת , ְוֵחיל פַּ ל ְירּוָשלַּ ָצִרים עַּ ְשִדים הַּ כַּ וִַּיְשְמעּו הַּ

ַעל ְירּוָשָלִם, ִשְמָעם לפיכך מסתבר שהיו שני מצורים על ירושלים   (. יא-ה, ז"פרק ל" )ַויֵָּעלּו מֵּ
 :מצור ראשון ומצור שני –

הופסק בגלל חיל העזר המצרי , לשנת המלוכה 13.13.31המצור הראשון החל בתאריך העברי 
אין ראוי להנהיג ,  מכאן יש ללמוד כי מאחר ולא קרה דבר . שנשלח ולא קרה אסון בסופו

ואם אין ,  אין בסיס למנהגו   –מנהגי אבלות ברוב ימי החודש העשירי וכל העושה זאת  
 .מוסיף אבלות ללא צורך ועושה מנהג שטות, בסיס למנהגו הריהו מוסיף על הכתוב

יֵֹצא ָלֶכם " י הכשדים  " המצור השני החל לאחר שהובס חיל העזר המצרי ע  ְרעֹה הַּ ִהֵנה ֵחיל פַּ
זֹאת   ְוָשבּו ַהַכְשִדים :  ְלֶעְזָרה ָשב ְלַאְרצֹו ִמְצָרִים  ל ָהִעיר הַּ ִנְלֲחמּו עַּ ּוְשָרֻפָה ּוְלָכֻדָה  ,  ְו

ש ובתאריך ,  חידשו את המצור עליה ,  הבבלים חזרו לירושלים (.  ח -ז ,  ז " ירמיהו ל :" ) ָבאֵּ
והחורבן ונמשך עד ;  לשנת המלוכה הבקיעו את החומות והחלו בהרג ובהרס   31.30.11
 .כאשר שריפת המקדש הסתיימה, 13.31.11

 

מכל הנאמר לעיל כמבוסס על הכתוב כדרך הקראות ולא כמבוסס על דברי חכמים כדרך 
עולה שראוי הוא שהיום העשירי לחודש העשירי יהיה יום צום כזכר למצור שהחל , הרבנות

בשום פנים ואופן אין להמשיך את ימי ,  ואולם .  על ירושלים בהתאם למה שנאמר בכתוב 
 .האבל עד לסוף החודש

תקופת האבלות היחידה שיש לעשותה כזכר לחורבן בית המקדש הינה התקופה המכונה 
המתחילה ביום התשיעי לחודש הרביעי בשנה העברית ומסתיימת ביום " בין המצרים"בפינו 

תקופה זאת הינה .  וזאת בהתאם למה שנאמר במקרא , העשירי לחודש החמישי באותה שנה
בשיטה .  המתחילה בתחילת החורבן והרס העיר ומסתיימת בסוף החורבן '  תקופה שלמה ' 

וזאת עוד ,  אין אירוע אמיתי שמסיים את האבלות ,  השנייה של המחדשים אבלות בטבת 
 .סיבה שהגישה פסולה

 

תשובותינו ,  " יש הטוענים " תחת הכותרת  ,  ובנוגע לטענות שהופיעו בכתבה מהשבוע שעבר 
 :וטענותינו הן

כפי שנטען "  עתיק יומין "ברור וידוע שהמנהג לפיו יש להתאבל עד סוף החודש העשירי איננו 
מנהג זה לא נזכר בספרי החכמים הראשונים . שנים לא יותר 033-033אלא בסך הכול בן 

אליהו ,  אהרן הראשון ואהרן השני ,  שמואל המערבי ,  כמו יפת בן עלי ובנו לוי ,  ה " ע 
 .אך את זה לא הזכירו –שהזכירו מנהגים רבים , ועוד, בשייצי
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 חדשות הקהילה
, חברים   10-התקיימת ישיבה כללית ברמלה בה נכחו כ   11/11/13ביום רביעי בתאריך  

הישיבה התנהלה בצורה טובה והנוכחים הספיקו ,  בישיבה זו עלו נושאים רבים ומגוונים 
 .לדון בנושאים רבים

 

 ...!מה חדש בקהילהכדי שאתם תדעו , אנחנו היינו שם בשבילכם
 

 !הדרום דורש בשר
 

-אמור היה להיות כבר לפני שנה בית , בעיר אופקים שם גם יושב הרב הראשי של הקהילה
האזורים הדומיננטיים ,  משחטה פעיל שאמור היה לספק שירותי בשר לכל הקהילה בארץ 

אך ,  למרות שבעיקרון להם יש אטליז משלהם ,  שלקחו חלק בעסקה היו אשדוד ורמלה 
הרעיון בכלליות היה לדאוג לכל האזורים וגם שלא נצטרך להיות תלויים בחסדים של 

 .אחרים
 

 !סכום די נכבד יצא לשם פעולה זו ועדיין אין כלום , לא הכל הולך חלק בחיים אבל מה
 

בישיבה האחרונה החליטו שדי לא יכול להיות שחצי מהקהילה נמצאת בלי תנאים ובלי 
בדרום יש כמות נכבדת של אנשים שאוכלים בשר מהעדה וכרגע או שהם נוסעים ,  מענה 

או שהם נשארים ללא בשר ואם זה ימשך זמן רב אולי ,  רמלה כדי לרכוש בשר / לאשדוד 
 . אפילו הם יפנו לגורם אחר לצערנו

מאור דבח ובעל האטליז ברמלה שוקי כהן הלכו ובדקו את מצב מקום המשחטה וקבעו 
עלות מכונה ,  שניתן להפעילה וזה בתנאי לרכישת ליין של מכונת מריטה העובדת בסרט נע 

כזאת מאות אלפי שקלים כל המעניין לתרום לצורך קניית מכונה זאת כדי שבית המשחטה 
 .ר המועצה העליונה מר נריה הרואה“יפעל ייצור קשר עם מאור דבח או יו

 2202ועד רמלה בשנת  -נוסטלגיה 

החזן ,  הגברת שרה מנסור ,  מר מרדכי אלגזר ,  מר אליהו לוי ,  הרב יוסף אלגמיל :  עומדים מימין 

 .החזן חביב גבר, טוביה אלדבח

מר יפת ,  ל “ ר דוד ירושלמי זצ “ האדמו ,  הרב אברהם גבר ,  מר בנימין אלגזר :  יושבים מימין 

 .הרב אליהו דבח, אלגמיל
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benooa@gmail.com               

 .                    מאור דבח, בן יוסף: הגהה והדפסה, עיצוב, כתיבה, עריכה
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benooa@gmail.com 

 

 :באתרי הקהילה 

Www.karaim.net 

Www.jkaraite.org 

 

 .כניסה= חידון על פרשת השבוע 

 ?מה חדש בקהילה 
     

 1עמוד    

בשבוע שעבר נערכה ישיבת 

, המועצה העליונה בעיר רמלה

 המקראון מסקר את כל הפרטים  

 .ומעלה שאלות                            

 בשבוע שעבר פורסמה הכתבה 

 "המסורת שהופכת לנסורת"

 לשמחתנו התקבלה תגובת נגד

 מהחזן ירון ללוז

 1-2עמודים 

לוח פעילויות חודשי מחכה 

 0לכם בעמוד 


