קהילת היהודים הקראים

יום שישי ל‘ בסיוון התשע“א  17/711גיליון מספר 11

mikraon@gmail.com

פרשת השבוע
קורח

גליון זה הודפס לזכרו של
האדם היקר
מתתיהו בן מוריס אלגזר
שנפל במלחמת יום כיפור
יהי זכרו ברוך אמן.

יציאת השבת
בשעה
02:02

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

גאווה בענף הספורט
איתי דבח
עמוד 4

אנחנו על המסך
ונשאר על המסך
עמוד 0
ק
סמינ יץ חם
ר ,ק
י
י
ט
נ
ו
ת.

שאלת הרב
עמוד 4

ריאליטי קהילתי

והיית אך שמח....

עמוד .2

אנחנו על המסך ונשאר על המסך
רותם כהן הזמר הקהילתי בעל הקול המדהים לא הצליח לזכות בגלגל ההצלה ולא
נכנס לפרטים מדוע ,רק נגיד תודה ענקית לכל מי שתמך עשה ועזר.
הלהט שנוצר עקב כך שרותם לא הגיע לתחרות ,בערב חג השבועות
הציף זה שבועות את אתרי האינטרנט ,פה ושם גם את תכניות הטלוויזיה
והקראות קיבלה פריים טיים!...
אז מי שחשב לרגע קט שההדחה של רותם הורידה את העניין
מהקראות בתקשורת שיחשוב שוב.
תכירו אורטל סולימן בת  02מבת-ים
משתתפת בתכנית  0442תכנית של רווקות הסגורות בתוך בית
כדי להיות זו שתשאר אחרונה בבית,
כאשר הבוחר העיקרי והמדיח הוא השחיין איתן אורבך.
אז ,עד ליום חמישי האחרון אורטל עדיין על המסך וכך גם המודעות.
כמובן שעדיין אנו רחוקים מלהיות תחת הסברה טובה ,ועדיין פה ושם מתבלבלים
בכל מיני דברים שקשורים לשומרונים וכותבים אותם עלינו.
אז
עכשיו עידן חדש ,להתכחש ,להתבייש? לא! להסביר מי אנחנו? כן!
מי יודע אולי יום יגיע ועוד ישאלו מה את/ה לא קראי/ת?.....

אורטל סולימן  -בהצלחה
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רותם כהן פתח שערים

בדיחות
איש אחד הולך לפסיכולוג ואומר לו:
דוקטור אני חושב שאני כלב!
שואל אותו הפסיכולוג :ממתי אתה
חושב כך?
משיב לו האיש :מאז שאני גור.

הילד אמר למורתו " :אבא שלי אמר שטוב
לתת מאשר לקבל".
שאלה המורה":במה אבא שלך עובד?"
הילד עונה":הוא מתאגרף"...
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במשחטה שבבעלותו של יואליש קרויס הממוקמת
בשוק " מאה שערים " התגלה תרנגול נדיר  ,בעל 4
רגליים.
צוות המשחטה  ,יחד עם קרויס סובב בין היכלי
הכוללים כדי לדון בשאלת כשרותו של התרנגול.
בין היתר ,הוא הגיע גם אל ביתו של הגאון הרב יעקב
יוסף ,ראש בד"צ ובנו של הרב עובדיה יוסף.
הגר"י יוסף בחן היטב את התרנגול ,וכשראה שהרגליים
מחוברות פסק שהתרנגול טרף היות וכתוב בגמרא "כל
יתר כנטול דמי ,טריפה".
למרות זאת ,הוא סייג את דבריו וציין כי אם יתגלה
לאחר השחיטה שהרגליים צמחו ממקום אחר בגוף
העוף ,הוא יהיה מותר לאכילה.
יצוין כי הרה " ג צבי פרידמן פסק כי התרנגול כשר ,
משום שהרגליים אינן מחוברות למקום שנחשב
לבעייתי על-פי ההלכה .
כך או כך ,כשרותו של העוף נבחנה לאחר השחיטה.
מה אתם אומרים ? כשר או לא כשר ? ,בשבוע הבא
נציג בפניכם את ההלכה הקראית בעניין  .בינתיים
תחשבו .
איתי דבח בן  61מרמלה מתפלל מידי
שבת בבית הכנסת המרכזי בעיר רמלה
ומשתתף בכל פעילויות הנוער השונות
המתקיימות בקהילה הוא " הכבוד
שלנו על המזרן".
בכתבה שפורסמה בעיתון המקומי
של העיר רמלה ובה שבחים רבים
לנציג הקהילה המתאמן והמתחרה
בענף הג ‘ ודו זה יותר מ  11 -שנים
ו ק ו טף ת אר ים רב י ם  .ברש ו ת ו
למעלה מ  01 -מדליות מתחרויות
עירוניות וארציות.
הישגו הגדול ביותר עד כה הוא
אלוף ישראל עד גיל .11
כולנו מעריכים את השיגיו הרבים
ומאחלים לו הצלחה רבה והגשמת
חלומו להשתתף באולימפיאדת
.0101

בהצלחה ):
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התרנגול בעל  4הרגליים

לפניכם קטע מספר מענה רך לרב שלמה אפידה הכהן על פרשת השבוע פרשת קֹרח
" ויקהלו על משה ועל אהרון " שנקבצו ובאו יחדו לקום ולערער עליהם שכל אשר היו
עושים לא מפי השם הם עושים אלא מפי עצמם כמבואר מה שהוכיחם משה "בזאת תדעון
כי ה' שלחני" ,כי לא מלבי "אם כמות כל האדם ימותון אלה" ,לא ה' שלחני.
והתחיל לחרחר הריב והמדון באמרם "רב לכם" ,כלומר עד מתי תתעלו ותתרוממו בנבואה
ובכהנה גדולה ,כי מה הפרש ביניכם ובין שאר העדה ,כי כמוכם כולם קדושים כמו שנאמר
על כללות ישראל " ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" (שמות יט  ,)6ובתוכם ה' כמו
שנאמר " ושכנתי בתוך בני ישראל נקדש בכבודי" (שמות ,כט  ,)41שבהיות העניין כן מנין
לכם היתרון על שאר העדה להתנשא על קהל ה' .רוצה לומר ,לנהוג עליהם מנהג נשיאות
וראשות להכניעם תחת רשותכם "ויהי כאשר שמע משה דבריהם אלה".
אומר עליו הכתוב " ויפול על פניו" ,שלא יכול נשוא דבר חרפתם או לכוון מה להשיב על
תוכחתם ע"פ הנבואה ,ועל ערעורם זה נתגבר משה כארי והשיבם "בוקר וידע ה' את אשר
לו ואת הקדוש והקריב אליו " ,כלומר לא יעבור זמן יום מוגבל אלא בבקר יום המחרת
יודיע ויפרסם השם את אשר בחר בו ,ומי הוא קדוש באמת והקריב אליו ,כענין "והקרבתיו
ונגש אלי כי מי הוא זה ערב את ִלבו לגשת אלי נאום ה'" (ירמיה ל .)01
ואמר "רב לכם בני לוי" ,רוצה לומר שתסתפקו במה שנתן לכם השם מן הכבוד בתוך בני
ישראל ולא תבקשו עוד גדולות מאלה ,והוא שמוכיחם באמרו "המעט מכם " כי הבדיל
אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל שבחר בשבט לוי מכל שבטי ישראל לעובדת המשכן,
ומכוון כנגד קרח בפרט " ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי אתך" כדי לערוך נגד פניו עיקר
תלונתו שהוא אמרו "ובקשתם גם כהנה".

שבת עיון ברמלה

פנויים פנויות

בתאריך  0-17/711תתקיים שבת עיון החלטנו להקים מרכז פנויים פניות לבני
ברמלה למטרת גיבוש לקראת הסמינר .העדה .לכל הנירשמים4ות מובטחת דיסקרטיות
השבת הינה מגיל  14ומעלה.
מרבית בח סות הרב הר אשי לעדה  .כ ל
בתוכנית:
המעוניינים  4ות מוזמנים למלא את הפרטים
 ארוחות
הבאים ולשלוח את הפרטים לכתובת הבאה:
 הרצאות
ka raite . d ate @ gmail . c o mאו ל פק ס
 תפילות
.208006280
והמון המון כיף
הפרטים שחייבים להיכלל הם  :שם פרטי
לפרטים והרשמה:
ומשפחה ,תאריך לידה ,ת" ז  ,מצב משפחתי ,
מאור דבח 114410160/ -
השכלה  ,פלא  ,דואר אלקטרוני וכתוב ת
בן יוסף 1140004100 -
מגורים.
מוהלים
הרב יוסף אלגמיל– 144668880
הרב משה יוסף– 1400884480
גולן יוסף– 1410014086

דרושים מדריכות בנות  60ומעלה להדרכה
בסמינר קיץ .להרשמה:
בן יוסף 2240004200-
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היהדות הקראית העולמית -ועד רמלה

כנס קהילתי
הנכם מוזמנים לכנס קהילתי במרכז העדה ברמלה
(רח‘ קלאוזנר  )61ב– 6242466
בשעה .60:22
בתוכנית:






דברי פתיחה מאת יו“ר המועצה מר נריה הרואה ומנכ“ל העדה מר שלמה גבר.
הרצאה מאת הרב הראשי לעדה משה פירוז.
סיפור אישי מאת מר אורן שושן.
תפילת ערב
מפגש פתוח עם הרב הראשי והנהלת העדה.
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הגעתכם חשובה להצלחת הכנס!...

ור

לנכדנו היקרים לידור ונועם דבח מזל טוב
לרגל יום הולדתכם עלו והצליחו ושכל
משאלות ליבכם יתגשמו לטובה.
מאחלים סבא וסבתא טוביה ורינה אלדבח

מזל טוב לחבר והחזן יוסי יפת מאשדוד  4רמלה
המון אושר בריאות והצלחה
אוהבים אותך מאוד
החברים וצוות המקראון

לכלתנו היקרה אוסנת דבח מזל טוב לרגל
יום הולדת עלי והצליחי ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים טוביה ורינה אלדבח

מזל טוב לסיגל ובני נונה שנישאו זו לזה
ביום ראשון שעבר המון אושר בריאות
והצלחה .
מאחלים צוות המקראון

לבננו היקר משה דבח מזל טוב לרגל יום
הולדתך עלה והצלח ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה.
מאחלים ההורים טוביה ורינה אלדבח

לחברנו היקר יוסי נונה מרנן .החלמה מהירה,
שתחזור מהר בריא ושלם לביתך.
אוהבים אותך כל חבריך
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להרשמה  :מאור דבח 2244802102 -

בן יוסף 2240004200-

בהתאם להחלטת המועצה הדתית  ,והנהלת העדה ,אישורים לצבא יינתנו רק לנערים
ונערות שיגיעו לכנס מתגייסים ויעברו הדרכה ומבחן .מתבקשים להגיע לכנס נערים
ונערות אשר לומדים בכיתות י" א ,י"ב  ,או סיימו כיתה י "ב .לקראת הכנס יש להירשם
במרכזי העדה השונים ,ולקרוא את חוברת המדריך הקצר למתגייסים על היהדות הקראית,
שנערך לקראת הכנס .החוברת תימסר בעת ההרשמה ,במשרדי העדה השונים.

הכנס הבא יערך ביום שישי ה 11/7/11-בשעה  03:8בבית הכנסת המרכזי ברמלה
להרשמה לכנס 3מאור דבח 8155291407 -

בן יוסף 8159905800-
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