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גליון זה הודפס לזכרו של 

 האדם היקר 

 מתתיהו בן מוריס אלגזר

 שנפל במלחמת יום כיפור

 .יהי זכרו ברוך אמן

 קיץ חם 

 פעילויות חודש אוגוסט 

 ???לא נרשמתם עדיין

 היה או לא היה                

 ...פינה חדשה לבתי עסק                     

 .2עמוד                  

קומיקס 

 מטורף

 (מפי יעקב בלאי, רשם מהרי רובל)סיפור עם אתיופי  -השבת האבידה  

בדרך פרק את המשא מעל גב החמורים ושכב .  מעשה בסוחר שיצא עם חמוריו לשוק למכור סחורה 

כשהגיע בסופו של דבר לשוק גילה ששכח ליד העץ שקית ובה מאה ביר .  לנוח בצילו של עץ גובה 

 (.מטבע כסף הנהוגה באתיופיה)

ראה אותו אדם שפניו של הסוחר מוטרדות .  בדרך פגש באדם אחד .  מיד חזר למקום לחפש את אבדתו

; " ? וכמה היה בשקית " ;  ענה הסוחר ,  " איבדתי שקית ובה כל כספי ;  " ? מה קרה לך : " ומודאגות שאלו 

 ".מצאתי אותה ליד העץ", שאל אותו האיש, "?האם זו השקית שלך", ";ענה הסוחר, "מאה ביר"

הוא פנה לאיש   -לפתע עלה במוחו רעיון  .  פתח וספר את מאה הביר שהיו שם , לקח הסוחר את השקית

 ". החזר לי אותו, גנבת את מחצית כספי -בשקית היו מאתיים ביר ולא מאה : "ואמר לו

לאחר דין ודברים ממושך .  אבל טענותיו כי לא לקח דבר מן השקית לא עזרו לו ,  האיש הישר נדהם 

שקל את העניין בכובד , שמע המלך את טענות שני הצדדים. הגיעו שניהם למשפט בפני המלך תאודורוס

אם כך השקית שנמצאה אינה , שאיבדת שקית ובה מאתיים ביר", אמר לסוחר, "אתה טוען: "ראש ופסק

ואילו ". " החזר שקית זו למי שמצא אותה ולך חפש את השקית שלך .  כי בה יש רק מאה ביר ,  שלך 

שמור אותה אצלך עד שיבוא .  מצאת שקית ובה מאה ביר ", פנה המלך תאודורוס למצוא השקית, "אתה

 !".                                                        הכסף שלך -ואם כעבור שלושה חודשים לא יגיע אלייך איש . בעל האבדה וידרוש אותה

 .4סיפורי עם נוסף עמוד                                                     
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 ?...היה לא או היה
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אנחנו עושים קומיקס בשתופכם ובנוסף , מיועדת לבתי עסק, פינת היה או לא היה

 .בן יוסף 254-2224222מעוניינים . מפרסמים אתכם

 6 ????....היה או לא היה
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 מספר תהילים הנאמר בצאת תענית‘ לפניכם פירוש  לפרק לב
 

ַשע ְכסּוי ֲחָטָאה-ַאְשֵרי ְנשּוי, ְלָדִוד ַמְשִכיל  א  .פֶּ
 .מאושר האדם שנמחל לו פשעיו ושנתכפר לו חטאו, מזמור שדוד חברו למלמד להשכיל

 

 .ְוֵאין ְברּוחֹו ְרִמָיה, ֹן לֹו ָעו' ַאְשֵרי ָאָדם לֹא ַיְחשֹב ה  ב

 .כי אין במחשבתו כל מרמה, לו עוון' מאושר האדם אשר לא יחשוב ה
 

ֱחַרְשִתי ָבלּו ֲעָצָמי-ִכי  ג  .ַהיֹום-ְבַשֲאָגִתי ָכל, הֶּ

 .באנחותי על כאבי כל הזמן, מפני שלא התודיתי נרקבו עצמותי
 

ךָ   ד ָלה, ִכי יֹוָמם ָוַלְיָלה ִתְכַבד ָעַלי ָידֶּ  .נְֶּהַפְך ְלַשִדי ְבַחְרבֵֹני ַקִיץ סֶּ

 .נהפכה לחלוחית שבי ליובש קיצי תמיד, כי יום ולילה מוטלת עלי ידך הקשה
 

ה ֲעֵלי ְפָשַעי ַלה, ִכִסיִתי-ִֹני לֹא ַחָטאִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעו  ה ְוַאָתה ָנָשאָת ', ָאַמְרִתי אֹודֶּ

ָלה ֲעו  .ֹן ַחָטאִתי סֶּ

ואתה סלחת עוון ',  אמרתי אתוודה על פשעי לה , לכן חטאתי אתוודה לפניך ועווני לא אסתיר ממך

 .חטאתי לנצח
 

יָך ְלֵעת ְמצֹא -זֹאת ִיְתַפֵלל ָכל -ַעל   ו  ף ַמִים ַרִבים ֵאָליו לֹא ,  ָחִסיד ֵאלֶּ ַרק ְלֵשטֶּ
 .ַיִגיעּו

בו המים ,  שלא יבואו לשטפו מים זידונים רבים , בעת קרבתו אליך' על כך יתפלל כל חסיד אליך ה

 .לא יפגעו
 

ר ִלי ִמַצר ִתְצֵרִני, ַאָתה  ז ָלה, ֵסתֶּ  .ָרֵני ַפֵלט ְתסֹוְבֵבִני סֶּ

 .שירי רינתי על ההצלה הם יקיפוני לעולם, מצוררי תשמרני, אתה מסתור שלי
 

ְך   ח רֶּ יָך ֵעיִני, זּו ֵתֵלְך -ַאְשִכיְלָך ְואֹוְרָך ְבדֶּ  .ִאיֲעָצה ָעלֶּ

 .איעץ לך כפי הנראה בעיני, אלמדך שכל ואדריכך בדרך זו בה עליך ללכת
 

ד ֵאין ָהִבין-ַאל  ט רֶּ ג,ִתְהיּו ְכסּוס ְכפֶּ תֶּ יךָ -ְבמֶּ ְדיֹו ִלְבלֹום ַבל ְקרֹב ֵאלֶּ ן עֶּ סֶּ  .ָורֶּ

במחסום וברצועות את פיו יש לחסום שלא יתקרבו אליך , אל תהיו כסוס וכפרד שאינם בעלי בינה

 .להזיק
 

נּו' ְוַהבֹוֵטַח ַבה, ַרִבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָשע  י ד ְיסֹוְבבֶּ סֶּ  .חֶּ

 .חסד יקיף אותו לשומרו' ואילו הבוטח בה, רבים הם כאביו וצרותיו של המתנהג ברשע
 

 .ֵלב-ִיְשֵרי-ְוַהְרִנינּו ָכל, ְוִגילּו ַצִדיִקים' ִשְמחּו ַבה  יא

 .והשמיעו רינה ותהילה כל הישרים בליבותם, ועלזו צדיקים' שמחו בה
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 עצת עוף 

 ספרדי-עם ארצישראלי-סיפור
 

ובכל יום בבוקר ,  היא אהבה אותו כנפשה .  אדם -בת מלך אחת גידלה עוף היודע דבר בשפת בני

מה לי :  והעוף היה אומר בליבו . הייתה עומדת לפני הכלוב שלו ומדברת איתו דברי שחוק וחיבה

 . הכלא הזה-מי יתנני כציפור ואמלט מבית! ולה

 

הים לקנות לה -ואשמע העוף את בת המלך מדברת אל אחד העובדים שיסע למדינות , ויהי היום

, שתלך למחוז ההוא :  בבקשה ממך עשה עימי חסד   -: קרא העוף לעבד ההוא ואמר לו . תמרוקיה

, והגד להם צערי ,  דרוש בשלומם ,  משפחתי -בני ,  ותראה עופות כמוני ,  אשר אתה נוסע שמה 

הגם שיש לי מעדני מלכים חיי אינם חיים כל עוד הדלת סגורה .  שאני אסור בתוך הכלוב הזה 

 . בעדי

 

 .אמלא את בקשתך; לו יהי כדבריך -:אמר לו העבד

 

והינה הרבה עופות ממין זה ,  הוא יושב בעגלה ,  ויהי היום .  הלוך ונסע בכורכי הים , הלך העבד

 והיגד להם את דברי העוף , ויקרא בשלום העופות, זכר את הבטחתו. העוף עפים לפניו

 

וכשמוע עוף אחד מהם את דברי העבד נפל אל תוך חיקו שמח העבד שימחה גדולה .  מינם -בן 

טלטל אותו העבד .  והוא מוטל כאבן דוממת בידו , אין בוא רוח חיים, והנה העוף מת -ונטלו בידו

והינה   -השליח אותו על פני השדה .  ולא השמיע קול ,  להקיצו ולא קשקש בזנבו ולא הניד עפעף 

לאחר זמן חזר אל .  תמה העבד על תחבולת העוף . נסא העוף את כנפיו והמריא למרומי השמיים

בני ,  לדרוש בשלום העופות ,  אשר שמתי בפיך , האם קיימת הדבר-:שאל אותו העוף. בית המלך

סיפר לו את .  כי כך וכך נראה אירע לי , אל תזכיריני צערי ויגוני -ענה העבד ואמר לו! משפחתי

 .ועשה עצמו כמי שאינו יודע מה זה ועל מה זה, שתק העוף. כל המעשה

 

גילגל ,  עוד היא שחה ושוחקת .  כעבור שבעה ימים באה אליו בת המלך כמנהגה להשתעשע עמו 

אתם המתם -: בכתה בת המלך וקצפה על המשרתים לאמור . העוף את עיניו ועשה עצמו פגר מת

ברגע שהושלך שם העוף נפשו בכפו .  פניה החוצה -ובצערה כי רב ציוותה להשליכו מעל ! אותו

 .ודאה על כנפי רוח הרחק אל החופש ואל בני מינו

 

 .שנפל אל חיקו כמת, מה הייתה כוונת העוף ההוא, ואז הבין העבד

 

עוף במקום אחר יכול ללמד ולעזור לעוף הנמצא בארמון , כולנו יכולים ללמוד מכולם

ולא משנה , ככה גם אנחנו בני האדם יכולים וצריכים ללמוד ולהעזר אחד בשני, מלוכה

 .קהילה חזקה וחכמה היא קהילה הנעזרת בכל כוחותיה האפשריים, מאיפה אתה

 .למדו זה מזה ותצליחו להתגבר על כל מכשול

 סיפורי עם 



 6-12גילאי 

 ח “ש 522
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-מזל טוב לבנימין אלגזר לחגיגות גיל ה 
 .הרבה אושר בריאות והצלחה 08

 
 .מאחלים משפחה חברים וכל הקהילה

מזל טוב ליובל מוסא המון בריאות 
 .אושר הצלחה בכל מעשי ידיך

 
 .מאחלים המקראון

ורע"
ו  

 כנס קהילתי          

 הנכם מוזמנים לכנס קהילתי במרכז העדה ברמלה 

 17/7/11 –ב( 16קלאוזנר ‘ רח)

 . 12:22בשעה 

 ועד רמלה -היהדות הקראית העולמית

 :בתוכנית

 ל העדה מר שלמה גבר“ר המועצה מר נריה הרואה ומנכ“דברי פתיחה מאת יו. 

 הרצאה מאת הרב הראשי לעדה משה פירוז. 

 סיפור אישי מאת  מר אורן שושן. 

 תפילת ערב 

 כיבוד קל .מפגש פתוח עם הרב הראשי והנהלת העדה
 

 ...!הגעתכם חשובה להצלחת הכנס

 פרוייקט חדש יוצא לדרך 
 הוצאת דיסק עם שירים חדשניים מרניינים ומשמחים -המטרה 

 מעוניינים להנציח את זכר יקרכם 

 הוצאת דיסק מקהלת בני מקרא לזכרו של יקרכם
 .בן יוסף 2542224222לפרטים 
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 .לפניכם הסבר קצר על פרשת השבוע מאת הרב יוסף פסח

בפרשה מדובר על בלק המלך ובלעם הקוסם ועל הניחושים שבלעם לא מצליח וניכשל 
והיה כאשר הייתם קללה : " והופך את הקללה לברכה ככתוב ,  ה מעקם את לשונו " והקב 

ואם היה מקלל אז מי מה ".  בגויים בית יהודה ובית ישראל כן אושיע אתכם והייתם ברכה 
ה לא רצה שזה ישפיע עליהם " ומי אמר שהקללה תתפוס כי הכול פסיכולוגי והקב ? הפחד

ה ׂשם את דבריו בפיו "ובסופו של דבר הקב. נקרא עליהם' ובכלל שלא יקללו אותם כי שם ה
כל עוד שעם ישראל בוטח ". היא תקום' רבות מחשבות בלב איש ועצת ה: "של בלעם ככתוב

ועוד (  62ויקרא יט )והתורה מלמדת אותנו לא תנחשו ולא תעוננו , לא יאונה להם כל רע' בה
כי " ולא ימצא בך מעונן ומנחש ומחשף וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ובלעם אמר בעצמו  

וכך התורה הראתה לו לבלעם שהוא מוגבל בכוחותיו "  לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל 
והוא והם סופגים בושות ועלבונות והשפלות ועוד מהאתון ומוכרח להודות ,  הנפשיים 

' רוממה ימין ה '  ימין ה :  " עוד כתוב ".  וישראל עושה חייל : " ככתוב :  שראייתו מוגבלת 
ועוד כתוב ואת כל (  ראה דברים פרק כ )במידָין והריגת בלעם ' ואחר כך נקמת ה" עושה חיל

 91המשך הריגת  :  ' ואת כל חילם בזזו ראה גם ספר יהושע פרק יב ,  טירתם שרפו באש 
 .המלכים

 מוהלים

 144668880 –הרב יוסף אלגמיל

 1400884480 –הרב משה יוסף

 1410014086 –גולן יוסף

ומעלה להדרכה  12דרושות מדריכות בנות 

 :להרשמה. בסמינר קיץ

  2542224222-בן יוסף 

 

 

 

 

 לילדכם מגיע הטוב ביותר

  12:45בכל יום שישי בשעה 
 

 רמלה" חיזוק אמונה"בבית הכנסת 
 מיועד לילדים מהגן ומעלה

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :לפרטים נוספים
 חן כהן 2526263723 
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אישורים לצבא יינתנו רק לנערים ,  והנהלת העדה ,  בהתאם להחלטת המועצה הדתית 
מתבקשים להגיע לכנס נערים .  ונערות שיגיעו לכנס מתגייסים ויעברו הדרכה ומבחן 

לקראת הכנס יש להירשם .  ב " או סיימו כיתה י ,  ב " י ,  א " ונערות אשר לומדים בכיתות י 
, ולקרוא את חוברת המדריך הקצר למתגייסים על היהדות הקראית, במרכזי העדה השונים

 .במשרדי העדה השונים, החוברת תימסר בעת ההרשמה. שנערך לקראת הכנס
 

 בבית הכנסת המרכזי ברמלה 03:8בשעה  11/7/22-הכנס הבא יערך ביום שישי ה
 

  8451105800-בן יוסף      8455214407 -מאור דבח 3  להרשמה לכנס

 ברמלהמטפלת מנוסה 
 .מטפלת מנוסה ואמינה מעניקה בית חם ואוהב

 .שנים 3חודשים ועד  3מגיל 
 :לפרטים

 2523422242 -אסתי


