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 ברכת הרב הראשי לשנה החדשה
 'ה-ִּבְרַּכת, בני עדתי היקרים, אחיי ואחיותיי  

יהי רצון מלפני בורא . 'ְּבֵׁשם ה ,ֶאְתֶכםֵּבַרְכנּו  ֲאֵליֶכם
ייתן לכם בריאות ואריכות חיים , עולם שיגן עליכם

 .וימלא כל משאלות לבכם לטובה
ש זיכנו בחסדיו הגדולים להגיע לשנת "האל ית 

בשנים . ו כאשר עשייה רבה מאחורינו"תשע
: האחרונות עדתנו התפתחה רבות במגוון נושאים

הוקם בית כנסת , בבתי הכנסתהוספו שיעורי תורה 
הוצאו לאור ספרי חינוך והלכה , לציון-בעיר ראשון

, ך שנתי"הנהגנו חידון תנ, חדשים לציבור בני העדה
, ב"ארה(ל "חיזוק את הקשרים עם קהילתנו בחו

הצלחנו להגן על זכויותינו הדתיות , ...)שוויץ  קרים
בית , כשרות: כגון(בפני המדינה בנושאים חשובים 

יהודים רבניים ) ין ובית הכנסת בירושליםהד
טקסי גיור בהצלחה  4סיימנו , מצטרפים אל שורותינו

ובכך התווספו לעדתנו עשרות מתגיירים לקהילותיו 
אולם עשייה מרובה גדולה יותר עומדת  .ל"שבחו
להמשיך ולחזק את  צריכים וחייביםאנו : לפנינו

להרבות בפעילות , שיעורי התורה לילדים ולמבוגרים
להרבות אהבה , חברתית מגבשת לילדים ולמבוגרים

בינינו ולקרב עוד ועוד אנשים אל דרך האמת ליראת 
עלינו להקים . ולקיום מצוותיו ככתוב בתורתו' ה
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אשר תהווה מקור ידע  קראית-ישיבת לימוד יהודית
ר חפץ ללמוד את דרך התורה ולמידה לכל מי אש

 .הכתובה
אל לנו להקל ראש בכל ההצלחות אשר זיכנו  

ש "עלינו לזכור כי כל ההצלחות הן מן האל ית. האל
וכולן נועדו לתת לנו את הכוח והיכולת להמשיך 

ה "ולקיים את תורתו כאשר קיימו ועשו אבותינו ע
נדרש מאמץ קהילתי משותף של . במשך אלפי שנים

כל אחד ואחת מאתנו , לחת מטרות אלוכולנו להצ
יכול וחייב לעשות את כל מה שביכולתו לעזור להשגת 

ש והוא "אנו נמצאים בברית עם האל ית. מטרות אלו
ַעּמֹו  'ִיֹּטׁש ה-�א, ִּכי: "לא יעזבנו לעולם ככתוב

אנו חייבים , אולם) 14, צד' תה" (�א ַיֲעֹזב, ְוַנֲחָלתוֹ 
צוותיו כדי שנהיה לשמור לעשות ולקיים את מ

 .ראויים לכל הברכות והנחמות הכתובות בתורתו
ברכה מיוחדת שלוחה לכל העובדים , לסיום 

לעובדי , לגבאים, לחזנים, לחכמי העדה: בקודש
הִמנהלה אשר עושים לילות כימים ודואגים לצורכי 

אלוהי ישראל ישלם להם כגמולם וישלח ' ה. הציבור
  !ִחזקו וִאמצו. ובהלהם הצלחה בכל מעשה ידיהם לט

 ,טובות ונעימות, רבות לשניםתזכו 
 ,בשם  מועצת  חכמי  העדה

 הרב  הראשי  ,משה בן יוסף פירוז  הרב
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 ר המועצה העליונה"יו ברכת

 ,בני העדה היקרים
. בשנה החולפת התקיימו בחירות למוסדות העמותה

במרבית האזורים שמרו הוועדים הקיימים על 
גם הנהגת . בשינויים לא רביםהרכבם הקודם 

נותרה כמעט ללא ) ואני בתוכם(המועצה העליונה 
 .שינוי

אני רוצה לברך את כל חברי הוועדים האזוריים  
שתורמים מזמנם וממרצם למען , החדשים והיוצאים

, האחריות שאתם מפגינים .קידום היהדות הקראית
ועל כך תבואו על , איש איש בתפקידו חיונית ביותר

 .ההברכ
אני מברך גם את המתנדבים והמתנדבות בכל  

התרומה . הוא ותחום התנדבותוכל אחד , האזורים
חשוב ביותר  –הזמן היקר שאתם משקיעים , שלכם

 .לקידום העדה
, אשר תורמים לעדה, גם הנדיבים והנדיבות 

יבואו  –ובמיוחד מי שתורם לעניים וללימוד התורה 
ים הינו השמן הממון שבני העדה משקיע. על הברכה

המניע את גלגלי העמותה ומאפשר את קידום 
 .מטרותיה

, אני רוצה לברך את כלל עובדי העמותה, כמו כן 
שר פועלים במסירות ובאמונה כשנגד עיניהם א
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עמדות מטרות חשובות ביותר וכשהם יודעים שהשכר 
הגשמי שאנו יכולים לתת להם אינו השכר היחיד 

 .המצפה להם
התורמים , המתנדבים, וועדיםחברי ה –כולנו  

שבשמירה על דרך  השכריודעים כי  –והעובדים 
. והגאולה השלמה 'הברכת  –התורה רב עד מאוד 

, אני מאחל לכולנו ברכה והצלחה במעשי ידינו, לכן
לם ואל דרכו ושנתקרב אל בורא עו שנזכה לשכר טוב

 .כמה שאפשר –
, בנימין נתניהו, מ הנבחר"עוד אני מברך את רה 

ואת כל שרי , ראובן ריבלין, את נשיא המדינה
יצליח דרכם לטובה בהנהגת ' בברכה שה, הממשלה

יולי , כנסתר ה"אני מברך את יו, כמו כן. המדינה
בברכה מיוחדת שהאל יעזרהו להנהיג את , אדלשטיין

 כנסת ישראל בממלכתיות ולהביא לחקיקת חוקים
אני מברך את , כמו כן. ודינים ישרים, טובים

ואת כל שאר חברי זרועות  ,גדי איזנקוט, ל"הרמטכ
הביטחון בהצלחה בשמירה על ביטחון המדינה 

 .וגבולותיה
 ,שלכם

 הרואה ברוךבן  נריה
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 היהדות הקראית

חלק בלתי נפרד  מהוויםהיהודים הקראים , אנו
ניתנה ש, תורה הכתובהמאמינים ב, מעם ישראל

מקיימים סיני ו-ה במעמד הר"ע נביאנולמשה 
מבלי , כפי שקיימו אותה בזמן מלכות ישראלאותה 

 .להוסיף על הכתוב או לגרוע ממנו
-הקראית מיוסדת על ספרהיהודית  הפרשנות 

, 'ממנו היא שואבת את מצוות ה, ך"התנ, הספרים
המצוות כתוב בצורה חלק מן . יתברך ויתעלה

צוות אחדות יוצאות בהיקש על מ ;מפורשת וברורה
 .חכמינו פירושיפי 

שנצטוו , מצוות בתורה נןיש ,נוסף על אלה 
-אבותינו וקיימו אותן עוד לפני מעמד הר ןעליה
, ואולם, )מילה וקידוש החודשה-כגון ברית(סיני 

אופן ביצוען המפורט נודע רק מן ההעתקה 
 .המשתלשלת מאב לבן מדורי דורות

נביאי  ההולכים בדרכי, הקראיםהיהודים  
אינם רואים לעצמם זכות וסמכות , הצדק והאמת

' תורת ה: "שעליה נאמר, לשנות דברי תורה
 . להוסיף לה או לגרוע ממנה, "תמימה

ידי -על, הפשטקיום מצוות התורה הכתובה לפי  
ויקרב את  'לל עם ישראל יביא להגדלת ברכת הכ

 .לאבותינו 'כפי הבטחת ה, הגאולה
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 שי החודשיםקידוש רא

פי ראיית הירח הוא הלכה קדומה -קידוש החודש על
של מקיימי  מהווה אחד המאפיינים, זו דרך. בישראל

יהדות ד הדוגמה לייחו השורשית ומהווה תורת האמת
לכן דאגו חכמי הקראים להנציח  .רבניתזו ההקראית מ

 .זאת בספרי התפילה ובשטרות הנישואיןדרך 
 חודשים בראיית וראשי "הקהל מאמת  – בתפילה

 ".אמת –הירח 
 לשמור "החתן והכלה נשבעים  –ס הנישואין קבט

וחותמים  " המקודשים בראיית הירח 'האת מועדי 
 .על כך

קידוש החודשים לפי  מצוותך כולל בתוכו את "התנ
, "אות"ראיית הירח כעולה מן המשמע של המלים 

 ".חודש"ו "ֵעד", "הממשל"
  ְֹוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים : "בככתו – תאו

 .)14 'בראשית א( " ְוָׁשִנים
  ֶֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות : "ככתוב – ְמָׁשָלהמ

 .)9 ו"תהילים קל(" ַּבָּלְיָלה
  ְֵּכָיֵרַח ִיּכֹון עֹוָלם ְוֵעד ַּבַּׁשַחק ֶנֱאָמן : "ככתוב – דע

 .)38ט "פ ,שם( "ֶסָלה
  ֹ2ב "שמות י(" ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם: "ככתוב – שדֶ ח(. 

הדין היו מתיישבים ומקבלים -ביתחברי בזמן המלכות 
והיו חוקרים , החדש ירחה ראו אתעדות מאלה אשר 

 .אותם עד היותם משוכנעים כי קיבלו עדות נאמנה
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דעת "פי ראיית אור הירח קראו חכמינו -קידוש עלל
 .הוודאיתכי זוהי הידיעה , "הברור

כאשר נבצר מיכולת חכמינו לקבל עדות על זיהוי  
, ת של עננותקריוֹ מסיבות ִמ , התחדשות אור הירח – אות

נסמכו על דרך שלדעתם מביאה את הם , אובך וכדומה
דעת "הידיעה הקרובה ביותר לאמת ולזו קראו 

הקרבה . שנחשבה בעיניהם כראייה ממש, "ההקרבה
 .דחו אותה – אשר לא עמדה במבחן המציאות

קידום הידע האסטרונומי , ההתפתחות הטכנולוגית 
פשרו לנו להגיע ולמידת ממצאי תצפיות אור הירח ִא 

מדויקות להפליא מהן ניתן ללמוד מתי לתוצאות חישוב 
לאחר הסתתרו ראייה הראשונה של הירח תתאפשר ה

במידה ולא תהיינה הפרעות זמניות המונעות את 
 ".אפשרות הראייה"נו קראו חכמי ולזה, הראייה

 :מידע אסטרונומי אסףהמקורות מהם נ

של ) הירח החדש" (ניו מון" תתוכנ, תוכנת פטר וסמית
מחשב " (מון קלקולטור" תתוכנ, מכון זפיר סרביס

 מישראל" חזון שמים" תתוכנ, קינגדם-יונייטד) הירח
 .תחזיות מצפה הכוכבים מדרום אפריקהו

*      *      * 
הרשמי והיחיד של  הינו הלוח המוסמךלוח שנה זה 

מועצת  י"מופץ עורק הוא , היהדות הקראית העולמית
להנחות החפצים את חבריה ובא  ומחייבחכמי העדה 

 .על פי אפשרות הראייהבקיום מועדי השם 
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 הנחיות כלליות
ראשי החודשים נקבעו בסיוע שיטות חישוב מדעיות  .א

 עולםבהמספקות ממצאים על אפשרות ראיית הלבנה 
 .באופק מדינת ישראלביחס לשקיעת השמש 

לפני  בעולם בלילה בו קבענו ראש חודש תראה הלבנה .ב
לא כלומר (אם יהיה האופק צח  שקיעת השמש בארץ

הפרעות , לחות, עננים: יהיו גורמים מפריעים כגון
 ).טופוגרפיות וכדומה, אטמוספריות

 בדקות שרות הירחין משך זמן בתחילת כל חודש מצו .ג
קיעת זהו משך הזמן משקיעת השמש ועד ש. בארץ

של  חלקו המואר ניםכמו כן מצוי .ח"הירח בערב ר
 .לעיני שוכני ארץ וצורתו ,טיית החרמשנזווית  ,הירח

 .בכל עמוד של חודשי השנה ציינו את זריחת השמש .ד
 מחלף הירח כל חודש ציינו את הזמנים בהם חל רגעב .ה

ן כדור הארץ לבין בו נמצא הירח בי ו הרגעזה .)ה"מ(
חלקו המואר של הירח המופנה כלפי כדור בו , השמש
 .גודלו המזערי ולאחר מכן גדל חזרההתמזער להארץ 

ולפי  אופק ירושליםהזמנים המצוינים בלוח זה הם לפי  .ו
. אולם בהנהגת שעון קיץ יש לתקן בהתאם, שעון חורף

זמני השקיעה באופקים אחרים הם שונים והם תלויים 
 .רוחב וגובה מעל פני הים ,אורךבקווי 

להבדיל , התאריך העברי מתחיל משקיעת השמש .ז
 .מהתאריך הבינלאומי המתחיל מחצות הלילה

. חצי שעה לפני שקיעת השמש –חג ומועד , כניסת שבת .ח
 .שחג וצומות חצי שעה אחרי שקיעת השמ, מוצאי שבת

, רחיצה וכיבוס בגדים לפנות ערב: ההיטהרות מטומאה .ט
 .תקפה לאחר שקיעת השמש וההיטהרות
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  '" 
Sep. 2015יעיח 

ח  י °56י  %1.69ח 38 

Date.'י/'י05:19יח  יי

י 17:5015קדשיםפ , יום תרועה*י

יח*יעי 18:1917:4916 "י 

י י יח*ח 17:4817י 

יח*י 17:1617:4618 "עי 

17:4519שבת רחמים  ,וילךפ*

יח* 18:1417:4420 "י 

יח*י 17:4221י 

י יח*י 17:4122 י 

יח*יעי 17:1017:4023 "ע יי 

י י 17:3824אחרי מות' פ ,יום הכיפורים*ח

17:0717:3725"עי

17:3626 האזינופ

"18:0417:3427

17:0317:3328"עי

י 17:3229 אמורפחג הסוכות  *י

י * י י  י   י ע י    י
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  '" 
Sep./Oct.2015יעיח 

Date.'י/'י05:28יח  יי

18:0017:3030 " ' *יעי

י י Oct.17:291 ' *ח

16:5817:282"         ע' *י

17:263 וזאת הברכהפ*

* ' " 17:5517:254

17:5417:245 "ע ' *י

י 17:226הברכה .וז' פ, שמיני עצרת*י

17:5117:217"ע יעי

י י 17:208 צום השביעי#ח

16:4917:199"עי

17:1710 בראשיתפ

"17:4617:1611

17:1512  י

י 17:1413 02:05 "י

17:1314 ע  ח חיעי

ח# עי  י   י ע י   י
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 '" 
יח  Oct.  2015י

ח  י °46י  %2.46ח 61 

Date.'י/'י05:39יח  יי

י י 17:1115 ראש חודש חשוןח

16:4017:1016"עי

17:0817נחפ

"17:3717:0718

17:0619  י

י 17:0520  י

17:0421  יעי

י י 17:0322  ח

16:3217:0223"עי

17:0124 לך-לךפ

"17:3017:0025

16:5926 י

י 16:5827  י

16:5728  יעי

י י 16:5629  ח
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 '" 
יח  Oct./Nov.  2015י

Date.'י/'י05:50יח  יי

16:2516:5530"עי

16:5431עקדת יצחק   ,ויראפ

Nov.
"17:2316:531

16:532  י

י 16:523  י

16:514  יעי

י י 16:515  ח

16:2016:506"עי

16:497 חיי שרהפ

"17:1816:488

16:479 י

י 16:4610 י

16:4611 19:45  "יעי

י י 16:4512 ע  ח ח

13



 '" 
Nov. 2015יעיח 

ח  י °27י  %0.89ח 46 

Date.'י/'י06:01יח  יי

16:1516:4513 "עראש חודש כסלוי

16:4514תולדות יצחקפ

"17:1416:4415

16:4416 י

י 16:4317  י

16:4318יעי

י י 16:4219  ח

16:1216:4220"עי

16:4121סולם יעקב ,  ויצאפ

"17:1116:4122

16:4123  י

י 16:4024 י

16:4025 יעי

י י 16:4026  ח

16:1016:4027"עי
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 '" 
Nov./ Dec. 2015יעיח 

Date.'י/'י06:14יח  יי

16:4028 וישלחפ

"17:1016:4029

16:4030  י

י Dec.16:401 י

16:402 יעי

י י 16:403  ח

16:1016:404"עי

16:395 וישבפ

"17:1016:406

16:407  י

י 16:408 י

16:409 יעי

י י 16:4110 ח

16:1116:4111 "ע12:27 "י

16:4112ח "ע מקץ    פ 
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 '" 
יח  י Dec. 2015 ע

ח  י °21י  %1.68ח 71 

Date.'י/'י06:26יח  יי

17:1116:4113 "ראש חודש טבת

16:4114 י

י 16:4215  י

16:4216  יעי

י י 16:4317ח

16:1316:4318"עי

16:4419ויגשפ

"17:1416:4420

16:4521  ע י

י 16:4522 צום העשירי #י

16:4623 #יעי

י י 16:4624  #ח

16:1716:4725 "ע#י

16:4726 ויחי יעקבפ#

#"17:1816:4827

ח# עי  י   י ע י   י

16



 '" 
יח  י Dec./ Jan. 2016 ע

Date.'י/'י06:34יח  יי

16:4828  #י

י 16:4929  #י

16:5030  #יעי

י י 16:5031  #ח

16:2116:511"ע# Jan. 2016י

16:522 ואלה שמותפ#

#"17:2316:533

16:534  #י

י 16:545  #י

#16:556יעי

י י 16:567 #ח

16:2716:578"ע#י

16:589ואראפ#

#" 13:29
" 17:2916:5910

17:0011 ע  ח #י

ח# עי  י   י ע י   י
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 '" 
Jan. 2016ח עח 

ח  י °17י  %3.09ח 99 

Date.'י/'י06:36יח  יי

י 17:0012 ראש חודש שבטי

17:0113  יעי

י י 17:0214  ח

16:3317:0315"עי

17:0416 בא אל פרעהפ

"17:3517:0517

17:0618  י

י 17:0719  י

17:0820  יעי

י י 17:0921  ח

16:3917:0922"עי

17:1023 בשלחפ

"17:4117:1124

17:1225 י

י 17:1326  י
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 '" 
Jan./ Feb. 2016ח עח 

Date.'י/'י06:32יח  יי

17:1427  יעי

י י 17:1528  ח

16:4617:1629"עי

17:1730 וישמע יתרופ

"17:4817:1831

Feb.17:191 י

י 17:202  י

17:213  יעי

י י 17:224  ח

16:5217:225"עי

17:236משפטיםפ

"17:5417:247

17:258 16:37 "י

י 17:269 'ע  ח  י
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  ''" 
Feb. 2016 י עח 

ח  י °8י  %1.47ח 65 

Date.'י/'י06:22יח  יי

17:2710 'ראש חודש אדר איעי

י י 17:2811 ח

16:5817:2812"עי

17:2913 תרומהפ

"18:0017:3014

17:3115 י

י 17:3216  י

17:3217  יעי

י י 17:3318 ח

17:0417:3419"עי

י ,תצוהפ  פ   17:3520

"18:0517:3521

יי 17:3622קריאת המגילה  ,ע פ

י 17:3723של פורים' יום אי

17:3824 של פורים' יום איעי
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  ''" 
Feb./ Mar. 2016 י עח 

Date.'י/'י06:08יח  יי

י י 17:3925  ח

17:0917:3926"עי

17:4027 כי תשאפ

"18:1117:4128

17:4229  י

י Mar.17:431 י

17:432  יעי

י י 17:443  ח

17:1517:454"עי

17:455ויקהלפ

"18:1617:466

17:477  י

י 17:488 י

17:499 3:52 "יעי

י י 17:4910 'ע  ח  ח
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  ''" 
Mar. 2016 עח 

ח  י °15י  %3.7ח 100 

Date.'י/'י05:52יח  יי

17:2017:5011 "ע' ראש חודש אדר בי

17:5112 פקודיפ

"18:2117:5113

17:5214 י

י 17:5315  י

17:5316  יעי

י י 17:5417  ח

17:2517:5518"עי

17:5519ויקראפ

"18:2617:5620

17:5721 י

י 17:5722  י

17:5823  יעי

י י 17:5924  ח

17:2917:5925"עי
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  ''" 
Mar./ Apr. 2016 עח 

Date.'י/'י05:34יח  יי

18:0026 צופ

"18:3118:0127

18:0128  י

י 18:0229  י

18:0330  יעי

י י 18:0331  ח

17:3418:041"ע.Aprי

18:052שמיניפ

"18:3518:053

18:064  י

י 18:075י

18:076  יעי

י י 18:087 13:22 "ח

י"ע י 17:3918:098"עח 
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 '" 
Apr. 2016ח 

ח  י °24י  %2.3ח 74 

  החודש הזה לכם ראש חודשים

)ראשון הוא לכם לחודשי השנה 2 " י )

Date.'י/'י05:16יח  יי

18:099ראש חודש ניסן ,תזריע פרשת

"18:4018:1010

18:1111  י

י 18:1112  י

18:1213 יעי

י י 18:1314 ח

17:4318:1315"עי

18:1416הלל הגדול,  מצורעפ

"18:4518:1517

18:1518י

י 18:1619י

18:1720יעי

י י 18:1821ח

18:1822"ע 17:48ליל הסדרי
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 '" 
Apr. 2016ח 

עיי Date.'י/'י4:58 .פי 

18:1923בא אל פרעה' פ ,חג המצות*

ע*  פ  18:5018:2024 " י 

18:2025 ח ' * י

י 18:2126 ח ' * י

18:2227 ח ' * יעי

י י 17:5318:2328 "ע ח ' * ח

18:2429בשלח פ, שביעי עצרת* י

18:2430אחרי מותפ       פ.

.Mayח
"19:0518:251

18:262י

י 18:263 יי

18:274ייעי

י י 18:285 # יום הזיכרון לשואה #יח

18:286"ע 21:2817:58 "יי

18:297ח"ע קדושיםפ         פ.
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 '" 
May. 2016יח 

ח  י °42י  %1.34ח 47 

עיי Date.'י/'י4:44 .פי 

19:0018:308 "ראש חודש אייר

18:309י

י 18:3110 יי

ל"יום הזיכרון לחללי צה #יחיעי  #18:3211

י י 18:3212 יום העצמאותיח

18:0318:3313"עי

18:3414אמורפ.

"19:0418:3415

18:3516  י

י 18:3617  י

18:3718  יעי

י י 18:3719  ח

18:0818:3820"עי

18:3921בהר סיניפ.

"19:0918:3922
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 '" 
May./ Jun. 2016יח 

עיי Date.'י/'י4:34 .פי 

18:4023  י

י 18:4124  י

18:4125 יעי

י י 18:4226  ח

18:1218:4227"עי

18:4328בחוקותיפ.

"19:1418:4429

18:4430י

י 18:4531  חי

Jun.18:451יעי

י י 18:462ח

18:1618:463"עי

19:1718:474 "במדבר פ.

13:0118:475 "         יום ירושלים

יי 18:486ע  ח 
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 '" 
יח  Jun. 2016י

ח  י °45י  %3.62ח 77 

עיי Date.'י/'י4:29 .פי 

י 18:487 ראש חודש סיון י

18:498  יעי

י י 18:499ח

18:2018:5010"עחי

18:5011 נשאפ.

18:5012 יתרופ, חג השבועות

19:2118:5113"י

י 18:5114 י

18:5215  יעי

י י 18:5216  ח

18:2218:5217"עי

18:5318 בהעלותךפ

"19:2318:5319

18:5320  י

י 18:5321 י
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 '" 
יח  Jun./ Jul. 2016י

Date.'י/'י04:30יח  יי

18:5322 יעי

י י 18:5323  ח

18:2318:5324"עי

18:5325 שלח לךפ

"19:2318:5326

18:5327  י

י 18:5328  י

18:5329 יעי

י י 18:5330 ח

18:2318:531"ע.Julי

18:532 קרח  פ

"19:2318:533

13:0118:534 "י

י 18:535ע  ח י
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 '" 
Jul. 2016יעיח 

ח  י °57י  %2.06ח 44 

Date.'י/'י04:35יח  יי

18:536 ראש חודש תמוזיעי

י י 18:527  ח

18:2218:528"עי

18:529 חקתפ

"19:2218:5210

18:5111י

י 18:5112י

18:5013 ע יעי

י י 18:5014צום הרביעי  #ח

18:2018:5015"ע#י

18:4916 בלקפ#

#"19:1918:4917

18:4818  #י

י 18:4819  #י

18:4720  #יעי

ח# עי  י   י ע י   י
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 '" 
Jul./ Aug. 2016יעיח 

Date.'י/'י04:43יח  יי

י י 18:4721 #ח

18:1618:4622"ע#י

18:4623 פינחספ#

#"19:1518:4524

18:4425  #י

י 18:4426  #י

18:4327  #יעי

י י 18:4228  #ח

18:1118:4129"ע#י

18:4030מטותפ#

#"19:1018:4031

Aug.18:391#י

י 18:382 22:44 "#י

#18:373יעי

י י 18:364 ע  ח #ח

ח# עי  י   י ע י   י
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 '" 
יח  י Aug.2016ח

ח  י °56י  %3.68ח 60 

Date.'י/'י04:53יח  יי

18:0518:355 "עראש חודש אב  #י

18:346מסעיפ#

#" 19:0318:337

18:328 #י

י 18:319  #י

18:3010 ע #יעי

י י 18:2911 (באב' ז)צום החמישי #ח

17:5818:2812"ע#י

18:2713.עאלה הדבריםפ#

18:5618:2614(באב' י)צום החמישי #

18:2515  י

י 18:2416  י

18:2317  יעי

י י 18:2218  ח

17:5118:2119"עי

ח# עי  י   י ע י   י
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 '" 
יח  י Aug./Sep.2016ח

Date.'י/'י05:02יח  יי

18:2020 ואתחנןפ

"18:4818:1821

18:1722 י

י 18:1623  י

18:1524  יעי

י י 18:1425  ח

17:4218:1226"עי

18:1127 עקבפ

"18:4018:1028

18:0929 י

י 18:0830  י

18:0731  יעי

י י Sep.18:051 11:23 "ח

17:3418:042 "עע  ח י
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 '" 
Sep. 2016יח 

ח  י °53י  %1.68ח 41 

Date.'י/'י05:12יח  יי

18:033ח אלול"ר, ראהפ

"18:3218:024

18:005 י

י 17:596  י

17:587  יעי

י י 17:578  ח

17:2617:569"עי

17:5510 שופטיםפ

"18:2417:5411

17:5312 י

י 17:5013 י

17:4914 יעי

י י 17:4815  ח

17:1617:4616"עי

17:4517 כי תצאפ
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 '" 
Sep./ Oct. 2016יח 

Date.'י/'י05:21יח  יי

"18:1417:4418

17:4219  י

י 17:4120  י

17:4021 יעי

י י 17:3822  ח

17:0717:3723"עי

17:3624 כי תבואפ

"18:0417:3425

17:3326  י

י 17:3227 י

17:3028  יעי

י י 17:2929ח

16:5817:2830"עי

02:11Oct.17:261 "   נצבים  פ 

16:55 "ע
"17:5517:252
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  '" 

Oct. 2016יעיח 
ח  י °46י  %2.55ח 61 

Date.'י/'י05:30יח  יי

17:243קדשיםפ , יום תרועה*י

י יח*י 17:5417:224 "י 

יח*יעי 17:215י 

י י יח*ח 17:206י 

יח*י 17:197י 

17:178שבת רחמים  ,וילךפ*

יח * 17:4617:169 "י 

יח*י 17:197י 

י יח      ע י*י 16:4417:1411"י 

17:1312אחרי מות' פ ,יום הכיפורים*יעי

י י 17:4217:1213"י יח

16:4117:1114"עי

17:1015 האזינופ

17:3817:0816"16:38 "ע

17:0717 אמורפ,  חג הסוכות*י

י * י י  י   י ע י    י
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  '" 

Oct. 2016יעיח 

Date.'י/'י05:41יח  יי

י 17:3617:0618"          ' *י

17:0519      ' *יעי

י י 17:0420 ' *ח

16:3317:0321"         ע' *י

17:0222מ"שבת חוה ,זאת הברכהפ  

* ' " 17:3117:0123

17:0024זאת הברכה' פ, שמיני עצרת*י

י 17:3017:0025"ע י

16:5926צום השביעי     #יעי

י י 16:5827ח

16:2716:5728"עי

16:5629בראשיתפ

" 19:37
"17:2516:5530

16:5431ע  ח חי

ח# עי  י   י ע י   י
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 עומדים להינשאהודעה ל

מוכר הרב הראשי של העדה , מאז הקמת המדינה
המדינה מספקת תעודות ; שם נישואין וגירושיןכרו

רגילות ותקפות לצורך רישום ממלכתיות  נישואים
 .ונטקס נערך לפי מנהגנו ואמונתהורק  םהנישואי

צודק ו נישואין בעדה הינו הליך נכוןלהרישום  
נעים , שוויוני, קלוהוא , אמונתנו ומנהגנוולפי 

מוכרים לכל  הנישואים ,בסופו של ההליך. ומכובד
 .מלאבאופן , דבר ועניין על ידי מדינת ישראל

, המקומי לאחר התייעצות עם הרב, לצורך רישום 
בלשכת הזוגות העומדים להינשא להירשם מתבקשים 

 לפחותיום  45, רמלהמשרד העדה בבשום הנישואין יר
בלבוש צנוע ללשכה יש להגיע . לפני תאריך הנישואין

מצוידים בתעודות זיהוי  ,כעדים בליווי ההוריםו
 .שלוש תמונות של כל אחד מבני הזוגבמעודכנות ו

יהודים שלא שניהם נולדו למשפחה זוג -בני 
 ,אליה טרףומבקשים להינשא בעדה ולהצ קראית

ועליהם לפנות לבית הדין לקבלת , יכולים לעשות כן
 .הדרכה והנחיות

מודגש כי אין עורכים נישואין , לתשומת לב הזוגות     
בחגים , בשבתות ובמוצאי שבתות, בימים המקודשים

וכן אין עורכים נישואין בימי צער ואבלות , ובמועדים
 ).#-או ב* -ב השנה הימים מסומנים בלוח(

 !לזוגות הנישאים ותינוברכ
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 ברית מילה

, עולם-שבין עם ישראל לבין בורא, את ברית המילה
אפילו אם הוא , ביום השמיני להולדת הבן םיש לקיי

 .ובתנאי שהנולד בריא ,בחגחל בשבת או 

העור ( את העורלההתורה מצווה אותנו למול  
בכלי חד כדי שלא יכאב לנימול ) המכסה את העטרה

 .ולא דבר אחר נוסף על כך ,יתר על המידה

 לא, המוהלים הקראים נאמנים לפשט הכתוב 
נוסף למילה שני הליכים נוספים שמבצעים במבצעים 

הסרת העור שהינה , 'פריעה': והם, המוהלים הרבניים
וכן  הדק הפנימי המכסה את העטרה בעזרת הציפורן

המוהל  י"עשל איבר המין של התינוק  'מציצה'
בכך מפחיתים  .לשיטתם" דם הברית" להוצאת

את הסיכוי להידבק במחלות המוהלים הקראים 
. שעלולות להיגרם לתינוקות, לרבות הרפס, רבות

מילת העור הפנימי של העורלה ביחד עם , בנוסף
החיצוני מונע כאב מיותר לתינוק ומפחית את 

 .בריאותייםנזקים החששות ל

 :להלן פרטי מוהלים בני העדה

 052-2948842: משה יוסף 'ר 

 054-4925687: מאור דבח  

 050-2305146: גולן יוסף 

 08-8664491: יוסף אלגמיל 'ר 
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 אבלות וקבורה

לטיפול בכל , מפעילה חברת קדישא לפי מנהגנו העדה
 .ו"ח, הקבורהענייני 

חייב האדם להפסיק מיד , בהיוודע דבר הפטירה 
והסידורים את עבודתו השוטפת ולעשות את הפעולות 

 .למנוחת עולמים בהקדם האפשרי והדרושים להבאת מת
 :יש לדווח מיד על המקרה למשרד הקהילה 

או   , 08-8532655: ובסביבה גת בקריית, באשדוד
 במצליח, ברמלה). מר יוסף אלגזר( 052-4236448

 .054-5550443בנימין אלגזר   – הארץ ובשאר
יש לדאוג לקבל תעודת פטירה בשלושה עותקים  

פנות ללשכת הבריאות האזורית ול, י רופא"חתומים ע
הפטירה -קבורה וזאת עם הגשת תעודת-לקבלת רשיון

אם הנפטר נפטר . (ות של הנפטרהזה-בצירוף תעודת
 ).דחולים נותנים שם רישיון קבורה מיבבית 

הקבורה יש לפנות למשרדי -עם קבלת רשיון 
שירותי הקבורה ניתנים . העדה לקביעת מועד הלוויה

אם (וכוללים העברת הנפטר לבית העלמין , בחינם
; וקבורה תכריכים, רחיצה; )נפטר בקרבת מקום
 .י הרב"הדין עניהול הלוויה וצידוק 

 משרדהפ תעריף "עחיים בחלקת קבר  לרכוש ניתן 
 .המשפחהעלויות הקמת המצבה חלות על . לשירותי דת

אלוהי ישראל יברך את כל בית ישראל בחיים טובים 
 .אמן ואמן, ם בבניין ציון וירושליםמינחו
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 ובית הדין -גירושין 

. קראי-היהודי הדין בית פועל ברמלה העדה במרכז
הדין עוסק בין היתר בכל ענייני הנישואים  בית

 .והגירושין בין בני זוג
בשנה שעברה ניתן פסק הדין של בית המשפט  

ראש  'הרב משה פירוז נ 1147/14ץ "בגהעליון ב
 פסק הדין המהפכני הזה הפך את ההכרה. הממשלה

קראי להכרה -יהודיבבית הדין ה של מדינת ישראל
משמעות הדבר . פאקטו-יורה ולא רק להכרה דה-דה

הוא שבית הדין הקראי הוכר על ידי בית המשפט 
 .העליון כבית דין דתי לכל דבר ועניין

לצדדים בני העדה  מאפשר הקראיהדין  בית 
 שמתעורר קושי לכל ונוח צודק פתרוןהקראית 

 לשלום להגיע ניסיון לרבות, הנישואים חיי במהלך
 .בית

 הליך לבצע הדין בית מוסמך הצורך במידת 
רשמי עם סמל  ולהוציא תעודת גירושין גירושין

 העדה מטעם המתקיימים הגירושים .המדינה עליה
, כן כמו .מלא באופן ישראל מדינת ידי על מוכרים
 הזוג בני ממונות בענייני לדון הדין בית מוסמך

 .ולהכריע בענייני חלוקת רכוש
 הרבני הדין לבית מהגעה פטורים העדה בני זוג בני 

 בו במקרה אף וזאת, ואינם כפופים לסמכות שיפוטו
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. שם להתדיין לבוא תביעהכנגד בן עדה  הוגשה
, הדתית המועצה מזכירות אל לפנות יש, כזה במקרה

בו יוסבר , סירוב כתבד של העדה "עו מאת לקבל כדי
 –הקראים כי מאחר ובן הזוג נמנה על עדת היהודים 

 .דין רבניבבית הוא לא יגיע להתדיין 
 בהם הנושאים בכל הדין בבית תיק לפתיחת 

הרב , הדין בית לאב לפנות יש, הדין בית מטפל
 למזכירות או, 08-9250808' בטל, אברהם גבר

 .08-9249104  ,העליונה המועצה
 
 

 תרומה לקהילה

הינה מוסד ) ר"ע(עמותת היהדות הקראית העולמית 
תרומה  .הלפקודת מס הכנס 46וכר לפי סעיף ציבורי מ

מסכום  35%בגובה  לעמותה מאפשרת לקבל זיכוי מס
זיכוי זה מיועד לא רק לעצמאים אלא לכל . התרומה

 .שכיר שמשלם מס הכנסה

אדם שתרם במשך השנה האזרחית סך : למשל 
 350-לעדה יכול לקבל ממס הכנסה עד כ₪  1,000של 
 .חוקבכפוף ל, בגין מס ששילם, בחזרה₪ 

ויכולה , ורך המשך הפעילותתרומתך חשובה לנו לצ
  !להועיל גם לך
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 ופעיליה הקהילהמוסדות טלפונים של 

 המועצה העליונה והדתית 

  karaite@bezeqint.net רמלה 101ד "ת|  16קלאוזנר ' רח

 08-9221598פקס |   08-9249104' טל  

 08-9250808 גבר םאברההרב  -ד ורישום נישואים "ביה

 050-7162323 לשעבר הרב הראשי - הרב אליהו מרזוק
 054-4918348 הרב הראשי - זפירובן יוסף הרב משה 

 08-9241869 סגן הרב הראשי -הרב דוד אלישע 
 050-5733723 סגן הרב הראשי -הרב עובדיה מורד 

 08-8532655 הדתית המועצה מזכיר -ר אברהם כפלי "ד
 054-2122297 עורך הלוח -הרב מגדי שמואל 

 050-6909535 ר המועצה העליונה"יו -רואה ה נריה

 050-6776873 ר המועצה העליונה"סיו - ןאלישע רצו

 050-4401811 ר המועצה העליונה"סיו -אלי אלטחן 

 054-2613379  ל העמותה"מנכ - שלמה גבר

 03-6092020  גוף מבקר -ח אורי הולצמן "רו

 אופקים סניף 

 abihad@walla.com  אופקים, 5ד "ת|  22ם "הרמב' חר

 08-9924796: 'טל|  08-9963666: פקס  
 052-2948842 שוחט ומוהל, רב אופקים -שה יוסף הרב מ

 052-4708521 סניף אופקים ר"יו -עובדיה כדר 
 052-6656061 גזבר - שלמה טופחי

 050-9924473 מזכיר -דוד יעקב 
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 דאשדו סניף 
 karaite2010@gmail.com  אשדוד, 4ד "ת|  7ל "האצ' רח

 08-8532655: 'טל|  08-8532365: פקס  
 08-8520743 'א רובע, 7ל "האצ' רח, "ענן הנשיא"כ "ביה
 08-8669309 ב"י רובע, 9תשרי ' רח, "כתר תורה"כ "ביה

 052-4236448 אלגזר יוסי - חברה קדישא
 08-8535537 44/4הראשונים ' רח, אטליז אשדוד

 08-8568835 רב אשדוד - אליהו דבחהרב 

 08-8664491 רב באשדוד ומוהל -הרב יוסף אלגמיל 

 054-2122297 רב באשדוד - הרב מגדי שמואל

 052-6434025 מ רב אשדוד"מ -ר אברהם כפלי "ד

 050-2305146  מוהל -גולן יוסף 

 054-2284088 מ רב אשדוד"מ -בן יוסף 

 054-5619144 המרכזי הכנסת בית. ג -יוסי יפת 

 052-2349138 בית הכנסת כתר תורה. ג -אלי כהן 

 054-3220970 אשדוד סניףר "יו - מוטי מנשה

 050-4908265 גזבר - יוסף אברהם

 054-2829295  מזכיר - אמיל יפת

 שבע-ארב סניף 

 ש"ב, 4361ד "ת' | שכונה ד, אברהם אבינו' רחבכ "יהב
 08-6492283: 'טל  

  שבע-בבאררב  -הרב יוסף מורד 
 08-6486752 ש"רב הקהילה בב - הרב יהושע פירוז
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 054-4918348 ש"הרב הראשי ורב בב - זהרב משה פירו
 053-7205182 ך ועוזר רבפעיל חינו - שמחון פירוז
 053-7955655 שבע-באר סניףר "יו - אברהם פסח

 052-6070562 גזבר - דוד אלגזר
 052-2768702 מזכיר - אילן לוי

 050-6727192 שבע-בבאר פעיל - אלטנני מרדכי

 בית עזרא 

 052-6620440 עזרא-חזן בבית - חנן רצון

 ים-בת סניף 

 ים-בת ,299ד "ת|  7העצמאות ' רח, "שערי תקווה"כ "יהב
 03-5082149: 'טל  

 050-5733723 ים-רב בבת - הרב עובדיה מורד
 054-4425420 בית הכנסת. ג - יהושע סייהו
 050-5704479 ר הסניף"יו - עדי ירושלמי
 054-9077348 גזבר - אלפרד פירוז

 077-5046378 מזכיר -חביב פאר 

 ירושלים סניף 

 02-6286688 הרובע היהודי, 8הקראים ' רח, כנסתהבית 
 02-6274728 "מורשת בני מקרא מרכז"

 02-5857935 ירושליםברב  - הרב משה דבח
 050-5733723 כ"יהרב בב - הרב עובדיה מורד
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 מצליח סניף 

 08-9253844 76836מיקוד , מושב מצליח, "מצליח"כ "ב
 054-8048143 רב במושב מצליח - הרב דוד אלישע

  08-9242098 במושב מצליח חזן - אברהם כהן הרב
 050-8319483 מצליח סניף ר"יו - נריה מסעודה

 052-5773154 מצליח סניףגזבר  - חיים כהן
 054-4572539 מזכירת סניף מצליח -אסתר לוי 
 054-2043661  ךפעיל חינו -רותם כהן 

 ערד 

 08-9950045 רב אזור הדרום - הרב אברהם סרגני
  057-8153240 ערדבחזן  - החזן יצחק סרגני

 גת-יתיקר סניף 

 08-6887508 17 גת רחבת' הכנסת ברח בית

 050-9622724 גת-יתירב קר - הרב יוסף פסח
 052-2762155 גת-תיקרי סניףר "יו - אלי מרזוק
 054-6272889 גזבר - אלעד פסח

 סניף ראשון לציון  
 6נחמן סירקין ' הכנסת ברח בית

 052-3663994 צ"ר סניף ראשל"יו -אברהם יעקב 
 054-7910304 צ"ראשל סניף מזכיר - מלאכי אושרן

 050-5229700 גזבר - יוסף אלישע
 052-5715688 פעיל -אלישע  מרדכי
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 רמלה סניף 

  רמלה, 92ד "ת
 08-9250808 16 קלאוזנר' רח - "ענן הנשיא"כנסת הבית 

 08-9248435 צבי-בן' רח - "חיזוק אמונה" נסתכה יתב
 054-5550443 בנימין אלגזר, חברה קדישא
 08-9250825 5 דניאל מנחם' רח, אטליז רמלה

 08-9213372  רמלהרב העיר  - הרב אברהם גבר
 054-7955829 רב ברמלה - הרב ברוך עובדיה

 08-9244408 מונהאיזוק כ ח"חזן בב - הרב ברוך לוי
 054-4925687 ומוהל רכז חינוך, משרת בקודש - מאור דבח

  052-6863783 בית הכנסת חיזוק אמונה. ג - חן כהן

 052-8225731  רמלה סניףר "יו - לוי אליהו
 050-4401811 גזבר - אלי אלטחן

 050-7373227 מזכיר - מרדכי אלגזר

 רנן סניף 

 08-9923065 51110מיקוד , ש משה מרזוק"כ ע"ביה

 08-9922023 רב ברנןמ "מ - החזן משה מסעודה
 050-5312804 רנן סניףר "יו - מרדכי לישע
 052-5360974 גזברית - שושנה כהן

 052-4702729 פעיל נוער - דור כהן
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 :אתרי אינטרנט מומלצים

 www.jkaraite.org  –האתר הרשמי של העדה 
 www.karaim.net  –פורטל היהודים הקראים בישראל 

 www.karaites.org –אתר הקהילה בסן פרנסיסקו 
 www.karaitebooks.com –החנות לספרות קראית 

 

 :ל"כתובות דוא

  karaite@bezeqint.net המועצה העליונה

 moshe.firrouz@gmail.com הרב משה פירוז

 davidelisha81@walla.com הרב דוד אלישע

 jusefp@walla.co.il הרב יוסף פסח

 hnnm12@gmail.com הרב משה יוסף

 kefeli@walla.com החזן אברהם כפלי

 neria@karaite.org.il נריה הרואה

 elisharatzon@walla.co.il אלישע רצון

  eli.eltachan@ericsson.com אלי אלטחן

 shlomogaver@gmail.com שלמה גבר

 benooa@gmail.com בן יוסף

 yosefoon@gmail.com יוסי יפת

 maordabah@walla.com מאור דבח

 chenco423@walla.co.il חן כהן
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 תפילת הדרך ליחיד

 ,יי אבותַ י ואלוהֵ אלוהַ ' ה ,ן מלפניךרצוֹ  
, שתוליכני בשלום ותדריכני בשלום

י  :בוותשמרני מאויב ואורב על הדרך ככת ּכִ
ְך ִלשְׁ ַמלְ  ה ּלָ ָרֶכיךָ ָכל ָמְרָך בְּ ָאָכיו ְיַצּוֶ ִים : ּדְ ּפַ ַעל ּכַ

ֶאֶבן ַרְגֶלךָ שָּׂ יִ  ּגֹף ּבָ ן ּתִ ותקיים עלי מקרא : אּוְנָך ּפֶ
ר : שכתוב ֹכל ֲאׁשֶ יָך ּבְ ַמְרּתִ ְך ּוׁשְ ְוִהּנֵה ָאֹנִכי ִעּמָ

י לֹא ֶאֱעָזְבָך  ֹבִתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהזֹּאת ּכִ ֵלְך ַוֲהׁשִ ּתֵ
י ָלךְ  ְרּתִ ּבַ ר ּדִ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ר ִאם ָעׂשִ : ַעד ֲאׁשֶ

, שאלות לבי לטובהותצליח דרכי ותמלא כל מִ 
 ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל

כי אתה שומע תפילה , י ותשמע כל תחנונירואַ 
 .אמן ,שומע תפילה, 'ברוך אתה ה, כל פה
ם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב' ה  ְבָך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה ְיׂשַ ַלח : ּבְ ִיׁשְ

ּיֹון ִיְסָעֶדךָּ  ל ִמְנֹחֶתָך : ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמּצִ ִיְזּכֹר ּכָ
ֶנה ֶסָלה ְ אִיּתֶ : ְועֹוָלְתָך ְיַדׁשּ : ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ

א ה ם ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל ְיַמּלֵ יׁשּוָעֶתָך ּוְבׁשֵ ָנה ּבִ ל ' ְנַרּנְ ּכָ
ֲאלֹוֶתיךָ  יַע ה: ִמׁשְ י הֹוׁשִ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ יחֹו ַיֲעֵנהּו ' ַעּתָ ְמׁשִ

ע ְיִמינוֹ  ְגֻברֹות ֵיׁשַ ֵמי ָקְדׁשֹו ּבִ ְ ה ָבֶרֶכב ְואֵ : ִמׁשּ ה ֵאּלֶ ּלֶ
ם ה ׁשֵ יר' ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ּבְ ְרעּו : ֱאלֵֹהינּו ַנְזּכִ ה ּכָ ֵהּמָ

ְתעֹוָדד ְמנּו ַוּנִ ֶלְך ַיֲעֵננּו ' ה: ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ּקַ יָעה ַהּמֶ הֹוׁשִ
 .אמן ואמן ,לעולם' ברוך ה: ְביֹום ָקְרֵאנוּ 

 יהִ יְ 

 ַיַעְנךָ 
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 ברכות לפני האכילה
 'נו לשבח את היה של דבר מה ראוי לילפני אכילה או שת

 .עשה עמנושעל נפלאותיו 

 :תברךעל הלחם 

 ִציאּמֹוהַ , ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ 'ה התָּ אַ  ךְ ּורבָּ 
 :ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ

 :תברךכל דברי המאפה מלבד לחם  על

ִמיֵני  ֵראּבֹו, ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ 'ה התָּ אַ  ךְ ּורבָּ 
 :תֹונֹוְמז

 :תברךכל מיני פרות האילן  על

 ִריפְּ  ֵראּבֹו, ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ 'ה הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
 :ָהֵעץ

 :תברךירקות או על פרות מן האדמה  על

 ִריפְּ  ֵראֹובּ , ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ 'ה הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
 :ָהֲאָדָמה

כמו  מים או על כל סוג משקה מלבד יין וכן על מאכלים על
 :תברך' ממתקים וכו, גבינה, ביצים, דגים, בשר

 לּכֹהַ שֶׁ , ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ 'ה הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
 :ֹוְדָברבִּ ִנְהָיה 

 :תברךהיין  על

 ִריפְּ  ֵראּבֹו, ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ 'ה הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
 :ֶפןגָּ הַ 
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 ברכת המזון
 :תברך את ברכת המזון, הארוחה לאחר

בִּ מַ  ךְ ּורבָּ , ּוַמֲאִכיֵלנ   ךְ ּורבָּ , ּויֵענׂשְ
בִּ מַ  ךְ ּורבָּ : ּונּוְֵמַר   ךְ ּורבָּ , ְרֵעִבים יעַ ׂשְ

שָׂ ֶלֶחם ְלָכל־ ֵתןנֹּ הַ  ךְ ּורבָּ : ְצֵמִאים הּוְֵמַר   יכִּ , רּבָ
 ָלםֹוְלע יכִּ , ָמִיםשָּׁ ְלֵאל הַ  ּודֹוה: ֹודּ ַחסְ  ָלםֹוְלע
: ךְ לָ  ּוִיַחְלנ רשֶׁ אֲ כַּ , ּוָעֵלינ' ה ךָ ּדְ ְיִהי־ַחסְ : ּדֹוַחסְ 
 :׀ ְוָאֵמן ָאֵמן, ָלםֹוְלע' ה ךְ ּורבָּ 

 ָלםֹוֵמע, ּוָאִבינ ָרֵאלשְׂ ֱאלֵֹהי יִ ' ה הּתָ אַ  
 ָרהּובגְּ ְוהַ  הלָּ דֻ גְּ הַ ' ְלָך ה: ָלםֹוְוַעד־ע

שָּׁ  י־ֹכלכִּ  דֹוְוַהה ַצחנֶּ ְוהַ  ְפֶאֶרתּתִ ְוהַ   ַמִיםּבַ
׀  ְלֹכל אשֵּׂ ְתנַ מִּ ְוהַ  ְמָלָכהמַּ הַ ' ְלָך ה, ָבָאֶרץּו

 לשֵׁ ֹוה מּתָ ְואַ  ָפֶניךָ לְּ מִ  דֹובכָּ ְוהַ  רשֶׁ ְוָהעֹ : ׁשְלרֹא
 קזֵּ ְלחַ ּו לדֵּ ְלגַ  ְבָיְדךָ ּו, ָרהּוְגבּו חַ כֹּ  ְבָיְדךָ ּו לּכֹבַּ 
, ָלךְ  ּוֲאַנְחנ ִדיםֹומ, ּוֱאלֵֹהינ הּתָ ְועַ : לכֹּ לַ 
 הּ ְנָבֵרְך יָ  ׀ ּוַוֲאַנְחנ: ךָ ּתֶ ְפַאְר ּתִ  םשֵׁ לְ  ְמַהְלִליםּו

ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך : הּ ־יָ ּוַהְלל, ָלםֹוְוַעד־ע הּתָ ֵמעַ 
בֵּ יְ  : ּתֹועִ בְּ  ת־ָאְכָלםאֶ  ֵתן־ָלֶהםֹונ הּתָ ְואַ  ,ּורׂשַ

בִּ מַ ּו, ֶאת־ָיֶדךָ  ֵתחַ ּפֹו  ןֹוָרצ: ןֹוְלָכל־ַחי ָרצ יעַ ׂשְ
בְּ  ׂשַ ֶלֶחם  ּוְוַהְטִריֵפנ, ּנּומֶּ ַהֲעֵבר מִ  ןֹוְוָרז, ּוֵענּתְ

רּו  ךְ ּבָ

 ךְ ּורבָּ 
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 ךָ פְּ אַ  ֶאֶרךְ בְּ : לּכֹ ֲערְֹך לַ  ְלָחְנךָ שֻׁ וְ , ּונקֵּ חֻ 
 ִתיַחתפְּ מִ ּו, ִמיםיָּ ְוקַ  יםיִּ חַ  ּוֲחָסֶדיָך ָאנ תּוִבְגִמילּו

, לּכֹלַ  לכֵּ ְמַכלְ ּו ְמַפְרֵנסּוָזן  אּוה הּתָ אַ  יכִּ : ָיֶדךָ 
: ָראתָ בָּ  רשֶׁ אֲ  ֶתיךָ ֹוְריבִּ ְלָכל  ִמְחָיהּו ןֹוָמז ֵמִכיןּו
 :ָאֵמן: לּכֹ ֶאת הַ  ןזָּ הַ ', ה הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 

 י־כִּ : ִלְבֵני ָאָדם ָתיוֹוְוִנְפְלא, ּדֹוַחסְ ' ַלה 
בִּ הִ   א־לֵּ ְרֵעָבה מִ  ׁשְוֶנפֶ , ֵקָקהׁשֹ ׁשֶנפֶ  יעַ ׂשְ

בָּ יִ  ןֹוְרָעב ִביֵמיּו, ָרָעה ֵעתבְּ  ׁשּולֹא־ֵיבֹ : בֹוט  :ּועׂשְ
ֱאלֶֹהיָך ' ֶאת־ה ּתָ ֵבַרכְ ּו, ּתָ ָבעְ שָׂ וְ  

: ָנַתן־ָלךְ  רשֶׁ אֲ  ָבהּטַֹעל־ָהָאֶרץ הַ 
 ּוְרכבָּ ַאֲהרֹן  יתבֵּ   ',ֶאת־ה ּוְרכבָּ  ָרֵאלשְׂ יִ  יתבֵּ 

 ּוְרכבָּ ' ִיְרֵאי ה  ',ֶאת־ה ּוְרכבָּ  ִוילֵּ הַ  יתבֵּ  :'ֶאת־ה
, ָלםשָׁ ּוְיר ֵכןׁשֹ, ןּיֹוצִּ מִ   'ה ךְ ּורבָּ  :'ֶאת־ה

 ּמֹו׀ ְיָבֵרְך ֶאת־עַ  'ה, ןּתֵ יִ  ּמֹוֹעז ְלעַ ' ה :הּ ־יָ ּוַהְלל
 :׀ ְוָאֵמן ָאֵמן, ָלםֹוְלע' ה ךְ ּורבָּ : םֹולשָּׁ בַ 

 :ואם תרצה תוסיף גם את זה

 ֹובּוְבטּו ּלֹושֶּׁ מִ  ּוָאַכְלנשֶׁ  ָלםֹוֵאל ע 
ֶאת  ןזָּ הַ ', ה הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ : ּוניָּ חִ  לֹודגָּ הַ 

 :ָאֵמן: לּכֹהַ 

 ֶדהֹונ

 ּתָ ְוָאַכלְ 

 ךְ ּורבָּ 
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 ה בקיצורברכת ההשכמ
שהחזְרּתָ בי , ך חי וַקּיָםלֶ מֶ , ניךָ פָ י לְ נִ אֲ  

ֶחמלה ה אמונתך, ִנשמתי ּבְ להגיד . ַרּבָ
ָקִרים . בבקר חסדך ואמונתך בלילות ים ַלּבְ ֲחָדׁשִ

ה ֱאמּוָנֶתךָ   :ַרּבָ
ר ה ה ךְ ּוּבָ י וִ כְ שִׂ הנותן לַ , ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ,ּוֱאלֵֹהינ' ַאּתָ

 .בינה להבחין בין היום ובין הלילה
 :ריםוְ ח עִ פוקֵ , הָ "מֶ  אֱ "האַ בָּ  :כשתעביר ידיך על עיניך

 :ריםסוּ תיר אֲ מַ , הָ "מֶ  אֱ "האַ בָּ  :כשתמתח אבריך ותתיישב
 :המיםץ על ֶר ע האָ רוקַ , הָ "מֶ  אֱ "האַ בָּ  :רגליךא יצוכשת

 :פיםף כפוּ זוקֵ , הָ "מֶ  אֱ "האַ בָּ  :כשתקום
 :רבֶ די גָ עֲ צְ כין מִ המֵ , הָ "מֶ  אֱ "האַ בָּ  :כשתתחיל ללכת

 :מיםרוּ יש עֲ בּ לְ המַ , הָ "מֶ  אֱ "האַ בָּ  :כשתתלבש
יו תָ ווֹ צְ במִ  נושָ ּדְ אשר קִ , הָ "מֶ  אֱ "האַ בָּ  :כשתלבש טלית

 :ציציתפות בְּ נָ ע כְּ בַּ ְר ש אַ נו ללבוֹ וָּ וצִ 
 :יכָ לי כל צָר  יּתָ שִׂ שעָ , הָ "מֶ  אֱ "האַ בָּ  :נעלייםכשתנעל 

 :רהגבוּ ר ישראל בִּ זֵאוֹ , הָ "מֶ  אֱ "האַ בָּ  :כשתתחיל ללכת
 :בקֹ עֲ ת יַ עַ לַ וֹ י ּת שִ נוֹ ם אֱ לֶ י בצֶ אִ ְר וֹ בּ הַ  הָ "מֶ  אֱ "האַ בָּ 

א את הַמִים ָר אשר בָּ  הָ "מֶ  אֱ "האַ בָּ  :כשתרחץ ידיך
 :הריםטְ נִ  ֲאַנְחנוּ ם בָ וּ 

י ינָ עֵ ה מֵ נָ ביר שֵׁ עֲ המַ  הָ "מֶ  אֱ "האַ בָּ  :כשתרחץ פניך
 :יּפָ עַ פְ עַ מֵ  המָ נוּ ְת וּ 

 מֹודה

53



  

 בקיצור ברכת השינה

יל ּפִ מַּ הַ , הינו מלך העולםאלֹ ' ה הּתָ אַ  
, יפָּ עַ פְ ל עַ ה עַ מָ נוּ ְת י וּ ינָ ל עֵ ה עַ נָ י שֵׁ לֵ בְ חֶ 

 :ןיִ ת עָ ן בַּ ישוֹ אִ יר לְ אִ מֵ וּ 
, יתַ אבוֹ י י ואלהֵ אלהַ ' ה, רצון מלפניך 

ים יִּ תי לחַ טָּ ני ממּ ני לשלום ותעמידֵ יבֵ שתשכּ 
ה ר ִמְצוָ בַ ְד ני לִ י בתורתך ותרגילֵ קִ לְ ן חֶ ותֵ , ולשלום

ע גַ י ִמפֶּ נִ ילֵ צּ והַ , הָר ֲעבֵ  א אוֹ טְ י חֵ ידֵ ני לִ ל תביאֵ ואַ 
ת רעים מוֹ לוֹ ני חֲ לוּ הֲ ל יבַ ואַ , יםעִ ים ָר אִ לָ חֳ ע ומֵ ָר 

. תוֶ ן המָ ישַׂ ן אִ והאירה עיַני פֶּ . עיםים ָר ִר רהוּ והִ 
רּוְך אתה ה ּלו בכבוֹ יר לעולָ אִ המֵּ ', ּבָ  :דוֹ ם ּכֻ

הינו ד אלֹ אחָ : אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה
 :קדוש ונורא שמו לעולם ועד ,נוֹונֵ גדול אד

: ותורתו התמימה: אמת: הינו אל אחדאלֹ ' ה
: ונביאיו: אמת: להשו בית התפִ ָד קְ ומִ : אמת
תיו ועדותיו ומשפטים וכל וֹ קּ תיו וחֻ וֹ צְ ומִ : אמת

ך לעולם ימלֹ ' ה, ךלָ מָ ' ה, ךְ לֶ מֶ ' ה: דבריו אמת
ומהללים  ךְ הינו מודים אנחנו לָ ועתה אלֹ : ועד

רך יה מעתה ועד בָ ואנחנו נְ . ךָ פארתֶ לשם ּתִ 
רּוְך ה: יה־עולם הללו  :אמן ואמן, לעולם' ּבָ

רּוךְ   ּבָ

 יהִ יְ 
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 זכר רחמים

טוב וחן וחסד ורחמים וחמלה וחנינה  
י הרוחות הורצון וכפרה מלפני אל אלו

 בשר שהוא צור עולמים על נפש כבוד מעלת-לכל
מן העולם הזה  )ה(שעבר בת אלמוני\ת בן\פלוני

 )ה(והלך, בחפצו וברצונו אלוהי ישראל במאמר
זכר טוב ובמעשים בבשם טוב ו )ה(לבית עולמו

, ברצון עמו )ה(יזכרהואלוהי ישראל . טובים
ִּבְרצֹון ' ָזְכֵרִני ה :ככתוב, בישועתו )ה(ויפקדהו

ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶרי� : ַעֶּמ� ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶת�
וייתן : ִלְׂשֹמַח ְּבִׂשְמַחת ּגֹוֶי� ְלִהְתַהֵּלל  ִעם ַנֲחָלֶת�

 .עם הצדיקים ועם המשכילים )ה(וגורלו )ה(חלקו
ַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי וְ : ככתוב

ְּבטֹוב ָּתִלין  )ה(ַנְפׁשוֹ : ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד
ָיבֹוא ָׁשלֹום : ָאֶרץ וִייַרׁש )ה(ומשפתו) ה(ְוַזְרעו

 )ה(ויקיים עליו: ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם ֹהֵל� ְנֹכחוֹ 
זּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְּננּו ַעל ַיְעלְ  :מקרא שכתוב

: אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: ִמְׁשְּכבֹוָתם
ָאז ִיָּבַקע : ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשוֹ ' ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ָּבה

ַּכַּׁשַחר אֹוֶר� ַוֲאֻרָכְת� ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַל� ְלָפֶני� 
 .אמן ,בגן עדן )ה(מנוחתו: ַיַאְסֶפ�' הִצְדֶק� ְּכבֹוד 

 ןרוֹ כְ זִ 
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 וראשיה המדינה לשלום תפילה

ׁשוָּעה ַהּנֹוֵתן, ָהֲאדֹוִנים ַוֲאדֹוֵני ָהֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי' ה  ּתְ
ִוד ַהּפֹוֶצה, ְורֹוְזִנים ִלְמָלִכים  ֵמֶחֶרב ַעְבּדוֹ  ֶאת־ּדָ

יָעה' ה ָאּנָא, מֹוִנים וִּמּיָד ָרָעה ִקיָפה ּנָא הֹוׁשִ  ְוַהׁשְ
עֹוִנים ֲחָסֶדיךָ  ּנָא ַהְצִליָחה' ה ָאּנָא, ִמּמְ פּוִנים ּבַ , ַהּצְ

ת ַמֲעַלת ֶאת יא וְּגֻדּלַ ָרֵאל ְמִדיַנת ְנׂשִ  ראובן מר ,ִיׂשְ
ֵרי, ריבלין יוסף בן ְלּתוֹ  ְוׂשָ  .ָאֵמן, ֶמְמׁשַ

א ָ רֹום ֵעיֵנינוּ  ִנׂשּ ינוּ  ַלּמָ רּוׂשֹות ְוַכּפֵ ָמִים ּפְ ָ  ַהׁשּ
ה ְתִפּלָ ַעד, ּוְבַתֲחנּוִנים ּבִ א ַהְצָלַחת ּבְ ּסֵ יאוּתוֹ  ּכִ , ְנׂשִ

תּוב ִמְקָרא ָעָליו ִויֻקּיַם ּכָ ן: ׁשֶ  ְיֶביךָ ֶאת־אֹ ' ה ִיּתֵ
ִמים ִפים ָעֶליךָ  ַהּקָ ֶדֶרךְ , ְלָפֶניךָ  ִנּגָ  ֵיְצאוּ  ֶאָחד ּבְ
ְבָעה, ֵאֶליךָ  רֹם: ְלָפֶניךָ  ָינּוסוּ  ְדָרִכים ּוְבׁשִ  ָיְדךָ  ּתָ

ֵרתוּ  ְוָכל־אְיֶביךָ , ַעל־ָצֶריךָ  ֲחׁשוּ : ִיּכָ , ָלךְ  ְיֶביךָ אֹ  ְוִיּכָ
ה מֹוֵתימוֹ  ְוַאּתָ  :ךְ ִתְדרֹ  ַעל־ּבָ

יֵאנוּ  ְיִחי ַלל ִעם ַיַחד ְוַיְצִליחַ  ְנׂשִ ָריו ּכְ  ְוַחְבֵרי ׂשָ
ְלּתוֹ  ָידוֹ ' ה ְוֵחֶפץ, ָיִמים ַיֲאִריךְ , זֶַרע ִיְרֶאה: ֶמְמׁשַ  ּבְ

מוֹ  ְיִהי: ִיְצָלח ֶמשׁ , ְלעֹוָלם|  ׁשְ מוֹ  ִיּנֹון ִלְפֵני־ׁשֶ , ׁשְ
ְרכוּ  ל־ּגֹוִים, בוֹ  ְוִיְתּבָ רּוהוּ  ּכָ ְ  :ְיַאׁשּ

56



  

ָרֵאל ְמִדיַנת ֶאת ּוָבֵרךְ  ֶריהָ  ְוֶאת ִיׂשְ , ׁשֹוְפֶטיהָ , ׂשָ
ֵנם, וְּפִקיֶדיהָ  ֲחָיֶליהָ , ׁשֹוְטֶריהָ  ֵעָצה ְוַתּקְ  טֹוָבה ּבְ
ָפט ְצָדָקה ַלֲעׂשֹות ִמְלָפֶניךָ  ִבים ְלָכל ּוִמׁשְ  ַעל ַהּיֹוׁשְ
ל ְללֹא ָהֲאָדָמה ת ֶהְבּדֵ ַזע ּדָ ר: וִּמין ּגֶ  ּכָֹחם ִייׁשַ
יָקר ּדֹוִרים ְלדֹור ַקְרָנם ְוָתרוּם ה ְוִתְפֶאֶרת ּבִ , ּוְגֻדּלָ

 :ֶסָלה ָאֵמן
 

יֹום' ה ַיַעְנךָ  ּגְֶבךָ , ָצָרה ּבְ ם ְיׂשַ : ַיֲעקב ֱאלֵֹהי|  ׁשֵ
ַלח־ֶעְזְרךָ  ּיֹון, ִמּקֶֹדשׁ  ִיׁשְ  ִיְזּכֹר: ִיְסָעֶדךָּ  ּוִמּצִ
ל־ִמְנחֶֹתךָ  ֶנה ְועֹוָלְתךָ , ּכָ ְ ן־ְלךָ : ֶסָלה ְיַדׁשּ  ִיּתֶ

א ְוָכל־ֲעָצְתךָ , ִכְלָבֶבךָ  ָנה: ְיַמּלֵ יׁשוָּעֶתךָ |  ְנַרּנְ , ּבִ
ם־ֱאלֵֹהינוּ  ֲאלֹוֶתיךָ ' ה ְיַמּלֵא, ִנְדּגֹל ּוְבׁשֵ ל־ִמׁשְ : ּכָ

ה י ַעּתָ י ָיַדְעּתִ יעַ  ּכִ יחוֹ ' ה|  הֹוׁשִ ֵמי ַיֲעֵנהוּ , ְמׁשִ ְ  ִמׁשּ
ְגֻברֹות, ָקְדׁשוֹ  ע ּבִ ה: ְיִמינוֹ  ֵיׁשַ ה ָבֶרֶכב ֵאּלֶ  ְוֵאּלֶ

ם־ה|  ַוֲאַנְחנוּ , ַבּסּוִסים ׁשֵ יר ֱאלֵֹהינוּ ' ּבְ ה: ַנְזּכִ  ֵהּמָ
ְרעוּ  ְמנוּ  ַוֲאַנְחנוּ , ְוָנָפלוּ  ּכָ ְתעֹוָדד ּקַ יָעה' ה: ַוּנִ , הֹוׁשִ
רּוךְ : ְביֹום־ָקְרֵאנוּ  ַיֲעֵננוּ  ֶלךְ ַהמֶּ  |  ָאֵמן, ְלעֹוָלם' ה ּבָ

  :ְוָאֵמן
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 זמירות לברית מילה 

 :ל"יהושע ז' זה הזמר לנימול מאת ר

 ִסיָמןבְּ : ּוְקָהֵלנבִּ  ְלָוהשַׁ וְ : ּוֵחיֵלנבְּ  םֹולשָׁ  
 ..יהי     :לאֵ ּגֹו ןּיֹוְלצִ  אּוָיב: ּוָלנ אבָּ  ןבֵּ  בֹוט

י ִיְתל ֵצלבְּ : ְיִהי ַרֲעָנן ֶלדּיֶהַ  ּדַ  ָרהּתֹובַ ּו: ָנןֹוׁשַ
 ..יהי :ֵאלׁשֹוְלָכל  תדַּ  ףלֵּ ְיאַ : ָנןּבֹוִיְת 

 ֹוְלָחנשֻׁ וְ : ךְ ּוְיִהי ָאר יויָּ ְזַמן חַ : רוךְ בָּ ְיִהי  ֹורֹוְמקּו
 ..יהי :ֵאלגָּ לֹא ִיְת  איכָּ ְוזַ : ךְ ּוְיִהי ָער

: רבֶ גֶּ ֲעֵדי ִיְצַלח ְלָכל : ְלָכל ֶעֶבר לדַּ ִיגְ  ֹומשְׁ 
שְׁ  ֹורֹודבְּ ְיִהי : ְלִיְרֵאי ֵאל ְיִהי ָחֵבר  ..יהי :ֵאלּומּכִ

: ָבהֹוט בֹורבְּ  ןשֵׁ ְיִהי ָד : יָבהשֵׁ ִזְקָנה ְוַגם  ֵדיעֲ 
 ..יהי :ֵכן ֹיאַמר ָהֵאל יכִּ : ְוַגם ַאֲהָבה ֹול םֹולשָׁ וְ 

: ְלַיד ָיִמין ְיִהי ִנְסָמךְ : ָמךְ שְׁ  דֹוׁשקָ  איכָּ זַ  יחַ 
 ..יהי :ָרֵאלשְׂ יִ  לכָּ  ֶקֶרבבְּ : ָמךְ ֹנעֲ  תֹוְוַלֲחז רקֵּ ְלבַ 

 :ל"יהושע ז' ותאמר גם את זה הזמר של ר

 תכַּ ִבְר בְּ : הּלְָתהִ ּו בֹוט םשֵׁ לְ : ַנֲחָלה 
 ..ירשת            :ִניםֹוָאֵמן ע: יָלהּמִהַ 

 ִהייְ 

 תֻרשַּׁ יְ 
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ּמֹוהַ   תּוְלֵעדּו: ָנהּוִלְתב הכֶּ ִיזְ : ָנהֹומשְׁ לִ  לּנִ
 ..ירשת :ִביִניםׁשֹושְׁ  ְמַחתשִׂ לְ ּו: ֶנֱאָמָנה

 ָבִניםבְּ : ִניםֹוֵאל ְנכ ְבִריתבִּ : ָיִמים ַנתֹומִלשְׁ וְ 
 ..ירשת :ִניםֹוְנבּוֲחָכִמים : ֶנֱאָמִנים

: ִמְצָוהּו ָרהֹוְות: ַאֲחִרית ְוִתְקָוה: ְלָוהשַׁ וְ  םֹולשָׁ 
 ..ירשת :ִניםׁשֹוִרא ְבִריתּו

 ןֹוֶהְגי ֹונֹוֶהְגי: בֹוִסיָמן ט ֹוִסיָמנ: בֹוִעְנָין ט ְנָינֹועִ 
 ..ירשת :ְזֵקִנים בֹושַׁ מבְּ : בֹוט

 

 

 ברכת הגומל

, כל מי שיצא מצרה לרוחה צריך לספר את ישועת השם
 :בפני רבים בזו הלשון' לשבח ולהודות לה

ַהיֹודע , ֶמֶל� ָהעוָלם ,ֱא�ֵהינּו' ַאָּתה ה 
, ּוִמָּכל ָדָבר ָרע הוֹ ִֹשיַעִני, ָצַרת ַנְפִשי

ְוַעל , הֹוִציַאִני ּוְגָאֵלִני ּוִמָצָרה ,ּוִמָּכל ָצָרה ָּפַדִני
ָּברּו� ַאָּתה  :ְוֶאל ְרָוָחה ֱהִביַאִני ,ַרְגָלי ֱהִקיַמִני

 : ּפֹוֶדה ֶנֶפש ֲעָבָדיו ,'ה

 הקהל יאמר

:הּוא ִיְגָמְל� ֶסָלה ,צּור  ֶֹׁשְגָמְל� טֹוב

 ָּברּו�
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 לימוד תורה תברכ
גדול , אחד אלוהינו: אחד' ה, הינוואל' ה ,שמע ישראל

 .מו לעולם ועדקדוש ונורא ש, אדונינו
שנו ּדאשר ִק  ,מלך העולם ,אלוהינו' ברוך אתה ה

והערב נא  .אמן: במצוותיו וציונו לעסוק בדברי תורה
, ך בפינו ובפיות עמך ישראלתאלוהינו את דברי תור' ה

ונהיה אנחנו כולנו וצאצאינו יודעי שמך ולומדי תורתך 
' וך אתה הבר. ושומרי מצוותיך ועושי רצונך לשם שמים

 .אמן ,המלמד תורה לעמו ישראל ,מלך העולם ,אלוהינו
אשר בחר בנו מכל  ,מלך העולם ,אלוהינו' ברוך אתה ה

, נותן התורה ,'ברוך אתה ה: העמים ונתן לנו את תורתו
אלוהים נַָתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ָלַדַעת ָלעּות ֶאת ' ה .אמן

: ר ָיִעיר ִלי ֹאֶזן ִלְׁשֹמַע ַּכִּלּמּוִדיםָיֵעף ָּדָבר ָיִעיר ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבקֶ 
: אלהים ָּפַתח ִלי ֹאֶזן ְוָאֹנִכי �א ָמִריִתי ָאחֹור �א ְנסּוֹגִתי' ה
ַעל ֵּכן ַׂשְמִּתי ָפַני  ,ִלי ַעל ֵּכן �א ִנְכָלְמִּתי-הים ַיֲעָזרואל' ה

 אלוהי' יהי רצון מלפניך ה. ַּכַחָּלִמיׁש ָוֵאַדע ִּכי �א ֵאבֹוׁש
, והדריכיני בדרכי תורתך, יי עם כל חבַר שתתן מרוחך אלַ 

והוריני דרך עץ החיים , להסתופף בביתך תמיד
 .והטעימני ממטעמיך הצפונים  לצדיקי עמך

 :תאמר אחר הלימוד

ששמת חלקי עם בני  ,אלוהי' ה ,מודה אני לפניך
לקבל שכר חיי העולם , כים לדברי תורהְׁש מַ , הנביאים

. אלוהי' מך הנפשי צרורה בצרור החיים עִ עד היות , הבא
 .אמן ואמן, לעולם' ברוך ה
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Universal Karaite Judaism - Phones 

Israel 

Chief Rabbi Moshe Firrouz 054-4918348 

Vice Rabbi David Elisha 054-8048134 

Vice Rabbi Ovadia Mourad 03-5530833 

President Neria Haroeh 050-6909535 

Vice President Elisha Ratzon 050-6776873 

Vice President Eli Eltachan 050-4401811 

CEO Shlomo Gaver 054-2613379 

The Karaite Jews of America 

Acting Rab Joe Pessah 650-564-9823 

President Henry Mourad 650-941-8840 

Vice President Amin Pessah 

Secretary David Ovadia  

Treasurer Marc Khedr 650-871-9727 

The Karaite Jews in Europe 

PARIS Joseph Darwish 0139438547 

MARSEILLE Dr. Andre Siahou 0491830677 

LAUSANE  

ISTAMBUL Mihal Orme  mihailorme@yahoo.com.tr 
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 ו"תשע'ה בישראל והצומות המועדים ימי

 15/09/2015 בתשרי' א   שלישי יום תרועה

 24/09/2015 בתשרי' י  חמישי יםכיפורהיום 

 29/09/2015 ו בתשרי"ט  שלישי חג הסוכות

 06/10/2015 ב בתשרי"כ  שלישי שמיני עצרת

 08/10/2015 בתשרי ד"כ  חמישי שביעי צום ה

 22/12/2015 בטבת 'י  שלישי עשירי צום ה

 23/02/2016 ד באדר"י  שיילש פוריםשל  'יום א

 22/04/2016 ד בניסן"י  ישיש ליל פסח

 23/04/2016 ו בניסן"ט  שבת חג המצות

 24/04/2016 בניסן ז"ט  ראשון הנפת העומר יום

 29/04/2016 בניסן א"כ  שישי שביעי עצרת

 05/05/2016 בניסן ז"כ  חמישי הזיכרון לשואהיום 

 11/05/2016 באייר' ד  עיירב  ל"צה ללילח 'יום הז

 12/05/2016 באייר' ה  חמישי יום העצמאות

 05/06/2016 באייר ט"כ  ראשון איחוד ירושליםיום 

 12/06/2016 בסיוון' ו  ראשון שבועותהחג 

 14/07/2016 בתמוז' ט  חמישי הרביעיצום 

 11/08/2016 באב' ז  חמישי צום שבעה באב

 14/08/2016 באב' י  ראשון צום עשרה באב

 03/10/2016 בתשרי' א   ינש ז"תשע יום תרועה
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Festivals, Holidays & Fasts - San Francisco 

Rosh Hashana (New Year)  Tue. 15/09/2015 
Yom Kippur Thu.  24/09/2015 
Sukkoth Tue.  29/09/2015 
Simhat Torah Tue.  05/10/2015 
Fast of Gedalia (Shevii)   Thu.  08/10/2015 
Fast of the 10

th
 of Tevet Tue.  22/12/2015 

Purim (1st day) Tue.  23/02/2016 
Eve of Passover (Pessah) Fri.  22/04/2016 
Passover (Pessah, 1st day) Sut.  23/04/2016 
Yom Hanaphat Ha'Omer Sun.  24/04/2016 
Shevi'i Aseret (7th Passover) Fri.  29/04/2016 
Memorial Day (Holocaust) Thu.   05/05/2016 
Memorial Day (Soldiers) wed.  11/05/2016 
Independence Day Thu.  12/05/2016 
Annexation of Jerusalem  Sun.  05/06/2016 
Shavuot Sun.  12/06/2016 
The Fast of: 

The 9
th

 of Tammuz Thu.  14/07/2016 
The 7

th
 of Av  Wed.  10/08/2016 

The 10
th

 of Av (Eykha)  Fri.  12/08/2016 

Rosh Hashana (New Year)  Sun. 02/10/2016 
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UNIVERSAL KARAITE JUDAISM 

THE RELIGIOUS COUNCIL 

P.O.B 101 RAMLAH 7210002 ISRAEL 

Tel 08-9249104    Fax 08-9221598 

 

CALENDAR 
For Fixing the New Moon Days, the 

Festivals and the Fasts of the Year 

For the Horizon of Israel 

 

For The Year 

5776 –ג "לפ ו"עתש'ה  

)2015-2016(  
From Creation – Nineteenth (19th) Year 

of the 304rd Lunar Cycle 

 

FIXED BY 

THE COUNCIL OF HAKHAMIM 

APPROVED BY 

THE RELIGIOUS COUNCIL 
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