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 הראשי לשנה החדשה החכםברכת 

 
 ואחיותיי היקרים, בני ובנות עדתנו היקרים! יאחי
  

ה' הטוב והמטיב אשר ברכנו וזיכנו בעוד שנה מבורכת ברוך 
ומשמחת. כמו בשנים הקודמות גם בשנה האחרונה אנו 
עמלנו רבות לפתח ולקדם את הקהילה בתחום הרוחני 
ובתחום החברתי, בארצנו ובקהילותינו בחו"ל. אחד מן 
המיזמים החשובים שנמצא בימים אלה במרכז המאמץ 

לעדתנו במתחם בית כנסת  שלנו הוא הקמת מרכז המורשת
ע"ש ענן הנשיא בירושלים. בשנה האחרונה גם סיימנו את 

אנו ממשיכים  הדין של העדה.-בנייתו המחודשת של בית
מספר החתונות בעדה וכמו כן בלראות את הגידול 

הצטרפות של יהודים מזרמים אחרים לעדתנו, ואף בשנה 
 האחרונה נערך טקס גיור חמישי בארה"ב.

 
ש לברך כל אחד ואחת מכם במיטב הברכות אני מבק

והישועות ומאחל לכם שנת שגשוג והצלחה בכל מעשי 
של  חסדיו את ויום יום בכל לזכור עלינו .ידיכם לטובה

 שהם עמו כפי הברית את ולשמור אבותינו ואלוהי אלוהינו
ּטֹוב; -ִהִגיד ְלָך ָאָדם, ַמה"מיכה:  הנביא בדברי מובאים

ֲעׂשֹות ִמְׁשָפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, -ִמְמָך, ִכי ִאם ה' ּדֹוֵרׁש-ּוָמה
 )מיכה  ו', ח'(. ֱאֹלֶהיָך." -ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת, ִעם
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חובה עלינו לזכור ולשמור את יום השבת באשר הוא שורש 
כל ברכה וכל הצלחה היות והוא השורש של הברית בינינו 

 . ובין בורא עולם
 

כל מתנותיו הנפלאות עלינו  להכיר תודה לאל יתברך על 
)בריאות, ילדים, אושר ושמחה( שהוא מעניק לנו בכל יום 
ויום. אל לנו חלילה לחפוץ בדרכים עקלקלות הרחוקות 

 מתורותיו ומצוותיו הנפלאות ככתוב:
 

ּור  ּדֶ֗ י ִמִ֝ ית ֱאֹלַהַ֑ ְסתֹוֵפף ְבֵבֵ֣ ְרִתי ִהִ֭ ֶלף ָבַחֶ֗ ָא֥ יָך ֵמֵ֫ י ֽטֹוב־֥יֹום ַבֲחֵצֶרֶ֗ ִכִּ֤
ַׁשעְבָאֳהלֵ   )תהילים פד,יא( .י־ֶרֽ

 
לסיום, יהי רצון מלפני בורא עולם שישמע תפילותינו ויאזין 
לתחנונינו וישלח לנו במהרה את משיח צדקנו למען שמו 

 ונאמר אמן. הגדול והנורא במהרה ובזמן קריב.
 
 

 ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
 

 רבות, טובות ונעימות, לשניםתזכו 
 

 ,בשם  מועצת  חכמי  העדה
 הראשיהחכם משה בן יוסף פירוז,   החכם
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 יו"ר המועצה העליונה ברכת
 

 קהל הקודש,

 שלום רב,

 

בפרוס השנה החדשה, ברצוני לאחל לכם ולבני משפחותיכם 

 שנה טובה ומבורכת, שנת בריאות והצלחה.

בשנה החולפת נעשתה פעילות ענפה במישורים רבים 

לשנה ו נותייכנמה בתווברצוני לשתף אתכם במספר הישגים 

 הקרובה.

 

, שנה , לפני כחצייו"ר המועצה העליונהעם כניסתי לתפקיד 

כתיבת טיוטה משמעותיים ל חקיקה התחלנו בתהליכי

 , תוך הקפדה עללהצעת חוק שמרכזת את צרכי בני הקהילה

איכות ומקצועיות במטרה להשיג שיפור ומתן שרותי דת ב

 עמותה.של ה דתייםה יהעדיאת 

באזורים השונים נה האחרונה, סיירתי שחצי במהלך ה

ספקיי , נפגשתי במשרדי עם ובמקומות השייכים לעמותה

ליצור הסדרים כלכליים לחברי רבים על מנת שירות 

 .העמותה תוך שימוש בכוח המספרי של בני הקהילה

המתנדבים , חברי הוועדים האזורייםאני מברך את 

 .דיבותהנדיבים והנ, יחד עם בכל האזורים והמתנדבות

אתם הבאתם ישועה לזולתכם, ובראש וראשונה לאלה 
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וזאת ללא בקשת תמורה,  להושיע לעצמם.משידם קצרה 

 ולעתים קרובות תוך כדי הקרבה עצמית.

את האֵחרּות שבין האנשים הפכתם לאְחריּות כלפי כל אחד 

 שאו ברכה ויבוא שלום עליכם. מהם.

 

, נתניהובנימין מר  ראש הממשלהכבוד ברכה מיוחדת ל

שרי , ושאר ראובן ריבלין מר נשיא המדינהלכבוד ו

חברה נמדדת לפי חוליותיה החלשות, זכרו שהממשלה, 

ם לטובה כיצליח דרכ , שהאלומוערכת לפי עוצמתה לחזקן

נו יח ידיכם להביא צדק וישע לעמיותצל בהנהגת המדינה

 .ישראל

 

 שמירת החוסן העדתיעל  לל העדהלסיום, ברצוני להודות לכ

והדתי, שימור איחודנו כעדה אחת ומלוכדת נותן לנו את 

שך היכולת לשנות, לעשות ולתקן למען בנינו ובנותינו להמ

. אנו עושים מאמצים במסורת האבות אברהם, יצחק ויעק

ונמשיך  לבני הקהילה תתיוהשרירומשמעותיים לשפר את 

לעשות זאת במרץ גם בשנים הקרובות. אין לי ספק כי 

 , נצליח להשיג את יעדנו.ואיחוד עדתילה בשיתוף פעו
 

 ,שלכם
 לוי עודד

 יו"ר המועצה העליונה
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 היהדות הקראית

חלק בלתי נפרד מעם  מהוויםהיהודים הקראים אנו, 
ניתנה למשה , שתורה הכתובהישראל, מאמינים ב

כפי מקיימים אותה סיני ו-ע"ה במעמד הר נביאנו
וסיף על שקיימו אותה בזמן מלכות ישראל, מבלי לה

 הכתוב או לגרוע ממנו.
-הקראית מיוסדת על ספרהיהודית  הפרשנות 

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

 פירושימצוות אחדות יוצאות בהיקש על פי  ;וברורה
 חכמינו.

 ןמצוות בתורה, שנצטוו עליה נןיש ,נוסף על אלה 
סיני )כגון -בותינו וקיימו אותן עוד לפני מעמד הרא

אופן ביצוען ואולם, מילה וקידוש החודש(, ה-ברית
המפורט נודע רק מן ההעתקה המשתלשלת מאב לבן 

 מדורי דורות.
נביאי הצדק ההולכים בדרכי הקראים, היהודים  

והאמת, אינם רואים לעצמם זכות וסמכות לשנות 
, להוסיף ורת ה' תמימה"דברי תורה, שעליה נאמר: "ת

 . לה או לגרוע ממנה
ידי -, עלהפשטקיום מצוות התורה הכתובה לפי  

כלל עם ישראל יביא להגדלת ברכת השם ויקרב את 
 הגאולה, כפי הבטחת השם לאבותינו.
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 קידוש ראשי החודשים

פי ראיית הירח הוא הלכה קדומה -קידוש החודש על
של מקיימי  םבישראל. הלכה זו, מהווה אחד המאפייני

ד ההלכה הקראית דוגמה לייחו ההלכה השורשית ומהווה
לכן דאגו חכמי הקראים להנציח זאת  מן ההלכה הרבנית.

 בספרי התפילה ובשטרות הנישואין.
 הקהל מאמת "וראשי החודשים בראיית  – בתפילה

 ".אמת –הירח 

 החתן והכלה נשבעים "לשמור את  –ס הנישואין קבט
 ראיית הירח" וחותמים  על כך.המקודשים ב ה'מועדי 

התנ"ך כולל בתוכו את מובן קידוש החודשים לפי ראיית 
, ה"ממשל", "הירח כעולה מן המשמע של המלים "אות

 חודש"."ו "ֵעד"
 ככתוב: "ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָשִנים"  – תאֹו 

 .(14 ')בראשית א

  ְֶוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשלֹות ככתוב: "ֶאת ַהָיֵרַח  – ְמָׁשָלהמ
 .(9 "ו)תהילים קלַבָלְיָלה" 

  ֵככתוב: "ְכָיֵרַח ִיכֹון עֹוָלם ְוֵעד ַבַשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה" – דע 
 .(38פ"ט  ,)שם

   (2ב ")שמות יככתוב: "ַהֹחֶדש ַהֶזה ָלֶכם"  – שדֶ ח. 
הדין היו מתיישבים ומקבלים -ביתחברי בזמן המלכות 

, והיו חוקרים אותם החדש ירחה או אתרעדות מאלה אשר 
 עד היותם משוכנעים כי קיבלו עדות נאמנה.

דעת פי ראיית אור הירח קראו חכמינו "-קידוש עלל
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 ", כי זוהי הידיעה הוודאית.הברור
 – כאשר נבצר מיכולת חכמינו לקבל עדות על זיהוי אות 

ת של עננות, אובך קריֹוהתחדשות אור הירח, מסיבות ִמ 
נסמכו על דרך שלדעתם מביאה את הידיעה  וכדומה,

", שנחשבה דעת ההקרבההקרובה ביותר לאמת ולזו קראו "
בעיניהם כראייה ממש. הקרבה אשר לא עמדה במבחן 

 דחו אותה. – המציאות
ההתפתחות הטכנולוגית, קידום הידע האסטרונומי  

פשרו לנו להגיע ולמידת ממצאי תצפיות אור הירח ִא 
ויקות להפליא מהן ניתן ללמוד מתי מדלתוצאות חישוב 

לאחר הסתתרו ראייה הראשונה של הירח תתאפשר ה
במידה ולא תהיינה הפרעות זמניות המונעות את הראייה, 

 ".אפשרות הראייהקראו חכמינו " ולזה

 :מידע אסטרונומי אסףהמקורות מהם נ

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

תחזיות ו "חזון שמים" מישראל תתוכנ, קינגדם-יונייטד
 .מצפה הכוכבים מדרום אפריקה

*      *      * 
הרשמי והיחיד של היהדות  הינו הלוח המוסמךלוח שנה זה 

מועצת חכמי העדה  מופץ ע"יהקראית העולמית, ורק הוא 
ים בקיום מועדי השם להנחות החפצאת חבריה ובא  ומחייב

 על פי אפשרות הראייה.
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 הנחיות כלליות
ראשי החודשים נקבעו בסיוע שיטות חישוב מדעיות  .א

המספקות ממצאים על אפשרות ראיית הלבנה בעולם ביחס 
 לשקיעת השמש באופק מדינת ישראל.

בלילה בו קבענו ראש חודש תראה הלבנה בעולם לפני שקיעת  .ב
ח )כלומר לא יהיו גורמים השמש בארץ אם יהיה האופק צ

מפריעים כגון: עננים, לחות, הפרעות אטמוספריות, 
 טופוגרפיות וכדומה(.

. בדקות בארץ שרות הירחבתחילת כל חודש מצוין משך זמן  .ג
זהו משך הזמן משקיעת השמש ועד שקיעת הירח בערב ר"ח. 

 ,זווית נטיית החרמששל הירח,  חלקו המוארכמו כן מצוינים 
 .י שוכני ארץוצורתו לעינ

 בכל עמוד של חודשי השנה ציינו את זריחת השמש. .ד

 .)מ"ה( מחלף הירחבכל חודש ציינו את הזמנים בהם חל רגע  .ה
זהו הרגע בו נמצא הירח בין כדור הארץ לבין השמש, בו חלקו 
המואר של הירח המופנה כלפי כדור הארץ התמזער לגודלו 

 המזערי ולאחר מכן גדל חזרה.

ולפי שעון  אופק ירושליםם בלוח זה הם לפי הזמנים המצויני .ו
חורף, אולם בהנהגת שעון קיץ יש לתקן בהתאם. זמני 
השקיעה באופקים אחרים הם שונים והם תלויים בקווי אורך, 

 רוחב וגובה מעל פני הים.

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

מוצאי חצי שעה לפני שקיעת השמש.  –מועד כניסת שבת, חג ו .ח
 שבת, חג וצומות חצי שעה אחרי שקיעת השמש.

ההיטהרות מטומאה: רחיצה וכיבוס בגדים לפנות ערב,  .ט
 .וההיטהרות תקפה לאחר שקיעת השמש
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 תשרי  ה'תשע"ז
Oct.2016השביעיהחודש 

46זוית  2.55°חלקו המואר %דקות61

Dateש.שמשכני'/יצ'זריחת השמש 05:30יוםתאריך

17:243יום תרועה, פרשת קדשים *שניא

ליל סליחות      *שלישיב
17:54מומ"ק

17:224

17:215ליל סליחות*רביעיג

17:206ליל סליחות*חמישיד

17:4917:197ערש"קליל סליחות*ששיה

17:178*שבתו

ליל סליחות        *ראשוןז
17:46מוש"ק

17:169

17:1510ליל סליחות*שניח

16:4417:1411ערב יוה"כליל סליחות   *שלישיט

17:1312יום הכיפורים  פרשת   אחרי מות*רביעיי

חמישייא
17:42מוצאי יוה"כ

17:1213

16:4117:1114ערש"קששייב

17:1015 האזינופרשתשבתיג

ראשוןיד
17:38מוש"ק

17:0816

17:0717*שניטו

 ימים אשר אין עורכים בהם טקסי נישואין*

שרות הירח 

חג הסוכות  פרשת אמור

ערמ"ק 16:38

פרשת וילך, שבת רחמים
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 תשרי  ה'תשע"ז
Oct.2016השביעיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'זריחת השמש 05:41יוםתאריך

ב' של סוכות         *שלישיטז
17:36מומ"ק

17:0618

17:0519ג' של סוכות     *רביעייז

17:0420ד' של סוכות*חמישייח

16:3317:0321 ערש"קה' של סוכות         *ששייט

17:0222וזאת הברכהפרשת*שבתכ

16:3117:0123 ערמ"קז' של סוכות          *ראשוןכא

17:0024*שניכב

ערב צום*שלישיכג
17:30מומ"ק

17:0025

16:5926צום השביעי     #רביעיכד

16:5827חמישיכה

16:2716:5728ערש"קששיכו

16:5629בראשיתפרשתשבתכז

מ"ה 19:37ראשוןכח
17:25מוש"ק

16:5530

16:5431ערב ראש חודש חשוןשניכט

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

שמיני עצרת  פרשת  וזאת הברכה

11



 חשון ה'תשע"ז
Nov.  2016השמיניהחודש 

27זוית  0.87°חלקו המואר %דקות44

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

Nov.16:531ראש חודש חשוןשלישיא

16:532 רביעיב

16:523  חמישיג

16:2116:514ערש"קששיד

16:515נחפרשתשבתה

ראשוןו
17:20מוש"ק

16:506

16:497  שניז

16:488  שלישיח

16:479  רביעיט

16:4610  חמישיי

16:1616:4611ערש"קששייא

16:4512 לך-לךפרשתשבתיב

ראשוןיג
17:15מוש"ק

16:4513

16:4514 שנייד

16:4415  שלישיטו

שרות הירח 

זריחת השמש 05:52
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 חשון ה'תשע"ז
Nov.  2016השמיניהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

16:4416  רביעיטז

16:4317  חמישייז

16:1316:4318ערש"קששייח

16:4219וירא, עקידת יצחקפרשתשבתיט

ראשוןכ
17:12מוש"ק

16:4220

16:4121  שניכא

16:4122  שלישיכב

16:4123  רביעיכג

16:4024  חמישיכד

16:1016:4025ערש"קששיכה

16:4026חיי שרהפרשתשבתכו

ראשוןכז
17:10מוש"ק

16:4027

16:4028 שניכח

16:4029 מ"ה 14:17שלישיכט

16:4030 ערב ראש חודש כסלורביעיל

זריחת השמש 06:05
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 כסלו ה'תשע"ז
Dec.2016התשיעיהחודש 

22זוית  1.27°חלקו המואר %דקות60

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

Dec.16:401ראש חודש כסלוחמישיא

16:1016:402ערש"קששיב

16:403תולדות פרשתשבתג

ראשוןד
17:10מוש"ק

16:404

16:395 שניה

16:406  שלישיו

16:407רביעיז

16:408  חמישיח

16:1016:409ערש"קששיט

16:4110ויצא, סולם יעקבפרשתשבתי

ראשוןיא
17:11מוש"ק

16:4111

16:4112  שנייב

16:4113 שלישייג

16:4114 רביעייד

16:4215  חמישיטו

שרות הירח 

זריחת השמש 06:18
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 כסלו ה'תשע"ז
Dec.2016התשיעיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

16:1216:4216ערש"קששיטז

16:4317 וישלחפרשתשבתיז

ראשוןיח
17:13מוש"ק

16:4318

16:4419  שנייט

16:4420  שלישיכ

16:4521 רביעיכא

16:4522  חמישיכב

16:1616:4623ערש"קששיכג

16:4624 וישבפרשתשבתכד

ראשוןכה
17:17מוש"ק

16:4725

16:4726  שניכו

16:4827 שלישיכז

16:4828 רביעיכח

16:4929 מ"ה 08:52חמישיכט

16:2016:5030ערב ראש חודש טבת          ערש"קששיל

זריחת השמש 06:29
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 טבת ה'תשע"ז
Dec. 2016/Jan. 2017 העשיריהחודש 

19זוית  1.81°חלקו המואר %דקות74

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

16:5031מקץ, ראש חודש טבתפרשתשבתא

Jan. 2017ראשוןב
17:21מוש"ק

16:511

16:522 שניג

16:533  שלישיד

16:534  רביעיה

16:545חמישיו

16:2516:556ערש"קששיז

16:567ויגשפרשתשבתח

ערב צוםראשוןט
17:27מוש"ק

16:578

16:589 #שניי

16:5910  #שלישייא

17:0011 #רביעייב

17:0012  #חמישייג

16:3117:0113ערש"ק#ששייד

17:0214 ויחי יעקבפרשת#שבתטו

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

שרות הירח 

זריחת השמש 06:36

צום העשירי 
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 טבת ה'תשע"ז
Jan. 2017העשיריהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

#ראשוןטז
17:33מוש"ק

17:0315

17:0416  #שנייז

17:0517  #שלישייח

17:0618  #רביעייט

17:0719  #חמישיכ

16:3817:0820ערש"ק#ששיכא

17:0921 ואלה שמותפרשת#שבתכב

#ראשוןכג
17:39מוש"ק

17:0922

17:1023  #שניכד

17:1124 #שלישיכה

#17:1225רביעיכו

17:1326 #חמישיכז

16:4417:1427ערש"ק#ששיכח

02:0517:1528וארא       מ"הפרשת#שבתכט

ראשוןל
17:46

17:1629

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

ערב ראש חודש שבט          מוצש"ק

זריחת השמש 06:36
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 שבט ה'תשע"ז
Jan./ Feb. 2017האחד עשרהחודש 

18זוית  2.9°חלקו המואר %דקות92

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:1730 ראש חודש שבטשניא

17:1831 שלישיב

Feb.17:191 רביעיג

17:202  חמישיד

16:5117:213ערש"קששיה

17:224 בא אל פרעהפרשתשבתו

ראשוןז
17:52מוש"ק

17:225

17:236  שניח

17:247  שלישיט

17:258  רביעיי

17:269  חמישייא

16:5717:2710ערש"קששייב

17:2811 בשלחפרשתשבתיג

ראשוןיד
17:58מוש"ק

17:2812

17:2913 שניטו

שרות הירח 

זריחת השמש 06:30
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 שבט ה'תשע"ז
Feb. 2017 האחד עשרהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:3014  שלישיטז

17:3115  רביעייז

17:3216  חמישייח

17:0217:3217ערש"קששייט

17:3318 יתרופרשתשבתכ

ראשוןכא
18:04מוש"ק

17:3419

17:3520  שניכב

17:3521  שלישיכג

17:3622  רביעיכד

17:3723  חמישיכה

17:0817:3824ערש"קששיכו

17:3925משפטיםפרשתשבתכז

מ"ה 16:56ראשוןכח
18:09מוש"ק

17:3926

17:4027 ערב ראש חודש אדרשניכט

זריחת השמש 06:18
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 אדר ה'תשע"ז
Feb./Mar.2017 השנים עשרהחודש 

19זוית  1.33°חלקו המואר %דקות57

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:4128 ראש חודש אדר שלישיא

Mar.17:421 רביעיב

17:432 חמישיג

17:1317:433ערש"קששיד

17:444תרומהפרשתשבתה

ראשוןו
18:15מוש"ק

17:455

17:456 שניז

17:467  שלישיח

17:478  רביעיט

17:489 חמישיי

17:1917:4910ערש"קששייא

17:4911שבתיב

ראשוןיג
18:20

17:5012

17:5113יום א' של פוריםשנייד

17:5114שלישיטו

שרות הירח 

 פרשת תצוה,  שבת סמוך לפורים

יום ב' של פורים

ע. פורים קריאת המגילה     מוש"ק

זריחת השמש 06:04
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 אדר ה'תשע"ז
Mar.2017 השנים עשרהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:5215  רביעיטז

17:5316  חמישייז

17:2317:5317ערש"קששייח

17:5418 כי תשאפרשתשבתיט

ראשוןכ
18:25מוש"ק

17:5519

17:5520  שניכא

17:5621  שלישיכב

17:5722  רביעיכג

17:5723  חמישיכד

17:2817:5824ערש"קששיכה

17:5925ויקהל ופקודיפרשתשבתכו

ראשוןכז
18:29מוש"ק

17:5926

18:0027  שניכח

18:0128 מ"ה 4:56שלישיכט

18:0129 רביעיל ערב ראש חודש ניסן

זריחת השמש 05:46
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 ניסן ה'תשע"ז
Mar./Apr. 2017 הראשוןהחודש 

23זוית  3.45°חלקו המואר %דקות93

(שמות י"ב 2)

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

18:0230 ראש חודש ניסןחמישיא

17:3318:0331ערש"קששיב

Apr.18:031ויקראפרשתשבתג

ראשוןד
18:34מוש"ק

18:042

18:053 שניה

18:054  שלישיו

18:065 רביעיז

18:076  חמישיח

17:3718:077ערש"קששיט

18:088צו, הלל הגדולפרשתשבתי

ראשוןיא
18:39מוש"ק

18:099

18:0910שנייב

18:1011  שלישייג

17:4018:1112ערמ"קליל הסדר         רביעייד

  "החודש הזה לכם ראש חודשים

ראשון הוא לכם לחודשי השנה"

שרות הירח 

זריחת השמש 05:28
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 ניסן ה'תשע"ז
Apr. 2017הראשוןהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'ז.השמש 5:09ספירת העומריוםתאריך

18:1113*חמישיטו

   ערש"ק*ששיטז
מומ"ק 18:41  

17:4218:1214

18:1315שמיניפרשת*שבתיז

א * ראשוןיח
18:43

18:1316

18:1417  ב *שנייט

17:4518:1518ערמ"קג *שלישיכ

18:1519ד *רביעיכא

ה חמישיכב
18:46מומ"ק

18:1620

17:4718:1721ערש"קו ששיכג

18:1822פרשת תזריע ומצורעש.אשבתכד

חראשוןכה
18:48מוש"ק

18:1823

18:1924טשניכו

18:2025ישלישיכז

18:2026מ"ה 14:16יארביעיכח

18:2127 ערב ראש חודש אייריבחמישיכט

מוש"ק
יום הנפת העומר      

שביעי עצרת, פרשת בשלח

 # יום הזיכרון לשואה #

חג המצות, פרשת בא אל פרעה
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 אייר ה'תשע"ז
Apr./ May. 2017השניהחודש 

34זוית  2.25°חלקו המואר %דקות68

Dateש.שמשכני'/יצ'ז.השמש 4:53ספירת העומריוםתאריך

17:5218:2228יגששיא

18:2329אחרי מותפרשתש.בשבתב

טוראשוןג
18:54מוש"ק

18:2430

18:241טזשניד

18:252 יום העצמאותיזשלישיה

18:263 יחרביעיו

18:264 יטחמישיז

17:5718:275ערש"קכששיח

18:286קדושיםפרשתש.גשבתט

כבראשוןי
18:58מוש"ק

18:287

18:298כגשנייא

18:309כדשלישייב

18:3010כהרביעייג

18:3111כוחמישייד

18:0218:3212ערש"קכזששיטו

שרות הירח 

May.     יום הזיכרון לחללי צה"ל #

ראש חודש אייר      ערש"ק
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 אייר ה'תשע"ז
May. 2017השניהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'ז.השמש 4:39ספירת העומריוםתאריך

18:3213אמורפרשתש.דשבתטז

כטראשוןיז
19:03מוש"ק

18:3314

18:3415לשנייח

18:3416לאשלישייט

18:3517לברביעיכ

18:3618לגחמישיכא

18:0718:3719ערש"קלדששיכב

18:3720בהר סני, בחוקותיפרשתש.השבתכג

לוראשוןכד
19:08מוש"ק

18:3821

18:3922לזשניכה

18:3923 לחשלישיכו

18:4024יום  ירושליםלטרביעיכז

18:4125מ"ה 21:45מחמישיכח

18:1118:4126מאששיכט ערב ראש חודש סיוון     ערש"ק

25



 סיון ה'תשע"ז
May./Jun.2017השלישיהחודש 

49זוית  1.35°חלקו המואר %דקות43

Dateש.שמשכני'/יצ'ז.השמש 4:32ספירת העומריוםתאריך

18:4227במדבר, ר"ח סיוןפרשתש.ושבתא

מגראשוןב
19:12מוש"ק

18:4228

18:4329מדשניג

18:4430 מהשלישיד

18:4431  מורביעיה

Jun.18:451מזחמישיו

18:1518:452ערש"קמחששיז

18:463נשאפרשתש.זשבתח

18:464חג שבועות  פרשת  יתרוראשוןט

שניי
19:17מומ"ק

18:475

18:476  שלישייא

18:487  רביעייב

18:488  חמישייג

18:1918:499ערש"קששייד

18:4910בהעלותךפרשתשבתטו

שרות הירח 
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 סיון ה'תשע"ז
Jun.2017השלישיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'זריחת השמש 04:29יוםתאריך

ראשוןטז
19:20מוש"ק

18:5011

18:5012  שנייז

18:5013  שלישייח

18:5114 רביעייט

18:5115  חמישיכ

18:2218:5216ערש"קששיכא

18:5217שלח לךפרשתשבתכב

ראשוןכג
19:22מוש"ק

18:5218

18:5319שניכד

18:5320  שלישיכה

18:5321רביעיכו

18:5322חמישיכז

18:2318:5323ערש"קששיכח

18:5324קרח       מ"ה 4:31פרשתשבתכט

ראשוןל
19:23

18:5325
מוש"ק

 ערב ראש חודש תמוז        
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 תמוז ה'תשע"ז
Jun./Jul.2017הרביעיהחודש 

47זוית  3.83°חלקו המואר %דקות77

Dateש.שמשכני'/יצ'זריחת השמש 04:31יוםתאריך

18:5326ראש חודש תמוזשניא

18:5327 שלישיב

18:5328  רביעיג

18:5329חמישיד

18:2318:5330ערש"קששיה

Jul.18:531חקת התורהפרשתשבתו

ראשוןז
19:23מומ"ק

18:532

18:533ערב צוםשניח

18:534צום הרביעי  #שלישיט

18:535 #רביעיי

18:536  #חמישייא

18:2318:537ערש"ק#ששייב

18:528 בלקפרשת#שבתיג

#ראשוןיד
19:22מוש"ק

18:529

18:5210  #שניטו

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

שרות הירח 
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 תמוז ה'תשע"ז
Jul.2017הרביעיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'זריחת השמש 04:37יוםתאריך

18:5211 #שלישיטז

18:5112 #רביעייז

18:5113  #חמישייח

18:2018:5014ערש"ק#ששייט

18:5015 פינחספרשת#שבתכ

#ראשוןכא
19:20מוש"ק

18:5016

18:4917  #שניכב

18:4918  #שלישיכג

18:4819 #רביעיכד

18:4820 #חמישיכה

18:1718:4721ערש"ק#ששיכו

18:4722מטות, מסעיפרשת#שבתכז

#ראשוןכח
19:16

18:4623

18:4624ערב ראש חודש אב#שניכט

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

          מוש"ק
 מ"ה 11:45       
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 אב ה'תשע"ז
Jul./Aug.2017החמישיהחודש 

52זוית  2.32°חלקו המואר %דקות52

Dateש.שמשכני'/יצ'זריחת השמש 04:45יוםתאריך

18:4525ראש חודש אב#שלישיא

18:4426  #רביעיב

18:4427  #חמישיג

18:1318:4328ערש"ק#ששיד

18:4229פרשת#שבתה

ערב צום #ראשוןו
19:11מוש"ק

18:4130

#18:4031שניז

Aug.18:401#שלישיח

18:392 ערב צום #רביעיט

#18:383חמישיי

18:0718:374ערש"קששייא

18:365ואתחנן שבת נחמהפרשתשבתיב

ראשוןיג
19:05מוש"ק

18:356

18:347  שנייד

18:338  שלישיטו

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

שרות הירח 

צום החמישי (י' באב)

צום החמישי (ז' באב)

אלה הדברים
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 אב ה'תשע"ז
Aug.2017החמישיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'זריחת השמש 04:56יוםתאריך

18:329  רביעיטז

18:3110 חמישייז

18:0018:3011ערש"קששייח

18:2912 עקבפרשתשבתיט

ראשוןכ
18:58מוש"ק

18:2813

18:2714  שניכא

18:2615  שלישיכב

18:2516  רביעיכג

18:2417  חמישיכד

17:5318:2318ערש"קששיכה

18:2219ראהפרשתשבתכו

ראשוןכז
18:51מוש"ק

18:2120

18:2021 מ"ה 20:30שניכח

18:1822 ערב ראש חודש אלולשלישיכט
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 אלול ה'תשע"ז
Aug./Sep.2017הששיהחודש 

49זוית  1.07°חלקו המואר %דקות35

Dateש.שמשכני'/יצ'זריחת השמש 05:05יוםתאריך

18:1723 ראש חודש אלולרביעיא

18:1624 חמישיב

17:4518:1525ערש"קששיג

18:1426שופטיםפרשתשבתד

ראשוןה
18:42מוש"ק

18:1227

18:1128 שניו

18:1029  שלישיז

18:0930 רביעיח

18:0831 חמישיט

17:3718:071ערש"ק.Sepששיי

18:052כי תצאפרשתשבתיא

ראשוןיב
18:34מוש"ק

18:043

18:034  שנייג

18:025 שלישייד

18:006  רביעיטו

שרות הירח 
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 אלול ה'תשע"ז
Sep. 2017הששיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'זריחת השמש 05:15יוםתאריך

17:597  חמישיטז

17:2817:588ערש"קששייז

17:579 כי תבואפרשתשבתיח

ראשוןיט
18:26מוש"ק

17:5610

17:5511 שניכ

17:5412  שלישיכא

17:5313  רביעיכב

17:5014  חמישיכג

17:1917:4915ערש"קששיכד

17:4816 נצביםפרשתשבתכה

ראשוןכו
18:16מוש"ק

17:4617

17:4518 שניכז

17:4419 שלישיכח

17:4220  מ"ה 7:30רביעיכט

17:1117:4121ערב ראש חודש תשרי      ערמ"קחמישיל

33



 תשרי  ה'תשע"ח
Sep./Oct.2017השביעיהחודש 

45זוית  2.39°חלקו המואר %דקות59

Dateש.שמשכני'/יצ'זריחת השמש 05:23יוםתאריך

17:4022יום תרועה פרשת קדשים ששיא

17:3823שבתב

ליל סליחות        *ראשוןג
18:07 מוש"ק

17:3724

17:3625ליל סליחות*שניד

17:3426 ליל סליחות*שלישיה

17:3327 ליל סליחות*רביעיו

17:3228ליל סליחות*חמישיז

17:0017:3029   ערש"קליל סליחות        *ששיח

17:2930שבתט

17:281ראשוןי

שנייא
17:56

17:262

17:253שלישייב

17:244רביעייג

16:4417:225ערמ"קחמישייד

16:5117:216ששיטו

*

מוצאי יום הכיפורים

חג הסוכות  פרשת אמור  ערש"ק

 ימים אשר אין עורכים בהם טקסי נישואין

Oct.     יום כיפורים פרשת אחרי מות

פרשת וילך, שבת רחמים

שרות הירח 

פרשת האזינו, שבת רחמים
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 תשרי  ה'תשע"ח
Oct.2017השביעיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'זריחת השמש 05:33יוםתאריך

17:207 וזאת הברכהפרשת*שבתטז

ג' של סוכות      *ראשוןיז
17:49  מוש"ק

17:198

17:179ד' של סוכות*שנייח

17:1610ה' של סוכות*שלישייט

17:1511ו' של סוכות       *רביעיכ

16:4417:1412ערמ"קז' של סוכות         *חמישיכא

17:1313שמיני עצרת  פרשת  וזאת הברכהששיכב

17:1214 בראשיתפרשתשבתכג

17:41 מוש"קצום השביעי       #ראשוןכד
17:1115

17:1016  שניכה

17:0817 שלישיכו

17:0718 רביעיכז

17:0619מ"ה 21:12חמישיכח

17:0520ערב ראש חודש חשווןשישיכט

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#
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עומדים להינשאהודעה ל  
שם עדה כרומאז הקמת המדינה, מוכר הרב הראשי של ה

 המדינה מספקת תעודות נישואיםנישואין וגירושין; 
ורק  םרגילות ותקפות לצורך רישום הנישואיממלכתיות 

 ו.נטקס נערך לפי מנהגנו ואמונתה

ולפי צודק ו נישואין בעדה הינו הליך נכוןלהרישום  
, שוויוני, נעים ומכובד. בסופו קלאמונתנו ומנהגנו, והוא 

מוכרים לכל דבר ועניין על ידי  הנישואים של ההליך,
 .מלאמדינת ישראל, באופן 

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

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

וידים בתעודות זיהוי מצ כעדים, בליווי ההוריםו
 שלוש תמונות של כל אחד מבני הזוג.במעודכנות ו

 יהודים שלא שניהם נולדו למשפחה קראיתזוג -בני 
יכולים לעשות  אליה, ומבקשים להינשא בעדה ולהצטרף

 ועליהם לפנות לבית הדין לקבלת הדרכה והנחיות.כן, 

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

ובמועדים, וכן אין עורכים נישואין בימי צער ואבלות 
 #(.-* או ב-ב השנה )הימים מסומנים בלוח
 !לזוגות הנישאים ברכותינו
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 ברית מילה
עולם, יש -שבין עם ישראל לבין בוראאת ברית המילה, 

חל  ביום השמיני להולדת הבן, אפילו אם הוא םלקיי
 ובתנאי שהנולד בריא. בחג,בשבת או 

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

 ., ולא דבר אחר נוסף על כךיתר על המידה
 לאהמוהלים הקראים נאמנים לפשט הכתוב,  

נוסף למילה שני הליכים נוספים שמבצעים במבצעים 
הסרת העור , שהינה 'פריעה'ם, והם: המוהלים הרבניי

וכן  הדק הפנימי המכסה את העטרה בעזרת הציפורן
המוהל  ע"ישל איבר המין של התינוק  'מציצה'
בכך מפחיתים  "דם הברית" לשיטתם. להוצאת

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

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

  .בריאותייםנזקים החששות ל
אם נולד לכם בן נשמח לסייע לכם בהזמנת אחד  

בהזמנת רב או מהמוהלים המקצועיים שלנו, וכן 
 שבחרתם.לכל מוהל מקהלה לטקס ברית המילה, 

  052-2948842: החכם משה יוסףהמוהל 

 054-4925687חזן מאור דבח: המוהל ה  
  050-2305146 :גולן יוסףהמוהל 

  08-8664491: הרב יוסף אלגמילהמוהל 
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 אבלות וקבורה

מפעילה חברת קדישא לפי מנהגנו, לטיפול בכל  העדה
 "ו.ח, הקבורהענייני 
בהיוודע דבר הפטירה, חייב האדם להפסיק מיד את  

 והסידוריםעבודתו השוטפת ולעשות את הפעולות 
 למנוחת עולמים בהקדם האפשרי. והדרושים להבאת מת

באשדוד,  :יש לדווח מיד על המקרה למשרד הקהילה 
 052-4236448, או   08-8532655: ובסביבה גת בקריית

 – הארץ ובשאר במצליח, ברמלה)מר יוסף אלגזר(. 
 .054-5550443בנימין אלגזר  

יש לדאוג לקבל תעודת פטירה בשלושה עותקים  
פנות ללשכת הבריאות האזורית ולים ע"י רופא, חתומ

הפטירה -קבורה וזאת עם הגשת תעודת-לקבלת רשיון
הזהות של הנפטר. )אם הנפטר נפטר -בצירוף תעודת

 (.דחולים נותנים שם רישיון קבורה מיבבית 
הקבורה יש לפנות למשרדי העדה -עם קבלת רשיון 

ינם, לקביעת מועד הלוויה. שירותי הקבורה ניתנים בח
וכוללים העברת הנפטר לבית העלמין )אם נפטר בקרבת 

וקבורה; ניהול הלוויה וצידוק  תכריכיםמקום(; רחיצה, 
 הדין ע"י הרב.

 משרדה"פ תעריף עחיים בחלקת קבר  לרכוש ניתן 
 .המשפחה. עלויות הקמת המצבה חלות על לשירותי דת

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

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

 בני זוג.
בשנה שעברה ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון  

 . פסקראש הממשלה 'הרב משה פירוז נ 1147/14בג"ץ ב
 של מדינת ישראל הדין המהפכני הזה הפך את ההכרה

יורה ולא רק להכרה -קראי להכרה דה-יהודיבבית הדין ה
פאקטו. משמעות הדבר הוא שבית הדין הקראי הוכר -דה

 על ידי בית המשפט העליון כבית דין דתי לכל דבר ועניין.
לצדדים בני העדה הקראית  מאפשר הקראיהדין  בית 

 חיי במהלך שמתעורר קושי לכל ונוח צודק פתרון
 .בית לשלום להגיע ניסיון לרבות, הנישואים

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

 ידי על מוכרים העדה מטעם המתקיימים הגירושים
 לדון הדין בית מוסמך, כן כמו .מלא באופן ישראל מדינת

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

 בו במקרה אף , וזאתואינם כפופים לסמכות שיפוטו
 במקרה. שם להתדיין לבוא תביעהכנגד בן עדה  הוגשה

 לקבל כדי, הדתית המועצה מזכירות אל לפנות יש, כזה
, בו יוסבר כי מאחר ובן סירוב בכתעו"ד של העדה  מאת
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הוא לא יגיע  –הקראים הזוג נמנה על עדת היהודים 
 .בבית דין רבנילהתדיין 

 מטפל בהם הנושאים בכל הדין בבית תיק לפתיחת 
אברהם גבר, הרב , הדין בית לאב לפנות יש, הדין בית

-08  ,העליונה המועצה למזכירות או, 08-9250808בטל' 
9249104. 

 
 

 לקהילהתרומה 
עמותת היהדות הקראית העולמית )ע"ר( הינה מוסד 

תרומה  ה.לפקודת מס הכנס 46וכר לפי סעיף ציבורי מ
מסכום  35%בגובה  לעמותה מאפשרת לקבל זיכוי מס

התרומה. זיכוי זה מיועד לא רק לעצמאים אלא לכל 
 שכיר שמשלם מס הכנסה.

למשל: אדם שתרם במשך השנה האזרחית סך של  
₪  350-לעדה יכול לקבל ממס הכנסה עד כ₪  1,000

 חוק.בכפוף לבחזרה, בגין מס ששילם, 

, ויכולה תרומתך חשובה לנו לצורך המשך הפעילות
  !להועיל גם לך

40



  

 ופעיליה הקהילהמוסדות טלפונים של 

 המועצה העליונה והדתית 

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

 08-9221598|  פקס  08-9249104' טל  

 08-9250808 גבר םאברה החכם -"ד ורישום נישואים ביה

 050-7162323 לשעבר הראשי החכם - אליהו מרזוק החכם
 054-4918348 הראשי החכם - זפירובן יוסף משה  החכם
 08-9250808 הראשי החכםסגן  - גבר אברהם החכם
  054-2122297  הראשי החכםסגן  - שמואל מגדי החכם
  עורך הלוחו                              

 08-8532655 הדתית המועצה מזכיר -ד"ר אברהם כפלי 
 052-3005353 יו"ר המועצה העליונה - עודד לוי 

 050-6776873 סיו"ר המועצה העליונה - ןאלישע רצו
 050-4401811 סיו"ר המועצה העליונה -אלי אלטחן 
 054-2613379  מנכ"ל העמותה - שלמה גבר

 03-6092020 גוף מבקר –רו"ח אורי הולצמן 
 050-6909535  מזכיר בית הדין           –עו"ד נריה הרואה 

 אופקים סניף 

 abihad@walla.com  , אופקים5| ת"ד  22רח' הרמב"ם 

 08-9924796| טל':  08-9963666פקס:   
 052-2948842 שוחט ומוהל, יםרב אופק- שה יוסףמ החכם

 052-4708521 יו"ר סניף אופקים – כדר עבדיה
 052-6656061 גזבר - שלמה טופחי
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 דאשדו סניף 

 karaite2010@gmail.com  , אשדוד4| ת"ד  7' האצ"ל רח

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

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

 08-8568835 רב אשדוד - אליהו דבח החכם
 054-2122297 רב באשדוד - מגדי שמואל החכם
 08-8664491 ומוהל רב באשדוד - יוסף אלגמיל הרב

 052-6434025 מ"מ רב אשדוד - ד"ר אברהם כפלי
 050-2305146  מוהל -גולן יוסף 
 054-2284088 ופעיל חינוך מ"מ רב אשדוד - בן יוסף

 054-5619144 המרכזי-בית הכנסתג.  -יוסי יפת 
 פעיל חינוך                 
 052-2349138 כתר תורה - . בית הכנסתג - אלי כהן

 054-3220970 אשדוד סניףיו"ר  - מוטי מנשה
 050-4908265 גזבר -אברהם אלטנני 

 054-2829295  מזכיר - אמיל יפת

 שבע-ארב סניף 

 , ב"ש4361רח' אברהם אבינו, שכונה ד' | ת"ד ב"כ יהב
 08-6492283': טל  

  שבע-בבאררב  - יוסף מורד החכם
 08-6486752 רב הקהילה בב"ש - יהושע פירוז החכם
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 054-4918348 "שהחכם הראשי ורב בב - זמשה פירו החכם
 057-7205182 ך ועוזר רבפעיל חינו - שמחון פירוז

 052-7955655 שבע-באר סניףיו"ר  - פסח אברהם
 052-2264940 גזבר - דוד אלגזר

 052-2768702 מזכיר -לוי אילן
 050-6727192 שבע-פעיל בבאר - מרדכי אלטנני

 בית עזרא 

 052-6620440 עזרא-חזן בבית - חנן רצון
 

 ים-בת סניף 

 ים-בת ,10 יבה| ת 7"כ "שערי תקווה", רח' העצמאות יהב
 03-5082149': טל  

 050-5733723 ים-בתרב  - עובדיה מורד החכם
 054-4425420 ג. בית הכנסת – יהושע סייהו
 050-5704479 יו"ר הסניף - עדי ירושלמי
 054-9077348 גזבר - אלפרד פירוז
 077-5046378 מזכיר -חביב פאר 

 שליםירו סניף 

 02-6286688 , הרובע היהודי8כנסת, רח' הקראים הבית 
 02-6274728 מורשת בני מקרא" מרכז"
 02-5857935 ירושליםברב  - משה דבח רבה

 050-5733723 יה"כברב ב - עובדיה מורד החכם
 050-8551229אחראי מתחם ירושלים               –אבי יפת 
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 מצליח סניף 

 08-9253844 76836יקוד ב"כ "מצליח", מושב מצליח, מ
 054-8048143 מושב מצליחברב  - דוד אלישע החכם
  08-9242098 במושב מצליח חזן - כהן אברהם החכם

 052-4793080 עובד חינוך - אסף כהן

 050-8319483 מצליח סניףיו"ר  - נריה מסעודה
 052-5773154 הסניף גזבר - חיים כהן
 054-4572539 מזכירת הסניף – אסתר לוי

 ערד 

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

 גת-יתיקר סניף 

 08-6887508 17 גת רחבתהכנסת ברח'  בית

 050-9622724 גת-יתירב קר - יוסף פסח החכם
 052-2762155 גת-תיקרי סניףיו"ר  - אלי מרזוק
 054-6272889 גזבר - אלעד פסח

 אשון לציוןסניף ר 

 6הכנסת ברח' נחמן סירקין  בית
 052-3663994 ראשל"צ סניףיו"ר  - יעקב אברהם

 050-5229700 גזבר - יוסף אלישע
 054-7910304מזכיר                                  –מלאכי אושרן 
 052-5715688 פעיל - מרדכי אלישע
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 רמלה סניף 

  , רמלה92ת"ד 
 08-9250808 16 קלאוזנר' חר - "ענן הנשיא"כנסת הבית 

 08-9248435 צבי-רח' בן - "חיזוק אמונה" נסתכה יתב
 054-5550443 חברה קדישא, בנימין אלגזר

 08-9250825 5 דניאל מנחם' רחאטליז רמלה, 
 08-9213372  רמלהרב העיר  -אברהם גבר  החכם
 054-7955829 רב ברמלה - ברוך עובדיה החכם
 08-9244408 רב ברמלה – ברוך לוי החכם

 054-4925687 משרת בקודש, רכז חינוך ומוהל - מאור דבח
 052-6863783 בית הכנסת חיזוק אמונה ג. - חן כהן 

  ומזכיר מועצת חכמים פעיל חינוך               
 050-4401811 רמלה סניףיו"ר  - אלי אלטחן

 050-7373227 גזבר - מרדכי אלגזר

 052-2581611 מזכיר -ניסים אלדבח 

 רנן סניף 

 08-9923065 51110, מיקוד ע"ש משה מרזוקביה"כ 

 08-9922023 רב ברנןמ מ" - החזן משה מסעודה

 050-5312804 רנן סניףיו"ר  - מרדכי לישע
 052-5360974 גזברית - שושנה כהן

 052-4702729 פעיל נוער - דור כהן

 
 

45



  

 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 

 din.org-www.bet                                -אתר בית הדין 

 :כתובות דוא"ל

  karaite@bezeqint.net המועצה העליונה

 moshe.firrouz@gmail.com משה פירוז חכםה

 lmagdis@walla.co.i מגדי שמואל חכםה

 jusefp@walla.co.il יוסף פסח חכםה

 hnnm12@gmail.com משה יוסףחכם ה

 kefeli@walla.com החזן אברהם כפלי

 oded.levi@karaite.org.il עודד לוי

 elisharatzon@walla.co.il אלישע רצון

 eli.eltachan@ericsson.com אלטחן אלי

 jkaraite@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

 neriaharoeh@gmail.com                             "ד נריה הרואהעו
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 תפילת הדרך ליחיד

שתוליכני  ,יי אבות  י ואלוה  ה' אלוה   ,ן מלפניךרצו   

בשלום ותדריכני בשלום, ותשמרני מאויב ואורב 

ל   ב:ועל הדרך ככת י מ  ש   כ ִּ ך  לִּ ָ ה ל  ו ֶּ צ  ָך ב   ָאָכיו י  ָכל ָמר 

יָך:  ָרכֶּ ם יִּ ד   יִּ פ   ל כ   ָ ע  ג  ףש   ן ת ִּ ֶּ ָך פ  נ  ָך: ותקיים  או  לֶּ ג  ן ר  בֶּ אֶּ ָ ב 

ר  ֶּ כ ל ֲאש  יָך ב   ת ִּ ר  מ  ך  ו ש   ָ מ  י עִּ כִּ נ  ה ָאנ  הִּ עלי מקרא שכתוב: ו 

ד  ָך ע  ֱעָזב  י ל א אֶּ ז  את כ ִּ ל ָהֲאָדָמה ה  יָך אֶּ ב תִּ ֲהש ִּ ך  ו  ל  ת  

: ותצליח דרכי  י ָלך  ת ִּ ר  ב   ר ד ִּ ֶּ ת ֲאש  י א  יתִּ ם ָעש ִּ ר אִּ ֶּ ֲאש 

, ותתנני לחן ולחסד שאלות לבי לטובהותמלא כל מִּ 

י ותשמע כל תחנוני, כי ולרחמים בעיניך ובעיני כל רוא  

שומע , אתה שומע תפילה כל פה, ברוך אתה ה'

 אמן. ,תפילה

ָך   ר  ז  ח עֶּ ל  ש   ֲעק ב: יִּ י י  ם ֱאל ה  ָך ש   ב  ֶּ ג  ש   ם ָצָרה י  יו  ה' ב  
נ   ל מִּ ָ כ  ר כ  ז  : יִּ ָ ך  ָעדֶּ ס  ן יִּ י ו  צ ִּ ש  ו מִּ ק  דֶּ ָך מִּ ָלת  עו  ָך ו  ח תֶּ

ָנה  נ   ר  א: נ  ל   מ  ָך י  ָכל ֲעָצת  ָך ו  ָבבֶּ ל  ָך כִּ ן ל  ֶּ ת  ָלה: יִּ נֶּה סֶּ ש    ד  י 
א ה ל   מ  ל י  ג   ד  ינו  נִּ ם ֱאל ה  ש   ָך ו ב  ו ָעתֶּ יש  יָך: ' ב ִּ תֶּ ֲאלו  ש   ל מִּ ָ כ 

ו   ש  י ָקד  מ  ש    ֲענ הו  מִּ יחו  י  ש ִּ יע  ה' מ  ש ִּ י הו  י כ ִּ ת ִּ ע  ה ָיד  ָ ת  ע 
ב   ג  נו  ב ִּ ח  ֲאנ  ים ו  ו סִּ ס  ה ב  ֶּ ל  א  ב ו  כֶּ ה ָברֶּ ֶּ ל  : א  ינו  מִּ ע י  ת י ש   רו 

נו   מ  נו  ק   ח  ֲאנ  ָנָפלו  ו  עו  ו  ר  ָ ה כ  ָ מ  יר: ה  כ ִּ ז  ינו  נ  ם ה' ֱאל ה  ש   ב  
נו : ברוך ה'  א  ם ָקר  יו  נו  ב  ֲענ  ך  י  לֶּ ֶּ מ  יָעה ה  ש ִּ ָדד: ה' הו  עו  ת  נ ִּ ו 

 .אמן ואמן ,לעולם

 יהִּ י  

ךָ  נ  ע   י 
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 כילהברכות לפני הא
על  'יה של דבר מה ראוי לנו לשבח את הילפני אכילה או שת

 עשה עמנו.שנפלאותיו 

 :תברךעל הלחם 

ָ א   ך  ּורב ָ  ינ ה' הת  ך  ָהע ּוֱאל ה  לֶּ יאּמֹו, ה  ָלםֹומֶּ ם  צִּ חֶּ לֶּ
ץ: ן ָהָארֶּ  מִּ

 :תברךכל דברי המאפה מלבד לחם  על

ָ א   ך  ּורב ָ  ינ ה' הת  ך  ָהע ּוֱאל ה  לֶּ אּבֹו, ָלםֹומֶּ ינ י  ר  מִּ
ז  :תֹונֹומ 

 :תברךכל מיני פרות האילן  על

ָ א   ך  ּורב ָ  ינ ה' הת  ך  ָהע ּוֱאל ה  לֶּ אּבֹו, ָלםֹומֶּ יפ    ר  ץ: רִּ  ָהע 

 :תברךירקות או על פרות מן האדמה  על

ָ א   ך  ּורב ָ  ינ ה' הת  ך  ָהע ּוֱאל ה  לֶּ אֹוב  , ָלםֹומֶּ יפ    ר   רִּ
 ָהֲאָדָמה:

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

ָ א   ך  ּורב ָ  ינ ה' הת  ך  ָהע ּוֱאל ה  לֶּ ֶּ , ָלםֹומֶּ ָיה  לּכ ה  ש  ה  נִּ
ָברב ִּ   :ֹוד 

 :תברךהיין  על

ָ א   ך  ּורב ָ  ינ ה' הת  ך  ָהע ּוֱאל ה  לֶּ אּבֹו, ָלםֹומֶּ יפ    ר   רִּ
ןג ָ ה    :פֶּ
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 ברכת המזון
 :הארוחה, תברך את ברכת המזון לאחר

יל    ֲאכִּ ב ִּ מ   ך  ּורב ָ , ּונמ  נש   ר   ך  ּורב ָ , ּויע  : ּונּו מ 

ב ִּ מ   ך  ּורב ָ  ים,  יע  ש   בִּ ע  ר   ך  ּורב ָ ר  ים:  הּו מ  אִּ מ  צ 

ןנ   ה   ך  ּורב ָ  ָכל־ ת  ם ל  חֶּ ש ָ לֶּ ָ ע יכ ִּ , רב  ס   ָלםֹול   ּודֹו: הֹוד  ח 

ל ה   א  ָ ל  םש   ע יכ ִּ , ָמיִּ ס   ָלםֹול  ס  ּדֹוח  י־ח  הִּ ינ ךָ ד   : י  , ּוה' ָעל 

ֶּ אֲ כ    נ רש  ל  ח  ע ך  ּורב ָ : ך  לָ  ּויִּ  :׀ ְוָאֵמן ָאֵמן, ָלםֹוה' ל 

ָ א    י יִּ  הת  לש   ה' ֱאל ה  ינ ָרא  עּוָאבִּ  ָלםֹו, מ 

ד־ע ע  ָך ה' ה  ָלםֹוו  ה   הל ָ ד  ג   : ל   ָרהּובג   ו 

ה   תת ִּ ו  רֶּ אֶּ ה   פ  ֶּ ו  חנ  ה צ  ה  ָ  י־כ לכ ִּ  דֹוו  ש   םב   יִּ ץּו מ  ָך ָבָארֶּ , ל 

ָלָכהמ   ה' ה   ה   מ  נ  מ ִּ ו  כ ל אש    ת  ָהע  ׁשר א׀ ל   ל  ֶּ : ו   רש 

ה   יךָ ל   מִּ  דֹובכ ָ ו  א   ָפנֶּ ָ ו  ךָ ּו לּכ ב    לש   ֹוה מת  ָיד   ח  כ    ב 

בּו ךָ ּו, ָרהּוג  ָיד  ג   ב  ח  ּו לד   ל  ע  לכ   ל   קז   ל  ָ : ו  ינ הת  , ּוֱאל ה 

יםֹומ נ דִּ ,  ּוֲאנ ח  יםּוָלך  לִּ ל  ה  ר  ת ִּ  םש   ל   מ  א  ֶּ פ  : ךָ ת 

נ ֲאנ ח  ך  יָ  ׀ ּוו  ָבר  ע   ה  נ  ָ מ  ד־ע הת  ע  ל  ָלםֹוו  י ה  ־יָ ּול, ה  ינ  : ע 

יָך י   לֶּ ב   כ ל א  א  ּורש   ָ , ו  םֹונ הת  ן־ָלהֶּ ָלםאֶּ  ת   ת־ָאכ 

ח  ּפֹו: ּתֹועִּ ב    ָך,  ת  ת־ָידֶּ ב ִּ מ  ּואֶּ י ָרצ יע  ש   ָכל־ח   ןֹו: ָרצןֹול 

ב    ש   נת   ָרזּוע  ר מִּ  ןֹו, ו  ֲעב  ֶּ ה  נּנּומ  יפ  רִּ ט  ה  ם ח   ּו, ו  חֶּ , ּונק   לֶּ

ךָ ש   ו   ָחנ  ך  ב   : לּכ ֲער ך  ל   ל  רֶּ ילבִּ ּו ךָ פ   א   אֶּ מִּ יָך  תּוג  ֲחָסדֶּ

ק   יםי ִּ ח   ּוָאנ יםי ָ ו  תפ   מִּ ּו, מִּ יח  ָך:  תִּ ָ א   יכ ִּ ָידֶּ ָזן  אּוה הת 

רּו ָ  ךְ ב 

 ך  ּורב ָ 
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נ סּו ר  פ  ל  ּו מ  כ  יןּו, לּכ  ל   לכ   מ  כִּ ָיהּו ןֹוָמז מ  ח  ָכל  מִּ ל 

יב ִּ  יךָ ֹור  ֶּ אֲ  תֶּ ָ א   ך  ּורב ָ : ָראָת ב ָ  רש  ת ה   ןז ָ ה', ה   הת  : לּכ  אֶּ

 ָאֵמן:

ס    ה' ח  אּדֹול  ל  פ  נִּ י ָאָדם: לִּ  ָתיוֹו, ו  נ   י־כ ִּ ב 

ב ִּ הִּ  ָקהׁש   ׁשנֶּפֶּ  יע  ש   נֶּפֶּ ק  ָבה מִּ  ׁש, ו  ע   א־ל   ר 

תב    ׁשּו: ל א־י ב  בֹוט יּוָרָעה,  ע  ימ  ָעב בִּ ב ָ יִּ  ןֹור   :ּועש  

ָ ָבע  ש ָ ו    כ  ּו, ת  ר  ָ ב  יָך  ת  ת־ה' ֱאל הֶּ אֶּ

ץ ה   ל־ָהָארֶּ ֶּ אֲ  ָבהּט  ע  :  רש  ן־ָלך   יתב   ָנת 

לש   יִּ  כב ָ  ָרא  ת־ה', ּור  ֲהר ן  יתב     אֶּ כב ָ א  ת־ה': ּור   יתב    אֶּ

יל   ה   כב ָ  וִּ ת־ה', ּור  י ה'   אֶּ א  ר  כב ָ יִּ ת־ה': ּור    ה' ך  ּורב ָ  אֶּ

ןׁש  , ןּיֹוצ ִּ מִּ  ר כ  ע   :ה  ־יָ ּוַהְלל, ָלםש ָ ּוי  ׀  , ה'ןת   יִּ  ּמֹוה' ע ז ל 

ת־ע   ך  אֶּ ָבר  ָ ב   ּמֹוי  ע ך  ּורב ָ : םֹולש   ׀  ָאֵמן, ָלםֹוה' ל 

 ְוָאֵמן:

 זה:ואם תרצה תוסיף גם את 

ל ע  ֶּ  ָלםֹוא  נש  ל  ֶּ מִּ  ּוָאכ  טּו ּלֹוש    לֹודג ָ ה   ֹובּוב 

ָ א   ך  ּורב ָ : ּוני ָ חִּ  ת ה   ןז ָ ה', ה   הת   ָאֵמן:: לּכ אֶּ
  

הֹונ  דֶּ

ל   ָאכ  ָ ו   ת 

 ך  ּורב ָ 
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 ה בקיצורברכת ההשכמ

ִבי ִנְשָמִתי  ֶשַשָמְרתָ ֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָים. מֹו

ֶקר ַחְסֶדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ְלַהִגיד ַבבֹ  :ְבֶחְמָלה. ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך

 ֲחָדִשים ַלְבָקִרים ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך: ַבֵלילֹות

ְלֵעת ַנֲעָשה  : ר ִנְבָראּוְך. ְבֶטֶרם ָכל ְיצֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשר ָמלָ 

ל. ְוַאֲחֵרי ִכְכלות ַהכֹ  :ל ֲאַזי ֶמֶלְך ְשמֹו ִנְקָראכֹ  ֶחְפצֹובְ 

ה. ְוהּוא ִיְהֶיה יֶ ְוהּוא ָהָיה. ְוהּוא הֹו : ְלַבדו ִיְמלֹוְך נֹוָרא

 : ְלַהְחִביָרה ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵשִני. ְלַהְמִשיל לֹו : ְבִתְפָאָרה

ְוהּוא ֵאִלי  : ז ְוַהִמְשָרהָהעֹ  ְבִלי ֵראִשית ְבִלי ַתְכִלית. ְולֹו

ס ִלי. ָמנֹוְוהּוא ִנִסי ּו : ֲאִלי. ְוצּור ֶחְבִלי ְבֵעת ָצָרהְוַחי גֹו

ַאְפִקיד רּוִחי. ְבֵעת ִאיָשן  ְבָידֹו:  ם ֶאְקָראִסי ְביֹוְמָנת כֹו

ֹ  ה'ִוָיִתי. ְוִעם רּוִחי גְ  : ְוָאִעיָרה  : א ִאיָראִלי ְול

 

ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם  ה'ָברּוְך ַאָתה 

ים, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. ָגלּוי ְבָחְכָמה, ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים ְנָקבִ 

 ִאם ֹוֶאָחד ֵמֶהם, א ָסֵתםיִ ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵסא ְכבֹוֶדָך, ֶשִאם 

ת. ּו ָשָעה ַאחַ ִיָפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם, ִאי ֶאְפַשר ְלִהְתַקֵים ֲאִפיל

 :ל ָבָשר ּוַמְפִליא ַלֲעשֹותכָ חֹוִלי רֹוֵפא  ה'ָברּוְך ַאָתה 

, ְנָשָמה ֶשָנַתָת ִבי ְטהֹוָרה ִהיא, ַאָתה ְבָראָתּה, ַאָתה ֱאֹלַהי

ְיַצְרָתּה, ַאָתה ְנַפְחָתּה ִבי, ְוַאָתה ְמַשְמָרּה ְבִקְרִבי, ְוַאָתה 
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ָעִתיד ִלְטָלּה ִמֶמִני, ּוְלַהֲחִזיָרּה ִבי ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ָכל ְזַמן 

ֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֶשַהְנָשָמה ְבִקְרִבי, מ

 ֲאבֹוַתי, ִרבֹון ָכל ַהַמֲעִשים, ֲאדֹון ָכל ַהְנָשמֹות.
, הנותן ַלִשְכִוי בינה ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּו,ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינ ְךּוָבר

 להבחין בין היום ובין הלילה.
 , פוֵקח ִעְורים:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָ  :כשתעביר ידיך על עיניך

 , ַמתיר ֲאסּורים:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ : בָ שתמתח אבריך ותתיישבכ
 , רוַקע הָאֶרץ על המים:הָ "מֶ  אֱ ה"ַא בָ  כשתוציא רגליך:

 , זוֵקף כפּופים:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָ  :כשתקום
 , הֵמכין ִמְצֲעדי ָגֶבר:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָ  :כשתתחיל ללכת

 , הַמְלביש ֲערּומים:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָ  :כשתתלבש
, אשר ִקְדָשנו בִמְצוֹוָתיו וִצָּונו הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָ  :ליתכשתלבש ט

 ללבֹוש ַאְרַבע ְכָנפות ְבציצית:

 , שָעִשיָת לי כל צָרָכי:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָ  :כשתנעל נעליים

 , אֹוֵזר ישראל ִבגבּורה:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָ  :כשתתחיל ללכת
 ת ַיֲעֹקב:ַהבֹוְרִאי בֶצֶלם ֱאנֹוִשי תֹוַלעַ  הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָ 

אשר ָבָרא את הַמִים ּוָבם  הָ "מֶ  אֱ ה"ַא : בָ כשתרחץ ידיך
 ִנְטהרים: ֲאַנְחנּו

הַמֲעביר ֵשָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה  הָ "מֶ  אֱ ה"אַ בָ  כשתרחץ פניך:
 ֵמַעְפַעָפי:
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 בקיצור ברכת השינה

ָ א    ִּ מ   הינו מלך העולם, ה  ה ה' אל  ת  י ל  ב  יל חֶּ פ 

ָ ע  פ  ל ע  ה ע  מָ נו  ת  י ו  ינָ ל ע  ה ע  נָ ש    יר אִּ מ  י, ו  פ 

 ן:יִּ ת עָ ן ב   ישו  אִּ ל  

ני יב  י, שתשכ  ת  י אבו  י ואלה  רצון מלפניך, ה' אלה   

ן ים ולשלום, ות  י ִּ תי לח  ט ָ ני ממ  לשלום ותעמיד  

וָ ב  ד  ני לִּ י בתורתך ותרגיל  קִּ ל  חֶּ  צ  י יד  ני לִּ ל תביא  ה וא  ר מִּ

ֶּ נִּ יל  צ  ה, וה  ָר  ֲעב  א או  ט  ח   פ  ל ים, וא  עִּ ים ָר אִּ לָ ח  ע ומ  ע ָר ג  י מִּ

ֶּ ים ָר רִּ רהו  ת רעים והִּ מו  לו  ני חֲ לו  הֲ יב   י פ  ן עים. והאירה עינ 

רּוך  אתה ה', המ   וֶּ ן המָ יש   אִּ  ָ ו בכבו  יר לעולָ אִּ ת. ב  ל   :דו  ם כ  

הינו גדול ד אל שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד: אחָ 
נ  אד  קדוש ונורא שמו לעולם ועד: ,נוו 

הינו אל אחד: אמת: ותורתו התמימה: אמת: ה' אל 

תיו ו  צ  לה: אמת: ונביאיו: אמת: ומִּ שו בית התפִּ ָד ק  ומִּ 

, ך  לֶּ תיו ועדותיו ומשפטים וכל דבריו אמת: ה' מֶּ ו  ק  וח  

הינו מודים ך לעולם ועד: ועתה אל ך, ה' ימל  לָ ה' מָ 

רך יה בָ . ואנחנו נ  ךָ פארתֶּ ומהללים לשם ת ִּ  ך  אנחנו לָ 

רּוך  ה' לעולם, אמן ואמן:־לם הללומעתה ועד עו ָ  יה: ב 

רּוךְ  ָ  ב 

 יה  יְ 
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 זכר רחמים

טוב וחן וחסד ורחמים וחמלה וחנינה ורצון  
בשר -י הרוחות לכלהוכפרה מלפני אל אלו

ת \פלוני שהוא צור עולמים על נפש כבוד מעלת

 מן העולם הזה במאמר (ה)שעבר בת אלמוני\בן
 לבית )ה(בחפצו וברצונו, והלך אלוהי ישראל

זכר טוב ובמעשים טובים. בבשם טוב ו )ה(עולמו
 )ה(ברצון עמו, ויפקדהו )ה(אלוהי ישראל יזכרהו

ָך ָפְקֵדִני  בישועתו, ככתוב: ָזְכֵרִני ה' ִבְרצֹון ַעמֶּ
יָך ִלְשֹמַח ְבִשְמַחת  ָך: ִלְראֹות ְבטֹוַבת ְבִחירֶּ ִביׁשּוָעתֶּ

ָך: ויי  )ה(וגורלו (ה)תן חלקוּגֹויֶָּך ְלִהְתַהֵלל  ִעם ַנֲחָלתֶּ
ככתוב: ְוַהַמְשִכִלים  עם הצדיקים ועם המשכילים.

ַיְזִהרּו ְכֹזַהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִדיֵקי ָהַרִבים ַככֹוָכִבים ְלעֹוָלם 
ד: ַנְפׁשוֹ   ( ומשפתו)ה(ה)ְבטֹוב ָתִלין ְוַזְרעו (ה)ָועֶּ

ץ: ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשכְ  וִייַרׁש בֹוָתם ֹהֵלְך ָארֶּ
ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים  מקרא שכתוב: (ה)ְנֹכחֹו: ויקיים עליו

ְבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמְׁשְכבֹוָתם: אֹור ָזֻרַע ַלַצִדיק ּוְלִיְׁשֵרי 
ר ָקְדׁשֹו: ָאז  ֵלב ִשְמָחה: ִשְמחּו ַצִדיִקים ָבה' ְוהֹודּו ְלֵזכֶּ

ָך ַוֲאֻרָכתְ  ָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפנֶּיָך ִיָבַקע ַכַשַחר אֹורֶּ
ָך:  ָך ְכבֹוד ה' ַיַאְספֶּ  אמן. בגן עדן, (ה)מנוחתוִצְדקֶּ

 ןרוֹ כְ זִ 
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 וראשיה המדינה לשלום תפילה

י' ה ים ֱאל ה  נ י ָהֱאל הִּ ֲאדו  ים ו  נִּ ן, ָהֲאדו  ת  ו  נ  ו ָעה ה  ש   ת  

ים ָלכִּ מ  ים לִּ ז נִּ רו  ה, ו  צֶּ ו  פ  ד ה  וִּ ת־ד ָ ו   אֶּ ד  ב  ב ע  רֶּ חֶּ  ָרָעה מ 

י ָד ים ו מִּ נִּ יָעה' ה ָאנ ָא, מו  ש ִּ יָפה נ ָא הו  קִּ ש   ה  ים ו  נִּ עו  מ   , מִּ

יָחה' ה ָאנ ָא לִּ צ  יךָ  נ ָא ה  ֲחָסדֶּ ים ב   פו נִּ צ   ת, ה  ת אֶּ ֲעל   מ 

ת ל   ד  יא ו ג  ש ִּ ינ ת נ  דִּ ל מ  ָרא  ש    יוסף בן ראובן מר ,יִּ

י, ריבלין ר  ש ָ ו   ו  ת  ל  ש   מ   .ָאֵמן, מֶּ

א ָ ש   ינ ינו   נִּ מ ָ  ע  םל  ינו   רו  פ   כ  ת ו  ו  רו ש  ם פ   ָמיִּ ָ ש   ה ה  ָ ל  פִּ ת   ב ִּ

ים ֲחנו נִּ ת  ד, ו ב  ע  ת ב   ָלח  צ  א ה  ס   יאו תו   כ ִּ ש ִּ י  ם, נ  יק   ָעָליו וִּ

ָרא ק  תו ב מִּ ָ כ  ֶּ ן: ש  ת   ת־א  ' ה יִּ יךָ אֶּ בֶּ ים י  מִּ ק ָ יךָ  ה  ים ָעלֶּ פִּ ָ ג   נִּ

ָפנֶּיךָ  ך  , ל  רֶּ דֶּ ָחד ב   או   אֶּ יךָ  י צ  לֶּ ָעה, א  ב  ש ִּ יםד   ו ב   ָינו סו   ָרכִּ

ָפנֶּיךָ  ר ם: ל  ָ ךָ  ת  יךָ  ָיד  ל־ָצרֶּ יךָ , ע  בֶּ ָכל־אי  תו   ו  ר  ָ כ  ו  : יִּ ֲחש  ָ כ  יִּ  ו 

יךָ א   בֶּ ה, ָלך   י  ָ ת  א  ימו   ו  ת  מו  ָ ל־ב  ר   ע  ד   :ך  תִּ

י חִּ נו   י  יא  ש ִּ יח   נ  לִּ י צ  ד ו  ם י ח  ל עִּ ל  ָריו כ   י ש ָ ר  ב  ח  ו   ו  ת  ל  ש   מ  : מֶּ

ה אֶּ ר  ע יִּ יך  , זֶּר  ץ, יםָימִּ  י ֲארִּ פֶּ ח  ָידו  ' ה ו  ָלח ב   צ  י: יִּ הִּ מו   י  |  ש  

ָלם עו  ש  , ל  מֶּ ֶּ נ י־ש  פ  ן לִּ ו  נ  מו   יִּ כו  , ש   ר  ָ ב  ת  יִּ ם, בו   ו  יִּ ו  ל־ג  ָ  כ 

רו הו   ש    א   :י 

ך   ת ו ָבר  ינ ת אֶּ דִּ ל מ  ָרא  ש   ת יִּ אֶּ יהָ  ו  רֶּ יהָ , ש ָ טֶּ פ  ו  , ש 
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יהָ  רֶּ ט  ו  יהָ , ש  יהָ  ֲחָילֶּ ידֶּ קִּ נ ם, ו פ  ק   ת  צָ  ו  ע  ָבה הב   ָפנֶּיךָ  טו  ל   מִּ

ת ו  ֲעש  ָדָקה ל  ָפט צ  ש   ָכל ו מִּ ים ל  בִּ ש   י ו  ל ה  ל א ָהֲאָדָמה ע   ל 

ל ד   ב  ת הֶּ ז ע ד ָ ֶּ ין ג  ר: ו מִּ יש   ָתרו ם כ  ָחם יִּ ָנם ו  ר  ר ק  דו  ים ל  רִּ ו   ד 

יָקר ת ב ִּ רֶּ אֶּ פ  תִּ ה ו  ָ ל  ד   :ֶסָלה ָאֵמן, ו ג 

 

ךָ  נ  ם' ה י ע  יו  ךָ , ָצָרה ב   ֶּב  ג  ש   י|  םש    י  : י ֲעקב ֱאל ה 

ךָ  ז ר  ח־עֶּ ל  ש   ש   יִּ ק  דֶּ ן, מִּ י ו  צ ִּ ך ָ  ו מִּ ָעדֶּ ס  ז כ  ר: יִּ ךָ  יִּ ח תֶּ נ  ל־מִּ ָ , כ 

ךָ  ָלת  עו  נֶּה ו  ש    ד  ָלה י  ךָ : סֶּ ן־ל  ֶּ ת  ךָ  יִּ ָבבֶּ ל  ךָ , כִּ ָכל־ֲעָצת   ו 

ל  א מ  ָנה: י  נ   ר  ךָ |  נ  ו ָעתֶּ יש  ינו  , ב ִּ ם־ֱאל ה  ש   ל ו ב  ג   ד  א, נִּ ל   מ  ' ה י 

יךָ כ ָ  תֶּ ֲאלו  ש   ה: ל־מִּ ָ ת  י ע  ת ִּ ע  י ָיד  יע   כ ִּ ש ִּ יחו  ' ה|  הו  ש ִּ , מ 

י י ֲענ הו   מ  ש    ו   מִּ ש  ת, ָקד  רו  ב  ג  ע ב ִּ ינו   י ש   מִּ ה: י  ֶּ ל  ב א  כֶּ  ָברֶּ

ה ֶּ ל  א  ים ו  ו סִּ ס  נו  , ב  ח  ֲאנ  ם־ה|  ו  ש   ינו  ' ב   יר ֱאל ה  ז כ ִּ ה: נ  ָ מ   ה 

עו   ר  ָ ָנָפלו   כ  נו  , ו  ֲאנ ח  נו   ו  מ  ָדד ק   עו  ת  נ ִּ יָעה' ה: ו  ש ִּ ך  , הו  לֶּ ֶּ מ   ה 

נו   י ֲענ נו   א  ם־ָקר  יו  רו ך  : ב  ָ ָלם' ה ב  עו  ן, ל  ן|  ָאמ  ָאמ   :ו 
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 ברכה לחיילי צה"ל
ל ְבַרֲחָמיו ָהַרִבים ּוְבָחַסָדיו ַהְגדֹוִלים  י ִיְשָרֵאֵ֔ ה' ֱאֹלֵהֵ֣

ְשמֹור ְוִיְנצֹור ּוְבטּוָביו ַהְנִעיִמים ְוַהֶנֱאַמִנים הּוא ְיַבֵרך ְויִ 
ְוַיֲעזֹור ִויַפֵאר ִויַגֵדל ִוירֹוֵמם ִויַנֵשא ֶאת ַמָעָלת ְכַלל ֳחַיֵלי 
צה"ל ַהְמַמְלִאים ֶאת ַתְפִקיָדם ְבֶנֱאַמנּות ְלַמָען ֶאֶרץ 
 מֹוַלְדְתנּו ַהְקדֹוָשה  ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ְיַנֲהֵלם ַעל ֵמי ְמנּוחֹות

ם ֶאל־ְמח   ַיְנֵחֵ֗ ם׃ ְבָשלֹום ּוְבַשְלָוה ְוִיְשְמֵרם ֵמאֹוֵיֵ֖בַוַ֝   ֹוז ֶחְפָצָֽ
ם ְלַהְכִניע ֶאת  ם ְוַיֲעזֹור ָלֶהָֽ ֶרְך ְוַיְצִליַח ַדְרָכָּ֑ ב ַעל־ַהָדָֽ ְואֹוֵרֵ֖

ם ְבָשלֹו֒ם ִויַקֵים  ם ִויִשיַבם ֶאל ָבֵתיֶהֵ֣ ם  אֹוְיֵביֶהֵ֣ ֲעֵליֶהֵ֖
 ִמְקָרא ֶשָכתּוב:
י עִ  ה ָאֹנִכִ֜ יָך ְוִהֵנֵּ֨ ֹבִתֵ֔ ְך ַוֲהִשֵ֣ ל ֲאֶשר־ֵתֵלֵ֔ יָךִּ֙ ְבֹכֵ֣ ְך ּוְשַמְרִתִּ֙ ָמֵ֗

ת  יִתי ֵא  ר ִאם־ָעִשֵ֔ ד ֲאֶשֵ֣ ֱעָזְבָךֵ֔ ַעִּ֚ א ֶאָֽ ֵֹ֣ י ל את ִכִּ֚ ָֹּ֑ ה ַהז ֶאל־ָהֲאָדָמֵ֖
ָך׃  ֹון ִיְסָעֶדָֽ ִמִציֵ֗ ֶדש ּוַ֝ ח־ֶעְזְרָך  ִמֹקָּ֑ ְך׃ ִיְשַלָֽ ְרִתי ָלָֽ ֲאֶשר־ִדַבֵ֖

ֶתן־ְלָך  ִכְלָבֶבָּ֑  א׃ִיָֽ ָכל־ֲעָצְתָך  ְיַמֵלָֽ ְלָךֵ֗  ָך ְוָֽ ָך ְיהָו ה ִצַ֝ ה' ֹשְמֶרָּ֑
ְיָלה׃ ַעל־ַי ד ְיִמיֶנֶָָֽֽך׃ ַח ַבָלָֽ ָכה ְוָיֵר  א־ַיֶכֵ֗ ָֹֽ ֶמש ל ם ַהֶש  ה'  יֹוָמֵ֗

ָך׃ ר ֶאת־ַנְפֶשָֽ ְשֹמֵ֗ ע ִיַ֝ ָך  ִיְשָמְרָך  ִמָכל־ָרָּ֑ ה' ִיְשָמר־ֵצאְתָך  ּובֹוֶאָּ֑
ה ְוַעד־עֹוָלָֽ  ַעָתֵ֗ ָך׃ֵמַָֽ֝ ה ְבֵצאֶתָֽ ּוְך ַאָתֵ֖ ָך ּוָבר  ה ְבֹבֶאָּ֑ ּוְך ַאָתֵ֖  ם׃ ָבר 

ל׃ א ִתָכֵשָֽ ֵֹ֣ ּוץ ל רֵ֗ ָך ְוִאם־ָתַ֝ ר ַצֲעֶדָּ֑ ֶלְכְתָך לֹא־ֵיַצֵ֣ ַחל  ְבְָּֽֽ֭ ַעל־ַשֵ֣
ין׃ יר ְוַתִנָֽ ס ְכִפֵ֣ ְך ִתְרֹמֵ֖ ֶתן ִתְדֹרָּ֑ הּו  ָוֶפֵ֣ ַשק ַוֲאַפְלֵטָּ֑ י ָחְּֽ֭ י ִבֵ֣ ִכִּ֤

י־יָ  הּו ִכָֽ ַשְגֵבֵ֗ ה ֲאַ֝ י ְבָצָרָּ֑ ֹו־ָאֹנִכ  הּו ִעמָֽ ֶאֱעֵנֵ֗ ִני׀ ְוָֽ י׃ ִיְקָרֵאֵּ֨ ע ְשִמָֽ ַד 
הּו׃ ֲאַכְבֵדָֽ הּו ַוָֽ ַחְלֵצֵ֗ הּו  ֲאַ֝ ַאְרֵאֵ֗ הּו ְוַ֝ ִמים ַאְשִביֵעָּ֑ ֶרְך ָיְּֽ֭ ֹאֵ֣

י׃ ישּוָעִתָֽ ם  ִבָֽ עֹוָלֵ֗ ּוְך ה' ְלַ֝ ןָברֵ֖ ן׀ ְוָאֵמֽ ֵמ֥   ָאָ֘
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 זמירות לברית מילה 

 ל:זה הזמר לנימול מאת ר' יהושע ז"

ָשלֹום ְבֵחיֵלנּו: ְוַשְלָוה ִבְקָהֵלנּו: ְבִסיָמן טֹוב ֵבן ָבא  

 ..יהי                       ָלנּו: ָיבּוא ְלִציֹון גֹוֵאל:

ַהֶיֶלד ְיִהי ַרֲעָנן: ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן: ּוַבתֹוָרה ִיְתבֹוָנן: ְיַאֵלף 

 ..יהי ַדת ְלָכל שֹוֵאל:

ְלָחנֹו ְיִהי  ּוְמקֹורֹו ְיִהי ָברוְך: ְזַמן ַחָייו ְיִהי ָארּוְך: ְושֻׁ

 ..יהי ָערּוְך: ְוַזָכאי לֹא ִיְתָגֵאל:

ְשמֹו ִיְגַדל ְלָכל ֶעֶבר: ֲעֵדי ִיְצַלח ְלָכל ֶגֶבר: ְלִיְרֵאי ֵאל ְיִהי 

 ..יהי ָחֵבר: ְיִהי ְבדֹורֹו ִכְשמּוֵאל:

ה: ְוָשלֹום לֹו ֲעֵדי ִזְקָנה ְוַגם ֵשיָבה: ְיִהי ָדֵשן ְברֹוב טֹובָ 

 ..יהי ְוַגם ַאֲהָבה: ִכי ֵכן יֹאַמר ָהֵאל:

ַחי ַזָכאי ָקדֹוש ְשָמְך: ְלַיד ָיִמין ְיִהי ִנְסָמְך: ְלַבֵקר ְוַלֲחזֹות 

 ..יהי ֹנֲעָמְך: ְבֶקֶרב ָכל ִיְשָרֵאל:

 ותאמר גם את זה הזמר של ר' יהושע ז"ל:

ִבְרַכת ַהִמיָלה: ַנֲחָלה: ְלֵשם טֹוב ּוְתִהָלה: בְ  

 ..ירשת                              ָאֵמן עֹוִנים:          

 ְיִהי

ַשת  ְירֻׁ
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ַהִנמֹול ִלְשמֹוָנה: ִיְזֶכה ִלְתבּוָנה: ּוְלֵעדּות ֶנֱאָמָנה: 

 ..ירשת ּוְלִשְמַחת שֹוְשִביִנים:

ְוִלְשמֹוַנת ָיִמים: ִבְבִרית ֵאל ְנכֹוִנים: ְבָבִנים ֶנֱאָמִנים: 

 ..ירשת ים:ֲחָכִמים ּוְנבֹונִ 

ָשלֹום ְוַשְלָוה: ַאֲחִרית ְוִתְקָוה: ְותֹוָרה ּוִמְצָוה: ּוְבִרית 

 ..ירשת ִראשֹוִנים:

ִעְנָינֹו ִעְנָין טֹוב: ִסיָמנֹו ִסיָמן טֹוב: ֶהְגיֹונֹו ֶהְגיֹון טֹוב: 

 ..ירשת ְבמֹוַשב ְזֵקִנים:

 

 

 ברכת הגומל

חה צריך לספר את ישועת השם, לשבח וכל מי שיצא מצרה לרו
 :ות לה' בפני רבים בזו הלשוןולהוד

ַהיֹודע ָצַרת , ֶמֶלְך ָהעוָלם ,ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו 
ּוִמָכל ָצָרה , ַנְפִשי, ּוִמָכל ָדָבר ָרע הֹוִשיַעִני

 ,ְוַעל ַרְגָלי ֱהִקיַמִני, ּוִמָצָרה הֹוִציַאִני ּוְגָאֵלִני ,ָפַדִני
פֹוֶדה ֶנֶפש  ,ה ה'ָברּוְך ַאָת  ְוֶאל ְרָוָחה ֱהִביַאִני:

 ֲעָבָדיו: 

 הקהל יאמר

הּוא ִיְגָמְלָך ֶסָלה: ,ֶשְגָמְלָך טֹוב צּור

 ָברּוְך
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 לימוד תורה תברכ
שמע ישראל, ה' אלוהינו, ה' אחד: אחד אלוהינו, גדול 

 אדונינו, קדוש ונורא שמו לעולם ועד.
ברוך אתה ה' אלוהינו, מלך העולם, אשר ִקדשנו 

והערב נא ה'  אמן.דברי תורה: במצוותיו וציונו לעסוק ב
אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך ישראל, 
ונהיה אנחנו כולנו וצאצאינו יודעי שמך ולומדי תורתך 
ושומרי מצוותיך ועושי רצונך לשם שמים. ברוך אתה ה' 

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

העמים ונתן לנו את תורתו: ברוך אתה ה', נותן התורה, 
ה' אלוהים ָנַתן ִלי ְלשֹון ִלמּוִדים ָלַדַעת ָלעּות ֶאת ָיֵעף  אמן.

ָדָבר ָיִעיר ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר ָיִעיר ִלי ֹאֶזן ִלְשֹמַע ַכִלמּוִדים: ה' 
י ָאחֹור לֹא ְנסּוֹגִתי: ה' אלהים ָפַתח ִלי ֹאֶזן ְוָאֹנִכי לֹא ָמִריִת 

ִלי ַעל ֵכן לֹא ִנְכָלְמִתי, ַעל ֵכן ַשְמִתי ָפַני -אלוהים ַיֲעָזר
ַכַחָלִמיש ָוֵאַדע ִכי לֹא ֵאבֹוש. יהי רצון מלפניך ה' אלוהי 
שתתן מרוחך אַלי עם כל חבַרי, והדריכיני בדרכי תורתך, 

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

 תאמר: אחר הלימוד

מודה אני לפניך, ה' אלוהי, ששמת חלקי עם בני 
הנביאים, ַמְשכים לדברי תורה, לקבל שכר חיי העולם 
הבא, עד היות נפשי צרורה בצרור החיים ִעמך ה' אלוהי. 

 אמן ואמן.ברוך ה' לעולם, 
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Universal Karaite Judaism – Phones 
Israel  

Chief Rabbi Moshe Firrouz 972-54-4918348 

Vice Rabbi Abraham Gaber 972-8-9250808 

Vice Rabbi Magdi Shamual 972-54-2122297 

President Oded Levie 972-52-3005353 

Vice President Elisha Ratzon 972-50-6776873 

Vice President Eli Eltachan 972-50-4401811 

CEO Shlomo Gaver 972-54-2613379 

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 

Abraham Massuda 408-274-1064 

Joseph Ovadia                                      925-930-9985 

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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"זתשעה' בישראל והצומות מועדיםה ימי  

 03/10/2016 א' בתשרי   שני יום תרועה

 12/10/2016 י' בתשרי  רביעי יםכיפורהיום 

 17/10/2016 ו בתשרי"ט  שני חג הסוכות

 24/10/2016 ב בתשרי"כ  שני שמיני עצרת

 26/10/2016 בתשרי ד"כ  רביעי שביעי צום ה

 09/01/2017 י' בטבת  שני עשיריצום ה

 13/03/2017 ד באדר"י  שני פוריםשל  'ם איו

 12/04/2017 ד בניסן"י  רביעי ליל פסח

 13/04/2017 ו בניסן"ט  חמישי חג המצות

 16/04/2017 בניסן י"ח  ראשון הנפת העומר יום

 19/04/2017 א בניסן"כ  רביעי שביעי עצרת

 24/04/2017 בניסן ו"כ  שני הזיכרון לשואהיום 

 01/05/2017 ' באיירד  שני  צה"ל ללילח יום הז'

 02/05/2017 ' באיירה  שלישי יום העצמאות

 24/05/2017 באייר זכ"  רביעי איחוד ירושליםיום 

 04/06/2017 ' בסיוןט  ראשון שבועותהחג 

 04/07/2017 ט' בתמוז  שלישי צום הרביעי

 31/07/2017 ז' באב  שני צום שבעה באב

 03/08/2017 ' באבי  חמישי צום עשרה באב

 22/09/2017 א' בתשרי   שישי תשע"ח יום תרועה
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Festivals, Holidays & Fasts - San Francisco 

Yom Teruah (New Year)  Sun. 2016/10/02  
Yom Kippur Tue.  2016/10/11  
Sukkoth Sun.  2016/10/16  
Simhat Torah Sun.  10/2016/23  
Fast of Gedalia (Shevii)   Tue.  01610/2/25  
Fast of the 10th of Tevet Mon.  09/01/2017 
Purim (1st day) Mon.  13/03/2017 
Eve of Passover (Pessah) Tue.  2017/4011/  
Passover (Pessah, 1st day) Wed.  12/04/2017 
Yom Hanaphat Ha'Omer Sun.  2017/4016/  
Shevi'i Aseret (7th Passover) Tue.  18/04/2017 
Memorial Day (Holocaust) Mon.   2017/4024/  
Memorial Day (Soldiers) Mon.  2017/5001/  
Independence Day Tue.  2017/5002/  
Annexation of Jerusalem  Wed.  2017/5024/  
Shavuot Sun.  2017/6004/  
The Fast of: 

The 9th of Tammuz Mon.  03/07/2017 
The 7th of Av Mon.  31/07/2017 
The 10th of Av (Eykha)  Thu.  03/08/2017 

Yom Teruah (New Year)  Thu. 2017/09/21  
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UNIVERSAL KARAITE JUDAISM 

THE RELIGIOUS COUNCIL 

P.O.B 101 RAMLAH 72100 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 

7757 –לפ"ג  זה'תשע"  

(2017-2016)  
From Creation – First (1st) Year 

of the 305rd Lunar Cycle 

COMPLETED AND ARRANGED BY 

THE COURT FOR THE ESTABLISHMENT 

OF THE CALENDAR 

UNDER THE SUPERVISION AND APPROVAL OF 

THE COUNCIL OF HAKHAMIM 

 


