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 ברכת הרב הראשי לשנה החדשה

בפרוס השנה החדשה, שנת ה'תשע"ט הבאה עלינו 
ובה, ברצוני לברך את כל בני ובנות עדתנו בברכת לט

השלום והאהבה ושיתגשמו כל משאלות ִלּבנו לטובה. 
יהי רצון מלפני ה' אלוהי אברהם יצחק ויעקב ששנה זו 
תהא ראש והתחלה לגאולת עמו ישראל, שיקבצנו מכל 

י " הגלויות ויחזיר שכינתו בינינו, ככתוב: ְשָכנִּ י מִּ ְוָנַתתִּ
ם ,םְבתֹוְככ   ְתכ  י א  ְגַעל ַנְפשִּ י ְבתֹוְככ ם : ְולֹא תִּ ְתַהַלְכתִּ ְוהִּ

ים ם ֵלאֹלהִּ י ָלכ  יתִּ י ְלָעם ,ְוָהיִּ ְהיּו לִּ ם תִּ )ויקרא כ"ו, " ׃ְוַאת 
 י"ג(.-י"ב

 –אנו צריכים לזכור כי גאולתנו תלויה במעשינו 
התקרבות לאל יתברך ע"י עשית תשובה, כדברי הנביא 

ם ָאַמר יָוי ְצָבאֹות.מלאכי:".. ..." שּובּו ֵאַלי ְוָאשּוָבה ֲאֵליכ 
השנה זכינו לחגוג עם כל אחינו את שנת  לאכי ג', ז'(.מ)

. וזה יגן עליה אלוהים ,השבעים לתקומת מדינת ישראל
רמז לתחילת הגאולה שעתיד האל לגאול אותנו כפי 

 הבטחת נביאיו הנאמנים.
ת שבין עם שמירת השבת מהווה אות וסימן לברי

ישראל ובין האל  יתברך. בנוסף, יום השבת מהווה יום 
אשר בו כל בני המשפחה נפגשים ומחזקים את הקשר 
המשפחתי שלהם אחד עם השני. כך יצאנו למדים 
שבית אשר מתקיימת בו שמירת השבת זוכה גם 
לברכת האל יתברך וגם לחיזוק התא המשפחתי 

 ושגשוגו.
ע יחד עם בניכם אני פונה אליכם בבקשה להגי

ובנותיכם אל שיעורי התורה, שבתות העיון, הכנסים 
והמפגשים הדתיים. באופן הזה תזכו גם במצוות לימוד 
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התורה וגם תהּוּו דוגמה אישית לקרוביכם. בשנים 
האחרונות התברכה עדתנו בהרבה צעירים וצעירות 
מוכשרים, מלומדים אשר הם פרי ההשקעה של שנים 

ני קורא להם לבוא ולתרום את רבות של חינוך. א
 חלקם בקידום העדה.

 
יהי רצון מלפני יָוי אלוהינו ואלוהי אבותינו שיברך את 
הנשיא העשירי של מדינתנו, הנשיא מר ראובן ריבלין, 

יקככתוב: " ְפַרח ְבָיָמיו ַצדִּ י ָיֵרחַ  ,יִּ ְוֵיְרְד : ְוֹרב ָשלֹום ַעד ְבלִּ
ָים ַעד ָים ָנָהר ַעד אַ  ,מִּ ץּומִּ  ט'(.-)תהילים ע"ב, ח'" ׃ְפֵסי ָאר 

וכן ברך את ראש ממשלתנו, מר בנימין נתניהו ושריו, 
את חברי הכנסת ואת כלל חיילי צה"ל עם כל מפקדיו 

 וחייליו, את כוחות הביטחון לזרועותיהם.
לסיום, ברכה מיוחדת לחברי הוועדים בכל אזור ולכל 

מת אלה שהתנדבו ונרתמו לעשייה למען חיזוקה והר
קרנה של עדתנו היקרה, האל יעזרם ויגמלם וישלם את 

אלוהינו עמנו כאשר היה עם ' שכרם, אמן. יהי ה
אבותינו, יברך את כל מעשי ידינו לטובה ויעזור לנו 
להחזיר את עדתנו לתפארתה ולימי גדולתה  ולקרב את 

 גאוות עמו ישראל.
 

 תזכו לשנים רבות, טובות ונעימות,
 העדה,בשם  מועצת  חכמי  

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

, בני עדתי היקרים, בארץ ישראל יאחי ואחיותי
הקדושה, ובכלל קהילותינו הקדושות אשר בגולה 
דרים. ברוכים אתם לה' עושה ארץ ומרומים. מועדים 
לשמחה וזמנים טובים! אנו עומדים בפתחו של ירח 
האיתנים, ומועדי ה' המקודשים. כן יהי רצון, שנשמור 
דרכי האל יתברך ובריתו, וישלח לנו ברכה והצלחה 

 בתקופה מבורכת זו, ולדורי דורים.   
הנהגת העדה עושה ימים כלילות, רובם בהתנדבות  

מלאה, למען קידום דרך המקרא ובני מקרא. כל אחד 
ואחת מאתנו הוא שגריר של עדה ברוכה זו, ועליו 
להיות גאה בשורשיו ובמסורתו. השמירה על ערכי 
המוסר, התורה המאירה, והשבת הקדושה, תוך 

וקביעת עיתים ללימוד קבוע של התורה דבקות 
והמסורת הקראית, יביאו להצלחתנו בכל מאת ה' 

 יתעלה, ויוריק לנו ברכה עד בלי די. 
ברוך ה' הגולל חושך מפני אור והשומר תמימי דרך  

ההולכים בתורתו. אנו חווים תחייה והתעוררות מצד 
בני קהילה צעירים החפצים לשמור על דרך התורה 

ורתנו. מיטב השקעתנו ומרצנו ימשיכו הקדושה ומס
להיות בחינוך דור העתיד וטיפוחו. על כולנו להירתם 
יחדיו ולתת יד כדי שנגדל דורות בנים ובנות הוגים 
בתורה, שומרי דרך ארץ ומצוות, למען ייטב לנו 

 ".ַהָקֹטן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף, ְוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצּוםולאחריתנו.  "
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לל חכמי ולומדי תורת ה' ברצוני לברך את כ 
הכתובה התמימה ומקיימי מצוותיה. שיאריך האל ית' 
ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. וכן יברך את כלל 
התורמים, המתנדבים, הגבאים, והחזנים, שהאל 

 ישלם שכרם ויזכו עוד להגדיל תורה ולהאדיר.
מי ייתן, ויהיו הימים הבאים עלינו ימי אושר,  

, ימי בריאות, שפע וברכה מה' אהבה ועזרה לזולת
יתברך, ושתתגשמנה כל משאלות לבכם לטובה. וכן 

 ". לֹום ֱאָהבּוְוָהֱאֶמת ְוַהשָ יקוים עלינו מקרא שכתוב: "
נברך גם את כלל כוחות הביטחון וראשיהם,  

המשרתים נאמנה את אזרחי המדינה למען ביטחוננו. 
המגויסים  ובכללם יברך את בנינו ובנותינו, בני עדתנו, 

ומשרתים בכלל זרועות הביטחון. שהקב"ה ישמרם 
 ,לֹא ְתֻאֶנה ֵאֶליָך ָרָעהויקיים עליהם מקרא שכתוב: "

 ". ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלָך
; הממשלה יושרבנימין נתניהו,  ,וכן נברך את רה"מ 

ונשיא המדינה, ראובן ריבלין; שהאל יצליח דרכם 
לטובה בהנהגת המדינה. את יו"ר הכנסת, יולי 

בברכה שהאל יעזרם  ,הכנסת חברי ואתאדלשטיין, 
צדק הויחוקקו חוקים טובים, ודינים ישרים, בדרך 

 והאמת. 
 מעבדכם הנאמן בשם הנהלת העמותה,

 החכם מגדי שמואל הלויבן  שלום-אלי
 המועצה העליונהיו"ר 
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 היהדות הקראית

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

כפי שקיימו אותה מקיימים אותה סיני ו-ע"ה במעמד הר
בזמן מלכות ישראל, מבלי להוסיף על הכתוב או לגרוע 

 ממנו.
-על ספר הקראית מיוסדתהיהודית  הפרשנות 

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

 חכמינו. פירושימצוות אחדות יוצאות בהיקש על פי 
 ןמצוות בתורה, שנצטוו עליה נןיש ,נוסף על אלה 

-סיני )כגון ברית-אבותינו וקיימו אותן עוד לפני מעמד הר
אופן ביצוען המפורט ואולם, קידוש החודש(, מילה וה

 נודע רק מן ההעתקה המשתלשלת מאב לבן מדורי דורות.
נביאי הצדק  ההולכים בדרכיהקראים, היהודים  

והאמת, אינם רואים לעצמם זכות וסמכות לשנות דברי 
, להוסיף לה או תורה, שעליה נאמר: "תורת ה' תמימה"

 . לגרוע ממנה
ידי כלל -, עלהפשטהכתובה לפי קיום מצוות התורה  

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  בישראל. הלכה זו, מהווה אחד המאפיינים

הקראית ד ההלכה 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 ▪

 המקודשים בראיית הירח" וחותמים  על כך. ה'מועדי 
קידוש החודשים לפי ראיית  התנ"ך כולל בתוכו את מובן

, ה"ממשל", "הירח כעולה מן המשמע של המלים "אות
 חודש"."ו "ֵעד"
 ככתוב: "ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָשִנים"  – תאֹו ▪

 .(14 ')בראשית א
ככתוב: "ֶאת ַהָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשלֹות  – ְמָשָלהמ   ▪

 (.9 "ו)תהילים קלַּבָלְיָלה" 
 ככתוב: "ְכָיֵרַח ִיכֹון עֹוָלם ְוֵעד ַּבַשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה" – דעֵ  ▪

 .(38פ"ט  ,)שם
 (.2ב "ככתוב: "ַהֹחֶדש ַהֶזה ָלֶכם" )שמות י – שד  חֹ  ▪

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

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

 ", כי זוהי הידיעה הוודאית.הברור
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 כאשר נבצר מיכולת חכמינו לקבל עדות על זיהוי אות 
ת של עננות, אובך קריֹוהתחדשות אור הירח, מסיבות ִמ  –

וכדומה, נסמכו על דרך שלדעתם מביאה את הידיעה 
", דעת ההקרבהאמת ולזו קראו "הקרובה ביותר ל

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

ההתפתחות הטכנולוגית, קידום הידע האסטרונומי  
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 הראייה, 
 ".אפשרות הראייהקראו חכמינו " ולזה

 :מידע אסטרונומי אסףהמקורות מהם נ

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

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

*      *      * 
הרשמי והיחיד של  הינו הלוח המוסמךלוח שנה זה 

מועצת  מופץ ע"יהיהדות הקראית העולמית, ורק הוא 
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

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

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

ננים, לחות, הפרעות יהיו גורמים מפריעים כגון: ע
 אטמוספריות, טופוגרפיות וכדומה(.

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

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

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

בו נמצא הירח בין כדור הארץ לבין  ו הרגעזה .(ה)מ"
חלקו המואר של הירח המופנה כלפי כדור השמש, בו 

 גודלו המזערי ולאחר מכן גדל חזרה.התמזער להארץ 
ולפי  אופק ירושליםהזמנים המצוינים בלוח זה הם לפי  .ו

עון חורף, אולם בהנהגת שעון קיץ יש לתקן בהתאם. ש
זמני השקיעה באופקים אחרים הם שונים והם תלויים 

 רוחב וגובה מעל פני הים. ,בקווי אורך
התאריך העברי מתחיל משקיעת השמש, להבדיל  .ז

 מהתאריך הבינלאומי המתחיל מחצות הלילה.
חצי שעה לפני שקיעת השמש.  –כניסת שבת, חג ומועד  .ח

 ש.י שבת, חג וצומות חצי שעה אחרי שקיעת השממוצא
ההיטהרות מטומאה: רחיצה וכיבוס בגדים לפנות ערב,  .ט

 .וההיטהרות תקפה לאחר שקיעת השמש
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השביעיהחודש 

°39זוית  דקות46

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

17:5411שלישיא

*רביעיב
17:5312ק"מומ 18:24

17:5113*חמישיג

ק"ערש 17:20*שישיד
17:5014

17:4915שבת רחמים, וילךפרשתשבתה

ראשוןו
*

17:4816ק"מוש 18:18

שניז
*

17:4617

17:4518 *שלישיח

17:4419*רביעיט

17:4220חמישיי

שישייא
17:11ק "  ערש

17:4121

17:4022האזינופרשתשבתיב

17:3823ק"מוש 18:08ראשוןיג

שנייד
ק"ערמ 16:44

17:3724

17:3625שלישיטו

*

ליל סליחות

כ"ערב יוהליל סליחות           17:14 

Sep. 2018

ליל סליחות

ליל סליחות

ליל סליחות

ט"תשע'תשרי  ה

ליל סליחות

ליל סליחות

שרות הירח 

05:17זריחה 

  קדושיםפרשתיום תרועה 

        18:11כ "מוצאי יוה

1.31%חלקו המואר 

 אחרי מותפרשתיום הכיפורים 

 אמורפרשתחג הסוכות  

ימים אשר אין עורכים בהם טקסי נישואין

10



 
השביעיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

17:3426ק"מומ 18:04של סוכות            ' ב*רביעיטז

17:3327של סוכות       ' ג*חמישייז

של סוכות       ' ד*שישייח
ק"ערש 17:02

17:3228

17:3029פרשת*שבתיט

17:2930ק"מוש 17:59של סוכות       ' ו*ראשוןכ

17:281*שניכא

17:262שלישיכב

17:253ק"מומ 17:55רביעיכג

#17:244חמישיכד

שישיכה
ק"ערש 16:52

17:225

17:216פרשתשבתכו

17:207ק"מוש 17:50ראשוןכז

17:198  שניכח

17:179 05:47ה "משלישיכט

17:1610רביעיל

16:58ק "ערמ   Oct.של סוכות    ' ז

וזאת הברכהפרשת שמיני עצרת 

Sep./Oct.2018

בראשית

ט"תשע'תשרי  ה

צום השביעי   

05:26זריחה 

ערב צום

וזאת הברכה

ערב ראש חודש חשון

ימים אשר אין עורכים בהם אירועי שמחה # 

11



 
השמיניהחודש 

°42זוית  דקות64שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כני05:42זריחה יוםתאריך

17:1511 חמישיא

ששיב
ק"ערש 16:44

17:1412

17:1313נחפרשתשבתג

17:1214ק"מוש 17:42ראשוןד

17:1115  שניה

17:1016  שלישיו

17:0817  רביעיז

17:0718  חמישיח

17:0619ק"ערש 16:36ששיט

17:0520 לך-לךפרשתשבתי

17:0421ק"מוש 17:34ראשוןיא

17:0322 שנייב

17:0223  שלישייג

17:0124  רביעייד

17:0025  חמישיטו

Oct.  2018
2.94%חלקו המואר 

ט"תשע'חשון ה

ראש חודש חשון

12



 
השמיניהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כני05:53זריחה יוםתאריך

ששיטז
ק"ערש 16:29

16:5926

16:5827עקידת יצחק, ויראפרשתשבתיז

16:5728ק"מוש 17:27ראשוןיח

16:5629  שנייט

16:5530  שלישיכ

16:5431  רביעיכא

Nov.16:531 חמישיכב

ששיכג
ק"ערש 16:23

16:532

16:523פרשתשבתכד

16:514ק"מוש 17:21ראשוןכה

16:515 שניכו

16:506 שלישיכז

16:497 18:04ה "מרביעיכח

16:488חמישיכט

חיי שרה

Oct./Nov.  2018

ט"תשע'חשון ה

ערב ראש חודש כסלו

13



 
התשיעיהחודש 

°31זוית  דקות51שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כני06:05זריחה יוםתאריך

ששיא
ק"ערש 16:17

16:479

16:4610תולדות יצחקפרשתשבתב

17:1616:4611ק "מושראשוןג

16:4512 שניד

16:4513  שלישיה

16:4514רביעיו

16:4415  חמישיז

ששיח
ק"ערש 16:14

16:4416

16:4317סולם יעקב, ויצאפרשתשבתט

16:4218ק"מוש 17:12ראשוןי

16:4119  שנייא

16:4120 שלישייב

16:4121 רביעייג

16:4022  חמישייד

16:4023ק"ערש 16:10ששיטו

Nov.  2018

ראש חודש כסלו     

ט"תשע'כסלו ה

1.16%חלקו המואר 

14



 
התשיעיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כני06:18זריחה יוםתאריך

16:4024 וישלחפרשתשבתטז

16:4025ק"מוש 17:10ראשוןיז

16:3926  שנייח

16:3927  שלישייט

16:3928 רביעיכ

16:3929  חמישיכא

ששיכב
ק"ערש 16:09

16:3930

Dec.16:391וישבפרשתשבתכג

16:392ק"מוש 17:09ראשוןכד

16:393  שניכה

16:394 שלישיכו

16:395 רביעיכז

16:396 חמישיכח

09:21ה "מששיכט
ק"ערש 16:09

16:397

16:398שבתל ערב ראש חודש טבת מקץ  פרשת 

Nov./Dec.2018

ט"תשע'כסלו ה

15



 
העשיריהחודש 

°33זוית  דקות66שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כני06:30זריחה יוםתאריך

16:399ק"מוש 17:09ראשוןא

16:3910 שניב

16:3911  שלישיג

16:4012  רביעיד

16:4013חמישיה

ששיו
ק"ערש 16:10

16:4014

16:4015ויגשפרשתשבתז

16:4116ק"מוש 17:11ראשוןח

16:4117  שניט

16:4118 שלישיי

16:4219 #רביעייא

16:4220  #חמישייב

#ששייג
ק"ערש 16:13

16:4321

16:4322פרשת#שבתיד

#ראשוןטו
16:4423ק"מוש 17:14

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

ערב צום

ראש חודש טבת      

 Dec. 2018

צום העשירי 

ויחי יעקב

1.72%חלקו המואר 

ט"תשע'טבת ה

16



 
העשיריהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כני06:39זריחה יוםתאריך

16:4424  #שניטז

16:4525  #שלישייז

16:4526  #רביעייח

16:4627  #חמישייט

#ששיכ
ק"ערש 16:17

16:4728

16:4729פרשתשבתכא

#ראשוןכב
16:4830ק"מוש 17:18

16:4831  #שניכג

Jan. 201916:491#שלישיכד

#16:502רביעיכה

16:513 #חמישיכו

#ששיכז
ק"ערש 16:22

16:524

16:535ואראפרשתשבתכח

16:536ק"מוש 3:2917:23ה "מ#ראשוןכט

#16:547שניל

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

ואלה שמות

 Dec./ Jan. 2019

ערב ראש חודש שבט

ט"תשע'טבת ה

17



 
האחד עשרהחודש 

°31זוית  דקות77שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כני06:36זריחה יוםתאריך

16:558 שלישיא

16:569  רביעיב

16:5610  חמישיג

ששיד
ק"ערש 16:27

16:5711

16:5812פרשתשבתה

16:5913ק"מוש 17:29ראשוןו

17:0014  שניז

17:0015  שלישיח

17:0116  רביעיט

17:0217  חמישיי

ששייא
ק"ערש 16:33

17:0318

17:0419 בשלחפרשתשבתיב

17:0520ק"מוש 17:35ראשוןיג

17:0621 שנייד

17:0722  שלישיטו

Jan. 2019

ראש חודש שבט

בא אל פרעה

2.19%חלקו המואר 

ט"תשע'שבט ה

18



 
האחד עשרהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כני06:43זריחה יוםתאריך

17:0823  רביעיטז

17:0924  חמישייז

ששייח
ק"ערש 16:39

17:0925

17:1026פרשתשבתיט

17:1127ק"מוש 17:41ראשוןכ

17:1228 שניכא

17:1329  שלישיכב

17:1430  רביעיכג

17:1531  חמישיכד

.Febששיכה
ק"ערש 16:46

17:161

17:172משפטיםפרשתשבתכו

17:183ק"מוש 17:48ראשוןכז

17:194 שניכח

17:205 שלישיכט

17:216רביעיל

23:03ה "מ

Jan./Feb. 2019

ט"תשע'שבט ה

וישמע יתרו

'ערב ראש חודש אדר א

19



 
השנים עשרהחודש 

°35זוית  דקות85שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כני06:31זריחה יוםתאריך

17:227 חמישיא

ששיב
ק"ערש 16:52

17:228

17:239 תרומהפרשתשבתג

17:2410ק"מוש 17:54ראשוןד

17:2511 שניה

17:2612  שלישיו

17:2713  רביעיז

17:2814 חמישיח

ששיט
ק"ערש 16:58

17:2815

17:2916שבת סמוך לפוריםתצוה פרשת שבתי

17:3017ק"מוש 18:00ראשוןיא

17:3118שנייב

17:3119שלישייג

17:3220רביעייד

17:3321חמישיטו

 Feb.2019

ט"תשע'ה' אדר א

יום א של פורים

יום ב של פורים

ערב פורים

'ראש חודש אדר א

2.81%חלקו המואר 

20



 
השנים עשרהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כני06:17זריחה יוםתאריך

ששיטז
ק"ערש 17:04

17:3422

17:3523פרשתשבתיז

17:3524ק"מוש 18:05ראשוןיח

17:3625  שנייט

17:3726 שלישיכ

17:3827  רביעיכא

17:3828  חמישיכב

.Marששיכג
ק"ערש 17:09

17:391

17:392ויקהלפרשתשבתכד

17:403ק"מוש 18:10ראשוןכה

17:414  שניכו

17:425 שלישיכז

17:436  רביעיכח

17:437חמישיכט

18:03ה "מ

כי תשא

 Feb./Mar.2019

ט"תשע'ה' אדר א

'   ערב ראש חודש אדר ב

21



 
השלוש עשרהחודש 

°34זוית  דקות44שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כני06:00זריחה יוםתאריך

ששיא
17:14ק "ערש

17:448

17:459פקודיפרשתשבתב

17:4510ק"מוש 18:15ראשוןג

17:4611 שניד

17:4712  שלישיה

17:4713  רביעיו

17:4814  חמישיז

ששיח
ק"ערש 17:19

17:4915

17:4916ויקראפרשתשבתט

17:5017ק"מוש 18:20ראשוןי

17:5118 שנייא

17:5119  שלישייב

17:5220  רביעייג

17:5321  חמישייד

17:5322ק"ערש 17:23ששיטו

Mar.2019

ט"תשע'ה' אדר ב

'  ראש חודש אדר ב

 1.05%חלקו המואר

22



 
השלוש עשרהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כני05:41זריחה יוםתאריך

17:5423 צופרשתשבתטז

17:5524ק"מוש 18:25ראשוןיז

17:5525  שנייח

17:5626  שלישייט

17:5727  רביעיכ

17:5728  חמישיכא

ששיכב
ק"ערש 17:28

17:5829

17:5930שמיני פרשתשבתכג

17:5931ק"מוש 18:29ראשוןכד

Apr.18:001 שניכה

18:012שלישיכו

18:013  רביעיכז

18:024  חמישיכח

ששיכט
ק"ערש 17:33

18:035

18:036שבתל

10:50ה "מ

Mar./ Apr.2019

ט"תשע'ה' אדר ב

ערב ראש חודש ניסן   שמיני  פרשת

23



 
הראשוןהחודש 

°30זוית  דקות63שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כני05:23זריחה יוםתאריך

18:047ק"מוש 18:34ראשוןא

18:058  שניב

18:059  שלישיג

18:0610 רביעיד

18:0711 חמישיה

ששיו
ק"ערש 17:37

18:0712

18:0813תזריעפרשתשבתז

18:0914ק"מוש 18:39ראשוןח

18:0915שניט

18:1016שלישיי

18:1117רביעייא

18:1118חמישייב

ששייג
ק"ערש 17:42

18:1219

18:1320שבת הלל הגדול, מצורע פרשתשבתיד

החודש הזה לכם ראש חודשים  "

ט"תשע'ניסן ה

1.88%חלקו המואר 

Apr. 2019

ראש חודש ניסן

(2ב "שמות י)"                ראשון הוא לכם לחודשי השנה

24



 
הראשוןהחודש 
Dateשקיעהיוםתאריך

18:4518:1422ק " מומ*ב שניטז

18:1523*ג שלישייז

18:1524*ד רביעייח

18:1625*ה חמישייט

*ו ששיכ
ק"ערש  17:47

18:1726

18:1827א       פרשת.ששבתכא

חראשוןכב
18:1928ק"מוש 18:49

18:2029טשניכג

18:2030 ישלישיכד

18:211יארביעיכה

18:222יבחמישיכו

יגששיכז
ק"ערש 17:53

18:233

18:244אחרי מותפרשתב      פרשת.ששבתכח

טוראשוןכט
18:245ק"מוש 18:54

18:256טזשניל

00:45ה "מ

'יצ/'   כני5:06ספירת העומר    זריחה 

ט"תשע'ניסן ה

יום הנפת העומר

יום הזכרון לשואה  # 

ערב ראש חודש אייר

 בשלחפרשתשביעי עצרת 

Apr. 2019

May ערב יום הזיכרון                  #

,בא אל פרעה פרשת   חג המצות
18:1321ראשוןטו

25



 
השניהחודש 

°29זוית  דקות93שרות הירח 

Dateשקיעהיוםתאריך

יזשלישיא
 ערב יום הזיכרון 

18:267

18:268יחרביעיב

18:279 יום העצמאותיטחמישיג

כששיד
ק"ערש 17:58

18:2810

18:2811קדושיםפרשתג.ששבתה

כבראשוןו
18:2912ק"מוש 18:59

18:3013  כגשניז

18:3114  כדשלישיח

18:3215  כהרביעיט

18:3216  כוחמישיי

כזששייא
ק"ערש 18:03

18:3317

18:3418אמורפרשתד.ששבתיב

כטראשוןיג
18:3419ק"מוש 19:04

18:3520  לשנייד

18:3621  לאשלישיטו

'יצ/'    כני4:51 ספירת העומר   זריחה 

May. 2019
3.48%חלקו המואר 

ט"תשע'אייר ה

ל "  יום הזיכרון לחללי צה

ראש חודש אייר 

26



 
השניהחודש 

Dateשקיעהיוםתאריך

18:3722 לברביעיטז

18:3723  לגחמישייז

לדששייח
ק"ערש 18:08

18:3824

18:3925בהר סיני בחוקותיפרשותה.ששבתיט

לוראשוןכ
18:3926ק"מוש 19:09

18:4027לזשניכא

18:4028  לחשלישיכב

Jun.18:4129לטרביעיכג

18:4130מחמישיכד

מאששיכה
ק"ערש 18:12

18:4231

18:421במדברפרשתו.ששבתכו

18:432ק"מוש 19:13יום ירושליםמגראשוןכז

18:443מדשניכח

18:444מהשלישיכט

'יצ/'    כני4:41 ספירת העומר  זריחה 

May./Jun.2019

12:02ה "מ

ערב ראש חודש סיון

ט"תשע'אייר ה

27



 
השלישיהחודש 

°37זוית  דקות67שרות הירח 

Dateשקיעהיוםתאריך

18:455 מורביעיא

18:456מזחמישיב

מחששיג
ק"ערש 18:16

18:467

18:468 נשאפרשתז.ששבתד

18:479 יתרופרשתחג שבועות  ראשוןה

18:4710ק"מומ 19:17שניו

18:4811 שלישיז

18:4812  רביעיח

18:4813  חמישיט

ששיי
ק"ערש 18:19

18:4914

18:4915פרשתשבתיא

18:4916ק"מוש 19:19ראשוןיב

18:5017  שנייג

18:5018 שלישייד

18:5019 רביעיטו

Jun.2019

'יצ/'     כני4:36ספירת העומר   זריחה 

בהעלותך

ראש חודש סיון 

2.07%חלקו המואר 

ט"תשע'סיון ה

28



 
השלישיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כני04:36זריחה יוםתאריך

18:5020  חמישיטז

ששייז
ק"ערש 18:20

18:5021

18:5122 שלח לךפרשתשבתיח

18:5123ק"מוש 19:21ראשוןיט

18:5124  שניכ

18:5125  שלישיכא

18:5126 רביעיכב

18:5127 חמישיכג

ששיכד
ק"ערש 18:21

18:5128

18:5129 קרח  פרשתשבתכה

18:5130ק"מוש 19:21ראשוןכו

Jul.18:511שניכז

18:512שלישיכח

18:513רביעיכט

Jun./Jul.2019

21:17ה "מ

ט"תשע'סיון ה

ערב ראש חודש תמוז
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הרביעיהחודש 

°43זוית  דקות45שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כני04:41זריחה יוםתאריך

18:514 חמישיא

ששיב
ק"ערש 18:21

18:515

18:516 חקתפרשתשבתג

18:517ק"מוש 19:21ראשוןד

18:508שניה

18:509שלישיו

18:5010 רביעיז

18:5011חמישיח

צום הרביעי     #ששיט
ק"ערש 18:19

18:4912

18:4913בלקפרשת#שבתי

#ראשוןיא
18:4914ק"מוש 19:19

18:4815  #שנייב

18:4816  #שלישייג

18:4817  #רביעייד

18:4718 #חמישיטו

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

ערב צום

Jul.2019

ט"תשע'תמוז ה

1.13%חלקו המואר 

ראש חודש תמוז
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הרביעיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כני04:50זריחה יוםתאריך

#ששיטז
ק"ערש 18:17

18:4719

18:4620 פינחספרשת#שבתיז

#ראשוןיח
18:4621ק"מוש 19:16

18:4522  #שנייט

18:4423  #שלישיכ

18:4424  #רביעיכא

18:4325  #חמישיכב

#ששיכג
ק"ערש 18:13

18:4326

18:4227מטותפרשת#שבתכד

#ראשוןכה
18:4128ק"מוש 19:11

#18:4029שניכו

18:4030 #שלישיכז

18:3931 #רביעיכח

Aug.18:381#חמישיכט

18:382 18:08ק "ערב ראש חודש אב      ערש#ששיל

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

5:12ה "מ

Jul./Aug.2019

ט"תשע'תמוז ה
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החמישיהחודש 

°56זוית  דקות78שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כני04:59זריחה יוםתאריך

18:373ראש חודש אב, מסעיפרשת #שבתא

#ראשוןב
18:364ק"מוש 19:06

18:355 #שניג

18:346  #שלישיד

18:337 #רביעיה

18:328 ערב צום   #חמישיו

צום שבעה באב #ששיז
ק"ערש 18:01

18:319

18:3010אלה הדבריםפרשת#שבתח

ערב צום   #ראשוןט
18:2911ק"מוש 18:59

18:2812 צום עשרה באב#שניי

18:2713  שלישייא

18:2614  רביעייב

18:2515  חמישייג

ששייד
ק"ערש 17:54

18:2416

18:2317שבת נחמהואתחנן פרשתשבתטו

ימים אשר אין עורכים בהם אירועי שמחה#

ט"תשע'אב ה
Aug.2019

3.73%חלקו המואר 
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החמישיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כני05:08זריחה יוםתאריך

18:2218ק"מוש 18:52ראשוןטז

18:2119 שנייז

18:2020  שלישייח

18:1821  רביעייט

18:1722  חמישיכ

ששיכא
ק"ערש 17:46

18:1623

18:1524 עקבפרשתשבתכב

18:1425ק"מוש 18:44ראשוןכג

18:1226 שניכד

18:1127  שלישיכה

18:1028  רביעיכו

18:0929 חמישיכז

ששיכח
ק"ערש 17:38

18:0830

18:0731שבתכט

12:38ה "מ

ערב ראש חודש אלול    ראהפרשת 

Aug.2019

ט"תשע'אב ה
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הששיהחודש 

°42זוית  דקות63שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כני05:17זריחה יוםתאריך

18:051ראשוןא

18:042 שניב

18:033  שלישיג

18:024  רביעיד

18:005  חמישיה

ששיו
ק"ערש 17:29

17:596

17:587 שופטיםפרשתשבתז

17:578ק"מוש 18:27ראשוןח

17:569 שניט

17:5510 שלישיי

17:5411 רביעייא

17:5312  חמישייב

ששייג
ק"ערש 17:20

17:5013

17:4914 כי תצאפרשתשבתיד

17:4815ק"מוש 18:18ראשוןטו

Sep.2019

 Sep.ראש חודש אלול  
18:35ק "מוש

2.5%חלקו המואר 

ט"תשע'אלול ה
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הששיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כני05:26זריחה יוםתאריך

17:4616  שניטז

17:4517  שלישייז

17:4418 רביעייח

17:4219  חמישייט

ששיכ
ק"ערש 17:11

17:4120

17:4021פרשתשבתכא

17:3822ק"מוש 18:08ראשוןכב

17:3723  שניכג

17:3624 שלישיכד

17:3425  רביעיכה

17:3326חמישיכו

ששיכז
ק"ערש 17:02

17:3227

20:2817:3028ה "מנצבים    פרשתשבתכח

17:2929ק"מוש 17:59ראשוןכט

Sep.2019

כי תבוא

ט"תשע'אלול ה

16:58ק "ערמ

ערב ראש חודש תשרי
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השביעיהחודש 

°36זוית  דקות49שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כני05:35זריחה יוםתאריך

17:2830 קדושיםפרשתיום תרועה *שניא

17:261ק"מומ  Oct17:54.ליל סליחות   *שלישיב

17:252ליל סליחות*רביעיג

17:243ליל סליחות*חמישיד

ליל סליחות      *ששיה
ק"ערש 16:52

17:224

17:215שבת רחמים, וילךפרשת*שבתו

17:206ק"מוש 17:50ליל סליחות       *ראשוןז

17:197ליל סליחות*שניח

17:178*שלישיט

17:169רביעיי

17:1510חמישייא

ששייב
ק"ערש 16:44

17:1411

17:1312 האזינופרשתשבתיג

16:38ק "ערמראשוןיד
17:1213ק"מוש 17:42

17:1114 אמורפרשתחג הסוכות *שניטו

 ימים אשר אין עורכים בהם טקסי נישואין* 

16:44כ "ערב יוהליל סליחות          

Sep./Oct.2019
1.36%חלקו המואר 

פ"תש'תשרי  ה

כ"מוצאי יוה 17:45

 אחרי מותפרשתיום הכיפורים 
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השביעיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כני05:45זריחה יוםתאריך

17:1015ק"מומ  17:36של סוכות      ' ב*שלישיטז

17:0816של סוכות     ' ג*רביעייז

17:0717של סוכות' ד*חמישייח

של סוכות    ' ה*ששייט
ק"ערש 16:36

17:0618

17:0519וזאת הברכהפרשתשבתכ

של סוכות' ז*ראשוןכא
ק"עמ 17:34

17:0420

17:0321שניכב

שלישיכג
ערב צום

17:0222ק"מומ 17:30

17:0123צום השביעי#רביעיכד

17:0024חמישיכה

ששיכו
ק"ערש 16:29

16:5925

16:5826בראשיתפרשתשבתכז

16:5727ק"מוש 17:27ראשוןכח

16:5628שניכט

16:5529שלישיל

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

05:40ה "מ

וזאת הברכהפרשת  שמיני עצרת  

פ"תש'תשרי  ה
Oct.2019

ערב ראש חודש חשון
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עומדים להינשאהודעה ל  
מאז הקמת המדינה, מוכר הרב הראשי של העדה 

המדינה מספקת תעודות כרושם נישואין וגירושין; 
נישואים ממלכתיות רגילות ותקפות לצורך רישום 

 הנישואים ורק הטקס נערך לפי מנהגנו ואמונתנו.
הרישום לנישואין בעדה הינו הליך נכון וצודק  

ולפי אמונתנו ומנהגנו, והוא קל, שוויוני, נעים 
ומכובד. בסופו של ההליך, הנישואים מוכרים לכל 

 מדינת ישראל, באופן מלא. דבר ועניין על ידי
 לאחר התייעצות עם הרבלצורך רישום,  

הזוגות העומדים להינשא , מתבקשים המקומי
במשרד העדה שום הנישואין ילהירשם בלשכת ר

. לפני תאריך הנישואין לפחותיום  45, רמלהב
 בליווי ההוריםובלבוש צנוע ללשכה יש להגיע 

שלוש במצוידים בתעודות זיהוי מעודכנות ו כעדים,
 תמונות של כל אחד מבני הזוג.

זוג יהודים שלא שניהם נולדו למשפחה -בני 
קראית ומבקשים להינשא בעדה ולהצטרף אליה, 
יכולים לעשות כן, ועליהם לפנות לבית הדין לקבלת 

 הדרכה והנחיות.
נישואין  , מודגש כי אין עורכיםלתשומת לב הזוגות

ים המקודשים, בשבתות ובמוצאי שבתות, בימ
בחגים ובמועדים, וכן אין עורכים נישואין בימי צער 

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

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

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

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

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

וכן  הדק הפנימי המכסה את העטרה בעזרת הציפורן
 להוצאתהמוהל  ע"ישל איבר המין של התינוק  'מציצה'

בכך מפחיתים המוהלים  "דם הברית" לשיטתם.
ת את הסיכוי להידבק במחלות רבות, לרבוהקראים 

 . הרפס, שעלולות להיגרם לתינוקות
בנוסף, מילת העור הפנימי של העורלה ביחד עם  

החיצוני מונע כאב מיותר לתינוק ומפחית את החששות 
  .בריאותייםנזקים ל

אם נולד לכם בן נשמח לסייע לכם בהזמנת אחד  
בהזמנת רב או מקהלה מהמוהלים המקצועיים שלנו, וכן 

 שבחרתם.הל לכל מולטקס ברית המילה, 
 052-2948842: החכם משה יוסףהמוהל  ▪

  054-4925687המוהל החזן מאור דבח:  ▪
 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  

והסידורים עבודתו 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

בנימין  – הארץ ובשאר במצליח, ברמלה)מר יוסף אלגזר(. 
 .052-8569743או משה אלגזר  054-5550443אלגזר  

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

הפטירה -קבורה וזאת עם הגשת תעודת-שיוןילקבלת ר
הזהות של הנפטר. )אם הנפטר נפטר בבית -בצירוף תעודת

 (.דנותנים שם רישיון קבורה מיחולים 
הקבורה יש לפנות למשרדי העדה -שיוןיעם קבלת ר 

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

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

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

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

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

 והגירושין בין בני זוג.
ניתן פסק הדין של בית המשפט  ה'תשע"ד תבשנ 

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

קראי להכרה -של מדינת ישראל בבית הדין היהודי
פאקטו. משמעות הדבר -יורה ולא רק להכרה דה-דה

הקראי הוכר על ידי בית המשפט  הוא שבית הדין
 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 

ולהוציא תעודת גירושין רשמי עם סמל  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
 הדין לבית מהגעה פטורים העדה בני זוג בני 

 אף , וזאתואינם כפופים לסמכות שיפוטו הרבני
 להתדיין לבוא תביעהכנגד בן עדה  הוגשה בו במקרה
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 המועצה מזכירות אל לפנות יש, כזה במקרה. שם
, סירוב כתבמאת עו"ד של העדה  לקבל כדי, הדתית

בו יוסבר כי מאחר ובן הזוג נמנה על עדת היהודים 
 י.בבית דין רבנהוא לא יגיע להתדיין  –הקראים 

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

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

 
 

 תרומה לקהילה

עמותת היהדות הקראית העולמית )ע"ר( הינה מוסד 
 ה.לפקודת מס הכנס 46ציבורי מוכר לפי סעיף 

בגובה  תרומה לעמותה מאפשרת לקבל זיכוי מס
מסכום התרומה. זיכוי זה מיועד לא רק  35%

 לעצמאים אלא לכל שכיר שמשלם מס הכנסה.
למשל: אדם שתרם במשך השנה האזרחית סך  
 350-לעדה יכול לקבל ממס הכנסה עד כ₪  1,000של 
 חוק.בכפוף לבחזרה, בגין מס ששילם, ₪ 

, ויכולה ך המשך הפעילותתרומתך חשובה לנו לצור
  !להועיל גם לך
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 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 החכם הראשי - החכם אליהו מרזוק
 054-4918348 החכם הראשי -ז פירובן יוסף החכם משה 

 08-9250808 סגן החכם הראשי -החכם אברהם גבר 
 054-2122297  סגן החכם הראשי - החכם מגדי שמואל

 052-6863783 חכמיםהמזכיר מועצת  -חן כהן 
 08-8532655 הדתית המועצה מזכיר - ד"ר אברהם כפלי
 054-6445225 יו"ר המועצה העליונה -  אלי שלום שמואל

 050-5704479 יו"ר המועצה העליונה.ס – עדי ירושלמי
 053-7506455 יו"ר המועצה העליונה.ס – יהושע דרורי
 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 רב אופקים, שוחט ומוהל-שה יוסף החכם מ
 052-4708521 יו"ר סניף אופקים –עבדיה כדר 

 052-6656061 סניף אופקים 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 רח"כ "כתר תורה", ביה

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

 08-8568835 רב אשדוד - אליהו דבח החכם
 054-2122297" רב ביה"כ "כתר תורה - מגדי שמואל החכם

 050-7960424 רב באשדוד –החכם עובדיה לוי 
 054-2284088 מ"מ רב אשדוד ופעיל חינוך - בן יוסף

 054-5619144 ופעיל חינוך ג. בית הכנסת -יוסי יפת 
   052-2349138 ג. בית הכנסת "כתר תורה" –אליהו כהן 

 052-6434025 מ"מ רב אשדוד - ד"ר אברהם כפלי
 08-8664491 רב באשדוד ומוהל - יוסף אלגמיל הרב

 050-2305146  מוהל -גולן יוסף 
 050-8441623 יו"ר סניף אשדוד - אפרים לוי

 050-7508723 סניף אשדודגזבר  –יונה סעד פירוז 
 053-7506455 מזכיר סניף אשדוד –יהושע דרורי 

  שבע-ארב סניף 

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

  שבע-בבאררב  - יוסף מורד החכם
 054-4918348 החכם הראשי - זמשה פירו החכם
 057-7205182 שבע-בבאררב  - שמחון פירוזהחכם 
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 053-7955655 שבע-באר סניףיו"ר  - פסח אברהם
 052-6070562 שבע-באר סניף גזבר – דוד אלגזר

 052-2768702 שבע-באר סניף 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"שערי תקווה", רח' העצמאות  "כיהב
 03-5082149': טל  

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

 ירושלים סניף 

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

 050-8551229                 אחראי מתחם ירושלים –אבי יפת 
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 מצליח סניף 

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

 052-4793080 חינוך פעיל - אסף כהן
 052-5773154 הסניף גזבר - חיים כהן
 054-4572539 מזכירת הסניף – אסתר לוי

 ערד 

 08-9950045 רב אזור הדרום - אברהם סרגני החכם
 052-9469189 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 גת-תיקרי סניף גזבר – אלעד פסח

 סניף ראשון לציון 

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

 050-5229700 ראשל"צ סניף גזבר – יוסף אלישע
 054-7910304 ראשל"צ סניףמזכיר  –מלאכי אושרן 
 052-5715688 פעיל - מרדכי אלישע
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 רמלה סניף 

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

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

 052-8569743 משה אלגזר                  
 08-9250825 5 דניאל מנחם' רחאטליז רמלה, 

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

 054-4925687  ומוהל קהילתירכז  - מאור דבח
 052-6863783 חכמיםהמזכיר מועצת , ה"כבי ג. - חן כהן 

 050-4401811 רמלה סניףיו"ר     - אלי אלטחן
 050-7373227 רמלה סניף גזבר – מרדכי אלגזר
 052-2581611 רמלה סניף מזכיר –ניסים אלדבח 

 רנן סניף 

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

 08-9922023 רב ברנןמ מ" - החזן משה מסעודה
 050-5312804 רנן סניףיו"ר  - מרדכי לישע
 052-5360974 רנן סניף גזברית – שושנה כהן

 052-2700566 רנן סניף מזכיר - כהןחיים 
 052-9259938 רנן רכז קהילתי – אדיר אלגמיל
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 אתרי אינטרנט מומלצים:

 www.jkaraite.org  –האתר הרשמי של העדה 
 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 החכם משה פירוז

 lmagdis@walla.co.i החכם מגדי שמואל

 pesach.yossef@gmail.com החכם יוסף פסח

 hnnm12@gmail.com החכם משה יוסף

 kefeli@walla.com החזן אברהם כפלי

 eli.shemuel@gmail.com אלי שלום שמואל

 ady555@bezeqint.net עדי ירושלמי 

 derorilevi@walla.co.il יהושע דרורי

 eli.eltachan@ericsson.com אלטחן אלי

 jkaraite@gmail.com שלמה גבר

 benooa@gmail.com בן יוסף

 yosefoon@gmail.com יוסי יפת

 maordabah@gmail.com מאור דבח

 chenco423@ gmail.com חן כהן

 neriaharoeh@gmail.com                             עו"ד נריה הרואה
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 תפילת הדרך ליחיד

י רצֹון מלפניך, ה' אלוַהי ואלוֵהי אבוַתי, שתוליכני  ְיהִּ
מאויב ואורב על  בשלום ותדריכני בשלום, ותשמרני

הדרך ככתוב: ִכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָלְך ִלְשָמְרָך ְּבָכל 
ְדָרֶכיָך: ַעל ַכַפִים ִיָשאּוְנָך ֶפן ִתֹגף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך: ותקיים 
עלי מקרא שכתוב: ְוִהֵנה ָאֹנִכי ִעָמְך ּוְשַמְרִתיָך ְּבֹכל 

ֲאָדָמה ַהזֹאת ִכי לֹא ֶאֱעָזְבָך ֲאֶשר ֵתֵלְך ַוֲהִשֹבִתיָך ֶאל הָ 
ַעד ֲאֶשר ִאם ָעִשיִתי ֵאת ֲאֶשר ִדַּבְרִתי ָלְך: ותצליח דרכי 
ותמלא כל ִמשאלות לבי לטובה, ותתנני לחן ולחסד 
ולרחמים בעיניך ובעיני כל רוַאי ותשמע כל תחנוני, כי 
אתה שומע תפילה כל פה, ברוך אתה ה', שומע 

 אמן.תפילה, 
ה' ְּביֹום ָצָרה ְיַשֶגְבָך ֵשם ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ִיְשַלח ֶעְזְרָך  ְנָךַיעַ 

ִמֹקֶדש ּוִמִציֹון ִיְסָעֶדָך: ִיְזֹכר ָכל ִמְנֹחֶתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדְשֶנה 
ֶסָלה: ִיֶתן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמֵלא: ְנַרְנָנה ִּבישּוָעֶתָך 

ינּו ִנְדֹגל ְיַמֵלא ה' ָכל ִמְשֲאלֹוֶתיָך: ַעָתה ּוְבֵשם ֱאֹלהֵ 
ָיַדְעִתי ִכי הֹוִשיַע ה' ְמִשיחֹו ַיֲעֵנהּו ִמְשֵמי ָקְדשֹו ִּבְגֻברֹות 
ֵיַשע ְיִמינֹו: ֵאֶלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ְּבֵשם ה' 

 ַוֲאַנְחנּו ַקְמנּו ַוִנְתעֹוָדד: ֱאֹלֵהינּו ַנְזִכיר: ֵהָמה ָכְרעּו ְוָנָפלּו
ה' הֹוִשיָעה ַהֶמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ברוך ה' לעולם, 

 .אמן ואמן
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 ברכות לפני האכילה
 'יה של דבר מה ראוי לנו לשבח את הילפני אכילה או שת

 עשה עמנו.שעל נפלאותיו 

 :תברךעל הלחם 

ָהעֹוָלם, ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָּברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
 ָהָאֶרץ:

 :תברךכל דברי המאפה מלבד לחם  על

 ָּברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות:

 :תברךכל מיני פרות האילן  על

 :ָּברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפִרי ָהֵעץ

 :תברךירקות או על פרות מן האדמה  על

ָּברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפִרי 
 ָהֲאָדָמה:

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

ָּברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשַהֹכל ִנְהָיה 
 ִּבְדָברֹו:

 :תברךהיין  על

 ָּברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן:
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 ברכת המזון
 :הארוחה, תברך את ברכת המזון לאחר

ַמֲאִכיֵלנּו, ָּברּוְך ַמְשִּביֵענּו, ָּברּוְך ְמַרֵּונּו: ָּברּוְך  ָברּוְך
ַמְשִּביַע ְרֵעִבים, ָּברּוְך ְמַרֵּוה ְצֵמִאים: ָּברּוְך ַהֹנֵתן ֶלֶחם 
ְלָכל־ָּבָשר, ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: הֹודּו ְלֵאל ַהָשָמִים, ִכי 
ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: ְיִהי־ַחְסְדָך ה' ָעֵלינּו, ַכֲאֶשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

 ׀ ְוָאֵמן: ָאֵמןָּברּוְך ה' ְלעֹוָלם, 
ַאָתה ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָאִבינּו, ֵמעֹוָלם ְוַעד־עֹוָלם:  ָברּוְך

ה ְוַהְגבּוָרה ְוַהִתְפֶאֶרת ְוַהֶנַצח ְוַההֹוד ִכי־ֹכל ְלָך ה' ַהְגֻדלָ 
׀  ַּבָשַמִים ּוָבָאֶרץ, ְלָך ה' ַהַמְמָלָכה ְוַהִמְתַנֵשא ְלֹכל

ְלרֹאש: ְוָהֹעֶשר ְוַהָכבֹוד ִמְלָפֶניָך ְוַאָתה מֹוֵשל ַּבֹכל 
ְוַעָתה  ּוְבָיְדָך ֹכַח ּוְגבּוָרה, ּוְבָיְדָך ְלַגֵדל ּוְלַחֵזק ַלֹכל:

ֱאֹלֵהינּו, מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ּוְמַהְלִלים ְלֵשם ִתְפַאְרֶתָך: 
׀ ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתה ְוַעד־עֹוָלם, ַהְללּו־ָיּה: ֵעיֵני ֹכל  ַוֲאַנְחנּו

ֵאֶליָך ְיַשֵּברּו, ְוַאָתה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־ָאְכָלם ְּבִעתֹו: פֹוֵתַח 
צֹון: ָרצֹון ְתַשְּבֵענּו, ְוָרזֹון ֶאת־ָיֶדָך, ּוַמְשִּביַע ְלָכל־ַחי ָר 

ַהֲעֵבר ִמֶמנּו, ְוַהְטִריֵפנּו ֶלֶחם ֻחֵקנּו, ְוֻשְלָחְנָך ֲעֹרְך ַלֹכל: 
ְּבֶאֶרְך ַאְפָך ּוִבְגִמילּות ֲחָסֶדיָך ָאנּו ַחִיים ְוַקָיִמים, 
ּוִמְפִתיַחת ָיֶדָך: ִכי ַאָתה הּוא ָזן ּוְמַפְרֵנס ּוְמַכְלֵכל ַלֹכל, 

זֹון ּוִמְחָיה ְלָכל ִּבְריֹוֶתיָך ֲאֶשר ָּבָראָת: ָּברּוְך ּוֵמִכין מָ 
 ָאֵמן:ַאָתה ה', ַהָזן ֶאת ַהֹכל: 

הֹונ ַלה' ַחְסדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: ִכי־ ִהְשִּביַע ֶנֶפש  ד 
ֹשֵקָקה, ְוֶנֶפש ְרֵעָבה ִמֵלא־ טֹוב: לֹא־ֵיֹבשּו ְּבֵעת ָרָעה, 

 ּוִביֵמי ְרָעבֹון ִיְשָּבעּו:
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ְוָשָבְעָת, ּוֵבַרְכָת ֶאת־ה' ֱאֹלֶהיָך ַעל־ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה  ְוָאַכְלָת 
ֵּבית ַאֲהֹרן   ֲאֶשר ָנַתן־ָלְך: ֵּבית ִיְשָרֵאל ָּבְרכּו ֶאת־ה',

ִיְרֵאי ה' ָּבְרכּו ֶאת־  ָּבְרכּו ֶאת־ה': ֵּבית ַהֵלִוי ָּבְרכּו ֶאת־ה',
ה' ֹעז  ַהְללּו־ָיּה: ִמִציֹון, ֹשֵכן ְירּוָשָלם,  ה': ָּברּוְך ה'
׀ ְיָבֵרְך ֶאת־ַעמֹו ַבָשלֹום: ָּברּוְך ה' ְלעֹוָלם,  ְלַעמֹו ִיֵתן, ה'

 ׀ ְוָאֵמן: ָאֵמן
 ואם תרצה תוסיף גם את זה:

ֵאל עֹוָלם ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול ִחָינּו:  ְךּוָבר
 ָאֵמן:ָּברּוְך ַאָתה ה', ַהָזן ֶאת ַהֹכל: 

 
 

*          *          * 
 

 אפליקציה לטלפונים ניידים
 

 אפליקציה חדשה לטלפונים ניידיםלנוחיותך השקנו 

 Karaiteבשםהמנגישה חלקים מספר הברכות 
Bless   מותאמת למערכות אנדרואיד האפליקציה

אפל, באפליקציה זו תוכל לצפות בברכות שונות ו
כולל ברכות לסעודה, ברכות לעיתים מזדמנים, 

תפילות, קטעים לאבלות  ,לשינה והשכמהברכות 
 וברכות לשמחות.
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 ה בקיצורברכת ההשכמ
המֹו  ,ֶשַשָמְרָת ִּבי ִנְשָמִתי ְּבֶחְמָלה ,ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָים ד 

ְלַהִגיד ַּבֹּבֶקר ַחְסֶדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵלילֹות  :ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך
 ֲחָדִשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך:

ְלֵעת ַנֲעָשה  :ְּבֶטֶרם ָכל ְיצּור ִנְבָרא ,ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשר ָמָלְך
ְלַבדו  ,ְוַאֲחֵרי ִכְכלות ַהֹכל :ְּבֶחְפצֹו ֹכל ֲאַזי ֶמֶלְך ְשמֹו ִנְקָרא

 :ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה, ְוהּוא הֹוֶיה ,ְוהּוא ָהָיה: לֹוְך נֹוָראִיְמ 
ְּבִלי ֵראִשית : ְלַהְמִשיל לֹו ְלַהְחִּביָרה ,ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵשִני

ְוצּור  ,ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי: ְולֹו ָהֹעז ְוַהִמְשָרה ,ְּבִלי ַתְכִלית
ְמָנת כֹוִסי ְּביֹום  ,ִנִּסי ּוָמנֹוס ִלי ְוהּוא: ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרה

ְוִעם רּוִחי : ְּבֵעת ִאיָשן ְוָאִעיָרה ,ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי: ֶאְקָרא
 ה' ִלי ְולֹא ִאיָרא: ,ְגִוָיִתי
ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם  ָברּוְך

ְנָקִבים, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. ָגלּוי  ְּבָחְכָמה, ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים
ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך, ֶשִאם ִיָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם, אֹו ִאם 
ִיָפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם, ִאי ֶאְפַשר ְלִהְתַקֵים ֲאִפילּו ָשָעה ַאַחת. 

 :ָּברּוְך ַאָתה ה' רֹוֵפא חֹוִלי ָכל ָּבָשר ּוַמְפִליא ַלֲעשֹות
ֹלַהי, ְנָשָמה ֶשָנַתָת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא, ַאָתה ְבָראָתּה, ַאָתה אֱ 

ְיַצְרָתּה, ַאָתה ְנַפְחָתּה ִּבי, ְוַאָתה ְמַשְמָרּה ְּבִקְרִּבי, ְוַאָתה 
ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶמִני, ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ָכל ְזַמן 

י, מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶשַהְנָשָמה ְּבִקְרּבִ 
 ִרּבֹון ָכל ַהַמֲעִשים, ֲאדֹון ָכל ַהְנָשמֹות.

ַהנֹוֵתן ַלֶשְכִוי ִּביָנה ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו, ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָּברּוְך 
 :ָלְיָלההַ יֹום ּוֵבין הַ ְלַהְבִחין ֵּבין 
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, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך 'ָּברּוְך ַאָתה ה :כשתעביר ידיך על עיניך
 :, פוֵקח ִעְוריםָהעוָלם

, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך 'ָּברּוְך ַאָתה ה: כשתמתח אבריך ותתיישב
 , ַמתיר ֲאסּורים:ָהעוָלם

, רוַקע , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם'ָּברּוְך ַאָתה ה :כשתוציא רגליך
 הָאֶרץ על המים:

, זוֵקף ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, 'ָּברּוְך ַאָתה ה :כשתקום
 כפּופים:

, , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם'ָּברּוְך ַאָתה ה :כשתתחיל ללכת
 הֵמכין ִמְצֲעדי ָגֶבר:

, הַמְלּביש , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם'ָּברּוְך ַאָתה ה :כשתתלבש
 ֲערּומים:

, אשר , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם'ָּברּוְך ַאָתה ה :כשתלבש טלית
 ִקְדָשנו בִמְצוֹוָתיו וִצָּונו ללבֹוש ַאְרַּבע ְכָנפות ְּבציצית:

, , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם'ָּברּוְך ַאָתה ה :כשתנעל נעליים
 שָעִשיָת לי כל צָרָכי:

, אֹוֵזר , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם'ָּברּוְך ַאָתה ה :כשתתחיל ללכת
 ישראל ִּבגבּורה:

ַהּבֹוְרִאי בֶצֶלם ֱאנֹוִשי  ,, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם'ַאָתה הָּברּוְך 
 תֹוַלַעת ַיֲעֹקב:
אשר  , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם'ָּברּוְך ַאָתה ה: כשתרחץ ידיך

 ִנְטהרים: ֲאַנְחנּוָּבָרא את הַמִים ּוָבם 
הַמֲעביר  , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם'ָּברּוְך ַאָתה ה :כשתרחץ פניך

 ֵשָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָפי:
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 בקיצור ברכת השינה
ַהַמִפיל ֶחְבֵלי ֵשָנה  , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם,'ַאָתה ה ָברּוְך

 ְלִאישֹון ַּבת ָעִין: ַעל ֵעיָני ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעָפי, ּוֵמִאיר
י , שתשכיֵבני רצון מלפניך, ה' אלַהי ואלֵהי אבֹוַתי ְיהִּ

לשלום ותעמיֵדני ממָּטתי לַחִיים ולשלום, וֵתן ֶחְלִקי 
בתורתך ותרגיֵלני ִלְדַבר ִמְצָוה וַאל תביֵאני ִליֵדי ֵחְטא 

אֹו ֲעֵבָרה, וַהציֵלִני ִמֶפַגע ָרע וֵמֳחָלִאים ָרִעים, וַאל 
יַבֲהלּוני ֲחלֹומֹות רעים וִהרהּוִרים ָרעים. והאירה עיַני 

הֵמִאיר לעוָלם ֻכלו  ,'ַאָתה הָּברּוְך ַשן הָמֶות. ֶפן ִאי
 בכבֹודֹו:

שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד: אָחד אֹלהינו גדול 

 אדֹוֵננו, קדוש ונורא שמו לעולם ועד:
ה' אֹלהינו אל אחד: אמת: ותורתו התמימה: אמת: 
וִמְקָדשו בית התִפלה: אמת: ונביאיו: אמת: וִמְצֹותיו 

ועדותיו ומשפטים וכל דבריו אמת: ה' ֶמֶלְך,  וֻחקֹותיו

ה' ָמָלך, ה' ימֹלך לעולם ועד: ועתה אֹלהינו מודים 
אנחנו ָלְך ומהללים לשם ִתפארֶתָך. ואנחנו ְנָברך יה 

 :ְוָאֵמן  ָאֵמןמעתה ועד עולם הללו־יה: ָּברּוְך ה' לעולם, 
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 זכר רחמים

ְכרֹון צון טוב וחן וחסד ורחמים וחמלה וחנינה ור זִּ
בשר שהוא צור -וכפרה מלפני אל אלוהי הרוחות לכל
בת אלמוני \ת בן\עולמים על נפש כבוד מעלת פלוני

שעבר)ה( מן העולם הזה במאמר אלוהי ישראל 
בחפצו וברצונו, והלך)ה( לבית עולמו)ה( בשם טוב 

ובזכר טוב ובמעשים טובים. אלוהי ישראל 
ככתוב: יזכרהו)ה( ברצון עמו, ויפקדהו)ה( בישועתו, 

ָזְכֵרִני ה' ִּבְרצֹון ַעֶמָך ָפְקֵדִני ִּבישּוָעֶתָך: ִלְראֹות ְּבטֹוַבת 
ְּבִחיֶריָך ִלְשֹמַח ְּבִשְמַחת גֹוֶיָך ְלִהְתַהֵלל  ִעם ַנֲחָלֶתָך: 
וייתן חלקו)ה( וגורלו)ה( עם הצדיקים ועם 

יַע המשכילים. ככתוב: ְוַהַמְשִכִלים ַיְזִהרּו ְכֹזַהר ָהָרִק 
ּוַמְצִדיֵקי ָהַרִּבים ַככֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַנְפשֹו)ה( ְּבטֹוב 
ָתִלין ְוַזְרעו)ה( ומשפתו)ה( ִייַרשו ָאֶרץ: ָיבֹוא ָשלֹום 
ָינּוחּו ַעל ִמְשְכבֹוָתם ֹהֵלְך ְנֹכחֹו: ויקיים עליו)ה( מקרא 

ְשְכבֹוָתם: שכתוב: ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמ 
אֹור ָזֻרַע ַלַצִדיק ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה: ִשְמחּו ַצִדיִקים 
ָּבה' ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדשֹו: ָאז ִיָּבַקע ַכַשַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך 
ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ְכבֹוד ה' ַיַאְסֶפָך: 

 אמן. מנוחתו)ה( בגן עדן,
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 וראשיה המדינה לשלום פילהת

ה' ֱאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ַהנֹוֵתן ְתשּוָעה 
ַעְבדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה ּוִמָיד  ִלְמָלִכים ְורֹוְזִנים, ַהפֹוֶצה ֶאת־ָדִוד

מֹוִנים, ָאָנא ה' הֹוִשיָעה ָנא ְוַהְשִקיָפה ִמְמעֹוִנים, ָאָנא ה' 
ַהְצִליָחה ָנא ַּבֲחָסֶדיָך ַהְצפּוִנים, ֶאת ַמֲעַלת ּוְגֻדַלת ְנִשיא 
ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל, מר ראובן בן יוסף ריבלין, ְוָשֵרי 

 ָאֵמן.ֶמְמַשְלתֹו, 
ִנָשא ֵעיֵנינּו ַלָמרֹום ְוַכֵפינּו ְפרּושֹות ַהָשָמִים ִּבְתִפָלה 
ּוְבַתֲחנּוִנים, ְּבַעד ַהְצָלַחת ִכֵּסא ְנִשיאּותֹו, ִויֻקַים ָעָליו 
ִמְקָרא ֶשָכתּוב: ִיֵתן ה' ֶאת־ֹאְיֶביָך ַהָקִמים ָעֶליָך ִנָגִפים 

ֵאֶליָך, ּוְבִשְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו  ְלָפֶניָך, ְּבֶדֶרְך ֶאָחד ֵיְצאּו

ְלָפֶניָך: ָתֹרם ָיְדָך ַעל־ָצֶריָך, ְוָכל־אְיֶביָך ִיָכֵרתּו: ְוִיָכֲחשּו 
 ֹאְיֶביָך ָלְך, ְוַאָתה ַעל־ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדֹרְך:

ְיִחי ְנִשיֵאנּו ְוַיְצִליַח ַיַחד ִעם ְכַלל ָשָריו ְוַחְבֵרי ֶמְמַשְלתֹו: 
|  ֶאה ֶזַרע, ַיֲאִריְך ָיִמים, ְוֵחֶפץ ה' ְּבָידֹו ִיְצָלח: ְיִהי ְשמֹוִיְר 

ְלעֹוָלם, ִלְפֵני־ֶשֶמש ִינֹון ְשמֹו, ְוִיְתָּבְרכּו בֹו, ָכל־גֹוִים 
 ְיַאְשרּוהּו:

ּוָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל ְוֶאת ָשֶריָה, שֹוְפֶטיָה, שֹוְטֶריָה, 
ֶדיָה, ְוַתְקֵנם ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְלָפֶניָך ַלֲעשֹות ֲחָיֶליָה ּוְפִקי

ְצָדָקה ּוִמְשָפט ְלָכל ַהיֹוְשִבים ַעל ָהֲאָדָמה ְללֹא ֶהְבֵדל ָדת 
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ֶגַזע ּוִמין: ִייַשר ֹכָחם ְוָתרּום ַקְרָנם ְלדֹור דֹוִרים ִּביָקר 

ָלה:ְוִתְפֶאֶרת ּוְגֻדָלה,   ָאֵמן ס 
 

| ֱאֹלֵהי ַיֲעקב: ִיְשַלח־ֶעְזְרָך  ם ָצָרה, ְיַשֶגְבָך ֵשםַיַעְנָך ה' ְּביֹו
ִמֹקֶדש, ּוִמִציֹון ִיְסָעֶדָך: ִיְזֹכר ָכל־ִמְנֹחֶתָך, ְועֹוָלְתָך ְיַדְשֶנה 

|  ֶסָלה: ִיֶתן־ְלָך ִכְלָבֶבָך, ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵלא: ְנַרְנָנה

ְדֹגל, ְיַמֵלא ה' ָכל־ִמְשֲאלֹוֶתיָך: ִּבישּוָעֶתָך, ּוְבֵשם־ֱאֹלֵהינּו נִ 
| ה' ְמִשיחֹו, ַיֲעֵנהּו ִמְשֵמי ָקְדשֹו,  ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי הֹוִשיעַ 

|  ִּבְגֻברֹות ֵיַשע ְיִמינֹו: ֵאֶלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶלה ַבּסּוִסים, ַוֲאַנְחנּו
לּו, ַוֲאַנְחנּו ַקְמנּו ְּבֵשם־ה' ֱאֹלֵהינּו ַנְזִכיר: ֵהָמה ָכְרעּו ְוָנפָ 

ַוִנְתעֹוָדד: ה' הֹוִשיָעה, ַהֶמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: ָּברּוְך ה' 

 | ְוָאֵמן: ְלעֹוָלם, ָאֵמן
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 ברכה לחיילי צה"ל
ל ְּבַרֲחָמיו ָהַרִּבים ּוְבָחַסָדיו ַהְגדֹוִלים  י ִיְשָרֵאֵ֔ ה' ֱאֹלֵהֵ֣

ַהְנִעיִמים ְוַהֶנֱאַמִנים הּוא ְיַבֵרך ְוִיְשמֹור ְוִיְנצֹור  ּוְבטּוָביו
ְוַיֲעזֹור ִויַפֵאר ִויַגֵדל ִוירֹוֵמם ִויַנֵשא ֶאת ַמָעָלת ְכַלל ֳחַיֵלי 
צה"ל ַהְמַמְלִאים ֶאת ַתְפִקיָדם ְּבֶנֱאַמנּות ְלַמָען ֶאֶרץ 

 ֲהֵלם ַעל ֵמי ְמנּוחֹותמֹוַלְדְתנּו ַהְקדֹוָשה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ְינַ 
ם׃ ְבָשלֹום ּוְבַשְלָוה ְוִיְשְמֵרם  ם ֶאל־ְמ֥חֹוז ֶחְפָצָֽ ַיְנֵחֵ֗ ַוַ֝
ם  ם ְוַיֲעזֹור ָלֶהָֽ ֶרְך ְוַיְצִליַח ַדְרָכָּ֑ ב ַעל־ַהָדָֽ ֵמאֹוֵיֵ֖ב ְואֹוֵרֵ֖
ם ְּבָשלֹו֒ם  ם ִויִשיַבם ֶאל ָּבֵתיֶהֵ֣ ְלַהְכִניע ֶאת אֹוְיֵביֶהֵ֣

ְך  ם ִמְקָרא ֶשָכתּוב:ִויַקֵים ֲעֵליֶהֵ֖  י ִעָמֵ֗ ה ָאֹנִכִ֜ ְוִהֵנֵּ֨
את  ָֹּ֑ ה ַהז יָך ֶאל־ָהֲאָדָמֵ֖ ֹבִתֵ֔ ְך ַוֲהִשֵ֣ ל ֲאֶשר־ֵתֵלֵ֔ יָךִּ֙ ְּבֹכֵ֣ ּוְשַמְרִתִּ֙
ְך׃  ְרִתי ָלָֽ ת ֲאֶשר־ִדַּבֵ֖ יִתי ֵא֥ ר ִאם־ָעִשֵ֔ ד ֲאֶשֵ֣ ֱעָזְבָךֵ֔ ַעִּ֚ א ֶאָֽ ֵֹ֣ י ל ִכִּ֚

ִמצִ  ֶדש ּוַ֝ ח־ֶעְזְרָ֥ך ִמֹקָּ֑ ָכל־ִיְשַלָֽ ָך ְוָֽ ֶתן־ְלָ֥ך ִכְלָבֶבָּ֑ ָך׃ ִיָֽ ֹון ִיְסָעֶדָֽ יֵ֗
א׃ ָך  ֲעָצְתָ֥ך ְיַמֵלָֽ ְלָךֵ֗ ַעל־ַי֥ד ְיִמיֶנֶָָֽֽך׃ ה'ה' ֹשְמֶרָּ֑ ם  ִצַ֝ יֹוָמֵ֗

ְיָלה׃ ַח ַּבָלָֽ ָכה ְוָיֵר֥ א־ַיֶכֵ֗ ָֹֽ ֶמש ל ע  ַהֶש֥ ה' ִיְשָמְרָ֥ך ִמָכל־ָרָּ֑
ָך׃ ר ֶאת־ַנְפֶשָֽ ְשֹמֵ֗ ה ְוַעד־ה'  ִיַ֝ ַעָתֵ֗ ָך ֵמַָֽ֝ ִיְשָמר־ֵצאְתָ֥ך ּובֹוֶאָּ֑

ָך׃ ה ְּבֵצאֶתָֽ ָך ּוָב֥רּוְך ַאָתֵ֖ ה ְּבֹבֶאָּ֑ ם׃ ָּב֥רּוְך ַאָתֵ֖ ֶלְכְתָך  עֹוָלָֽ ְּבְָּֽֽ֭
ל׃ א ִתָכֵשָֽ ֵֹ֣ ּוץ ל רֵ֗ ָך ְוִאם־ָתַ֝ ר ַצֲעֶדָּ֑ ֶתן  לֹא־ֵיַצֵ֣ ַחל ָוֶפֵ֣ ַעל־ַשֵ֣

ין׃ יר ְוַתִנָֽ ס ְכִפֵ֣ ְך ִתְרֹמֵ֖ י ִבֵ֣  ִתְדֹרָּ֑ הּו ִכִּ֤ ַשק ַוֲאַפְלֵטָּ֑ י ָחְּֽ֭
ה  י ְבָצָרָּ֑ ֹו־ָאֹנִכ֥ הּו ִעמָֽ ֶאֱעֵנֵ֗ ִני׀ ְוָֽ י׃ ִיְקָרֵאֵּ֨ ע ְשִמָֽ י־ָיַד֥ הּו ִכָֽ ַשְגֵבֵ֗ ֲאַ֝

הּו׃ ֲאַכְּבֵדָֽ הּו ַוָֽ ַחְלֵצֵ֗ הּו  ֲאַ֝ ַאְרֵאֵ֗ הּו ְוַ֝ ִמים ַאְשִּביֵעָּ֑ ֶרְך ָיְּֽ֭ ֹאֵ֣
י׃ ישּוָעִתָֽ ם  ִּבָֽ עֹוָלֵ֗ ּוְך ה' ְלַ֝ ן׀ ְוָאֵמ  ָּברֵ֖ ֵמֵ֥   ןָאָ֘
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 זמירות לברית מילה 

 זה הזמר לנימול מאת ר' יהושע ז"ל:

י ָשלֹום ְּבֵחיֵלנּו: ְוַשְלָוה ִּבְקָהֵלנּו: ְּבִסיָמן טֹוב ֵּבן ָּבא  ְיהִּ
 ..יהי  ָלנּו: ָיבּוא ְלִציֹון גֹוֵאל:

ַהֶיֶלד ְיִהי ַרֲעָנן: ְּבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן: ּוַבתֹוָרה ִיְתּבֹוָנן: 
 ..יהי :ְיַאֵלף ַדת ְלָכל שֹוֵאל

ּוְמקֹורֹו ְיִהי ָּברוְך: ְזַמן ַחָייו ְיִהי ָארּוְך: ְוֻשְלָחנֹו ְיִהי 
 ..יהי ָערּוְך: ְוַזָכאי לֹא ִיְתָגֵאל:

ְשמֹו ִיְגַדל ְלָכל ֶעֶבר: ֲעֵדי ִיְצַלח ְלָכל ֶגֶבר: ְלִיְרֵאי ֵאל ְיִהי 
 ..יהי ָחֵבר: ְיִהי ְּבדֹורֹו ִכְשמּוֵאל:

יָבה: ְיִהי ָדֵשן ְּברֹוב טֹוָבה: ְוָשלֹום לֹו ֲעֵדי ִזְקָנה ְוַגם שֵ 
 ..יהי ְוַגם ַאֲהָבה: ִכי ֵכן יֹאַמר ָהֵאל:

ַחי ַזָכאי ָקדֹוש ְשָמְך: ְלַיד ָיִמין ְיִהי ִנְסָמְך: ְלַבֵקר 
 ..יהי ְוַלֲחזֹות ֹנֲעָמְך: ְּבֶקֶרב ָכל ִיְשָרֵאל:

 

 ותאמר גם את זה הזמר של ר' יהושע ז"ל:

ֲחָלה: ְלֵשם טֹוב ּוְתִהָלה: ְּבִבְרַכת ַהִמיָלה: ָאֵמן נַ  ְיֻרַשת
..ירשת                              עֹוִנים:            
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ַהִנמֹול ִלְשמֹוָנה: ִיְזֶכה ִלְתבּוָנה: ּוְלֵעדּות ֶנֱאָמָנה: 

 ..ירשת ּוְלִשְמַחת שֹוְשִביִנים:

: ְּבָבִנים ֶנֱאָמִנים: ְוִלְשמֹוַנת ָיִמים: ִּבְבִרית ֵאל ְנכֹוִנים
 ..ירשת ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים:

ָשלֹום ְוַשְלָוה: ַאֲחִרית ְוִתְקָוה: ְותֹוָרה ּוִמְצָוה: ּוְבִרית 

 ..ירשת ִראשֹוִנים:

ִעְנָינֹו ִעְנָין טֹוב: ִסיָמנֹו ִסיָמן טֹוב: ֶהְגיֹונֹו ֶהְגיֹון טֹוב: 
 ..ירשת ְּבמֹוַשב ְזֵקִנים:

 

*          *          * 

 

 הגומלברכת 

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

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

ְוֶאל ְרָוָחה  ,ְוַעל ַרְגָלי ֱהִקיַמִני, הֹוִציַאִני ּוְגָאֵלִני
 פֹוֶדה ֶנֶפש ֲעָבָדיו:  ,ָּברּוְך ַאָתה ה' ֱהִביַאִני:

 הקהל יאמר

הּוא ִיְגָמְלָך ֶסָלה: ,ֶשְגָמְלָך טֹוב צּור
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 לימוד תורה תברכ
שמע ישראל, ה' אלוהינו, ה' אחד: אחד אלוהינו, גדול 

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

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

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

מכל העמים ונתן לנו את תורתו: ברוך אתה ה', נותן 
ה' אלוהים ָנַתן ִלי ְלשֹון ִלמּוִדים ָלַדַעת  .אמןהתורה, 

ְשֹמַע ָלעּות ֶאת ָיֵעף ָדָבר ָיִעיר ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ָיִעיר ִלי ֹאֶזן לִ 
ַכִלמּוִדים: ה' אלהים ָפַתח ִלי ֹאֶזן ְוָאֹנִכי לֹא ָמִריִתי ָאחֹור 

ִלי ַעל ֵכן לֹא ִנְכָלְמִתי, ַעל -לֹא ְנסּוֹגִתי: ה' אלוהים ַיֲעָזר
ֵכן ַשְמִתי ָפַני ַכַחָלִמיש ָוֵאַדע ִכי לֹא ֵאבֹוש. יהי רצון 

חבַרי,  מלפניך ה' אלוהי שתתן מרוחך אַלי עם כל
והדריכיני בדרכי תורתך, להסתופף בביתך תמיד, 
והוריני דרך עץ החיים והטעימני ממטעמיך הצפונים  

 לצדיקי עמך.
 תאמר: אחר הלימוד

אני לפניך, ה' אלוהי, ששמת חלקי עם בני מודה 
הנביאים, ַמְשכים לדברי תורה, לקבל שכר חיי העולם 

מך ה' הבא, עד היות נפשי צרורה בצרור החיים עִ 
 אמן ואמן.אלוהי. ברוך ה' לעולם, 
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 צידוק הדין

 בתחילת הלוויה מתחיל כל הקהל ביחד את צידוק הדין:

ֶשִדינֹו ִדין ֱאֶמת | ּוִמְשָפטֹו ִמְשַפט ֱאֶמת; ְמַחֶיה  ָברּוְך
יו י ָכל־ְדָרָכֵ֖ ֹו ִכ֥ ים ָפֳעלֵ֔  ְּבֶחֶסד | ּוֵמִמית ְּבֶצֶדק: ַהצּורִּ֙ ָתִמֵ֣

יק  ּוא׃ ַצִדֵ֣ ר הָֽ יק ְוָיָשֵ֖ ֶול ַצִד֥ ין ָעֵ֔ ל ֱאמּוָנהִּ֙ ְוֵאֵ֣ ט ֵאִּ֤  יָויִמְשָפָּ֑
ה יק ַאָתֵ֣ יו׃ ַצִדֵ֣ יד ְּבָכל־ַמֲעָשָֽ ָחִסֵ֗ יו ְוַ֝ ר  ייָוָּ֑  ְּבָכל־ְדָרָכָּ֑ ָיָשֵ֗ י ְוַ֝

י־ַצִדיק  יָך׃ ִכָֽ ְצָדקֹות ָאֵהב, ָיָשר ֶיֱָֽחזּו ָפֵנָֽימֹו:  יָויִמְשָפֶטָֽ
י־ַצִד   א  יָוייק ִכָֽ ֹ֥ ה ְול ר ָעָשֵ֔ ֲעָשיוִּ֙ ֲאֶשֵ֣ ינּו ַעל־ָכל־ַמָֽ ֱאֹלֵהֵ֗

י־ָיָשר  ֹו׃ ְלַהִגיד ִכָֽ ְענּו ְּבֹקלָֽ ֹו: יָויָשַמֵ֖ לֹא־ַעְוָלָתה ּבָֽ , צּוִרי ְוָֽ
יָת ַוֲאַנְ֥חנּו  ת ָעִשֵ֖ י־ֱאֶמ֥ ינּו ִכָֽ א ָעֵלָּ֑ ל ָכל־ַהָּבֵ֣ יק ַעֵ֖ ה ַצִדֵ֔ ְוַאָתֵ֣

א ֵדְּֽ֭  ְענּו׃ ֶאָשֵ֣ ן׀ ִהְרָשָֽ ֶדק׃ ָלֵכִּ֤ ן־ֶצָֽ ֵתָֽ י ֶאָֽ ְלֹפֲעִלֵ֗ ֹוק ּוַ֝ ִעי ְלֵמָרחָּ֑
י  ַשע ְוַשַד֥ ל ֵמֶרֵ֗ ָלה ָלֵא֥ י ָחִלֵ֖ ב ִשְמ֫עּו ִל֥ י ֵלָבֵ֗ נֲֵש֥ ַא֥

ֶול׃  א־ְיַעֵּו֥ת  ֵמָעָֽ ָֹֽ י ל ַשַדֵ֗ יַע ְוַ֝ א־ַיְרִשָּ֑ ָֹֽ ל ל ם ֵא֥ ַאף־ָאְמָנֵ֗
ט י   :ִמְשָפָֽ ַדֵ֗ ט ְוִאם־ַשַ֝ ֵאל ְיַעֵּוֵ֣ת ִמְשָפָּ֑ ֶדקַהְּֽ֭ ת־ֶצָֽ ֶדק  ׃ְיַעֵּוָֽ ֶצֵ֣

ַקְד֥מּו ָפֶנָֽיָך׃  ת ְיָֽ ֱאֶמֵ֗ ֶסד ֶוַ֝ ָך ֶח֥ ֹון ִכְסֶאָּ֑ ִמְשָפט ְמכֵ֣ ּוְּֽ֭
ה  ם־ּוְבֵהָמֵ֖ ָדָֽ ה ָאִּ֤ ֹום ַרָּבָּ֑ ְשָפֶטָך ְתהֵ֣ ל ִמְּֽ֭ ַהְרֵרי־ֵאֵ֗ ׀ ְכָֽ ְתָךֵּ֨ ִצְדָקָֽ

יַע  ְגֻברֹות  ׃ יָויתֹוִשֵ֣ ֹוא ִּבְּֽ֭ יר ִצְדָקְתָךֵ֣ ם אלוהיָּ֑  יָויָאבֵ֗ ַאְזִכֵ֖
ֹות  יָת ְגֹדלָּ֑ ֥רֹום ֲאֶשר־ָעִש֥ ים ַעד־ָמ֫ ָך: ְוִצְדָקְתָ֥ך ֱאֹלִהֵ֗ ְלַבֶדָֽ

ֹוָך׃  י ָכמָֽ ים ִמֵ֣ ֹלִהֵ֗ י  ֱאַ֝ ֹוְך ִלִּבֵ֗ יִתי׀ ְּבתָ֬ ִצְדָקְתָךָ֬ לֹא־ִכִּסֵּ֨
ֲאִמְתָךֵ֗  ְדִתי ַחְסְדָ֥ך ַוַ֝ ְרִתי לֹא־ִכַח֥ ֱאמּוָנְתָךֵ֣ ּוְתשּוָעְתָךֵ֣ ָאָמָּ֑

ת׃ לְ  תֹוָרְתָ֥ך ֱאֶמָֽ ם ְוָֽ ֶדק ְלעֹוָלָּ֑ ב: ִצְדָקְתָךֵ֣ ֶצֵ֣ ל ָרָֽ  ָקָה֥
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 ולפני שישאו את המיטה, אומרים האבלים את זה:

ֱאֶמת, שֹוֵפט ֶצֶדק ֶוֱאֶמת, ָּברֹוְך ַדָין ָהֱאֶמת, ִכי ָכל ַדָין 
י־ ל ְוִכָֽ ּום ֵאָּ֑ י־ָיקֵ֣ ֱעֶשה ִכָֽ ה ֶאְָּֽֽ֭ ִמְשָפָטיו ֶצֶדק ֶוֱאֶמת: ּוָמֵ֣

פְ  ד ִיַ֝ ן ְוֶאְפַח֥ ְתּבֹוֵנֵ֗ ל ֶאַ֝ ן ִמָפָנֵ֣יו ֶאָּבֵהָּ֑ נּו׃ ַעל־ֵכְּֽ֭ ה ֲאִשיֶבָֽ ד ָמֵ֣ ֹקֵ֗
נּו׃ י־ ִמֶמָֽ ע׃ ִמָֽ ה ְבֵעיָנֵ֣יו ָכל־ָרָֽ ין ְמָזֶרֵ֖ ב ַעל־ִכֵּסא־ִדָּ֑ ֶלְך יֹוֵש֥ ֶמֵ֗

י׃ ְרִתי ֵמַחָּטאִתָֽ ַהֵ֗ י ָטַ֝ יִתי ִלִּבָּ֑ אַמר ִזִכֵ֣ ְֹּֽ֭  י

 מזמור זה: ואם תרחק הדרך את מקום הקבורה, מוסיפים 

ֵשב י ִיְתלֹוָנֶָֽֽן׃ ֹיֹ֭ ַדֵ֗ ל ַשַ֝ ֹון ְּבֵצ֥ ֶתר ֶעְליָּ֑ ר ַלְָּֽֽ֭  ְּבֵסֵ֣ י  יָויֹאַמֵ֗ ַמְחִסֵ֣
ֹו׃ י ֶאְבַטח־ּבָֽ ֹלַהֵ֗ י ֱאַ֝ ּוש  ּוְמצּוָדִתָּ֑ ח ָיקֵ֗ יְלָך ִמַפ֥ ִצָֽ ּוא ַיְּֽ֭ י הֵ֣ ִכִּ֤

ֹות׃ ֶבר ַהּוָֽ ה  ִמֶד֥ יו ֶתְחֶסָּ֑ ַחת־ְכָנָפֵ֣ ְך ְוַתָֽ ֹו׀ ָיֵֶ֣סְך ָלְּֽ֭ ְּבֶאְבָרתֵּ֨
ֹו׃צִ  ה ֲאִמתָֽ ֹסֵחָרֵ֣ ץ ָי֥עּוף   ָנֵ֖ה ְוָֽ ֵחֵ֗ ְיָלה ֵמַ֝ ַחד ָלָּ֑ יָרא ִמַפֵ֣ לֹא־ִתְּֽ֭

ם׃ ִים׃ יֹוָמָֽ ֶטב ָי֥שּוד ָצֳהָרָֽ ֶקֵ֗ ְך ִמַ֝ ֶפל ַיֲהֹלָּ֑ ֶדֶבר ָּבֹאֵ֣ ל  ִמְּֽ֭ ִיֹפִּ֤
ש׃ א ִיָגָֽ ֵֹ֣ יָך ל ֶלֵ֗ ה ִמיִמיֶנֶָָּֽ֑ך ֵאַ֝ ֶלף ּוְרָבָב֥ ׀ ֶאֵ֗ ק ְּבֵעיֶנֵ֣יָך  ִמִצְדָךֵּ֨ ַרְּֽ֭

יט ְוִש  ה׃ַתִּבָּ֑ ים ִתְרֶאָֽ ת ְרָשִעֵ֣ ה  ֻלַמֵ֖ י־ַאָתֵ֣ ֹון  ייָוֵ֣ ִכָֽ ְליֵ֗ י ֶעַ֝ ַמְחִסָּ֑
ְמָת ְמעֹוֶנֶָָֽֽך׃ ב  ַשֵ֣ ַגע לֹא־ִיְקַר֥ ֶנֵ֗ ה ְוַ֝ יָך ָרָעָּ֑ א־ְתֻאֶנֵ֣ה ֵאֶלֵ֣ ָֹֽ ל

יָך׃ ְשָמְרָךֵ֗ ְּבָכל־ְדָרֶכָֽ ְך ִלַ֝ ְלָאָכיו ְיַצֶּוה־ָלָּ֑ י ַמְּֽ֭ ָך׃ ִכֵ֣ ַעל־ ְּבָאֳהֶלָֽ
ִים  ָך׃ַכַפ֥ ֶבן ַרְגֶלָֽ ף ָּבֶאֵ֣ ּוְנָך ֶפן־ִתֹגֵ֖ ְך  ִיָשאָּ֑ ֶתן ִתְדֹרָּ֑ ַחל ָוֶפֵ֣ ַעל־ַשֵ֣

ין׃ יר ְוַתִנָֽ ס ְכִפֵ֣ י־ ִתְרֹמֵ֖ הּו ִכָֽ ַשְגֵבֵ֗ הּו ֲאַ֝ ַשק ַוֲאַפְלֵטָּ֑ י ָחְּֽ֭ י ִבֵ֣ ִכִּ֤
י׃ ע ְשִמָֽ הּו  ָיַד֥ ַחְלֵצֵ֗ ה ֲאַ֝ י ְבָצָרָּ֑ ֹו־ָאֹנִכ֥ הּו ִעמָֽ ֶאֱעֵנֵ֗ ִני׀ ְוָֽ ִיְקָרֵאֵּ֨

הּו׃ַוָֽ  י׃ ֲאַכְּבֵדָֽ ישּוָעִתָֽ הּו ִּבָֽ ַאְרֵאֵ֗ ִמים ַאְשִּביֵעָּ֑הּו ְוַ֝ ֶרְך ָיְּֽ֭  ֹאֵ֣
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Universal Karaite Judaism Israel  

Chief Rabbi Moshe Firrouz  972-54-4918348 

Vice Rabbi Abraham Gaber 972-8-9250808 

Vice Rabbi Magdi Shemuel 972-54-2122297 

President          Eli Shalom Shemuel 972-54-6445225 

Vice President Adi Yerushalmi 972-50-5704479 

Vice President Yehushu Drori 972-53-7506455 

CEO Shlomo Gaver 972-54-2613379 

The Karaite Jews of America 

Acting Rav Joseph Moussa 7290-520-650  

Emeritus Rav Joe Pessah 7814-279-650  

President David Ovadia 4435-999-415  

Vice President Amin Pessah 1333-868-650  

Secretary Nora Massuda 4259-425-408  

Treasurer Marc Khedr 6006-766-650  

Past President Henry Mourad 650-400-0877 

Pro&Outreach Shawn Lichaa shawnlichaa@gmail.com 

 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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 ה'תשע"ט בישראל והצומות המועדים ימי

 11/09/2018 א' בתשרי   שלישי יום תרועה

 20/09/2018 י' בתשרי  חמישי יםכיפורהיום 

 25/09/2018 ו בתשרי"ט  שלישי חג הסוכות

 02/10/2018 ב בתשרי"כ  שלישי שמיני עצרת

 04/10/2018 בתשרי "דכ  חמישי שביעי צום ה

 18/12/2018 בטבת י'      שלישי עשירי צום ה

 20/02/2019 ד באדר"י  רביעי פוריםשל  'יום א

 20/04/2019 ד בניסן"י  שבת ליל פסח

 21/04/2019 ו בניסן"ט  ראשון חג המצות

 21/04/2019 בניסן ט"ו  ראשון הנפת העומר יום

 27/04/2019 בניסן "אכ  שבת שביעי עצרת

 02/05/2019 בניסן "וכ  חמישי הזיכרון לשואהיום 

 08/05/2019 ' באיירב  רביעי  צה"ל ללילח' יום הז

 09/05/2019 ' באיירג  חמישי העצמאותיום 

 02/06/2019 באייר כ"ז  ראשון איחוד ירושליםיום 

 09/06/2019 ' בסיווןה  ראשון שבועותהחג 

 12/07/2019 ' בתמוזט  שישי  הרביעיצום 

 09/08/2019 ז' באב  שישי צום שבעה באב

 12/08/2019 ' באבי  שני צום עשרה באב

 30/09/2019 א' בתשרי   שני תש"פ יום תרועה
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Festivals, Holidays & Fasts - San Francisco 

Yom Teruah (New Year)  Tue. 8201/09/11  
Yom Kippurim Thu.  8201/09/20  
Sukkoth Tue.  8201/09/25  
Simhat Torah Tue.  80/2011/02  
Fast of Gedalia (Shevii)   Thu.  80/2011/04  
Fast of the 10th of Tevet Tue.  18/12/2018 
Purim (1st day) Tue.  19/02/2019 
Eve of Passover (Pessah) Sut.  9201/4020/  
Passover (Pessah, 1st day) Sun.  21/04/2019 
Yom Hanaphat Ha'Omer Sun.  9201/4021/  
Shevi'i Aseret (7th Passover) Sut.  27/04/2019 
Memorial Day (Holocaust) Thu.   9201/5002/  
Memorial Day (Soldiers) wed.  9201/5008/  
Independence Day Thu.  9201/5009/  
Annexation of Jerusalem  Sun.  9201/6002/  
Shavuot Sun.  9201/6009/  
The Fast of: 

The 9th of Tammuz Fri.  12/07/2019 
The 7th of Av  Thu.  08/08/2019 
The 10th of Av (Eykha)  Sun.  11/08/2019 

Yom Truah (New Year)  Mon. 9201/09/30  
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