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 הראשי לשנה החדשה חכםברכת ה

ְרכַּתאחיי ואחיותיי, בני עדתי היקרים,   ֲאֵליֶכם ה'-בִּ
ְכנּו ֶאְתֶכם,   '.ְבֵשם ה ֵברַּ

זיכנו בחסדיו הגדולים להגיע לשנת תש"פ  האל ית"ש
כאשר עשייה רבה מאחורינו )חידון תנ"ך, שיעורי 
תורה, חיזוק הקשר עם הקהילות בתפוצות, הרצאות 
ועוד(, אולם עשייה מרובה גדולה יותר עומדת לפנינו. 
שוב אנו מוצאים את עצמנו נאלצים לעמוד ולהגן על 

ם חשובים זכויותינו הדתיות בפני המדינה בנושאי
)כשרות, הפקעת שטח בית הכנסת המרכזי ברמלה, 
הרכבל מעל בית העלמין בירושלים ועוד( ולכך נדרשת 
עבודה מאומצת ורבת השקעות אשר כל אחד ואחת 

 מאתנו יכול לעזור להצלחתה. 
לשם כך, אנו צריכים וחייבים להרבות אהבה בינינו 
ולקרב עוד ועוד אנשים אל דרך האמת ליראת ה' 

קיום מצוותיו ככתוב בתורתו. נדרש מאמץ קהילתי ול
משותף של כולנו להצלחת מטרות אלו, כל אחד ואחת 
מאתנו יכול וחייב לעשות את כל מה שביכולתו 
להגשמתן. אנו חייבים לשמור לעשות ולקיים את 
מצוותיו כדי שנהיה ראויים לכל הברכות וההצלחות 

 הכתובות בתורתו.
 

ו עתודה אנושית משכילה כולנו יודעים שדרושה לנ
בכדי להמשיך וללמד את דרכנו. אני פונה אליכם 

2



  

ומבקש אתכם לתרום בעיין יפה להקמת ישיבת לימוד 
קראית כדי שנוכל להפיץ את דבר ה' לכל עם -יהודית

םישראל ולכל בני האדם ככתוב: " יתֶּ ם, ַוֲעשִׂ תֶּ ַמרְׁ י  ּושְׁ כִׂ
ֵעיֵני  ם, לְׁ כֶּ יַנתְׁ ם ּובִׂ כֶּ ַמתְׁ וא ָחכְׁ עּון, הִׂ מְׁ שְׁ ר יִׂ ים:  ֲאשֶּ ָהַעמִׂ

רּו ַרק ַעם-ֵאת ָכל ָאמְׁ ה, וְׁ ים ָהֵאלֶּ ָנבֹון, ַהּגֹוי -ַהֻחקִׂ ָחָכם וְׁ
ה  (.6". )דב' ד, ַהָּגדֹול ַהזֶּ

ברכה מיוחדת שלוחה לכל העובדים בקודש: לחכמי 
נהלה אשר עושים  העדה, לחזנים, לגבאים, לעובדי המִּ

ר. ה' אלוהי לילות כימים ודואגים לצורכי הציבו
ישראל ישלם להם כגמולם וישלח להם הצלחה בכל 

מצו! זקו ואִּ  מעשה ידיהם לטובה. חִּ

לסיום, עלינו לזכור בכל יום ויום את חסדיו של 
אלוהינו ואלוהי אבותינו ולשמור את דברי הברית עמו 

ידכפי שהם מובאים בדברי הנביא מיכה: " ּגִׂ ָך הִׂ , ָאָדם לְׁ
ָך ֵרשּדֹו ּוָמה ה'; ּטֹוב-ַמה מְׁ י, מִׂ ם כִׂ ָפט ֲעשֹות-אִׂ שְׁ  מִׂ

ַאֲהַבת ד וְׁ סֶּ ֵנעַ , חֶּ ַהצְׁ ת וְׁ כֶּ ם, לֶּ יָך-עִׂ  )מיכה  ו', ח'(. ."ֱאֹלהֶּ
 

 
 תזכו לשנים רבות, טובות ונעימות,

 בשם  מועצת  חכמי  העדה,
 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 באחדות, וישלח לנו ברכה 

 והצלחה בתקופה מבורכת זו, ולדורי דורים.   
הנהגת העדה עושה לילות כימים, רובם בהתנדבות 
מלאה, למען קידום דרך המקרא ובני מקרא. כל אחד 
ואחת מאיתנו הוא שגריר של עדה ברוכה זו, ועליו 
להיות גאה בשורשיו ובמסורתו. השמירה על ערכי 
 המוסר, התורה המאירה, והשבת הקדושה, תוך
דבקות וקביעת עיתים ללימוד קבוע של התורה 
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 

שה ומסורתנו. מיטב השקעתנו ומרצנו ימשיכו הקדו
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 

צּום". יר ְלגֹוי עָּ עִּ צָּ ֶאֶלף, ְוהַּ ְהֶיה לָּ ֹטן יִּ קָּ  ולאחריתנו.  "הַּ
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ברצוני לברך את כלל חכמי ולומדי תורת ה' 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.
הבה מי ייתן, ויהיו הימים הבאים עלינו ימי אושר, א

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

בּו".  לֹום ֱאהָּ שָּ ֱאֶמת ְוהַּ  עלינו מקרא שכתוב: "ְוהָּ
נברך גם את כלל כוחות הביטחון וראשיהם, המשרתים 
נאמנה את אזרחי המדינה למען ביטחוננו. ובכללם 

ו, בני עדתנו,  המגויסים נברך את בנינו ובנותינ
ומשרתים בכלל זרועות הביטחון. שהקב"ה ישמרם 

ה, מקרא שכתובויקיים עליהם  עָּ : "לֹא ְתֻאֶנה ֵאֶליָך רָּ
ֳהֶלָך".  ב ְבאָּ ְקרַּ ע לֹא יִּ  ְוֶנגַּ

וכן נברך את נשיא המדינה ראובן ריבלין, את ראש 
, את חברי כנסת ישראל ואת מערכת  ֶריהָּ הממשלה ושָּ
המשפט, שהאל יצליח דרכם לטובה בהנהגת המדינה 

 ובדאגה לכלל אזרחיה על פי מידות הצדק והאמת. 
 

 מעבדכם הנאמן בשם הנהלת העמותה,
 מגדי שמואל הלוי חכםשלום בן ה-אלי

 העליונהיו"ר המועצה 
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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.
-ספרהקראית מיוסדת על היהודית  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, ש החודש(, מילה וקידוה

 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 -, עלהפשטבה לפי קיום מצוות התורה הכתו 

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

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

 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 
התנ"ך כולל בתוכו את מובן קידוש החודשים לפי ראיית 

, ה"ממשל", "הירח כעולה מן המשמע של המלים "אות
 חודש"."ו "ֵעד"
ים"  – תאֹו ▪ נִּ ים ְושָּ ים ּוְליָּמִּ יּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעדִּ  ככתוב: "ְוהָּ

 .(14 ')בראשית א
ָשָלהמֶּ  ▪ ים ְלֶמְמְשלֹות  – מְׁ בִּ יֵָּרחַּ ְוכֹוכָּ ככתוב: "ֶאת הַּ

ה"  ְילָּ לָּ  (.9 "ו)תהילים קלבַּ
ה" – דעֵ  ▪ ן ֶסלָּ ק ֶנֱאמָּ חַּ שַּ ם ְוֵעד בַּ כֹון עֹולָּ  ככתוב: "ְכיֵָּרחַּ יִּ

 .(38פ"ט  ,)שם
ֶכם" )שמות י – שדֶּ ח   ▪ ֶזה לָּ ֹחֶדש הַּ  (.2ב "ככתוב: "הַּ

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

 אותם עד היותם משוכנעים כי קיבלו עדות נאמנה.
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 קריֹוהירח, מסיבות מִּ  התחדשות אור –

וכדומה, נסמכו על דרך שלדעתם מביאה את הידיעה 
", דעת ההקרבההקרובה ביותר לאמת ולזו קראו "

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

ההתפתחות הטכנולוגית, קידום הידע האסטרונומי  
פשרו לנו להגיע ות אור הירח אִּ ולמידת ממצאי תצפי

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

ת יהיו גורמים מפריעים כגון: עננים, לחות, הפרעו
 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

 בכל עמוד של חודשי השנה ציינו את זריחת השמש. .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

שעון חורף, אולם בהנהגת שעון קיץ יש לתקן בהתאם. 
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.
ש. חצי שעה לפני שקיעת השמ –כניסת שבת, חג ומועד  .ח

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

 .וההיטהרות תקפה לאחר שקיעת השמש
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°36זוית  דקות49שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

17:2830 קדושיםפרשתיום תרועה *שניא

ליל סליחות   *שלישיב
ק"מומ  17:58   

  Oct.
17:271

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 17:51ליל סליחות       *ראשוןז

17:197ליל סליחות*שניח

16:47כ "ערב יוהליל סליחות          *שלישיט
17:178

17:169רביעיי

17:1510חמישייא

ששייב
ק"ערש 16:44

17:1411

17:1312 האזינופרשתשבתיג

17:1213ראשוןיד

17:1114 אמורפרשתחג הסוכות *שניטו

 ימים אשר אין עורכים בהם טקסי נישואין* 

ק"מוש 17:43              

16:42ק "ערמ

כ"מוצאי יוה 17:46

Sep.\ Oct. 2019

פ"תש'תשרי  ה

05:35זריחה 

1.36%חלקו המואר 

 אחרי מותפרשתיום הכיפורים 

10



 
השביעיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

17:1015ק"מומ  17:41של 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 הברכהפרשת*שבתכ

של סוכות' ז*ראשוןכא
17:35ק "מוש

17:34ק "ערש
17:0420

17:0321שניכב

שלישיכג
ערב צום

17:0222ק"מומ 17:33

17:0123צום השביעי#רביעיכד

17:0024חמישיכה

ששיכו
ק"ערש 16:29

16:5925

16:5826בראשיתפרשתשבתכז

16:5727ק"מוש 17:28ראשוןכח

16:5628שניכט

16:5529שלישיל

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

05:40ה "מ

ערב ראש חודש חשון

וזאת הברכהפרשת  שמיני עצרת  

Oct. 2019

פ"תש'תשרי  ה

05:45זריחה 

11



 
השמיניהחודש 

°44זוית  דקות74שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

16:5530 רביעיא

16:5431חמישיב

ששיג
Nov.

ק"ערש  16:23
16:531

16:522נחפרשתשבתד

ק"מוש 17:22 ראשוןה
16:513

16:504  שניו

16:495  שלישיז

16:486  רביעיח

16:477חמישיט

16:468ק"ערש 16:16ששיי

16:459 לך-לךפרשתשבתיא

16:4410ק"מוש 17:15 ראשוןיב

16:4311  שנייג

16:4212  שלישייד

16:4213  רביעיטו

05:56זריחה 

3.09%חלקו המואר 

Oct.\ Nov.  2019

פ"תש'חשון ה

ראש חודש חשון

12



 
השמיניהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

16:4114חמישיטז

ששייז
ק"ערש 16:11

16:4115

16:4016עקידת יצחק, ויראפרשתשבתיח

16:3917ק"מוש 17:10 ראשוןיט

16:3918  שניכ

16:3819  שלישיכא

16:3820 רביעיכב

16:3821חמישיכג

ששיכד
ק"ערש 16:07

16:3722

16:3723פרשתשבתכה

16:3724ק"מוש 17:07ראשוןכו

16:3725 שניכז

16:3626 17:08ה "משלישיכח

16:3627רביעיכט

06:10זריחה 

חיי שרה

Nov.  2019

פ"תש'חשון ה

ערב ראש חודש כסלו

13



 פ"תש'כסלו ה
התשיעיהחודש 

°38זוית  דקות51שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

16:3628חמישיא

ששיב
ק"ערש 16:06

16:3629

16:3630תולדות יצחקפרשתשבתג

ראשוןד
17:06ק "מוש

.Dec
16:361

16:362 שניה

16:363שלישיו

16:364  רביעיז

16:365חמישיח

ששיט
ק"ערש 16:06

16:366

16:367סולם יעקב, ויצאפרשתשבתי

16:368ק"מוש 17:06 ראשוןיא

16:369 שנייב

16:3610 שלישייג

16:3611  רביעייד

16:3712חמישיטו

ראש חודש כסלו     

Nov.\ Dec. 2019

06:18זריחה 

1.23%חלקו המואר 

14



 
התשיעיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

ששיטז
ק"ערש 16:07

16:3713

16:3814 וישלחפרשתשבתיז

16:3815ק"מוש 17:08 ראשוןיח

16:3916  שנייט

16:3917 שלישיכ

16:4018  רביעיכא

16:4019חמישיכב

ששיכג
ק"ערש 16:11

16:4120

16:4221וישבפרשתשבתכד

16:4322ק"מוש 17:12 ראשוןכה

16:4423 שניכו

16:4424 שלישיכז

16:4525רביעיכח

07:1616:4526ה "מחמישיכט

16:4627ששיל
ערב ראש חודש טבת

16:16ק "                                   ערש

Dec. 2019

06:30זריחה 

פ"תש'כסלו ה

15



 פ"תש'טבת ה
העשיריהחודש 

°39זוית  דקות72שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

16:4728ח טבת"ר,  מקץפרשת  שבתא

16:4729ק"מוש 17:17ראשוןב

16:4830  שניג

16:4831  שלישיד

Jan. 202016:491רביעיה

16:502חמישיו

ששיז
ק"ערש 16:21

16:513

16:524ויגשפרשתשבתח

16:535ק"מוש 17:22 ראשוןט

16:536 שניי

16:547 #שלישייא

16:558  #רביעייב

#16:569חמישייג

#ששייד
ק"ערש 16:26

16:5610

16:5711פרשת#שבתטו

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

 Dec.\ Jan. 2020

06:39זריחה 

ויחי יעקב

ערב צום

צום העשירי 

2.13%חלקו המואר 

16



 
העשיריהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

16:5812ק"מוש 17:28 #ראשוןטז

16:5913  #שנייז

17:0014  #שלישייח

17:0015  #רביעייט

#17:0116חמישיכ

#ששיכא
ק"ערש 16:32

17:0217

17:0318פרשת#שבתכב

17:0419ק"מוש 17:34 #ראשוןכג

#17:0520שניכד

#17:0621שלישיכה

17:0722 #רביעיכו

#17:0823חמישיכז

#ששיכח
ק"ערש 16:39

17:0924

23:4417:0925ה "מואראפרשת#שבתכט

17:1026ק"מוש 17:40ראשוןל

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

06:36זריחה 

ואלה שמות

ערב ראש חודש שבט 

  Jan. 2020

פ"תש'טבת ה

17



 פ"תש'שבט ה
האחד עשרהחודש 

°32זוית  דקות87שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

17:1127שניא

17:1228  שלישיב

17:1329  רביעיג

17:1430חמישיד

ששיה
ק"ערש 16:45

17:1531

Feb.17:161שבתו

17:172ק"מוש 17:46 ראשוןז

17:183  שניח

17:194  שלישיט

17:205  רביעיי

17:216חמישייא

ששייב
ק"ערש 16:52

17:227

17:228 בשלחפרשתשבתיג

17:239ק"מוש 17:52 ראשוןיד

17:2410  שניטו

ראש חודש שבט

06:37זריחה 

בא אל פרעהפרשת 

2.99%חלקו המואר 

Jan.\ Feb. 2020

18



 
האחד עשרהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

17:2511  שלישיטז

17:2612  רביעייז

17:2713חמישייח

ששייט
ק"ערש 16:58

17:2814

17:2815עשרת הדברים, יתרופרשתשבתכ

17:2916ק"מוש 17:59ראשוןכא

17:3017  שניכב

17:3118  שלישיכג

17:3119  רביעיכד

17:3220חמישיכה

ששיכו
ק"ערש 17:03

17:3321

17:3422ואלה המשפטיםפרשתשבתכז

17:3523ק"מוש 18:05ראשוןכח

17:3524שניכט

Feb. 2020

פ"תש'שבט ה

06:26זריחה 

17:32ה "מ

ערב ראש חודש אדר

19



 פ"תש'אדר ה
השנים עשרהחודש 

°36זוית  דקות45שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

17:3625שלישיא

17:3726רביעיב

17:3827חמישיג

ששיד
ק"ערש 17:08

17:3828

17:3929 תרומהפרשתשבתה

17:391ראשוןו

17:402  שניז

17:413 שלישיח

17:424רביעיט

17:435חמישיי

ששייא
ק"ערש 17:13

17:436

17:447שבת סמוך לפוריםתצוה פרשת שבתיב

17:458ראשוןיג

17:459שנייד

17:4610שלישיטו

18:09ק "מוש

.Mar

 Feb.\ Mar. 2020

06:12זריחה 

ראש חודש אדר 

יום ב של פורים

18:15ק "מוש

ערב פורים קריאת מגילת אסתר

1.09%חלקו המואר 

יום א של פורים

20



 
השנים עשרהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

17:4711רביעיטז

17:4712חמישייז

ששייח
ק"ערש 17:18

17:4813

17:4914פרשתשבתיט

17:4915ק"מוש 18:19ראשוןכ

17:5016  שניכא

17:5117  שלישיכב

17:5118רביעיכג

17:5219חמישיכד

ששיכה
ק"ערש 17:23

17:5320

17:5321פקודי, ויקהלפרשותשבתכו

17:5422ק"מוש 18:24ראשוןכז

17:5523  שניכח

17:5524שלישיכט

17:5625רביעיל

11:28ה "מ

ערב ראש חודש ניסן 

פ"תש'אדר ה

05:54זריחה 

כי תשא

Mar. 2020

21



 פ"תש'ניסן ה
הראשוןהחודש 

°30זוית  דקות58שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

17:5726חמישיא

 ששיב
ק"ערש 17:27

17:5727

17:5828ויקראפרשתשבתג

17:5929ק"מוש 18:29 ראשוןד

17:5930 שניה

18:0031שלישיו

Apr.18:011רביעיז

18:012חמישיח

ששיט
ק"ערש 17:32

18:023

18:034שבתי

18:035ק"מוש 18:33ראשוןיא

18:046שנייב

18:057שלישייג

18:058ק"ערמ 17:35רביעייד ליל הסדר הלל הקטן

05:35זריחה 

ראש חודש ניסן

שבת הלל הגדול, צו פרשת

החודש הזה לכם ראש חודשים  "

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

1.61%חלקו המואר 

Mar.\ Apr. 2020

22



 
הראשוןהחודש 

Dateשקיעהיוםתאריך

18:069חמישיטו

   *ששיטז
18:36ק "מומ

17:37ק "ערש
18:0710

18:0711שמיניפרשת    *שבתיז

18:0812ק"מוש 18:38יום הנפת העומר* א ראשוןיח

18:0913* ב שנייט

*  ג שלישיכ
ק"ערמ 17:39

18:0914

18:1015* ד רביעיכא

ה  חמישיכב
18:4118:1116ק " מומ

ו ששיכג
ק"ערש  17:41

18:1117

18:1218מצורע, תזריעפרשותא       פרשת.ששבתכד

חראשוןכה
18:1319ק"מוש 18:43

18:1320טשניכו

18:1421יום הזכרון לשואה  # ישלישיכז

18:1522יארביעיכח

18:1523יבחמישיכט

18:1624יגששיל

בא אל פרעה פרשת   חג המצות *

04:26ה "מ

'יצ/'     כני5:17ספירת העומר   זריחה 

פ"תש'ניסן ה

ערב יום הזיכרון  #

ערב ראש חודש אייר

17:46ק "                               ערש

 בשלחפרשתשביעי עצרת 

Apr. 2020

23



 פ"תש'אייר ה
השניהחודש 

°26זוית  דקות76שרות הירח 

Dateשקיעהיוםתאריך

18:1725אחרי מות פרשתח אייר "רב.ששבתא

טוראשוןב
18:1826ק"מוש 18:48

18:1927טזשניג

18:2028יזשלישיד

18:2029 יום העצמאותיחרביעיה

18:2130יטחמישיו

18:221כששיז

18:232קדושיםפרשתג.ששבתח

18:243ק"מוש 18:54 כבראשוןט

18:244  כגשניי

18:255כדשלישייא

18:266כהרביעייב

18:267כוחמישייג

 כזששייד
ק"ערש 17:57

18:278

18:289אמורפרשתד.ששבתטו

ל "יום הזיכרון לחללי צה# 

May.

17:52ק "ערש

ערב יום הזיכרון  #

'יצ/'     כני4:59ספירת העומר   זריחה 

Apr.\ May. 2020
2.37%חלקו המואר 

24



 
השניהחודש 

Dateשקיעהיוםתאריך

18:2810ק"מוש 18:58 כטראשוןטז

18:2911  לשנייז

18:3012לאשלישייח

18:3113לברביעייט

18:3214לגחמישיכ

לדששיכא
ק"ערש 18:02

18:3215

18:3316בחוקותי, בהר סיניפרשותה.ששבתכב

לוראשוןכג
18:3417ק"מוש 19:04

18:3418לזשניכד

18:3519לחשלישיכה

18:3620לטרביעיכו

18:3721מחמישיכז

מאששיכח
ק"ערש 18:07

18:3722

18:3823במדברפרשתו.ששבתכט

18:3924מגראשוןל
19:09ק "                                מוש

ערב ראש חודש סיון

'יצ/'     כני4:46ספירת העומר   זריחה 

May. 2020

04:26ה "מ

יום ירושלים

פ"תש'אייר ה

25



 פ"תש'סיון ה
השלישיהחודש 

°30זוית  דקות44שרות הירח 

Dateשקיעהיוםתאריך

18:3925מדשניא

18:4026מהשלישיב

18:4027מורביעיג

18:4128מזחמישיד

מחששיה
ק"ערש 18:11

18:4129

18:4230 נשאפרשתז.ששבתו

18:4231 יתרופרשתחג שבועות  ראשוןז

שניח
ק"מומ 19:12

Jun.
18:431

18:442 שלישיט

18:443רביעיי

18:454חמישייא

ששייב
ק"ערש 18:15

18:455

18:466פרשתשבתיג

 ראשוןיד
18:467ק"מוש 19:16

18:478 שניטו

ראש חודש סיון 

בהעלותך

May.\ Jun.2020

'יצ/'     כני4:37ספירת העומר   זריחה 

3.83%חלקו המואר 

26



 
השלישיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כני04:34זריחה יוםתאריך

18:479  שלישיטז

18:4810רביעייז

18:4811חמישייח

ששייט
ק"ערש 18:18

18:4812

18:4913 שלח לךפרשתשבתכ

 ראשוןכא
18:4914ק"מוש 19:19

18:4915 שניכב

18:5016 שלישיכג

18:5017רביעיכד

18:5018חמישיכה

ששיכו
ק"ערש 18:20

18:5019

18:5020 קרח  פרשתשבתכז

18:5121ק"מוש 19:21ראשוןכח

18:5122שניכט

פ"תש'סיון ה
Jun. 2020

04:42ה "מ

ערב ראש חודש תמוז

27



 פ"תש'תמוז ה
הרביעיהחודש 

°33זוית  דקות74שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

18:5123שלישיא

18:5124רביעיב

18:5125חמישיג

ששיד
ק"ערש 18:21

18:5126

18:5127פרשתשבתה

18:5128ק"מוש 19:21ראשוןו

18:5129 שניז

18:5130שלישיח

Jul.18:511צום הרביעי     #רביעיט

#18:512חמישיי

#ששייא
ק"ערש 18:21

18:513

18:514בלקפרשת#שבתיב

 #ראשוןיג
18:515ק"מוש 19:21

18:516  #שנייד

18:507 #שלישיטו

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

04:36זריחה 

ראש חודש תמוז

חקת התורה

ערב צום

Jun.\ Jul. 2020
2.28%חלקו המואר 

28



 
הרביעיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

#18:508רביעיטז

#18:509חמישייז

#ששייח
ק"ערש 18:20

18:5010

18:4911 פינחספרשת#שבתיט

 #ראשוןכ
18:4912ק"מוש 19:19

18:4913  #שניכא

18:4814  #שלישיכב

#18:4815רביעיכג

#18:4816חמישיכד

#ששיכה
ק"ערש 18:17

18:4717

18:4718מסעי, מטותפרשות#שבתכו

#ראשוןכז
18:4619ק"מוש 19:16

18:4620 #שניכח

#18:4521שלישיכט

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

ערב ראש חודש אב    

04:42זריחה 

19:32ה "מ

Jul. 2020

פ"תש'תמוז ה
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 פ"תש'אב ה
החמישיהחודש 

°33זוית  דקות52שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

18:4422ראש חודש אב#רביעיא

#18:4423חמישיב

#ששיג
ק"ערש 18:13

18:4324

18:4325אלה הדבריםפרשת#שבתד

#ראשוןה
18:4226ק"מוש 19:13

18:4127 ערב צום   #שניו

18:4028צום שבעה באב #שלישיז

#18:4029רביעיח

18:3930ערב צום   #חמישיט

צום עשרה באב#ששיי
ק"ערש 18:08

18:3831

18:381שבתיא

18:372ק"מוש 19:07 ראשוןיב

18:363שנייג

18:354שלישייד

18:345רביעיטו

ימים אשר אין עורכים בהם אירועי שמחה#

Aug.שבת נחמה        ואתחנןפרשת 

04:50זריחה 

Jul.\ Aug .2020
1.27%חלקו המואר 
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החמישיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

18:336חמישיטז

 ששייז
ק"ערש 18:02

18:327

18:318 עקבפרשתשבתיח

18:309ק"מוש 19:00 ראשוןיט

18:2910  שניכ

18:2811שלישיכא

18:2712רביעיכב

18:2613חמישיכג

ששיכד
ק"ערש 17:55

18:2514

18:2415 ראהפרשתשבתכה

18:2316ק"מוש 18:53 ראשוןכו

18:2217 שניכז

18:2118שלישיכח

18:2019רביעיכט

18:1820חמישיל

04:42ה "מ

ערב ראש חודש אלול 

04:59זריחה 

Aug. 2020

פ"תש'אב ה
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 פ"תש'אלול ה
הששיהחודש 

°43זוית  דקות76שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

ששיא
ק"ערש 17:47

18:1721

18:1622 שופטיםפרשתשבתב

 ראשוןג
18:1523ק"מוש 18:46

18:1424  שניד

18:1225  שלישיה

18:1126רביעיו

18:1027חמישיז

ששיח
ק"ערש 17:39

18:0928

18:0829 כי תצאפרשתשבתט

 ראשוןי
18:0730ק"מוש 18:38

18:0531 שנייא

Sep.18:041 שלישייב

18:032רביעייג

18:023חמישייד

18:004ק"ערש 17:30ששיטו

05:08זריחה 

Aug. \ Sep.2020
3.65%חלקו המואר 

ראש חודש אלול  
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הששיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

17:595פרשתשבתטז

 ראשוןיז
17:586ק"מוש 18:29

17:577 שנייח

17:568  שלישייט

17:559רביעיכ

17:5410חמישיכא

ששיכב
ק"ערש 17:23

17:5311

17:5012פרשותשבתכג

17:4913ק"מוש 18:20ראשוןכד

17:4814  שניכה

17:4615שלישיכו

17:4516רביעיכז

17:4417חמישיכח

ששיכט
ק"ערש 17:12

17:4218

כי תבוא

פ"תש'אלול ה
Sep. 2020

וילך ,  נצבים

13:02ה "מ

05:17זריחה 

ערב ראש חודש תשרי
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 א"תשפ'תשרי  ה
השביעיהחודש 

°42זוית  דקות60שרות הירח 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

17:4119 קדושיםפרשתיום תרועה *שבתא

17:4020ק"מומ  18:10ליל סליחות   *ראשוןב

17:3821ליל סליחות*שניג

17:3722ליל סליחות*שלישיד

17:3623ליל סליחות      *רביעיה

17:3424ליל סליחות      *חמישיו

ליל סליחות       *ששיז
ק"ערש 17:03

17:3325

17:3226שבת רחמים, האזינופרשת*שבתח

17:3027*ראשוןט

17:2928שניי

17:2829שלישייא

17:2630רביעייב

Oct.17:251חמישייג

ששייד
ק"ערש 16:54

17:242

17:223 אמורפרשתחג הסוכות *שבתטו

 ימים אשר אין עורכים בהם טקסי נישואין* 

05:26זריחה 

ק"מוש 17:27              

17:00כ "ערב יוה

Sep.\ Oct. 2020
2.33%חלקו המואר 

כ"מוצאי יוה 17:58

 אחרי מותפרשתיום הכיפורים 

ליל סליחות
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השביעיהחודש 

Dateשקיעה'יצ/'כנייוםתאריך

17:214ק"מומ  17:51של סוכות      ' ב*ראשוןטז

17:205של סוכות     ' ג*שנייז

17:196של סוכות' ד*שלישייח

17:177של סוכות    ' ה*רביעייט

17:168של סוכות    ' ו*חמישיכ

של סוכות' ז*ששיכא
ק"עמ 16:45

17:159

17:1410שבתכב

ראשוןכג
ערב צום

17:1311ק"מומ 17:43

17:1212צום השביעי#שניכד

17:1113שלישיכה

17:1014רביעיכו

17:0815חמישיכז

ששיכח
ק"ערש 16:37

17:0716

17:0617בראשיתפרשתשבתכט

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

05:35זריחה 

21:34ה "מ

וזאת הברכהפרשת  שמיני עצרת  

א"תשפ'תשרי  ה
Oct. 2020

17:36ק "                                מוש

ערב ראש חודש חשון
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עומדים להינשאהודעה ל  
מאז הקמת המדינה, מוכר הרב הראשי של העדה 
כרושם נישואין וגירושין; המדינה מספקת תעודות 
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 
ים לכל ומכובד. בסופו של ההליך, הנישואים מוכר
 דבר ועניין על ידי מדינת ישראל, באופן מלא.

 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 בם בתעודות זיהוי מעודכנות ומצוידי 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

דשים, בשבתות ובמוצאי שבתות, בימים המקו
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,  

הליכים נוספים שמבצעים  נוסף למילה שניבמבצעים 
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.
את הסיכוי להידבק במחלות רבות, לרבות הקראים 

 . ת להיגרם לתינוקותהרפס, שעלולו
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.לכל מוהל לטקס ברית המילה, 
 052-2948842: החכם משה יוסףהמוהל  ▪

  054-4925687המוהל החזן מאור דבח:  ▪
 050-2305146 :גולן יוסףהמוהל  ▪

 08-8664491: הרב יוסף אלגמילהמוהל  ▪
  

37



  

 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 -דתקבורה וזאת עם הגשת תעו-שיוןילקבלת ר

הזהות של הנפטר. )אם הנפטר נפטר בבית -בצירוף תעודת
 (.דחולים נותנים שם רישיון קבורה מי

הקבורה יש לפנות למשרדי העדה -שיוןיעם קבלת ר 
לקביעת מועד הלוויה. שירותי הקבורה ניתנים בחינם, 
וכוללים העברת הנפטר לבית העלמין )אם נפטר בקרבת 

קבורה; ניהול הלוויה וצידוק ו 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 
 ם בבניין ציון וירושלים, אמן ואמן.מינחו
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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.
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 של הממשלה

יורה -קראי להכרה דה-היהודימדינת ישראל בבית הדין 
פאקטו. משמעות הדבר הוא שבית -ולא רק להכרה דה

הדין הקראי הוכר 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 

 .ולהוציא תעודת גירושין רשמי עם סמל המדינה עליה
 ידי על מוכרים העדה מטעם המתקיימים הגירושים

 לדון הדין בית מוסמך, כן כמו .מלא באופן ישראל מדינת
 .ולהכריע בענייני חלוקת רכוש הזוג בני ממונות בענייני

 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 כתבמאת עו"ד של העדה 
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הוא לא יגיע  –הזוג נמנה על עדת היהודים הקראים 
 בבית דין רבני.להתדיין 

 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 
 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 תרומתך חשובה לנו לצורך המשך הפעילות
  !ךלהועיל גם ל
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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 - מרזוקהחכם אליהו 
 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 
 054-5619144 סמנכ"ל העמותה –יוסף יפת 

 03-6092020 מבקרגוף  –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 רכז חינוך ארצי – בן יוסף

 054-5294972 "ענן הנשיא" ג. בית הכנסת - שבתאי נונו
  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 גזבר סניף אשדוד –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
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 057-7205182 שבע-בבאררב  - שמחון פירוזהחכם 
 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-בביתחזן  - חנן רצון
 

 ים-בת סניף 

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

 050-5733723 ים-רב בת - החכם עובדיה מורד
 054-4425420 ג. בית הכנסת –יהושע סייהו 
 050-5704479 ים-בת סניףיו"ר  - עדי ירושלמי
 050-3956735 ים-בת סניף גזבר – אלירן מורד
 050-5707071 ים-בת סניף מזכיר – ליאור חיים

 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

 052-3663450 סניףב חבר פעיל –ברוך הרואה 
 052-5773154 הסניף גזבר - חיים כהן
 054-4572539 מזכירת הסניף – אסתר לוי

 054-9259938 מצליח קהילתירכז  – אדיר אלגמיל

 ערד 

 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

  ראשון לציוןסניף 

 6הכנסת ברח' נחמן סירקין  בית
 052-3663994 ראשל"צ סניף חבר וועד – יעקב אברהם

 054-7910304 יו"ר סניף ראשל"צ –מלאכי אושרן 
 052-5715688 ראשל"צ סניף גזבר - 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 ע"ש משה מרזוק ביה"כ

 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 
 054-9259938 רנן רכז קהילתי – אדיר אלגמיל
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 אינטרנט מומלצים:אתרי 

  www.jkaraite.org –האתר הרשמי של העדה 
 www.karaites.org –אתר הקהילה בסן פרנסיסקו 

 www.karaitebooks.com –החנות לספרות קראית 

 www.bet-din.org                               -אתר בית הדין 

 www.heritage-center.org.il   -אתר מרכז מורשת בני מקרא 

  :כתובות דוא"ל

  karaite18@gmail.com 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

 ukj.chairman@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

 educationkaraite@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 הִׂ י, שתוליכני  יְׁ י ואלוֵהי אבותַּ רצֹון מלפניך, ה' אלוהַּ

בשלום ותדריכני בשלום, ותשמרני מאויב ואורב על 

ְר  ְשמָּ ְך לִּ ֶּוה לָּ יו ְיצַּ כָּ ְלאָּ י מַּ ֶכיָך: הדרך ככתוב: כִּ ל ְדרָּ ָך ְבכָּ

ְגֶלָך: ותקיים עלי מקרא  ֶאֶבן רַּ ֹגף בָּ אּוְנָך ֶפן תִּ שָּ ם יִּ יִּ פַּ ל כַּ עַּ

יָך ְבֹכל ֲאֶשר ֵתֵלְך  ְרתִּ ְך ּוְשמַּ מָּ י עִּ ֹנכִּ ֵנה אָּ שכתוב: ְוהִּ

ם  ד ֲאֶשר אִּ ְבָך עַּ י לֹא ֶאֱעזָּ זֹאת כִּ ה הַּ מָּ ֲאדָּ יָך ֶאל הָּ ֹבתִּ ֲהשִּ וַּ

י ֵאת אֲ  יתִּ שִּ ְך: ותצליח דרכי ותמלא כל עָּ י לָּ ְרתִּ בַּ ֶשר דִּ

שאלות לבי לטובה, ותתנני לחן ולחסד ולרחמים  מִּ

י ותשמע כל תחנוני, כי אתה שומע  בעיניך ובעיני כל רואַּ
 .אמןתפילה כל פה, ברוך אתה ה', שומע תפילה, 

ָך ֶגְבָך ֵשם ֱאֹלֵהי ַיַענְׁ ה ְישַּ רָּ ח ֶעְזְרָך  ה' ְביֹום צָּ ְשלַּ יֲַּעֹקב: יִּ

ְשֶנה  ְתָך ְידַּ ְנֹחֶתָך ְועֹולָּ ל מִּ ְזֹכר כָּ ֶדךָּ: יִּ ְסעָּ יֹון יִּ צִּ ֹקֶדש ּומִּ מִּ

ֶתָך  ישּועָּ ְננָּה בִּ ֵלא: ְנרַּ ְתָך ְימַּ ל ֲעצָּ ֶבָך ְוכָּ ְלבָּ ֶתן ְלָך כִּ ה: יִּ ֶסלָּ

ְשֲאלֹוֶתיָך: ל מִּ ֵלא ה' כָּ ְדֹגל ְימַּ י  ּוְבֵשם ֱאֹלֵהינּו נִּ ְעתִּ ה יָּדַּ תָּ עַּ

ע  ְגֻברֹות ֵישַּ ְדשֹו בִּ ְשֵמי קָּ ֲעֵנהּו מִּ יחֹו יַּ יעַּ ה' ְמשִּ י הֹושִּ כִּ
ְחנּו ְבֵשם ה' ֱאֹלֵהינּו  ֲאנַּ ים וַּ ּסּוסִּ ֶרֶכב ְוֵאֶלה בַּ ינֹו: ֵאֶלה בָּ ְימִּ

ד: ה'  ְתעֹודָּ נִּ ְמנּו וַּ ְחנּו קַּ ֲאנַּ לּו וַּ פָּ ְרעּו ְונָּ ה כָּ יר: ֵהמָּ ְזכִּ נַּ

ְרֵאנּו: ברוך ה' לעולם, הֹושִּ  ֲעֵננּו ְביֹום קָּ ֶמֶלְך יַּ ה הַּ אמן יעָּ

 .ואמן

47



  

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

 עשה עמנו.שעל נפלאותיו 

 :תברךעל הלחם 

ן  יא ֶלֶחם מִּ מֹוצִּ ם, הַּ עֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ תָּ רּוְך אַּ בָּ
ֶרץ: אָּ  הָּ

 :תברךכל דברי המאפה מלבד לחם  על

יֵני ְמזֹונֹות: ם, בֹוֵרא מִּ עֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ תָּ רּוְך אַּ  בָּ

 :תברךכל מיני פרות האילן  על

ֵעץ י הָּ ם, בֹוֵרא ְפרִּ עֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ תָּ רּוְך אַּ  :בָּ

 :תברךירקות או על פרות מן האדמה  על

ה ה'  תָּ רּוְך אַּ י בָּ ם, בֹוֵרא ְפרִּ עֹולָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
ה: מָּ ֲאדָּ  הָּ

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

ְהיָּה  ֹכל נִּ ם, ֶשהַּ עֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ תָּ רּוְך אַּ בָּ
רֹו: ְדבָּ  בִּ

 :תברךהיין  על

ה ה' ֱאֹלהֵ  תָּ רּוְך אַּ ֶפן:בָּ גָּ י הַּ ם, בֹוֵרא ְפרִּ עֹולָּ  ינּו ֶמֶלְך הָּ
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 ברכת המזון
 :הארוחה, תברך את ברכת המזון לאחר

רּוְך  ָברּוְך ֵּונּו: בָּ רּוְך ְמרַּ יֵענּו, בָּ ְשבִּ רּוְך מַּ יֵלנּו, בָּ ֲאכִּ מַּ
ֹנֵתן ֶלֶחם  רּוְך הַּ ים: בָּ ֵּוה ְצֵמאִּ רּוְך ְמרַּ ים, בָּ יעַּ ְרֵעבִּ ְשבִּ מַּ

י  ר, כִּ שָּ ל־בָּ י ְלכָּ ם, כִּ יִּ מָּ שָּ ְסדֹו: הֹודּו ְלֵאל הַּ ם חַּ ְלעֹולָּ
ְך:  ְלנּו לָּ חַּ ֲאֶשר יִּ ֵלינּו, כַּ ְסְדָך ה' עָּ י־חַּ ְסדֹו: ְיהִּ ם חַּ ְלעֹולָּ

ם,  רּוְך ה' ְלעֹולָּ ָאֵמן ָאֵמןבָּ  :׀ וְׁ
ם:  ָברּוְך ד־עֹולָּ ם ְועַּ ינּו, ֵמעֹולָּ בִּ ֵאל אָּ ְשרָּ ה ה' ֱאֹלֵהי יִּ תָּ אַּ

ה ְוהַּ  ְגבּורָּ ה ְוהַּ ְגֻדלָּ י־ֹכל ְלָך ה' הַּ הֹוד כִּ ח ְוהַּ ֶנצַּ ְפֶאֶרת ְוהַּ תִּ
ְתנֵַּשא ְלֹכל מִּ ה ְוהַּ כָּ ְמלָּ מַּ ֶרץ, ְלָך ה' הַּ אָּ ם ּובָּ יִּ מַּ שָּ ׀  בַּ

ֹכל  ה מֹוֵשל בַּ תָּ ֶניָך ְואַּ ְלפָּ בֹוד מִּ כָּ ֹעֶשר ְוהַּ ְלרֹאש: ְוהָּ
ה  תָּ ֹכל: ְועַּ ֵזק לַּ ֵדל ּוְלחַּ ה, ּוְביְָּדָך ְלגַּ ּוְביְָּדָך ֹכחַּ ּוְגבּורָּ

ְרֶתָך:  ֱאֹלֵהינּו, ְפאַּ ים ְלֵשם תִּ ְללִּ ְך, ּוְמהַּ ְחנּו לָּ ים ֲאנַּ מֹודִּ
ְחנּו ֲאנַּ ְללּו־יָּּה: ֵעיֵני ֹכל  וַּ ם, הַּ ד־עֹולָּ ה ְועַּ תָּ ֵרְך יָּּה ֵמעַּ ׀ ְנבָּ

תֹו: פֹוֵתחַּ  ם ְבעִּ ְכלָּ ֶהם ֶאת־אָּ ה נֹוֵתן־לָּ תָּ ֵברּו, ְואַּ ֵאֶליָך ְישַּ
בְ  צֹון ְתשַּ צֹון: רָּ י רָּ ל־חַּ יעַּ ְלכָּ ְשבִּ זֹון ֶאת־יֶָּדָך, ּומַּ ֵענּו, ְורָּ

ֹכל:  ְנָך ֲעֹרְך לַּ יֵפנּו ֶלֶחם ֻחֵקנּו, ְוֻשְלחָּ ְטרִּ ֶמנּו, ְוהַּ ֲעֵבר מִּ הַּ
ים,  יָּמִּ ים ְוקַּ יִּ נּו חַּ ֶדיָך אָּ ילּות ֲחסָּ ְגמִּ ְפָך ּובִּ ְבֶאֶרְך אַּ
ֹכל,  ְלֵכל לַּ ְרֵנס ּוְמכַּ ן ּוְמפַּ ה הּוא זָּ תָּ י אַּ ת יֶָּדָך: כִּ יחַּ ְפתִּ ּומִּ

ל בִּ  ְחיָּה ְלכָּ זֹון ּומִּ ין מָּ רּוְך ּוֵמכִּ : בָּ אתָּ רָּ ְריֹוֶתיָך ֲאֶשר בָּ
ֹכל:  ן ֶאת הַּ זָּ ה ה', הַּ תָּ  :ָאֵמןאַּ

הֹונ יעַּ ֶנֶפש  דֶּ ְשבִּ י־ הִּ ם: כִּ דָּ ְבֵני אָּ יו לִּ ְפְלאֹותָּ ְסדֹו, ְונִּ ה' חַּ לַּ
ה,  עָּ ֵלא־ טֹוב: לֹא־ֵיֹבשּו ְבֵעת רָּ ה מִּ ה, ְוֶנֶפש ְרֵעבָּ ֹשֵקקָּ

עּו: ְשבָּ בֹון יִּ יֵמי ְרעָּ  ּובִּ
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ָת  ָאַכלְׁ בָּ  וְׁ ה ְושָּ ֹּטבָּ ֶרץ הַּ אָּ ל־הָּ ְכתָּ ֶאת־ה' ֱאֹלֶהיָך עַּ , ּוֵברַּ ְעתָּ
ְרכּו ֶאת־ה', ֵאל בָּ ְשרָּ ְך: ֵבית יִּ ן־לָּ תַּ ֲהֹרן  ֲאֶשר נָּ ֵבית אַּ

ְרכּו ֶאת־ה', י בָּ ֵלוִּ ְרכּו ֶאת־ה': ֵבית הַּ ְרכּו ֶאת־ בָּ ְרֵאי ה' בָּ יִּ
רּוְך ה' ם,  ה': בָּ לָּ יֹון, ֹשֵכן ְירּושָּ צִּ לּו־ָיּה:מִּ מֹו  ה' ֹעז ַהלְׁ ְלעַּ

ֵתן, ה' ם,  יִּ רּוְך ה' ְלעֹולָּ לֹום: בָּ שָּ מֹו בַּ ֵרְך ֶאת־עַּ ׀  ָאֵמן׀ ְיבָּ
ָאֵמן:  וְׁ

 ואם תרצה תוסיף גם את זה:

יָּנּו:  ְךּוָבר גָּדֹול חִּ ֶשלֹו ּוְבטּובֹו הַּ ְלנּו מִּ כַּ ם ֶשאָּ ֵאל עֹולָּ
ֹכל:  ן ֶאת הַּ זָּ ה ה', הַּ תָּ רּוְך אַּ  :ָאֵמןבָּ

 

*          *          * 
 

 אפליקציה לטלפונים ניידים
 

 אפליקציה חדשה לטלפונים ניידיםלנוחיותך השקנו 

  Karaite Blessבשםהמנגישה חלקים מספר הברכות 
אפל, מותאמת למערכות אנדרואיד והאפליקציה 

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

 תפילות, קטעים לאבלות וברכות לשמחות. ,והשכמה
של  YouTube-בנוסף מוזמנים להירשם לערוץ ה

 –היהדות הקראית העולמית , הקישו בחיפוש "העמותה
 ."הערוץ הרשמי
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 ה בקיצורברכת ההשכמ
המֹו יָּם דֶּ י ְוקַּ ֶניָך ֶמֶלְך חַּ י ְלפָּ ה ,ֲאנִּ י ְבֶחְמלָּ תִּ ְשמָּ י נִּ ְרתָּ בִּ מָּ  ,ֶששַּ

ה ֱאמּונֶָּתָך בָּ ֵלילֹות  :רַּ ְתָך בַּ ְסֶדָך ֶוֱאמּונָּ ֹבֶקר חַּ יד בַּ גִּ ְלהַּ
ֶתָך: ה ֱאמּונָּ בָּ ים רַּ רִּ ְבקָּ ים לַּ שִּ  ֲחדָּ

ְך לָּ ם ֲאֶשר מָּ א ,ֲאדֹון עֹולָּ ְברָּ ל ְיצּור נִּ ה  :ְבֶטֶרם כָּ ֲעשָּ ְלֵעת נַּ
י א ְבֶחְפצֹו ֹכל ֲאזַּ ְקרָּ ֹכל :ֶמֶלְך ְשמֹו נִּ ְכלות הַּ ֲחֵרי כִּ דו  ,ְואַּ ְלבַּ

א ְמלֹוְך נֹורָּ יָּה: יִּ ה, ְוהּוא הֹוֶיה ,ְוהּוא הָּ רָּ ְפאָּ ְהֶיה ְבתִּ  :ְוהּוא יִּ
י ד ְוֵאין ֵשנִּ ה ,ְוהּוא ֶאחָּ ירָּ ְחבִּ יל לֹו ְלהַּ ְמשִּ ית : ְלהַּ י ֵראשִּ ְבלִּ

ית ְכלִּ י תַּ ה ,ְבלִּ ְשרָּ מִּ ֹעז ְוהַּ י: ְולֹו הָּ י גֹוֲאלִּ י ְוחַּ ְוצּור  ,ְוהּוא ֵאלִּ
ה רָּ י ְבֵעת צָּ י: ֶחְבלִּ נֹוס לִּ י ּומָּ ּסִּ י ְביֹום  ,ְוהּוא נִּ ְמנָּת כֹוסִּ

א י: ֶאְקרָּ יד רּוחִּ ְפקִּ ה ,ְביָּדֹו אַּ ירָּ עִּ ן ְואָּ ישָּ י : ְבֵעת אִּ ם רּוחִּ ְועִּ
י יָּתִּ א: ,ְגוִּ ירָּ י ְולֹא אִּ  ה' לִּ
תָּ  ָברּוְך ם אַּ דָּ אָּ ר ֶאת הָּ ם, ֲאֶשר יָּצַּ עֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

ים. גָּלּוי  ים ֲחלּולִּ ים, ֲחלּולִּ בִּ ים ְנקָּ בִּ א בֹו ְנקָּ רָּ ה, ּובָּ ְכמָּ ְבחָּ
ם  ד ֵמֶהם, אֹו אִּ ֵתם ֶאחָּ ּסָּ ם יִּ ֵּסא ְכבֹוֶדָך, ֶשאִּ ְפֵני כִּ ְויָּדּועַּ לִּ

ֵים אֲ  ְתקַּ ר ְלהִּ י ֶאְפשַּ ד ֵמֶהם, אִּ ֵתחַּ ֶאחָּ פָּ ת. יִּ חַּ ה אַּ עָּ ילּו שָּ פִּ
ֲעשֹות יא לַּ ְפלִּ ר ּומַּ שָּ ל בָּ י כָּ ה ה' רֹוֵפא חֹולִּ תָּ רּוְך אַּ  :בָּ

ה  תָּ ּה, אַּ אתָּ ה ְברָּ תָּ יא, אַּ ה הִּ י ְטהֹורָּ תָּ בִּ תַּ ה ֶשנָּ מָּ י, ְנשָּ ֱאֹלהַּ
ה  תָּ י, ְואַּ ְרבִּ ּה ְבקִּ ְמרָּ ה ְמשַּ תָּ י, ְואַּ ּה בִּ ְחתָּ ה ְנפַּ תָּ ּה, אַּ ְרתָּ ְיצַּ

יד לִּ  תִּ ן עָּ ל ְזמַּ בֹוא. כָּ יד לָּ תִּ י ֶלעָּ ּה בִּ ירָּ ֲחזִּ י, ּוְלהַּ ֶמנִּ ּה מִּ ְּטלָּ
י,  י ֵואֹלֵהי ֲאבֹותַּ ֶניָך ה' ֱאֹלהַּ י ְלפָּ י, מֹוֶדה ֲאנִּ ְרבִּ ה ְבקִּ מָּ ְנשָּ ֶשהַּ

מֹות. ְנשָּ ל הַּ ים, ֲאדֹון כָּ ֲעשִּ מַּ ל הַּ בֹון כָּ  רִּ
רּוְך  ם, בָּ עֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו, ֶמֶלְך הָּ תָּ ינָּה אַּ י בִּ ֶשְכוִּ נֹוֵתן לַּ הַּ

ין ֵבין  ְבחִּ ההַּ יֹום ּוֵבין הַּ ְלהַּ ְילָּ  :לָּ

51



  

ה ה :כשתעביר ידיך על עיניך תָּ רּוְך אַּ , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך 'בָּ
ם עולָּ ְוריםהָּ  :, פוֵקח עִּ

ה ה: כשתמתח אבריך ותתיישב תָּ רּוְך אַּ , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך 'בָּ
ם עולָּ תיר ֲאסּורים:הָּ  , מַּ

ה ה :רגליךכשתוציא  תָּ רּוְך אַּ ם'בָּ עולָּ ע , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ , רוקַּ
ֶרץ על המים:  האָּ

ה ה :כשתקום תָּ רּוְך אַּ ם'בָּ עולָּ , זוֵקף , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
 כפּופים:

ה ה :כשתתחיל ללכת תָּ רּוְך אַּ ם'בָּ עולָּ , , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
ֶבר: ְצֲעדי גָּ  הֵמכין מִּ

רּוְך  :כשתתלבש ה הבָּ תָּ ם'אַּ עולָּ ְלביש , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ , המַּ
 ֲערּומים:

ה ה :כשתלבש טלית תָּ רּוְך אַּ ם'בָּ עולָּ , אשר , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
ע ְכנָּפות ְבציצית: ְרבַּ נו ללבֹוש אַּ ּוָּ יו וצִּ ְצוֹותָּ נו במִּ ְדשָּ  קִּ

ה ה :כשתנעל נעליים תָּ רּוְך אַּ ם'בָּ עולָּ , , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
יתָּ  שִּ י:שעָּ כָּ   לי כל צרָּ

ה ה :כשתתחיל ללכת תָּ רּוְך אַּ ם'בָּ עולָּ , אֹוֵזר , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
גבּורה:  ישראל בִּ

ה ה תָּ רּוְך אַּ ם'בָּ עולָּ י  ,, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ י בֶצֶלם ֱאנֹושִּ בֹוְראִּ הַּ
ת יֲַּעֹקב: עַּ  תֹולַּ
ה ה: כשתרחץ ידיך תָּ רּוְך אַּ ם, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך 'בָּ עולָּ אשר  הָּ

ם  ם ּובָּ יִּ א את המַּ רָּ ְחנּובָּ ְטהרים: ֲאנַּ  נִּ
ה ה :כשתרחץ פניך תָּ רּוְך אַּ ם'בָּ עולָּ ֲעביר  , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ המַּ

י: פָּ ְפעַּ ה ֵמעַּ י ּוְתנּומָּ  ֵשנָּה ֵמֵעינָּ
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 בקיצור ברכת השינה
ה ה ָברּוְך תָּ ם,'אַּ עולָּ ה  , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ יל ֶחְבֵלי ֵשנָּ פִּ מַּ הַּ

יר י, ּוֵמאִּ פָּ ְפעַּ ל עַּ ה עַּ י ּוְתנּומָּ ל ֵעינָּ ן: עַּ יִּ ת עָּ ישֹון בַּ  ְלאִּ
י הִׂ י, שתשכיֵבני  יְׁ י ואלֵהי אבֹותַּ רצון מלפניך, ה' אלהַּ

י  ים ולשלום, וֵתן ֶחְלקִּ יִּ תי לחַּ לשלום ותעמיֵדני ממּטָּ

ידֵ  ל תביֵאני לִּ ה ואַּ ְצוָּ ר מִּ ְדבַּ י ֵחְטא בתורתך ותרגיֵלני לִּ
ל  ים, ואַּ עִּ ים רָּ אִּ ע וֵמֳחלָּ ֶפגַּע רָּ י מִּ ציֵלנִּ ה, והַּ אֹו ֲעֵברָּ
עים. והאירה עינַּי  ים רָּ רהּורִּ ֲהלּוני ֲחלֹומֹות רעים והִּ יבַּ

ֶות.  ן המָּ ישַּ רּוְך ֶפן אִּ ה הבָּ תָּ ם ֻכלו  ,'אַּ יר לעולָּ הֵמאִּ
 בכבֹודֹו:

ד אֹלהינו גדול  שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד: אחָּ
 ו, קדוש ונורא שמו לעולם ועד:אדֹוֵננ

ה' אֹלהינו אל אחד: אמת: ותורתו התמימה: אמת: 
ְצֹותיו  לה: אמת: ונביאיו: אמת: ומִּ שו בית התפִּ ְקדָּ ומִּ

וֻחקֹותיו ועדותיו ומשפטים וכל דבריו אמת: ה' ֶמֶלְך, 
ך, ה' ימֹלך לעולם ועד: ועתה אֹלהינו מודים  לָּ ה' מָּ

פאר ְך ומהללים לשם תִּ רך יה אנחנו לָּ ֶתָך. ואנחנו ְנבָּ
רּוְך ה' לעולם,  ָאֵמןמעתה ועד עולם הללו־יה: בָּ  :ָאֵמן וְׁ
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 זכר רחמים

רֹון כְׁ טוב וחן וחסד ורחמים וחמלה וחנינה ורצון  זִׂ
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 

)ה( ברצון עמו, ויפקדהו)ה( בישועתו, ככתוב: יזכרהו
ת  ְראֹות ְבטֹובַּ ֶתָך: לִּ ישּועָּ י בִּ ְקֵדנִּ ֶמָך פָּ ְרצֹון עַּ י ה' בִּ ְכֵרנִּ זָּ

ֶתָך:  ֲחלָּ ם נַּ ֵלל  עִּ ְתהַּ ת גֹוֶיָך ְלהִּ ְמחַּ ְשֹמחַּ ְבשִּ יֶריָך לִּ ְבחִּ
וייתן חלקו)ה( וגורלו)ה( עם הצדיקים ועם 

ְש  מַּ יעַּ המשכילים. ככתוב: ְוהַּ קִּ רָּ ר הָּ רּו ְכֹזהַּ ים יְַּזהִּ לִּ כִּ
ְפשֹו)ה( ְבטֹוב  ֶעד: נַּ ם וָּ ים ְלעֹולָּ בִּ כֹוכָּ ים כַּ בִּ רַּ יֵקי הָּ ְצדִּ ּומַּ
לֹום  ֶרץ: יָּבֹוא שָּ שו אָּ ירַּ ְרעו)ה( ומשפתו)ה( יִּ ין ְוזַּ לִּ תָּ

ם ֹהֵלְך ְנֹכחֹו: ויקיים עליו)ה( מקרא  ְשְכבֹותָּ ל מִּ יָּנּוחּו עַּ
ם: שכתוב: יְַּעְלזּו חֲ  ְשְכבֹותָּ ל מִּ ְננּו עַּ בֹוד ְירַּ ים ְבכָּ ידִּ סִּ

ים  יקִּ דִּ ְמחּו צַּ ה: שִּ ְמחָּ ְשֵרי ֵלב שִּ יק ּוְליִּ דִּ צַּ ֻרעַּ לַּ אֹור זָּ
ְתָך  ֲאֻרכָּ ר אֹוֶרָך וַּ חַּ שַּ ע כַּ קַּ בָּ ז יִּ ְדשֹו: אָּ ה' ְוהֹודּו ְלֵזֶכר קָּ בָּ

ְדֶקָך ְכבֹוד ה' יַּאַּ  ֶניָך צִּ ְך ְלפָּ לַּ ח ְוהָּ ְצמָּ ה תִּ ְסֶפָך: ְמֵהרָּ
 .אמן מנוחתו)ה( בגן עדן,
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 וראשיה המדינה לשלום תפילה

ה  נֹוֵתן ְתשּועָּ ים, הַּ ֲאדֹונִּ ֲאדֹוֵני הָּ ים וַּ ֱאֹלהִּ ה' ֱאֹלֵהי הָּ
יָּד  ה ּומִּ עָּ ְבדֹו ֵמֶחֶרב רָּ ד עַּ וִּ פֹוֶצה ֶאת־דָּ ים, הַּ ים ְורֹוְזנִּ כִּ ְמלָּ לִּ

ְמ  ה מִּ יפָּ ְשקִּ ה נָּא ְוהַּ יעָּ נָּא ה' הֹושִּ ים, אָּ נָּא ה' מֹונִּ ים, אָּ עֹונִּ
יא  ת ְנשִּ ת ּוְגֻדלַּ ֲעלַּ ים, ֶאת מַּ ְצפּונִּ ֶדיָך הַּ ֲחסָּ ה נָּא בַּ יחָּ ְצלִּ הַּ

ֵרי  ֵאל, מר ראובן בן יוסף ריבלין, ְושָּ ְשרָּ ינַּת יִּ ְמדִּ
ְלתֹו,   .ָאֵמןֶמְמשַּ

ה  לָּ ְתפִּ ם בִּ יִּ מָּ שָּ ֵפינּו ְפרּושֹות הַּ רֹום ְוכַּ מָּ א ֵעיֵנינּו לַּ שָּ נִּ
יו  לָּ יֻקיַּם עָּ יאּותֹו, וִּ ֵּסא ְנשִּ ת כִּ חַּ ְצלָּ ד הַּ ים, ְבעַּ ֲחנּונִּ ּוְבתַּ
ים  גָּפִּ ֶליָך נִּ ים עָּ מִּ קָּ ֵתן ה' ֶאת־ֹאְיֶביָך הַּ תּוב: יִּ א ֶשכָּ ְקרָּ מִּ

ד ֵיְצאּו  ֶניָך, ְבֶדֶרְך ֶאחָּ ים יָּנּוסּו ְלפָּ כִּ ה ְדרָּ ְבעָּ ֵאֶליָך, ּוְבשִּ
ֲחשּו  כָּ ֵרתּו: ְויִּ כָּ ל־אְיֶביָך יִּ ֶריָך, ְוכָּ ל־צָּ ֹרם יְָּדָך עַּ ֶניָך: תָּ ְלפָּ

ְדֹרְך: מֹוֵתימֹו תִּ ל־בָּ ה עַּ תָּ ְך, ְואַּ  ֹאְיֶביָך לָּ
ְלתֹו:  ְבֵרי ֶמְמשַּ יו ְוחַּ רָּ ל שָּ ם ְכלַּ ד עִּ יחַּ יַּחַּ יֵאנּו ְויְַּצלִּ י ְנשִּ ְיחִּ

ְרֶא  י ְשמֹויִּ ח: ְיהִּ ְצלָּ ים, ְוֵחֶפץ ה' ְביָּדֹו יִּ יְך יָּמִּ ע, יֲַּארִּ |  ה ֶזרַּ
ם  ל־גֹויִּ ְרכּו בֹו, כָּ ְתבָּ נֹון ְשמֹו, ְויִּ ְפֵני־ֶשֶמש יִּ ם, לִּ ְלעֹולָּ

ְשרּוהּו:  ְיאַּ
 , , שֹוְטֶריהָּ , שֹוְפֶטיהָּ ֶריהָּ ֵאל ְוֶאת שָּ ְשרָּ ינַּת יִּ ֵרְך ֶאת ְמדִּ ּובָּ

ידֶ  ֲעשֹות ֲחיֶָּליהָּ ּוְפקִּ ֶניָך לַּ ְלפָּ ה מִּ ה טֹובָּ ְקֵנם ְבֵעצָּ , ְותַּ יהָּ
ת  ה ְללֹא ֶהְבֵדל דָּ מָּ ֲאדָּ ל הָּ ים עַּ יֹוְשבִּ ל הַּ ט ְלכָּ ְשפָּ ה ּומִּ קָּ ְצדָּ
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ר  יקָּ ים בִּ ְרנָּם ְלדֹור דֹורִּ רּום קַּ ם ְותָּ ר ֹכחָּ ישַּ ין: יִּ ע ּומִּ ֶגזַּ

ה,  ְפֶאֶרת ּוְגֻדלָּ ָלהְותִּ  :ָאֵמן סֶּ
 

ְנָך ה' ְביֹום ֶגְבָך ֵשם יַּעַּ ה, ְישַּ רָּ ח־ֶעְזְרָך  צָּ ְשלַּ | ֱאֹלֵהי יֲַּעקב: יִּ
ְשֶנה  ְתָך ְידַּ ְנֹחֶתָך, ְועֹולָּ ל־מִּ ְזֹכר כָּ ֶדךָּ: יִּ ְסעָּ יֹון יִּ צִּ ֹקֶדש, ּומִּ מִּ

ְננָּה ֵלא: ְנרַּ ְתָך ְימַּ ל־ֲעצָּ ֶבָך, ְוכָּ ְלבָּ ֶתן־ְלָך כִּ ה: יִּ |  ֶסלָּ
ֶתָך, ּוְבֵשם־ֱאֹלֵהינּו נִּ  ישּועָּ ְשֲאלֹוֶתיָך: בִּ ל־מִּ ֵלא ה' כָּ ְדֹגל, ְימַּ

יעַּ  י הֹושִּ י כִּ ְעתִּ ה יָּדַּ תָּ ְדשֹו,  עַּ ְשֵמי קָּ יחֹו, יֲַּעֵנהּו מִּ | ה' ְמשִּ
ְחנּו ֲאנַּ ים, וַּ ּסּוסִּ ֶרֶכב ְוֵאֶלה בַּ ינֹו: ֵאֶלה בָּ ע ְימִּ ְגֻברֹות ֵישַּ |  בִּ

ל פָּ ְרעּו ְונָּ ה כָּ יר: ֵהמָּ ְזכִּ ְמנּו ְבֵשם־ה' ֱאֹלֵהינּו נַּ ְחנּו קַּ ֲאנַּ ּו, וַּ
רּוְך ה'  ְרֵאנּו: בָּ ֲעֵננּו ְביֹום־קָּ ֶמֶלְך יַּ ה, הַּ יעָּ ד: ה' הֹושִּ ְתעֹודָּ נִּ וַּ

ם,  ָאֵמן ָאֵמןְלעֹולָּ  :| וְׁ
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 ברכה לחיילי צה"ל
י ים  ה' ֱאֹלֵהֵ֣ ְגדֹולִּ יו הַּ דָּ סַּ ים ּוְבחָּ בִּ רַּ יו הָּ ֲחמָּ ל ְברַּ ֵאֵ֔ ְשרָּ יִּ

ְנצֹור  ְשמֹור ְויִּ ֵרך ְויִּ ים הּוא ְיבַּ נִּ ֶנֱאמַּ ים ְוהַּ ימִּ ְנעִּ יו הַּ ּוְבטּובָּ
ֵלי  ל ֳחיַּ ת ְכלַּ לָּ עָּ ֵשא ֶאת מַּ ינַּ ירֹוֵמם וִּ ֵדל וִּ יגַּ ֵאר וִּ יפַּ ֲעזֹור וִּ ְויַּ

ם ְבֶנֱאמַּ  ידָּ ְפקִּ ים ֶאת תַּ ְלאִּ ְממַּ ן ֶאֶרץ צה"ל הַּ עָּ נּות ְלמַּ
ל ֵמי ְמנּוחֹות ֲהֵלם עַּ ֵאל ְינַּ ְשרָּ ה ֱאֹלֵהי יִּ ְקדֹושָּ ְדְתנּו הַּ  מֹולַּ

ְשְמֵרם  ה ְויִּ ְלוָּ לֹום ּוְבשַּ ם׃ ְבשָּ ָֽ ם ֶאל־ְמ֥חֹוז ֶחְפצָּ ְנֵחֵ֗ יַּ וַַּ֝
ם  ֶהָֽ ֲעזֹור לָּ ם ְויַּ ָּ֑ ְרכָּ יחַּ דַּ ְצלִּ ֶרְך ְויַּ ָֽ דָּ ל־הַּ ב עַּ ֵמאֹוֵיֵ֖ב ְואֹוֵרֵ֖

יע ֶאת ְכנִּ לֹו֒ם  ְלהַּ ם ְבשָּ ֵתיֶהֵ֣ ם ֶאל בָּ יבַּ ישִּ ם וִּ אֹוְיֵביֶהֵ֣
תּוב: א ֶשכָּ ְקרָּ ם מִּ ֵים ֲעֵליֶהֵ֖ יקַּ ְך  וִּ מֵָּ֗ י עִּ ֹנכִִּ֜ ה אָּ ֵנֵּ֨ ְוהִּ

את  ָֹּ֑ ז ה הַּ ֵ֖ מָּ ֲאדָּ יָך ֶאל־הָּ ֹבתִֵּ֔ ֵ֣ ֲהשִּ ְך וַּ ל ֲאֶשר־ֵתֵלֵ֔ יָךִּ֙ ְבֹכֵ֣ ִּ֙ ְרתִּ ּוְשמַּ
י  יתִּ שִֵּ֔ ם־עָּ ר אִּ ד ֲאֶשֵ֣ ְבָךֵ֔ עִַּּ֚ ֱעזָּ א ֶאָֽ ֵֹ֣ י ל ְך׃ כִִּּ֚ ָֽ י לָּ ְרתִּ ֵ֖ בַּ ת ֲאֶשר־דִּ ֵא֥

ל־ כָּ ָך ְוָֽ ֶבָּ֑ ְלבָּ ֶתן־ְלָ֥ך כִּ ָֽ ךָּ׃ יִּ ֶדָֽ ְסעָּ ֹון יִּ יֵ֗ צִּ מִּ ֶדש ּוַ֝ ֹקָּ֑ ח־ֶעְזְרָ֥ך מִּ ָֽ ְשלַּ יִּ
א׃ ֵלָֽ ְתָ֥ך ְימַּ ָך  ֲעצָּ יֶנֶָָֽֽך׃ ה'ה' ֹשְמֶרָּ֑ ֥ד ְימִּ ל־יַּ ְלָךֵ֗ עַּ ם  צִַּ֝ יֹומֵָּ֗

ה כָּ ֶכֵ֗ א־יַּ ָֹֽ ֶמש ל ֶש֥ ה׃ הַּ ְילָּ ָֽ לָּ חַּ בַּ ֵר֥ ע  ְויָּ ָּ֑ ל־רָּ כָּ ְרָ֥ך מִּ ְשמָּ ה' יִּ
ָך׃ ְפֶשָֽ ר ֶאת־נַּ ְשֹמֵ֗ ד־ יִַּ֝ ה ְועַּ תֵָּ֗ עַּ ָך ֵמַָֽ֝ ר־ֵצאְתָ֥ך ּובֹוֶאָּ֑ ְשמָּ ה' יִּ

ָך׃ ה ְבֵצאֶתָֽ ֵ֖ תָּ ֥רּוְך אַּ ָך ּובָּ ה ְבֹבֶאָּ֑ ֵ֖ תָּ ֥רּוְך אַּ ם׃ בָּ ָֽ ֶלְכְתָך  עֹולָּ ְבְָּֽֽ֭
א ֵֹ֣ ּוץ ל רֵ֗ ם־תַָּ֝ ָך ְואִּ ֲעֶדָּ֑ ר צַּ ֵ֣ ל׃ לֹא־ֵיצַּ ֵשָֽ כָּ ֶתן  תִּ ֶפֵ֣ ל וָּ חַּ ֵ֣ ל־שַּ עַּ

ין׃ ָֽ נִּ יר ְותַּ ֵ֣ ס ְכפִּ ְרֹמֵ֖ ְך תִּ ְדֹרָּ֑ הּו  תִּ ְלֵטָּ֑ ֲאפַּ ק וַּ שַּ י חְָּּֽ֭ ֵ֣ י בִּ ִּ֤ כִּ
ה  ָּ֑ רָּ י ְבצָּ ֥ ֹנכִּ ֹו־אָּ מָֽ הּו עִּ ֶאֱעֵנֵ֗ י׀ ְוָֽ נִּ ֵאֵּ֨ ְקרָּ י׃ יִּ ָֽ ע ְשמִּ ֥ דַּ י־יָּ ָֽ הּו כִּ ְגֵבֵ֗ שַּ ֲאַ֝

הּו׃ ְבֵדָֽ ֲאכַּ ָֽ הּו וַּ ְלֵצֵ֗ חַּ ְש  ֲאַ֝ ים אַּ מִּ ֶרְך יְָּּֽ֭ הּו ֹאֵ֣ ְרֵאֵ֗ אַּ הּו ְוַ֝ יֵעָּ֑ בִּ
י׃ ָֽ תִּ ישּועָּ ָֽ ם  בִּ עֹולֵָּ֗ ּוְך ה' ְלַ֝ רֵ֖ ןבָּ ָאֵמֵֽ ן׀ וְׁ ֵמֵ֥   :ָאָ֘
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 זמירות לברית מילה 

 זה הזמר לנימול מאת ר' יהושע ז"ל:

י הִׂ א  יְׁ ן טֹוב ֵבן בָּ ימָּ ֵלנּו: ְבסִּ ְקהָּ ה בִּ ְלוָּ לֹום ְבֵחיֵלנּו: ְושַּ שָּ
יֹון גֹוֵאל: נּו: יָּבּוא ְלצִּ  ..יהי  לָּ

ן:  ְתבֹונָּ ה יִּ תֹורָּ ן: ּובַּ ְתלֹונָּ י יִּ דַּ ן: ְבֵצל שַּ ֲענָּ י רַּ ֶיֶלד ְיהִּ הַּ

ל שֹוֵאל: ת ְלכָּ ֵלף דַּ  ..יהי ְיאַּ

י  נֹו ְיהִּ רּוְך: ְוֻשְלחָּ י אָּ יָּיו ְיהִּ ן חַּ רוְך: ְזמַּ י בָּ ּוְמקֹורֹו ְיהִּ
ֵאל: ְתגָּ אי לֹא יִּ כָּ רּוְך: ְוזַּ  ..יהי עָּ

ח ְלכָּ  ְצלַּ ל ֶעֶבר: ֲעֵדי יִּ ל ְלכָּ ְגדַּ י ְשמֹו יִּ ְרֵאי ֵאל ְיהִּ ל ֶגֶבר: ְליִּ

ְשמּוֵאל: י ְבדֹורֹו כִּ ֵבר: ְיהִּ  ..יהי חָּ

לֹום לֹו  ה: ְושָּ ֵשן ְברֹוב טֹובָּ י דָּ ה: ְיהִּ ְקנָּה ְוגַּם ֵשיבָּ ֲעֵדי זִּ
ֵאל: ר הָּ י ֵכן יֹאמַּ ה: כִּ ֲהבָּ  ..יהי ְוגַּם אַּ

ֵקר  ְך: ְלבַּ ְסמָּ י נִּ ין ְיהִּ ְך: ְליַּד יָּמִּ דֹוש ְשמָּ אי קָּ כָּ י זַּ חַּ

ֲחזֹו ֵאל:ְולַּ ְשרָּ ל יִּ ְך: ְבֶקֶרב כָּ  ..יהי ת ֹנֲעמָּ

 

 תאמר גם את זה הזמר של ר' יהושע ז"ל:ו

ֻרַשת ֵמן  יְׁ ה: אָּ ילָּ מִּ ת הַּ ְרכַּ ה: ְבבִּ לָּ ה: ְלֵשם טֹוב ּוְתהִּ ֲחלָּ נַּ
ים:           ..ירשת                              עֹונִּ  
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ְתבּונָּה:  ְזֶכה לִּ ְשמֹונָּה: יִּ מֹול לִּ נִּ נָּה: הַּ ּוְלֵעדּות ֶנֱאמָּ

ים: ינִּ ת שֹוְשבִּ ְמחַּ  ..ירשת ּוְלשִּ

ים:  נִּ ים ֶנֱאמָּ נִּ ים: ְבבָּ ית ֵאל ְנכֹונִּ ְברִּ ים: בִּ ְשמֹונַּת יָּמִּ ְולִּ
ים: ים ּוְנבֹונִּ מִּ  ..ירשת ֲחכָּ

ית  ה: ּוְברִּ ְצוָּ ה ּומִּ ה: ְותֹורָּ ְקוָּ ית ְותִּ ֲחרִּ ה: אַּ ְלוָּ לֹום ְושַּ שָּ

ים: אשֹונִּ  ..ירשת רִּ

ימָּ  ְניָּן טֹוב: סִּ נֹו עִּ ְניָּ ן טֹוב: ֶהְגיֹונֹו ֶהְגיֹון טֹוב: עִּ ימָּ נֹו סִּ
ים: ב ְזֵקנִּ  ..ירשת ְבמֹושַּ

*          *          * 

 ברכת הגומל

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

ָך י ה'  אֹודְׁ בִּ ל ְלבָּ י ְבכָּ ם ,ֱאֹלהַּ ְמָך ְלעֹולָּ ה שִּ ְבדָּ ֲאכַּ י  .וַּ כִּ

י לָּ דֹול עָּ ְסְדָך גָּ יָּה ,חַּ ְחתִּ ְשאֹול תַּ י מִּ ְפשִּ ְלתָּ נַּ צַּ  .ְוהִּ
ה ה' ֱאֹלֵהינּו ָברּוְך תָּ ם ,אַּ עולָּ י, , ֶמֶלְך הָּ ְפשִּ ת נַּ רַּ יֹודע צָּ הַּ

י נִּ יעַּ ע הֹושִּ ר רָּ בָּ ל דָּ כָּ י, ּומִּ נִּ דַּ ה פָּ רָּ ל צָּ כָּ י  ,ּומִּ נִּ יאַּ ה הֹוצִּ רָּ צָּ ּומִּ

י ֵלנִּ י, ּוְגאָּ נִּ ימַּ י ֱהקִּ ְגלָּ ל רַּ י: ,ְועַּ נִּ יאַּ ה ֱהבִּ חָּ רּוְך  ְוֶאל ְרוָּ בָּ

ה ה' תָּ יו:  ,אַּ דָּ  פֹוֶדה ֶנֶפש ֲעבָּ

 הקהל יאמר
ְלָך טֹוב צּור ה ,ֶשְגמָּ ְלָך ֶסלָּ ְגמָּ :הּוא יִּ
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 לימוד תורה תברכ
גדול שמע ישראל, ה' אלוהינו, ה' אחד: אחד אלוהינו, 

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

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 
ה' אלוהינו, מלך העולם, המלמד תורה לעמו ישראל, 

ברוך אתה ה' אלוהינו, מלך העולם, אשר בחר בנו  .אמן
ים ונתן לנו את תורתו: ברוך אתה ה', נותן מכל העמ
ת  .אמןהתורה,  עַּ דַּ ים לָּ מּודִּ י ְלשֹון לִּ ן לִּ ה' אלוהים נָּתַּ

ְשֹמעַּ  י ֹאֶזן לִּ יר לִּ ֹבֶקר יָּעִּ ֹבֶקר בַּ יר בַּ ר יָּעִּ בָּ עּות ֶאת יֵָּעף דָּ לָּ
חֹור  י אָּ יתִּ רִּ י לֹא מָּ ֹנכִּ י ֹאֶזן ְואָּ ח לִּ תַּ ים: ה' אלהים פָּ מּודִּ לִּ כַּ

רלֹא ְנס י: ה' אלוהים יֲַּעזָּ ל -ּוֹגתִּ י, עַּ ְמתִּ ְכלָּ ל ֵכן לֹא נִּ י עַּ לִּ
י לֹא ֵאבֹוש. יהי רצון  ע כִּ ֵאדַּ יש וָּ מִּ לָּ חַּ י כַּ נַּ י פָּ ְמתִּ ֵכן שַּ
י,  י עם כל חברַּ מלפניך ה' אלוהי שתתן מרוחך אלַּ
והדריכיני בדרכי תורתך, להסתופף בביתך תמיד, 

ך הצפונים  והוריני דרך עץ החיים והטעימני ממטעמי
 לצדיקי עמך.

 תאמר: אחר הלימוד
אני לפניך, ה' אלוהי, ששמת חלקי עם בני מודה 

ְשכים לדברי תורה, לקבל שכר חיי העולם  הנביאים, מַּ
מך ה'  הבא, עד היות נפשי צרורה בצרור החיים עִּ

 .אמן ואמןאלוהי. ברוך ה' לעולם, 
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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 

61

mailto:mihailorme@yahoo.com.tr


  

"פתשה' בישראל והצומות המועדים ימי  

 30/09/2019 א' בתשרי   שני יום תרועה

 09/10/2019 י' בתשרי  רביעי יםכיפורהיום 

 14/10/2019 ו בתשרי"ט  שני חג הסוכות

 21/10/2019 ב בתשרי"כ  שני שמיני עצרת

 23/10/2019 בתשרי ד"כ  רביעי שביעי צום ה

 06/01/2020 י' בטבת  שני עשיריצום ה

 09/03/2020 ד באדר"י  שני פוריםשל  'יום א

 08/04/2020 ד בניסן"י  רביעי ליל פסח

 09/04/2020 ו בניסן"ט  חמישי המצותחג 

 12/04/2020 בניסן י"ח  ראשון הנפת העומר יום

 15/04/2020 א בניסן"כ  רביעי שביעי עצרת

 21/04/2020 בניסן ז"כ  שלישי הזיכרון לשואהיום 

 28/04/2020 ' באיירד  שלישי  צה"ל ללילח יום הז'

 29/04/2020 ' באיירה  רביעי יום העצמאות

 22/05/2020 כ"ח באייר  שישי איחוד ירושליםיום 

 31/05/2020 ' בסיווןה  ראשון שבועותהחג 

 01/07/2020 ט' בתמוז  רביעי צום הרביעי

 28/07/2020 ז' באב  שלישי צום שבעה באב

 31/07/2020 ' באבי  שישי צום עשרה באב

 19/09/2020 א' בתשרי   שבת  ה'תשפ"א יום תרועה
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Festivals, Holidays & Fasts - San Francisco 

Yom Teruah (New Year)  Mon. 2019/09/30  
Yom Kippur Wed.  2019/10/09  
Sukkoth Mon.  2019/10/14  
Shmini Atzeret Mon.   10/2019/21  
Fast of Gedalia (Shevii Wed. 10/2019/23  
Fast of the 10th of Tevet Mon.  06/01/2020 
Purim (1st day) Mon.  09/03/2020 
Eve of Passover (Pessah) Wed.  2020/4008/  
Passover (Pessah, 1st day) Tue.  09/04/2020 
Yom Hanaphat Ha'Omer Sun.  2020/4012/  
Shevi'i Atzeret (7th Passover)Wed.  15/04/2020 
Memorial Day (Holocaust) Tue.   2020/4021/  
Memorial Day (Soldiers) Tue.  2020/4028/  
Independence Day Wed.  2020/4029/  
Annexation of Jerusalem  Fri.  2020/5022/  
Shavuot Sun.  2020/5031/  
The Fast of: 

The 9th of Tammuz Wed.  01/07/2020 
The 7th of Av Tue.  28/07/2020 
The 10th of Av (Eykha)  Fri.  31/07/2020 

Yom Teruah (New Year)  Sut. 2020/09/19  
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