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החדשה לשנה הראשי החכם ברכת
החדשה השנה לטובה,בפרוס עלינו הבאה ה'תשפ"ג שנת

שנת שתהיה ישראל בית עמו ולכל עדתנו בני לכל נאחל
ִהים "ֱא שכתוב: מקרא עלינו ויקוים ובריאות, אושר

ִויָבְרכנ נ ֶסָלה",ְיָח נ ָ ִא ָניו ָ סיתה)ָיאר .(ב,זלים
של קרנה להרמת שביכולתה מה כל עושה העדה הנהגת

קוראיםקהילתנו אנו בכלללכם, פעיל חלק לקחת
הקדושה.תהפעילויו תורתנו דרך על ולשמור ,

אנאהוריםולכם ועודדיקרים דוגמא בניוהוו םכאת
השבתכובנותי את ולשמור התפילה בתי את לפקוד ם

ו לאלוהים ביננו עולם ברית לכךרגילוהשהיא כי,אותם
לטבע. נהפך ההרגל

" שלמה לבנו אמר ע"ה המלך ְבִנידוד ֹמה ְ ה ע,ְוַא ַ
אִבי ֵהי ֱא ֲחֵפצה,ֶאת ְבֶנֶפ ֵלם ֵלב ְ כל,ְועְבֵדה י ִ

ֵר ת ֵמִביןה'ְלבב ת ב ַמֲח ֵיֶצר ֶ,ְוכל ְדְר ִ ִאם
ל ֵצא לַעד,ִי ַיְזִניֲח ַעְזֶב ַ א)"ְוִאם הימים (.ט,כחדברי

הם, ולטובתנו לתועלתנו שלהקב"ה וחוקיו קיוםמצותיו
השגחתו.ובקיומם תחת להיות  נזכה

הושע הנביא מאמר לזכור ב"עלינו ט רֵאל ְ ִי ֵיב,זַנח א
פ ְ ח"ִיְר וזונחכי,ג(,)הושע בטוב מואס ישראל שעם בעת

כך האלוהית, ההשגחה מהם סרה אז האל, דרכי את
לנרדף. הופך והעם העליונה על ישראל אויבי שידי

והכעס השנאה הקנאה, חברה: הורסים יסודות שלושה
איש חינםבין ולהרבותבאהבת להתרחקמהם עלינו ולכן
האדם וחוכמת ובנפש בגוף פוגע הכעס כי לרעהו,
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ממנו. מסתלקת
עדתנו ובני קהילתנו ראשי על יחולו עצומות ברכות

ובנים. אבות ונשים אנשים וקטנים גדולים
נ את נברך זאת הרצוגבהזדמנות יצחק המדינה שיא

ממשלתו, ושרי הנבחר הממשלה לעםוראש מאחלים
כתפילתו ימים שתאריך יציבה לממשלה שנזכה ישראל

" ע"ה נביאנו משה רשל ְלכל ֹחת הר ֵהי ֱא ה' ,ִיְפֹקד
ִלְפֵניֶהם ֵיֵצא ר ֶ ֲא הֵעדה: ַעל ִלְפֵניֶהם,ִאי יבֹא ר ֶ ,ַוֲא

ִצ י ר ֶ ְיִביֵאםַוֲא ר ֶ ַוֲא ֹאן,יֵאם ַ ה' ֲעַדת ִתְהֶיה ְולֹא
ֹרֶעה לֶהם ֵאין ר ֶ טז("ֲא כז, .)במדבר

ל הנבחרברכות לרמטכ"ל ו, צה"ל חיילי כוחותלכללכל
המולדת הגנת על במשימותיהם שיצליחו הביטחון

לטובה.אתימלאוהקב"ה ליבם משאלות כל

טובים ואיחולים ושכרםברכות ולמתנדבות למתנדבים
שכתוב: מקרא עליהם ויקים ישראל מאלוהי גדול

"ֶ ַע ן ְרצ ִ ה' ַבת,זְכֵרִני ט ְ ת ִלְרא : עֶת י ִ ְקֵדִני
ִחיֶרי ַנֲחלֶת,ְ ִעם ל ֵ ְלִהְתַה ֶי ְמַחת ִ ְ ֹמַח ְ "ִל

קו) (.ה-ד,תהילים

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

גברהחכם סלים ,אברהם
לעדה הראשי החכם

3



 

 

העליונהברכת המועצה יו"ר

כולנו ה'תשפ"גשנהבהנציין שנת עומדיםבפתחהשל אנו
יום וחמשעצמאותנואת ישראלהשבעים .למדינת

שבני מאז שנים עלוקהילתנוחלפו הראשונים
העדה.מהתפוצות של עתידה למען לאות ללא דורופעלו

" קהלת כמאמר ופוחת הולך לא"י העולים רראשוני
א ר ְוד ֹעמֶדת,ֹהֵל לם ְלע א"ְוהאֶרץ ועלינוד(,)קהלת

להמשיך. האחריות מוטלת
וטובים רבים עדתנואנשים ערךיהשקבני לטובת עו
גחלת שמירת השומרתחשוב התורהאנושית מצוות את

בע"ה תוכל זו, גחלת פשטן. גדולות,לפי להבות להצית
ציבור אל ה' דבר את ישראל.–גדולולהביא עם כל אל

העדה, לבני להזכיר ברצוני זו, שנה של שהעדהבפתחה
היא העדה העמותה, ולא הארגון לא אנוהיא בה הדרך

ומנהגינו מסורתנו הי–צועדים, התורהאהעדה .דרך
להימנע הדרך, על לשמור חובתנו פנימייםזאת מריבים

מיותרות. וממחלוקות
העדה בני לכל קורא אני אחים. כולנו לזכור, לתתעלינו
קידום למען אחד וכאיש אחד כגוף ולפעול העדה,יד

להיות צריך זה אין התורה. דרך חיזוק שללמען תפקידם
מוזמ כולם הלפיד, כולנו ולתרוםניםמעטים, חלק לקחת

ישנם כוחו. כפי אחד כל צריךיחד, בהם רבים נושאים
עם קשר צרו אנא אתעזרה. לקבל נשמח העדה, מוסדות

עזרתכם.
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ההצגה את הקהילה לבני להנגיש הצלחנו החולפת בשנה
של אתסיפורם במעט ולו שסיפרה ארוכות" דקות "חמש

ב לפעול נמשיך אנו ציון. אסירי עדתנו לתתבני עמותה
הקהילה, בני של הצרכים לכלל הדתי,בהיבטמענה

והתרבותי. הקהילתי
רבים הם מפז, היקרה קהילתנו בפני העומדים האתגרים

עובד קלטנו השנה להנהלתותחדשותומשמעותיים. הן
תיקווה וכולנו בירושלים המורשת למרכז והן העמותה

עובד של המושכלת יישאותשהבחירה לטובתואלה פרי
כולה. הקהילה

להתפתח ממשיך האקדמי העולם גם הרבה לשמחתנו
מברכים ואנו לאור ע"ה חכמנו ספרי להוציאאת וממשיך

הענפה. האקדמית בעשייה לתמוך ונמשיך כך, על
מב העדהאני בני כל את התורמים,רך כל ואת

הצלחה לשמחה, מועדים בברכת רבהוהמתנדבים,
ושיקוימו ותההלטובה,םלבבכמשאלותבמעשיכם

שנת לקראתנו הבאה ואושר.אחדותהשנה שמחה ,

ונעימות, טובות רבות, לשנים תזכו
העליונההמועצהבשם
מרקוהואלי אלטחןבן

המועצה העליונהיו"ר
�  
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הקראית היהדות
הקראיםאנו, מעםמהווים,היהודים נפרד בלתי חלק

ב מאמינים הכתובהישראל, שתורה למשה, נביאנוניתנה
הר במעמד ו-ע"ה אותהסיני אותהמקיימים שקיימו כפי

לגרוע או הכתוב על להוסיף מבלי ישראל, מלכות בזמן
ממנו.

עלהיהודיתהפרשנות מיוסדת -ספרהקראית
ה מצוות את שואבת היא ממנו התנ"ך, יתברך'הספרים, ,

היקשויתעלה. כתב, על מבוססת הקראית הפרשנות
את התורה. חומשי חמשת הוא הכתב ירושה. וסבל
אחרים ממקומות היקש באמצעות מפרשים אנו התורה
מצוות קיום דרך שהינו הירושה, סבל ובאמצעות בתנ"ך,

עליהמה שנצטוו לפניןתורה עוד אותן וקיימו אבותינו
הר ברית-מעמד )כגון החודש(,ה-סיני וקידוש מילה

נודעואולם, ביצוען דורות.גםאופן מדורי לבן מאב
בדרכיהקראים,היהודים הצדקההולכים נביאי

דברי לשנות וסמכות זכות לעצמם רואים אינם והאמת,
תמימה"ה ה' "תורת נאמר: שעליה אין,תורה, ולכן

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

הגאולה, את ויקרב השם ברכת להגדלת יביא ישראל עם
לאבותינו. השם הבטחת כפי
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החודשים ראשי קידוש
על החודש קדומה-קידוש הלכה הוא הירח ראיית פי

המאפיינים אחד מהווה זו, הלכה מקיימיבישראל. של
ומהווה השורשית לייחוההלכה היהודיםדדוגמה של ם

המצוות בקיום הדבקים התורה, דרך הקראיםכממשיכי
האל רצון הקראיםלהנציח.לפי חכמי דאגו זהלכן עקרון

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

 ".אמת–הירח
אתה–סהנישואיןקבט ▪ "לשמור נשבעים והכלה חתן

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

"אות המלים של המשמע מן כעולה ,ה"ממשל","הירח
חודש"."ו"עד"
ִנים"–תא ▪ ָ ְו ְלָיִמים ֲעִדים ְלמ ְלֹאֹתת "ְוָהי ככתוב:

א  .(יד,)בראשית
להֶמ ▪ ת–ְמ ל ְ ְלֶמְמ ָכִבים ְוכ ָרַח ַה "ֶאת ככתוב:

ְיָלה" ָ קלַ  (.ט,ו)תהילים
ֶסָלה"–דֵע ▪ ֶנֱאָמן ַחק ַ ַ ְועד ָלם ע ן ִי ָירַח ְ " ככתוב:

 .(לח,פט,תהילים)
יב–שֶדֹח ▪ )שמות ָלֶכם" ה ֶ ַה "ַהֹחֶד (.ב,ככתוב:

המלכות ומקבלים-ביתחבריבזמן מתיישבים היו הדין
אשר מאלה אתעדות חוקריםהחדשירחהראו והיו ,

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

אות זיהוי על עדות לקבל מיכולתחכמינו נבצר כאשר
ִמ– מסיבות הירח, אור אובךקריהתחדשות עננות, של ת

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

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

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

חישוב מתילתוצאות ללמוד ניתן מהן להפליא מדויקות
ה הירחתתאפשר של הראשונה הסתתרוראייה לאחר

זמניותהמונעותאתהראייה, במידהולאתהיינההפרעות
"ולזה חכמינו הראייהאפקראו ".שרות

נ מהם אסטרונומיאסףהמקורות :מידע
וסמית פטר שלתתוכנ,תוכנת החדש( )הירח מון" "ניו
סרביס זפיר הירח(תתוכנ,מכון )מחשב קלקולטור" "מון

מישראלתתוכנ,קינגדם-יונייטד שמים" תחזיותו"חזון
אפריקה מדרום הכוכבים .מצפה

** *
זה שנה המוסמךלוח הלוח שלהינו והיחיד הרשמי

הוא ורק העולמית, הקראית ע"יהיהדות מועצתמופץ
העדה ובאומחייבחכמי חבריה החפציםאת להנחות

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

רא אפשרות על ממצאים הלבנההמספקות בעולםיית
השמש לשקיעת ישראל.ביחס מדינת  באופק

הלבנה�.ב תראה חודש ראש קבענו בו לפניבלילה בעולם
בארץ השמש )שקיעת צח האופק יהיה לאכלומראם

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

היר�.ג שרות זמן משך מצוין חודש כל בדקותבתחילת ח
שקיעתבארץ ועד השמש משקיעת הזמן משך זהו .

ר"ח בערב מצוי.הירח כן שלניםכמו המואר חלקו
החרמשנזווית,הירח ארץוצורתו,טיית שוכני  .לעיני

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

הרגעזה.(ה)מ" לביןו הארץ כדור בין הירח נמצא בו
בו כדורהשמש, כלפי המופנה הירח של המואר חלקו

להארץ חזרה.התמזער גדל מכן ולאחר המזערי  גודלו
ולפי�.ו ירושלים אופק לפי הם זה המצויניםבלוח הזמנים

בהתאם. לתקן יש קיץ שעון בהנהגת אולם חורף, שעון
וה שונים הם אחרים באופקים השקיעה תלוייםזמני ם

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

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

השמ שקיעת אחרי שעה וצומותחצי חג שבת,  ש.מוצאי
לפנות�.ט בגדים וכיבוס רחיצה ערב,ההיטהרותמטומאה:

השמש. שקיעת לאחר תקפה וההיטהרות
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17:176ערב יוה"כ 16:47ליל סליחות         *חמישיט

17:167שישיי

17:158 האזיðופרשתשבתיא

17:149מוש"ק 17:45ראשוןיב

17:1310שנייג

17:1211ערמ"ק 16:42שלישייד

17:1112חג הסוכות פרשת אמור*רביעיטו
 ימים אשר אין עורכים בהם טקסי נישואין* 

יום הכיפורים פרשת אחרי מות

זריחה 05:32

תשרי  ה'תשפ"ג
Sep.\ Oct. 2022

יום תרועה פרשת קדושים

חלקו המואר 3.41%

10



 
השביעיהחודש

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:1013מומ"ק 17:41ב' סוכות      *חמישיטז

17:0814ערש"ק 16:38ג' סוכות    *שישייז

17:0715וזאת הברכה*שבתיח

17:0616מוש"ק 17:37ה'  סוכות*ראשוןיט

17:0517ו'  סוכות*שניכ

17:0418ערמ"ק 17:34ז'  סוכות*שלישיכא

17:0319רביעיכב

ערב צוםחמישיכג
17:0220מומ"ק 17:33

17:0121ערש"ק 16:31צום השביעי#שישיכד

17:0022בראשיתפרשתשבתכה

16:5923מוש"ק 17:30ראשוןכו

16:5824שניכז

16:5725שלישיכח

16:5626רביעיכט

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

זריחה 05:42

תשרי  ה'תשפ"ג
Oct. 2022

 שמיðי עצרת  פרשת וזאת הברכה

מ"ה 12:47

ערב ראש חודש חשון

ד' סוכות    פרשת

11



 
השמיניהחודש

5זוית  °דקות41שרות הירח 
Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

16:5527חמישיא

16:5428ערש"ק  16:24שישיב

ð16:5329חפרשתשבתג

16:5330מוש"ק 17:23 ראשוןד

16:5231שניה

Nov.16:511 שלישיו

16:512  רביעיז

16:503  חמישיח

16:494ערש"ק 16:19שישיט

16:485 לך-לךפרשתשבתי

16:476מוש"ק 17:18 ראשוןיא

16:467שנייב

16:468  שלישייג

16:459  רביעייד

16:4510  חמישיטו

חשון ה'תשפ"ג
Oct.\ Nov.  2022

חלקו המואר 1.74%
זריחה 05:53

ראש חודש חשון

12



 
השמיניהחודש

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

16:4511ערש"ק 16:15שישיטז

16:4412וירא, עקידת יצחקפרשתשבתיז

16:4413מוש"ק 17:14 ראשוןיח

16:4314שנייט

16:4215  שלישיכ

16:4116  רביעיכא

16:4117 חמישיכב

16:4118ערש"ק 16:11שישיכג

16:4019חיי שרהפרשתשבתכד

16:4020מוש"ק 17:10ראשוןכה

16:4021שניכו

16:4022 שלישיכז

16:3923 רביעיכח

16:3924מ"ה 00:58חמישיכט

16:3925שישיל

חשון ה'תשפ"ג
Nov.  2022

ערב ראש חודש כסלו           ערש"ק 16:09

זריחה 06:06

13



 כסלו ה'תשפ"ג
התשיעיהחודש

68זוית  °דקות75שרות הירח 
Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

16:3926שבתא

16:3927מוש"ק 17:09ראשוןב

16:3928שניג

16:3929שלישיד

16:3930 רביעיה

Dec.16:391חמישיו

16:392ערש"ק 16:09שישיז

16:393ויצא, סולם יעקבפרשתשבתח

16:394מוש"ק 17:09 ראשוןט

16:395שניי

16:396שלישייא

16:397 רביעייב

16:398 חמישייג

16:409ערש"ק 16:10שישייד

16:4010 וישלחפרשתשבתטו

חלקו המואר 3.92%
Nov.\ Dec. 2022

זריחה 06:19
ולסכ שדוח שאר

קחצי תודלות תשרפ

14



 
התשיעיהחודש

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

16:4011מוש"ק 17:10ראשוןטז

16:4012שנייז

16:4113 שלישייח

16:4114  רביעייט

16:4115 חמישיכ

16:4216ערש"ק 16:12שישיכא

16:4217וישבפרשתשבתכב

16:4318מוש"ק 17:12 ראשוןכג

16:4319שניכד

16:4420שלישיכה

16:4421 רביעיכו

16:4522 חמישיכז

16:4523ערש"ק 16:15מ"ה 12:18שישיכח

16:4624מקץ פרשתשבתכט

כסלו ה'תשפ"ג

ערב ראש חודש טבת     מש"ק 17:16

Dec. 2022

זריחה 06:31

15



 טבת ה'תשפ"ג
העשיריהחודש

52זוית  °דקות62שרות הירח 
Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

16:4725ראשוןא

16:4726שניב

16:4827  שלישיג

16:4828  רביעיד

16:4929חמישיה

16:5030ערש"ק 16:20שישיו

16:5131ויגשפרשתשבתז

   מוש"ק 17:21 ראשוןח
Jan. 202316:521

#16:532שניט

16:533 #שלישיי

16:544 #רביעייא

16:555  #חמישייב

16:566ערש"ק #16:26שישייג

16:567פרשת#שבתיד

16:578מוש"ק #17:26ראשוןטו
ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

חלקו המואר 2.29%

צום העשירי

 Dec.\ Jan. 2023

זריחה 06:39

ויחי יעקב

ראש חודש טבת

ערב צום

16



 
העשיריהחודש

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

16:589 #שניטז

16:5910  #שלישייז

17:0011  #רביעייח

17:0012  #חמישייט

17:0113ערש"ק #16:31שישיכ

17:0214ואלה שמותפרשת#שבתכא

17:0315מוש"ק 17:32 #ראשוןכב

#17:0416שניכג

#17:0517שלישיכד

#17:0618רביעיכה

17:0719 #חמישיכו

17:0820ערש"ק #16:38שישיכז

17:0921מ"ה 23:44ואראפרשת#שבתכח

17:0922מוש"ק 17:39ראשוןכט

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

טבת ה'תשפ"ג
  Jan. 2023

זריחה 06:42

ערב ראש חודש שבט 

17



 שבט ה'תשפ"ג
האחד עשרהחודש

49זוית  °דקות41שרות הירח 
Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:1023שניא

17:1124  שלישיב

17:1225  רביעיג

17:1326חמישיד

17:1427ערש"ק 16:44שישיה

17:1528בא אל פרעהפרשת שבתו

17:1629מוש"ק 17:45 ראשוןז

17:1730  שניח

17:1831  שלישיט

Feb.17:191 רביעיי

17:202חמישייא

17:213ערש"ק 16:51שישייב

17:224 בשלחפרשתשבתיג

17:225מוש"ק 17:52 ראשוןיד

17:236  שניטו

Jan.\ Feb. 2023
חלקו המואר 1.09%

זריחה 06:39

ראש חודש שבט

18



 
האחד עשרהחודש

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:247  שלישיטז

17:258  רביעייז

17:269חמישייח

17:2710ערש"ק 16:57שישייט

17:2811יתרו, עשרת הדבריםפרשתשבתכ

17:2812מוש"ק 17:58ראשוןכא

17:2913  שניכב

17:3014  שלישיכג

17:3115  רביעיכד

17:3116חמישיכה

17:3217ערש"ק 17:02שישיכו

17:3318ואלה המשפטיםפרשתשבתכז

17:3419מוש"ק 18:03ראשוןכח

17:3520שניכט

17:3521שלישיל

מ"ה 09:04

ערב ראש חודש אדר

Feb. 2023
שבט ה'תשפ"ג

זריחה 06:30

19



 אדר ה'תשפ"ג
השנים עשרהחודש

24זוית  °דקות85שרות הירח 
Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:3622רביעיא

17:3723חמישיב

17:3824ערש"ק 17:08שישיג

17:3825 תרומהפרשתשבתד

17:3926ראשוןה

17:3927שניו

17:4028  שלישיז

Mar.17:411רביעיח

17:422חמישיט

17:433ערש"ק 17:13שישיי

17:434שבת סמוך לפורים פרשת תצוה,שבתיא

17:445מוש"ק 18:13ראשוןיב

17:456שנייג

17:457שלישייד

17:468רביעיטו

יום א של פורים

חלקו המואר 2.79%

ראש חודש אדר 

מוש"ק 18:08

זריחה 06:17

 Feb.\ Mar. 2023

ערב פורים קריאת מגילת אסתר

יום ב של פורים

20



 
השנים עשרהחודש

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:479חמישיטז

17:4710ערש"ק 17:17שישייז

17:4811כי תשאפרשתשבתיח

17:4912מוש"ק 18:18ראשוןיט

17:4913שניכ

17:5014  שלישיכא

17:5115  רביעיכב

17:5116חמישיכג

17:5217ערש"ק 17:22שישיכד

17:5318ויקהל, פקודיפרשותשבתכה

17:5319מוש"ק 18:23ראשוןכו

17:5420שניכז

17:5521  שלישיכח

17:5522רביעיכט

זריחה 05:58

Mar. 2023

מ"ה 19:22

אדר ה'תשפ"ג

ערב ראש חודש ניסן 

21



 ניסן ה'תשפ"ג
הראשוןהחודש

18זוית  °דקות54שרות הירח 

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:5623חמישיא

17:5724ערש"ק 17:27 שישיב

17:5725ויקראפרשתשבתג

17:5826מוש"ק 18:27 ראשוןד

17:5927 שניה

17:5928שלישיו

18:0029רביעיז

18:0130חמישיח

18:0131ערש"ק 17:31שישיט

18:021שבתי

18:032מוש"ק 18:32ראשוןיא

18:033שנייב

18:044שלישייג

18:055ערמ"ק 17:35רביעייד

חלקו המואר 1.23%

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

Mar.\ Apr. 2023

  "החודש הזה לכם ראש חודשים

זריחה 05:40

ראש חודש ðיסן

Apr.      פרשת צו, שבת הלל הגדול  

ליל הסדר הלל הקטן
2222



 
הראשוןהחודש

Dateשקיעהיוםתאריך

18:056חמישיטו

מומ"ק 18:35שישיטז
18:067ערש"ק 17:36

18:078שמיðיפרשתשבתיז

18:079מוש"ק 18:37יום הנפת העומר אראשוןיח

18:0810 בשנייט

18:0911ערמ"ק 17:39  ג שלישיכ

18:0912 דרביעיכא

18:1013 מומ"ק 18:39החמישיכב

18:1114ערש"ק  17:41ושישיכג

18:1115תזריע, מצורעפרשותש.א  שבתכד

18:1216מוש"ק 18:41חראשוןכה

18:1317טשניכו

18:1318ישלישיכז

18:1419יארביעיכח

18:1520יבחמישיכט

18:1521יגשישיל

ניסן ה'תשפ"ג

ספירת העומר   זריחה 5:23     כני'/יצ'

#  ערב יום הזיכרון

ערב ראש חודש אייר, ערש"ק 17:45

שביעי עצרת פרשת בשלח

Apr. 2023

   חג המצות  פרשת  בא אל פרעה

#  יום הזכרון לשואה

מ"ה 06:13

2323



 אייר ה'תשפ"ג
השניהחודש

9זוית  °דקות91שרות הירח 
Dateשקיעהיוםתאריך

18:1622ש.בשבתא

18:1723מוש"ק 18:46טוראשוןב

18:1824טזשניג

18:1925יזשלישיד

18:2026 יום העצמאותיחרביעיה

18:2027יטחמישיו

18:2128 ערש"ק 17:51כשישיז

18:2229קדושיםפרשתש.גשבתח

18:2330מוש"ק 18:52 כבראשוןט

May.18:241 כגשניי

18:242כדשלישייא

18:253כהרביעייב

18:264כוחמישייג

18:265ערש"ק 17:56 כזשישייד

18:276אמורפרשתש.דשבתטו

Apr.\ May. 2023
חלקו המואר 2.7%

ספירת העומר   זריחה 5:04     כני'/יצ'

#  ערב יום הזיכרון

ר"ח אייר פרשת אחרי מות

# יום הזיכרון לחללי צה"ל

24



 
השניהחודש

Dateשקיעהיוםתאריך

18:287מוש"ק 18:57 כטראשוןטז

18:288  לשנייז

18:299לאשלישייח

18:3010לברביעייט

18:3111לגחמישיכ

18:3212ערש"ק 18:02לדשישיכא

18:3213בהר סיðי, בחוקותיפרשותש.השבתכב

18:3314מוש"ק 19:02לוראשוןכג

18:3415לזשניכד

18:3416לחשלישיכה

18:3517לטרביעיכו

18:3618מחמישיכז

18:3719ערש"ק 18:07מאשישיכח

18:3720במדברפרשתש.ושבתכט
מוש"ק 19:07

May. 2023

ערב ראש חודש סיוון

ספירת העומר   זריחה 4:51     כני'/יצ'

אייר ה'תשפ"ג

מ"ה 04:26

יום ירושלים

25



 סיון ה'תשפ"ג
השלישיהחודש

8זוית  °דקות63שרות הירח 
Dateשקיעהיוםתאריך

18:3821מגראשוןא

18:3922מדשניב

18:3923מהשלישיג

18:4024מורביעיד

18:4025מזחמישיה

18:4126ערש"ק 18:11מחשישיו

ð 18:4127שאפרשתש.זשבתז

18:4228חג שבועות  פרשת יתרוראשוןח

18:4229מומ"ק 19:12שניט

18:4330שלישיי

18:4431רביעייא

Jun.18:441חמישייב

18:452 ערש"ק  18:15שישייג

18:453בהעלותךפרשתשבתיד

18:464מוש"ק 19:15 ראשוןטו

ספירת העומר   זריחה 4:40     כני'/יצ'
חלקו המואר 1.22%

ראש חודש סיון 

May.\ Jun.2023

26



 
השלישיהחודש

Dateשקיעהכני'/יצ'זריחה 04:37יוםתאריך

18:465  שניטז

18:476שלישייז

18:477רביעייח

18:488חמישייט

18:489ערש"ק 18:18שישיכ

18:4810 שלח לךפרשתשבתכא

 ראשוןכב
18:4911מוש"ק 19:18

18:4912 שניכג

18:4913שלישיכד

18:5014רביעיכה

18:5015חמישיכו

18:5016ערש"ק 18:20שישיכז

18:5017 קרח  פרשתשבתכח

18:5018מוש"ק 19:20מ"ה 06:36ראשוןכט

18:5119שניל ערב ראש חודש תמוז

Jun. 2023
סיון ה'תשפ"ג

27



 תמוז ה'תשפ"ג
הרביעיהחודש

20זוית  °דקות87שרות הירח 
Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

18:5120שלישיא

18:5121רביעיב

18:5122חמישיג

18:5123ערש"ק 18:21שישיד

18:5124פרשתשבתה

18:5125מוש"ק 19:21ראשוןו

18:5126 שניז

18:5127שלישיח

18:5128צום הרביעי     #רביעיט

#18:5129חמישיי

18:5130ערש"ק #18:21שישייא

Jul.18:511בלקפרשת#שבתיב

 #ראשוןיג
18:512מוש"ק 19:21

18:513  #שנייד

18:514 #שלישיטו
ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

חלקו המואר 2.39%
Jun.\ Jul. 2023

ערב צום

חקת התורה

ראש חודש תמוז

זריחה 04:35

28



 
הרביעיהחודש

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

#18:505רביעיטז

#18:506חמישייז

18:507ערש"ק #18:20שישייח

18:508 פיðחספרשת#שבתיט

 #ראשוןכ
18:499מוש"ק 19:20

18:4910  #שניכא

18:4911  #שלישיכב

#18:4812רביעיכג

#18:4813חמישיכד

18:4814ערש"ק #18:18שישיכה

18:4715מטות, מסעיפרשות#שבתכו

18:4716מוש"ק #19:17ראשוןכז

18:4617 #שניכח

#18:4618שלישיכט

#18:4519רביעיל
ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

תמוז ה'תשפ"ג
Jul. 2023

ערב ראש חודש אב    

מ"ה 20:30

זריחה 04:40
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 אב ה'תשפ"ג
החמישיהחודש

36זוית  °דקות87שרות הירח 
Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

#18:4420חמישיא

18:4421ערש"ק #18:14שישיב

18:4322אלה הדבריםפרשת#שבתג

18:4323מוש"ק #19:13ראשוןד

#18:4224שניה

18:4125 ערב צום   #שלישיו

שבעה באב #רביעיז 18:4026צום

18:4027ערב צום (הוקדם)#חמישיח

18:3928ערש"ק 18:09צום עשרה באב#שישיט

18:3829פרשת ואתחðן, שבת נחמהשבתי

18:3830מוש"ק 19:08 ראשוןיא

18:3731 שנייב

Aug.18:361 שלישייג

18:352רביעייד

18:343חמישיטו
אשר אין עורכים בהם אירועי שמחה# ימים

חלקו המואר 3.53%
Jul.\ Aug .2023

זריחה 04:48

ראש חודש אב
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החמישיהחודש

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

18:334ערש"ק 18:03 שישיטז

18:325 עקבפרשתשבתיז

18:316מוש"ק 19:02 ראשוןיח

18:307  שנייט

18:298שלישיכ

18:289רביעיכא

18:2710חמישיכב

18:2611ערש"ק 17:56שישיכג

18:2512 ראהפרשתשבתכד

18:2413מוש"ק 18:55 ראשוןכה

18:2314 שניכו

18:2215שלישיכז

18:2116מ"ה 11:37רביעיכח

18:2017חמישיכט

Aug. 2023

זריחה 04:57

 ערב ראש חודש אלול

אב ה'תשפ"ג
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 אלול ה'תשפ"ג
השישיהחודש

40זוית  °דקות51שרות הירח 
Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

18:1818ערש"ק 17:48שישיא

18:1719 שופטיםפרשתשבתב

 ראשוןג
18:1620מוש"ק 18:47

18:1521  שניד

18:1422  שלישיה

18:1223רביעיו

18:1124חמישיז

18:1025ערש"ק 17:40שישיח

18:0926 כי תצאפרשתשבתט

 ראשוןי
18:0827מוש"ק 18:39

18:0728 שנייא

18:0529 שלישייב

18:0430רביעייג

18:0331חמישייד

18:021 ערש"ק Sep.17:32שישיטו

Aug. \ Sep.2023
חלקו המואר 1.58%

ראש חודש אלול  

זריחה 05:07
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השישיהחודש

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

18:002פרשתשבתטז

 ראשוןיז
17:593מוש"ק 18:30

17:584 שנייח

17:575  שלישייט

17:566רביעיכ

17:557חמישיכא

17:548ערש"ק 17:24שישיכב

17:539פרשתשבתכג

17:5010מוש"ק 18:23ראשוןכד

17:4911  שניכה

17:4812שלישיכו

17:4613רביעיכז

17:4514חמישיכח

17:4415ערש"ק 17:14שישיכט

17:4216ערב יום תרועהוילך פרשתשבתל

Sep. 2023

ðצבים

מ"ה 13:02

זריחה 05:17

אלול ה'תשפ"ג

כי תבוא
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 תשרי  ה'תשפ"ד
השביעיהחודש

54זוית  °דקות48שרות הירח 
Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:4117*ראשוןא

17:4018מומ"ק  18:11ליל סליחות   *שניב

17:3819ליל סליחות*שלישיג

17:3720ליל סליחות*רביעיד

17:3621ליל סליחות      *חמישיה

17:3422ערש"ק 17:04ליל סליחות      *שישיו

17:3323וילך, שבת רחמיםפרשת*שבתז

17:3224מוש"ק 18:03ליל סליחות      *ראשוןח

17:3025ערב יוה"כ 17:00ליל סליחות      *שניט

17:2926שלישיי

17:2827רביעייא

17:2628חמישייב

17:2529ערש"ק 16:55שישייג

17:2430האזיðופרשתשבתיד

17:221חג הסוכות פרשת אמור    .Oct*ראשוןטו
 ימים אשר אין עורכים בהם טקסי נישואין* 

מוצאי יוה"כ 17:59

יום הכיפורים פרשת אחרי מות

Sep.\ Oct. 2023
חלקו המואר 2.34%

זריחה 05:26

יום תרועה פרשת קדושים
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השביעיהחודש

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:212מומ"ק  17:52ב'  סוכות      *שניטז

17:203ג'  סוכות     *שלישייז

17:194ד'  סוכות*רביעייח

17:175ה'  סוכות    *חמישייט

17:166ערש"ק 16:46ו'  סוכות    *שישיכ

17:157פרשת*שבתכא

17:148ראשוןכב

ערב צוםשניכג
17:139מומ"ק 17:34

17:1210צום השביעי#שלישיכד

17:1111רביעיכה

17:1012חמישיכו

17:0813ערש"ק 16:38שישיכז

17:0714בראשיתפרשתשבתכח

17:0615 מוש"ק 17:37ראשוןכט

17:0516שניל
ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

                               
ערב ראש חודש חשון

תשרי  ה'תשפ"ד
Oct. 2023

 שמיðי עצרת  פרשת וזאת הברכה

וזאת הברכה

זריחה 05:35
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ל להינשאהודעה עומדים  
המדינה, הקמת נישואיםרישוםלשכתפועלתמאז

הקהילה. מספקתבמשרדי תעודותלקהילההמדינה
ותקפות רגילות ממלכתיות אתלערוךכדינישואים

ואמונתנו. מנהגנו לפי הנישואים
לנישואין בקהילההרישום הנישואין הינו,בלשכת

וצודק נכון בסופוהוא.הליך ומכובד. נעים שוויוני, קל,
ההליך קיוםשל דברהם,הנישואיםולאחר לכל מוכרים

מלא באופן ישראל, מדינת ידי על ונרשמים,ועניין
שמקבלים התעודות ככלהפניםבמשרד,באמצעות

.אחרתתעודה
רישום, הרבלצורך עם התייעצות ,המקומילאחר

בלשכתמתבקשים להירשם להינשא העומדים הזוגות
הנישואיןיר בשום העדה לפחותיום45,רמלהבמשרד

תארי הנישואיןלפני להגיעך יש ללשכה צנוע. בלבוש
ההוריםו זיהויכעדים,בליווי בתעודות מצוידים

ו הזוג.במעודכנות מבני אחד כל של תמונות שלוש
קראית-בני למשפחה נולדו שניהם שלא יהודים זוג

לעשות יכולים אליה, ולהצטרף בעדה להינשא ומבקשים
הדרכה לקבלת הדין לבית לפנות ועליהם והנחיות.כן,

הזוגות לב עורכיםלתשומת אין בימים, נישואין
בחגיםובמועדים, שבתות, בשבתותובמוצאי המקודשים,
)הימים ואבלות צער בימי נישואין עורכים אין וכן

ב השנה בלוח ב-מסומנים או *-.)#
הנישאיםברכותינו !לזוגות
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מילה ברית
המילה, ברית בוראאת לבין ישראל עם יש-שבין עולם,

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

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

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

שמבצעיםבמבצעים נוספים הליכים שני למילה נוסף
והם: הרבניים, שהינההמוהלים העור, הסרת

הציפורן בעזרת העטרה את המכסה הפנימי וכןהדק
התינוק של המין איבר להוצאתהמוהלע"ישל

לשיטתם. הברית" המוהלים"דם מפחיתים בכך
רבות,הקראים במחלות להידבק הסיכוי לרבותאת

לתינוקות להיגרם שעלולות .הרפס,
עם ביחד העורלה של הפנימי העור מילת בנוסף,
החששות את ומפחית לתינוק מיותר כאב מונע החיצוני

.בריאותייםנזקיםל
אחד בהזמנת לכם לסייע נשמח בן לכם נולד אם

וכן המקצועייםשלנו, מקהלהמהמוהלים או רב בהזמנת
המילה, ברית מוהללכלטקס שבחרתם.ל

יוסףהמוהל ▪ משה 052-2948842:החכם
דבח: ▪ מאור החזן 054-4925687המוהל
אלגמילהמוהל ▪ יוסף 08-8664491:הרב
יוסףהמוהל ▪ 050-2305146:גולן
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וקבורה אבלות
בכלהעדה לטיפול מנהגנו, לפי קדישא חברת מפעילה
"ו.ח,הקבורהענייני

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

למנוחתעולמיםבהקדםהאפשרי.והדרושיםלהבאתמת
הקהילה למשרד עלהמקרה מיד לדווח באשדוד,:יש

או08-8532655:הובסביבגתבקריית ,052-4236448
אלגזר(. יוסף משה–הארץובשארבמצליח,ברמלה)מר

.052-8569743אלגזר
עותקים בשלושה פטירה תעודת לקבל לדאוג יש

רופא, ע"י האזוריתולחתומים הבריאות ללשכת פנות
ר תעודת-שיוןילקבלת הגשת עם וזאת הפטירה-קבורה

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

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

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

קברלרכושניתן תעריףעחייםבחלקת משרדה"פ
דת עלויותהלשירותי על. .המשפחהקמתהמצבהחלות

טובים בחיים ישראל בית כל את יברך ישראל אלוהי
ואמן.מינחו אמן וירושלים, ציון בבניין ם
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הדין-גירושין ובית
ביתשוכן,ברמלה16קלאוזנר'ברח,שלמההיכלבבניין
ומשופץקראי-היהודיהדין חדש באולם ,.

הדין ,דתידיןכבית,ישראלמדינתידיעלמוכרבית
זוג.וגירושיןנישואיןבענייניהעוסק בני בין
בענייניתביעההדיןלביתלהגישיכולזוגמבניאחדכל
)אותוטופסגביעלמוגשתתביעה.אישות הליך פתיחת

לקבל או הדין בית של האינטרנט מאתר להוריד ניתן
המבוקש הסעד את לפרט יש בתביעה הקהילה(. במשרדי

הדברים. עיקרי ואת הדין, מבית
מועדלאחר ביתהדין מזכירות קובעת ההליך, פתיחת

להמשך והוראות .ההליךניהוללדיון
ונוחצודקןפתרולמעונייניםמאפשרהקראיהדיןבית

ניסיוןלרבות,הנישואיםחייבמהלךשמתעוררקושילכל
.ביתלשלוםלהגיע

גירושיןהליךלבצעהדיןביתמוסמךהצורךבמידת
רשמיולהנפיק גירושין עליהתתעודת המדינה .עםסמל

מדינת"יעמוכריםהדיןבביתהמתקיימיםהגירושים
בעניינילדוןהדיןביתמוסמך,כןכמו.מלאבאופןישראל
רכושהזוגבניממונות חלוקת בענייני .ולהכריע
הדיןלביתמהגעהפטוריםקראים-יהודיםזוגבני
שיפוטוהרבני לסמכות כפופים וזאתואינם במקרהאף,

במקרה.זובערכאהתביעהקראי-יהודיכנגדהוגשהבו
כתבלקבלכדי,הדיןביתמזכירותאללפנותיש,כזה

עדתהיהודיםסירוב על נמנה הזוג ובן מאחר כי יוסבר בו ,
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להתדיין–הקראים יגיע לא רבני.הוא דין בבית
אבהדיןביתבראש אברהםהחכם,הדיןביתעומד

.נוספיםדייניםמכהניםולצדוגבר,
הדין: בית 08-9250808טלפון
הדין: בית neria@karaite.org.ilמזכיר
ביתהדין: www.bet-din.orgאתר
ביתהדין: 08-9221598פקס

לקהילה תרומה
מוסד הינה )ע"ר( העולמית הקראית היהדות עמותת

סעיף לפי מוכר הכנס46ציבורי מס ה.לפקודת
מס זיכוי לקבל לעמותהמאפשרת 35%בגובהתרומה

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

של סך האזרחית השנה במשך שתרם אדם למשל:
כ20,000 עד הכנסה ממס לקבל יכול לעדה ₪-7,000₪

ששילם. מס בגין בחזרה,
הגשתבאמצעותהשנהבמהלךלקבלניתןהזיכויאת
השנההכנסהסמבמשרדיפשוטהבקשה אובמהלך
.שנתי"חדוהגשתבאמצעותהשנהבתום

מהאפליקציו באחת גם לקהילה תרומות להעביר תניתן
bitאוPayBox:053-4918223בטלפון

הפעילות המשך לצורך לנו חשובה ויכולהתרומתך ,
לך גם !להועיל
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של הקהילהטלפונים ופעיליהמוסדות
 העליונה  והדתיתהמועצה

קלאוזנר ת"ד16רח'  Office@jkaraite.orgרמלה101|
פקס08-9249104'טל |08-9221598

נישואיםביה ורישום אברה-"ד 08-9250808גברםהחכם
מרזוק הראשי-החכםאליהו 050-7162323לשעברהחכם
גבר אברהם הראשיאב"ד-החכם 08-9250808החכם

פסחהחכם הראשי-יוסף החכם 050-9622724סגן
פירוז שמחון הראשי-החכם החכם 053-7205182סגן

054-4918348זפירויוסףבןמשהד"רהחכם
שמואל מגדי 054-2122297לוחהעורך-החכם

אלישעהחזן 052-4284372דתיתההמועצהמזכיר-יוסף
אלטחן העליונהיו"ר-אלי 050-4401811המועצה

שמואל שלום העליונהיו"ר.ס-אלי  054-6445225המועצה
ירושלמי העליונה.ס-עדי המועצה 050-5704479יו"ר
גבר העמותה-שלמה 054-2613379מנכ"ל

אוחנה-בת 052-4372521העמותהיתסמנכ"ל-חן
מבקר-איציקרו"ח 03-6092020גוף

הרואה נריה הדין-עו"ד בית 050-6909535מזכיר
053-4918223קהילתיWhatsAppאפליקציית

 
 אופקיםסניף 

הרמב"ם ת"ד22רח' אופקים5| ,Ofakim@jkaraite.org 
טל':08-9963666פקס: |08-9924796
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יוסףהחכםמ ומוהל-שה שוחט אופקים, 052-2948842רב
יוסף אופקיםיו"ר-יעקב 054-7915014סניף

טופחי אופקיםגזבר-שלמה 052-6656061סניף

 דאשדוסניף 
האצ"לרח ת"ד7' אשדוד4| ,Ashdod@jkaraite.org

טל':08-8532365:פקס |08-8532655
הנשיא",ביה "ענן 08-8520743'ארובע,7"להאצ'רח"כ
תורה",ביה "כתר תשרירח"כ 08-8669309"בירובע,9'

קדישא 052-4236448אלגזריוסי-חברה
הראשונים רח' אשדוד, 44/408-8535537אטליז

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

אלגמילהרב ומוהלרב-יוסף 08-8664491באשדוד
לוי עובדיה באשדוד-החכם 050-7960424רב

נונו הכנסת-שבתאי בית הנשיא"ג. 054-5294972"ענן
כהן תורה"-אליהו "כתר הכנסת בית 052-2349138ג.

כפלי אברהם אשדוד-ד"ר רב 052-6434025מ"מ
יוסף 050-2305146מוהל-גולן

לוי אשדודיו"ר-אפרים 050-8441623סניף
יפת אשדוד-אמיל סניף 054-2829295מזכיר

 
 שבע-ארבסניף 
ת"דב"כיהב | ד' שכונה אבינו, אברהם ב"ש4361רח' ,

08-6492283':טל
מורדהחכם שבע-בבאררב-יוסף
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פירוזהחכם 057-7205182שבע-בבאררב-שמחון
פירוד"רהחכם הראשי-זמשה 054-4918348לשעברהחכם

פסח 053-7955655שבע-בארסניףיו"ר-אברהם
אלגזר 052-6070562שבע-בארסניףגזבר-דוד
לוי 052-2768702שבע-בארסניףמזכיר-אילן

אלטנני בבאר-מרדכי 050-6727192שבע-פעיל

 
 עזרא  בית

רצון בבית-חנן 052-6620440עזרא-חזן
 
 ים-בתסניף 
תקווה","כיהב ים-תב"שערי

03-5082149':טל
מורד עובדיה בת-החכם 050-5733723ים-רב

סייהו הכנסת-יהושע בית 054-4425420ג.
ירושלמי 050-5704479ים-בתסניףיו"ר-עדי
מורד 050-3956735ים-בתסניףגזבר-אלירן
חיים 050-5707071ים-בתסניףמזכיר-ליאור

 ירושליםסניף 
הקראיםהבית רח' היהודי8כנסת, הרובע ,02-6286688

מקרא"מרכז" בני מורשת
יפת ירושלים-אבי מתחם 050-8551229אחראי

גזר מורשתממנהלת-אושרה  052-3338504רכז
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 מצליחסניף 
מיקוד מצליח, מושב "מצליח", 7683608-9253844ב"כ

אלישע דוד במושב-החכם 054-8048143מצליחרב
מסעודה הסניף-נריה 050-8319483יו"ר

כהן הסניף-חיים 052-5773154גזבר
כהן הסניף-שלמה 052-3960266מזכיר

הרואה בסניף-ברוך ועד 052-3663450חבר

 גת-יתיקרסניף 
ברח'בית  1708-6887508גתרחבתהכנסת

פסח יוסף קר-החכם 050-9622724גת-יתירב
מרזוק 052-2762155גת-תיקריסניףיו"ר-אלי
פסח  054-6272889גת-תיקריסניףגזבר-אלעד

 לציון ראשון  סניף
סירקיןבית נחמן ברח' 6הכנסת

מורד נועם ראשל"צ-החכם 052-8077581רב
פירוז אלפרד בראשל"צ-החכם 054-9077348רב

לוי ראשל"ציו"ר-יצחק 054-4961131סניף
אלישע סניף-מרדכי 052-5715688ראשל"צגזבר
מלאכי ראשל"צ-אושרן סניף 054-7910304חבר

סניף-יעקבאברהם 052-3663994ראשל"צחבר
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 רמלהסניף 

רמלה92ת"ד ,
הנשיא"כנסתהבית 1608-9250808קלאוזנר'רח-"ענן

אמונה"נסתכהיתב משהרח'-"חיזוק 2מבצע
קדישא, אלגזרחברה 052-8569743משה
רמלה, 508-9250825דניאלמנחם'רחאטליז

גבר אברהם רמלה-החכם העיר ורב 08-9213372אב״ד
דבח 054-4925687ומוהלקהילתירכז-מאור
אלטחן 050-4401811רמלהסניףיו"ר-אלי

אלגזר 050-7373227רמלהסניףגזבר-מרדכי
לוי 050-6776423רמלהסניףמזכיר -עודד

 רנןסניף 
מרזוק משה ע"ש מיקודביה"כ ,5111008-9923065 

מסעודה משה ברנןממ"-החזן 08-9922023רב
לישע 050-5312804רנןסניףיו"ר-מרדכי
כהן 052-5360974רנןסניףגזברית-שושנה

052-2700566רנןסניףמזכיר-כהןחיים
יוסף 050-7712127רנןבפעיל-יניר
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אינטרנטמומלצים: אתרי
העדה של הרשמי  www.jkaraite.org–האתר

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

הדין בית www.bet-din.org–אתר
מקרא בני מורשת מרכז www.heritage-center.org.il–אתר

דוא"ל:   כתובות
העליונה Office@jkaraite.orgהמועצה

גבר אברהם  Abraham.gaver@jkaraite.orgהחכם
פירוז משה  moshe.firrouz@gmail.comהחכם

שמואל מגדי  lmagdis@walla.co.iהחכם
יוסףפסח pesach.yossef@gmail.comהחכם
יוסף משה hnnm12@gmail.comהחכם
לוי עובדיה novadialevi3@gmail.comהחכם
כפלי אברהם kefeli@walla.comהחזן

eli.eltachan@gmail.comאלטחן אלי
ירושלמי  ady555@bezeqint.netעדי

שמואל שלום eli.shmuel@jkaraite.orgאלי
גבר shlomogaver@jkaraite.orgשלמה

אוחנה-בת bat-hen@jkaraite.orgחן
דבח maordabah@jkaraite.orgמאור

נריההרואה neria@karaite.org.il             עו"ד
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ליחיד הדרך תפילת
אבוַתיְיִהי ואלוהי אלוַהי ה' מלפניך, ן שתוליכנירצ ,

על ואורב מאויב ותשמרני בשלום, ותדריכני בשלום
ָכל ְ ָמְר ְ ִל ָ ה ֶ ְיַצ ַמְלָאָכיו י ִ ככתוב: הדרך
ותקיים : ַרְגֶל ֶאֶבן ָ ֹף ִ ן ֶ ְנ א ָ ִי ִים ַ ַ ַעל : ָרֶכי ְ

ְ י ִ ַמְר ְ ָ ִע ָאֹנִכי ה ְוִה שכתוב: מקרא ֹכלעלי
ֶאֱעָזְב לֹא י ִ ֹאת ַה ָהֲאָדָמה ֶאל ֹבִתי ִ ַוֲה ל ר ֶ ֲא

דרכי ותצליח : ָל י ִ ְר ַ ִ ר ֶ ֲא את יִתי ִ ָע ִאם ר ֶ ֲא ַעד
ולחסד לחן ותתנני לטובה, לבי ִמשאלות כל ותמלא
כי תחנוני, כל ותשמע רוַאי כל ובעיני ולרחמיםבעיניך

כ תפילה שומע שומעאתה ה', אתה ברוך פה, ל
.אמןתפילה,

ֶעְזְרַיַעְנ ַלח ְ ִי ַיֲעֹקב: הי ֱא ם ְב ֶ ַ ְי ָצָרה ם י ְ ה'
ֶנה ְ ְיַד ָלְת ְוע ִמְנֹחֶת ל ָ ֹר ִיְז :ָ ִיְסָעֶד ן ִ ִמ ֶֹד ִמ

ְנ א: ְיַמ ֲעָצְת ְוָכל ִכְלָבֶב ְל ן ֶ ִי ָעֶתֶסָלה: י ִ ָנה ְ ַר
ה ָ ַע : ֶתי ֲאל ְ ִמ ל ָ ה' א ְיַמ ֹל ִנְד הינ ֱא ם ְב
ת ְגֻבר ִ ָקְד מי ְ ִמ ַיֲענה יח ִ ְמ ה' יַע ִ ה י ִ י ִ ָיַדְע
ה' ם ְ ַוֲאַנְחנ ִסים ַב ה ֶ ְוא ָבֶרֶכב ה ֶ א : ְיִמינ ע ַ י

ה ָדד:ֱא ְתע ִ ַו ְמנ ַ ַוֲאַנְחנ ְוָנָפל ְרע ָ ה ָ ה יר: ִ ַנְז ינ
לעולם, ה' ברוך : ָקְראנ ם ְבי ַיֲעננ ֶל ֶ ַה יָעה ִ ה ה'

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

עמנו.שנפלאותיו עשה

הלחם :תברךעל
ִמן ֶלֶחם ִציא ַה ָלם, ָהע ֶמֶל הינ ֱא ה' ה ָ ַא ר ָ

ָהָאֶרץ:
לחםעל מלבד המאפה דברי :תברךכל

ת: נ ְמז ִמיני רא ָלם, ָהע ֶמֶל הינ ֱא ה' ה ָ ַא ר ָ
האילןעל פרות מיני :תברךכל

ֶמֶל הינ ֱא ה' ה ָ ַא ר ָהעץָ ִרי ְ רא ָלם, :ָהע
האדמהעל מן פרות על או :תברךירקות

ִרי ְ רא ָלם, ָהע ֶמֶל הינ ֱא ה' ה ָ ַא ר ָ
ָהֲאָדָמה:

מאכליםעל על וכן יין מלבד משקה סוג כל על או בשר,מים כמו
וכו' ממתקים גבינה, ביצים, :תברךדגים,

הינ ֱא ה' ה ָ ַא ר ִנְהָיהָ ֹל ַה ֶ ָלם, ָהע ֶמֶל
: ְדָבר ִ

:תברךהייןעל
ֶפן: ָ ַה ִרי ְ רא ָלם, ָהע ֶמֶל הינ ֱא ה' ה ָ ַא ר ָ
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המזון ברכת
המזוןלאחר ברכת את תברך :הארוחה,

רר ָ : נ ְמַר ר ָ , יענ ִ ְ ַמ ר ָ , ַמֲאִכילנ
ֶלֶחם ֹתן ַה ר ָ ְצמִאים: ה ְמַר ר ָ ְרעִבים, יַע ִ ְ ַמ
י ִ ָמִים, ָ ַה ְלאל ד ה : ַחְס ָלם ְלע י ִ ר, ָ ָ ְלָכל־
: ָל ִיַחְלנ ר ֶ ֲא ַ , ָעלינ ה' ְ ְיִהי־ַחְס : ַחְס ָלם ְלע

ָלם, ְלע ה' ר ְואֵמןאֵמןָ :׀
ָלם:ר ְוַעד־ע ָלם מע , ָאִבינ ָראל ְ ִי הי ֱא ה' ה ָ ַא

י־ֹכל ִ ד ְוַהה ַצח ֶ ְוַה ְפֶאֶרת ִ ְוַה ָרה ב ְ ְוַה ה ָ ֻד ְ ַה ה' ְל
ְלֹכל א ְתַנ ִ ְוַה ְמָלָכה ַ ַה ה' ְל ָבָאֶרץ, ַמִים ָ ׀ַ

ְו ָפֶני ְ ִמ ד ב ָ ְוַה ר ֶ ְוָהֹע : ֹלְלרֹא ַ ל מ ה ָ ַא
ה ָ ְוַע ֹל: ַל ק ְלַח ל ְלַג ְבָיְד ָרה, ְגב ַח ֹ ְבָיְד
: ֶ ְפַאְר ִ ם ְל ְמַהְלִלים , ָל ֲאַנְחנ ִדים מ , הינ ֱא

ֹכלַוֲאַנְחנ עיני : ־ָי ַהְלל ָלם, ְוַעד־ע ה ָ מַע ָי ְנָבר ׀
ְו , ר ַ ְי תַחאֶלי : ִע ְ ֶאת־ָאְכָלם תן־ָלֶהם נ ה ָ ַא

ן ְוָרז , ענ ְ ַ ְ ן ָרצ ן: ָרצ ְלָכל־ַחי יַע ִ ְ ַמ , ֶאת־ָיֶד
ֹל: ַל ֲעֹר ְלָחְנ ֻ ְו , נ ֻח ֶלֶחם ְוַהְטִריפנ , ֶ ִמ ַהֲעבר

ִמי ָ ְוַק ים ִ ַח ָאנ ֲחָסֶדי ת ִבְגִמיל ְ ַא ֶאֶר ם,ְ
ֹל, ַל ל ְמַכְל ְמַפְרנס ָזן א ה ה ָ ַא י ִ : ָיֶד ִתיַחת ְ ִמ
ר ָ ָראָת: ָ ר ֶ ֲא ֶתי ְרי ִ ְלָכל ִמְחָיה ן ָמז מִכין

ֹל: ַה ֶאת ן ָ ַה ה', ה ָ :אֵמןַא
ֶנֶפֶדהנ יַע ִ ְ י־ִה ִ ָאָדם: ִלְבני ָתיו ְוִנְפְלא , ַחְס ַלה'

ָרָעה,ֹקָקה עת ְ לֹא־יֹב ב: א־ט ִמ ְרעָבה ְוֶנֶפ ,
: ע ָ ְ ִי ן ְרָעב ִבימי
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ַהֹּטָבהְואַכְל ַעל־ָהָאֶרץ ֶהי ֱא ֶאת־ה' ָ בַרְכ , ָ ָבְע ָ ְו
ֶאת־ה', ְרכ ָ ָראל ְ ִי ית : ָנַתן־ָל ר ֶ ַאֲהֹרןֲא ית

ָ ִוי ַה ית ֶאת־ה': ְרכ ֶאת־ָ ְרכ ָ ה' ִיְראי ֶאת־ה', ְרכ
ָלם, ָ ְיר ֹכן ן, ִ ִמ ה' ר ָ :ה': ־י ְלַעַהְלל ֹעז ה'

ה' ן, ָלם,ִי ְלע ה' ר ָ ם: ל ָ ַב ֶאת־ַע ְיָבר ׀אֵמן׀
ְואֵמן:

זה: את גם תוסיף תרצה ואם
ָאַכְלנר ֶ ָלם ע :אל נ ָ ִח ל ד ָ ַה ב ְבט ֶ ִמ

ֹל: ַה ֶאת ן ָ ַה ה', ה ָ ַא ר :אֵמןָ

***
ניידים לטלפונים אפליקציה

השקנו ניידיםלנוחיותך לטלפונים חדשה ��אפליקציה
הברכות מספר חלקים  Karaiteבשםהמנגישה

Bless למערכותהאפליקציה אנדרואידמותאמת
שונותו בברכות לצפות תוכל זו באפליקציה אפל,

מזדמנים, לעיתים ברכות לסעודה, ברכות כולל
והשכמה לשינה לאבלות,ברכות קטעים תפילות,

לשמחות. וברכות
הנכםבנוסף ה, לערוץ להירשם YouTube-מוזמנים

העמותה "של בחיפוש הקישו הקראית, היהדות
."הרשמיהערוץ–העולמית
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ההשכמ בקיצורברכת �ה
ָםֶדהמ ְוַק ַחי ֶמֶל ְלָפֶני ֶחְמָלה,ֲאִני ְ ָמִתי ְ ִנ י ִ ָ ָמְר ַ ֶ,

ָנֶת ֱאמ ה ָ ת:ַר יל ַ ָנְת ֶוֱאמ ֶ ַחְס ֶֹקר ַ יד ִ ְלַה
: ָנֶת ֱאמ ה ָ ַר ָקִרים ְ ַל ים ִ ֲחָד

ָמָל ר ֶ ֲא ָלם ע ן ִנְבָרא,ֲאד ר ְיצ ל ָ ֶטֶרם ה:ְ ָ ַנֲע ְלעת
ִנְקָרא מ ְ ֶמֶל ֲאַזי ֹל ֶחְפצ ֹל:ְ ַה ְכלות ִ ו,ְוַאֲחרי ְלַב

ָראִיְמ נ ָהָיה: ל א ֶיה,ְוה ה א ִתְפָאָרה,ְוה ְ ִיְהֶיה א  :ְוה
ִני ְואין ֶאָחד א יָרה,ְוה ִ ְלַהְח ל יל ִ ית: ְלַהְמ ִ רא ִלי ְ

ַתְכִלית ִלי ָרה,ְ ְ ִ ְוַה ָהֹעז ֲאִלי: ְול ג ְוַחי אִלי א ר,ְוה ְוצ
ָצָרה עת ְ א: ֶחְבִלי ִליְוה ס ָמנ י ִ ם,ִנ י ְ ִסי ְמָנת

ִחי: ֶאְקָרא ר ַאְפִקיד ָיד ְוָאִעיָרה,ְ ן ָ ִאי עת ִחי: ְ ר ְוִעם
ִָתי ִאיָרא:,ְגִו ְולֹא ִלי ה'

ָהָאָדםר ֶאת ָיַצר ר ֶ ֲא ָלם, ָהע ֶמֶל הינ ֱא ה' ה ָ ַא
ְנָקִבים ב ָבָרא ָחְכָמה, יְ ָל ִלים. ֲחל ִלים ֲחל ְנָקִבים,

ִאם א מֶהם, ֶאָחד תם ָ ִ ִאם ֶ , ֶד ְכב א ִכ ִלְפני ַע ְוָיד
ַאַחת. ָעה ָ ֲאִפי ם ְלִהְתַק ר ַ ֶאְפ ִאי מֶהם, ֶאָחד תַח ָ ִי

ת ַלֲע ַמְפִליא ר ָ ָ ל ָ ִלי ח פא ר ה' ה ָ ַא ר ָ:
ה ָ ַא , ְבָראָת ה ָ ַא ִהיא, ָרה ְטה י ִ ָ ַת ָ ֶ ָמה ָ ְנ ַהי, ֱא
ה ָ ְוַא י, ִ ִקְר ְ ָר ְ ַ ְמ ה ָ ְוַא י, ִ ָ ְנַפְח ה ָ ַא , ָ ְיַצְר
ְזַמן ל ָ א. ָלב ֶלָעִתיד י ִ ְלַהֲחִזיָר י, ִ ֶ ִמ ִלְּטָל ָעִתיד

ִקְר ְ ָמה ָ ְ ַה ַתי,ֶ ֲאב הי וא ַהי ֱא ה' ְלָפֶני ֲאִני ֶדה מ י, ִ
ת. מ ָ ְ ַה ל ָ ן ֲאד ים, ִ ֲע ַ ַה ל ָ ן ִר

ָלם, ָהע ֶמֶל , הינ ֱא ה' ה ָ ַא ר יָנהָ ִ ְכִוי ֶ ַל תן ַה
ין ביןַהְלַהְבִחין ם  :ָלְיָלהַהי
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עיניך על ידיך ר:כשתעביר הָ ה ָ ָהעוָלם'ַא ֶמֶל ֱאלהינ ,,
ִעְורים :פוקח

ותתיישב אבריך ה:כשתמתח ה ָ ַא ר ֶמֶל'ָ ֱאלהינ ,
רים:ָהעוָלם ֲאס ַמתיר ,

רגליך ה:כשתוציא ה ָ ַא ר ָהעוָלם'ָ ֶמֶל ֱאלהינ רוַקע, ,
המים: על הָאֶרץ

ה:כשתקום ה ָ ַא ר ָהעוָלם,'ָ ֶמֶל פים:ֱאלהינ כפ זוקף ,
ללכת ה:כשתתחיל ה ָ ַא ר ָהעוָלם'ָ ֶמֶל ֱאלהינ המכין, ,

ָגֶבר: ִמְצֲעדי
ה:כשתתלבש ה ָ ַא ר ָהעוָלם'ָ ֶמֶל ֱאלהינ יש, הַמְל ,
מים: ֲער

טלית ה:כשתלבש ה ָ ַא ר ָהעוָלם'ָ ֶמֶל ֱאלהינ אשר, ,
ציצית: ְ ָנפות ְ ע ַ ַאְר ש ללב נו ָ וִצ ָתיו בִמְצו ָשנו ְ ִק

נעליים הה:כשתנעל ָ ַא ר ָהעוָלם'ָ ֶמֶל ֱאלהינ ,ָ י ִ שָע ,
צָרָכי: כל לי

ללכת ה:כשתתחיל ה ָ ַא ר ָהעוָלם'ָ ֶמֶל ֱאלהינ זר, א ,
רה: גב ִ ישראל

ה ה ָ ַא ר ָהעוָלם'ָ ֶמֶל ֱאלהינ ִשי,, ֱאנ בֶצֶלם ְרִאי ַה
ַיֲעֹקב: ַלַעת

ידיך ה:כשתרחץ ה ָ ַא ר ָהעוָלם'ָ ֶמֶל ֱאלהינ ָרא, ָ אשר
ָבם הַמִים ִנְטהרים:ֲאַנְחנאת

פניך ה:כשתרחץ ה ָ ַא ר ָהעוָלם'ָ ֶמֶל ֱאלהינ הַמֲעביר,
י: ָ מַעְפַע ָמה ְתנ מעיָני ָנה
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השינה בקיצורברכת
הר ה ָ ָהעוָלם,'ַא ֶמֶל ֱאלהינ ָנה, ֶחְבלי יל ִ ַ ַה

ָעִין: ת ַ ן ְלִאיש מִאיר י, ָ ַעְפַע ַעל ָמה ְתנ עיָני ַעל
יבניְיִהי שתש ַתי, אב ואלהי אלַהי ה' מלפניך, רצון

ֶחְלִקי ותן ולשלום, ים ִ לַח ָּטתי מ ותעמידני לשלום
ִליד תביאני וַאל ִמְצָוה ִלְדַבר ותרגילני חְטאבתורתך י

וַאל ָרִעים, ומֳחָלִאים ָרע ַגע ֶ ִמ ילִני וַה ֲעבָרה, א
עיַני והאירה ָרעים. ִרים וִהרה רעים ת מ ֲחל ני יַבֲהל

ר ָ הָמֶות. ן ַ ִאי ן הֶ ה ָ ו'ַא ֻ לעוָלם ִאיר ה ,
: ד בכב

גדול הינו א אָחד אחד: ה' אלהינו ה' ישראל שמע
ננ ועד:אד לעולם שמו ונורא קדוש ו,

אמת: התמימה: ותורתו אמת: אחד: אל הינו א ה'
תיו וִמְצ אמת: ונביאיו: אמת: התִפלה: בית וִמְקָדשו
, ֶמֶל ה' אמת: דבריו וכל ומשפטים ועדותיו תיו וֻח
מודים הינו א ועתה ועד: לעולם ך ימ ה' ָמָלך, ה'

פאר ִ לשם ומהללים ָל יהאנחנו ְנָברך ואנחנו . ֶת
לעולם, ה' ר ָ הללו־יה: עולם ועד ְואֵמןמעתה :אֵמן
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רחמים זכר
ן ורצון��ִזְכר וחנינה וחמלה ורחמים וחסד וחן טוב

אל מלפני לכל,וכפרה הרוחות שהוא,בשר-אלוהי
פלוני מעלת כבוד נפש על עולמים בן\צור בת\ת

אלוהי במאמר הזה העולם מן שעבר)ה( אלמוני
בשם עולמו)ה( לבית והלך)ה( וברצונו, בחפצו ישראל
ישראל אלוהי טובים. ובמעשים טוב ובזכר טוב
ככתוב: בישועתו, ויפקדהו)ה( עמו, ברצון יזכרהו)ה(

ָ ֶ ַע ן ְרצ ִ ה' ַבתָזְכרִני ט ְ ת ִלְרא : ָעֶת י ִ ְקדִני
: ַנֲחָלֶת ִעם ל ְלִהְתַה ֶי ְמַחת ִ ְ ֹמַח ְ ִל ִחיֶרי ְ
ועם הצדיקים עם וגורלו)ה( חלקו)ה( וייתן
ָהָרִקיַע ֹזַהר ְ ַיְזִהר ִלים ִ ְ ַ ְוַה ככתוב: המשכילים.

ָכִב ַ ים ִ ָהַר יקי ִ בַמְצ ט ְ )ה( ַנְפ ָוֶעד: ָלם ְלע ים
ם ל ָ א ָיב ָאֶרץ: ו ִייַר ומשפתו)ה( ְוַזְרעו)ה( ִלין ָ
מקרא עליו)ה( ויקיים : ְנֹכח ֹהל ָתם ב ְ ְ ִמ ַעל ח ָינ
ָתם: ב ְ ְ ִמ ַעל נ ְ ְיַר ד ָכב ְ ֲחִסיִדים ַיְעְלז שכתוב:

יק ִ ַ ַל ָזֻרַע ר יִקיםא ִ ַצ ְמח ִ ְמָחה: ִ לב רי ְ ְלִי
ַוֲאֻרָכְת ֶר א ַחר ַ ַ ַקע ָ ִי ָאז : ָקְד ְלזֶכר ד ְוה ה' ָ

: ַיַאְסֶפ ה' ד ב ְ ִצְדֶק ְלָפֶני ְוָהַל ִתְצָמח ְמהָרה
עדן, בגן .אמןמנוחתו)ה(
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צה"ל לחיילי ברכה
ִלים ַהְגד ְבָחַסָדיו ים ִ ָהַר ַרֲחָמיו ְ ָראל ְ ִי הי ֱא ה'
ר ְוִיְנצ ר מ ְ ְוִי ְיַברך א ה ְוַהֶנֱאַמִנים ִעיִמים ְ ַה ָביו ְבט
ֳחַילי ַלל ְ ַמָעָלת ֶאת א ִויַנ מם ִויר ל ִויַג ִויַפאר ר ְוַיֲעז

ַתְפִקיָד ֶאת ִאים ְ ַמ ְ ַה ֶאֶרץצה"ל ְלַמָען ת ֶנֱאַמנ ְ ם
ת ח ְמנ מי ַעל ְיַנֲהלם ָראל ְ ִי הי ֱא ה ָ ד ְ ַה נ ְ ְ ַל מ
יב מא רם ְ ְ ְוִי ְלָוה ַ ְב ם ל ָ ְב ֶחְפָצם׃ ז ֶאל־ְמ֥ח ְַנחם ַו

ְלַה ָלֶהם ר ְוַיֲעז ם ָ ַדְר ְוַיְצִליַח ֶר ָ ַעל־ַה רב ֶאתְוא ְכִניע
ֲעליֶהם ם ִויַק ֒ם ל ָ ְ יֶהם ָ ֶאל יַבם ִ ִוי ְיביֶהם א

ב: ת ָ ֶ לִמְקָרא ר־ ֶ ֲא ֹכל ְ י ִ ַמְר ְ ָ ִע ָאֹנִכי ה ְוִה
ִאם־ ר ֶ ֲא ַעד ֶאֱעָזְב לֹא י ִ ֹאת ַה ֶאל־ָהֲאָדָמה ֹבִתי ִ ַוֲה
ן ִ ִמ ֶֹד ִמ ֥ ַלח־ֶעְזְר ְ ִי ׃ ָל י ִ ְר ַ ִ ר־ ֶ ֲא ֥את יִתי ִ ָע

א׃ ְיַמ ֥ ְוָכל־ֲעָצְת ִכְלָבֶב ֥ ן־ְל ֶ ִי ָ׃ ְֹמֶרִיְסָעֶד ה'ה'
׃ ְיִמיֶנ ַעל־ַי֥ד ְ ָ ִצ ַ ְוָי֥רַח ה ָ ֶ לֹא־ַי ֶמ ֥ ֶ ַה ָמם ה' ְיָלה׃י

׃ ֶ ֶאת־ַנְפ ֹמר ְ ִי ל־ָרע ָ ִמ ֥ ָמְר ְ ֶא ִי ב ֥ ָמר־צאְת ְ ִי ה'
׃ צאֶת ְ ה ָ ַא ָב֥ר ֹבֶא ְ ה ָ ַא ֥ר ָ ָלם׃ ְוַעד־ע ה ָ  מַע

ל׃ ָ ִת לֹא ץ ר ָ ְוִאם־ ַצֲעֶד לֹא־יַצר ְ ֶלְכ ָוֶפֶתןַע ְ ַחל ַ ל־
ין׃ ִ ְוַת ִפיר ְ ְרֹמס ִ ְדֹר בה ִ ְ ַ ֲא טה ְ ַוֲאַפ ק ַ ָח ִבי י ִ

צה ְ ֲאַח ְבָצָרה י ־ָאֹנִכ֥ ִע ְוֶאֱענה ִיְקָראִני׀ ִמי׃ ְ ע י־ָיַד֥ ִ
׃ דה ְ ְו ַוֲאַכ יעה ִ ְ ַא ָיִמים ָעִתי׃ֹאֶר י ִ ר ַאְראה ָ
ָלם ְלע ְואֵמןה'  �:אֵמן׀
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מילה לברית זמירות
ז"ל: יהושע ר' מאת לנימול הזמר זה

אְיִהי ָ ן ב ט ִסיָמן ְ : ְקָהלנ ִ ְלָוה ַ ְו : חילנ ְ ם ל ָ
אל: ן ְלִצ א ָיב : ..יהי  ָלנ

ֶֶלד ָנן:ַה ִיְת ָרה ַב ָנן: ִיְתל י ַ ַ צל ְ ַרֲעָנן: ְיִהי
אל: ְלָכל ת ַ ף ..יהיְיַא

ְיִהי ְלָחנ ֻ ְו : ָאר ְיִהי יו ָ ַח ְזַמן : רו ָ ְיִהי ר ְמק
ָאל: ִיְת לֹא אי ָ ְוַז : ..יהיָער

ֶב ֶ ְלָכל ִיְצַלח ֲעדי ֶעֶבר: ְלָכל ל ַ ִיְג מ ְיִהיְ אל ְלִיְראי ר:
אל: מ ְ ִ ר ד ְ ְיִהי ..יהיָחבר:

ל ם ל ָ ְו ָבה: ט ב ר ְ ן ָד ְיִהי יָבה: ְוַגם ִזְקָנה ֲעדי
ָהאל: יֹאַמר כן י ִ ַאֲהָבה: ..יהיְוַגם

ָקד אי ָ ַז רַחי ְלַב : ִנְסָמ ְיִהי ָיִמין ְלַיד : ָמ ְ
ָראל: ְ ִי ל ָ ֶקֶרב ְ : ֹנֲעָמ ת ..יהיְוַלֲחז

ז"ל: יהושע ר' של הזמר זה את גם ותאמר

ת ַ ָאמןְיֻר יָלה: ִ ַה ת ַ ִבְר ְ ה: ָ ְתִה ב ט ם ְל ַנֲחָלה:
ִנים: ..ירשתע

ֶנֱאָמָנה: ת ְלעד ָנה: ִלְתב ה ֶ ִיְז ָנה: מ ְ ִל ל ִ ַה
ִביִנים: ְ ְמַחת ִ ..ירשתְל
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ֶנֱאָמִנים: ָבִנים ְ ִנים: ְנכ אל ְבִרית ִ ָיִמים: ַנת מ ְ ְוִל
ִנים: ְנב ..ירשתֲחָכִמים

ם ל ְבִריתָ ִמְצָוה: ָרה ְות ְוִתְקָוה: ַאֲחִרית ְלָוה: ַ ְו
ִנים: ..ירשתִרא

ב: ט ן ֶהְגי נ ֶהְגי ב: ט ִסיָמן ִסיָמנ ב: ט ִעְנָין ִעְנָינ
ְזקִנים: ב ַ מ ..ירשתְ

* * *

הגומל ברכת
לרו מצרה שיצא מי השם,וכל ישועת את לספר צריך לשבחחה

הלשון בזו רבים בפני לה' :ולהודות

ְד ְלָבִביה'א ָכל ְ ַהי ָלם,ֱא ְלע ְמ ִ ָדה ְ י.ַוֲאַכ ִ
ָעָלי ל ָד ְ ָה,ַחְס ִ ְח ַ ל א ְ ִמ י ִ ַנְפ ָ ְל ַ .ְוִה

הינר ֱא ה' ה ָ ָהעוָלם,ַא ָצַרת,ֶמֶל דע ַנְפִשי,ַהי
ִשיַעִני ה ָרע ָדָבר ל ָ ַדִני,ִמ ָ ָצָרה ל ָ ִמָצָרה,ִמ

ְגָאַל ִציַאִני ֱהִקיַמִני,ִניה ַרְגָלי ְרָוָחה,ְוַעל ְוֶאל
ה'ֱהִביַאִני: ה ָ ַא ר ֲעָבָדיו:,ָ ֶנֶפש ֶדה

יאמר הקהל

ר בצ ט ְגָמְל ֶסָלה:,ֶ ִיְגָמְל א ה
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תורהתרכב לימוד
גדול אלוהינו, אחד אחד: ה' אלוהינו, ה' ישראל, שמע

ועד. לעולם שמו ונורא קדוש אדונינו,
שנור ִק אשר העולם, מלך אלוהינו, ה' אתה

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

בנואמן בחר אשר העולם, מלך אלוהינו, ה' אתה ברוך .
העמ נותןמכל ה', אתה ברוך תורתו: את לנו ונתן ים
ָלַדַעתאמןהתורה, ִדים ִל ן ְל ִלי ָנַתן אלוהים ה' .

ֹמַע ְ ִל ֹאֶזן ִלי ָיִעיר ֶֹקר ַ ֶֹקר ַ ָיִעיר ָבר ָ ָיעף ֶאת ת ָלע
ר ָאח ָמִריִתי לֹא ְוָאֹנִכי ֹאֶזן ִלי ַתח ָ אלהים ה' ִדים: ִ ַ

ְנס ַיֲעָזרלֹא אלוהים ה' ַעל-ֹגִתי: י, ִ ִנְכָלְמ לֹא ן ַעל ִלי
רצון יהי . אב לֹא י ִ ָואַדע ִמי ָ ַח ַ ָפַני י ִ ְמ ַ ן
חבַרי, כל עם אַלי מרוחך שתתן אלוהי ה' מלפניך
תמיד, בביתך להסתופף תורתך, בדרכי והדריכיני

ממטעמי והטעימני החיים עץ דרך הצפוניםוהוריני ך
עמך. לצדיקי

תאמר: הלימוד אחר

בנימודה עם חלקי ששמת אלוהי, ה' לפניך, אני
העולם חיי שכר לקבל תורה, לדברי כים ְ ַמ הנביאים,
ה' ִעמך החיים בצרור צרורה נפשי היות עד הבא,

לעולם, ה' ברוך ואמןאלוהי. .אמן
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הדין צידוק

הדין: צידוק את ביחד הקהל כל מתחיל הלוויה בתחילת

ֶהר ְמַח ֱאֶמת; ט ַ ְ ִמ ט ָ ְ ִמ | ֱאֶמת ין ִ ינ ִ ֶ
ָרָכיו ְ ָכל־ י ֥ ִ ֳעל ָ ִמים ָ ר ַה ֶצֶדק: ְ מִמית | ֶחֶסד ְ
יָוי יק ִ ַצ א׃ ה ר ָ ְוָי יק ֥ ִ ַצ ָעֶול ְואין ָנה ֱאמ אל ט ָ ְ ִמ

ְ ְוָחִסיד ָרָכיו ְ ָכל־ הְ ָ ַא יק ִ ַצ יו׃ ָ רָכל־ַמֲע ָ ְוָי י יָוי
: ָפנימ ֶיֱחז ר ָ ָי ָאהב, ת ְצָדק יָוי יק ִ י־ַצ ִ ׃ ֶטי ָ ְ ִמ
א ֹ֥ ְול ה ָ ָע ר ֶ ֲא יו ָ ל־ַמֲע ָ ַעל־ הינ ֱא יָוי יק ִ י־ַצ ִ

יָו ר ָ י־ָי ִ יד ִ ְלַה ׃ ֹקל ְ ַמְענ ָ: ְולֹא־ַעְוָלָתה ִרי צ י,
ַוֲאַנְ֥חנ יָת ִ ָע ת י־ֱאֶמ֥ ִ ָעלינ א ָ ל־ַה ָ ַעל יק ִ ַצ ה ָ ְוַא
ָלכן׀ ן־ֶצֶדק׃ ֶא ְלפֲֹעִלי ק ְלמָרח דִעי א ָ ֶא ׃ ְענ ָ ִהְר

ַ מֶר ָל֥אל ָחִלָלה י ִל֥ ְמ֫ע ִ לָבב י ֥ נֲ יַא֥ ֥ ַ ַ ְו ע
֥ת מָעֶול׃ לֹא־ְיַע י ַ ַ ְו יַע ִ לֹא־ַיְר ֥אל ַאף־ָאְמָנם

ט: ָ ְ ֶצֶדק ִמ ת־ֶצֶדק׃ ְיַע י ַ ַ ְוִאם־ ט ָ ְ ִמ ת ְיַע ַהאל
׃ ָפֶני ֥מ ְ ְיַק ֶוֱאֶמת ֶסד ֶח֥ ְסֶא ִ ן ְמכ ט ָ ְ ִמ

ְ ׀ ְבהָמהִצְדָקְת ָאָדם־ ה ָ ַר ם ה ְ ֶט ָ ְ ִמ ַהְררי־אל
יָוי׃ יַע ִ יָוי ת ת ְגֻבר ִ א ִצְדָקְתםאלוהיָאב יר ִ ַאְז

ת ְגֹדל יָת ֥ ִ ר־ָע ֶ ֲא ם ֥ר ַעד־ָמ֫ ִהים ֱא ֥ ְוִצְדָקְת : ֶ ְלַב
׃ ָכמ ִמי ִהים יִצְדָקְת ֱא ִ ִל ת ְ יִתי׀ ִ לֹא־ִכ

ְ ַוֲאִמ ֥ ְ ַחְס י ִ ְד לֹא־ִכַח֥ י ִ ָאָמְר ָעְת ְת ָנְת ֱאמ
ֱאֶמת׃ ֥ ָרְת ְות ָלם ְלע ֶצֶדק ִצְדָקְת ָרב: ל ְלָקָה֥
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זה: את האבלים אומרים המיטה, את שישאו ולפני

ין ֶוַ ֶצֶדק פט ָכלֱאֶמת, י ִ ָהֱאֶמת, ָין ַ ר ָ ֱאֶמת,
ְוִכי־ אל ם י־ָיק ִ ה ֶ ֶאֱע ָמה ֶוֱאֶמת: ֶצֶדק ָטיו ָ ְ ִמ
ד ְוֶאְפַח֥ נן ֶאְת הל ָ ֶא ָניו ָ ִמ ן ַעל־ ׃ יֶב ִ ֲא ָמה ִיְפֹקד

׃ ֶ ב ִמ ֥ י ִמי־ֶמֶל ל־ָרע׃ ָ ְבעיָניו ְמָזֶרה א־ִדין ִ ַעל־
מַחָּטאִתי׃ י ִ ָטַהְר י ִ ִל יִתי ִ ִז יֹאַמר

זה: מזמור מוסיפים הקבורה, מקום את הדרך תרחק ואם

ב ֵ ָנן׃ֹי ִיְתל י ַ ַ ֥צל ְ ן ֶעְלי סֶתר ַמְחִסי ְ ַליָוי ֹאַמר
ֱא ָדִתי ׃ְמצ ֶאְבַטח־ ָיק ַהי ח ֥ ַ ִמ יְל ִ ַי א ה י ִ

ת׃ ַה ֶבר ֥ ֶ ְחֶסה ִמ ֶ ָנָפיו ְ ְוַתַחת־ ָל ָיֶס ׀ ֶאְבָרת ְ
׃ ֲאִמ ְוֹסחָרה ה ָ ף  ִצ ָי֥ע מחץ ָלְיָלה ַחד ַ ִמ לֹא־ִתיָרא

ָמם׃ ַיֲה י ֹאֶפל ָ ֶבר ֶ ָצֳהָרִים׃ִמ ד ֥ ָי ֶטב ֶ ֹל ִמ ִי
׃ ָ ִי לֹא אֶלי ִמיִמיֶנ ה ְרָבָב֥ ֶאֶלף ׀ ְ ִ עיֶני ִמ ְ ַרק

ְרֶאה׃ ִ ִעים ָ ְר ַֻמת ִ ְו יט ִ ןַת ֶעְלי ַמְחִסי יָוי ה ָ י־ַא ִ
׃ ֶנ ְמע ָ ְמ אַ ה ֶ בלֹא־ְתֻא לֹא־ִיְקַר֥ ְוֶנַגע ָרָעה ֶלי

׃ ָרֶכי ְ ָכל־ ְ ָמְר ְ ִל ָ ה־ ֶ ְיַצ ַמְלָאָכיו י ִ ׃ ָאֳהֶל ַעל־ ְ
׃ ַרְגֶל ֶאֶבן ָ ֹף ִ ן־ ֶ ְנ א ָ ִי ִים ֥ ַ ְדֹר ַ ִ ָוֶפֶתן ַחל ַ ַעל־

ין׃ ִ ְוַת ִפיר ְ ְרֹמס ִבִ י י־ִ ִ בה ְ ַ ֲא טה ְ ַוֲאַפ ק ַ ָח י
ִמי׃ ְ ע צהָיַד֥ ְ ֲאַח ְבָצָרה י ־ָאֹנִכ֥ ִע ְוֶאֱענה ִיְקָראִני׀
׃ דה ְ ָעִתי׃ַוֲאַכ י ִ ְוַאְראה יעה ִ ְ ַא ָיִמים ֹאֶר
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Universal Karaite Judaism Israel  
Chief HaCham Abraham Gaber 972-8-9250808 
Vice HaCham Yosef  Pessah  972-50-9622724 

Vice HaCham Simhon Firrouz 972-53-7205182 
HaCham Moshe Firrouz 972-54-4918348 
President Eli Eltachan  972-54-6445225 

Vice President Adi Yerushalmi  972-50-5704479 
Vice President Eli Shalom Shemuel  972-54-6445225 
CEO Shlomo Gaver  972-54-2613379 

The Karaite Jews of America 
Acting HaKham 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 013-943-8547 
MARSEILLE Dr. Andre Siahou 049-183-0677 
LAUSANE   
ISTAMBUL Mihal Orme        mihailorme@yahoo.com.tr 
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ג"ה'תשפבישראלוהצומותהמועדיםימי  

 

תרועה בתשרי רביעי יום  28/09/2022 א'
הכיפורים בתשרי שישי יום  07/10/2022 י'

הסוכות בתשרי רביעי חג  12/10/2022 ט"ו
עצרת בתשרי רביעי שמיני  19/10/2022 כ"ב
השביעי ששי צום בתשרי   21/10/2022 כ"ד
העשירי בטבת שלישי צום  03/01/2023 י'

פורים של א' באדר שלישי יום  07/03/2023 י"ד
פסח בניסן רביעי ליל  05/04/2023 י"ד

המצות בניסן חמישי חג  06/04/2023 ט"ו
העומר הנפת בניסן ראשון יום  09/04/2023 י"ח

עצרת בניסן רביעי שביעי  12/04/2023 כ"א
לשואה הזיכרון בניסן שלישי יום  18/04/2023 כ"ז

צה"ל לחללי באיירד' שלישי יוםהזיכרון  25/04/2023 
העצמאות באייר רביעי יום  26/04/2023 ה'

ירושלים איחוד באייר שישי יום  19/05/2023 כ"ח
השבועות בסיון ראשון חג  28/05/2023 ח'
הרביעי בתמוז רביעי צום  28/06/2023 ט'

באב שבעה באב רביעי צום  26/07/2023 ז'
באב עשרה )הוקדם(צום באבט' שישי   28/07/2023 

תרועה יום
 ה'תשפ"ד

בתשרי ראשון  17/09/2023 א'
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Festivals, Holidays & Fasts - San Francisco 
Yom Teruah (New Year)  Tue. 27/09/2022 
Yom Kippur Thu. 06/10/2022 
Sukkoth Tue. 11/10/2022 
Shemini Atzeret Tue. 18/10/2022 
Fast of Gedalia (Shevi'i) Thu. 20/10/2022 
Fast of the 10th of Tevet Tue. 03/01/2023 
Purim (1st day) Mon. 06/03/2023 
Eve of Passover (Pessah) Wed. 05/04/2023 
Passover (Pessah, 1st day) Tue. 06/04/2023 
Yom Hanaphat Ha'Omer Sun. 09/04/2023 
Shevi'i Atzeret (7th Passover) Wed. 12/04/2023 
Memorial Day (Holocaust) Tue. 18/04/2023 
Memorial Day (Soldiers) Tue. 25/04/2023 
Israel Independence Day Wed. 26/04/2023 
Annexation of Jerusalem  Fri. 19/05/2023 
Shavuot Sun. 28/05/2023 
The Fast of:   
   The 9th of Tammuz Tue. 27/06/2023 
   The 7th of Av Wed. 07/2023/62  
   The 10th of Av (Echa)  Fri. 28/07/2023 
Yom Teruah (New Year)  Sut. 16/09/2023 
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UNIVERSAL KARAITE JUDAISM 

THE RELIGIOUS COUNCIL 
P.O.B 101 RAMLAH 7210002 ISRAEL 

Tel 972-8-9249104    Fax 972-8-9221598 

 
CALENDAR 

For Fixing the New Moon Days, the 
Festivals and the Fasts of the Year 

For the Horizon of Israel 
 

For The Year 
3857–לפ"גגפ"ה'תש  
(3202-2220)  

From Creation – Seventh (7st) Year 
of the 305rd Lunar Cycle 

COMPLETED AND ARRANGED BY 
THE COURT FOR THE ESTABLISHMENT 

OF THE CALENDAR 
UNDER THE SUPERVISION AND APPROVAL OF 

THE COUNCIL OF HACHAMIM 


