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  ברכת החכם הראשי לשנה החדשה 

 ,עלינו לטובה תשפ"ב הבאה  ' בפרוס השנה החדשה שנת ה
השמיים  אל  כפינו  כל   קב"ה שה  , נפרוס  ועל  עלינו  יכפר 

 , ישמחנו מים  י ובחסדיו הגדולים ובטוביו הנע   ,בית ישראל 
ים ויקיים עלינו מקרא הכתוב "  ִים ְטהֹוִר֖ ם ַמ֥ י ֲעֵליֶכ֛ ְוָזַרְקִּת֧

ם  ר   , ּוְטַהְרֶּת֑ ֲאַטֵה֥ ם  ּוִמׇּכל־ִּגּ֥לּוֵליֶכ֖ ם  ֻטְמאֹוֵתיֶכ֛ ל  ִמֹּכ֧
ם  עלינו   ברכת ה'  שתשרה  , ויפתח לנו שערי שמיים"  ׃ ֶאְתֶכֽ

הב  הזאת  השנה  ותהיה  רע  דבר  כל  מעלינו  ה א וירחיק 
  עלינו שנת אהבה וברכה.

פשוטה  לא  תקופה  עברנו  האחרונה,  א   , בשנה  שר מגפה 
 גבתה מעם ישראל ומכל העולם אבדות רבות, וברוך השם  

ברגע  לצערנו  .  בארצנו המגפה    בעצירת  התבשרנו
עלינו מכת החמאס האכזרית   נחתה שהתחלנו להתאושש  

לישועת חסדיו   . השי"ת   ונזקקנו  על  לה'  להודות  עלינו 
הנעימים  וטוביו  מ ש   , הגדולים  רבות   איתנו חסך  אבדות 

  ינו שפדנו והצילנו מצרותינו.ה ' אלו ה ולכן נודה ל יותר,  
משה בן יוסף פירוז ד"ר  הראשי לעדה  לחכם  מודים  אנו  

עזב החכם משה    . במשך השנים   לעדה   ה הרב   תו על תרומ 
ואה שלמה פ מסיבות אישיות ולכן נאחל לו ר   ואת תפקיד 

קרוב ה בזמן    העדהאת  יחזור להנהיג  ובע"ה  וחיים טובים  
    ., אין ראוי ממנו לתפקיד זה אמן 

תלוי הדתית  ההנהגה  פעולה   ה הצלחת  בשיתוף  רבות 
כל ו   , כולנו אלומה אחת שכן    , בני הקהילה   תרומתם של ב ו 

עלינו   . קהילה בידו לתרום להצלחת ה   ד מאיתנוואח   ת אח 
את בתי  פקוד ל כן ולקיים אותם ו התורה לדבוק במצוות 
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ש   , התפילה  לה'  לנפש היא  התפילה  כן  להתפלל   , מזון 
י ו  ה'  ואסונות.פ מג   מעלינו ק  ירח בעזרת  נביאנו  ות   משה 

ה  " אומר    י'פרק  בספר דברים,   ל ָמ֚ י�   ה' ְוַעָּת֙ה ִיְׂשָרֵא֔ ֱא�ֶה֔
 � ֵמִעָּמ֑ ל  ֶאת־   , ֹׁשֵא֖ ה  ִיְרָא֠ ִאם־ְל֠ י  ְּבׇכל־   ה' ִּכ֣ ֶכת  ָלֶל֤ י�  ֱא�ֶה֜

ֲעֹב֙ד ֶאת־  ה ֹא֔תֹו ְוַלֽ י� ְּבׇכל־ְלָבְב֖� ּוְבׇכל־  ה' ְּדָרָכי֙ו ּוְלַאֲהָב֣ ֱא�ֶה֔
 � אומר:    " ׃ ַנְפֶׁשֽ מיכה  ַמה־ּ֑טֹוב " והנביא  ם  ָאָד֖ ְל֛�  יד   , ִהִּג֥
ה־ ֶסדה'  ּוָמֽ ֶח֔ ֲהַבת  ְוַא֣ ִמְׁשָּפ֙ט  ִאם־ֲעׂ֤שֹות  י  ִּכ֣ ִמְּמ֗�  ׁש   ּדֹוֵר֣

י�׃  ֶכת ִעם־ֱא�ֶהֽ   " (מיכה ו', ח)ְוַהְצֵנַ֥ע ֶל֖
לא   דורש ב  חפץ הקב"ה  הוא  אלא   מאיתנו   קורבנות 

להתנהג   וכך אנו מצוויםלעשות משפט צדק ואהבת חסד  
  ." ואהבת לרעך כמוך "  מצוות את  ת ולקיים  ו הברי כלל  עם  

זאת  המדינה נ   בהזדמנות  נשיא  את  הרצוג  ברך   יצחק 
הממשלה בנט  וראש  את  ושרי   נפתלי  וכן   ממשלתו, 

כוכבי    , ל " הרמטכ  אביב  חיילי  האלוף  כל  צה"ל  ואת 
יתן להם כל משאלות ליבם הקב"ה י שיצליחו במעשיהם ו 

  . לטובה 
ומתנדבי כ את  ו  העדה  עובדי  מי כ ו "   בברכת  נברך  ה, ל  ל 

שעוסקים באמונה בצרכי ציבורם הקב"ה ישלם שכרם 
ידיהם עם כל  במעשי וירפא גופם וישלח ברכה והצלחה 

  ." אמן   ואמרו   ישראל אחיהם 
  

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

  הלוי אברהם סלים גבר החכם  
  החכם הראשי לעדה 
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  יו"ר המועצה העליונה  ברכת 
  .י ואחיותי אחיי  מקרא היקרים,    בני 

  אבותינו הקדושים.   -   בני אברהם יצחק וישראל 

  ה'."ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם   ה' ִּבְרַּכת  " 

  

הביא   ות,בשנה וחצי האחרונ משבר הקורנה שפקד אותנו  

גרם לריחוק משבר זה    . לכולנו קשה מאוד   תקופה   עימו 

וירידה בפעילויות שהנהלת העמותה רגילה לקיים עבור 

בני הקהילה. אך הודות לקב"ה מגפת הקורונה מאחרנו 

המקומיים,  הוועדים  עם  בשיתוף  העמותה  והנהלת 

דרך  את  לקדם  במרץ  פועלת  והמתנדבים  העובדים 

הגילאים  חתך  לכל  פעילויות  במגוון  הקראית   ,היהדות 

ת הקראית היקרה לקירוב בני הקהילה ולשימור המסור

  מפז. 

אם לא דיי במשבר הקורנה שחווינו, פקד אותנו גם מבצע 

ישראל  מדינת  תושבי  בכל  שפגע  הארץ  בדרום  לחימה 

בכלל ובתושבי הדרום בפרט. מי ייתן ותהיה השנה הבאה 

וביטחון  שלום  של  שנה  בריאות, ,  עלינו,  אהבה,  אושר, 

עריר  לקשישים,  ובמיוחד  לזולת  ולבעלי י עזרה  ים 

גבלויות שונות. שתתגשמנה כל משאלות לבנו לטובה, מו 

  ."ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכם" ויקוים עלינו מקרא שכתוב  

את   הרצוג   הנבחר  הנשיא כבוד  נברך  רה"מ ,  יצחק  את 

שהאל יצליח דרכם לטובה בהנהגת   , נפתלי בנט   הנבחר 
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את    המדינה.  נברך  כן  הביטחון כמו  כוחות  אנשי  כלל 

המאתגרות ו  המשימות  בכל  שיצליחו  מפקדיהם 

כמדינה   ותהעומד  ובטחון  ,לפתחנו  שלום  לכלל   להשגת 

  אזרחי ישראל.

שסיפקה   גם   הייתההשנה   במינה  מיוחדת  אור  נקודת 

גאווה קהילתית גדולה מאוד, השתתפותו של בן הקהילה 

למקום  והגעתו  העולמי  התנ"ך  בחידון  אלגזר  עמית 

י תקווה שעמית יהווה מודל רביעי והמכובד מאוד. כול ה 

והשתתפות  התנ"ך  ללימוד  נוספים  נוער  לבני  לחיקוי 

  בחידונים הקהילתיים והארציים ומקור גאווה לכולם. 

חינוך  הוא  והחברתי  הדתי  במישור  להצלחתנו  המפתח 

בני העדה לתורה ולמסורת אבותינו. אני קורא לכל בני 

הפעילויות   במגוון  חלק  ליטול  החברתיות הקהילה 

רבים  מאמצים  עושה  העמותה  הנהלת  והדתיות. 

הקדושה  קהילתנו  חכמים,  של  חדש  דור  להכשרת 

התברכה בבני ובנות קהילה מוכשרים מאוד המתאימים 

בכדי  הדרוש  בכל  נתמוך  כהנהלה  ואנו  לתוכנית 

  . שהתוכנית תצא לפועל 
  .טובות ונעימות   תזכו ותחיו לשנים רבות 

  בשם הנהלת העמותה,

  אלטחן בן מרקו    הו אלי 

  יו"ר המועצה העליונה 
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  היהדות הקראית 

הקראים אנו,   מעם    מהווים   , היהודים  נפרד  בלתי  חלק 
  נביאנו ניתנה למשה , ש תורה הכתובה ישראל, מאמינים ב 

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

  ממנו. 
ספר היהודית    הפרשנות    על  מיוסדת  - הקראית 

, יתברך  ' הספרים, התנ"ך, ממנו היא שואבת את מצוות ה 
היקש  ויתעלה.   כתב,  על  מבוססת  הקראית  הפרשנות 

הוא  הכתב  ירושה.  את   וסבל  שמכיל  ספרי    התנ"ך  כ"ד 
היקש  הקודש  באמצעות  מפרשים  אנו  התורה  את   .

שהינו  ממקומות אחרים בתנ"ך, ובאמצעות סבל הירושה,  
אבותינו וקיימו   ן תורה שנצטוו עליה דרך קיום מצוות מה 

מילה וקידוש  ה - סיני (כגון ברית - אותן עוד לפני מעמד הר 
נודע  ואולם,  החודש),   ביצוען  לבן   גם אופן  מדורי    , מאב 

  דורות. 
בדרכי הקראים,  היהודים     הצדק    ההולכים  נביאי 

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

  .  או לגרוע ממנה 
ידי כלל  - , על הפשט ם מצוות התורה הכתובה לפי  קיּו   

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

זו, מהווה אחד המאפיינים  של מקיימי    בישראל. הלכה 
לייחו   ההלכה השורשית ומהווה  ם של היהודים  ד דוגמה 

הקראים כממשיכי דרך התורה, הדבקים בקיום המצוות  
  עקרון זה לכן דאגו חכמי הקראים להנציח    . לפי רצון האל 

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

 ". אמת   – הירח  
  החתן והכלה נשבעים "לשמור את    –ס הנישואין  ק בט

  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 " 
  ככתוב: "ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים"    –   ת אֹו  

 . ) 14  ' (בראשית א 
  ְֶלֶמְמְׁשלֹות    –   ְמָׁשָלה מ ְוכֹוָכִבים  ַהָּיֵרַח  "ֶאת  ככתוב: 

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

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

הדין היו מתיישבים ומקבלים  - בית חברי  בזמן המלכות  
אשר   מאלה  את עדות  חוקרים  החדש   ירח ה   ראו  והיו   ,

  אותם עד היותם משוכנעים כי קיבלו עדות נאמנה. 

7



   

על ל  " - קידוש  חכמינו  קראו  הירח  אור  ראיית  דעת  פי 
  זוהי הידיעה הוודאית. ", כי  הברור 

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

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

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

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

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

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

  : מידע אסטרונומי   אסף המקורות מהם נ 
וסמית  פטר  של    ת תוכנ ,  תוכנת  (הירח החדש)  מון"  "ניו 

"מון קלקולטור" (מחשב הירח)    ת תוכנ ,  מכון זפיר סרביס 
תחזיות  ו   "חזון שמים" מישראל   ת תוכנ ,  קינגדם - יונייטד 

  . מצפה הכוכבים מדרום אפריקה 
 *         *      *  

זה   שנה  המוסמך לוח  הלוח  של    הינו  והיחיד  הרשמי 
הוא   ורק  העולמית,  הקראית  ע"י היהדות  מועצת    מופץ 

העדה   ובא    ומחייב חכמי  חבריה  החפצים  את  להנחות 
  על פי אפשרות הראייה. בקיום מועדי השם  
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  הנחיות כלליות 
מדעיות    . א  חישוב  שיטות  בסיוע  נקבעו  החודשים  ראשי 

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

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

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

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

ר"ח  בערב  מצוי   . הירח  כן  של    נים כמו  המואר  חלקו 
 . לעיני שוכני ארץ   וצורתו   , טיית החרמש נ זווית    , הירח 

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

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

 גודלו המזערי ולאחר מכן גדל חזרה. התמזער ל הארץ  
הזמנים המצוינים בלוח זה הם לפי אופק ירושלים ולפי    . ו 

ת שעון קיץ יש לתקן בהתאם.  שעון חורף, אולם בהנהג 
זמני השקיעה באופקים אחרים הם שונים והם תלויים  

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

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

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

  וההיטהרות תקפה לאחר שקיעת השמש. 
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השביעיהחודש 

47זוית  °דקות70

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:559יום תרועה  פרשת קדושים*חמישיא

ליל סליחות   *שישיב
מומ"ק  18:25
ערש"ק 17:24

17:5410

17:5311האזינו, שבת רחמים פרשת*שבתג

ליל סליחות*ראשוןד
מוש"ק 18:23

17:5012

17:4913ליל סליחות      *שניה

17:4814ליל סליחות      *שלישיו

17:4615ליל סליחות       *רביעיז

17:4516ליל סליחות      *חמישיח

ליל סליחות          *שישיט
 
ערב יוה"כ 17:14

17:4417

17:4218שבתי

17:4119ראשוןיא

17:4020שנייב

17:3821שלישייג

רביעייד
 
עמ"ק 17:06

17:3722

17:3623חג הסוכות  פרשת אמור*חמישיטו

*

תשרי  ה'תשפ"ב

חלקו המואר 3.52%

זריחה 05:16

* יום הכיפורים פרשת אחרי מות 

שרות הירח 

Sep. 2021

מוצאי יוה"כ 18:12

 ימים אשר אין עורכים בהם טקסי נישואין

10



 
השביעיהחודש 

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

*שישיטז
מומ"ק  18:06
ערש"ק 17:04

17:3424

17:3325ג' של סוכות פרשת וזאת הברכה*שבתיז

*ראשוןיח
מוש"ק 18:02

17:3226

17:3027*שנייט

17:2928*שלישיכ

*רביעיכא
 
עמ"ק 16:58

17:2829

17:2630חמישיכב

 .Oct שישיכג
מומ"ק  17:56
ערש"ק 16:55

17:251

17:242בראשיתפרשתשבתכד

מוש"ק 17:54צום השביעי #ראשוןכה
17:223

17:214שניכו

17:205שלישיכז

17:196רביעיכח

17:177חמישיכט

#

תשרי  ה'תשפ"ב
Sep.\ Oct. 2021

זריחה 05:24

 שמיני עצרת   פרשת וזאת הברכה 

ב' של סוכות      

מ"ה 13:06

ד' של סוכות

ה' של סוכות    

ו' של סוכות    

ז' של סוכות

ערב ראש חודש חשון

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה

)דחוי(

11



 
השמיניהחודש 

59זוית  °דקות51

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

ערש"ק 16:47שישיא
17:178

17:159נחפרשתשבתב

ראשוןג
מוש"ק 17:45

17:1410

17:1311שניד

17:1212 שלישיה

 רביעיו
17:1113

17:1014חמישיז

 ערש"ק  16:38 שישיח
17:0815

לך-לךפרשתשבתט
 

17:0716

ראשוןי
מוש"ק 17:37

17:0617

17:0518שנייא

17:0419שלישייב

17:0320רביעייג

17:0221חמישייד

17:0122 ערש"ק  16:31שישיטו

שרות הירח 

זריחה 05:41

חשון ה'תשפ"ב

ראש חודש חשון

Oct. 2021
חלקו המואר 2.00%

12



 
השמיניהחודש 

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:0023וירא, עקידת יצחקפרשתשבתטז

ראשוןיז
מוש"ק 17:30

16:5924

16:5825שנייח

16:5726שלישייט

16:5627רביעיכ

16:5528חמישיכא

ערש"ק 16:24שישיכב
16:5429

16:5330חיי שרהפרשתשבתכג

ראשוןכד
מוש"ק 17:23

16:5331

Nov.16:521שניכה

16:512שלישיכו

16:513רביעיכז

16:504מ"ה 23:17חמישיכח

 ערש"ק  16:19שישיכט
16:495

16:486שבתל

חשון ה'תשפ"ב
Oct.\ Nov. 2021

זריחה 05:49

 יצחק תולדותפרשת  
ערב ראש חודש כסלו          

13



 כסלו ה'תשפ"ב
התשיעיהחודש 

63זוית  °דקות79

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

ראשוןא
מוש"ק 17:18

16:477

16:468שניב

16:469שלישיג

16:4510רביעיד

16:4511חמישיה

16:4512ערש"ק 16:15שישיו

16:4413ויצא, סולם יעקבפרשתשבתז

ראשוןח
מוש"ק 17:14

16:4414

16:4315שניט

16:4216שלישיי

16:4117רביעייא

16:4118חמישייב

16:4119ערש"ק 16:11שישייג

וישלחפרשתשבתיד
 16:4020

מוש"ק 17:10 ראשוןטו
16:4021

חלקו המואר 4.44%

זריחה 06:02

Nov. 2021
שרות הירח 

  ראש חודש כסלו      

14



 
התשיעיהחודש 

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

16:4022שניטז

16:4023שלישייז

16:3924רביעייח

16:3925חמישייט

16:3926ערש"ק 16:09שישיכ

16:3927וישבפרשתשבתכא

מוש"ק 17:09 ראשוןכב
16:3928

16:3929שניכג

16:3930שלישיכד

16:391רביעיכה

16:392חמישיכו

16:393ערש"ק 16:09שישיכז

16:394מ"ה 9:45מקץפרשתשבתכח

ראשוןכט
מוש"ק 17:09

16:395

כסלו ה'תשפ"ב
Nov.\ Dec. 2021

זריחה 06:15

ערב ראש חודש טבת          

Dec.

15



 טבת ה'תשפ"ב
העשיריהחודש 

54זוית  °דקות65

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

16:396שניא

16:397שלישיב

16:398רביעיג

16:399חמישיד

16:4010ערש"ק 16:10שישיה

16:4011ויגשפרשתשבתו

ראשוןז
מוש"ק 17:10

16:4012

16:4013שניח

*שלישיט
ערב צום

 16:4114

16:4115צום העשירי #רביעיי

#16:4116חמישייא

 #שישייב
16:4217ערש"ק 16:12

16:4218פרשת#שבתיג

#ראשוןיד
מוש"ק 17:12

16:4319

#16:4320שניטו

#

 Dec. 2021
חלקו המואר 2.57%

זריחה 06:27

שרות הירח 

ראש חודש טבת     

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה

ויחי יעקב

16



 
העשיריהחודש 

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

16:4421 #שלישיטז

#16:4422רביעייז

#16:4523חמישייח

#שישייט
 

 
ערש"ק 16:15

16:4524

16:4625פרשת#שבתכ

#ראשוןכא
מוש"ק 17:17

16:4726

#16:4727שניכב

#16:4828שלישיכג

#16:4829רביעיכד

#16:4930חמישיכה

  #שישיכו
ערש"ק 16:20

16:5031

16:511  ואראפרשת#שבתכז

מוש"ק 17:21מ"ה #20:33ראשוןכח
16:522

#16:533שניכט

#

זריחה 06:37

ואלה שמות

ערב ראש חודש שבט 

טבת ה'תשפ"ב

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה

 Dec.\ Jan. 2022

Jan.

17



 שבט ה'תשפ"ב
האחד עשרהחודש 

45זוית  °דקות43

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

16:534שלישיא

16:545רביעיב

16:556 חמישיג

16:567ערש"ק 16:26שישיד

16:568פרשת בא אל פרעה שבתה

ראשוןו
מוש"ק 17:26

16:579

16:5810שניז

16:5911שלישיח

17:0012רביעיט

17:0013 חמישיי

17:0114ערש"ק 16:31שישייא

בשלחפרשתשבתיב
 17:0215

ראשוןיג
מוש"ק 17:32

17:0316

17:0417שנייד

17:0518 שלישיטו

זריחה 06:41

ראש חודש שבט

חלקו המואר 1.2% שרות הירח 

Jan. 2022

18



 
האחד עשרהחודש 

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:0619רביעיטז

17:0720 חמישייז

17:0821ערש"ק 16:38שישייח

17:0922יתרו, עשרת הדברים פרשתשבתיט

ראשוןכ
מוש"ק 17:39

17:0923

17:1024שניכא

17:1125שלישיכב

17:1226רביעיכג

17:1327חמישיכד

17:1428שישיכה

17:1529פרשת משפטיםשבתכו

17:1630ראשוןכז

17:1731שניכח

Feb.17:181מ"ה 7:45שלישיכט

17:192רביעיל

זריחה 06:41

שבט ה'תשפ"ב
Jan.\ Feb. 2022

'ערב ראש חודש אדר א          

19



 אדר א' ה'תשפ"ב
השנים עשרהחודש 

24זוית  °דקות83

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:203חמישיא

17:214ערש"ק 16:51שישיב

17:225תרומהפרשתשבתג

ראשוןד
מוש"ק 17:52

17:226

17:237שניה

17:248שלישיו

17:259רביעיז

17:2610חמישיח

17:2711ערש"ק 16:57שישיט

17:2812תצוה פרשתשבתי

ראשוןיא
מוש"ק 17:58

17:2813

17:2914שנייב

17:3015שלישייג

17:3116רביעייד

17:3117חמישיטו

 Feb. 2022
חלקו המואר 2.85%

ערב פורים קריאת מגילת אסתר

זריחה 06:33

שרות הירח 

     ראש חודש אדר א'

יום ב של פורים

יום א של פורים

20



 
השנים עשרהחודש 

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:3218ערש"ק 17:02שישיטז

17:3319פרשתשבתיז

ראשוןיח
מוש"ק 18:03 

17:3420

17:3521שנייט

17:3522שלישיכ

17:3623רביעיכא

17:3724חמישיכב

17:3825ערש"ק 17:08שישיכג

17:3826ויקהלפרשתשבתכד

ראשוןכה
מוש"ק 18:08

17:3927

17:3928שניכו

Mar.17:401שלישיכז

17:412  מ"ה 19:31רביעיכח

17:423חמישיכט

 Feb.\ Mar. 2022

כי תשא

זריחה 06:03

אדר א' ה'תשפ"ב

'ערב ראש חודש אדר ב

21



 
השלושה עשרהחודש 

32זוית  °דקות49

Dateשקיעהכני'/יצ'זריחה 06:05יוםתאריך

17:434שישיא

17:435פקודיפרשתשבתב

מוש"ק 18:13ראשוןג
17:446

17:457 שניד

17:458  שלישיה

17:469  רביעיו

17:4710  חמישיז

ערש"ק 17:17שישיח
17:4711

17:4812ויקראפרשתשבתט

מוש"ק 18:18ראשוןי
17:4913

17:4914 שנייא

17:5015  שלישייב

17:5116  רביעייג

17:5117  חמישייד

17:5218ערש"ק 17:22שישיטו

חלקו המואר1.19% שרות הירח 

אדר ב' ה'תשפ"ב
Mar. 2022

 'ראש חודש אדר ב
17:13ק  "ערש
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השלושה עשרהחודש 

Dateשקיעהכני'/יצ'זריחה 05:47יוםתאריך

17:5319 צופרשתשבתטז

מוש"ק 18:23ראשוןיז
17:5320

17:5421  שנייח

17:5522  שלישייט

17:5523  רביעיכ

17:5624  חמישיכא

ערש"ק 17:28שישיכב
17:5725

17:5726שמיני פרשתשבתכג

מוש"ק 18:29ראשוןכד
17:5827

17:5928 שניכה

17:5929שלישיכו

18:0030  רביעיכז

18:0131 חמישיכח

18:011מ"ה 08:26שישיכט

18:022שבתל

אדר ב' ה'תשפ"ב
Mar.\ Apr. 2022

Apr.
17:31 ק"ערש

 שמיניפרשת  
ערב ראש חודש ניסן

23



 ניסן ה'תשפ"ב
הראשוןהחודש 

18זוית  °דקות75

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

18:033ראשוןא

18:034  שניב

18:045שלישיג

18:056רביעיד

18:057חמישיה

 שישיו
18:068ערש"ק 17:36

18:079תזריעפרשתשבתז

מוש"ק 18:37 ראשוןח
18:0710

18:0811  שניט

18:0912שלישיי

18:0913רביעייא

18:1014חמישייב

18:1115ערש"ק 17:41שישייג

18:1116שבתיד

זריחה 05:27

חלקו המואר 2.13% שרות הירח 

Apr. 2022

  "החודש הזה לכם ראש חודשים

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

שבת הלל הגדול, מצורע פרשת
הלל הקטן ,ליל הסדר 

     18:32ק "מוש
 ראש חודש ניסן

24

שלמה
Rectangle

שלמה
Rectangle

שלמה
Typewriter
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הראשוןהחודש 

Dateשקיעהיוםתאריך

18:1217א *ראשוןטו

ב *שניטז
מומ"ק 18:42

18:1318

18:1319ג *שלישייז

18:1420ד *רביעייח

18:1521ה *חמישייט

ו *שישיכ
18:1522ערש"ק  17:45

18:1623ש.אשבתכא

חראשוןכב
מוש"ק 18:46

18:1724

18:1825טשניכג

18:1926ישלישיכד

18:2027יארביעיכה

#18:2028 יום הזכרון לשואה יבחמישיכו

יגשישיכז
18:2129ערש"ק 17:51

18:2230אחרי מותפרשת ש.בשבתכח

18:231טוראשוןכט

18:242טזשניל             ערב ראש חודש אייר

ספירת העומר     זריחה 5:10      כני'/יצ'

ניסן ה'תשפ"ב
Apr.\ May. 2022

ב' של חג המצות

ג' של חג המצות

ד' של חג המצות

ה' של חג המצות

ו' של חג המצות

ערב יום הזיכרון

שביעי עצרת פרשת בשלח

 בא אל פרעה   פרשתחג המצות     
יום הנפת העומר

ק"מוש 18:52

May.

22:29ה "מ

25

שלמה
Rectangle

שלמה
Rectangle

שלמה
Typewriter
ש.ב

שלמה
Typewriter
ש.א

שלמה
Rectangle

שלמה
Rectangle

שלמה
Typewriter
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 אייר ה'תשפ"ב
השניהחודש 

14זוית  °דקות99

Dateשקיעהיוםתאריך

18:243יזשלישיא

#18:254 יום הזיכרון לחללי צה " ל יחרביעיב

18:265יטחמישיג

כשישיד
18:266ערש"ק 17:56

18:277קדושיםפרשתש.גשבתה

כבראשוןו
מוש"ק 18:57

18:288

18:289כגשניז

18:2910כדשלישיח

18:3011 כהרביעיט

18:3112כוחמישיי

18:3213ערש"ק 18:02 כזשישייא

18:3214אמורפרשתש.דשבתיב

כטראשוןיג
מוש"ק 19:02

18:3315

18:3416 לשנייד

18:3417לאשלישיטו

יום העצמאות

ספירת העומר    זריחה 4:54       כני'/יצ'

             

שרות הירח 

May. 2022
חלקו המואר 3.19%

יום הזיכרון ערב
 ראש חודש אייר

26



 
השניהחודש 

Dateשקיעהיוםתאריך

18:3518 לברביעיטז

18:3619לגחמישייז

18:3720ערש"ק 18:07 לדשישייח

18:3721בהר סיני, בחוקותיפרשותש.השבתיט

לוראשוןכ
מוש"ק 19:07

18:3822

18:3923לזשניכא

18:3924לחשלישיכב

18:4025לטרביעיכג

18:4026מחמישיכד

מאשישיכה
18:4127ערש"ק 18:11

18:4128במדברפרשתש.ושבתכו

מגראשוןכז
מוש"ק 19:11

18:4229

18:4230מ"ה 13:29מדשניכח

18:4331מהשלישיכט

ספירת העומר    זריחה 4:42        כני'/יצ'

ערב ראש חודש סיון

אייר ה'תשפ"ב
May. 2022

 יום איחוד ירושלים
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 סיון ה'תשפ"ב
השלישיהחודש 

16זוית  °

Dateשקיעהיוםתאריך

18:441מורביעיא

18:442מזחמישיב

מחשישיג
18:453ערש"ק 18:15

נשאפרשתש.זשבתד
 18:454

18:465חג שבועות  פרשת יתרוראשוןה

שניו
מומ"ק 19:16

18:466

18:477שלישיז

18:478רביעיח

18:489חמישיט

18:4810ערש"ק 18:18שישיי

18:4811בהעלותךפרשתשבתיא

  ראשוןיב
מוש"ק 19:18

18:4912

18:4913שנייג

18:4914שלישייד

18:5015רביעיטו

Jun. 2022

ספירת העומר     זריחה 4:36       כני'/יצ'

חלקו המואר 661.42%שרות הירח 

.Jun ראש חודש סיון  

28



 
השלישיהחודש 

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

18:5016חמישיטז

18:5017ערש"ק 18:20שישייז

18:5018שלח לךפרשתשבתיח

 ראשוןיט
מוש"ק 19:20

18:5019

18:5120שניכ

18:5121שלישיכא

18:5122רביעיכב

18:5123חמישיכג

18:5124ערש"ק 18:21שישיכד

18:5125קרחפרשתשבתכה

  ראשוןכו
מוש"ק 19:21

18:5126

18:5127שניכז

18:5128שלישיכח

18:5129מ"ה 04:51רביעיכט

18:5130חמישיל

Jun. 2022
סיון ה'תשפ"ב

זריחה 04:34

ערב ראש חודש תמוז        
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 תמוז ה'תשפ"ב
הרביעיהחודש 

26זוית  °דקות82

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

18:511שישיא

18:512פרשתשבתב

ראשוןג
מוש"ק 19:21

18:513

18:514  שניד

18:515שלישיה

18:506רביעיו

18:507חמישיז

18:508ערש"ק 18:20שישיח

18:509בלקפרשתשבתט

#18:4910ראשוןי

#18:4911שנייא

#18:4912שלישייב

#רביעייג
 18:4813

#18:4814חמישייד

18:4815ערש"ק #18:18שישיטו

#

Jul. 2022
חלקו המואר 2.4%

זריחה 04:38

חקת התורה 

שרות הירח 

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה

19:10ק "מוש
)דחוי( צום הרביעי

חודש תמוז              ראש
18:21ק  "ערש   

Jul.

30



הרביעיהחודש 

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

18:4716פרשת#שבתטז

#ראשוןיז
מוש"ק 19:17

18:4717

#18:4618שנייח

#18:4619שלישייט

#18:4520רביעיכ

#18:4421חמישיכא

#שישיכב
18:4422ערש"ק 18:14

18:4323 מטותפרשת#שבתכג

#ראשוןכד
 

מוש"ק 19:13
18:4324

#18:4225שניכה

#18:4126שלישיכו

#18:4027רביעיכז

18:4028מ"ה #19:54חמישיכח

#שישיכט
18:3929ערש"ק 18:09

#

תמוז ה'תשפ"ב
Jul. 2022

זריחה 04:45

פנחס

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה

ערב ראש חודש אב

31



 
החמישיהחודש 

25זוית  °דקות49

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

#18:3830שבתא

#ראשוןב
מוש"ק 19:08

18:3831

Aug.18:371#שניג

#18:362שלישיד

#18:353רביעיה

#18:344חמישיו

#18:335שישיז

18:326אלה הדבריםפרשת#שבתח

#ראשוןט
מוש"ק 19:02

18:317

#18:308שניי

18:299שלישייא

18:2810רביעייב

18:2711חמישייג

18:2612ערש"ק 17:56שישייד

18:2513שבתטו

#

אב ה'תשפ"ב
Jul.\ Aug. 2022

חלקו המואר 1.03% שרות הירח 

זריחה 04:54

פרשת ואתחנן, שבת נחמה 

ימים אשר אין עורכים בהם אירועי שמחה

 צום שבעה באב 

 חודש אב             ראש

 מסעיפרשת      

 צום עשרה באב   

18:03ק "ערש
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החמישיהחודש 

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

18:2414  ראשוןטז

18:2315שנייז

18:2216שלישייח

18:2117רביעייט

18:2018חמישיכ

 שישיכא
18:1819ערש"ק 17:48

עקבפרשתשבתכב
 18:1720

  ראשוןכג
מוש"ק 18:46

18:1621

18:1522שניכד

18:1423שלישיכה

18:1224רביעיכו

18:1125 חמישיכז

 שישיכח
18:1026ערש"ק 17:40

18:0927שבתכט

18:0828ראשוןל ערב ראש חודש אלול

מ"ה 10:16

אב ה'תשפ"ב
Aug. 2022

זריחה 05:04

מוש"ק 18:54

 ראהפרשת      

  18:39ק "מוש
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 אלול ה'תשפ"ב
השישיהחודש 

42זוית  °דקות54

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

18:0729שניא

18:0530שלישיב

18:0431רביעיג

Sep.18:031חמישיד

18:022ערש"ק 17:32 שישיה

18:003שופטיםפרשתשבתו

 ראשוןז
מוש"ק 18:30

17:594

17:585שניח

17:576שלישיט

17:567רביעיי

17:558חמישייא

17:549ערש"ק 17:24שישייב

כי תצאפרשתשבתיג
 17:5310

 ראשוןיד
מוש"ק 18:23

17:5011

17:4912שניטו

ראש חודש אלול  

שרות הירח 

Aug.\ Sep. 2022
חלקו המואר 1.91%

זריחה 05:14
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השישיהחודש 

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:4813שלישיטז

17:4614רביעייז

17:4515חמישייח

17:4416ערש"ק 17:14שישייט

17:4217כי תבואפרשתשבתכ

 ראשוןכא
מוש"ק 18:12

17:4118

17:4019שניכב

17:3820שלישיכג

17:3721רביעיכד

17:3622חמישיכה

17:3423ערש"ק 17:04שישיכו

17:3324נצביםפרשותשבתכז

מוש"ק 18:03מ"ה 23:52ראשוןכח
17:3225

17:3026שניכט

17:2927עמ"ק 16:59שלישיל

זריחה 05:23

אלול ה'תשפ"ב
Sep. 2022

ערב ראש חודש תשרי   
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 תשרי  ה'תשפ"ג
השביעיהחודש 

54זוית  °דקות61

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

17:2828יום תרועה  פרשת קדושים*רביעיא

ליל סליחות   *חמישיב
מומ"ק  17:58

17:2629

17:2530ערש"ק 16:55ליל סליחות      *שישיג

17:241וילך, שבת רחמים פרשת*שבתד

ליל סליחות*ראשוןה
מוש"ק 17:54

17:222

17:213ליל סליחות      *שניו

17:204ליל סליחות       *שלישיז

17:195ליל סליחות       *רביעיח

17:176ערב יוה"כ 16:47 ליל סליחות       *חמישיט

17:167שישיי

17:158האזינופרשתשבתיא

ראשוןיב
מוש"ק 17:45

17:149

17:1310שנייג

17:1211עמ"ק 16:42שלישייד

17:1112חג הסוכות  פרשת אמוררביעיטו

 *

זריחה 05:32

יום הכיפורים פרשת אחרי מות 

 ימים אשר אין עורכים בהם טקסי נישואין

חלקו המואר 3.41%שרות הירח 

Sep.\ Oct. 2022

Oct.
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השביעיהחודש 

Dateשקיעהכני'/יצ'יוםתאריך

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

17:1013

17:0814ערש"ק 16:38ג' של סוכות      *שישייז

17:0715וזאת הברכהפרשת*שבתיח

ה' של סוכות    *ראשוןיט
מוש"ק 17:37

17:0616

17:0517ו' של סוכות    *שניכ

17:0418עמ"ק 16:34ז' של סוכות*שלישיכא

17:0319רביעיכב

חמישיכג
מומ"ק  17:33
ערב צום

17:0220

צום השביעי #שישיכד
17:0121ערש"ק 16:31

17:0022בראשיתפרשתשבתכה

ראשוןכו
מוש"ק 17:30

16:5923

16:5824שניכז

16:5725מ"ה 12:47שלישיכח

16:5626רביעיכט

ימים אשר אין עורכים בהם ארועי שמחה#

ערב ראש חודש חשון

זריחה 05:42

 שמיני עצרת  פרשת וזאת הברכה 

Oct. 2022
תשרי  ה'תשפ"ג
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עומדים להינשא הודעה ל   
המדינה,   הקמת    ן נישואי   רישום   לשכת   פועלת מאז 

הקהילה.  מספקת    במשרדי  תעודות    לקהילה המדינה 
ותקפות   רגילות  ממלכתיות    את   לערוך   כדי נישואים 

  הנישואים לפי מנהגנו ואמונתנו. 
לנישואין     בקהילה הרישום  הנישואין  הינו    , בלשכת 

קל, שוויוני, נעים ומכובד. בסופו    הוא   . הליך נכון וצודק 
מוכרים לכל דבר    הם ,  הנישואים  ולאחר קיום   של ההליך 

מלא  באופן  ישראל,  מדינת  ידי  על    ונרשמים ,  ועניין 
שמקבלים  התעודות    ככל   הפנים   במשרד ,  באמצעות 

  . אחרת   תעודה 
רישום,     הרב לצורך  עם  התייעצות  ,  המקומי   לאחר 

בלשכת  מתבקשים   להירשם  להינשא  העומדים  הזוגות 
הנישואין  י ר  ב שום  העדה    לפחות יום    45,  רמלה במשרד 

תארי  הנישואין לפני  להגיע  ך  יש  ללשכה  צנוע  .  בלבוש 
ההורים ו  זיהוי    כעדים,   בליווי  בתעודות  מצוידים 

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

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

הזוגות  לב  עורכים לתשומת  אין  בימים    ,  נישואין 
המקודשים, בשבתות ובמוצאי שבתות, בחגים ובמועדים,  
(הימים   ואבלות  צער  בימי  נישואין  עורכים  אין  וכן 

  #). - * או ב - מסומנים בלוח השנה ב 
  ! לזוגות הנישאים   ברכותינו 

38



   

  ברית מילה 

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

  ובתנאי שהנולד בריא.   בחג, בשבת או  
העור המכסה  (   את העורלה התורה מצווה אותנו למול    

על   יתר  לנימול  יכאב  שלא  כדי  חד  בכלי  העטרה)  את 
  . , ולא דבר אחר נוסף על כך המידה 

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

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

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

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

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

    . בריאותיים נזקים  ל 
אחד     בהזמנת  לכם  לסייע  נשמח  בן  לכם  נולד  אם 

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

   052-2948842  :  החכם משה יוסף המוהל  
  :054-4925687  המוהל החזן מאור דבח  
   08-8664491  : הרב יוסף אלגמיל המוהל  
   050-2305146  :  גולן יוסף המוהל  
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  אבלות וקבורה 

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

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

  למנוחת עולמים בהקדם האפשרי.   ו הדרושים להבאת מת 
באשדוד,    : יש לדווח מיד על המקרה למשרד הקהילה   

או   08-8532655:  ה ובסביב   גת   בקריית   ,052-4236448    
מאור    –   הארץ   ובשאר   במצליח ,  ברמלה (מר יוסף אלגזר).  

  . 052-8569743או משה אלגזר    054-4925687דבח  
עותקים     בשלושה  פטירה  תעודת  לקבל  לדאוג  יש 

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

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

ר    לפנות למשרדי העדה  - שיון י עם קבלת  יש  הקבורה 
בחינם,   ניתנים  הקבורה  שירותי  הלוויה.  מועד  לקביעת 

רבת  וכוללים העברת הנפטר לבית העלמין (אם נפטר בק 
וקבורה; ניהול הלוויה וצידוק    תכריכים מקום); רחיצה,  

    הדין ע"י הרב. 
קבר    לרכוש   ניתן    תעריף  ע חיים  ב חלקת    משרד ה "פ 

  . ה משפח ה . עלויות הקמת המצבה חלות על  לשירותי דת 
אלוהי ישראל יברך את כל בית ישראל בחיים טובים  

  ם בבניין ציון וירושלים, אמן ואמן. מ ינח ו 
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  ובית הדין   - גירושין  

  בית   שוכן ,  ברמלה   16  קלאוזנר '  ברח ,  שלמה   היכל   בבניין 
  .  , באולם חדש ומשופץ קראי - היהודי   הדין 
,  דתי   דין   כבית ,  ישראל   מדינת   ידי   על   מוכר בית הדין    

  בין בני זוג.   וגירושין   נישואין   בענייני   העוסק 
  בענייני   תביעה   הדין   לבית   להגיש   יכול   זוג   מבני   אחד   כל   

פתיחת הליך (אותו    טופס   גבי   על   מוגשת   תביעה .  אישות 
לקבל   או  הדין  בית  של  האינטרנט  מאתר  להוריד  ניתן 
במשרדי הקהילה). בתביעה יש לפרט את הסעד המבוקש  

  מבית הדין, ואת עיקרי הדברים. 
פתיחת ההליך, קובעת מזכירות בית הדין מועד    לאחר   

  . ההליך   ניהול לדיון והוראות להמשך  
  ונוח   צודק   פתרון   למעוניינים   מאפשר   הקראי הדין    בית   
  ניסיון   לרבות ,  הנישואים   חיי   במהלך   שמתעורר   קושי   לכל 

  . בית   לשלום   להגיע 
  גירושין   הליך   לבצע   הדין   בית   מוסמך   הצורך   במידת   

  . עם סמל המדינה עליה   ת תעודת גירושין רשמי   ולהנפיק 
  מדינת   "י ע   מוכרים   הדין   בבית   המתקיימים   ן הגירושי 

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

  הדין   לבית   מהגעה   פטורים   קראים - יהודים   זוג   בני   
  במקרה   אף   , וזאת ואינם כפופים לסמכות שיפוטו   הרבני 

  במקרה .  זו   בערכאה   תביעה   קראי - יהודי כנגד    הוגשה   בו 
  כתב   לקבל   כדי ,  הדין   בית   מזכירות   אל   לפנות   יש ,  כזה 

, בו יוסבר כי מאחר ובן הזוג נמנה על עדת היהודים  סירוב 
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  בבית דין רבני. הוא לא יגיע להתדיין    – הקראים  
אברהם    החכם ,  הדין   בית   עומד אב   הדין   בית   בראש   

  . נוספים   דיינים   מכהנים   דו י ולצ גבר,  
  08-9249104  טלפון בית הדין: 

 neria@karaite.org.il  הדין: מזכיר בית  
  www.bet-din.org  אתר בית הדין: 
  08-9221598  פקס בית הדין: 

  
  תרומה לקהילה 

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

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

  לכל שכיר שמשלם מס הכנסה. 
של     סך  האזרחית  השנה  במשך  שתרם  אדם  למשל: 

₪    7,000- ₪ לעדה יכול לקבל ממס הכנסה עד כ   20,000
  בחזרה, בגין מס ששילם. 

  הגשת   באמצעות   השנה  במהלך   לקבל  ניתן   הזיכוי   את   
השנה    הכנסה   מס   במשרדי פשוטה    בקשה    או במהלך 
  . שנתי "ח  דו   הגשת   באמצעות   השנה   בתום 

דיגיטאלי:   ארנק  אפליקציות  דרך  גם  לתרום  ניתן 
Paybox   ו -Bit    'למס 053-4918223:  נייד ה בהעברה 

    
, ויכולה  לצורך המשך הפעילות תרומתך חשובה לנו  

  ! להועיל גם לך 
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  ופעיליה מוסדות הקהילה  טלפונים של  

  המועצה העליונה והדתית 
   Office@jkaraite.org  רמלה   101| ת"ד    16רח' קלאוזנר  

  08-9221598פקס  |    053-4918223נייד  |     08-9249104'  טל     

  08-9250808  גבר   ם החכם אברה   - "ד ורישום נישואים  ביה 

  08-9250808  החכם הראשי ו   אב"ד   – החכם אברהם גבר  
  050-9622724    סגן החכם הראשי     –   יוסף פסח החכם  

 053-7205182  סגן החכם הראשי   – החכם שמחון פירוז  
  054-4918348  החכם הראשי לשעבר   -   ז פירו בן יוסף  משה  ד"ר  החכם  

  053-5001171                                לוח ה עורך    – החכם מגדי שמואל  
  052-4284372  מועצת החכמים   מזכיר   –   יוסף אלישע החזן  

  050-4401811  יו"ר המועצה העליונה   – אלי אלטחן  
 054-6445225  המועצה העליונה יו"ר  . ס   –   אלי שלום שמואל 

  050-5704479  יו"ר המועצה העליונה . ס   –   עדי ירושלמי 
  054-2613379    מנכ"ל העמותה   – שלמה גבר  

  054-5619144  סמנכ"ל העמותה   – יוסף יפת  
  03-6092020  גוף מבקר   – רו"ח אורי הולצמן  
  050-6909535  מזכיר בית הדין   – עו"ד נריה הרואה  

  

  אופקים   סניף 
 Ofakim@jkaraite.org    , אופקים5| ת"ד  22רח' הרמב"ם 

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

  054-7915014  יו"ר סניף אופקים   – יעקב יוסף  
  052-6656061  סניף אופקים   גזבר   – שלמה טופחי  
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  ד אשדו   סניף 
  Ashdod@jkaraite.org    , אשדוד 4| ת"ד    7' האצ"ל  רח 

  08-6701950,  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   –   החכם אליהו דבח 
  053-5001171              ביה"כ "כתר תורה" רב    –   החכם מגדי שמואל 

  08-8664491  רב באשדוד ומוהל   – יוסף אלגמיל    הרב 
  050-7960424  רב באשדוד   – החכם עובדיה לוי  
  052-6434025  מ"מ רב אשדוד   – ד"ר אברהם כפלי  

  054-5619144  סמנכ"ל ופעיל באשדוד   –   יוסי יפת 
  054-5294972  "ענן הנשיא"   ג. בית הכנסת   –   שבתאי נונו 
    052-2349138  ג. בית הכנסת "כתר תורה"   – אליהו כהן  

  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 - אר ב   סניף 
  , ב"ש 4361אבינו, שכונה ד' | ת"ד  רח' אברהם  ב "כ  יה ב 

  08-6492283':  טל     
    שבע - בבאר רב    – יוסף מורד    החכם 
  053-7205182  שבע - בבאר רב    – שמחון פירוז  החכם  
  054-4918348  לשעבר   החכם הראשי   – ז  משה פירו ד"ר  החכם  
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  053-7955655  שבע - באר   סניף יו"ר    – אברהם פסח  
  052-6070562  שבע - באר   סניף   גזבר   – דוד אלגזר  

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

 

  בית עזרא 
  052-6620440  עזרא - חזן בבית   –   חנן רצון 

 

  ים - בת   סניף 
  ים - בת   , 10  יבה | ת   7"כ "שערי תקווה", רח' העצמאות  יה ב 

  03-5082149':  טל     
  050-5733723  ים - רב בת   –   החכם עובדיה מורד 
  054-9077348  ים - מ"מ רב בת   – החכם אלפרד פירוז  

  054-4425420  ג. בית הכנסת   – יהושע סייהו  
  050-5704479  ים - בת   סניף יו"ר    – עדי ירושלמי  

  050-3956735  ים - בת   סניף   גזבר   –   ן מורד ו אליר 
  050-5707071  ים - בת   סניף   מזכיר   –   ליאור חיים 

 

  ירושלים   סניף 
  02-6286688  , הרובע היהודי 8הקראים  כנסת, רח'  ה בית  

    מורשת בני מקרא"   מרכז " 
  02-5857935  ירושלים ב רב    –   משה דבח   רב ה 

  050-8551229     אחראי מתחם ירושלים   – אבי יפת  
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  מצליח   סניף 
  08-9253844  76836ב"כ "מצליח", מושב מצליח, מיקוד  

  054-8048143  רב במושב מצליח   -   החכם דוד אלישע 
  050-8319483  יו"ר הסניף   –   מסעודה נריה  

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

    052-3663450                                     חבר ועד בסניף   – ברוך הרואה  

  

  גת - ית י קר   סניף 
 08-6887508  15שדרת אפרים  הכנסת ברח'    בית 

  050-9622724  גת - ית י רב קר   –   החכם יוסף פסח 
  052-2762155  גת - ת י קרי   סניף יו"ר    – אלי מרזוק  
    054-6272889                               גת - ת י קרי   סניף   גזבר   – אלעד פסח  

    

  סניף ראשון לציון 
  6הכנסת ברח' נחמן סירקין    בית 

  052-8077581  רב ראשל"צ   –   החכם נועם מורד 
  054-4961131  יו"ר סניף ראשל"צ   –   יצחק לוי 

  052-5715688  ראשל"צ   גזבר סניף   – מרדכי אלישע  
    054-7910304                                חבר סניף ראשל"צ   – אושרן מלאכי  

  052-3663994  ראשל"צ   בקהילת   פעיל   – יעקב    אברהם 
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  רמלה   סניף 
    , רמלה 92ת"ד  
  08-9250808  16  קלאוזנר '  רח   -   "ענן הנשיא " כנסת  ה בית  

  08-9248435  צבי - רח' בן   -   " חיזוק אמונה "   נסת כ ה   ית ב 
  052-8569743  משה אלגזר   קדישא,   חברה 

  08-9250825  5  דניאל   מנחם '  רח אטליז רמלה,  
  08-9213372  אב״ד ורב העיר רמלה   – החכם אברהם גבר  

  054-4925687   ומוהל   קהילתי רכז    –   מאור דבח 
  054-9259938  פעיל חינוך   –    אדיר אלגמיל 

  050-4401811  רמלה   סניף יו"ר    –   אלי אלטחן 
  050-7373227  רמלה   סניף   גזבר   –   מרדכי אלגזר 

  050-6776423  רמלה   סניף   מזכיר  –   עודד לוי 

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

  08-9922023  רב ברנן מ  מ"   –   החזן משה מסעודה 
  050-5312804  רנן   סניף יו"ר    – מרדכי לישע  

  052-5360974  רנן   סניף   גזברית   –   שושנה כהן 
  052-2700566  רנן   סניף   מזכיר   – כהן  חיים  

  050-7712127                                                רנן ב   פעיל    –   יניר יוסף 

  054-3216769                                            ברנן     פעיל    –   אלזייד   שלו 
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  אתרי אינטרנט מומלצים: 

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

  www.karaitebooks.com  – החנות לספרות קראית  

  www.bet-din.org                                  –   אתר בית הדין 

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

 www.brit-mila.org.il      – אתר המוהל מאור דבח  

  

  כתובות דוא"ל: 

  Office@jkaraite.org  המועצה העליונה 

 Abraham.gaver@jkaraite.org  החכם אברהם גבר 

 moshe.firrouz@gmail.com  החכם משה פירוז 

 lmagdis@walla.co.i  החכם מגדי שמואל 

  pesach.yossef@gmail.com  החכם יוסף פסח 

  hnnm12@gmail.com  החכם משה יוסף 

  kefeli@walla.com  החזן אברהם כפלי 

  eli.shmuel@jkaraite.org  אלי שלום שמואל 

 ady555@bezeqint.net  עדי ירושלמי  

 derorilevi.kc@gmail.com  יהושע דרורי 

  eli.eltachan@gmail.com  אלטחן  אלי 

  shlomogaver@jkaraite.org  שלמה גבר 

  yossi_yefet@jkaraite.org  יוסי יפת 

  maordabah@jkaraite.org  מאור דבח 

  neria@karaite.org.il             עו"ד נריה הרואה  
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  תפילת הדרך ליחיד 
רצֹון מלפניך, ה' אלוַהי ואלוֵהי אבוַתי, שתוליכני   ְיִהי 

בשלום ותדריכני בשלום, ותשמרני מאויב ואורב על  
ְּבָכל   ִלְׁשָמְר�  ָּל�  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  ככתוב:  הדרך 

ל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנ� ֶּפן ִּתֹּגף ָּבֶאֶבן ַרְגֶל�: ותקיים  ְּדָרֶכי�: עַ 
ְּבֹכל   ּוְׁשַמְרִּתי�  ִעָּמ�  ָאֹנִכי  ְוִהֵּנה  שכתוב:  מקרא  עלי 
ֲאֶׁשר ֵּתֵל� ַוֲהִׁשֹבִתי� ֶאל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי לֹא ֶאֱעָזְב�  

ותצליח דרכי  ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָל�:  
ותמלא כל ִמשאלות לבי לטובה, ותתנני לחן ולחסד  
ולרחמים בעיניך ובעיני כל רוַאי ותשמע כל תחנוני, כי  
שומע   ה',  אתה  ברוך  פה,  כל  תפילה  שומע  אתה 

  . אמן תפילה,  
ה' ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְב� ֵׁשם ֱא�ֵהי ַיֲעֹקב: ִיְׁשַלח ֶעְזְר�    ַיַעְנ� 

ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: ִיְזֹּכר ָּכל ִמְנֹחֶת� ְועֹוָלְת� ְיַדְּׁשֶנה  
ֶסָלה: ִיֶּתן ְל� ִכְלָבֶב� ְוָכל ֲעָצְת� ְיַמֵּלא: ְנַרְּנָנה ִּביׁשּוָעֶת�  

ֱא�ֵהינּו  ַעָּתה    ּוְבֵׁשם  ִמְׁשֲאלֹוֶתי�:  ָּכל  ה'  ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל 
ָיַדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע ה' ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו ִּבְגֻברֹות  
ֵיַׁשע ְיִמינֹו: ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם ה'  

ֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד:  ֱא�ֵהינּו ַנְזִּכיר: ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו וַ 
ה' הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל� ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ברוך ה' לעולם,  

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

  עשה עמנו. ש נפלאותיו  

  : תברך על הלחם  

ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן  ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�ֵהינּו  
  ָהָאֶרץ: 

  : תברך כל דברי המאפה מלבד לחם    על 

  ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות: 

  : תברך כל מיני פרות האילן    על 

  : ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ 

  : תברך ירקות או על פרות מן האדמה    על 

ְּפִרי   ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶל�  ֱא�ֵהינּו  ה'  ַאָּתה  ָּברּו� 
  ָהֲאָדָמה: 

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

ִנְהיָ  ֶׁשַהֹּכל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶל�  ֱא�ֵהינּו  ה'  ַאָּתה  ה  ָּברּו� 
  ִּבְדָברֹו: 

  : תברך היין    על 

  ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן: 

50



   

  ברכת המזון 
  : הארוחה, תברך את ברכת המזון   לאחר 

ָּברּו�   ָּברּו�  ְמַרֵּונּו:  ָּברּו�  ַמְׂשִּביֵענּו,  ָּברּו�  ַמֲאִכיֵלנּו, 
ַמְׂשִּביַע ְרֵעִבים, ָּברּו� ְמַרֵּוה ְצֵמִאים: ָּברּו� ַהֹּנֵתן ֶלֶחם 
ִּכי  ַהָּׁשָמִים,  ְלֵאל  הֹודּו  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלָכל־ָּבָׂשר, 

ְלנּו ָל�: ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְיִהי־ַחְסְּד� ה' ָעֵלינּו, ַּכֲאֶׁשר ִיחַ 
  :׀ ְוָאֵמן   ָאֵמן ָּברּו� ה' ְלעֹוָלם,  

ַאָּתה ה' ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאִבינּו, ֵמעֹוָלם ְוַעד־עֹוָלם:   ָּברּו� 
ְל� ה' ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֶּנַצח ְוַההֹוד ִּכי־ֹכל 

ַהַּמְמָלָכה   ה'  ְל�  ּוָבָאֶרץ,  ְלֹכל ַּבָּׁשַמִים  ׀   ְוַהִּמְתַנֵּׂשא 
ַּבֹּכל  מֹוֵׁשל  ְוַאָּתה  ִמְּלָפֶני�  ְוַהָּכבֹוד  ְוָהֹעֶׁשר  ְלרֹאׁש: 
ְוַעָּתה  ַלֹּכל:  ּוְלַחֵּזק  ְלַגֵּדל  ּוְבָיְד�  ּוְגבּוָרה,  ֹּכַח  ּוְבָיְד� 
ֱא�ֵהינּו, מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָל�, ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּת�: 

 ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם, ַהְללּו־ָיּה: ֵעיֵני ֹכל ׀ ְנָבֵר� ָיּה  ַוֲאַנְחנּו 
ֵאֶלי� ְיַׂשֵּברּו, ְוַאָּתה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ּפֹוֵתַח 
ְוָרזֹון  ְּתַׂשְּבֵענּו,  ְלָכל־ַחי ָרצֹון: ָרצֹון  ֶאת־ָיֶד�, ּוַמְׂשִּביַע 

ֹּכל: ַהֲעֵבר ִמֶּמּנּו, ְוַהְטִריֵפנּו ֶלֶחם ֻחֵּקנּו, ְוֻׁשְלָחְנ� ֲעֹר� לַ 
ְוַקָּיִמים,  ַחִּיים  ָאנּו  ֲחָסֶדי�  ּוִבְגִמילּות  ַאְּפ�  ְּבֶאֶר� 
ּוִמְּפִתיַחת ָיֶד�: ִּכי ַאָּתה הּוא ָזן ּוְמַפְרֵנס ּוְמַכְלֵּכל ַלֹּכל, 
ָּבָראָת: ָּברּו�  ִּבְריֹוֶתי� ֲאֶׁשר  ְלָכל  ּוֵמִכין ָמזֹון ּוִמְחָיה 

  :ָאֵמן ַאָּתה ה', ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל: 
ִהְׂשִּביַע   ַלה'   ֶדה ֹו נ  ִּכי־  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו, 

ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  טֹוב:  ִמֵּלא־  ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש  ֹׁשֵקָקה,  ֶנֶפׁש 
  ָרָעה, ּוִביֵמי ְרָעבֹון ִיְׂשָּבעּו:
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ְוָׂשָבְעָּת, ּוֵבַרְכָּת ֶאת־ה' ֱא�ֶהי� ַעל־ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה    ְוָאַכְלָּת 
ִיְׂש  ֵּבית  ָנַתן־ָל�:  ֶאת־ה', ֲאֶׁשר  ָּבְרכּו  ַאֲהֹרן    ָרֵאל  ֵּבית 

ָּבְרכּו ֶאת־ה': ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת־ה', ִיְרֵאי ה' ָּבְרכּו ֶאת־ 
ה' ֹעז ְלַעּמֹו    ַהְללּו־ָיּה: ה': ָּברּו� ה' ִמִּצּיֹון, ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלם,  

׀    ָאֵמן ׀ ְיָבֵר� ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: ָּברּו� ה' ְלעֹוָלם,    ִיֵּתן, ה' 
  ְוָאֵמן: 

  ואם תרצה תוסיף גם את זה: 

ִחָּינּו:    � ּו ָּבר  ַהָּגדֹול  ּוְבטּובֹו  ִמֶּׁשּלֹו  ֶׁשָאַכְלנּו  עֹוָלם  ֵאל 
  : ָאֵמן ָּברּו� ַאָּתה ה', ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל:  

           * *            *  
  

  קידוש לערב שבת 
  : הארוחה, תברך   פני ל 

ַוְיכֻ ׁש י ִּד ְלַהְק   ֵעת  ִים ּׁשָ הַ   ּ֛לּו ,  ל    ַמ֥ ַוְיַכ֤ ם:  ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ  ְוָהָא֖
י ְּׁש הַ   ם ַּבּ֣יֹו ֱא�ִהי֙ם   ְמַלאכְ ִביִע֔ וַ ה ָׂש֑ עָ   ר ֶׁש֣ אֲ   ּ֖תֹו ,    ת֙ ִּיְׁשּבֹ , 

י ְּׁש הַ   ם ַּבּ֣יֹו  ֶר� ֱא�ִהי֙ם  ה ָׂשֽ עָ   ר ֶׁש֥ אֲ   ּ֖תֹו ְמַלאכְ ל־ ּכָ , ִמ ִביִע֔ : ַוְיָב֤
י ְּׁש הַ   ם ֹו ֶאת־י֣  ׁש ַוְיַק   ִביִע֔ ל־ ּכָ ִמ   ַבת֙ ׁשָ   ֹו ֤ב   י ִּכ֣ ,  ֹו ֹא֑ת   ֵּד֖

אֲ ּ֔תֹו ְמַלאכְ  א ּבָ ־ ר ׁשֶ ,  עֲ   ָר֥ ַלֽ ים    ּו ֱא�ֵהינ   � ּו ָבר ּו :  ת ֽׂשֹו ֱא�ִה֖
  ֵני ּבְ ְלַבב    חַ ַׂשּמֵ ְמ   ֹו ינ ּיֵ ִמ ּו   ֶפן ּגֶ ֵעץ הַ   ָרא ּבָ   ר ׁשֶ , אֲ ָלם ֹו ֶמֶל� ָהע 
ַבב־ֱאנ֗   ח ַׂשַּמ֬ , ְוַי֤ ִין ׀ יְ ב ּו ת ַּכּכָ ָהָאָדם:   יל    ֹוׁש ְלֽ   ִנ֣ים ּפָ ְלַהְצִה֣

ַבב־ֱאנ֥ ֶמן ָּׁש֑ ִמ  ֶחם ְלֽ ֶל֗ ד:    ֹוׁש , ְו֝   ּו ֱא�ֵהינ   ה'   ה ּתָ ַא   � ּו ר ּבָ ִיְסָעֽ
ָהע  ְוַהְמקַ ָלם ֹו ֶמֶל�  ַהְמָבֵר�  י   ֵּדׁש ,    ּמֹו ְלעַ   ת ַּׁשּבָ הַ   ם ֹו ֶאת 

ָהע   ּו ֱא�ֵהינ   � ּו ָבר ּו :  ָאֵמן :  ָרֵאל ְׂש יִ  הַ ָלם ֹו ֶמֶל�    ּו ָלנ   ֵתן ּנֹ , 
    : ָאֵמן :  ֶפן ּגָ הַ   ִרי ּפְ   ֵרא ֹו ב ּו   ְמָחה ִׂש וְ   ן ָׂשׂשֹו 
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  ה בקיצור ברכת ההשכמ 
  , ֶׁשַׁשָמְרָּת ִּבי ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה   , ֲאִני ְלָפֶני� ֶמֶל� ַחי ְוַקָּים   ֶדה מֹו 

ֱאמּוָנֶת�  ַּבֵּלילֹות    :ַרָּבה  ֶוֱאמּוָנְת�  ַחְסֶּד�  ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד 
  ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶת�: 

ָמָל�  ֲאֶׁשר  ִנְבָרא   , ֲאדֹון עֹוָלם  ְיצּור  ָּכל  ַנֲעָׂשה    :ְּבֶטֶרם  ְלֵעת 
ְלַבּדו    , ְוַאֲחֵרי ִּכְכלות ַהֹּכל   :ֶמֶל� ְׁשמֹו ִנְקָרא   ְּבֶחְפצֹו ֹּכל ֲאַזי 

 :ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה ,  ְוהּוא הֹוֶיה   , ְוהּוא ָהָיה : ִיְמלֹו� נֹוָרא 
ְוֵאין ֵׁשִני  ְלַהְחִּביָרה   , ְוהּוא ֶאָחד  ְּבִלי ֵראִׁשית  : ְלַהְמִׁשיל לֹו 

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

ְוִעם רּוִחי  : ְּבֵעת ִאיָׁשן ְוָאִעיָרה   , ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי : ֶאְקָרא 
  ה' ִלי ְולֹא ִאיָרא:   , ְגִוָּיִתי 
ָהָאָדם    ָּברּו�  ָיַצר ֶאת  ֲאֶׁשר  ֶמֶל� ָהעֹוָלם,  ַאָּתה ה' ֱא�ֵהינּו 

ָּגלּוי   ֲחלּוִלים.  ֲחלּוִלים  ְנָקִבים,  ְנָקִבים  בֹו  ּוָבָרא  ְּבָחְכָמה, 
ִאם   ֵמֶהם, אֹו  ֶאָחד  ִּיָּסֵתם  ֶׁשִאם  ְכבֹוֶד�,  ִכֵּסא  ִלְפֵני  ְוָידּוַע 

ְלִהְתַקּיֵ  ֶאְפַׁשר  ִאי  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ַאַחת.  ִיָּפֵתַח  ָׁשָעה  ֲאִפיּלּו  ם 
  :ָּברּו� ַאָּתה ה' רֹוֵפא חֹוִלי ָּכל ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות 

ַאָּתה   ְבָראָתּה,  ַאָּתה  ִהיא,  ִּבי ְטהֹוָרה  ֶׁשָּנַתָּת  ְנָׁשָמה  ֱא�ַהי, 
ְוַאָּתה   ְּבִקְרִּבי,  ְמַׁשְּמָרּה  ְוַאָּתה  ִּבי,  ְנַפְחָּתּה  ַאָּתה  ְיַצְרָּתּה, 

ְזַמן  ָעִת  ָּכל  ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  ִּבי  ּוְלַהֲחִזיָרּה  ִמֶּמִּני,  ִלְּטָלּה  יד 
ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְּבִקְרִּבי, מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶני� ה' ֱא�ַהי ֵוא�ֵהי ֲאבֹוַתי,  

  ִרּבֹון ָּכל ַהַּמֲעִׂשים, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות. 
ָהעֹוָלם,   ֶמֶל�  ֱא�ֵהינּו,  ה'  ַאָּתה  ִּביָנה  ַהּנ ָּברּו�  ַלֶּשְכִוי  ֹוֵתן 

 : ָלְיָלה הַ יֹום ּוֵבין  הַ ְלַהְבִחין ֵּבין  
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,  , ֱאלֵהינּו ֶמֶל� ָהעוָלם ' ָּברּו� ַאָּתה ה  :כשתעביר ידיך על עיניך 
  : פוֵקח ִעְורים 

ותתיישב  אבריך  ה :  כשתמתח  ַאָּתה  ֶמֶל�  ' ָּברּו�  ֱאלֵהינּו   ,
  , ַמתיר ֲאסּורים: ָהעוָלם 

, רוַקע  , ֱאלֵהינּו ֶמֶל� ָהעוָלם ' ָּברּו� ַאָּתה ה   : כשתוציא רגליך 
  הָאֶרץ על המים: 

  , זוֵקף כפּופים: , ֱאלֵהינּו ֶמֶל� ָהעוָלם ' ָּברּו� ַאָּתה ה   : כשתקום 
, הֵמכין  , ֱאלֵהינּו ֶמֶל� ָהעוָלם ' ָּברּו� ַאָּתה ה   : כשתתחיל ללכת 

  ִמְצֲעדי ָגֶבר: 
ה   : כשתתלבש  ַאָּתה  ֱאלֵהינ ' ָּברּו�  ָהעוָלם ,  ֶמֶל�  הַמְלּביש  ּו   ,
  ֲערּומים: 

ָהעוָלם ' ָּברּו� ַאָּתה ה   : כשתלבש טלית  ֶמֶל�  ֱאלֵהינּו  , אשר  , 
  ִקְּדָשנו בִמְצוֹוָתיו וִצָּונו ללבֹוש ַאְרַּבע ְּכָנפות ְּבציצית: 

, שָעִׂשיָּת  , ֱאלֵהינּו ֶמֶל� ָהעוָלם ' ָּברּו� ַאָּתה ה   : כשתנעל נעליים 
  צָרָכי: לי כל  

, אֹוֵזר  , ֱאלֵהינּו ֶמֶל� ָהעוָלם ' ָּברּו� ַאָּתה ה   : כשתתחיל ללכת 
  ישראל ִּבגבּורה: 

ַהּבֹוְרִאי בֶצֶלם ֱאנֹוִשי    , , ֱאלֵהינּו ֶמֶל� ָהעוָלם ' ָּברּו� ַאָּתה ה 
  ּתֹוַלַעת ַיֲעֹקב: 

אשר ָּבָרא    , ֱאלֵהינּו ֶמֶל� ָהעוָלם ' ָּברּו� ַאָּתה ה :  כשתרחץ ידיך 
  ִנְטהרים:   ֲאַנְחנּו הַמִים ּוָבם    את 

הַמֲעביר    , ֱאלֵהינּו ֶמֶל� ָהעוָלם ' ָּברּו� ַאָּתה ה   : כשתרחץ פניך 
  ֵׁשָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָּפי: 

  

54



   

  בקיצור   ברכת השינה 
ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשָנה    , ֱאלֵהינּו ֶמֶל� ָהעוָלם, ' ַאָּתה ה   ָּברּו� 

  ַעל ֵעיָני ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעָּפי, ּוֵמִאיר ְלִאישֹון ַּבת ָעִין: 
רצון מלפניך, ה' אלַהי ואלֵהי אבֹוַתי, שתשּכיֵבני    ְיִהי 

ֶחְלִקי   וֵתן  ולשלום,  לַחִּיים  מּמָּטתי  ותעמיֵדני  לשלום 
י ֵחְטא  בתורתך ותרגיֵלני ִלְדַבר ִמְצָוה וַאל תביֵאני ִלידֵ 

וַאל   ָרִעים,  וֵמֳחָלִאים  ָרע  ִמֶּפַגע  וַהּציֵלִני  ֲעֵבָרה,  אֹו 
יַבֲהלּוני ֲחלֹומֹות רעים וִהרהּוִרים ָרעים. והאירה עיַני  

ָּברּו�   הָמֶות.  ִאיַׂשן  ה ֶּפן  ֻּכּלו  ' ַאָּתה  לעוָלם  הֵּמִאיר   ,
  בכבֹודֹו: 

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

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

ָל� ומהללים לשם ִּתפאר  ְנָברך יה  אנחנו  ֶת�. ואנחנו 
  : ָאֵמן ְוָאֵמן מעתה ועד עולם הללו־יה: ָּברּו� ה' לעולם,  
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  זכר רחמים 

ורצון    ִזְכרֹון  וחנינה  וחמלה  ורחמים  וחסד  וחן  טוב 
בשר שהוא צור  - וכפרה מלפני אל אלוהי הרוחות לכל 

כבוד מעלת פלוני  נפש  על  בן \ עולמים  בת אלמוני  \ ת 
הזה   העולם  מן  ישראל  שעבר(ה)  אלוהי  במאמר 

טוב   בשם  עולמו(ה)  לבית  והלך(ה)  וברצונו,  בחפצו 

ישראל   אלוהי  טובים.  ובמעשים  טוב  ובזכר 
יזכרהו(ה) ברצון עמו, ויפקדהו(ה) בישועתו, ככתוב:  
ָזְכֵרִני ה' ִּבְרצֹון ַעֶּמ� ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶת�: ִלְראֹות ְּבטֹוַבת  

ְּבִׂשְמחַ  ִלְׂשֹמַח  ַנֲחָלֶת�:  ְּבִחיֶרי�  ִעם  ְלִהְתַהֵּלל   ּגֹוֶי�  ת 
ועם   הצדיקים  עם  וגורלו(ה)  חלקו(ה)  וייתן 
המשכילים. ככתוב: ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע  
ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַנְפׁשֹו(ה) ְּבטֹוב  

ְוַזְרעו(ה) ומשפ  ו ָאֶרץ: ָיבֹוא ָׁשלֹום  תו(ה) ִייַרׁש ח ָּתִלין 
ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם ֹהֵל� ְנֹכחֹו: ויקיים עליו(ה) מקרא  
ִמְׁשְּכבֹוָתם:   ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו  שכתוב: 
ַצִּדיִקים   ִׂשְמחּו  ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק  ָזֻרַע  אֹור 

ֹו: ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶר� ַוֲאֻרָכְת�  ָּבה' ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁש 
ַיַאְסֶפ�:   ה'  ְּכבֹוד  ִצְדֶק�  ְלָפֶני�  ְוָהַל�  ִתְצָמח  ְמֵהָרה 

  . אמן   מנוחתו(ה) בגן עדן, 
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  ברכה לחיילי צה"ל 
ַהְגדֹוִלים   ּוְבָחַסָדיו  ָהַרִּבים  ְּבַרֲחָמיו  ל  ִיְׂשָרֵא֔ י  ֱא�ֵה֣ ה' 

ְוִיְנצֹור ּוְבטּוָביו   ְוִיְׁשמֹור  ְיַבֵרך  הּוא  ְוַהֶנֱאַמִנים  ַהְּנִעיִמים 

ֳחַיֵלי   ְּכַלל  ִויַנֵׂשא ֶאת ַמָעָלת  ִוירֹוֵמם  ִויַגֵּדל  ִויַפֵאר  ְוַיֲעזֹור 

ֶאֶרץ  ְלַמָען  ְּבֶנֱאַמנּות  ַתְפִקיָדם  ֶאת  ַהְּמַמְּלִאים  צה"ל 

ְיַנהֲ  ִיְׂשָרֵאל  ֱא�ֵהי  ַהְּקדֹוָׁשה  ְמנּוחֹות מֹוַלְּדְּתנּו  ֵמי  ַעל    ֵלם 

ם׃ ְבָׁשלֹום ּוְבַׁשְלָוה ְוִיְׁשְּמֵרם ֵמאֹוֵי֖ב  ם ֶאל־ְמ֥חֹוז ֶחְפָצֽ ַּיְנֵח֗ ַו֝

ֶאת  ְלַהְכִניע  ם  ָלֶהֽ ְוַיֲעזֹור  ם  ַדְרָּכ֑ ְוַיְצִליַח  ֶר�  ַעל־ַהָּדֽ ב  ְואֹוֵר֖

ם  ֲעֵליֶה֖ ִויַקֵּים  ְּבָׁשלֹו֒ם  ם  ָּבֵּתיֶה֣ ֶאל  ִויִׁשיַבם  ם    אֹוְיֵביֶה֣

�   ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: ל ֲאֶׁשר־ֵּתֵל֔ י֙� ְּבֹכ֣ � ּוְׁשַמְרִּת֙ י ִעָּמ֗ ה ָאֹנִכ֜ ְוִהֵּנ֨

ר ִאם־ ד ֲאֶׁש֣ ֱעָזְב֔� ַע֚ א ֶאֽ ֹ֣ י ל את ִּכ֚ ֹ֑ ה ַהּז י� ֶאל־ָהֲאָדָמ֖ ֹבִת֔ ַוֲהִׁש֣

ּ֝וִמּצִ  ֶדׁש  ִמֹּק֑ ח־ֶעְזְר֥�  ִיְׁשַלֽ �׃  ָלֽ ְרִּתי  ֲאֶׁשר־ִּדַּב֖ ת  ֵא֥ יִתי  ּ֗יֹון  ָעִׂש֔

א׃ ְיַמֵּלֽ ָכל־ֲעָצְת֥�  ְוֽ  � ִכְלָבֶב֑ ֶּתן־ְל֥�  ִיֽ ָּך׃  �    ִיְסָעֶדֽ ֹׁשְמֶר֑   ה'ה' 

ְּל֗� ַעל־ַי֥ד ְיִמיֶנֽ �׃ ְיָלה׃ ִצ֝ ַח ַּבָּלֽ ָּכה ְוָיֵר֥ א־ַיֶּכ֗ ֹֽ ֶמׁש ל ם ַהֶּׁש֥ ה'   יֹוָמ֗

�׃ ר ֶאת־ַנְפֶׁשֽ ְׁשֹמ֗ ע ִי֝ � ה' ִיְׁשָמר־ֵצאְת�֥  ִיְׁשָמְר֥� ִמָּכל־ָר֑  ּובֹוֶא֑

�׃  ה ְּבֵצאֶתֽ � ּוָב֥רּו� ַאָּת֖ ה ְּבֹבֶא֑ ם׃ ָּב֥רּו� ַאָּת֖ ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗   ֵמֽ֝

ל׃ א ִתָּכֵׁשֽ ֹ֣ ֗רּוץ ל � ְוִאם־ָּת֝ ר ַצֲעֶד֑ ֶלְכְּת� לֹא־ֵיַצ֣ ֶתן  ְּבֽ֭ ַחל ָוֶפ֣ ַעל־ַׁש֣

ין׃ יר ְוַתִּנֽ ס ְּכִפ֣ � ִּתְרֹמ֖ י   ִּתְדֹר֑ י ִב֣ הּו  ִּכ֤ ַׂשְּגֵב֗ הּו ֲא֝ ַׁשק ַוֲאַפְּלֵט֑ ָח֭

הּו   ַחְּלֵצ֗ ֲא֝ ה  ְבָצָר֑ י  ִעּֽמֹו־ָאֹנִכ֥ הּו  ֶאֱעֵנ֗ ְוֽ ִני׀  ִיְקָרֵא֨ י׃  ְׁשִמֽ ע  י־ָיַד֥ ִּכֽ

הּו׃ ֲאַכְּבֵדֽ י׃ ַוֽ יׁשּוָעִתֽ הּו ִּבֽ ַאְרֵא֗ הּו ְו֝ ִמים ַאְׂשִּביֵע֑ ֶר� ָי֭ ָּב֖רּו�   ֹא֣

ם  עֹוָל֗ ן ה' ְל֝ ן׀ ְוָאֵמֽ ֵמ֥    : ָא֘
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  זמירות לברית מילה  

  זה הזמר לנימול מאת ר' יהושע ז"ל: 

ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלנּו: ְוַׁשְלָוה ִּבְקָהֵלנּו: ְּבִסיָמן טֹוב ֵּבן ָּבא    ְיִהי 
  .. יהי   ָלנּו: ָיבּוא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל: 

ִיְתּבֹוָנן:   ּוַבּתֹוָרה  ִיְתלֹוָנן:  ַׁשַּדי  ְּבֵצל  ַרֲעָנן:  ְיִהי  ַהֶּיֶלד 
  .. יהי   ׁשֹוֵאל: ְיַאֵּלף ַּדת ְלָכל  

ְיִהי   ְוֻׁשְלָחנֹו  ָארּו�:  ְיִהי  ַחָּייו  ְזַמן  ָּברו�:  ְיִהי  ּוְמקֹורֹו 
  .. יהי   ָערּו�: ְוַזָּכאי לֹא ִיְתָּגֵאל: 

ְׁשמֹו ִיְגַּדל ְלָכל ֶעֶבר: ֲעֵדי ִיְצַלח ְלָכל ֶּגֶבר: ְלִיְרֵאי ֵאל ְיִהי  
  .. יהי   ָחֵבר: ְיִהי ְּבדֹורֹו ִּכְׁשמּוֵאל: 

ם ֵׁשיָבה: ְיִהי ָדֵׁשן ְּברֹוב טֹוָבה: ְוָׁשלֹום לֹו  ֲעֵדי ִזְקָנה ְוגַ 
  .. יהי   ְוַגם ַאֲהָבה: ִּכי ֵכן יֹאַמר ָהֵאל: 

ְלַבֵּקר   ִנְסָמ�:  ְיִהי  ָיִמין  ְלַיד  ְׁשָמ�:  ָקדֹוׁש  ַזָּכאי  ַחי 
  .. יהי   ְוַלֲחזֹות ֹנֲעָמ�: ְּבֶקֶרב ָּכל ִיְׂשָרֵאל: 

  ותאמר גם את זה הזמר של ר' יהושע ז"ל: 

ַנֲחָלה: ְלֵׁשם טֹוב ּוְתִהָּלה: ְּבִבְרַּכת ַהִּמיָלה: ָאֵמן    ְיֻרַּׁשת 
  .. ירשת                                                   עֹוִנים:           

ֶנֱאָמָנה:   ּוְלֵעדּות  ִלְתבּוָנה:  ִיְזֶּכה  ִלְׁשמֹוָנה:  ַהִּנּמֹול 
  .. ירשת   ּוְלִׂשְמַחת ׁשֹוְׁשִביִנים: 
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ֶנֱאָמִנים:  ְוִלְׁשמֹוַנת   ְּבָבִנים  ְנכֹוִנים:  ִּבְבִרית ֵאל  ָיִמים: 
  .. ירשת   ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים: 

ָׁשלֹום ְוַׁשְלָוה: ַאֲחִרית ְוִתְקָוה: ְותֹוָרה ּוִמְצָוה: ּוְבִרית  
  .. ירשת   ִראׁשֹוִנים: 

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

 *            *          *  
  

  ברכת הגומל 

, לשבח  ' חה צריך לספר את ישועת ה ו כל מי שיצא מצרה לרו 
  : ולהודות לה' בפני רבים בזו הלשון 

ִּכי   .ַוֲאַכְּבָדה ִׁשְמ� ְלעֹוָלם   ,ֱא�ַהי ְּבָכל ְלָבִבי   ה'    אֹוְד� 
  .ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתָּיה  , ַחְסְּד� ָּגדֹול ָעָלי 

י, ִׁש ָצַרת ַנפְ   עַ ַהיֹודֵ ,  ָלם ֹו ֶמֶל� ָהע  ,ַאָּתה ה' ֱא�ֵהינּו   ָּברּו� 
הֹו  ָרע  ָדָבר  ָּפַדִני ,  יַעִני ִׁש ּוִמָּכל  ָצָרה  ּוִמָצָרה   , ּוִמָּכל 

ּוְגָאלַ  ֱהִקיַמִני,  ִני הֹוִציַאִני  ַרְגָלי  ְרָוָחה   , ְוַעל  ְוֶאל 
  ֲעָבָדיו:  ׁש ּפֹוֶדה ֶנפֶ   , ָּברּו� ַאָּתה ה'  ֱהִביַאִני: 

  הקהל יאמר 

הּוא ִיְגָמְל� ֶסָלה: , ֶׁשְגָמְל� טֹוב   צּור 
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  לימוד תורה   ת ברכ 
שמע ישראל, ה' אלוהינו, ה' אחד: אחד אלוהינו, גדול  

  אדונינו, קדוש ונורא שמו לעולם ועד. 
ִקּדשנו    ָּברּו�  אשר  העולם,  מלך  אלוהינו,  ה'  אתה 

והערב נא   . אמן במצוותיו 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  

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

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

ָלעּות ֶאת ָיֵעף ָּדָבר ָיִעיר ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ָיִעיר ִלי ֹאֶזן ִלְׁשֹמַע  
ַּכִּלּמּוִדים: ה' אלהים ָּפַתח ִלי ֹאֶזן ְוָאֹנִכי לֹא ָמִריִתי ָאחֹור  

ִלי ַעל ֵּכן לֹא ִנְכָלְמִּתי, ַעל  - לֹא ְנסּוֹגִתי: ה' אלוהים ַיֲעָזר 
רצון   יהי  ֵאבֹוׁש.  לֹא  ִּכי  ָוֵאַדע  ַּכַחָּלִמיׁש  ָפַני  ַׂשְמִּתי  ֵּכן 
חבַרי,   כל  עם  אַלי  מרוחך  שתתן  אלוהי  ה'  מלפניך 
תמיד,   בביתך  להסתופף  תורתך,  בדרכי  והדריכיני 
עץ החיים והטעימני ממטעמיך הצפונים    והוריני דרך 

  לצדיקי עמך. 
  אחר הלימוד תאמר: 

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

  . אמן ואמן לוהי. ברוך ה' לעולם,  א 
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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 0139438547 

MARSEILLE Dr. Andre Siahou 0491830677 
LAUSANE   
ISTAMBUL Mihal Orme        mihailorme@yahoo.com.tr 
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ב " ה'תשפ   בישראל   והצומות   המועדים   ימי   

  09/09/2021  א' בתשרי       חמישי      יום תרועה 

  18/09/2021  י' בתשרי     שבת      ים כיפור ה יום  

  23/09/2021  ו בתשרי " ט     חמישי      חג הסוכות 

  30/09/2021  ב בתשרי " כ     חמישי      שמיני עצרת 

  2110/20/03  בתשרי   ה " כ     ראשון        (דחוי) שביעי צום ה 

  15/12/2021  י' בטבת    רביעי      עשירי צום ה 

  16/02/2022  ד באדר " י     רביעי      פורים של    ' יום א 

  17/02/2022  באדר   ט"ו     חמישי      פורים של    ב' יום  

  16/04/2022  ד בניסן " י     שבת      ליל פסח 

  17/04/2022  ו בניסן" ט     ראשון      חג המצות 

  17/04/2022  בניסן  ט"ו     ראשון      הנפת העומר   יום 

  23/04/2022  בניסן  א " כ     שבת      שביעי עצרת 

  28/04/2022  בניסן   ו " כ     חמישי      הזיכרון לשואה יום  

  04/05/2022  ' באיירב     רביעי        צה"ל   ללי לח   יום הז' 

  05/05/2022  ' באייר ג     חמישי      יום העצמאות 

  29/05/2022  כ"ז באייר     ראשון      איחוד ירושלים יום  

  05/06/2022  בסיוון  ה'     ראשון      שבועות ה חג  

  2202/70/01  ' בתמוזי     ראשון      (דחוי) הרביעי צום  

  05/08/2022  ז' באב     שישי      צום שבעה באב 

  08/08/2022  ' באבי     שני      צום עשרה באב 

  28/09/2022  בתשרי   א'     רביעי         ג תשפ"   יום תרועה 
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Festivals, Holidays & Fasts - San Francisco 

Yom Teruah (New Year)  Thu. 0 09/202/8 1 

Yom Kippur Sat. 109/202/71  

Sukkoth Thu. 22 /09/2021 

Shemini Atzeret Thu. 29/09/2021 

Fast of Gedalia (Shevi'i) Sun. 110/202/03  

Fast of the 10th of Tevet Wed. 15/12/2021  

Purim (1st day) Wed. 15/02/2022 

Purim (2st day) Thu. 16/02/2022 

Eve of Passover (Pessah) Sat. 16/04/2022 

Passover (Pessah, 1st day) Sun. 17/04/2022 

Yom Hanaphat Ha'Omer Sun. 17/04/2022 

Shevi'i Atzeret (7th Passover) Sat. 23/04/2022 

Memorial Day (Holocaust) Thu. 28/04/2022 

Memorial Day (Soldiers) Wed. 04/05/2022 

Israel Independence Day Thu. 05/05/2022 

Annexation of Jerusalem  Sun. 29/05/2022 

Shavuot Sun. 05/06/2022 

The Fast of:   

   The 9th of Tammuz Sun. 07/2022/09  

   The 7th of Av Fri. 05/08/2022 

   The 10th of Av (Echa)  Mon. 08/08/2022 

Yom Teruah (New Year)  Wed. 27/09/2022 
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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 

2857  – לפ"ג    ב פ" ה'תש   

 )2202-1220 (  
From Creation – Sixth (6th) Year 

of the 3 50 th Lunar Cycle  

COMPLETED AND ARRANGED BY 

THE COURT FOR THE ESTABLISHMENT 

OF THE CALENDAR 

UNDER THE SUPERVISION AND APPROVAL OF 

THE COUNCIL OF HACHAMIM 

  
  



   


