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 הראשי לשה החדשה החכםברכת 

 ,עליו לטובה הבאה ח"תשע'ה שת ,החדשה השה בפרוס
 בברכת השלום עדתו ובות בי כל את לברך ברצוי

 רצון יהי ִלּבו לטובה. משאלות כל ושיתגשמו והאהבה
 ראש תהא זו ויעקב ששה יצחק אברהם אלוהי 'ה מלפי

  .הרוחית לגלותו וקץ וסוף העדתית לגאולתו והתחלה
 ובחסדיך הרבים אלוהיו ואלוהי אבותיו ברחמיך 'ה אא

והעימים הגן עליו מכל אויב ומציק ככתוב: ה'  הטובים
ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך ִלְפֵיֶכם, הּוא ִיָּלֵחם ָלֶכם: ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

 השיא את (דברים א', ל'). וברך .ִאְּתֶכם, ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֵיֶכם
 ,ראובן ריבלין מר השיא של מדיתו, כבוד העשירי
 ְוֵיְרְּד  :ירח בלי עד שלום ֹרבוְ , צדיק יפרח בימיו"ככתוב:
 ראש את ברך וכן". ארץ אפסי עד ומהר ,ים עד ִמָּים

 ואת הכסת חברי את ,תיהו ושריו בימין מר ,ממשלתו
 כוחות עם המשטרה את ,מפקדיו וחייליו כל עם צה"ל

 הקמים ֹאְיֶביך את 'ה ִיֵּתן " ככתוב: ,לזרועותיהם הביטחון
 דרכים ובשבעה אליך יצאו אחד בדרך ,לפיך ִָּגִפים עליך
  (דברים כ"ח, ז'). "לפיך יוסו

שמירת השבת מהווה אות וסימן לברית שבין עם ישראל 
ובין האל  יתברך, ככתוב: "...ִּכי אֹות ִהוא ֵּביִי ּוֵביֵיֶכם, 
ְלֹדֹרֵתיֶכם ָלַדַעת, ִּכי ֲאִי ה' ְמַקִּדְׁשֶכם" (שמות ל"א, י"ג). 

ת מהווה יום אשר בו כל בי המשפחה בוסף, יום השב
פגשים ומחזקים את הקשר המשפחתי שלהם אחד עם 
השי. כך יצאו למדים שבית אשר מתקיימת בו שמירת 
השבת זוכה גם לברכת האל יתברך וגם לחיזוק התא 
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  המשפחתי ושגשוגו.
 והן הדתי במישור הן להצלחתו אדגיש ואמר כי המפתח

 ילדו חיוך התורה. ולימוד החיוך הוא במישור החברתי
 החשובה המטרה הוא מצוותיו ולקיום לאהבת האל

ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם -ֲחְֹך ַלַּנַער, ַעל" ככתוב: ,שלו כהורים ביותר
 ו'). כ"ב, (משלי "ָיסּור ִמֶּמָּנה-ַיְזִקין, לֹא-ִּכי

 להיות חייב ובית בית בכל המשפחתי והחברתי היום סדר
  האדם. ואהבת האל אהבת החיוך,ושא  סביב סוב

 הבסיס היא כי להבין ועליו ריקה מתוכן איה זו אמירה
 ומשגשגות שמים יראות ועדה חברה ,בית משפחה, לקיום

   .דתית מבחיה חברתית והן מבחיה הן
 לעשייה למען ורתמו שהתדבו אלה לכל מיוחדת ברכה

 הוועדיםולחברי  היקרה, עדתו של קרה והרמת חיזוקה
  אמן. את שכרם, וישלם ויגמלם יעזרם האזוריים, שהאל

 כל את יברך ,אבותיו עם היה כאשר עמו אלוהיו' ה יהי
כל  את לפועל להוציא לו ויעזור ידיו לטובה מעשי

  .ושיקום) בייה ,חיוך(עייו  למול שִהצבו המשימות
אי פוה אליכם ומבקש ממכם לתרום בעיין יפה להקמת 

קראית כדי שוכל להפיץ את דבר ה' -ישיבת לימוד יהודית
"ּוְׁשַמְרֶּתם,  לכל עם ישראל ולכל בי האדם ככתוב:

ַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביְַתֶכם, ְלֵעיֵי ָהַעִּמים: ֲאֶׁשר 
ָחָכם ְוָבֹון, -ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה, ְוָאְמרּו ַרק ַעם-ִיְׁשְמעּון, ֵאת ָּכל

  (דברים ד',ו')." ֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזהַהּג
 ,ועימות טובות ,רבות לשים שתזכו

  ,העדה חכמי מועצת בשם
  ,פירוז יוסף בן משה החכם

  הראשי לעדה החכם
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  יו"ר המועצה העליוה ברכת

  
  קהל הקודש,

  שלום רב,
  

מקרא, בפתחה של שת תשע"ח -עדת בי - קהל הקודש
ובציון שבעים שה להקמתה המחודשת של מדיתו שאו 
ברכה מאת בורא עולם. בי הקהילה מקובצים בקהילות 

עם חיות המרוכזות סביב בתי כסת ומרכזים קהילתיים; 
ו עמותה יציגה ומתפקדת המוכרת על לארץ  ועלייתהקמ

אית העולמית; ובי עמותת היהדות הקר - ידי המדיה
העדה הים אזרחים שווי זכויות וחובות, ויחד עם זאת 

 שומרים על ייחודם ואמותם.
  

מאמצים רבים הושקעו לטובת שמירה על עדתו, קבוצת 
אשים שְּיַהּוּו גחלת אושית השומרת את מצוות התורה 
לפי הפשט. גחלת זו, תוכל בע"ה להצית להבות גדולות, 

  אל כל עם ישראל. –ולהביא את דבר ה' אל ציבור גדול 
  

החזון של עדתו לכבד את מורשתו, לשמר את עתידו. או 
שמור על מסורות הדת והתרבות, ולהישאר משיך ל

רלווטיים בעולם מתפתח באמצעות שיתוף הדורות 
קראים בקהילותיו, גדולות כקטות, -הבאים של יהודים

וללמד ולחך את בדרך אבותיו. עליו לחזק את קשרי 
הקהילה גם עם בי הקהילה המצאים בתפוצות במטרה 
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גריו מתגברים לטפח וליצור בריתות חזקות בעולם שאת
  כל יום. 

 
אי קורא לכל בי העדה לתת יד ולפעול כגוף אחד וכאיש 
אחד למען קידום העדה, למען חיזוק דרך התורה. כולו 
הלפיד, כולם מוזמים לקחת חלק ולתרום יחד, כל אחד 
כפי כוחו. ישם ושאים רבים בהם צריך עזרה. אא צרו 

  רתכם.קשר עם מוסדות העדה, שמח לקבל את עז
  
  

אי מברך את כל בי העדה, ואת כל התורמים 
והמתדבים, בברכת מועדים לשמחה, הצלחה במשאלות 

  לבכם לטובה, אהבה, שמחה ואושר.
  
  

  שליחכם
  לוי עודד

  העליונה המועצה"ר יו
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  היהדות הקראית

חלק בלתי פרד מעם  מהוויםהיהודים הקראים או, 
יתה למשה ש, תורה הכתובהישראל, מאמיים ב

כפי מקיימים אותה סיי ו-ע"ה במעמד הר ביאו
שקיימו אותה בזמן מלכות ישראל, מבלי להוסיף על 

  הכתוב או לגרוע ממו.
-הקראית מיוסדת על ספרהיהודית  הפרשות  

, 'הספרים, הת"ך, ממו היא שואבת את מצוות ה
המצוות כתוב בצורה יתברך ויתעלה. חלק מן 

מצוות אחדות יוצאות בהיקש על  ;מפורשת וברורה
  חכמיו. פירושיפי 

 ןמצוות בתורה, שצטוו עליה ןיש ,וסף על אלה  
סיי (כגון -אבותיו וקיימו אותן עוד לפי מעמד הר

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

  מדורי דורות.
ביאי הצדק  ההולכים בדרכיהקראים, היהודים   

והאמת, אים רואים לעצמם זכות וסמכות לשות 
, דברי תורה, שעליה אמר: "תורת ה' תמימה"

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

כלל עם ישראל יביא להגדלת ברכת השם ויקרב את 
  הגאולה, כפי הבטחת השם לאבותיו.
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  ראשי החודשיםקידוש 

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

ד ההלכה הקראית דוגמה לייחו ההלכה השורשית ומהווה
לכן דאגו חכמי הקראים להציח זאת  מן ההלכה הרבית.

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

 ".אמת –הירח 
 ישואין קבטשבעים "לשמור את  –ס ה החתן והכלה

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

, ה"ממשל", "הירח כעולה מן המשמע של המלים "אות
  חודש"."ו "ֵעד"
 ים" ככתוב: "ְוָהיּו ְלאֹ  – תאֹוִֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁש 

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

 .)9 "ו(תהילים קלַּבָּלְיָלה" 
  ֱֵאָמן ֶסָלה" – דעֶ ככתוב: "ְּכָיֵרַח ִיּכֹון עֹוָלם ְוֵעד ַּבַּׁשַחק 

 .)38פ"ט  ,(שם
  ֹ2ב "(שמות יככתוב: "ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם"  – שדֶ ח(.  

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

  אותם עד היותם משוכעים כי קיבלו עדות אמה.
דעת פי ראיית אור הירח קראו חכמיו "-קידוש עלל
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  ", כי זוהי הידיעה הוודאית.הברור
 כאשר בצר מיכולת חכמיו לקבל עדות על זיהוי אות  

ת של עות, אובך קריֹוהתחדשות אור הירח, מסיבות ִמ  –
וכדומה, סמכו על דרך שלדעתם מביאה את הידיעה 

", דעת ההקרבההקרובה ביותר לאמת ולזו קראו "
שחשבה בעייהם כראייה ממש. הקרבה אשר לא עמדה 

  דחו אותה. – במבחן המציאות
ההתפתחות הטכולוגית, קידום הידע האסטרוומי   

פשרו לו להגיע ולמידת ממצאי תצפיות אור הירח ִא 
מדויקות להפליא מהן יתן ללמוד מתי לתוצאות חישוב 

לאחר הסתתרו ראייה הראשוה של הירח תתאפשר ה
במידה ולא תהייה הפרעות זמיות המועות את הראייה, 

  ".הראייהאפשרות קראו חכמיו " ולזה

 ומי אסףהמקורות מהםמידע אסטרו:  

"יו מון" (הירח החדש) של  תתוכ, תוכת פטר וסמית
"מון קלקולטור" (מחשב הירח)  תתוכ, מכון זפיר סרביס

תחזיות ו "חזון שמים" מישראל תתוכ, קיגדם-יוייטד
  .מצפה הכוכבים מדרום אפריקה

*      *      *  
הרשמי והיחיד של  סמךהיו הלוח המולוח שה זה 

מועצת  מופץ ע"יהיהדות הקראית העולמית, ורק הוא 
להחות החפצים את חבריה ובא  ומחייבחכמי העדה 

  על פי אפשרות הראייה.בקיום מועדי השם 
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  החיות כלליות
ראשי החודשים קבעו בסיוע שיטות חישוב מדעיות   .א

 בעולםהמספקות ממצאים על אפשרות ראיית הלבה 
 באופק מדית ישראל.ביחס לשקיעת השמש 

לפי  בעולם בלילה בו קבעו ראש חודש תראה הלבה  .ב
לא יהיו כלומר אם יהיה האופק צח ( שקיעת השמש בארץ

גורמים מפריעים כגון: עים, לחות, הפרעות 
 אטמוספריות, טופוגרפיות וכדומה).

 בדקות שרות הירחין משך זמן בתחילת כל חודש מצו  .ג
קיעת הירח הו משך הזמן משקיעת השמש ועד ש. זבארץ

זווית  ,של הירח חלקו המואר יםכמו כן מצוי .בערב ר"ח
י ארץ וצורתו ,טיית החרמשי שוכלעי. 

 בכל עמוד של חודשי השה צייו את זריחת השמש.  .ד
 מחלף הירח כל חודש צייו את הזמים בהם חל רגעב  .ה

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

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

שעון חורף, אולם בההגת שעון קיץ יש לתקן בהתאם. 
זמי השקיעה באופקים אחרים הם שוים והם תלויים 

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

 מהתאריך הבילאומי המתחיל מחצות הלילה.
ש. חצי שעה לפי שקיעת השמ –כיסת שבת, חג ומועד   .ח

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

  וההיטהרות תקפה לאחר שקיעת השמש.
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 תשרי  ה'תשע"ח
Sep./Oct.2017השביעיהחודש 

45זוית  2.39°חלקו המואר %דקות59

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

שישיא
ערש"ק  17:10

17:4022

17:3823וילך,  שבת רחמיםפרשתשבתב

ליל סליחות*ראשוןג
מוש"ק  18:07

17:3724

17:3625ליל סליחות*שניד

ליל סליחות*שלישיה
 

17:3426

ליל סליחות*רביעיו
 

17:3327

17:3228ליל סליחות*חמישיז

ליל סליחות*שישיח
ערש"ק  17:00

17:3029

17:2930האזיו , שבת רחמיםפרשתשבתט

Oct17:281 ראשוןי

שנייא
מוצאי יוה"כ 17:56

17:262

17:253שלישייב

17:244רביעייג

חמישייד
עמ"ק  16:44

17:225

חג הסוכות  פ. אמורשישיטו
ערש"ק  16:51

17:216

שרות הירח 

זריחת השמש 05:23

* ימים אשר אין עורכים בהם טקסי נישואין

יום תרועה  פרשת  קדשים

יום הכיפורים,  פ.  אחרי מות

10



 תשרי  ה'תשע"ח
Oct.2017השביעיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

זאת הברכהפרשת*שבתטז
 

17:207

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

17:198

17:179ד' של סוכות        *שנייח

17:1610ה' של סוכות        *שלישייט

17:1511ו' של סוכות        *רביעיכ

ז' של סוכות        *חמישיכא
עמ"ק 16:44

17:1412

שמיי עצרת  פ. וזאת הברכהשישיכב
ערש"ק 16:43

17:1313

בראשיתפרשתשבתכג
 

17:1214

#ראשוןכד
מוש"ק 17:41

17:1115

 שניכה
 

17:1016

שלישיכו
 

17:0817

רביעיכז
 

17:0718

17:0619מ"ה 21:12חמישיכח

שישיכט
ערש"ק 16:35

17:0520

חפרשתשבתל
ערב ראש חודש

17:0421

זריחת השמש 05:33

 # ימים אשר אין עורכים בהם אירועי שמחה

צום השביעי 

11



 חשון ה'תשע"ח
Oct./Nov.  2017השמיניהחודש 

42זוית  3.49°חלקו המואר %דקות80

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

ראש חודש חשון ראשוןא
מוש"ק  17:33

17:0322

17:0223שניב

17:0124שלישיג

17:0025 רביעיד

חמישיה
  16:5926

שישיו
ערש"ק  16:28

16:5827

16:5728לך-לךפרשתשבתז

ראשוןח
מוש"ק  17:26

16:5629

16:55  שניט
30

שלישיי
  16:5431

Nov.16:531 רביעייא

חמישייב
  

16:532

שישייג
ערש"ק 16:22

16:523

16:514וירא,  עקידת יצחקפרשתשבתיד

ראשוןטו
מוש"ק 17:20

16:505

זריחת השמש 05:43

שרות הירח 

12



 חשון ה'תשע"ח
Nov.  2017השמיניהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

16:496 שניטז

שלישייז
  

16:497

 רביעייח
 

16:488

חמישייט
  

16:479

שישיכ
ערש"ק 16:16

16:4610

16:4611חיי שרהפרשתשבתכא

ראשוןכב
מוש"ק 17:15

16:4512

 שניכג
 

16:4513

שלישיכד
  

16:4514

 רביעיכה
 

16:4415

חמישיכו
  

16:4416

שישיכז
ערש"ק  16:13

16:4317

16:4218מ"ה 13:42תולדותפרשתשבתכח

ראשוןכט
ערב ראש חודש

מוש"ק 17:11
16:4119

זריחת השמש 05:55

13



 כסלו ה'תשע"ח
Nov./Dec.2017התשיעיהחודש 

28זוית  1.33°חלקו המואר %דקות58

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

שניא
 

16:4120

שלישיב
 

16:4121

רביעיג
 

16:4022

16:4023חמישיד

שישיה
ערש"ק 16:10

16:4024

16:4025ויצא,  סולם יעקבפרשתשבתו

ראשוןז
מוש"ק 17:09

16:3926

16:3927 שניח

שלישיט
  

16:3928

16:3929רביעיי

חמישייא
  

16:3930

.Decשישייב
ערש"ק 16:09

16:391

16:392וישלחפרשתשבתיג

ראשוןיד
מוש"ק 17:09

16:393

 שניטו
 

16:394

זריחת השמש 06:08

שרות הירח 

ראש חודש כסלו
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 כסלו ה'תשע"ח
Dec.2017התשיעיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'זריחת השמש 06:20יוםתאריך

שלישיטז
 

16:395

16:396 רביעייז

חמישייח
  

16:397

שישייט
ערש"ק 16:09

16:398

16:399 וישבפרשתשבתכ

ראשוןכא
מוש"ק 17:09

16:3910

 שניכב
 

16:3911

שלישיכג
  

16:4012

16:4013 רביעיכד

חמישיכה
  

16:4014

שישיכו
ערש"ק 16:10

16:4015

16:4116 מקץפרשתשבתכז

ראשוןכח
מוש"ק 17:11

16:4117

 מ"ה 08:30שניכט
 

16:4118

16:4219 שלישיל
ערב ראש חודש
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 טבת ה'תשע"ח
Dec. 2017/Jan. 2018 העשיריהחודש 

26זוית  1.65°חלקו המואר %דקות69

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

16:4220רביעיא

חמישיב
 

16:4321

שישיג
ערש"ק 16:13

16:4322

16:4423ויגשפרשתשבתד

ראשוןה
מוש"ק 17:14

16:4424

שניו
 

16:4525

שלישיז
  

16:4526

 רביעיח
 

16:4627

חמישיט
ערב צום

16:4728

#שישיי
ערש"ק 16:17

16:4729

16:4830ויחיפרשת#שבתיא

#ראשוןיב
מוש"ק 17:19

16:4931

Jan. 201816:491#שנייג

#שלישייד
  

16:502

#רביעיטו
 

16:513

זריחת השמש 06:31

צום העשירי 

שרות הירח 

# ימים אשר אין עורכים בהם אירועי שמחה

ראש חודש טבת
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 טבת ה'תשע"ח
Jan. 2018העשיריהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

#חמישיטז
  

16:524

#שישייז
ערש"ק 16:23

16:535

ואלה שמותפרשת#שבתיח
 

16:536

#ראשוןיט
מוש"ק 17:24

16:547

 #שניכ
 

16:558

#שלישיכא
  

16:569

 #רביעיכב
 

16:5710

#חמישיכג
  

16:5811

#שישיכד
ערש"ק 16:29

16:5912

17:0013 ואראפרשת#שבתכה

#ראשוןכו
מוש"ק 17:30

17:0014

 #שניכז
 

17:0115

#שלישיכח
 

17:0216

#רביעיכט
מ"ה 04:16

17:0317

17:0418 #חמישיל

זריחת השמש 06:36  

# ימים אשר אין עורכים בהם אירועי שמחה

ערב ראש חודש

17



 שבט ה'תשע"ח
Jan./ Feb. 2018האחד עשרהחודש 

24זוית  2.12°חלקו המואר %דקות77

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

שישיא
ערש"ק  16:35

17:0519

17:0620בא אל פרעהפרשתשבתב

ראשוןג
מוש"ק 17:37

17:0721

שניד
 

17:0822

שלישיה
 

17:0923

17:0924 רביעיו

חמישיז
  

17:1025

שישיח
ערש"ק 16:41

17:1126

17:1227 בשלחפרשתשבתט

ראשוןי
מוש"ק 17:43

17:1328

 שנייא
 

17:1429

שלישייב
  

17:1430

 רביעייג
 

17:1531

חמישייד
 

Feb.17:161

שישיטו
ערש"ק 16:47

17:172

זריחת השמש 06:35

שרות הירח 

ראש חודש שבט         
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 שבט ה'תשע"ח
Feb. 2018 האחד עשרהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

יתרופרשתשבתטז
 

17:183

ראשוןיז
מוש"ק 17:49

17:194

17:205 שנייח

שלישייט
  

17:216

 רביעיכ
 

17:227

חמישיכא
  

17:228

שישיכב
ערש"ק 16:53

17:239

17:2410 משפטיםפרשתשבתכג

ראשוןכד
מוש"ק 17:55

17:2511

 שניכה
 

17:2612

שלישיכו
  

17:2713

 רביעיכז
 

17:2814

חמישיכח
  

17:2815

שישיכט
ערש"ק 16:59

17:2916

תרומהפרשתשבתל
ערב ראש חודש

17:3017

זריחת השמש 06:28

מ"ה 23:04
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 אדר ה'תשע"ח
Feb./Mar.2018 השנים עשרהחודש 

22זוית  3.14°חלקו המואר %דקות91

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

ראשוןא
מוש"ק   18:01

17:3118

שניב
 

17:3219

שלישיג
 

17:3220

17:3321רביעיד

חמישיה
 

17:3422

שישיו
ערש"ק 17:05

17:3523

17:3524שבת סמוך לפורים  פרשת תצוהשבתז

ראשוןח
מוש"ק 18:06

17:3625

17:3726 שניט

שלישיי
  

17:3827

 רביעייא
 

17:3828

Mar.17:391חמישייב

ערש"ק 17:09ערב פורים         שישייג
17:392

17:403יום א של פורים  פרשת כי תישאשבתיד

יום ב של פורים          ראשוןטו
מוש"ק  18:11

17:414

שרות הירח 

ראש חודש אדר            

זריחת השמש 06:15
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 אדר ה'תשע"ח
Mar.2018 השנים עשרהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:425שניטז

שלישייז
 

17:436

רביעייח
  

17:437

חמישייט
  

17:448

שישיכ
ערש"ק 17:15

17:459

ויקהלפרשתשבתכא
 

17:4510

ראשוןכב
מוש"ק 18:16

17:4611

 שניכג
 

17:4712

שלישיכד
  

17:4713

 רביעיכה
 

17:4814

חמישיכו
  

17:4915

שישיכז
ערש"ק 17:19

17:4916

17:5017 מ"ה 15:11פקודי    פרשתשבתכח

ראשוןכט
מוש"ק 18:21

17:5118

זריחת השמש 05:59

ערב ראש חודש
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 ניסן ה'תשע"ח
Mar./Apr. 2018 הראשוןהחודש 

28זוית  1.51°חלקו המואר %דקות57

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

שניא
 

17:5119

שלישיב
 

17:5220

רביעיג
 

17:5321

חמישיד
 

17:5322

שישיה
ערש"ק 17:24

17:5423

17:5524ויקראפרשתשבתו

ראשוןז
מוש"ק 18:25

17:5525

17:5626 שניח

שלישיט
  

17:5727

17:5728 רביעיי

חמישייא
  

17:5829

שישייב
ערש"ק 17:29

17:5930

17:5931צו ,  שבת הלל הגדולפרשתשבתיג

.Apr   ליל הסדרראשוןיד
 מוש"ק. 18:30

18:001

  "החודש הזה לכם ראש חודשים

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

שרות הירח 

זריחת השמש 05:42

ראש חודש יסן
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 ניסן ה'תשע"ח
Apr. 2018הראשוןהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'ז.השמש 5:24ספירת העומריוםתאריך

18:012שניטו

*שלישיטז
מומ"ק 18:31

18:013

18:024*רביעייז

18:035*חמישייח

ערש"ק 17:33    *שישייט
18:036

18:047שמייפרשת*שבתכ

18:058שביעי עצרת  פרשת בשלח הנפת העומרא *ראשוןכא

ב שניכב
מומ"ק 18:35

18:059

גשלישיכג
  

18:0610

ד *רביעיכד
 

18:0711

18:0712ה *חמישיכה

ו שישיכו
ערש"ק 17:38

18:0813

18:0914תזריע,  מצורעפרשתש.א שבתכז

חראשוןכח
מוש"ק 18:39

18:0915

18:1016מ"ה 03:57טשניכט

ישלישיל
ערב ר"ח,

18:1117

 # יום הזכרון לשואה #

חג המצות  פרשת בא אל פרעה

ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
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 אייר ה'תשע"ח
Apr./ May. 2018השניהחודש 

28זוית  3.34°חלקו המואר %דקות90

Dateש.שמשכני'/יצ'ז.השמש 5:05ספירת העומריוםתאריך

18:1118יארביעיא

  יום העצמאותיבחמישיב
 

18:1219

יגשישיג
ערש"ק  17:43

18:1320

18:1321אחרי מותפרשתש.ב שבתד

טוראשוןה
מוש"ק 18:44

18:1422

18:1523טזשניו

יזשלישיז
 

18:1524

18:1625 יחרביעיח

יטחמישיט
 

18:1726

כשישיי
ערש"ק 17:48

18:1827

18:1828קדושיםפרשתש.גשבתיא

כבראשוןיב
מוש"ק 18:49

18:1929

18:2030כגשנייג

May.18:201כדשלישייד

18:212כהרביעיטו

שרות הירח 

ר"ח אייר,  יום הזיכרון לחללי צה"ל
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 אייר ה'תשע"ח
May. 2018השניהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'ז.השמש 4:49ספירת העומריוםתאריך

18:223כוחמישיטז

כזשישייז
ערש"ק 17:53

18:234

18:245אמורפרשתש.דשבתיח

כטראשוןיט
מוש"ק 18:54

18:246

18:257לשניכ

18:268לאשלישיכא

18:269לברביעיכב

18:2710לגחמישיכג

לדשישיכד
ערש"ק 17:58

18:2811

18:2812בהר סי,  בחוקותיפרשתש.השבתכה

יום ירושליםלוראשוןכו
מוש"ק 18:59

18:2913

18:3014לזשניכז

מ"ה 13:49לחשלישיכח
 

18:3015

18:3116לטרביעיכט
ערב ראש חודש
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 סיון ה'תשע"ח
May. 2018השלישיהחודש 

38זוית  2.14°חלקו המואר %דקות65

Dateש.שמשכני'/יצ'ז.השמש 4:38ספירת העומריוםתאריך

18:3217מחמישיא

מאשישיב
ערש"ק 18:02

18:3218

18:3319במדברפרשתש.ושבתג

מגראשוןד
מוש"ק 19:04

18:3420

18:3421מדשניה

מהשלישיו
 

18:3522

 מורביעיז
 

18:3623

18:3724מזחמישיח

מחשישיט
ערש"ק 18:07

18:3725

18:3826שאפרשתש.זשבתי

18:3927ראשוןיא

שנייב
מומ"ק 19:17

18:3928

שלישייג
  

18:4029

 רביעייד
 

18:4030

חמישיטו
  

18:4131

שרות הירח 

חג שבועות   פרשת יתרו 

ראש חודש סיון
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 סיון ה'תשע"ח
Jun.2018השלישיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

.Junשישיטז
ערש"ק 18:11

18:411

18:422בהעלותךפרשתשבתיז

ראשוןיח
מוש"ק 19:12

18:423

 שנייט
 

18:434

שלישיכ
  

18:435

18:446 רביעיכא

חמישיכב
  

18:447

שישיכג
ערש"ק 18:15

18:458

18:459שלח לךפרשתשבתכד

ראשוןכה
מוש"ק 19:16

18:4610

18:4611שניכו

שלישיכז
  

18:4712

18:4713מ"ה 21:44רביעיכח

18:4814חמישיכט

זריחת השמש 04:31

ערב ראש חודש
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 תמוז ה'תשע"ח
Jun.2018הרביעיהחודש 

49זוית  1.21°חלקו המואר %דקות41

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

שישיא
ערש"ק 18:18

18:4815

18:4816קרח פרשתשבתב

ראשוןג
מוש"ק 19:18

18:4817

18:4918שניד

שלישיה
 

18:4919

 רביעיו
 

18:5020

18:5021חמישיז

שישיח
ערש"ק 18:20

18:5022

18:5123ע.צוםחקת התורהפרשתשבתט

צום הרביעי   דחוי#ראשוןי
מוש"ק  19:21

18:5124

#18:5125שנייא

#18:5126שלישייב

18:5127 #רביעייג

#חמישייד
  

18:5128

#שישיטו
ערש"ק 18:21

18:5129

שרות הירח 

# ימים אשר אין עורכים בהם אירועי שמחה

זריחת השמש 04:29

ראש חודש תמוז             
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 תמוז ה'תשע"ח
Jun./Jul.2018הרביעיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

בלקפרשת#שבתטז
 

18:5130

.Jul#ראשוןיז
מוש"ק 19:21

18:511

 #שנייח
 

18:512

#שלישייט
 

18:513

18:514 #רביעיכ

#חמישיכא
  

18:515

#שישיכב
ערש"ק 18:21

18:516

18:517 פיחספרשת#שבתכג

#ראשוןכד
מוש"ק 19:21

18:518

 #שניכה
 

18:509

#שלישיכו
  

18:5010

18:5011 #רביעיכז

#חמישיכח
 

18:5012

ערש"ק 18:19      מ"ה 04:48  #שישיכט
18:4913

מטות,  מסעיפרשת#שבתל
ערב ראש חודש

18:4914

זריחת השמש 04:42

# ימים אשר אין עורכים בהם אירועי שמחה
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 אב ה'תשע"ח
Jul.2018החמישיהחודש 

46זוית  3.81°חלקו המואר %דקות78

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

#ראשוןא
מוש"ק 19:19

18:4915

#18:4816שניב

#18:4817שלישיג

 #רביעיד
 

18:4718

#חמישיה
  

18:4719

#שישיו
ערש"ק 18:16

18:4620

אלה הדבריםפרשת#שבתז
ערב צום

18:4621

צום שבעה באב  דחוי #ראשוןח
מוש"ק 19:15

18:4522

#שניט
ערב צום 

18:4523

18:4424צום עשרה באב#שלישיי

18:4425 רביעייא

18:4326חמישייב

שישייג
ערש"ק 18:13

18:4327

18:4228ואתחן  שבת נחמהפרשתשבתיד

ראשוןטו
מוש"ק 19:11 

18:4129

שרות הירח 

# ימים אשר אין עורכים בהם אירועי שמחה

זריחת השמש 04:39

ראש חודש אב      
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 אב ה'תשע"ח
Jul./Aug.2018החמישיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

 שניטז
 

18:4130

שלישייז
  

18:4031

Aug.18:391 רביעייח

חמישייט
 

18:382

שישיכ
ערש"ק  18:07

18:373

עקבפרשתשבתכא
 

18:374

ראשוןכב
מוש"ק 19:06

18:365

 שניכג
 

18:356

שלישיכד
  

18:347

 רביעיכה
 

18:338

חמישיכו
  

18:329

שישיכז
  ערש"ק  18:01

18:3110

18:3011מ"ה 11:57ראה       פרשתשבתכח

ראשוןכט
מוש"ק 18:59

18:2912
ערב ראש חודש

זריחת השמש 04:49
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 אלול ה'תשע"ח
Aug.2018השישיהחודש 

46זוית  2.47°חלקו המואר %דקות59

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

18:2813שניא

שלישיב
 

18:2714

18:2615 רביעיג

חמישיד
 

18:2516

שישיה
ערש"ק 17:54 

18:2417

18:2318שופטיםפרשתשבתו

ראשוןז
מוש"ק 18:52

18:2219

שניח
 

18:2120

שלישיט
  

18:2021

רביעיי
 

18:1922

חמישייא
 

18:1823

שישייב
ערש"ק 17:47 

18:1724

18:1525כי תצאפרשתשבתיג

ראשוןיד
מוש"ק 18:44

18:1426

 שניטו
 

18:1227

ראש חודש אלול

שרות הירח 

זריחת השמש 04:58
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 אלול ה'תשע"ח
Aug./Sep.2018השישיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

שלישיטז
 

18:1128

 רביעייז
 

18:1029

חמישייח
  

18:0930

שישייט
ערש"ק 17:38

18:0831

Sep.18:071כי תבואפרשתשבתכ

ראשוןכא
מוש"ק 18:35 

18:052

18:043 שניכב

שלישיכג
  

18:034

 רביעיכד
 

18:025

חמישיכה
  

18:006

שישיכו
ערש"ק 17:29

17:597

 17:588צביםפרשתשבתכז

מ"ה 20:01ראשוןכח
מוש"ק 18:26

17:569

שניכט
ערמ"ק 17:25

17:5510
ערב ראש חודש         

זריחת השמש 05:08
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 תשרי  ה'תשע"ט
Sep. 2018השביעיהחודש 

39זוית  1.31°חלקו המואר %דקות46

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

17:5411שלישיא

ליל סליחות*רביעיב
מומ"ק   18:24

17:5312

17:5113ליל סליחות*חמישיג

ליל סליחות*שישיד
ערש"ק 17:20

17:5014

17:4915וילך,  שבת רחמיםפרשתשבתה

ליל סליחות*ראשוןו
מוש"ק 18:18    

17:4816

17:4617ליל סליחות*שניז

ליל סליחות*שלישיח
 

17:4518

ליל סליחות*רביעיט
ערב יוה"כ 17:14

17:4419

17:4220יום הכיפורים,   פרשת אחרי מותחמישיי

שישייא
  ערש"ק  17:11

17:4121

17:4022האזיופרשתשבתיב

ראשוןיג
מוש"ק 18:08

17:3823

שנייד
ערמ"ק 16:44

17:3724

17:3625שלישיטו

מוצאי יוה"כ 18:11

חג הסוכות   פרשת אמור

* ימים אשר אין עורכים בהם טקסי נישואין

שרות הירח 

זריחת השמש 05:17

יום תרועה  פרשת  קדשים
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 תשרי  ה'תשע"ט
Sep./Oct.2018השביעיהחודש 

Dateש.שמשכני'/יצ'יוםתאריך

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

17:3426

17:3327ג' של סוכות       *חמישייז

ד' של סוכות*שישייח
עש"ק  17:02

17:3228

וזאת הברכהפרשת*שבתיט
 

17:3029

ו' של סוכות*ראשוןכ
מוש"ק 17:59

17:2930

ז' של סוכות      Oct    *שניכא
עמ"ק  16:58

17:281

17:262*שלישיכב

רביעיכג
מומ"ק 17:55

17:253

17:244צום השביעי   #חמישיכד

שישיכה
ערש"ק 16:52

17:225

17:216 בראשיתפרשתשבתכו

ראשוןכז
מוש"ק 17:50

17:207

שניכח
  

17:198

מ"ה 05:47שלישיכט
 

17:179

17:1610 רביעיל

שמיי עצרת  פרשת וזאת הברכה

 # ימים אשר אין עורכים בהם אירועי שמחה

זריחת השמש 05:26

ערב צום

ערב ראש חודש
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עומדים להישאהודעה ל  
מאז הקמת המדיה, מוכר הרב הראשי של העדה 

המדיה מספקת תעודות שם ישואין וגירושין; כרו
רגילות ותקפות לצורך רישום ממלכתיות  ישואים
  ו.טקס ערך לפי מהגו ואמותהורק  םהישואי

ולפי צודק ו ישואין בעדה היו הליך כוןלהרישום   
, שוויוי, עים ומכובד. קלאמותו ומהגו, והוא 

מוכרים לכל דבר ועיין על  הישואים בסופו של ההליך,
  .מלאמדית ישראל, באופן  ידי

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

 לפחותיום  45, רמלהמשרד העדה בבשום הישואין יר
בלבוש צוע . ללשכה יש להגיע לפי תאריך הישואין

מצוידים בתעודות זיהוי  כעדים, בליווי ההוריםו
  שלוש תמוות של כל אחד מבי הזוג.בו מעודכות

 יהודים שלא שיהם ולדו למשפחה קראיתזוג -בי  
יכולים  אליה, ומבקשים להישא בעדה ולהצטרף

ועליהם לפות לבית הדין לקבלת הדרכה לעשות כן, 
  והחיות.

לתשומת לב הזוגות, מודגש כי אין עורכים ישואין      
י שבתות, בחגים בימים המקודשים, בשבתות ובמוצא

ובמועדים, וכן אין עורכים ישואין בימי צער ואבלות 
  #).-* או ב-ב השה (הימים מסומים בלוח
  !לזוגות הישאים ברכותיו
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  ברית מילה
עולם, יש -שבין עם ישראל לבין בוראאת ברית המילה, 

ביום השמיי להולדת הבן, אפילו אם הוא חל  םלקיי
  ובתאי שהולד בריא. בחג,בשבת או 

העור ( את העורלההתורה מצווה אותו למול   
המכסה את העטרה) בכלי חד כדי שלא יכאב לימול 

  ., ולא דבר אחר וסף על כךיתר על המידה
 לאהמוהלים הקראים אמים לפשט הכתוב,   

וסף למילה שי הליכים וספים שמבצעים במבצעים 
הסרת העור שהיה  ,'פריעה'המוהלים הרביים, והם: 

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

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

  . הרפס, שעלולות להיגרם לתיוקות
ה ביחד עם בוסף, מילת העור הפימי של העורל  

החיצוי מוע כאב מיותר לתיוק ומפחית את החששות 
   .בריאותייםזקים ל

אם ולד לכם בן שמח לסייע לכם בהזמת אחד   
בהזמת רב או מהמוהלים המקצועיים שלו, וכן 

  שבחרתם.לכל מוהל מקהלה לטקס ברית המילה, 
  052-2948842: החכם משה יוסףהמוהל 
 054-4925687: המוהל החזן מאור דבח   
  050-2305146 :גולן יוסףהמוהל 
  08-8664491: הרב יוסף אלגמילהמוהל  
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  אבלות וקבורה

מפעילה חברת קדישא לפי מהגו, לטיפול בכל  העדה
  "ו.ח, הקבורהעייי 

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

  למוחת עולמים בהקדם האפשרי. ואת מתלהב
באשדוד,  :יש לדווח מיד על המקרה למשרד הקהילה  

(מר  052-4236448, או   08-8532655: ובסביבה גת בקריית
בימין  – הארץ ובשאר במצליח, ברמלהיוסף אלגזר). 

  .054-5550443אלגזר  
יש לדאוג לקבל תעודת פטירה בשלושה עותקים   

פות ללשכת הבריאות האזורית ולחתומים ע"י רופא, 
הפטירה -קבורה וזאת עם הגשת תעודת-שיוןילקבלת ר

הזהות של הפטר. (אם הפטר פטר בבית -בצירוף תעודת
  ).דחולים ותים שם רישיון קבורה מי

דה הקבורה יש לפות למשרדי הע-שיוןיעם קבלת ר  
לקביעת מועד הלוויה. שירותי הקבורה יתים בחים, 
וכוללים העברת הפטר לבית העלמין (אם פטר בקרבת 

וקבורה; יהול הלוויה וצידוק  תכריכיםמקום); רחיצה, 
   הדין ע"י הרב.

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

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

קראי. בית -היהודי הדין בית פועל ברמלה העדה במרכז
הדין עוסק בין היתר בכל עייי הישואים והגירושין בין 

  בי זוג.
בשה שעברה יתן פסק הדין של בית המשפט   
ראש  'הרב משה פירוז  1147/14בג"ץ ליון בהע

. פסק הדין המהפכי הזה הפך את ההכרה של הממשלה
-קראי להכרה דה-מדית ישראל בבית הדין היהודי

פאקטו. משמעות הדבר הוא -יורה ולא רק להכרה דה
שבית הדין הקראי הוכר על ידי בית המשפט העליון 

  כבית דין דתי לכל דבר ועיין.
לצדדים בי העדה  מאפשר הקראיהדין  בית  

 במהלך שמתעורר קושי לכל ווח צודק פתרוןהקראית 
  .בית לשלום להגיע יסיון לרבות, הישואים חיי

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

 ידי על מוכרים העדה מטעם המתקיימים הגירושים
 הדין בית מוסמך, כן כמו .מלא באופן ישראל מדית
ולהכריע בעייי חלוקת  הזוג בי ממוות בעייי לדון
  .רכוש
 הרבי הדין לבית מהגעה פטורים העדה בי זוג בי  

 בו במקרה אף , וזאתואים כפופים לסמכות שיפוטו
 במקרה. שם להתדיין לבוא תביעהכגד בן עדה  הוגשה
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 לקבל כדי, הדתית המועצה מזכירות אל לפות יש, כזה
, בו יוסבר כי מאחר ובן סירוב כתבמאת עו"ד של העדה 

הוא לא יגיע  –הקראים הזוג מה על עדת היהודים 
  בבית דין רבי.להתדיין 

 מטפל בהם הושאים בכל הדין בבית תיק לפתיחת  
אברהם גבר, הרב , הדין בית לאב לפות יש, הדין בית

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

  
  

  תרומה לקהילה

עמותת היהדות הקראית העולמית (ע"ר) היה מוסד 
תרומה  ה.לפקודת מס הכס 46וכר לפי סעיף ציבורי מ

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

  שכיר שמשלם מס הכסה.

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

  חוק.בכפוף לבחזרה, בגין מס ששילם, 

, ויכולה תרומתך חשובה לו לצורך המשך הפעילות
    !ךלהועיל גם ל
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  ופעיליה הקהילהמוסדות טלפוים של 

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

  08-9221598|  פקס  08-9249104' טל

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

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

052-6863783חן כהן - מזכיר מועצת החכמים   
  08-8532655  הדתית המועצה מזכיר -ד"ר אברהם כפלי 

052-3005353  יו"ר המועצה העליוה - עודד לוי 
050-5704479  סיו"ר המועצה העליוה - עדי ירושלמי
053-7506455  סיו"ר המועצה העליוה - יהושע דרורי
054-2613379   מכ"ל העמותה - שלמה גבר

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

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

  08-9924796| טל':  08-9963666פקס: 
  052-2948842  שוחט ומוהל, רב אופקים- שה יוסףמ החכם
  052-4708521  יו"ר סיף אופקים – כדר עבדיה

  052-6656061  גזבר - שלמה טופחי
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 יףדאשדו ס 
  karaite2010@gmail.com  , אשדוד4ת"ד |  7' האצ"ל רח

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

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

  08-8568835  רב אשדוד - אליהו דבח החכם
  054-2122297"רב ביה"כ "כתר תורה - מגדי שמואל החכם
  054-2284088  ופעיל חיוך מ"מ רב אשדוד - בן יוסף

  054-5619144  ופעיל חיוך ג. בית הכסת -יוסי יפת 
  052-6434025  מ"מ רב אשדוד - ד"ר אברהם כפלי

  08-8664491  ומוהל רב באשדוד - יוסף אלגמיל הרב
  050-2305146   מוהל -גולן יוסף 

  
  052-3507801  יו"ר זמי סיף אשדוד -טוביה אלגזר 

  050-7508723  גזבר זמי סיף אשדוד –יוה סעד פירוז 
 053-7506455  מזכיר זמי סיף אשדוד –יהושע דרורי 

  

  יףשבע-ארב ס 
  , ב"ש4361רח' אברהם אבינו, שכונה ד' | ת"ד ב"כ יהב

  08-6492283': טל    
   שבע-בבאררב  - יוסף מורד החכם
  054-4918348  החכם הראשי - זמשה פירו החכם
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057-7205182  ך ועוזר רבפעיל חיו - שמחון פירוז
053-7955655  שבע-באר סיףיו"ר  - פסח אברהם

052-2264940  שבע-באר סיף גזבר – דוד אלגזר
052-2768702  שבע-באר סיף מזכיר -לוי אילן

050-6727192  שבע-פעיל בבאר - מרדכי אלטי

 בית עזרא
052-6620440  עזרא-חזן בבית - חן רצון

 יףים-בת ס 
  ים-בת ,10 יבה| ת 7"כ "שערי תקווה", רח' העצמאות יהב

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

054-4425420  ג. בית הכסת – יהושע סייהו
050-5704479  ים-בת סיףיו"ר  - ירושלמיעדי 

054-9077348  ים-בת סיף גזבר – אלפרד פירוז
077-5046378  ים-בת סיף מזכיר –חביב פאר 

 יףירושלים ס 
  02-6286688  , הרובע היהודי8כנסת, רח' הקראים הבית 

  מורשת בני מקרא" מרכז"
  02-5857935  ירושליםברב  - משה דבח רבה

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

054-8048143  מושב מצליחרב ב - דוד אלישע החכם
08-9242098  במושב מצליח חזן - כהן אברהם החכם

  052-4793080  חיוך פעיל - אסף כהן
050-8319483  מצליח סיףיו"ר  - ריה מסעודה

  052-5773154  הסיף גזבר - חיים כהן
054-4572539  מזכירת הסיף – אסתר לוי

 ערד 
08-9950045  רב אזור הדרום - אברהם סרגי החכם

052-9469189  ערדבחזן  - החזן יצחק סרגי

 יףגת-יתיקר ס 
08-6887508  17 גת רחבתהכנסת ברח'  בית

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

 יף ראשון לציוןס 
  6הכנסת ברח' נחמן סירקין  בית

052-3663994  ראשל"צ סיףיו"ר  - יעקב אברהם
050-5229700  ראשל"צ סיף גזבר – יוסף אלישע

054-7910304  ראשל"צ סיףמזכיר  –מלאכי אושרן 
  052-5715688  פעיל - מרדכי אלישע
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 יףרמלה ס
  , רמלה92ת"ד 
08-9250808  16 קלאוזנר' רח - "ענן הנשיא"כנסת הבית 
08-9248435  צבי-רח' בן - "חיזוק אמונה" נסתכה יתב

054-5550443  חברה קדישא, בנימין אלגזר
08-9250825  5 דניאל מנחם' רחאטליז רמלה, 

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

  054-4925687  משרת בקודש, רכז חיוך ומוהל - מאור דבח
052-6863783חן כהן - ג. ביה"כ, מזכיר מועצת החכמים  

050-4401811  רמלה סיףיו"ר  - אלי אלטחן
050-7373227  רמלה סיף גזבר – מרדכי אלגזר

052-2581611  רמלה סיף מזכיר –יסים אלדבח 

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

08-9922023  רב ברןמ מ" - החזן משה מסעודה
050-5312804  רן סיףיו"ר  - מרדכי לישע
052-5360974  רן סיף גזברית – שושה כהן
052-4702729  רן סיף פעיל וער - דור כהן
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  אתרי איטרט מומלצים:

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

  www.karaitebooks.com  –החות לספרות קראית 
 din.org-www.bet                                -אתר בית הדין 

  :כתובות דוא"ל
   karaite@bezeqint.net  המועצה העליוה

 moshe.firrouz@gmail.com  החכם משה פירוז

 lmagdis@walla.co.i  החכם מגדי שמואל

  jusefp@walla.co.il  החכם יוסף פסח

  hnnm12@gmail.com  החכם משה יוסף

  kefeli@walla.com  החזן אברהם כפלי

  oded.levi@karaite.org.il  עודד לוי

 ady555@bezeqint.net  עדי ירושלמי 

 derorilevi@walla.co.il  יהושע דרורי

  eli.eltachan@ericsson.com  אלטחן אלי

  jkaraite@gmail.com  שלמה גבר

  benooa@gmail.com  בן יוסף

  yosefoon@gmail.com  יוסי יפת

  maordabah@gmail.com  מאור דבח

  chenco423@ gmail.com  חן כהן

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

שתוליכני  ,יי אבוַת י ואלוהֵ ה' אלוהַ  ,ן מלפניךרצוֹ  
ותשמרני מאויב בשלום ותדריכני בשלום, 

י ַמלְ  ב:וואורב על הדרך ככת ְך ִלׁשְ ּכִ ָמְרָך ָאָכיו ְיַצּוֶה ּלָ
ִים יִ בְּ  ּפַ ָרֶכיָך: ַעל ּכַ ָ ָכל ּדְ ֶאֶבן ַרְגֶלָך: ׂשּ ּגֹף ּבָ ן ּתִ אּוְנָך ּפֶ

יָך  ַמְרּתִ ְך ּוׁשְ ותקיים עלי מקרא שכתוב: ְוִהּנֵה ָאֹנִכי ִעּמָ
ֹבִתיךָ  ֵלְך ַוֲהׁשִ ר ּתֵ ֹכל ֲאׁשֶ י לֹא ּבְ  ֶאל ָהֲאָדָמה ַהזֹּאת ּכִ

י ָלְך:  ְרּתִ ּבַ ר ּדִ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ר ִאם ָעׂשִ ֶאֱעזְָבָך ַעד ֲאׁשֶ
שאלות לבי לטובה, ותתנני ותצליח דרכי ותמלא כל מִ 

י ותשמע לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואַ 
כל תחנוני, כי אתה שומע תפילה כל פה, ברוך אתה 

  ן.אמ ,שומע תפילה, ה'
ַלח   ם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב: ִיׁשְ ְבָך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה ְיׂשַ ה' ּבְ

ל ִמְנחֶֹתָך  : ִיְזּכֹר ּכָ ּיֹון ִיְסָעֶדּךָ ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמּצִ
ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵא:  ֶנה ֶסָלה: ִיּתֶ ְ ְועֹוָלְתָך ְיַדׁשּ

ָנה ם ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל ְיַמּלֵא ה ְנַרּנְ יׁשּוָעֶתָך ּוְבׁשֵ ל ' ּבִ ּכָ
יחֹו ַיֲעֵנהּו  יַע ה' ְמׁשִ י הֹוׁשִ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ֲאלֹוֶתיָך: ַעּתָ ִמׁשְ
ה  ה ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ ע ְיִמינֹו: ֵאּלֶ ְגֻברֹות ֵיׁשַ ֵמי ָקְדׁשֹו ּבִ ְ ִמׁשּ

ם ה' ֱאלֵֹהינוּ ַנזְ  ׁשֵ ְרעוּ ְוָנָפלּו ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנוּ ּבְ ה ּכָ יר: ֵהּמָ ּכִ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום  יָעה ַהּמֶ ְתעֹוָדד: ה' הֹוׁשִ ְמנּו ַוּנִ ַוֲאַנְחנּו ּקַ

  .אמן ואמן ,ָקְרֵאנּו: ברוך ה' לעולם

יהִ יְ 

 ַיַעְנךָ 
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  ברכות לפי האכילה
על  'יה של דבר מה ראוי לנו לשבח את הילפני אכילה או שת

  עשה עמנו.שנפלאותיו 

  :תברךעל הלחם 

ֶלֶחם  ִציאּמֹו, הַ ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
  ִמן ָהָאֶרץ:
  :תברךכל דברי המאפה מלבד לחם  על

ִמיֵני  ֵראּבֹו, ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
  :תֹונֹוְמז

  :תברךכל מיני פרות האילן  על

 ִריּפְ  ֵראּבֹו, ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
  ָהֵעץ:

  :תברךירקות או על פרות מן האדמה  על

 ִריּפְ  ֵראֹובּ , ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
  ָהֲאָדָמה:

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

ִנְהָיה  לּכֹ הַ ׁשֶ , ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
  :ֹוְדָברבִּ 

  :תברךהיין  על

 ִריּפְ  ֵראּבֹו, ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּוֱאלֵֹהינ ה' הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ 
  :ֶפןגָּ הַ 
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  ברכת המזון
  :הארוחה, תברך את ברכת המזון לאחר

בִּ מַ  ךְ ּורבָּ , ּוַמֲאִכיֵלנ  : ּונּוְֵמַר  ךְ ּורבָּ , ּויֵענׂשְ
בִּ מַ  ךְ ּורבָּ   הּוְֵמַר  ךְ ּורבָּ ְרֵעִבים,  יעַ ׂשְ
שָׂ ֶלֶחם ְלָכל־ ֵתןנֹּ הַ  ךְ ּורבָּ ְצֵמִאים:   ָלםֹוְלע יכִּ , רּבָ

ָ ְלֵאל הַ  ּודֹו: הֹודּ ַחסְ  : ְיִהי־ּדֹוַחסְ  ָלםֹוְלע יכִּ , ָמִיםׁשּ
, ָלםֹוה' ְלע ךְ ּורבָּ : ךְ לָ  ּוִיַחְלנ רׁשֶ אֲ כַּ , ּוה' ָעֵלינ ךָ ּדְ ַחסְ 
  :׀ ְוָאֵמן  ָאֵמן

ְוַעד־ ָלםֹוֵמע, ּוָאִבינ ָרֵאלׂשְ ה' ֱאלֵֹהי יִ  הּתָ אַ  
 ְפֶאֶרתּתִ ְוהַ  ָרהּובגְּ ְוהַ  הלָּ ֻד גְּ : ְלָך ה' הַ ָלםֹוע

ָ  י־ֹכלכִּ  דֹוְוַהה ַצחנֶּ ְוהַ  ׁשּ , ְלָך ה' ָבָאֶרץּו ַמִיםּבַ
ֵ ְתנַ מִּ ְוהַ  ְמָלָכהמַּ הַ   רׁשֶ : ְוָהעֹ ׁש׀ ְלרֹא  ְלֹכל אׂשּ

 חַ כֹּ  ְבָיְדךָ ּו לּכֹבַּ  לׁשֵ ֹוה מּתָ ְואַ  ָפֶניךָ לְּ מִ  דֹובכָּ ְוהַ 
, ּוֱאלֵֹהינ הּתָ : ְועַ לכֹּ לַ  קזְֵּלחַ ּו לּדֵ ְלגַ  ְבָיְדךָ ּו, ָרהּוְגבּו
: ךָ ּתֶ ְפַאְר ּתִ  םׁשֵ לְ  ְמַהְלִליםּוָלְך,  ּוֲאַנְחנ ִדיםֹומ

: ֵעיֵני הּ ־יָ ּו, ַהְללָלםֹוְוַעד־ע הּתָ ֵמעַ  הּ ְנָבֵרְך יָ  ׀  ּוַוֲאַנְחנ
בֵּ ֹכל ֵאֶליָך יְ   ת־ָאְכָלםאֶ  ֵתן־ָלֶהםֹונ הּתָ , ְואַ ּורׂשַ

בִּ מַ ּוֶאת־ָיֶדָך,  ֵתחַ ּפֹו: ּתֹועִ בְּ   ןֹו: ָרצןֹוְלָכל־ַחי ָרצ יעַ ׂשְ
בְּ  ׂשַ , ּונקֵּ ֶלֶחם חֻ  ּו, ְוַהְטִריֵפנּנּומֶּ ַהֲעֵבר מִ  ןֹו, ְוָרזּוֵענּתְ

ֲחָסֶדיָך  תּוִבְגִמילּו ךָ ּפְ אַ  ֶאֶרךְ בְּ : לּכֲֹעֹרְך לַ  ְלָחְנךָ ׁשֻ וְ 

רּו  ךְ ּבָ

ךְ ּורבָּ 

49



   

ָזן  אּוה הּתָ אַ  יכִּ ָיֶדָך:  ִתיַחתּפְ מִ ּו, ִמיםיָּ ְוקַ  יםיִּ חַ  ּוָאנ
ְלָכל  ִמְחָיהּו ןֹוָמז ֵמִכיןּו, לּכֹלַ  לכֵּ ְמַכלְ ּו ְמַפְרֵנסּו

ֶאת  ןזָּ ה', הַ  הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ : ָראָת בָּ  רׁשֶ אֲ  ֶתיךָ ֹוְריבִּ 
  ָאֵמן:: לּכֹהַ 

 י־כִּ ִלְבֵני ָאָדם:  ָתיוֹו, ְוִנְפְלאּדֹוַלה' ַחסְ  
בִּ הִ   א־לֵּ ְרֵעָבה מִ  ׁש, ְוֶנפֶ ֵקָקהׁשֹ ׁשֶנפֶ  יעַ ׂשְ

בָּ יִ  ןֹוְרָעב ִביֵמיּוָרָעה,  ֵעתבְּ  ׁשּו: לֹא־ֵיבֹ בֹוט   :ּועׂשְ
ֶאת־ה' ֱאלֶֹהיָך ַעל־ ּתָ ֵבַרכְ ּו, ּתָ ָבעְ שָׂ וְ  

 יתבֵּ ָנַתן־ָלְך:  רׁשֶ אֲ  ָבהּטָֹהָאֶרץ הַ 
 ֶאת־ה': ּוְרכבָּ ַאֲהֹרן  יתבֵּ    ֶאת־ה', ּוְרכבָּ  ָרֵאלׂשְ יִ 

 ֶאת־ה': ּוְרכבָּ ִיְרֵאי ה'    ֶאת־ה', ּוְרכבָּ  ִוילֵּ הַ  יתבֵּ 
ה' ֹעז  :הּ ־יָ ּוַהְלל, ָלםׁשָ ּוְיר ֵכןׁשֹ, ןּיֹוצִּ מִ    ה' ךְ ּורבָּ 

ָ בַ  ּמֹו׀ ְיָבֵרְך ֶאת־עַ   , ה'ןּתֵ יִ  ּמֹוְלעַ  ה'  ךְ ּורבָּ : םֹולׁשּ
  ׀ ְוָאֵמן:  ָאֵמן, ָלםֹוְלע

  ואם תרצה תוסיף גם את זה:

ֶ מִ  ּוָאַכְלנׁשֶ  ָלםֹוֵאל ע   לֹודגָּ הַ  ֹובּוְבטּו ּלֹוׁשּ
  ָאֵמן:: לּכֶֹאת הַ  ןזָּ ה', הַ  הּתָ אַ  ךְ ּורבָּ : ּוניָּ חִ 

   

ֶדהֹונ

ּתָ ְוָאַכלְ 

ךְ ּורבָּ 
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  ה בקיצורברכת ההשכמ
ִּבי ְִׁשָמִתי  ֶׁשַׁשָמְרּתָ ֲאִי ְלָפֶיָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָּים.  ֶדהמֹו

ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוְָתָך  :ְּבֶחְמָלה. ַרָּבה ֱאמּוֶָתָך

  ֱאמּוֶָתָך:ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ַּבֵּלילֹות 

ְלֵעת ֲַעָׂשה  : ר ְִבָראּוְך. ְּבֶטֶרם ָּכל ְיצֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמלָ 

ל. ְלַבּדו ְוַאֲחֵרי ִּכְכלות ַהּכֹ  :ל ֲאַזי ֶמֶלְך ְׁשמֹו ְִקָראּכֹ  ֶחְפצֹוּבְ 

ה. ְוהּוא ִיְהֶיה יֶ ְוהּוא ָהָיה. ְוהּוא הֹו : ִיְמלֹוְך ֹוָרא

 : ְלַהְחִּביָרה ד ְוֵאין ֵׁשִי. ְלַהְמִׁשיל לֹוְוהּוא ֶאחָ  : ְּבִתְפָאָרה
ְוהּוא ֵאִלי  : ז ְוַהִּמְׂשָרהָהעֹ  ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית. ְולֹו

ס ִלי. ְוהּוא ִִּסי ּוָמֹו : ֲאִלי. ְוצּור ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרהְוַחי גֹו

ְּבֵעת ִאיָׁשן ַאְפִקיד רּוִחי.  ְּבָידֹו:  ם ֶאְקָראִסי ְּביֹוְמָת ּכֹו

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

  

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהיּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם 

ְּבָחְכָמה, ּוָבָרא בֹו ְָקִבים ְָקִבים, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. ָּגלּוי 

ְכבֹוֶדָך, ֶׁשִאם ִּיָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם, אֹו ִאם  ְוָידּוַע ִלְפֵי ִכֵּסא

ִיָּפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם, ִאי ֶאְפַׁשר ְלִהְתַקֵּים ֲאִפיּלּו ָׁשָעה ַאַחת. 

  :ָּברּוְך ַאָּתה ה' רֹוֵפא חֹוִלי ָּכל ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות

, ַאָּתה ֱאֹלַהי, ְָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא, ַאָּתה ְבָראָתּה

ְיַצְרָּתּה, ַאָּתה ְַפְחָּתּה ִּבי, ְוַאָּתה ְמַׁשְּמָרּה ְּבִקְרִּבי, ְוַאָּתה 
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ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמִּני, ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ָּכל ְזַמן 

ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְּבִקְרִּבי, מֹוֶדה ֲאִי ְלָפֶיָך ה' ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, 

  ן ָּכל ַהַּמֲעִׂשים, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות.ִרּבֹו
, הותן ַלִׂשְכִוי ביה ָלםֹוֶמֶלְך ָהע ּו,ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהי ְךּוָּבר

  להבחין בין היום ובין הלילה.

  , פוֵקח ִעְורים:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ ּבָ  :כשתעביר ידיך על עיניך

  , ַמתיר ֲאסּורים:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ : ּבָ כשתמתח אבריך ותתיישב

  , רוַקע הָאֶרץ על המים:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ ּבָ  :כשתוציא רגליך

  , זוֵקף כפּופים:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ ּבָ  :כשתקום

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

  , הַמְלּביש ֲערּומים:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ ּבָ  :כשתתלבש

, אשר ִקְּדָשו בִמְצוֹוָתיו הָ "מֶ  אֱ ה"אַ ּבָ  :כשתלבש טלית

  וִצָּוו ללבֹוש ַאְרַּבע ְּכָפות ְּבציצית:

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

  , אֹוֵזר ישראל ִּבגבּורה:הָ "מֶ  אֱ ה"אַ ּבָ  :כשתתחיל ללכת

  ַהּבֹוְרִאי בֶצֶלם ֱאֹוִשי ּתֹוַלַעת ַיֲעֹקב: הָ "מֶ  אֱ ה"אַ ּבָ 

אשר ָּבָרא את הַמִים ּוָבם  הָ "מֶ  אֱ ה"אַ : ּבָ כשתרחץ ידיך

  ְִטהרים: ֲאְַחּו

הַמֲעביר ֵׁשָה ֵמֵעיָי ּוְתּוָמה  הָ "מֶ  אֱ ה"אַ ּבָ  כשתרחץ פניך:

  ֵמַעְפַעָּפי:
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  בקיצור ברכת השיה

י לֵ בְ יל חֶ ּפִ מַּ הינו מלך העולם, הַ ה ה' אלֹ ּתָ אַ  
יר ִא מֵ י, וּ ּפָ עַ פְ ל עַ ה עַ מָ נוּ ְת י וּ ינָ ל עֵ ה עַ נָ ׁשֵ 

  ן:יִ ת עָ ן בַּ ישוֹ ִא לְ 
י, ַת י אבוֹ י ואלהֵ רצון מלפניך, ה' אלהַ  

ים יִּ תי לחַ ּטָ ני ממּ ני לשלום ותעמיֵד יבֵ שתשכּ 
ה ר ִמְצוָ בַ ְד ני לִ י בתורתך ותרגילֵ ִק לְ ן חֶ ולשלום, ותֵ 

ע ע ָר גַ י ִמּפֶ נִ ילֵ צּ ה, והַ ָר  ֲעבֵ א אוֹ טְ י חֵ יֵד ני לִ ל תביאֵ ואַ 
ים ִר רהוּ ת רעים והִ מוֹ לוֹ ני חֲ לוּ הֲ ל יבַ ים, ואַ עִ ים ָר ִא לָ חֳ ומֵ 
רּוְך אתה ה', וֶ ן המָ ישַׂ ן ִא עים. והאירה עיַני ּפֶ ָר  ת. ּבָ

ּלו בכבוֹ יר לעולָ ִא המֵּ    :דוֹ ם ּכֻ

הינו גדול ד אלֹ שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד: אחָ 
  קדוש ונורא שמו לעולם ועד: ,נוֹונֵ אד

אל אחד: אמת: ותורתו התמימה: אמת:  הינוה' אלֹ 
תיו וֹ צְ לה: אמת: ונביאיו: אמת: ומִ שו בית התפִ ָד ְק ומִ 
, ךְ לֶ תיו ועדותיו ומשפטים וכל דבריו אמת: ה' מֶ וֹ קּ וחֻ 

הינו מודים ך לעולם ועד: ועתה אלֹ ך, ה' ימלֹ לָ ה' מָ 
רך יה בָ . ואנחנו נְ ךָ פארתֶ ומהללים לשם ּתִ  ךְ אנחנו לָ 

רּוְך ה' לעולם, אמן ־לומעתה ועד עולם הל יה: ּבָ
  ואמן:

רּוךְ   ּבָ

יהִ יְ 
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  זכר רחמים

טוב וחן וחסד ורחמים וחמלה וחנינה  
י הרוחות הורצון וכפרה מלפני אל אלו

 בשר שהוא צור עולמים על נפש כבוד מעלת-לכל
מן העולם הזה  )ה(שעבר בת אלמוני\ת בן\פלוני

 (ה)בחפצו וברצונו, והלך אלוהי ישראל במאמר
זכר טוב ובמעשים בבשם טוב ו (ה)לבית עולמו

ברצון עמו,  (ה)טובים. אלוהי ישראל יזכרהו
ָזְכֵרִני ה' ִּבְרצֹון ַעֶּמ  בישועתו, ככתוב: (ה)ויפקדהו

: ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶרי ִלְׂשֹמַח  ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶת
: וייתן חלקוְּבִׂשְמַחת ּגֹוֶי ְלִהְתַהֵּלל  ִעם   )ה(ַנֲחָלֶת

ככתוב:  עם הצדיקים ועם המשכילים. (ה)וגורלו
ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים 

) ה(ְּבטֹוב ָּתִלין ְוַזְרעו )ה(ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַנְפׁשוֹ 
ּו ַעל ָאֶרץ: ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוח וִייַרׁש ומשפתו(ה)

מקרא  )ה(ִמְׁשְּכבֹוָתם ֹהֵל ְנֹכחֹו: ויקיים עליו
ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְּננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם:  שכתוב:

אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים 
ֶר ָּבה' ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אוֹ 

ַוֲאֻרָכְת ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַל ְלָפֶני ִצְדֶק ְּכבֹוד ה' 
 :   אמן. בגן עדן, )ה(מנוחתוַיַאְסֶפ

  ןרוֹ כְ זִ 
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 וראשיה המדיה לשלום תפילה

ׁשּוָעה ַהּנֹוֵתן, ָהֲאדֹוִנים ַוֲאדֹוֵני ָהֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי' ה  ּתְ
ִוד ַהּפֹוֶצה, ְורֹוְזִנים ִלְמָלִכים  ָרָעה ֵמֶחֶרב ַעְבּדוֹ  ֶאת־ּדָ

יָעה' ה ָאּנָא, מֹוִנים ּוִמּיָד ִקיָפה ּנָא הֹוׁשִ עֹוִנים ְוַהׁשְ , ִמּמְ
ֲחָסֶדיךָ  ּנָא ַהְצִליָחה' ה ָאּנָא פּוִנים ּבַ  ַמֲעַלת ֶאת, ַהּצְ

יא ּוְגֻדּלַת ָרֵאל ְמִדיַנת ְנׂשִ  יוסף בן ראובן מר ,ִיׂשְ
ֵרי, ריבלין ְלּתוֹ  ְוׂשָ  .ָאֵמן, ֶמְמׁשַ

א ָ רֹום ֵעיֵנינוּ  ִנׂשּ ינוּ  ַלּמָ רּוׂשֹות ְוַכּפֵ ָמִים ּפְ ָ ה ַהׁשּ ְתִפּלָ  ּבִ
ַעד, ּוְבַתֲחנּוִנים א ַהְצָלַחת ּבְ ּסֵ יאּותוֹ  ּכִ  ָעָליו ִויֻקּיַם, ְנׂשִ

תּוב ִמְקָרא ּכָ ן: ׁשֶ ִמים ְיֶביךָ ֶאת־אֹ ' ה ִיּתֵ ִפים ָעֶליךָ  ַהּקָ  ִנּגָ
ֶדֶרךְ , ְלָפֶניךָ  ְבָעה ,ֵאֶליךָ  ֵיְצאוּ  ֶאָחד ּבְ  ָינּוסוּ  ְדָרִכים ּוְבׁשִ
רֹם: ְלָפֶניךָ  ֵרתוּ  ְוָכל־אְיֶביךָ , ַעל־ָצֶריךָ  ָיְדךָ  ּתָ : ִיּכָ

ֲחׁשוּ  ה, ָלךְ  ְיֶביךָ אֹ  ְוִיּכָ מֹוֵתימוֹ  ְוַאּתָ  :ךְ ִתְדרֹ  ַעל־ּבָ

יֵאנוּ  ְיִחי ַלל ִעם ַיַחד ְוַיְצִליחַ  ְנׂשִ ָריו ּכְ  ְוַחְבֵרי ׂשָ
ְלּתוֹ  ָידוֹ ' ה ְוֵחֶפץ, ָיִמים ַיֲאִריךְ , זֶַרע ִיְרֶאה: ֶמְמׁשַ  ּבְ

מוֹ  ְיִהי: ִיְצָלח ֶמׁש , ְלעֹוָלם|   ׁשְ מוֹ  ִיּנֹון ִלְפֵני־ׁשֶ , ׁשְ
ְרכוּ  ל־ּגֹוִים, בוֹ  ְוִיְתּבָ רּוהוּ  ּכָ ְ  :ְיַאׁשּ

ָרֵאל ְמִדיַנת ֶאת ּוָבֵרךְ  ֶריהָ  ְוֶאת ִיׂשְ , ׁשֹוְפֶטיהָ , ׂשָ
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ֵנם, ּוְפִקיֶדיהָ  ֲחָיֶליהָ , ׁשֹוְטֶריהָ  ֵעָצה ְוַתּקְ  טֹוָבה ּבְ
ָפט ְצָדָקה ַלֲעׂשֹות ִמְלָפֶניךָ  ִבים ְלָכל ּוִמׁשְ  ַעל ַהּיֹוׁשְ
ל ְללֹא ָהֲאָדָמה ת ֶהְבּדֵ זַע ּדָ ר: ּוִמין ּגֶ  ְוָתרּום ּכָֹחם ִייׁשַ
יָקר ּדֹוִרים ְלדֹור ַקְרָנם ה ְוִתְפֶאֶרת ּבִ   :ֶסָלה ָאֵמן, ּוְגֻדּלָ

 

יֹום' ה ַיַעְנךָ  ּגְֶבךָ , ָצָרה ּבְ ם ְיׂשַ ַלח־: ַיֲעקב ֱאלֵֹהי|   ׁשֵ ִיׁשְ
ּיֹון, ִמּקֶֹדׁש  ֶעְזְרךָ  ל־ִמְנחֶֹתךָ  ִיְזּכֹר: ִיְסָעֶדךָּ  ּוִמּצִ  ְועֹוָלְתךָ , ּכָ

ֶנה ְ ן־ְלךָ : ֶסָלה ְיַדׁשּ : ְיַמּלֵא ְוָכל־ֲעָצְתךָ , ִכְלָבֶבךָ  ִיּתֶ
ָנה יׁשּוָעֶתךָ |   ְנַרּנְ ם־ֱאלֵֹהינוּ , ּבִ ל־' ה ְיַמּלֵא, ִנְדּגֹל ּוְבׁשֵ ּכָ

ֲאלֹוֶתיךָ  ה: ִמׁשְ י ַעּתָ י ָיַדְעּתִ יעַ  ּכִ יחוֹ ' ה|   הֹוׁשִ  ַיֲעֵנהוּ , ְמׁשִ
ֵמי ְ ְגֻברֹות, ָקְדׁשוֹ  ִמׁשּ ע ּבִ ה ָבֶרֶכב ֵאּלֶה: ְיִמינוֹ  ֵיׁשַ  ְוֵאּלֶ

ם־ה|   ַוֲאַנְחנוּ , ַבּסּוִסים ׁשֵ יר ֱאלֵֹהינוּ ' ּבְ ה: ַנְזּכִ ְרעוּ  ֵהּמָ  ּכָ
ְמנוּ  ַוֲאַנְחנוּ , ְוָנָפלוּ  ְתעֹוָדד ּקַ יָעה' ה: ַוּנִ ֶלךְ , הֹוׁשִ  ַיֲעֵננוּ  ַהּמֶ

רּוךְ : ְביֹום־ָקְרֵאנוּ    :ְוָאֵמן|   ָאֵמן, ְלעֹוָלם' ה ּבָ
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  ברכה לחיילי צה"ל
ל ְּבַרֲחָמיו ָהַרִּבים ּוְבָחַסָדיו ַהְגדֹוִלים  י ִיְׂשָרֵא֔ ה' ֱאֹלֵה֣

ַהְּנִעיִמים ְוַהֱֶאַמִים הּוא ְיַבֵרך ְוִיְׁשמֹור ְוִיְצֹור  ּוְבטּוָביו

ְוַיֲעזֹור ִויַפֵאר ִויַגֵּדל ִוירֹוֵמם ִויֵַׂשא ֶאת ַמָעָלת ְּכַלל ֳחַיֵלי 

צה"ל ַהְּמַמְּלִאים ֶאת ַתְפִקיָדם ְּבֱֶאַמּות ְלַמָען ֶאֶרץ 

 ַּו ַהְּקדֹוָׁשה  ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ְיּוחֹותמֹוַלְּדְּתֲהֵלם ַעל ֵמי ְמ 

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

ם ְלַהְכִיע ֶאת  ם ְוַיֲעזֹור ָלֶהֽ ֶרְך ְוַיְצִליַח ַדְרָּכ֑ ב ַעל־ַהָּדֽ ְואֹוֵר֖

ם ְּבָׁשלֹו֒ם ִויַקֵּים  ם ִויִׁשיַבם ֶאל ָּבֵּתיֶה֣ ם ֲעֵלי אֹוְיֵביֶה֣ ֶה֖

  ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב:

יָך ֶאל־ ֹבִת֔ ְך ַוֲהִׁש֣ ל ֲאֶׁשר־ֵּתֵל֔ יָ֙ך ְּבֹכ֣ ְך ּוְׁשַמְרִּת֙ י ִעָּמ֗ ה ָאִֹכ֜ ְוִהֵּנ֨

ת  יִתי ֵא֥ ר ִאם־ָעִׂש֔ ד ֲאֶׁש֣ ֱעָזְבָ֔ך ַע֚ א ֶאֽ ֹ֣ י ל את ִּכ֚ ֹ֑ ה ַהּז ָהֲאָדָמ֖

ֶדׁש ּ֝וִמ  ח־ֶעְזְרָ֥ך ִמֹּק֑ ְך׃ ִיְׁשַלֽ ְרִּתי ָלֽ ֶּתן־ֲאֶׁשר־ִּדַּב֖ ָּך׃ ִיֽ ִּצּ֗יֹון ִיְסָעֶדֽ

א׃ ָכל־ֲעָצְתָ֥ך ְיַמֵּלֽ ָך ְוֽ ְּלָ֗ך ַעל־ַי֥ד  ְלָ֥ך ִכְלָבֶב֑ ָך ְיהָו֥ה ִצ֝ ה' ֹׁשְמֶר֑

ְיָלה׃ ְיִמיֶֽ ָך׃ ַח ַּבָּלֽ ָּכה ְוָיֵר֥ א־ַיֶּכ֗ ֹֽ ֶמׁש ל ם ַהֶּׁש֥ ה' ִיְׁשָמְרָ֥ך  יֹוָמ֗

ָך׃ ר ֶאת־ְַפֶׁשֽ ְׁשֹמ֗ ע ִי֝ ה ה'  ִמָּכל־ָר֑ ַעָּת֗ ָך ֵמֽ֝ ִיְׁשָמר־ֵצאְתָ֥ך ּובֹוֶא֑

ָך׃ ה ְּבֵצאֶתֽ ָך ּוָב֥רּוְך ַאָּת֖ ה ְּבֹבֶא֑ ם׃ ָּב֥רּוְך ַאָּת֖ ֶלְכְּתָך  ְוַעד־עֹוָלֽ ְּבֽ֭

ל׃ א ִתָּכֵׁשֽ ֹ֣ ֗רּוץ ל ָך ְוִאם־ָּת֝ ר ַצֲעֶד֑ ְך  לֹא־ֵיַצ֣ ֶתן ִּתְדֹר֑ ַחל ָוֶפ֣ ַעל־ַׁש֣

ין׃ יר ְוַתִּנֽ ס ְּכִפ֣ י ִב֣  ִּתְרֹמ֖ ע ִּכ֤ י־ָיַד֥ הּו ִּכֽ ַׂשְּגֵב֗ הּו ֲא֝ ַׁשק ַוֲאַפְּלֵט֑ י ָח֭

הּו  ַחְּלֵצ֗ ה ֲא֝ י ְבָצָר֑ הּו ִעּֽמֹו־ָאִֹכ֥ ֵֶ֗אֱע ִי׀ ְוֽ י׃ ִיְקָרֵא֨ ְׁשִמֽ

הּו׃ ֲאַכְּבֵדֽ י׃ ַוֽ יׁשּוָעִתֽ הּו ִּבֽ ַאְרֵא֗ הּו ְו֝ ִמים ַאְׂשִּביֵע֑ ֶרְך ָי֭ ָּב֖רּוְך  ֹא֣

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

  זה הזמר לנימול מאת ר' יהושע ז"ל:

ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלּו: ְוַׁשְלָוה ִּבְקָהֵלּו: ְּבִסיָמן טֹוב ֵּבן  

  ..יהי                       ָּבא ָלּו: ָיבּוא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל:

: ַהֶּיֶלד ְיִהי ַרֲעָן: ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָן: ּוַבּתֹוָרה ִיְתּבֹוָן

  ..יהי  ְיַאֵּלף ַּדת ְלָכל ׁשֹוֵאל:

ּוְמקֹורֹו ְיִהי ָּברוְך: ְזַמן ַחָּייו ְיִהי ָארּוְך: ְוֻׁשְלָחֹו ְיִהי 

  ..יהי  ָערּוְך: ְוַזָּכאי לֹא ִיְתָּגֵאל:

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

  ..ייה  ָחֵבר: ְיִהי ְּבדֹורֹו ִּכְׁשמּוֵאל:

ֲעֵדי ִזְקָה ְוַגם ֵׁשיָבה: ְיִהי ָדֵׁשן ְּברֹוב טֹוָבה: ְוָׁשלֹום לֹו 

  ..יהי  ְוַגם ַאֲהָבה: ִּכי ֵכן יֹאַמר ָהֵאל:

ַחי ַזָּכאי ָקדֹוׁש ְׁשָמְך: ְלַיד ָיִמין ְיִהי ְִסָמְך: ְלַבֵּקר 

  ..יהי  ְוַלֲחזֹות ֲֹעָמְך: ְּבֶקֶרב ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

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

ֲַחָלה: ְלֵׁשם טֹוב ּוְתִהָּלה: ְּבִבְרַּכת ַהִּמיָלה:  

..ירשת                              ָאֵמן עֹוִים:            

 ְיִהי

 ְיֻרַּׁשת
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ַהִּנּמֹול ִלְׁשמֹוָה: ִיְזֶּכה ִלְתבּוָה: ּוְלֵעדּות ֱֶאָמָה: 

  ..ירשת  ּוְלִׂשְמַחת ׁשֹוְׁשִביִים:

ָיִמים: ִּבְבִרית ֵאל ְכֹוִים: ְּבָבִים ֱֶאָמִים:  ְוִלְׁשמֹוַת

  ..ירשת  ֲחָכִמים ּוְבֹוִים:

ָׁשלֹום ְוַׁשְלָוה: ַאֲחִרית ְוִתְקָוה: ְותֹוָרה ּוִמְצָוה: ּוְבִרית 

  ..ירשת  ִראׁשֹוִים:

ִעְָיֹו ִעְָין טֹוב: ִסיָמֹו ִסיָמן טֹוב: ֶהְגיֹוֹו ֶהְגיֹון טֹוב: 

  ..ירשת  ְּבמֹוַׁשב ְזֵקִים:

  

  ברכת הגומל

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

ַהיֹודע , ֶמֶלְך ָהעוָלם ,ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהיּו 
ּוִמָּכל , ָצַרת ְַפִשי, ּוִמָּכל ָדָבר ָרע הֹוִשיַעִי

ְוַעל ַרְגָלי , ּוִמָצָרה הֹוִציַאִי ּוְגָאֵלִי ,ָצָרה ָּפַדִי
ּפֹוֶדה  ,ָּברּוְך ַאָּתה ה' ְוֶאל ְרָוָחה ֱהִביַאִי: ,ֱהִקיַמִי

  ֶֶפש ֲעָבָדיו: 

  הקהל יאמר

הּוא ִיְגָמְלָך ֶסָלה: ,ֶׁשְגָמְלָך טֹוב צּור

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

  ויו, קדוש וורא שמו לעולם ועד.אד
ברוך אתה ה' אלוהיו, מלך העולם, אשר ִקּדשו במצוותיו 

והערב א ה' אלוהיו את  אמן.וציוו לעסוק בדברי תורה: 
דברי תורתך בפיו ובפיות עמך ישראל, והיה אחו כולו 
וצאצאיו יודעי שמך ולומדי תורתך ושומרי מצוותיך 
ועושי רצוך לשם שמים. ברוך אתה ה' אלוהיו, מלך 

ברוך אתה ה'  אמן.העולם, המלמד תורה לעמו ישראל, 
ים ותן לו אלוהיו, מלך העולם, אשר בחר בו מכל העמ

ה' אלוהים  אמן.את תורתו: ברוך אתה ה', ותן התורה, 
ַָתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ָלַדַעת ָלעּות ֶאת ָיֵעף ָּדָבר ָיִעיר ַּבֹּבֶקר 
ַּבֹּבֶקר ָיִעיר ִלי ֹאֶזן ִלְׁשֹמַע ַּכִּלּמּוִדים: ה' אלהים ָּפַתח ִלי ֹאֶזן 

ִלי ַעל -ּוֹגִתי: ה' אלוהים ַיֲעָזרְוָאִֹכי לֹא ָמִריִתי ָאחֹור לֹא ְס
ֵּכן לֹא ְִכָלְמִּתי, ַעל ֵּכן ַׂשְמִּתי ָפַי ַּכַחָּלִמיׁש ָוֵאַדע ִּכי לֹא ֵאבֹוׁש. 
יהי רצון מלפיך ה' אלוהי שתתן מרוחך אַלי עם כל חבַרי, 
והדריכיי בדרכי תורתך, להסתופף בביתך תמיד, והוריי 

  ך הצפוים  לצדיקי עמך.דרך עץ החיים והטעימי ממטעמי

  תאמר: אחר הלימוד
מודה אי לפיך, ה' אלוהי, ששמת חלקי עם בי הביאים, 
ַמְׁשכים לדברי תורה, לקבל שכר חיי העולם הבא, עד היות 
פשי צרורה בצרור החיים ִעמך ה' אלוהי. ברוך ה' לעולם, 

  אמן ואמן.
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Universal Karaite Judaism Israel  
Chief Rabbi Moshe Firrouz 972-54-4918348 

Vice Rabbi Abraham Gaber 972-8-9250808 

Vice Rabbi Magdi Shamual 972-54-2122297 

President Oded Levie 972-52-3005353 

Vice President Adi Yerushalmi 972-50-5704479 

Vice President Yehushu Drori 972-53-7506455 

CEO Shlomo Gaver 972-54-2613379 

The Karaite Jews of America 

Acting Rav Joseph Moussa 7290-520-650  

Emeritus Rav Joe Pessah 7814-279-650  

President David Ovadia 4435-999-415  

Vice President Amin Pessah 1333-868-650  

Secretary Nora Massuda 4259-425-408  

Treasurer Marc Khedr 6006-766-650  

Past President Henry Mourad 650-400-0877 

Pro&Outreach Shawn Lich: 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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  ח"תשעה' בישראל והצומות המועדים ימי

  22/09/2017  א' בתשרי    שייש  יום תרועה

  01/10/2017  י' בתשרי   ראשון  יםכיפורהיום 

  06/10/2017  ו בתשרי"ט   שייש  חג הסוכות

  13/10/2017  ב בתשרי"כ   שייש  שמיי עצרת

  15/10/2017  בתשרי ד"כ   ראשון   שביעיצום ה

  29/12/2017  י' בטבת   שייש  עשיריצום ה

  03/03/2018  ד באדר"י   שבת  פוריםשל  'יום א

  01/04/2018  ד ביסן"י   ראשון  ליל פסח

  02/04/2018  ו ביסן"ט   שי  חג המצות

  08/04/2018  ביסן א"כ   ראשון  הפת העומר יום

  08/04/2018  ביסןא "כ   ראשון  שביעי עצרת

  12/04/2018  ביסן ה"כ   חמישי  הזיכרון לשואהיום 

  18/04/2018  ' באיירא   רביעי  צה"ל  ללילח יום הז'

  19/04/2018  ' באיירה   חמישי  יום העצמאות

  13/05/2018  כ"ח באייר   ראשון  איחוד ירושליםיום 

  27/05/2018  בסיוון י"א   ראשון  שבועותהחג 

  24/06/2018  ' בתמוזי   ראשון  דחוי - הרביעיצום 

  22/07/2018  ' באבח   ראשון  דחוי צום שבעה באב

  24/07/2018  ' באבי   שלישי  צום עשרה באב

  11/09/2018  א' בתשרי    שלישי   טתשע"ה' יום תרועה
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Festivals, Holidays & Fasts - San Francisco 

Yom Teruah (New Year)  Fri. 7201/09/22  
Yom Kippur Sun.  7201/10/01  
Sukkoth Fri.  7201/10/06  
Simhat Torah Fri.  720110//13  
Fast of Gedalia (Shevii)   Sun.  720110//15  
Fast of the 10th of Tevet Fri.  29/12/2017 
Purim (1st day) Fri.  02/03/2018 
Eve of Passover (Pessah) Sun.  8201/40/01  
Passover (Pessah, 1st day) Mon.  02/04/2018 
Yom Hanaphat Ha'Omer Sun.  8201/40/08  
Shevi'i Aseret (7th Passover) Sun.  08/04/2018 
Memorial Day (Holocaust) Thu.   8201/40/12  
Memorial Day (Soldiers) Wed.  8201/40/18  
Independence Day Tue.  8201/40/19  
Annexation of Jerusalem  Sun.  8201/50/13  
Shavuot Sun.  8201/50/27  
The Fast of: 

The 9th of Tammuz Sun.  24/06/2018 
The 7th of Av Fri.  20/07/2018 
The 10th of Av (Eykha)  Mon.  23/07/2018 

Yom Truah (New Year)  Thu. 8201/09/11  
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CALENDAR 

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

For the Horizon of Israel 
 

For The Year 

  5778 –לפ"ג  חה'תשע"
 )2018-2017(  

From Creation – Second (2nd) Year 

of the 305rd Lunar Cycle 

COMPLETED AND ARRANGED BY 
THE COURT FOR THE ESTABLISHMENT 

OF THE CALENDAR 
UNDER THE SUPERVISION AND APPROVAL OF 

THE COUNCIL OF HAKHAMIM 
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