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זה כבר לא סוד שישנה התעוררות בקרב בני העדה הבאה לידי ביטוי בלימוד הדור הצעיר
את מורשת הקראות ע" י פעילויות חינוך מגוונות .חינוך זה יניב פירות רבים בשנים הבאות
כאשר נערים אלו יגיע זמנם להקים בית כשר בישראל המבוסס על המורשת והלכה
הקראית.
לאחרונה אנו עדים שישנה עלייה בכמות המתחתנים בקרב בני העדה ,העורכים טקס חופה
וקידושין על פי המסורת הקראית .החתונה היהודית הקראית  ,רצופה חלקים מלאי -
משמעות ,המבטאים את החשיבות העמוקה ביותר של הנישואין ואת מטרתם .החלקים
הללו מסמלים את היופי שבמערכת היחסים שבין האיש לאשתו ,וכן את המחויבויות שלהם
זה כלפי זו ,ושל שניהם כלפי דת משה וישראל .תוך שמירה על הקשר האיתן עם המסורת
ומורשתו של העם היהודי.
טקס החופה והקידושין ,הוא טקס מיוחד המשקף את משמעות ויופיים של חיי הנישואים.
החופה ,שמתחתיה נערך טקס הנישואין מסמלת את הבית אותו עתידים בני הזוג להקים.
טקס הנישואין על פי המסורת היהודית קראית מכיל את ברכות האירוסין  ,מעשה
הקידושין ( הטבעות) ,הקראת הכתובה ושבע הברכות ,ומבטא את השוויוניות ,ערך בה
דוגלת היהדות הקראית ,היפך היהדות הרבנית אשר מעמדה של האישה שם מבוזה ומשפיל
שאין עדותה מתקבלת בפניהם .בנוסף הדבר המייחד את טקס החופה הקראי הוא קריאת
הכתובה בעברית לעיני כל קהל המוזמנים וע" י קריאת הכתובה מבינים שני בני הזוג מה
חובותיהם אחד כלפי השני ,מה שאין כך בטקס החופה הרבני כי כל הכתובה בארמית.
מאז הקמת המדינה ,מוכר הרב הראשי של העדה כרושם הנישואין והגירושין .המדינה
מספקת תעודות נישואין ממלכתיות רגילות ותקפות לצורך רישום הנישואין ורק הטקס
נערך לפי מנהגנו ואמונתנו.
מודגש שהרישום לנישואין בעדה הינו הליך נכון וצודק ולפי אמונתנו ומנהגנו ,והוא קל,
שוויוני ,נעים ומכובד .בסופו של ההליך ,הנישואים מוכרים לכל דבר ועניין על ידי מדינת
ישראל ,באופן שוויוני.
צוות המקראון מאחל לכל הזוגות החדשים שהתחתנו לאחרונה ,הצלחה בחיים ,שתזכו
להקים בית כשר בישראל על פי ערכים תוריים ,ותחנכו את ילדיכם על פי המסורת וההלכה
הקראית.
הרב המקדש
תאריך הנישואין
שם החתן והכלה
מזל וניסים סולימן (רמלה)

22/5/11

הרב משה דבח

סיגל ובני נונה (אשדוד-רמלה)

26/6/11

הרב עובדיה ברוך

שירן ואלעד סלים (אשדוד)

17/8/11

הרב משה יוסף

דוברת ואלעד כהן (מצליח)

21/8/11

הרב אברהם כהן

ורד ואורן כהן (מצליח)

31/8/11

הרב דוד אלישע

ראשון בן אורי וירושה מיכאל (ארה“ב)

23/8/11

הרב משה פירוז

אביגל וגלאון דניאל (ארה“ב)

23/8/11

הרב משה פירוז

הילה וברוך מצליח (אופקים)

25/9/11

הרב משה יוסף

צליל ובן יוסף (אשדוד)

7/11/11

הרב משה יוסף

אודליה ודוד לוי (אופקים -רמלה)

20/11/11

הרב משה יוסף

כמו כן צוות המקראון קורא לכל בני הקהילה העומדים להינשא לבוא ולפתוח תיק נישואין
בעדה ולהתחתן בטקס נישואין קראי כמנהג אבותינו .לפתיחת תיק נישואין יש לתאם עם
כבוד הרב אברהם גבר בטלפון .00-8080000
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חדשות הקהילה
מלגות לסטודנטים לשנת ה‘תשע“ב
אנו שמחים לבשר לבני העדה היקרים שהמועצה העליונה ממשיכה במתכונת של שנה
שעברה של חלוקת מלגות לאור ההצלחה והחשיבות הרבה שבדבר בעידוד סטודנטים של
העדה ללימוד מקצועות אקדמאים וללימוד המסורת וההלכה הקראית.
סטודנטים בני העדה הלומדים במוסדות אקדמאים מוכרים בשנת הלימודים ה‘תשע“ב,
מוזמנים להגיש בקשה למלגת לימודים.
הקריטריונים לקבלת המלגה הם:
 )1נכונות ורצון לתרום לעדה -כ 80-שעות במהלך השנה .בכל תחום שניתן לקבל עזרה
מימנו ,כגון :עזרה בפעילויות הנוער השונות (שיעורים ,סמינרים ,קייטנות ,שבתות
עיון וכו‘) ,עזרה לנזקקים ,עזרה במועדון גיל הזהב ועוד.
 )2להשתתף בשיעורי תורה באחד המרכזים בארץ בהיקף של לפחות  00שיעורים
במהלך השנה.
סטודנטים המעוניינים להגיש בקשה למלגה מוזמנים למלא את טופס הבקשה המופיע
באתר האינטרנט של העדה בכתובת http://www.karaite.org.il :
את הבקשות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובתkaraite@bezeqint.net :
לפרטים נוספים–  - 008008100משרדי המועצה העליונה

תחרות הקורא הטוב בתורה )2( -
מתרומת גלית סלע לזכר בעלה יוסף סלע
מיועד לגילאי  72-71בנים ובנות.
ההרשמה לקורס החלה
מועד אחרון להרשמה 21/77/77
שלושת המקומות הראשונים יזכו בפרס כספי

מקום ראשון  0011 -ש“ח
מקום שני  0111 -ש“ח מקום שלישי  011 -ש“ח
לפרטים והרשמה:
בן יוסף  4142214411אשדוד  ,מאור דבח 4144221411רמלה/מצליח
רן יוסף  4124471121רנן/אופקים ,שמחון  4111241712באר שבע

דרוש עובד תחזוקה ברמלה בחצי משרה
(המשרה היא בנוסף לעובדת הניקיון שיש)
כל המעוניינים נא להגיש קורות חיים עד לתאריך  34/77/77ולהעבירם למאור דבח
או ליו“ר הועד אליהו לוי.
לפרטים נוספים -414422141 :מאור דבח
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מערכת היחסים בין האישה והחמה הם לא תמיד חמים  ....מאין זה נובע ואיך ניתן
לשנות את זה לפני שזה מתחיל להשפיע על הזוגיות?
מ' ,נשואה  +ילד כותבת ,כשהתחתנו אני ובעלי א' לא האמנתי עד כמה נכונה האמרה" ,כי
נישואין הן עסקת חבילה ,כאשר מתחתנים עם הבעל ,מתחתנים גם עם המשפחה שלו",
במקרה שלי קיבלתי את חמותי כצלע שלישית בזוגיות שלנו .הדבר בא לידי ביטוי בהערות
שלה בענייני גידול הילד ,תמיד יש לה מה לומר ,למה הוא כל כך רזה? למה הלבשת לו את
הבגד הזה? מה לא קר לילד? ,הערות מרמזות כאילו אני לא מספיק טובה כאמא ,אני לא
מגדלת ודואגת לו מספיק טוב .ובנוסף יש תמיד את ההערות על בעלי (הבן שלה ) הויי
כמה רזית! אתה ממש מוזנח ולא מטופח ,בטוח קשה לך מאוד! בוא תאכל את האוכל של
אמא ,הכנתי לך אוכל שאתה אוהב ,ההערות שלה פוגעות ומזלזלות ,ואת הכעס אני כמובן
מוציאה על בעלי ,מכך יוצא שאחרי כל מפגש עם חמותי אני ובעלי רבים.
מערכת היחסים של חמה לכלה מתחילה עוד מרגע לידת הבן ,שבעתיד צפוי לפגוש את
הכלה המיועדת.
יחסי חמה -כלה יכולים להיות יחסי אהבה ותמיכה מתוך אינטרסים משותפים של טובת
הבן שלה הלא הוא בעלך וטובת הנכד שלה שלא במקרה הוא הבן שלך ,אך מנגד היחסים
עלולים להפוך ליחסים מורכבים ,תחרותיים ומלאי ביקורת.
כדי למנוע את התסריט האיום הזה ,עליך להבין כי בידיך הכוח לעצב את מערכת היחסים
בינך לבין חמותך ,חשוב לזכור ,באם היחסים ביינכן יהיו טובים הן ישפיעו לטובה גם על
חיי הזוגיות והמשפחה שלך ,אזי כדאי ורצוי מאוד להשקיע.
הסיבה למתח בין חמות לכלה נובע מהעובדה שהבן בתחילה היה שייך להוריו ,האמא
טיפחה ,גידלה ודאגה ופתאום מגיעה אישה צעירה יותר ונכנסת לחייו ,מבלי לשים לב היא
הופכת למתחרה שלה ,היא זאת שמאכילה אותו ,מבשלת ומכבסת לו ,תופסת את מקומה,
תהליך זה גורם לחלל ריק אצל האמא ,ישנו איום ,יש אישה אחרת בחיי בנה ,נוצר פחד
רגשי ,פחד מכך שהכלה תנסה להרחיק את הבן ותיקח אותו לעצמה .נכון ,כל אמא רוצה
שהבן שלה יתחתן ,אך מנגד קשה לה להפסיד אותו לטובת אישה זרה שבכלל לא מוכרת,
שגורמת לו להתנתק" ,בעבר הוא עשה כל מה שאמרתי וביקשתי ממנו ,והיום האישה הזו
חוטפת את הבן שלי ואומרת לו מה לעשות" ,אז מתחילה התחרות מי יכבוש את לבו של
הבן ,האמא מאוד כועסת ,אך מכיוון שאת הכעס היא לא יכולה להפנות כלפי בנה האהוב
היא מוציאה את הכעס על הכלה שבגללה הוא עזב אותה.
הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הקשיים וההערות של החמה ,הוא לקבל אותה כמו
שהיא ,לקבל את ההערות שלה בהבנה כי הן באות ממקום של אכפתיות ודאגה לבעלך ובנך
האהובים עליך מאוד .עוד נסי לפתוח ערוץ תקשורת ישיר עם החמה ולהסביר לה ללא פחד
את עמדתך ,הייה רגישה ומתונה בתגובותיך ,נסי להבין את המקום שהצד השני מגיע
ממנו ,השתדלי לשוחח על הדברים לא ברגעים של כעס ,חשוב להיכנס לנעליה של חמותך,
הרי בעתיד את תהיה באותו מקום שלה.
אסיים בבדיחה אחת מתוך רבות בנושא
האם נכנסת למסעדה ומוצאת את בנה בחברת ארבע נשים .הוא אומר לאם :אמא ,אחת
מאלה היא אשתי לעתיד .נחשי מי היא .האם בוחנת את ארבע הנשים וממהרת להצביע
על אחת מהן  .הבן מופתע ושואל בתמיהה :איך ניחשת אמא ? והאם משיבה :מהרגע
הראשון לא סבלתי אותה.
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המשפט שמופיע בכותרת שלפניכם מוזכר כמה פעמים בתלמוד (בבלי יומא כח ,קידושין
פב) ובמדרשים (ויק"ר פ"נ ,תנחומא לך-לך יא) ועוד .ולא עוד אלא שאת הפסוק בבראשית
ּקֹותי וְ תֹור ָֹׁתי" מפרש רש"י
ֹותי ֻח ַ
ַאב ָׁר ָׁהם ְבק ִֹלי וַיִ ְשמֹר ִמ ְש ַמ ְר ִתי ִמ ְצ ַ
כו ֵ " :8ע ֶקב ֲא ֶשרָׁ -ש ַמע ְ
על פי המדרשים כך:
וישמור משמרתי " -גזירות להרחקה על האזהרות שבתורה ,כגון :שניות לעריות ושבות
לשבת"
מצותי" -דברים שאילו לא נכתבו ראויים להצטוות ,כגון :גזל ושפיכות דמים".
חקותי  " -דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבים עליהם ,כגון :אכילת חזיר ולבישת
שעטנז ,שאין טעם לדבר ,אלא גזירת מלך וחוקותיו אל עבדיו".
ותורתי" -להביא תורה שבעל פה הלכה למשה מסיני.
מכאן ,לפי הנאמר בתלמוד ,במדרשים ופירושו של רש" י קיים אברהם אבינו את כל התורה
כולה ,ולא רק את התורה שבכתב אלא גם תורה שבעל -פה על כל פרטיה ודקדוקיה .
הרבנים נותנים הסבר לפירושים אלו בשתי גישות גישת הסוד והדרש וגישה של פשט.
גישת הסוד והדרש -התורה קיימת בשמיים כבר בימי אברהם אבינו ,וכיוון שאברהם
אבינו היה נביא ,ידע לבטח ברוח הקודש את שכתוב בה וכיוון את מעשיו לפיה.
גישת הפשט -נקודת המוצא של גישה זו היא ,שאברהם אבינו הגיע לשלימות נפשית דתית
ומוסרית כזאת עד שרובם ככולם של מעשיו ותגובותיו היו מכוונים ומתאימים למצוות
התורה ואפילו לדברי חז"ל.
נשאל השאלה  -איך קיים אברהם אבינו את התורה כולה ועדין לא ניתנה ? .הרי כולנו
יודעים כי התורה ניתנה לבני ישראל במעמד הר סיני מעמד שהצטיין ברוב קודש והדר.
בואו נצא מנקודת אנחה שאכן כן קיים אברהם אבינו את כול התורה כולה הן בכתב והן
בעל -פה האם ייתכן שלא קיים את מצוות כשרות המאכלים ( לפי פירושם של הרבניים)
ונתן לשליחים שבאו לבשר לו על הולדת יצחק לאכול בשר וחלב יחד כפי שנאמר בפרשת
יהם ַת ַחת ָׁה ֵעץ
ֲל ֶ
ֵיהם וְ הּוא-ע ֵֹמד ע ֵ
ּובןַ -ה ָׁב ָׁקר ֲא ֶשר ָׁע ָׁשה וַיִ ֵתן ִל ְפנ ֶ
השבוע "וַיִ ַּקח ֶח ְמָאה וְ ָׁח ָׁלב ֶ
ֹאכלּו" ,בעוד שהתורה שבעל -פה אוסרת אכילת בשר וחלב יחד וגם אסור שיהיו על אותו
ַוי ֵ
שולחן יחד לבל יגעו בכלים חלביים בשר ובכלים בשריים חלב.
כעת השאלה המתבקשת היא ,מדוע הגיש אברהם לשלושת אורחיו בשר וחלב בשעה שידע
היטב כי הן התורה שבכתב (לפי פירושם של הרבניים) והן התורה שבעל-פה אוסרות זאת?
ללא ספק ,מתגלה כאן סתירה לא קטנה בפירושיהם ,שמצד אחד מפרשים את הפסוק "לא
תבשל גדי בחלב אמו" ככזה החל על כל סוגי הבהמות הטהורות ,אך מצד שני טוענים כי
אברהם אבינו קיים את התורה כולה  ,ומתעלמים לגמרי מכך שאותו אברהם הגיש
לאורחיו בשר וחלב באותה ארוחה ולכאורה הפר את מצוות התורה ,כפי שהם פירשוה.
קהל יקר ,אנו רואים פעמים רבות שהתורה שבעל -פה סותרת את עצמה מספר פעמים דבר
המעיד על אי אמתותה ,כי לא ייתכן שהקב"ה ייתן תורה שכתובים בה דברים מנוגדים.
המסקנה היא שהתורה שבעל -פה מעשה ידי אדם היא ולא דבר אלוהים חיים.
הקשיבו לפרשת השבוע פרשת "וירא" בשעת קריאת בבית הכנסת ובהגיעכם לפסוק "וַיִ ַּקח
ַיֹאכ לּו "
יהם ַת ַח ת ָׁה ֵע ץ ו ֵ
עֹמ ד ֲע ֵל ֶ
ֵיהם וְ הּואֵ -
ּוב ןַ -ה ָׁב ָׁקר ֲא ֶשר ָׁע ָׁש ה וַיִ ֵת ן ִל ְפ נ ֶ
ֶח ְמ ָאה וְ ָׁח ָׁל ב ֶ
היזכרו בנאמר לעיל.
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הזמנת אירוח בעיר הקודש
בעיר הקודש ירושלים ברובע היהודי באווירה רוחניות וקדושה שוכן בית הכנסת העתיק
ביותר בעולם ,אתם זכיתם לקבל חבילת אירוח ייחודית במחיר מוזל בהיותכם חברי
קהילת בני מקרא.
לשירותכם:
 ביקור במוזיאון עדתנו
 בית כנסת
 מקרר לאחסון מזון
 מקלחות חמות
 מצעים ומגבות נקיים
 מטבח הכולל תנור ,מיקרוגל ,כיריים גז (בשבת אין להפעיל מכשירי חשמל)
 פינת שתייה חמה וקרה
בקרבת בית הכנסת נמצאים אתרים רבים ומגוונים לטיול כגון :מנהרות הכותל ,מוזיאון
הבית השרוף ,המוזיאון ההרודיאני ועוד ...אתרים אלו נמצאים מתחת לפני האדמה
מאחר והם מתקופת חורבן בית המקדש.
למתארחים בשבתות -קבלת שבת עם קידוש וגיבוש המתארחים בארוחות עם שירים
ומזמורי שבת.
האירוח מותנה בתרומה המיועדת לפיתוח המקום
בואו בהמוניכם
המקום נמצא כעת בהליך של שיפוצים ותוכניות רבות טרם בוצעו מחוסר תקציב ,ועד
ירושלים פונה לקהל הרחב לבוא ולתרום הן כלכלית והן מעשית להשלמת הפרויקטים
הבאים:
 השלמת פינת חליצת הנעליים מבואת זכוכית בכניסה לירידה לבית הכנסת.
 דלתות זכוכית להפרדה בן חדר השמן לבית הכנסת ובין חדר המדרגות למוזיאון.
 מטבחון לחדר שמן.
 שיפוץ וחידוש היכל הקודש.
 10 מיטות קומתיים לעריכת שבתות עיון.
 שיפוץ חדרי האירוח.
 שיפוץ מקלחת ושירותים והתקנת דוד שמש.
 שיפוץ כללי למוזיאון עדתנו.

כל תרומה תתקבל בברכה
את התרומות יש להעביר לאחראי המקום יהושוע לוי– 4142727441
תרומות לשיפוץ ושיפור המרכז הקהילתי -היכל שלמה ברמלה
במשך שנים רבות משמש המרכז הקהילתי ”היכל שלמה” בסמוך לבית הכנסת המרכזי ברמלה
כאולם לאירועים שונים בקרב הקהילה .לאחרונה לנוחיות בני הקהילה שופץ המרכז הקהילתי
עם תיקרה אקוסטית ומזגן מפוצל לאורך כל האולם ,בנוסף לא מזמן הסתיים לו שיפוץ המטבח
והורכבו ארונות מטבח חדשים .למטבח החדש דרוש תנור תעשייתי לשימוש המקום ,אנו פונים
לקהל לכל המעוניינים לתרום תנור תעשייתי לגימור המטבח.
השלב הבא בשיפוץ המרכז הקהילתי הוא שיפוץ השירותים באולם.
כל המעוניינים לתרום לקידום שיפוץ המרכז הקהילתי מוזמנים לפנות ל-
מאור דבח בטלפון .4144221411
כל תרומה תתקבל בברכה

הבאתי לך אקמול וכוס מים
בשביל מה?
בשביל הכאב ראש שלך
אבל אין לי כאב ראש
אה אה תפסתי אותך.
מאמי איך כואב לי הראש
חבל רציתי לקחת אותך לשופינג
סתם צחקתי
גם אני
מה אתה יותר אוהב בי את הפנים היפות שלי או את הגוף המשגע שלי?
את חוש ההומור המעולה שלך...
אמרת לי פעם שאני כל עולמך
מה קרה מאז?
למדתי גיאוגרפיה.

ברכות ואיחולים
מזל טוב לרעות פסח מאשדוד לרגל יום
הולדתך ,עלי והצליחי ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה.
מאחלים כל חבריך
מזל טוב לדוד אלישע מרמלה לרגל יום
הולדתך ,עלה והצלח ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה.
מאחלים המשפחה

מזל טוב לחזן בן יוסף ואשתו צליל לרגל
י ום ה נ י ש ו א י ן ש הש ם י מ ל א א ת כ ל
משאלות ליבכם לטובה  .שתזכו להקים
בית כשר בישראל  ,המבוסס על ערכים
תוריים ,הרבה בריאות אושר ועושר.
מטוביה ורינה אלדבח,
ומכל חברי ועובדי הקהילה.

מזל טוב להלנה יהודה מרמלה לרגל יום
מזל טוב לרב עובדיה ברוך מרמלה לרגל הולדתך ,עלי והצליחי ושכל משאלות ליבך
יום הולדתך ,עלה והצלח ושכל משאלות יתגשמו לטובה.
ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים כל חבריך
מאחלים כל בני הקהילה
יום שישי טו‘ בחשוון התשע“א  | 11/11/11המקראון | 7

חדשות הקהילה
פסק הדין לגבי אטליז העדה ברמלה ב01/00/00-
ברצוני להודות לכלל הציבור שנענה למכתבי מתאריך יום חמישי ב‘ אלול תשע“א והגיע
לבית המשפט .הנוכחות הרבה והדומיננטית שלנו ,באופן שמילא את האלום עד אפס
מקום ,הייתה חשובה מאוד והבהירה לכבוד השופט את רגישותנו לנושא ואת כוונתנו לא
לוותר ולהוציא צדקתנו לאור.
תאריך הדיון בבקשתנו שבו ייתן כבוד השופט את פסיקתו נקבע ליום שני בשבוע ,
בתאריך  ,10/11/11בשעה  0:10בבית המשפט השלום ברמלה.
גם הפעם אנו חייבים נציגות מכובדת של בני ובנות העדה ביום הדיון .אני מדגיש בפני כל
אחד ואחת מכם את חשיבות ההגעה בתאריך זה לבית המשפט השלום ברמלה .ובעזרת
ה‘ יתברך ,נוכיח את צדקת דרכנו ואת זכותנו לקבל שירותי דת כאזרחים שווי זכויות
בפני החוק.
בברכה
הרב משה פירוז -הרב הראשי

זיוף אישורים לצבא
כידוע לכולם לפני כשנתיים נכנס נוהל חדש בעדה למתן אישורים לחיילים לצבא לקבלת
ת“ש  88המקנה לחיילים יציאה בשבתות ובחגים לביתם כדי לקיים אורח חיים דתי
קראי מה שלא ניתן לקיים בבסיסי צה“ ל שכן אין שם מקום תפילה ראוי כפי מנהגנו ומה
גם שמחממים את האוכל בשבת שזה סותר את ההלכה שלנו .כל חייל תרם גיוסו עליו
ליצור קשר עם האחראים באזורו ולהירשם לכנס מתגייסים הנערך כל מספר חודשים.
לשמחתנו הרבה נוהל זה מתקיים בצורה טובה מאוד ומגיעים חיילים בני עדה לכנס
לצורך הסברה ולימוד על-מנת שישמשו כ‘-שגרירים‘ בצבא.
ישנו הסכם בין העדה לבין צה” ל על אימות המסמכים של כל החיילים על ידי משק ת“ש
של אותו חייל בכל יחידה ויחידה ,לצערנו הרב לפני מספר שבועות התקשרה משקית ת“ש
למרכז העדה ברמלה לאימות אישור של חייל המשרת ביחידתה ,אך לצערנו הרב מעולם
לא ניתן אישור לאותו חייל והאישור היה מזויף.
אנו כעדה דתית רואים במעשה זה כמעשה חמור מאוד (החייל נענש על כך ביחידתו),
ופונים לקהל להדבק באמת ,כי האמת מקורא בבורא עולם ,והאלוהים הוא אמת כפי
שנאמר “וַה' ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת“ ,ולהגיע לכנסי המתגייסים המתקיימים בעדה.

כנס מתגייסים
בהתאם להחלטת המועצה הדתית  ,והנהלת העדה ,אישורים לצבא יינתנו רק לנערים
ונערות שיגיעו לכנס מתגייסים ויעברו הדרכה ומבחן .מתבקשים להגיע לכנס נערים
ונערות אשר לומדים בכיתות י" א ,י"ב  ,או סיימו כיתה י "ב .לקראת הכנס יש להירשם
במרכזי העדה השונים ,ולקרוא את חוברת המדריך הקצר למתגייסים על היהדות הקראית,
שנערך לקראת הכנס .החוברת תימסר בעת ההרשמה ,במשרדי העדה השונים.
הכנס הבא יערך ביום שישי ה 11/22/22-בשעה  03:8באח מבתי הכנסת בהתאם לרישום
להרשמה לכנס 3מאור דבח 8155211400 -
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בן יוסף 8151105800-

