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גליון זה הודפס לזכרו של
האדם היקר
מתתיהו בן מוריס אלגזר
שנפל במלחמת יום כיפור
ולזכר
אברהם בן סולימן שאמי
הלוי
יהי זכרם ברוך אמן.

mikraon@gmail.com

קהילת היהודים הקראים

פרשת השבוע
ויצא
יציאת השבת
בשעה
71:71

עריכה ,כתיבה ,עיצוב ,הגהה והדפסה :בן יוסף ,מאור דבח.

ביום חמישי (הקרוב) ה–  2178בשעה 70:11

יתקיים ערב חוויתי בליווי החזן והזמר רותם כהן
במרכז קהילתי אחווה רחוב האצל  1אשדוד
בתכנית:
* לימוד שירי ופסוקי קודם התפילה (שעריך בדפקי יה) בניגון החדשני.
* הופעה של הזמר רותם כהן בשירי קודש ובשיריו.
* כיבוד קל.
עלות משתתף  1ש“ח בלבד!...

הערב מותנה ברישום של מינימום  02משתתפים חובת הרישום מראש!...
להרשמה  2820002200בן יוסף  200830888 /אושרת עובדיה.

מהזוהר ועד לטאליבן
מאמר מסקרן
מאת צופיה הירשפלד

עמודים 1 - 4

חנה דניאל
עניין הזוגיות השבועי
והפעם
לא יורדים מהכותרות
משקעים מהעבר
ניצחון עניין האטליז
ברמלה
עמוד 6
כתבות מעיתונים
עמוד 8

חדשות הקהילה
לא יורדים מהכותרות
פסיקת בית המשפט לגבי שלט אטליז העדה ברמלה תופסת מקום בעיתונות ובתקשורת.
לפניכם קטעים מהעיתונים ’ גלובס’ ו ’-גל גפן ’ ( עיתון מקומי של העיר רמלה)  ,וקטע
שנאמר ברדיו ’קול חי’.

פסיקת בית המשפט לא שווה
אם אתם לא קונים
מהאטליזים הכשרים של
העדה.
להזמנות:
אטליז העדה ברמלה -
,20-5082008
אטליז העדה באשדוד–
20-0838838
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חדשות הקהילה

סמינר חורף

(בחופשת חנוכה)  -בתאריכים 81-81178177

(ראשון עד שלישי)

יתקיים סמינר חורף ,לגילאי 71-72
 1ימים של כיף כולל לינה -במתחם הקהילה באשדוד

בתכנית:
ארוחות עשירות ,תפילות ,לימודים ,פעילויות חברתיות ,קריוקי ,מסיבה ,באולינג ,סרטים.
עלות משתתף  811ש“ח בלבד !  -להרשמה ופרטים נוספים:
בן יוסף  114-8824122אשדוד  ,מאור דבח 114-4081621רמלה1מצליח
רן יוסף  118-6472282רנן1אופקים ,שמחון  111-1811728באר שבע

תחרות הקורא הטוב בתורה )8( -
מתרומת גלית סלע לזכר בעלה יוסף סלע
מיועד לגילאי  78-72בנים ובנות.
ההרשמה לקורס החלה
מועד אחרון להרשמה 1178177
שלושת המקומות הראשונים יזכו בפרס כספי

מקום ראשון  0822 -ש“ח
מקום שני  0222 -ש“ח מקום שלישי  822 -ש“ח
לפרטים והרשמה:
בן יוסף  1148824122אשדוד  ,מאור דבח 1144081621רמלה1מצליח
רן יוסף  1186472282רנן1אופקים ,שמחון  1111811728באר שבע
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 00-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  20שיעורים
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–  - 002202200משרדי המועצה העליונה
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לפניכם מאמר מאת צופיה הירשפלד על המצאת הקבלה והשפעתה על החברה היהודית.
היא הולידה את תפיסת האל כשוטר  ,ואת הפחד ממיניות  .ספר חדש מוצא קשר ישיר בין
המקובלים בצפת  -לנשות ה טליבאן והקיצוניות החרדית  ,ו טוען כי הקבלה עיצבה את
האורתודוכסיה המודרנית .כך הפכה תורת הנסתר לחזות הכל.
הרמב" ם לא העלה על דעתו להתפלל לקברים ,ורעייתו של רבי עקיבא לא התכסתה מכף רגל ועד
ראש .ברחובות טבריה לא שוטטה משמרת הצניעות ,ולא נמצא בין חכמי התלמוד רב שאין לערער
אחר דבריו.
אז מאיפה הביאו " נשות הטליבאן" את רעיון ההתכסות ,ומדוע פוקדים רבבות את קברו של רבי
נחמן מאומן? מי נתן את המנדט למשמרות צניעות ,ומי המליך את הרבנים כסמכות שאין להרהר
אחריה?
אם תשאלו את ד"ר רוני ויינשטיין ,הכל בגלל הקבלה .הטרנד הרוחני הבינלאומי עם השיק הברנז'אי,
מצטייר בספרו החדש " ,שברו את הכלים" ( הוצאת אוניברסיטת תל אביב) ,כסטייה מרוח היהדות,
שיצרה את היהדות האורתודוכסית בדמותה המודרנית.
כשאלוהים הגיע למרכז החיים
ד"ר ויינשטיין ,עמית מחקר במכון מינרבה שבאוניברסיטת תל אביב ובמכון ואן ליר ,טוען כי "הקבלה
היא כמו פצצה שהטילו אותה לפני מאות שנים ,אבל גלי ההדף שלה רק הולכים ומתרחבים עם חלוף
השנים".
ה " פצצה " הוטלה לפני כ  000 -שנים  ,במאה ה  ,21 -כאשר המקובלים של צפת החליטו להפסיק
להסתגר ,וספרי הקבלה שהיו נעולים עד אז בבתיהם של יחידי סגולה ,החלו להיות ספרות פופלארית.
"מאורי הדור החליטו שמשימת חייהם היא להפיץ את תורת הנסתר ,כדי לתקן את העולם היהודי",
ויינשטיין אומר " .הם רצו ליצור שינוי באופן שבו בני האדם קיימו את המצוות ,שכן לדעתם היה
משהו בעייתי בכך שעבודת האל לא חייבה עבודה פנימית ,ונשארה תמיד ברובד החיצוני .לדעתם זה
מנע מהאדם להיות בקשר עמוק עם אלוהים .הם יצרו מהפכה מודרנית ,והכניסו לעולם הדתי את
התודעה .הם לקחו את אבני המשחק של המסורת ,אבל יצרו משהו חדש לגמרי; אמונה שבה האל
עומד במרכז החיים ,והאדם צריך לחשוב עליו בכל רגע".
האל בתפקיד של שוטר
כדי לקרב את האל למרכז חייו של האדם ,אנשי הקבלה האנישו אותו .הם כתבו לאלוהים ביוגרפיה;
סיפור חיים לפיו הוא נולד ויש לו אבא ואמא ,ומאוחר יותר הוא גם מתחתן ומקיים יחסי אישות,
ועובר בדרך לא מעט משברים עם ההורים ובת זוגו" .אנחנו מוצאים תיאורים מאוד נועזים של האל",
מסביר ויינשטיין " .המקובלים יצרו דמות שמזכירה את הסיפור האנושי ,מתוך מחשבה עמוקה
שהאדם יוכל ליצור קשר ישיר לאל.
"האל שלהם הוא לא האל של הרמב"ם ,שאינו דומה לשום דבר שאתה מכיר .האל של הקבליסטים
הוא בדיוק האדם שאתה מכיר  .יש לו רצונות ,תשוקות ואכזבות כשהאדם לא פועל על פי רצונו .
מעולם לא היה קשר אינטימי בין האדם לאל ,כמו זה שנוצר במסורת הקבלית ,לפיה כל מה שהאדם
עושה ,משליך בזיקה מיידית על העולמות העליונים".
לפי ויינשטיין ,יצרה תפיסה זו רעיון חדש  -שכל רגע בחייו של אדם הוא חד -פעמי" :לכל מצווה
שאתה מקיים יש את הייחודיות שלה ,כך שאם לא התפללת מנחה כמו שצריך  -פספסת את הרגע.
המשמעות היא חיי בהילות ,מאחר שהאדם אף פעם לא מספיק ,ומלווה אותו תחושת חטא ואשמה
בכל שיפנה".
חטא ואשמה ,אגב ,הם שני מושגים שהקבלה לא חדלה להתעסק בהם " .יש לך בראש שוטר ,שכל
הזמן מסתכל ובודק אם ברכת ,התפללת או היו לך מחשבות זימה" ,ויינשטיין אומר.
הקבלה פוגשת את המיניות
מה שיישמע לרבים כהפרעה טורדנית כפייתית ,מופיע לדברי ויינשטיין ביומנים שכתבו אנשי הקבלה,
ובהם בעל ה" שולחן ערוך " ,רבי יוסף קארו " .הם חיו בתחושה מתמדת שהם בבית משפט ,ויש עין
שצופה בהם .לרבי יוסף קארו מתגלה דמות ,שהוא מכנה 'המגיד' ,שמוכיחה אותו כל חייו .כשקוראים
בכתביו מגלים שאין בהם ולו רגע אחת של נחת".
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כדי להתמודד עם המצב  ,יצרו המקובלים את דפוס הווידוי  ,אותו הכירו מהסביבה הקתולית .
"במסורת היהודית אין את זה .היהודים בימי הביניים אפילו לעגו לזה .אבל בצפת של המאה ה21-
יש חבורות של יהודים שמתכנסים על מנת לנקות את עצמם לפני שבת ,והם מתוודים על חטאיהם
אחד מול השני .הדבר הזה חלחל לעולם החרדי .יש כיום ישיבות שבהן נדרשים התלמידים למלא
רשימת חטאים .יש להם דף עם מבחר חטאים ,והם מסמנים את החטאים שעשו במהלך השבוע .זה
גלגול של הווידוי הקבלי".
ויינשטיין טוען כי המסורת היהודית האורתודוכסית המוכרת כיום ,התעצבה תחת השפעת הקבלה:
" אנשי הקבלה הכניסו לדת הרבה טבואים ואובססיביות  .דוגמה מאוד בולטת זו ההתעסקות
האובססיבית בכל הקשור למיניות .במסורת שלנו יש הדרכה ודרישות מאוד סבירות לגבי מה מותר
ומה אסור .הקבלה הפכה את העניין הזה לטעון .היא הורתה שלא ליהנות מיחסי מין ,ולחשוב על
הקב" ה בשעת מעשה .לא לקיים יחסי אישות לפני חצות ,ועוד דרישות שאדם מן השורה לא יכול
לעמוד בהן.
"ההנחיות הללו היו קיימות בעבר רק עבור תלמידי חכמים ,אבל הפכו לנחלת הציבור .לאט-לאט זה
הולך ומתפשט ,ובחברה האורתודוכסית זה כבר הפך לשד מאיים .הקבלה לקחה תחום נורמטיבי
שהיו לו מספר גדרות בהלכה  -ופתאום זה לא הספיק .כל הזמן מתעסקים בצניעות ובהרמת גדרות
בין גברים לנשים ,שמא יגיעו למצב של הוצאת זרע לבטלה .נשות הטליבאן זו אחת התוצאות".
"נשות הטליבאן" ותורת הקבלה
ויינשטיין מתאר שני צדדים לדמות הנשית  ,כפי שמצטיירת בקבלה  " :האחד נפלא ומזכיר את
השכינה  ,ואילו השני מאיים ,כי זו לילית .זה כמובן הופך את מערכת היחסים בין גברים לנשים
למאוד בעייתית  .הכיסוי הוא פיתוי נוח  ,כי כאשר האישה מכוסה  ,היא לא מאיימת .אבל זו לא
המסורת היהודית הקלאסית ,ואין זו ההלכה .זוהי תוצאה ישירה של התעסקות בפיתויים ובחטאים.
"חלק גדול מנשות הטליבאן הן חוזרות בתשובה ,והקשר שלהן למסורת הוא לא דרך עולם ההלכה,
אלא דרך התדמית שנוצרה ליהדות לפי הקבלה .לכן הן מאמצות התנהגות שאין לה תקדים במסורת
היהודית .כשאתה מתחיל להוסיף איסורים שהמוטיבציה שלהם היא לא הלכתית ,אלא במטרה
להוסיף טהרה  -הרי שאין גבול לאיסורים".
מוטציה נוספת של מסורת הקבלה ,לפי ויינשטיין ,היא תיירות הקברים " :חכמים קבעו תפילה .אם
אדם במצוקה ,הוא יכול להתפלל .חנה לא פקדה שום קבר .כבודו של האל מלא עולם .הוא נמצא בכל
מקום .אבל לפי תפיסת הקבלה לא כל בני האדם שווים .הגלגול המודרני של זה היא החסידות .
החסידים חושבים שהתפילה צריכה לעבור אצל הרבי .תפילה של יהודי פשוט כבר לא מספיקה ,ונוצר
אתוס לפיו אתה צריך מתווך .ואם המתווך מת? אז מגיעים לקבר שלו.
"ביהדות קבר הוא מקום של טומאה ,אבל המקובלים רואים חשיבות בקרבה אל הצדיק ,והם פיתחו
פולחן שדוחף אנשים לעלות לקברו של הרשב"י ביום פטירתו .רפרטואר הקברים מתרחב והולך .מה
שהחל כשוליים ,הפך למרכז .אנשים חיים מראש השנה לראש השנה כדי לעלות לקברו של הרבי
מברסלב ,ולזכות לעולם הבא .זה לא היה קיים בעבר".
הספורט הדתי :מי מחמיר יותר
הרמב"ם וההולכים על פי דרכו היו ,מן הסתם ,סומכים את שתי ידיהם על דבריו של ד"ר ויינשטיין.
הרמב"מיסטים
נחשבים כמתנגדים לקבלה ,ולא מקיימים את המנהגים שחלחלו ממנה להלכה היהודית .אבל הם
במיעוט הולך וגדל.
" זוהי רק ההתחלה "  ,ויינשטיין מאיים  " .בשנים האחרונות יש תחרות
שיצאה מכלל שליטה  -מי מחמיר יותר .חדשות לבקרים צצות חומרות בדיני
שבת  ,כשרות וצניעות  .התחרות מתרכזת בדברים החיצוניים בלבד  .לא
תמצאו למשל תחרות על מי אומר פחות לשון הרע  .זו תחרות שמסורה
לדברים שרואים בעין ,ולא לדברים שבלב; מי מקים מחיצות גבוהות יותר בין
גברים לנשים  ,ומי מפריד אוטובוסים .התופעה מחלחלת גם לרחוב הדתי -
לאומי .היא מתדרדרת וצוברת תאוצה ,ואני לא רואה איך זה ייעצר בשנים
הקרובות".

שער הספר
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משקעים מהעבר  /חנה דניאל

כיצד העבר משפיע על הקשר הזוגי וכיצד ניתן לקחת את חולשות בן הזוג ולהפוך אותם לחוזק של
הקשר הזוגי .האישיות של האדם נבנית מאירועים של העבר ומעצבת את דמותו .החוויות מהעבר
ובמהלך החיים ,מכתיבות את התנהגותו של האדם בחיי היום יום ומשפיעות על רגשותיו  .את
אותם התנהגויות ורגשות מביא האדם אל הזוגיות.
מצבים או אירועים מהעבר משפיעים עלינו בהווה ,הצלחות מהעבר מובילות לביטחון עצמי גבוה
בהווה ומצד שני אותן הצלחות יכולות לגרום לנו לזלזל בבת הזוג ובחולשותיה .מחסור מן העבר
יכול לגרום לנו להתנהג בקמצנות ובהתחשבנות ומנגד לנסות לפצות על מה שלא קיבלנו בעבר
ולהשיג את מה שרצינו בכל מחיר אפילו על חשבון בת הזוג.
חוויות האכזבה מהעבר יכולה להשפיע על ההווה ולגרום לנו להסתגרות ,להססנות ולהימנעות .
פגיעה בפרטיות מהעבר יכולה להשפיע על הסתגרות ,שמירה על הפרטיות ביתר על המידה ,אי
שיתוף בן הזוג באירועים וחוויות שאנו חווים .אירועים טראומטיים יכולים לגרום להתרחקות ,
הסתגרות לחששות ופחדים  .מודל ההורים  ,התנהגות ההורים יכולה לשמש כמודל חיקוי או
להתנהגות הפוכה משל ההורים עד לקיצוניות.
רונית גדלה בבית בו האבא ניהל את כלכלת הבית ובעל שליטה מלאה על הכסף .אביה הקציב
סכום כסף לפי ראות עיניו ושיקוליו  ,האם מבחינתה הייתה צריכה להסתדר עם מה שקיבלה ,
התמונה שנחרטה בעיניה של רונית הילדה :אימא מבקשת מאבא כסף ונתונה לחסדיו ,רונית ראתה
והבינה זאת כעמדה של נחיתות .עם השנים כאשר רונית החלה זוגיות חדשה ,בן הזוג שלה ביקש
לסגור את חשבון הבנק שלה ולהצטרף לחשבון משותף  ,עוד ביקש שהמשכורת שלה תיכנס
לחשבון המשותף  ,כמו כן מבקש שתבטל את כרטיס האשראי והציע להשתמש בכרטיס אחד
משותף לשניהם ,דבר הנשמע לגיטימי וחשוב מאוד בצעדים לבניית הבית המשותף.
אך לא כך חשבה רונית ,אותן הצעות גרמו לרונית לחשוש שמצב זה הוא ניסיון שליטה של בן
הזוג .רק לאחר שרונית ובן זוגה ניהלו שיחה כנה ואמיתית על הפחדים של רונית ,על חשש מחוסר
ביטחון כלכלי אשר גורם לה צורך בשליטה כספית ,הם הגיעו להבנה שאותן חוויות מהעבר והבית
בו גדלה משפיעים על הקשר הזוגי האישי שלה .יחד הם מצאו פיתרון ושליטה על הניהול הכלכלי
באופן משותף.
משה גדל בבית עם אימא צעקנית ושתלטנית ,אותו זיכרון ילדות מכעסה של אמו גרם לו להפגין
כוחניות מול הרמת קולה של בת זוגתו .כדי לקלקל מספיק להגיד " :את לא אימא שלי ואת לא
תצעקי עלי" ,וכדי לחזק את הקשר :משה הסביר ושוחח עם בת הזוג שהצעקות לא נעימות לו ,
הסביר שהצעקות שלה מזכירות לו את הצעקות של אמא שלו כשהיה קטן ,זה גורם לו לחרדות ואי
נעימויות ,משה שיתף את זוגתו בחולשות שלו וביקש את תמיכתה.
כדי להתמודד עם השפעת העבר על הקשר הזוגי ,חשוב להיות ערניים אחד לשני ,ללמוד לקבל את
החולשות אחד של השני ולתמוך זה בזו ,ללמוד להפריד בין העבר להווה .למען זוגיות טובה חשוב
שכל אחד מבני הזוג ילמד את החולשות שלו  ,ניתן לעשות זאת ע " י משחק בין בני הזוג :
* כל אחד מבני הזוג ירשום את החולשות שלו.
לאחר מכן יעביר את הדף לבן הזוג אשר יוסיף עוד דברים לרשימה  ,דברים שהוא רואה

מהצד שלו ולא נרשמו.
* לבקש מכל אחד מבני הזוג להסתכל על החולשת שלו ולבחור מתוך הרשימה חולשות

שהוא לוקח עליהם אחריות ומתמודד איתם לבד בהמשך.
* מנגד לבקש מבן הזוג השני לעזור לו להתמודד עם החולשות שקשה לו איתן ,להתחשב

ולתמוך .בדרך זו אנו נלמד לקחת אחריות על החולשות שלנו ולבקש עזרה מבן הזוג לעזור
לנו להתמודד ולהתחשב בנו – שיתוף פעולה.
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דברים המראים מה זה להיות ישראלי?












ישראלי זה לריב עם מישהו ולצעוק עליו " למה מה קרה?" ו"חכה-חכה ,זה עוד יעלה
לך ביוקר" תוך נפנופי ידיים ,ושעה אחרי זה לשבת איתו על כוס קפה ,לטפוח לו על
הכתף ולהגיד "אתה בחור טוב ,אתה "
ישראלי זה הבן אדם היחיד שמוחא כפיים כשהוא חוזר ארצה ,ולא יכול לחכות לרגע
שהוא יעוף מפה שוב.
ישראלי זה לטעון שכדורגל הוא ספורט בריא ,ספורט חשוב ,ספורט מעניין  ,אבל תוך
כדי ישיבה על הספה בבית וטפיחה על הכרס הענקית.
ישראלי זה לבכות בבוקר על מחיר המלפפונים בשוק ובערב ללכת למסעדה ולהוציא
 000שקל על ארוחה זוגית.
ישראלי הוא מישהו שהיה שליח בפיצרייה וכותב בקורות חיים " :סמנכ " ל שיווק
והפצה ברשת מזון גדולה "
ישראלי הוא מי שעושה מנוי לעיתון יומי בשביל המבצע ,גוזר כל יום ואוסף במשך
חודשים ובסוף שוכח לשלוח את המעטפה .
ישראלי הוא מישהו שקונה מכסים של מעדן חלב במאה שקל בשביל לזכות בפאוץ '
ששווה עשרים שקל .
ישראלי זה לשים את היד על הצופר כדי להתחיל לצפור בשנייה שהרמזור מתחלף
לצהוב .
ישראלי הוא מישהו שהדיאטה שלו זה לאכול בורקס אחד פחות (מתוך  00בשבת אחת)
ישראלי זה לעקוף מימין  20מכוניות ,לחתוך נתיבים ,לצפור ולקלל בעצבנות כשאתה
בכלל לא ממהר לשום מקום.

ברכות ואיחולים
מזל טוב לרינה אלדבח מרמלה לרגל יום
הולדתך עלי והצליח ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה
מאאחלים בעליך האוהב טוביה ,הילדים
הכלות ,החתן ,הנכדים וכל המשפחה.
מזל טוב לחבר ועד אשדוד יוסי אלגזר
ואשתו פלורה  ,אנו שמחים בשמחתכם על
הולדת הנכדה החדשה
המון בריאות הצלחה ואושר
ועד אשדוד וצוות המקראון
מזל טוב להילה ומשה כהן מרנן על הולדת
בתכם הקטנה שנולדה לפני כמה ימים
ה מ ו ן בר י א ו ת ו ה צ ל ח ה וש ה א ל י ה י ה
בעזרכם ותגדלו את ילדכם על ערכי התורה
הקדושה.
ממשפחת כהן ,משפחת אלגזר
ומצוות המקראון

מזל טוב לאלמוג כהן מאשדוד לרגל הגיעך
לגיל מצוות .עלה והצלח ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים צוות המקראון.
מזל טוב למזל ( זולי ) חיים לרגל יום
הולדתך המון בריאות אושר והצלחה בכל
מעשי ידיך.
מאחלים צוות המקראון.
מזל טוב לעילי נונו לרגל יום הולדתך המון
בריאות אושר והצלחה בכל מעשי ידיך.
מאחלים המשפחה וצוות המקראון.
מזל טוב ליוסי עובדיה מאשדוד לרגל יום
הולדתך ,עלה והצלח ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה.
מאחלים צוות המקראון
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בשם השם נעשה ונצליח

בשם השם נעשה ונצליח

היהדות הקראית העולמית -ועד אשדוד

היהדות הקראית העולמית -ועד רמלה

הנכם מוזמנים ליום שכולו כיף
(בחופשת חנוכה)

הנכם מוזמנים ליום שכולו כיף
(בחופשת חנוכה)

בבית הכנסת כתר תורה  -רח‘ תשרי 2
הפעילות תתקיים ביום רביעי ,20122122
בין השעות ,0:00-20:00
ומיועדת לתלמידי כיתות א‘-ז‘.

במרכז העדה ברמלה -רח‘ קלאוזנר 21
הפעילות תתקיים ביום רביעי ,20122122
בין השעות ,0:00-20:00
ומיועדת לתלמידי כיתות א‘-ז‘.

בתוכנית:

בתוכנית:

תפילת בוקר
פעילות ערכים ודת
סדנת בישול סופגניות ולביבות
משחקים
חידון נושא פרסים
ארוחת בוקר.
צוות מדריכים מנוסה.
הסעות הלוך ושוב.

וכל זה במחיר מסובסד של  ₪ 32לחניך.

מספר המקומות מוגבל
מהרו להירשם!
לפרטים והרשמה :
בן יוסף 7459955755

 תפילת בוקר
 פעילות דתית חווייתית
 סדנת בישול לילדים
 קוסם
 ועוד.....
ארוחת בוקר.
צוות מדריכים מנוסה.
הסעות הלוך ושוב.

וכל זה במחיר מסובסד של  ₪ 32לחניך.

מספר המקומות מוגבל
מהרו להירשם!
לפרטים והרשמה :
מאור דבח 7455294450

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 .1144081621
כל תרומה תתקבל בברכה

