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, עיצוב ,  כתיבה ,  עריכה 
, בן יוסף :  הגהה והדפסה 

 .מאור דבח ויוסי יפת

בפרוס עלינו   -וכפי המניין הנהוג בימינו ,  ה לטובה " הבאים עלינו ב ,  לקראת מועדי חודש תשרי 

 .אנו מבקשים לברך אתכם במועדים לשמחה ובגמר חתימה טובה, ג "שנת תשע

קידום חינוך , שנת עשייה, יחד עם כל עמו ישראל בשנה טובה ומבורכת, ה יברך את כולנו"שהקב

, שנת שלום .  שנת קירוב לבבות ואהבת חינם .  ביטחון באל והבנה הדדית ,  שנת אמונה ,  ובנייה 

 .שנזכה יחדיו לראות בתשועת עמך ישראל ובחידוש ימינו כקדם. ביטחון ושגשוג

ובלקיחת ,  כל שכן במשך כל השנה ,  נשמח לראותכם בתפילות החגים בבתי הכנסת של הקהילה 

 .חלק פעיל בפעילויות שמפעילה העמותה

 !!שנה טובה ויום תרועה שמח

 
שליחת המקראון מידי שבוע ,  ועכשיו לרגל השנה החדשה 

כל שעליכם לעשות זה לשלוח מייל לכתובת .  אליכם במייל 

jkaraite@gmail.com ואנחנו כבר נעשה את השאר. 
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 !בני ובנות עדתנו  היקרים, אחי ואחיותיי היקרים

אנחנו נדרשנו לעמוד בפני .  השנה האחרונה הייתה שנת מבחן לכלל הקהילה 
מאבקים לא פשוטים הן בנושא הכרת המדינה בעצמאותנו הדתית בנושא נישואים 

ובית ,  שבה נחלנו הצלחה והן בנושאים הענקת תעודת כשרות בסמכות עדתנו 
אני רוצה  לחזק את ידיכם .  הכנסת בעיר העתיקה בירושלים שעדיין במאבק 

יהיה רצון מלפני .  ועמידתכם האיתנה ובתמיכתכם במאבקנו להשבת כל זכויותינו 
שנת ישע והצלה ,  תהיה שנת שלום ,  ג הבאה עלינו לטובה "תשע'בורא עולם ששנת ה

שתשמור '  יהי רצון מלפניך ה .  ותהא שנה זו ראש והתחלה לגאולתנו העדתית 
, מר בנימין נתניהו ושריו ,  וראש ממשלתנו ,  ותברך את הנשיא התשיעי של מדינתנו 

את המשטרה עם כוחות ,  ל עם כל מפקדיו וחייליו " את חברי הכנסת ואת צה 
ן ה : " ככתוב , הביטחון לזרועותיהם ִפים לפניך '  ִיתֵּ בדרך ,  את אְֹיֶביך הקמים עליך ִנגָּ

השנה הבאה עלינו לטובה ,  אחי ורעי ".  אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך 
כאשר  המטרה המרכזית היא הרמת קרנה .  מציבה לפנינו אתגרים גדולים ורבים 

לשם כך ועדת החינוך .  של העדה בעיניי בני הקהילה ובעיני הסובבים אותנו 
אנו עומלים על חיזוק .  מקיימת פעילויות חברתיות ותרבותיות בקרב הקהילות 

. לזרוע האירגונית (  מועצת חכמים ומועצה הדתית ) הקשר בין הזרוע הדתית  
במסגרת זו מועצת החכמים עומלת בימים אלו על הפצה של ספרי וחוברות לימוד 

עוד ארוכה הדרך עד . במגוון נושאים המיועדים לכל קבוצות הגילאים של בני העדה
אך עלינו לזכור להאמין ולדעת שלשם כך כל אחד ,  להשבת כל זכויותינו הדתיות 

עלי .  ואחת מאתנו צריך להשקיע מזמנו וממונו לחיזוק החינוך ולימוד התורה בעדה 
להדגיש כי על כל אחד מאתנו להרגיש גאווה ושמחה על כי הוא משתייך לעדתנו 

 .אשר עברה המפואר והמכובד הוא אות ודוגמא לכלל עם ישראל

לימוד ,  ברצוני לברך את כל העוסקים במלאכת הקודש של חינוך הנערים והנערות 

לאלו שעוסקים בפעילות רווחה ופעילות חברתית לגיל ,  תורה לילדים ולמבוגרים 
יהי רצון מלפני בורא עולם שיקויים בהם .  ב ולכל מי שתורם מזמנו וממונו " הזה 

ם ה : " הכתוב  לֵּ ְך ',  ְישַׁ ֳעלֵּ ה ;  פָּ מָּ ְך ְשלֵּ ְרתֵּ ְשכֻּ ִעם ה ,  ּוְתִהי מַׁ ל '  מֵּ אֵּ י ִיְשרָּ ', רות ב " ) ֱאלֹהֵּ
עלי להדגיש ולומר כי הקפדה והליכה בדרך התורה וקיום מצוותיה היא (.  ב " י 

י : " ככתוב .  הערובה לחיים טובים שלוים ומבורכים שכל בר דעת חפץ בה  , ַאְשרֵּ
יֶתךָּ עֹוד  י בֵּ ם ,  יֹוְשבֵּ י ָאדָּ ה ַאְשרֵּ ְללּוךָּ ֶסלָּ ְך  ְמִסלֹות -עֹוז ,  ְיהַׁ ם ,  לֹו בָּ בָּ תהילים " ) ִבְלבָּ

 .לעולם אמן ואמן' ברוך ה(. 'ו-'ה, ד"פ

 ,טובות ונעימות, תזכו לשנים רבות

 ,בשם  מועצת  חכמי  העדה

 הרב  הראשי ,  הרב  משה בן יוסף פירוז 
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שנה זו מתחילה בסימן של זעזועים .  ג " תשע ' אנו עומדים בפתחה של שנת ה 
בקיץ האחרון הרגשנו את אותות .  עמוקים העוברים על החברה הישראלית 

ורוחות מלחמה ,  משברים כלכליים פושטים בעולם ,  המחאה החברתית 
 . מאיימות מאיראן

חסרים לנו משרתים בקודש באזורי   –אך גם קשיים פנימיים יש לא מעט  
וחסרה לנו הסברה כדי שנוכל ,  מדרש קבוע ללימוד תורה -חסר לנו בית ,  הדרום 

 .אל כל עם ישראל –אל הציבור כולו ' להביא את דבר ה

, האחדות והליכוד שלנו .  צריכים אנו להיות מאוחדים ומלוכדים ,  כנגד כל אלה 
ולתורה ,  בהתאם לרצונו '  המבוססות כולן על הרצון המשותף שלנו לעבוד את ה 

, אך מצד שני בלי האחדות .  הם אלה שנותנים לנו את הכוח להמשיך   –שבכתב  
ֶהן רֶֹעה ין לָּ צֹאן ֲאֶשר אֵּ ִרים כַׁ ל ֶההָּ בלי האחדות לא נוכל להתגבר . נהיה ְנפֹוִצים עַׁ

 .ולא על הבעיות החיצוניות שמאיימות עלינו, על המכשולים הפנימיים

למשל הוגדלו ,  הצלחנו השנה להתגבר על קשיים לא מעטים ,  בזכות האחדות 
לצורך כך קיימנו .  ש הכיר בכשרות שלנו " התקציבים הממשלתיים לעדה וביהמ 

מגעים ומפגשים אינטנסיביים עם משרדי ממשלה וחברי כנסת מכל הקשת 
הרב הראשי ,  בעקבות כך .  הפוליטית בכדי לעגן את מעמדה החוקי לש העדה 

וזכינו להכרה ,  מונה כרושם נישואים וגירושים מידי ראש הממשלה בעצמו 
 .דוד בן גוריון, בעצמאות העדה כמו בימי ראש הממשלה דאז

ברצוני להכיר בפתחה של שנה זו תודה מיוחדת לראש הממשלה בנימין נתניהו 
שסייעו לנו רבות בקידום ענייני העדה כדי להשיג ,  ולחבר הכנסת זאב הלקין 

עינת ,  אילן גילאון ,  זבולון אורלב :  וכן לחברי הכנסת .  יחס צודק מהממשל 
 .ועוד רבים נוספים שקצרה היריעה מלהזכיר, שלמה מולה, זאב בילסקי, ווילף

וכן את כל ,  ואת כל התורמים והמתנדבים ,  אני מברך את כל בני העדה 
הגשמת כל משאלות ,  המסייעים והעוזרים לבני העדה בברכת מועדים לשמחה 

. אחווה שמחה ואושר ,  ושיהיו הימים הבאים עלינו ימי אהבה .  ליבכם לטובה 
נצליח בעזרת האחדות ושיתוף הפעולה ,  מתפלל אני שבשנה הבאה '  ובעזרת ה 

 .לפתור גם קשיים פנימיים שפוגעים בנו

 -יהי רצון שנזכה לקדם את דרך היהדות הקראית ולחזק את מסורתנו ומנהגנו 
להימנע מריבים פנימיים ,  זאת חובתנו לשמור על הדרך .  דרך התורה 

ולכן על כולנו לתת יד ולפעול כאיש אחד למען קידום .  וממחלוקות מיותרות 
 .למען חיזוק דרך התורה, הקראות

 שלכם
 נריה בן ברוך הרואה
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ר ָאנֹּכִּי " לפניכם מוצג פירוש רבני לפסוקים מתוך פרשת השבוע  , קהל יקר כִּי ַהמְִּצָוה ַהזֹּאת ֲאשֶׁ

ָלנו ַהָשַמְיָמה -לֹּא ַבָשַמיִּם הִּוא ֵלאמֹּר מִּי ַיֲעלֶׁה: נְִּפֵלאת הִּוא מְִּמָך ְולֹּא ְרחָֹּקה הִּוא-ְמַצְוָך ַהּיֹום לֹּא

ָנה  ֵעבֶׁר ַהָּים ְויִָּקחֶָׁה -ָלנו אֶׁל -ֵמֵעבֶׁר ַלָּים הִּוא ֵלאמֹּר מִּי ַיֲעָבר -ְולֹּא :  ְויִָּקחֶָׁה ָלנו ְוַיְשמִֵּענו אָֹּתּה ְוַנֲעשֶׁ

ָנה  "ָקרֹוב ֵאלֶׁיָך ַהָדָבר ְמאֹּד ְבפִּיָך ובְִּלָבְבָך ַלֲעשֹּתֹו-כִּי: ָלנו ְוַיְשמִֵּענו אָֹּתּה ְוַנֲעשֶׁ
 

 "אין משגיחין בבת קול"מדוע 
, " אחרי רבים להטות " ולפי כללי פסק כמו  ,  יסוד ברור הוא שהלכה נקבעת על פי חכמים 

ואפילו יבוא נביא ויפסוק ,  " שאין משגיחין בבת קול ", ולא על פי אות משמים כמו בת קול
שתורה כבר נמסרה בסיני ומאז ,  לאמור ,  " לא בשמים היא " שנאמר  ,  הלכה לא נשמע לו 

ם  י מ כ ח ה ט  ו פ ש ל ה  ר ו ס מ א  י ה ,  ה כ ל ה ק  ו ס פ ל ח  ו כ ה ן  ת י נ ם  ה ל ק  ר ו ם  ה ל  . ו
 :מובא בתלמוד

שאל ממני :  אמר לו ליהושע ,  בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן :  אמר רב יהודה אמר רב " 
לא כך ?  כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר ,  רבי :  אמר לו !  כל ספיקות שיש לך 

מיד תשש כחו של '?  ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל '( ג"שמות ל)כתבת בי 
ועמדו כל ישראל , ונולדו לו שבע מאות ספיקות, ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות,   יהושע
ויהי אחרי מות ' שנאמר  ,  לך וטורדן במלחמה ,  לומר לך אי אפשר :  ה " אמר לו הקב .  להרגו 

, וגזירות שוות ,  אלף ושבע מאות קלין וחמורין : במתניתין תנא. 'וגו' ויאמר ה' משה עבד ה
כ החזירן עתניאל בן " אעפ :  אמר רבי אבהו .  ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה

תמורה דף ". ) '  וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב ' (  ו " יהושע ט )   –שנאמר  ,  קנז מתוך פלפולו 
 (טז עמוד א

ה להורות " לא היה יכול הקב ,  שלפי כללי התורה המסורה מסיני ,  נמצאנו למדים מכאן 
היינו במלחמתה של   " לך וטורדן במלחמה  "  ואמר לו  ,  ליהושע מה לעשות הלכה למעשה 

 ".לא בשמים היא " וזאת משום ש ".  החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפול " עד ש  ,  תורה 
: ואיתימא רבי חייא בר אבא ,  דאמר רבי ירמיה ( " שבת דף קד עמוד א ) וכן מובא בתלמוד  

שאין הנביא רשאי   -'  אלה המצות ' (  ויקרא כז : )והכתיב? ותיסברא. ך צופים אמרום"מנצפ
, מידע לא הוה ידעין הי באמצע תיבה הי בסוף תיבה, מיהוה הואי: אלא! לחדש דבר מעתה

: אלא -! שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה -אלה המצות , ואכתי -. ואתו צופים תקנינהו
 ".שכחום וחזרו ויסדום 

 .   שמה שנביא לא יכול לחדש יכולים חכמי התורה לדרוש לחדש ולייסד ,  הרי לנו 
 :ם "דברים אלו מבוארים ברמב

דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים אין לה לא שינוי " 
ולא גרעון ולא תוספת שנאמר את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרון לעשות 

והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי ' ונאמר  ,  לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו 
וכן הוא אומר ,  הא למדת שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם ',  התורה הזאת 

הא למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר ',  לא בשמים היא 'ונאמר ', חוקת עולם לדורותיכם'
' לפיכך אם יעמוד איש בין מן האומות בין מישראל ויעשה אות ומופת ויאמר שה ,  מעתה 

, שלחו להוסיף מצוה או לגרוע מצוה או לפרש במצוה מן המצות פירוש שלא שמענו ממשה 
או שאמר שאותן המצות שנצטוו בהן ישראל אינן לעולם ולדורי דורות אלא מצות לפי זמן 

ומיתתו בחנק על שהזיד לדבר ,  הרי זה נביא שקר שהרי בא להכחיש נבואתו של משה , היו
' לנו ולבנינו עד עולם ' שהוא ברוך שמו צוה למשה שהמצוה הזאת  ,  אשר לא צוהו '  בשם ה 

 (הלכות יסודי התורה פרק ט הלכה א". )'ל ויכזב-ולא איש א'
 

התחזקו באמונה , קהל יקר הפירוש הרבני נוגד לחלוטין את התורה הכתובה

 !הקראית שהיא דרך האמת
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http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=בבלי-תמורה&perek=טז&pasuk=א
http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=11419#2b
http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=בבלי-שבת&perek=קד&pasuk=א
http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=תנ%22ך-ויקרא&perek=כז&pasuk=
http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=11419#3b
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 .שאל לפתע הילד" ?סבתא, האם את כותבת עלי."ילד קטן התבונן בסבתו הכותבת מכתב

אבל רציתי . אני באמת כותבת עליך, כן:"התבוננה בו והשיבה, סבתו חדלה לרגע מהכתיבה
אני מאד מקווה .  שתדע שהעיפרון בו אני כותבת חשוב לא פחות מהמילים שאני מייצרת 

 ".שאתה תגדל להיות כמו העפרון

כמו ." העיפרון לא נראה לו מיוחד כל כך . מופתע מתשובתה הוא התבונן בעיפרון שבידה 
 ".הרי העיפרון רגיל כמו כל העפרונותהאחרים שאני מכיר",הוא שאל" ?העיפרון

שאם תצליח להבינן ,  לעיפרון ישנן כמה איכויות . זה תלוי כיצד אתה מסתכל על הדברים"
 :היא אמרה ופרטה"תחייה נכון בעולמנו, ולהטמיען

  גם אתה .  העיפרון יוצר דברים גדולים אבל יש יד שמובילה אותו -האיכות הראשונה
 .אבל כדאי שתשכיל להעזר ביד מכוונת, תגדל ותהיה מסוגל לדברים גדולים

  חייבת לעצור מידי פעם ולהשתמש במחדד ,  כותבת בעיפרון ,  אני -האיכות השנייה .
. כך גם אתה נכדי .  העיפרון בוודאי סובל באותו הרגע אבל לאחר מכן הוא מאוד חד 

אלו יחשלו אותך ויהפכו אותך לאדם ,  אתה חייב ללמוד לשאת מידי פעם כאב וסבל 
 .חד יותר, טוב יותר

 העיפרון תמיד מאפשר לנו להשתמש במחק כדי למחוק שגיאות  -האיכות השלישית .
זה אפילו עוזר לנו לעשות .  זה אומר שלתקן משהו שעשינו לא בהכרח משהו רע 

 .לעלות על הדרך הנכונה -תיקונים ולהיות טובים יותר

 מה שבאמת חשוב בעיפרון זה לא העץ החיצוני בו הוא עטוף אלא  -האיכות הרביעית
 !אז תמיד שים לב למה שקורה בתוכך. הגרפיט שבפנים

  ובאותו אופן .  הוא תמיד משאיר סימן   -של העיפרון והאחרונה  -האיכות החמישית
 .עליך להשאיר חותם בכל העשייה שלך

 com.gmail@mikraonצבעו את הציור ושלחו אלינו  -פינה לילד 
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 התקשרו להזמנת בשר ועוף לחגים 
 הזמנת בשר עגל וכבש  

 :שלמים וחלקים נוספים כגון, חצאים, רבעים

 ...כבד ועוד, צלעות, כתף, צוואר

 ועופות 

 ..הודו ועוד, חלקים של עופות, עופות שלמים

 !כי על כשרות ואיכות לא מתפשרים

 אטליז רמלה 10-2991099: להזמנות

 אטליז אשדוד 10-0959958



 

 

מזל טוב לברוך מצליח ורעייתו לרגל 

גדלו אותו בנחת ועל פי ,  הולדת הבן 

 .המקרא

 מאחלים המשפחה 

מזל טוב לחברנו היקר יוסי יפת שנישא 

השבוע עם בחירת ליבו מיטב בטקס 

חתונה על פי ההלכה הקראית על ידי 

שתזכו להקים .  כבוד הרב משה יוסף 

בית כשר בישראל  על פי ערכיים 

 .תוריים ואהבה יתרה

 מאחלים החברים והמשפחה

י  נ ואושר אלטנ מזל טוב ללריסה 

שנישאו השבוע בטקס חתונה על פי 

ההלכה הקראית על ידי כבוד הרב מגדי 

בית כשר .  שמואל  להקים  שתזכו 

בישראל  על פי ערכיים תוריים ואהבה 

 .יתרה

 מאחלים צוות המקראון

מזל טוב לגיסתנו היקרה נחמה דבח 

עלי והצליחי ושכל ,  לרגל יום הולדתך 

 .משאלות ליבך יתגשמו לטובה

מאחלים טוביה ורינה אלדבח ובני 

 רשימת מוהלים
 252-0425894 –גולן יוסף, 24-4449948 –הרב יוסף אלגמיל, 250-0494490 –הרב משה יוסף

 .הרב אברהם גבר 244052424, מאור דבח 2599405440 –לפתיחת תיק נישואים התקשרו

בעל ואישה נוסעים בכביש המהיר פתאום 

  .עוצרת אותם ניידת משטרה

  .ניגש אליהם השוטר ומבקש מסמכים

השוטר מסתכל על רישיון הנהיגה ואומר לבעל 

  "הרישיון שלך לא בתוקף כבר חצי שנה"

, "לא ידעתי? באמת "אומר הבעל בהפתעה 

בטח שהוא "קופצת האישה ואומרת לשוטר 

יודע כבר חצי שנה אני מנדנדת לו ללכת לחדש 

הבעל " והוא לא איכפת לו, את הרישיון

אולי "לא מאמין ואומר לה , מסתכל על אישתו

אתה יודע "השוטר ממשיך ואומר " ?תשתקי

ש "קמ 42, ש"קמ 802שנסעת במהירות של 

? באמת" אומר הבעל בזעזוע . מעל למותר

  "ש "קמ 42הספידומטר שלי היה כל הזמן על 

 42איזה "קופצת האישה מהמושב ליד ואומרת 

כל הדרך אני מתחננת שיוריד מהירות והוא , 

הבעל לא מאמין וצועק על " לא איכפת לו 

  "תהיי בשקט מטומטמת" אישתו 

מסתכל השוטר על הזוג ושואל את האישה 

  "?הוא תמיד מדבר אלייך ככה, תגידי"

  "רק כשהוא שיכור, לא"אז האישה עונה 
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 בואו לקריאת סליחות
, עשרת הימים שבין יום תרועה שהוא ראש חודש תשרי לבין יום הכיפורים בעשרה לחודש 

בעשרת הימים האלה ישנו מנהג קדום מאוד בעם ישראל של ".   עשרת ימי רחמים"נקראים 
 .קריאת סליחות

המנהג הוא להתאסף לפנות בוקר בבית הכנסת ולקרוא בימים אלו פסוקים ופיוטים 
מנהג זה נעשה מפני .  כהכנה לקראת יום הכיפורים ,  שמעוררים את האדם לחזור בתשובה 

. ה שיסלח על חטאיו ועוונותיו " שחייבת להיות הכנה נפשית של האדם לפני בקשה מהקב 
 .י האל"וזאת כדי שבקשת הסליחה ביום הכיפורים תהיה כנה ואמיתית ותתקבל ע

 .ה יסלח ויכפר על עוונותינו"כדי שהקב, אנו מזמינים אתכם להשתתף בקריאת הסליחות
 .לפנות בוקר בשני בתי הכנסת בעיר 11:11בשעה  -ברמלה

 , 11:40בשעה ‘ בבית הכנסת באזור א -באשדוד
 .11:11ב בשעה “בבית הכנסת כתר תורה אזור י -באשדוד 
 לאחר תפילת ערב -במצליח

 לפנות בוקר 11:11בשעה  -רנן
 לאחר תפילת ערב-אופקים

 .לפנות בוקר 11:11בשעה  -ש“ב
 

 ליל סליחות בירושלים
בלילה שבין חמישי לשישי יערך ליל סליחות בבית הכנסת בירושלים בשעה  11/9/41בתאריך 

 .לפנות בוקר 11:11
 :להרשמה. בהתאם לרישום ייצאו הסעות מהאזורים השונים

 1011910450מאור דבח  -רמלה
 1011151155בן יוסף  -אשדוד
 1014541051חן כהו  -מצליח

יו לֹא ַיְצִליחַ " עָׁ ה ְפשָׁ ם, ְמַכסֶּ ה ְועֵֹזב ְיֻרחָׁ  (31, משלי כח)" ּומֹודֶּ

 עזרה לנזקקים 
ומשפחות רבות מבני העדה אינן יכולות לחגוג את החגים כראוי ,  חגי חודש תשרי בפתח 

 .בשל מצבם הכלכלי והבריאותי
אחת למספר חודשים מנהלים הוועדים המקומיים של רמלה ואשדוד חלוקת מזון 
לנזקקים בראשותו של אנשים יקרים הפועלים רבות כדי שאותן משפחות יעלו חיוך קטן 

ח ֶאת : "תורתנו הקדושה מצווה אותנו לעזור לעניינו ואביוננו ככתוב. על פניהן תֹחַׁ ִתְפתַׁ -פָּ
ֲעִנֶיךָּ ּוְלֶאְביְֹנךָּ ְבַאְרֶצךָּ   (.44דברים טו " )יְָּדךָּ ְלָאִחיךָּ לַׁ

ונישא כולנו יחד ברכה מאת ,  אנו פונים לבני העדה לבוא ולתרום לצורך מצווה גדולה זו 
 .בורא העולם

הרב אברהם גבר או מאור ,  את התרומות ניתן להעביר לידי מר בנימין אלגזר   -ברמלה 
 .רמלה 91ד .ת -ל, כמו כן ניתן להעביר תרומות גם באמצעות הדואר. דבח

 .או לגבאים בבתי הכנסת, את התרומות ניתן להעביר למשכירות העדה -באשדוד

ךָׁ " ֵעב ַלְחמֶּ רָׁ רֹס לָׁ ִית, ֲהלֹוא פָׁ ִביא בָׁ רֹם -ִכי, ַוֲעִנִיים ְמרּוִדים תָׁ ה עָׁ ִתְראֶּ
ם, ְוִכִסיתֹו ְרךָׁ לֹא ִתְתַעלָׁ  (7, ישעיהו נח" )ּוִמְבשָׁ


