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 בעמוד האחרוןל "ר חיים בן יצחק הלוי זצ"יום עיון לזכרו של האדמו

 סיפור מרגש
בשנות השמונים , איש זקן. לערך 03:80בשעה , היה זה בוקר עמוס מאד במרפאה המקומית

. נכנס למרפאה על מנת להוציא את התפרים מפצע באגודל ידו שחבשו יום קודם לכן, לחייו
 . 04:00האיש אמר לפקידת הקבלה כי הוא ממהר מאד מאחר ויש לו פגישה דחופה בשעה 

מאחר וידעתי כי הרופא המטפל , התפעלתי מהחיוניות של האיש הזקן ואמרתי לו שישב וימתין
 . בו עסוק מאד ותעבור לפחות שעה עד שהרופא שלו יתפנה

מאחר והתפניתי מהטיפול בחולים , ראיתי כי האיש מסתכל כל הזמן בשעונו והחלטתי לטפל בו
 .הורדתי את התחבושת ובחנתי את הפצע וראיתי כי הוא מתרפא יפה. שהמתינו לי

לאן הוא ", תוך כדי הטיפול בו שאלתי אותו. הוצאתי את התפרים וחבשתי לו מחדש את הפצע
איני הולך לפגוש , האיש ענה לי לא? "האם יש לו פגישה חשובה מאד עם איזה רופא, ממהר
אני צריך ללכת לסעוד את אשתי הנמצאת במחלקה סעודית בבית החולים ולאכול ִאּתָה . רופא

כי היא מאושפזת בבית החולים "והוא ענה ? שאלתי את האיש מה מחלת אשתו. ארוחת בוקר
 ". האלצהיימר"כבר מספר שנים מאחר והיא חולה במחלת 

, לא"והוא ענה לי ? האם אשתו תדאג מאד אם הוא יאחר קצת, בתום הטיפול שאלתי את האיש
זה כחמש , היא אינה מזהה איש וגם לא אותי, היא אינה יודעת מה קורה אתה, היא לא תדאג

ואתה הולך אליה כל בוקר למרות שאינה יודעת מה קורה , התפלאתי מאד ושאלתי אותו". שנים
אבל , היא אינה יודעת מי אני"הניח ידו על ידי ואמר , האיש חייך? איתה ואינה יודעת מי אתה

 . והוא יצא מהמרפאה לדרכו". אני יודע מי היא ומה היא הייתה
זו היא אהבה שאני ", אמרתי לעצמי. התאפקתי שלא לפרוץ בבכי וכל גופי רעד, בשמעי את דבריו

במה , אהבת אמת היא לקבל את השני בכל. לא רומנטית, לא פיסית, אהבת אמת". רוצה בחיי
 . במה שהוא כיום ובמה שיהיה בעתיד, שהיה

 הספר פתח תקווה יצא לאור לאחר שלוש וחצי שנים של עבודה מושקעת
 0עמוד 

 קבוצת הכדורגל בני מקרא מחפשת ספונסר 

 לעונה החדשה 

 .בן יוסף 2840004200
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 " פתח תקווה"יצא לאור ספר 
 .ל"מאת החכם מרדכי סולטנסכיי זצ" פתח־תקווה"ספר , טובה יצא לאור ספר חדשבשעה 

היה בנו ותלמידו של החזן והמורה רבנו יוסף ,  ל"זצ(  2772-2381)מרדכי סולטנסכיי    ר"הר
לּוְצָקא  "זצ מעיר  הי,  סופר,  חכם  –ל  המאה  של  מובהק  ופילוסוף  ליומו .  ט"מורה  עד 

זצ"האחרון שירת ר עדתנו בצ"מ סולטנסכיי  יעא'ל את  ( הרב הכולל)ס כחזן  "ופוט־קלעא 
 ".פתח תקווה"וביניהם גם את הספר , חיבר ספרים רבים, ומורה צדק

תקווה" דקדוק  –  "פתח  למתחילים ,  ספר  המיועד  השיר  חיבור  ואומנות  מקרא  טעמי 
ביאור כל הנצרך לידיעת הלשון על   –החלק הראשון : בשני חלקים, בהבנת לשוננו הקדושה

 .ך"עריכת הבניינים מכל תיבה שבתנ  –והחלק השני, כל חלקיו
ונכנס לרשימת הזיכרונות של ,  עשה לו המחבר שם בישראל" פתח־תקווה"הספר  באמצעות

זצ העדה  א"חכמי  חלק  בסידור  הקראים"ב  902'  עמ)'  ל  כמנהג  התפלות  ווילנא ,  "סדור 
"ככתוב,  (ן"תר'ה שולטנסכיי "כמוהר[  עם]ויחד  :  והמלמד  החזן  השלם  החכם  מרדכי  ר 

 ".ס פתח תקווה"בע
לספר    זכות דווקא  הוענקה  חשיבותו"  פתח־תקווה"זו  שלימוד ,  בגלל  מכיוון  וגם 

כל ":  העיקר השישי מהם מחייב.  דקדוק־לשון־הקודש מהווה אחד מעשרת עיקרי האמונה
  ".ל המקרא והפירוש"ר, מי שהוא מזרע ישראל חייב לדעת לשון תורתנו ופירושּה

הדקדוק הקראיים היו בין המדקדקים הראשונים שחיברו ספרים ומילונים לדקדוק   חכמי
העברית במינה,  השפה  מיוחדת  אסכולה  היתר  בין  ביטויה ,  והקימו  את  מצאה  שלא 

 .בעברית המחודשת של ימינו
נציין .  שגובשו על ידיהם,  ניכרת בכללים מיוחדים,  גישתם לדקדוק לשון הקודש  ייחודיות

העברי בדקדוק  היום  קיימים  לא  כבר  הללו  הכללים  מובילה ,  כי  אינה  זו  עובדה  אך 
שהמדקדקים העבריים ,  אלא רק אומרת,  למסקנה מוחלטת כי כללים אלו לא היו נכונים

ך והתלמוד "המבוססת על שפת התנ,  וקיבלו את הגישה הרבנית,  העדיפו ללכת על פי הרוב
 .נשכחה, ך"המבוססת על שפת התנ, ואלו הגרסה הקראית; גם יחד

, 2387בשנת  ,  יצא לאור פעם אחת בלבד"  פתח תקווה"ההוצאה לאור הנוכחית ספר  לפני  
י במאות  ברוסיה  הימים  באותם  קיים  שהיה  ּגֹוְזֶלוְוא ',  ט־כ"במרכז־הקראות  בעיר 

קרים(  ֶיְוָפטֹוִרָיה) אמו,  שבחצי־האי  בן  גבריאל  בבעלות  הנמצא  אברהם "בבית־הדפוס  ר 
 .ל"זצ' פירכוויץ

המו  נציין ברשות  אז  שעמדו  הטכניים  הכלים  את "כי  ולהטעים  לנקד  אפשרו  לא  ל 
מהתנ המצוטטים  הנמצאים .  ך"הפסוקים  השירים  רוב  כלל  לא  גם  דפוס־ּגֹוְזֶלוְוא 

 .בסוף־החיבור, בכתב־היד
ומהודרת  היום יפה  בצורה  יצא  המחבר,  הספר  של  כתב־ידו  לפי  מנוקד  כולו  , כאשר 

מהתנ מוטעמים"והציטוטים  המחבר.  ך  שירי  את  גם  כולל  לראשונה ,  הספר  שפורסמו 
 .י העורך"ונוקדו ע, מתוך כתב־ידו של המחבר

כשחלק ניכר מהם )פירוש המונחים הדקדוקיים  "   פתח פתוח לרווחה"לספר מפתח    מצורף
. וראשי־תיבות עם פירושיהם(  ולא ידוע בדקדוק המודרני,  היה בשימוש אצל חכמינו בלבד

 .מ רב אשדוד"מ, ר אברהם כפלי"י העורך החזן ד"נכתב ע" פתח פתוח לרווחה"חיבור 
ר "ר ועט"אמושהשתתף בהוצאתו הרב המנוח  ,  הינו גם הספר האחרון"  פתח־תקווה" ספר

 .1004וזה עד יום פטירתו בשנת , ל"זצ הרב חיים בן יצחק הלוי
, משפחת סולטנסכיי מתל־אביב:  והתורמים,  מועצה עליונה,  יצא בסיוע ועד אשדוד  הספר

מאשדוד רצון  יהושע  רמת ,  תקווה  אנו.  ומשפחת  את  תעלה  הנוכחית  לאור  שההוצאה 
הקדושה עדתנו  בני  אצל  לשון־הקודש  ורבניה,  ידיעת  חזניה  אצל  רמת ;  ובמיוחד  את  וגם 

ע חכמינו  של  תרומתם  על  המדעי  והעולם  הישראלית  החברה  של  בדקדוק "המודעות  ה 
 .השפה העברית

 חדשות הקהילה  
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 צ לקראת סיום"בית הכנסת בראשל

 .צ"ה נחנוך יחד בית כנסת חדש לקהילה בעיר ראשל"אי 02/9/22בתאריך 

 

 .לבינתיים הרי לכם כמה תמונות מהשטח, פרטים נוספים בשבועות הקרובים

כי הוא יעניק ,  ציווה להחריז ברחבי ממלכתו ,  שהיה גם נבון עד מאוד  , מלך עשיר ומהולל
אשר יצליח לבדות ולספר לו שקר חכם ומתוכם ,  זהב לאיש -שני שקים מלאים מטבעות 

 .אפשר יהיה להכחישו-שאי
הוא סיפר שקרים . שהתפרסם כגדול השקרנים בכל הממלכה , למחרת הופיע בארמון אדם

טען   -?  וכי שקר הוא זה    -.  אך אף אחד מהם לא נשא חן באוזני המלך ,  משקרים שונים 
 .אורח-לא אחת שמעתיו מעוברי, מזמן אני מכיר את הסיפור -מלך 

אך המלך ביטל את השקרים שלהם   -אחרי השקרן הראשון הופיע שני ושלישי ורביעי  
 .הבל הבלים הם ואין בהם שום דבר מחוכם, כי שקרים שהם משמיעים , והוכיח 

הוא החליט לנסות את .  שהצטיין בחוכמתו ,  דבר הכרזת המלך הגיע לאוזני אדם עני אחד 
 .עלה על חמורו והלך והגיע והתייצב לפני המלך, לקח שני שקים ריקים, מזלו

, הגם אתה ,  הגם אתה בשקרנים    -שאל המלך בפליאה    -?  אדם -בן ,  מה הביאך לכאן   -
 !?חשקה בנפשך בשני שקים מלאים זהב 

לפני עשרים שנה לווה אביך ממני   -פתח ואמר האיש העני    -מלכי  ,  דבר חשוב לי אליך    -
 .כי דחוק אני בכסף, עכשיו באתי לקבלם מידיך בחזרה. שני שקים מלאים מטבעות זהב

שמלך ילווה ,  איפה נשמע כדבר הזה   -קרא המלך בכעס  -! ?אדם -בן, נטרפה עליך דעתך  -
 !משקר אתה ! כסף וזהב מאיש עני ואביון כמוך 

כפי שהבטחת ,  נא בטובתך כי יימלאו את שני השקים שלי בזהב -ציווה ,  אם שקר הוא   -
כדי ,  הרי שוב עליך לצוות על משרתיך שייתנו לי את הזהב , ואם אמת בפי . קבל עם ועדה

 .לפרוע חוב לי שחב לי אביך
נתפסתי ברשת עורמתו ולא נותר לי אלא להעניק לו  -אמר המלך בליבו  -הנה אדם חכם" -

העמיס .  והוא הורה למשרתיו למלא את שקי האביון במטבעות זהב ". את הזהב המובטח
, אמור לי   -:  אך המלך קרא לו ושאל .  האביון את שני השקים על חמורו ופנה ללכת לדרכו 
 ?מה יש בדעתך לעשות בזהב שקיבלת זה אתה מידי 

 .השיב האיש העני ללא היסוס -אשליכו לתוך הים  -
 ?משוגע , מה אתה ? וכי נטרפה דעתך עליך  -קרא מלך בפליאה  -? מה  -
ואילו ,  שמשלמים בעד השקר ,  במקום  .  אבל בממלכה של משוגעים אני חי , אינני משוגע  -

לפחות ,  אם אשליך את הזהב לתוך הים .  את האמת אין איש מעריך ואין איש רוצה לדעת 
מאשר ,  מוטב לי להיות אביון דובר אמת  . שהשגתיו בשקר ובמרמה, לא יגידו עליי הבריות

 .שקרן עשיר

 אביון והוא חכם
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זה מספר שבועות שהמקראון יוצא לזכרו של החייל 
לפניכם .  מתתיהו אלגזר שנפל במלחמת יום הכיפורים 

 .סיפור חייו וסיפור גבורתו

נולד בקהיר שבמצרים ,  בן אסתר ומוריס ,  ( מתי ) מתתיהו  
כבן לעדת היהודים ,  ( 23.2.2494) ט  " ז בטבת תש " ביום י 

. התייתם מאביו ,  בהיותו בן ארבע שנים בלבד .  הקראים 
ואחרי כן עלתה אמו , ספר יסודי-בקהיר למד שנתיים בבית

בתחילה התיישבה .  האלמנה עם שלושת ילדיה לארץ 
שם סיים מתי את לימודיו היסודיים ,  המשפחה בחיפה 

, ים -כך עברה המשפחה להתגורר באשדוד -אחר ".  יערים -קרית " בבית הספר  
והתמחה במקצוע "  נעורים " ומתי למד שנה אחת בבית הספר המקצועי  

, האם הייתה חולה   -בשל מצבה הכלכלי הקשה של המשפחה  .  האינסטלציה 
נאלץ מתי להפסיק את  -האם ושלושת הבנים גרו בדירה קטנה וצפופה , הסבתא

ואת אשר ,  הוא החל לעבוד כשרברב אצל קבלנים .  לימודיו ולצאת לעבודה 
הוא היה :  הילדות הקשה לא בלמה את התפתחותו של מתי .  הרוויח נתן לאמו

הוא אהב את חברת .  וכל הקשיים לא השפיעו על אופיו הבריא ,  עליז מטבעו 
ובשעותיו , התעניין בספורט ובפוליטיקה, הבריות והיה מקובל מאוד בין בני גילו

 . הפנויות הרבה לטייל ברחבי הארץ

במסגרת .  והוצב לחיל השריון   2487ל בראשית פברואר  " מתתיהו גויס לצה 
הוא היה גאה .  וקורסי מקצועות טנקים ,  שירותו עבר קורס תותחנות בטנקים 

מאוד על היותו חייל בשריון ועל שנקלע לשירות החובה בשנים המעניינות ביותר 
הימים -בשנות שירותו עשה בחזית הדרום בתקופת מלחמת ששת (. לפי דבריו)

אולם ,  בתקופת מלחמת ההתשה גם נפצע בהפגזה .  ובתקופת מלחמת ההתשה 
 . לאחר שהחלים שב מיד לתפקידו הקרבי ולא ביקש לו עבודה במשרד

, לאחר ששוחרר מהשירות הסדיר וחזר לחיים האזרחיים 2470בראשית פברואר 
הזוג הצעיר עבר להתגורר . שב לעבוד בשרברבות ונשא לאישה את חברתו מרסל

הודיעה מרסל לבעלה   2478בקיץ  .  תקווה והחל לבנות את ביתו שם -בפתח 
שלבן הילוד ,  החליט כמובן "  '  את מ '  מ " הזוג  .  המאושר שהוא עתיד להיות אב 

במלחמת יום הכיפורים לחם מתי בסיני . יינתן שם שיתחיל באות מם( או הבת)
, בקרב המר על גשר פירדאן, (3.20.2478)ד "ב בתשרי תשל"ביום י. בחזית הדרום

עולמים -הוא הובא למנוחת. ומתי נפל בקרב, נפגע הטנק שלו תוך כדי הסתערות
, שנולדה לאחר מותו, מתניה, השאיר אחריו אישה ובת. העלמין שבאשדוד-בבית

 . לאחר נופלו הועלה לדרגת סמל. אם ושני אחים

מתי היה : "במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב שר הביטחון דאז משה דיין
 ". הוא היה אהוד על כל מי שהכירו. חייל מסור וחבר מצוין

שם רבי ענן הנשיא -הכנסת על-שהוכנס לבית, המשפחה תרמה לזכרו ספר תורה
 . שבאשדוד

 .אמן, יהי זכרו ברוך

 מתתיהו בן מוריס אלגזר
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 לפניכם הסבר קצר על פרשת השבוע פרשת פינחס מיפי הרב אברהם גבר

במשך נדודי עם ישראל במדבר ארבעים שנה מרדו והתרעמו ונסו את האלוהים ובחנו אותו 
-ּגַּם ,  ְבָחנּוִני     ֲאֶשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם   " ככתוב בספר תהילים  .  וקבלו עליהם עונשים כבדים 

ם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם, ַאְרָבִעים ָשָנה ָאקּוט ְבדֹור .ָראּו ָפֳעִלי ר עַּ  ".ָיְדעּו ְדָרָכי-ְוֵהם לֹא, ָואֹמַּ

הפעם הראשונה הייתה בשנה , מתוך הניסיונות והמרידות האלו חטאו פעמים בעבודה זרה
ואז הרגו בני לוי איש את אחיו ואיש את , הראשונה לצאתם מארץ מצרים והוא חטא העגל

 .והייתה מגפה בעם( 17' שמות לב)רעהו ואיש את קרובו 

הפעם השנייה הייתה בסוף תקופת הנדודים בשנת הארבעים לצאתם ממצרים בבעל פעור 
ִשִטים " :  ככתוב  ֵיֶשב ִיְשָרֵאל בַּ ָיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ,  וַּ ִּתְקֶראָן ָלָעם ְלִזְבֵחי .  ְבנֹות מֹוָאב -וַּ וַּ

ֲחוּו ֵלאלֵֹהיֶהן, ֱאלֵֹהיֶהן ל ָהָעם וִַּיְשּתַּ ל ְפעֹור   .וַּיֹאכַּ עַּ ר ,  וִַּיָצֶמד ִיְשָרֵאל ְלבַּ ִיחַּ  ."ְבִיְשָרֵאל '  ַאף ה -וַּ
ל היה מעורב שבט לוי ואנשיו הם שביצעו "בשני האירועים הנ.שגם בעקבותיה הייתה מגפה

את הריגת החוטאים וידוע שמי שביצע את ההרג הוא פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן 
 .שהוא משבט הלוי

ִיָקֵהל ,  ָהָהר -בֵֹשש מֶֹשה ָלֶרֶדת ִמן -וַּיְַּרא ָהָעם ִכי"חטא העגל היה ביוזמת בני ישראל ככתוב  וַּ
ל  יֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵשה ,  ַאֲהרֹן -ָהָעם עַּ אבל בדברי בעל פעור (.  2'  שמות לב " ) ָלנּו ֱאלִֹהים -וַּ

היוזמה הייתה מן המדיינים להחטיא את ישראל ושלחו להם נשים לפתות אותם בזנות 
ה ציווה את בני " לכן הקב .  כדי להחטיא אותם בעבודה זרה שתגרום למגפה במחניהם 

 .ישראל לצרור את המדיינים

לאחר המגפה היה צורך למנות את העם ולדעת הנספים במגפה ולכן המפקד היה נחוץ 
שהם מתכוננים להיכנס לארץ ולכבוש אותה לכן היה צורך למנות את החילים דבר שלישי 

 .הוא חלוקת הארץ כפי שכתוב אחרי המפקד לאלה תחלק את הארץ בנחלה

במהלך החלוקה התעוררה בעיה של בנות .  חלוקת הארץ התבצע בהתאם לגודל השבט 
מלכה ותרצה שאביהן מת ומכוון שאין לאביהן בן לא ,  חגלה ,  נועה ,  צלופחד שהן מחלה 

ודרשו אחוזה בתוך " למה יגרע חלקנו בנחלה"חלקו להן נחלה לכן  התלוננו למשה בשאלה 
לפיה שבנות צלופחד מגיע להן נחלה בתוך '  משה שאל וקיבל תשובה מאת ה .  אחי אביהן 

, א מה שמגיע לאביהן יועבר אליהן ואחר כך נתן כלל בעניין הירושה האומר "אחי אביהן ז
ואם אין לו ,  ואם אין לו בת אז לאחיו ,  שכל אדם שמת ואין לו בן הירושה תעבור לבתו 

 .ואם אין אחים לאביו אז לשארו הקרוב אליו ממשפחתו, אחים אז לאחי אביו

. ה הגיעו " הרגעים האחרונים של משה רע . ה"בהמשך הפרשה מסופר על היורש של משה רע
ה לעלות אל הר העברים שיראה את הארץ שנתן לבני ישראל ולאחר "לפני מותו צווהו הקב

' מכן נאסף כמו שנאסף אהרון אחיו שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ לאחר שמרו את פי ה 
וכששמע שאלו הם הרגעים האחרונים .  במדבר סיני במי מריבה שלא קדשו את השם 

מאחר ולא עזר ,  בתהילים '  התפלל לשם וחיבר תפילה למשה שנזכרת במזמור צ ,  בחייו 
בפיו '  ביקש מהשם כי הוא יודע רוח כל בשר איש שימנה איש שינהג את העדה איש רוח ה 

ה בחר ביהושע בן נון "הקב. שיהיה לא רק מצביא אלא גם ידאג לצון מרעתו בכל התחומים
 .באומרו איש אשר רוח בו וצווה את משה לסמוך ידיו עליו וייתן מהודו עליו

. הפרשה מפרטת גם את הקורבנות שחייבים להקריבם בזמנים ובמועדים קבועים בשנה 
הראשון שבהם הוא קורבן התמיד שמקריבים אותו יום יום כבש אחד בבוקר וכבש השני 

בראשי ,  ושאר הקורבנות הם נקראים מוספים ומקריבים אותם בשבתות .  בן הערבים 
 .בחגים ובמועדים, חודשים
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מל טוב לאלדר יפת מאשדוד לרגל יום 
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה 

 .בכל מעשי ידיך
 .מאחלים צוות המקראון

מזל טוב לחזן גיל יוסף מאשדוד לרגל 
ל  כ ש ו ח  ל צ ה ו ה  ל ע ך  ת ד ל ו ה ם  ו י

 .משאלות ליבך יתגשמו לטובה
 .מאחלים צוות המקראון

מזל טוב לבננו היקר סעדיה דבח 
לרגל יום הולדתך עלה והצלח 
ושכל משאלות ליבך יתגשמו 

 .לטובה
מאחלים ההורים טוביה ורינה 

מזל טוב לצליל פסח מאשדוד 
לרגל יום הולדתך עלי והצליחי 
ושכל משאלות ליבך יתגשמו 

 .לטובה
 מאחלים צוות המקראון

 .ח"ש 0111-מקליטים הפטרה ויכולים לזכות ב
 12/7/22ההרשמה לתחרות עד לתאריך 

 hafftra@gmail.com –שולחים הקלטת הפטרה שלכם ל

 .ח"ש 2222ואולי תזכו ב

 .לאתרי הקהילה ולקהילות הפייסבוק -לפרטים נוספים הכנסו 
www.karaim.net 

Www.karaite.org 

 ערב שכולו כיף
 7ל "יום חמישי במרכז הקהילתי באשדוד רחוב האצ 20/0/22בתאריך 

 .הנכם מוזמנים לערב מהנה שכולו חוויתי ומשעשע
                                          

 תחנות הכרות עם מוזיקה נעימה וכיבוד  date-speedעם  01:11מתחילים בשעה 
 .בואו להכיר ואולי זה יהיה יותר מסתם ערב, על השולחן

       

 .ערב קריוקי עם גבינות ויין 00:11בשעה                              
 

               .ערב בינגו נושא פרסים 01:01-וב             

 ומעלה 02מיועד לגילאי                      

 .ח בלבד"ש 42וכל זה במחיר מצחיק של         
 21/0/22לרכישת כרטיס כניסה עד תאריך         

 

 מאור דבח 2844908107בן יוסף        2840004200                

לרב דוד אלישע 

ח  י ל צ מ ב  ש ו מ מ

המון מזל טוב ליום 

 ,הולדתך

ה  ח ל צ ה ן  ו מ ה

 ,ואושר בחיים

ר  ש ו ע ת  ו א י ר ב

 .וכושר

 

ל  כ ת  ל ח א מ

 .המשפחה

 ברכות ואיחולים
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 ברמלהמטפלת מנוסה 
 .מטפלת מנוסה ואמינה מעניקה בית חם ואוהב

 .שנים 1חודשים ועד  1מגיל 
 :לפרטים

 2821422240 -אסתי

 פרוייקט חדש יוצא לדרך 
 הוצאת דיסק עם שירים חדשניים מרניינים ומשמחים -המטרה 

 מעוניינים להנציח את זכר יקרכם 

 הוצאת דיסק מקהלת בני מקרא לזכרו של יקרכם
 .בן יוסף 2840004200לפרטים 



 ועד אשדוד -היהדות הקראית העולמית
 אזכרה

 ר "במלאת שנתיים לפטירת האדמו

 ל"ז הלויבן יצחק  חיים הרב
 הרב הראשי לשעבר

  1/3/22א "באב התשע' ה ביום שלישי ב"האזכרה תתקיים אי
 .7ל "רחוב האצ' בבית הכנסת המרכזי באשדוד אזור א
  03:80עלייה לבית העלמין בשעה 

 .לאחר תפילת הערב תתקיים סעודה לזכרו
 .    יהי זכרו ברוך אמן

 ועד הקהילה                                                 המשפחה   

 טיפול במצבות בבית העלמין
 ,ליטוש, טיפוח

 .וחידוש אותיות 

מחיר בגובה העיניים 
2824280421 

 אבי משה

 ל"ר חיים בן יצחק הלוי זצ"יום עיון לזכרו של האדמו
  21:22יום שלישי יתקיים יום עיון החל מהשעה  0/0-בתאריך ה

 .7ל "במרכז הקהילתי באשדוד רחוב האצ

 

 :בתכנית      

 .כיבוד קל 21:22

 .שיעור בנושא לשון המקרא מתוך הספר פתח תקווה 21:12

 .( חורבן הבית) שיעור על מנהגים והלכות בתקופת עשרת ימי אב 27:48

 .קריאת תהילים 29:22

 .תפילה 29:18

 דירה להשכרה בבאר שבע
 ,זוגות צעירים, סטודנטים

השכרת דירה במחיר שלא תמצאו 

 .באף מקום אחר
 דוד אלגזר 2870211499

 

 

 לילדכם מגיע הטוב ביותר

  20:48בכל יום שישי בשעה 
 

 רמלה" חיזוק אמונה"בבית הכנסת 
 מיועד לילדים מהגן ומעלה
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חן  2801011701   


