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 פרשת השבוע

 וישלח
 

 

 יציאת השבת

 בשעה

71:71 

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

 !!פרויקט עדכון כתובות יוצא לדרך
 בימים אלו אנו שוקדים על פרויקט עדכון כתובות אשר מטרתו , חברים קרים

 . לעדכן  את פרטי בני ובנות הקהילה
 חשוב לנו לשמור עמכם על קשר ולעדכן אתכם 

 .בפעילויות והאירועים המתקיימים עבורכם
 :בכתובת(  היהדות הקראית העולמית)את הטופס ניתן למלא באתר החדש 

index/il.org.karaite.www://http 
 .עדכון פרטים ---יש להיכנס למשבצת פעילויות ושירותים

 : או לחילופין קישור ישיר לטופס
pratim/services/il.org.karaite.www://http 

 .נשמח אם כל אחד ואחת מבני הבית ימלאו את הטופס
 תודה על שיתוף הפעולה 

 :השבוע במקראון
 

 .6חנה דניאל בכתבה השבועית עמוד .            4פינה חדשה נעים להכיר עמוד 
 

 פרסומים נרחבים בדפי העיתון.                 5יוצרים קשרים פוליטיים עמוד 

http://www.karaite.org.il/index
http://www.karaite.org.il/services/pratim
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 חדשות הקהילה  

 ב“תשע‘מלגות לסטודנטים לשנת ה
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

, ב “ תשע ‘ סטודנטים בני העדה הלומדים במוסדות אקדמאים מוכרים בשנת הלימודים ה 
 .מוזמנים להגיש בקשה למלגת לימודים

 :הקריטריונים לקבלת המלגה הם

בכל תחום שניתן לקבל עזרה .  שעות במהלך השנה  00-כ -נכונות ורצון לתרום לעדה (1
שבתות ,  קייטנות ,  סמינרים ,  שיעורים ) עזרה בפעילויות הנוער השונות  : כגון, מימנו

 .עזרה במועדון גיל הזהב ועוד, עזרה לנזקקים, (‘עיון וכו

שיעורים   20להשתתף בשיעורי תורה באחד המרכזים בארץ בהיקף של לפחות   (2
 .במהלך השנה

סטודנטים המעוניינים להגיש בקשה למלגה מוזמנים למלא את טופס הבקשה המופיע 
 il.org.karaite.www://http: באתר האינטרנט של העדה בכתובת 

   net.bezeqint@karaite: את הבקשות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת 

 משרדי המועצה העליונה - 001201900 –לפרטים נוספים

 (2) -תחרות הקורא הטוב בתורה 
 מתרומת גלית סלע לזכר בעלה יוסף סלע

 .בנים ובנות 72-71מיועד לגילאי 

 ההרשמה לקורס החלה 
 71/72/77מועד אחרון להרשמה 

 שלושת המקומות הראשונים יזכו בפרס כספי

 ח“ש 0511 -מקום ראשון 

 ח“ש 511 -ח    מקום שלישי “ש 0111 -מקום שני 
 :לפרטים והרשמה

 מצליח/רמלה1122221411מאור דבח ,  אשדוד  1122212111בן יוסף 

 באר שבע 1111211712שמחון ,  אופקים/רנן 1124271121רן יוסף 

 (ראשון עד שלישי) 21-21/72/77בתאריכים  -(  בחופשת חנוכה)סמינר חורף      

 71-71לגילאי , יתקיים סמינר חורף

 במתחם הקהילה באשדוד  -ימים של כיף כולל לינה 1
 

 :בתכנית
 .סרטים, באולינג,  מסיבה, קריוקי, פעילויות חברתיות, לימודים, תפילות, ארוחות עשירות

 :להרשמה ופרטים נוספים -! ח בלבד  “ש 211עלות משתתף 

 מצליח/רמלה112-2221411מאור דבח ,  אשדוד  112-2212111בן יוסף 

 באר שבע 111-1211712שמחון ,  אופקים/רנן 112-4271121רן יוסף 

http://www.karaite.org.il/
http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=karaite@bezeqint.net
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 . ה"בשבת שעברה קראנו את פרשת ויצא שדיברה על המשך סיפור חייו של יעקב אבינו ע
קניית ,  ה מרגע אחיזתו בעקב אחיו " רובנו מכירים את סיפור חייו של יעקב אבינו ע 

ועד לרגע שמגיע ,  בריחתו מעשיו ,  י יצחק אביו " קבלת הברכות ע ,  הבכורה מאחיו עשיו 
 .לחרן ומתאהב ברחל

, בת דודו שהתורה מציינת את יופיה הרב ,  רחל הבאר את  בחרן פוגש יעקב על שפת  
, ליד הבאר ניכרת האקטיביות שלו כבר  .  ומתאהב בה במה שנראה אהבה ממבט ראשון 

ושם הוא מקבל את .  כאשר יעקב הזר מציע לרועים להשקות את הצאן וללכת למרעה 
התשובה שהאבן כבדה ונהוג שכולם ביחד גוללים את האבן משקים את העדרים 

, הוא פורץ את המנהג המקובל ,  אך כאשר יעקב רואה את רחל .  ומחזירים אותה למקומו 
לאחר מכן .  ומסייע לרחל להשקות את צאנה ,  גולל לבדו את האבן הכבדה מעל פי הבאר 

הוא ,  ולאחר תקופה שהוא שוהה במקום , הוא מתקבל בבית לבן אחי אמו בהתרגשות רבה
 .מציע ללבן לעבדו שבע שנים תמימות ברחל בתו הקטנה

למחרת לאחר .  לבן שמסכים לא עומד בסיכום ומגניב במרמה את לאה לאוהל יעקב 
האישה ,  מקבל יעקב בעל כורחו את לאה ,  לאחר דין ודברים עם לבן ,  שמתגלה התרמית 

אך מכאן ואילך נפתח הפתח ליחסים בעייתים במשפחה בין ,  הפחות אהובה ביחס לרחל 
על מנת לקבל ,  בנוסף לכך נאלץ יעקב לעבוד שבע שנים נוספות . רחל ללאה ובין צאצאיהם

לאחר שבעת ימי משתה אם כי לפי הסיכום עם לבן מתקיימת חתונתו עמה מיד  , את רחל
 . לאהחתונת 

וחושבים שיעקב עבד שבע שנים וקיבל את לאה ואז עבד ,  רבים מאתנו אינם יודעים זאת 
אך אין זאת כך אלא יעקב נשא את רחל לאחר שבעה ימים . עוד שבע שנים וקיבל את רחל
 : הפסוקים המדברים על זה הינם. בלבד לאחר שהתחתן עם לאה

ַאֲהָבתֹו אָֹתּה" ָיִמים ֲאָחִדים בְּ ֵעיָניו כְּ יּו בְּ ַבע ָשִנים ַוִיהְּ ָרֵחל שֶׁ ל : ַוַיֲעבֹד ַיֲעקֹב בְּ ר ַיֲעקֹב אֶׁ -ַויֹאמֶׁ
ת  יָה -ָלָבן ָהָבה אֶׁ ָאבֹוָאה ֵאלֶׁ אּו ָיָמי וְּ ִתי ִכי ָמלְּ ת :  ִאשְּ ֱאסֹף ָלָבן אֶׁ ֵשי ַהָמקֹום ַוַיַעׂש -ָכל -ַויֶׁ ַאנְּ

ה תֶׁ ת: ִמשְּ ב ַוִיַקח אֶׁ רֶׁ ִהי ָבעֶׁ יָה -ַויְּ ת :  ֵלָאה ִבתֹו ַוָיֵבא אָֹתּה ֵאָליו ַוָיבֹא ֵאלֶׁ ָפה -ַוִיֵתן ָלָבן ָלּה אֶׁ ִזלְּ
ָחה  ֵלָאה ִבתֹו ִשפְּ ָחתֹו לְּ ִהֵנה :  ִשפְּ ר וְּ ִהי ַבבֹקֶׁ ל -ַויְּ ר אֶׁ זֹאת ָעִׂשיָת ִלי -ָלָבן ַמה -ִהוא ֵלָאה ַויֹאמֶׁ

ָלָמה ִרִמיָתִני ִתי ִעָמךְּ וְּ ָרֵחל ָעַבדְּ ר ָלָבן לֹא: ֲהלֹא בְּ ֵני -ַויֹאמֶׁ ִעיָרה ִלפְּ קֹוֵמנּו ָלֵתת ַהצְּ ה ֵכן ִבמְּ ֵיָעׂשֶׁ
ִכיָרה  ֻבַע זֹאת :  ַהבְּ א שְׁ ָך ַגם   ַמלֵּ ָנה לְּ ִנתְּ ת -וְּ ַבע -אֶׁ ר ַתֲעבֹד ִעָמִדי עֹוד שֶׁ ָשִנים -זֹאת ַבֲעבָֹדה ֲאשֶׁ
ן :  ֲאֵחרֹות  תֶּ ֻבַע זֹאת ַויִּ א שְׁ ַמלֵּ ן ַויְׁ ת -ַוַיַעׂש ַיֲעקֹב כֵּ ָשה -לֹו אֶּ אִּ תֹו לֹו לְׁ ל בִּ ָרֵחל   : ָרחֵּ ַוִיֵתן ָלָבן לְּ
ת ָחה-ִבתֹו אֶׁ ִשפְּ ָחתֹו ָלּה לְּ ָהה ִשפְּ ל: ִבלְּ ת -ָרֵחל ַויֱֶׁאַהב ַגם -ַוָיבֹא ַגם אֶׁ ָרֵחל ִמֵלָאה ַוַיֲעבֹד ִעמֹו -אֶׁ
ַבע  "ָשִנים ֲאֵחרֹות-עֹוד שֶׁ

המילים המודגשות הן המילים המראות שיעקב נשא 
 .לאישה את רחל לאחר סיום שבעת ימי המשתה

לרב "  המבחר " לפניכם פירוש לפסוקים אלו מספר  
לרב רבנו "  כתר תורה " ומספר  ,  רבנו אהרון הראשון 

 .אהרון האחרון

 המבחר כתר תורה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%94
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 נעים להכיר
 .המקראון מדי שבוע יערוך ראיון אחד על אחד

 והפעם עם רחלי כהן המזכירה החדשה של המועצה העליונה
 

  ?למי שלא מכיר אותך עדין ספרי עליך

בדיוק סיימתי את התואר הראשון בקרימינולוגיה סוציולוגיה בבר , מרחובות 20אני בת 
 .אילן

לפני כחודש וחצי התחלת לעבוד במועצה הנמצאת בעיר רמלה מה תפקידך ,  מזל טוב  
 ?בכוח

בהזדמנות זו אני ) אני מרכזת את פרויקט עדכון הכתובות  , האמת שיש לי כמה תפקידים
אני עושה עבודות ,  !(  מזכירה לכל מי שעדיין לא מילא את הטופס למלא זה חשוב 

ומרצה לקבוצות של מבקרים ,  מסייעת בתחזוקת האתר החדש של הקהילה ,  משרדיות 
 .אשר מגיעות למרכז העדה

סוף סוף יש גם אסמכתא לכך שהמעמד הנשי בקראות ! וואוו זה מרשים מרצה לקבוצות
 .שווה לגבר

יש תמיהות מסוימות לגבי זה שאת מרצה אישה כי עד כמה שאנו יודעים זו פעם 
 ?ראשונה נכון

יש קבוצות שהיו מגיעות גם בשנים קודמות והופתעו לגלות שהשנה יש מדריכה ולא ... כן
 המבקרים אמרו שזה שינוי מרענן, אבל בינתיים קיבלתי דווקא תגובות אוהדות. מדריך

 ?זו חשיבה אסטרטגית או שפשוט זה חלל ריק שהיה צורך למלא

אני לא חושבת שהייתה החלטה .  בקראות מעמד האישה שווה למעמד הגבר , כמו שאמרת
לעצם היותי  ולא הייתה השפעה חיובית או שלילית ,  היה צורך למלא חלל ,  אסטרטגית  

 .אישה 

 ?והיית ממליצה לנשים אחרות לעסוק בקהילה, האם את מרוצה מעבודתך 

העבודה מאוד מאתגרת ומגוונת ולא , אני עובדת רק כחודש וחצי אבל בינתיים אני מרוצה
אין תחושה של עוינות או ,  יש שיתוף פעולה עם שאר העובדים ,  כמו כן .  משעמם לרגע  

נראה שכולם מבינים שהמטרה . תחרותיות אישית כמו שיכולה להיות במקום עבודה אחר
 .של כולנו זהה וכולם רוצים לטובת העדה

 ?אוהבת בקהילה/מה לדעתך הכי חסר בקהילה ומה הדבר שאת הכי שלמה 

לצערי חסרה תמיכה כלכלית מספקת מהמדינה אבל מקווה 
וחסר קשר עם בני העדה שאינם ,  ה המצב ישתפר בקרוב " שבע 

מתגוררים באזורים עם קהילה גדולה אבל גם על זה עובדים 
ומקווה שבני הקהילה ימשיכו לשתף פעולה ולעדכן את פרטיהם 

וכך נוכל להתאחד  על מנת שיהיה לנו קשר עם יותר אנשים  
 .ולהתגבש

החמימים האנשים  זה  בקהילה  אוהבת  הכי  שאני  יש ...  הדבר 
יש אכפתיות ודאגה אמיתית , הרגשה שכולנו משפחה אחת גדולה

  .בין האנשים

 

 .צוות המקראון מאחל לרחלי כהן הצלחה רבה בעובדתה
 רחלי כהן
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ר המועצה מר נריה “ המקראון משבח ומעריך את מאמצי ראשי הקהילה בראשם יו 

ל שלמה גבר בפנייה רשמית לשלטונות המדינה על בעיות המתעוררות “ הרואה והמנכ 

 .והנמצאות בקהילתנו

 

אנו שמחים לעדכן כי לפניות אלו יש גם תשובות ולהלן מכתב שנשלח לחברת הכנסת 

, מרינה סולודקין בעקבות עיכוב מינוי כבוד הרב הראשי שלנו כרושם נישואין וגירושין 

 .ולהלן נוסח התגובה שלנו לאחר התייחסותה למצב זה

 

 לכבוד

 ,כ מרינה סולודקין"ח
 
 ,כ נכבדה"ח

 קראית-העדה היהודית : הנדון
אני ,  על פגישתנו הנעימה שקיימנו אמש עמך ,  בשם בני העדה ,  ברצוני להודות לכבודה 

 .ל העמותה מר שלמה גבר"ומנכ
הרב הראשי '  אנו מוקירים את מאמצי כבודה לסייע לעדתנו בהסרת עיכובים למינוי כב 
אנו זקוקים .  לעדתנו כרושם נישואין ובהעברת תעודות גירושין חדשות לבית הדין 

 .ואנו מודים על כך, בהחלט לסיוע של כבודה בעניין
, אני אדאג לעדכן את חברי המועצה העליונה ואת הנהגת העדה על מאמצייך בעניין 

 .בישיבת ההנהלה הבאה
 

 .נשמח על עדכוננו בתוצאות מאמצי כבודה ושיחותיה
 ,בכבוד רב ובברכה

 ד נריה הרואה"עו

 ר המועצה העליונה"יו

 

גם ראש מפלגת העבודה שלי יחימוביץ צלצלה השבוע למשרדי המועצה   -עדכון נוסף 
ואמרה שתעשה ככל שביכולתה גם לקדם את  מינוי הרב הראשי משה פירוז כרשם 

 .הנישואים והגירושים החדש של העדה

  21:11בשעה  71/72 –ש הבא ה“במוצ

 יתקיים ערב חוויתי בליווי החזן והזמר רותם כהן
 אשדוד 1במרכז קהילתי אחווה  רחוב האצל 

 :בתכנית
 .בניגון החדשני( שעריך בדפקי יה)לימוד שירי ופסוקי קודם התפילה * 

 . הופעה של הזמר רותם כהן בשירי קודש ובשיריו* 
 .כיבוד קל* 

 ...!ח בלבד“ש 71עלות משתתף 

משתתפים חובת הרישום  01הערב מותנה ברישום של מינימום 

 ...!מראש
 .אושרת עובדיה 100530655/  בן יוסף  1540004100להרשמה 

 כי יש שכר לפעולתכם, חיזקו ואל ירפו ידכם
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 חנה דניאל/ חוזה זוגי 
לא יודע ,  לב רחום וחנון ,  בעלי אדם טוב ,  ילדים  3שנה ולנו  90אנחנו נשואים כבר 

לא יודע לסרב לבקשות גם כשהם באים על חשבון הבריאות שלו או " לא"להגיד 
אך הבעיה העיקרית שלנו , בהרבה מצבים אני נאלצת לסרב במקומו, המשפחה שלו

 .היא ההתמודדות מול הילדים
 

מתבטא ,  זה מתבטא בכספים הרבים שהוא נותן ,בעלי לא יודע להציב להם גבולות
כאשר אין .  באישור היציאות הרבות שלהם עד השעות המאוחרות של הלילה 

, הוא מפנה אותם אליי בטענה שאני קובעת ומחליטה "  לא " ברירה וצריך להגיד  
אני היא , "רעה"אני הופכת לאימא ,  מתוך הרצון והדאגה שלי ללמד אותם גבולות

ולהתנהג "  שבור את הכלים " לעיתים אני רוצה ל , "לא"זאת שנאלצת להגיד את ה
אך אני רואה לנגד ,  " אימא הטובה " כמוהו ולהסכים לכל בקשותם כדי להיות ה 

 .עיני את חינוך ילדי ולכן אני נמנעת מלעשות זאת
 

 ?איך אני יכולה לגרום לו לקחת אחריות, שאלתי היא
 ".אימא הטובה"ה' מ

 .'שלום לך מ
חוזה אשר נחתם ביניהם במודע או שלא ,  חוזה לא כתוב ,  לכל זוג ישנו חוזה זוגי 

בחוזה מפורט מה כל אחד מבני הזוג נותן ומה הוא יקבל בזוגיות הנרקמת , במודע
החוזה הזוגי נרקם בין בני הזוג ,  על מה כל אחד מהם לוקח אחריות ,  ביניהם 

הטעות הנפוצה ,  ד " במהלך שלבי ההכרות הראשוניים מבלי לחתום עליו אצל עו 
היא ההנחה כי כל אחד מבני הזוג מבין שמה שהצד השני התחייב לתת בהתחלה 

 .הוא ייתן תמיד וללא תנאי
 

בעלך מטוב לבו אינו יודע להגיד לא גם כאשר הדבר פוגע , גם אצלכם נחתם חוזה
מבלי לשים לב את לקחת את האחריות למנוע ,  בו אישית או פוגע בסובבים אותו 

חסת עליו ,  בתחילה זה בא ממקום של דאגה ואכפתיות , פגיעה בו ובבני המשפחה
הבין שיש מי שמדבר בשמו ,  הוא מנגד הרגיש נוח במקום הזה , ולכן דיברת בשמו

אך עם השנים חשת כי מצב זה "  עבודה המלוכלכת " יש מי שעושה בשבילו את ה 
 .מביא אותך למקום בו לא היית רוצה להיות

 
. מבחינתך החוזה הזוגי אינו מאוזן ועל כן את מבקשת לשנות או לתקן אותו 

 .והתשובה היא לרוב כן, נשאלת השאלה האם אפשר לשנות חוזה
כאשר אחד מהצדדים מבקש לשנות ,  צדדים   2בחוזה כמו בכל חוזה יש מינימום  

על כן עליך ,  נוצרת מלחמה ,  את החוזה מבלי ליידע את הצד השני נוצר מאבק 
שתפי ,  הסברי לו מה גרם לך לבקש לשנות את החוזה , לשתף אותו בהחלטה שלך

,  לאחר השיתוף הסבירי לו מה את מצפה ממנו ,  בהרגשותייך ,  אותו בתחושותייך 
 .בדקי איתו מה הוא יכול לקחת על עצמו ולאיזה עזרה הוא זקוק ממך

 
מרגישים צורך בשינוי ?  מרגישים שותפים בחוזה זוגי לא מאוזן ? תחושה מוכרת

 ?         ותיקון
תיאום ציפיות ושיתוף ,  אשמח לעמוד לשרותכם במתן ייעוץ זוגי שיוביל להבנה 

 !בהצלחה, פעולה
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 ברכות ואיחולים

מזל טוב לליאור טחן לרגל יום הולדתך 
המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי 

 .ידיך
 .צוות המקראון

 הבעת תודה והערכה
ברצוני להביע תודה לבן יוסף וצוות אשדוד על 
האכפתיות וההתמדה בלימודי הבר מצווה לבננו 

 .אלמוג
י מאור דבח  “ על האירוח והכבוד לו זכינו ע   וכן תודתנו 

, בשבת חתן ,  וצוות בית הכנסת והמתפללים ברמלה 
 .שהייתה מועשרת בקבלת פנים חמה ומכובדת 

 .מאשדוד , אתי ועקב כהן ומשפחתם ,  ישר כוח כן ירבו 

מזל טוב ליעל פסח לרגל יום הולדתך המון 
 .אושר בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך

 משפחת פסח

         דברים שכדאי לדעת על הריון 6
 -בהריון השני   .הולכים באדיקות לשיעורי ההכנה ללידה -בהריון הראשון  :הכנה להריון

מבקשים  -בהריון השלישי  .לא עושים כלום כי זוכרים עוד מהראשון וממילא זה לא עבד
 .אפידורל כבר מהחודש השמיני

מקפידים על לבישת בגדי הריון למן הרגע שמגיעה הבשורה  -בהריון הראשון  :בגדי הריון
 -בהריון השלישי  .לובשים את הבגדים הרגילים כל עוד אפשר -בהריון השני  .החיובית

 .בגדי ההריון הם הבגדים הרגילים

מישהו  -בהריון השני  .סורקים בקפידה את כל ספרי השמות -בהריון הראשון  :שמות
פותחים , עוצמים עיניים -בהריון השלישי  ?לא, ש דודה פרידה המנוחה"צריך להיקרא ע

 .זה השם -ספר שמות אקראי והיכן שנופלת האצבע 

( או יופייה( מפנים זמן סתם להביט על יופיו -לאחר הולדת הילד הראשון  :זמן איכות
 .מפנים זמן רק כדי לוודא שהגדול לא מתעלל בעולל -לאחר הולדת הילד השני  .המשגע

 .מפנים זמן סתם כדי לברוח קצת מהילדים -לאחר הולדת הילד השלישי 

משאירים את  - בילד השני .דקות 0מתקשרים לביביסיטר כל  -בילד הראשון  :ביביסיטר
 .שתזמין אמבולנס בעצמה, אם יקרה משהו -בילד השלישי  .המספר הסלולארי וזהו

 -בילד השני  .משתיקים את כל הסביבה כדי שהוא יוכל לשון -בילד הראשון  :שקט בבית
, משתיקים את התינוק - בילד השלישי .משתיקים את הסביבה כדי שאת תוכלי לישון

 .כדי שהסביבה תוכל לישון

 

מזל טוב לנכדותינו  היקרות 
יהל וטל  לרגל יום הולדתכם 
המון אושר בריאות והצלחה 

 .בכל מעשי ידכם
 מאחלים סבא טוביה 
 וסבתא רינה אלדבח



 בשם השם נעשה ונצליח             
 ועד רמלה -היהדות הקראית העולמית  

 

 הנכם מוזמנים ליום שכולו כיף 

 (בחופשת חנוכה)
 

 91קלאוזנר ‘ רח -במרכז העדה ברמלה
, 20192199הפעילות תתקיים ביום רביעי 

 , 0:00-93:00בין השעות 
 .‘ו-‘אומיועדת לתלמידי כיתות 

 :בתוכנית
 תפילת בוקר 

 פעילות דתית חווייתית 

 סדנת בישול לילדים 

 קוסם 

 ועוד..... 
 

 . ארוחת בוקר
 .צוות מדריכים מנוסה

 .הסעות הלוך ושוב
 

 . חניךל₪  31וכל זה במחיר מסובסד של 
 מספר המקומות מוגבל 

 !מהרו להירשם
 :לפרטים והרשמה 

 7455294450מאור דבח 

 בשם השם נעשה ונצליח             
 ועד אשדוד -היהדות הקראית העולמית  

 

 הנכם מוזמנים ליום שכולו כיף 

 (בחופשת חנוכה)
 

 1תשרי ‘ רח -בבית הכנסת כתר תורה 
, 20192199הפעילות תתקיים ביום רביעי 

 , 0:00-93:00בין השעות 
 .‘ו-‘אומיועדת לתלמידי כיתות 

 :בתוכנית
 תפילת בוקר

 פעילות ערכים ודת
 ארוחת בוקר

 סדנת בישול לילדים
 משחקים

 חידון נושא פרסים
 

 . ארוחת בוקר
 .צוות מדריכים מנוסה

 .הסעות הלוך ושוב
 

 . חניךל₪  31וכל זה במחיר מסובסד של 
 מספר המקומות מוגבל 

 !מהרו להירשם
 :לפרטים והרשמה 

 7459955755בן יוסף 

 דרוש משרת בקודש באופקים

 :דרישות התפקיד
 שומר תורה ומצוות 

 ידע וניסיון בחזנות 

 יכולת להרצות וללמד בני נוער הלכה 

 יכולת הנעה עצמית מאוד גבוה 

 רצון להשפיע ולחנך את דור ההמשך 
 

 צ והערב”בשעות אחה -העבודה הינה בחצי משרה

 המשרה מתאימה לסטודנטים

 ובהתאם למדדי ההצלחה -שכר בהתאם לכישורים

  108000580 –למעוניינים נא להגיש קורות חיים לפקס


