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 חדשות הקהילה  

 בן גוריון‘ סיקור סדנת חקר הקראות בשיתוף יד בן צבי ואנוי
נערכה סדנה לחקר היהדות הקראית בשיתוף ארגונים רבים   1-6/0/61//1בין התאריכים 

 .גוריון-בן' ובשיתוף אוני
ש " הגעתי עם קבוצת החוקרים אל בית הכנסת ע  03:/6לקראת השעה  1//1-ביום שלישי ה

החוקרים נכחו בתפילת ערב מפי החזן משה בן המנוח .  ה בבאר שבע " אברהם אבינו ע 
שבע עשה עבודת אירגון מעולה ודאגו להביא הרבה   -יש לציין כי ועד באר . סעדיה פירוזה

לאחר התפילה התכנסנו כולנו בבית המדרש והחוקרים שאלו הרבה . מבני ומבנות הקהילה
שילובם של , אופן התפילה ,  שאלות על הקהילה בעיקר שאלות בהקשר של מנהגי העדה 

חינוך הילדים , אופן שמירת דיני טהרה, בחיי הקהילה( היטים)היהודים הקראים מעיראק 
 .והעברת המורשת

, משם נסענו למושב רנן .  נפתח בהתכנסות באוניברסיטת בן גוריון   1//1-יום רביעי ה 
ר משה " ש ד " בקידמת בית הכנסת נתתי לחוקרים הסבר על בית הכנסת ועל היותו נקרא ע 

 .ד"מרזוק הי
בן המושב אשר מתפרנס מחקלאות ,  הקשבנו להרצאתו של מרדכי לישע ,  לאחר מכן 

 .החוקרים התעניינו בשילוב של האמונה היהודית הקראית בהווי החיים הכפרי, במושב
ש ענן בן דוד “ לאחר הביקור במושב רנן נסענו לבקר בבית הכנסת המרכזי באשדוד ע 

עם הרב אליהו דבח ועם החזן ,  נפגשנו עם הרב הראשי לשעבר הרב אליהו מרזוק , הנשיא
 .כפלי אברהם

הרב אליהו .  על הווי החיים בה ,  החזן אברהם כפלי נתן הסבר לחוקרים על מבנה הקהילה 
 .דבח סיפר על חיי הקהילה במצרים

שם קיבלו את פנינו ,  לאחר מכן נסענו לירושלים לבית הכנסת שלנו בעיר העתיקה 
 .בחמימות וברוחב לב חברי ועד ירושלים והרב משה דבח

בין שאר הנושאים ,  שוחחנו על מצב הקהילה בירושלים ועל המצב הכללי של העדה בארץ 
עלו גם ענייני המשפטים שמנוהלים כנגדנו בנושא האטליז ברמלה וכנגד התביעה של 

הרב משה דבח סיפר .  החברה לפיתוח הרובע בנושא בית הכנסת העתיק בירושלים 
י ענן הנשיא דרך התקופה המוסלמית " לחוקרים את סיפורו של בית הכנסת מאז בנייתו ע 

י הירדנים ושיקומו בתקופה שהוא היה מתגורר " ועד להקמת מדינת ישראל והצתתו ע 
 .במתחם בית הכנסת

יום טוב עסיס ראש '  פרופ .  לאחר ארוחת הערב הגענו אל הכנס לקהל הפתוח במכון בן צבי 
: לסדר נתן הרצאה בנושא '  לאחר מכן פרופ ,  מכון בן צבי פתח בברכות לרגל האירוע 

: לאחר מכן הוזמנתי להרצות בנושא .  מבט מן האקדמיה   -המחקר והקהילה הקראית 
 .מבט מן הקהילה -המחקר והקהילה הקראית

 

 חלק מהמרצים  הרב הראשי משה פירוז במהלך הרצאתו בכנס
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 נציגים מהקהילה בכנס על העיר רמלה כעיר רב תרבותית
נערך כנס על העיר רמלה כעיר רב תרבותית המאוכלסת   60/0/61-ביום שלישי ה 

הכנס נערך בקמפוס השפלה בעיר בשותפות מוזיאון רמלה ויד יצחק , באוכלוסייה מגוונת
 . בן צבי

לכנס הוזמנו אישית נציגי הדתות השונות בעיר רמלה וכן 
כידוע העיר רמלה היא .  כל הזרמים השונים בכל דת ודת 

, עיר רב תרבותית ומצויים בה מגוון רחב של בתי כנסת 
 .מסגדים וכנסיות

הזמנה אישית נשלחה גם לוועד הקהילה ברמלה 
והמפתיע הוא שעל פרוספקט ההזמנה מצויה תמונתו של 

ל שהיה רבה הראשי " ר שלמה בן שבתאי נונו זצ "האדמו
ר  ושל העי בכלל  עדה  של ה

 .רמלה בפרט

 . אל הכנס הלכו כבוד הרב אברהם גבר ומאור דבח

בהגיענו למקום קיבלו אותנו בסבר פנים יפות ובהכרות 
ר יגאל סיטרי מנהל מוזיאון רמלה לבין " קצרה בין ד 

מנהל המוזיאון שמח מאוד .  כבוד הרב אברהם גבר 
שהגענו לכנס לזה ומאחל לנו שותפות רבה בעתיד עם 

 .המוזיאון

ר " הכנס נפתח עם דברי פתיחה של מנהל המוזיאון ד 
יגאל סיטרי על המתוכנן להיות בכנס ואחריו עלה ראש 
עירית רמלה מר יואל לביא שנתן סקירה דמוגרפית על 

ובהמשך נהנו המשתתפים מהרצאות , האוכלוסייה בעיר
של מספר מרצים שונים שהרצו על מרקם היחסים 

 ר שלמה נונו“ההזמנה לכנס עם תמונתו של האדמו

. הרצוי והמצוי   -חקר ההלכה הקראית :  חגי בן שמאי להרצות בנושא  '  אחרי הוזמן פרופ 
אברהם אבינו ,  נוח הצדיק :  ר מרים גולדשטיין להרצות בנושא " לסיום הערב הוזמנה ד 

 .וראובן בן יעקב
אציין במיוחד את נוכחותם של בני ,  אין ספק שהערב כולו היה מאוד חשוב לקהילה 

במיוחד במזג האוויר הסוער והגשום של ירושלים שמראה את הכבוד והמשמעות  ,הקהילה
 . של הכנס בעינינו

לסדק הודה לכל החוקרים '  יומו האחרון של הכנס היה חשוב מאוד אשר בסופו פרופ 
 .והחוקרות שהגיעו

חשוב לציין שכל החוקרים והחוקרות הביעו את ההתרגשות והחוויה החיובית של המפגש 
הם ציינו כי למדו רבות על החיים של היהודים הקראים בארץ והם מצפים . עם הקהילה 

להיפגש בעתיד הקרוב ולהמשיך לחקור ולפרסם מחקרים וספרות בנושא היהדות 
 .הקראית
 , לסיכום

הקשרים והמחקרים שנובעים מהסדנה ,  אני יכול לומר בבהירות כי ההכרות עם הקהילה 
 .      הזו יהוו בסיס טוב לקידום העדה וכבודה בפני החברה הישראלית והעולם כולו

 חדשות הקהילה  
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 חדשות הקהילה  
 פורים בקהילה

 -רמלה
-ובה השתתפו למעלה מ '  חיזוק אמונה ' בערב קריאת המגילה נערכה פעילות בבית הכנסת  

לאחר התפילה .  ילדים שנהנו מפעילות יצירה הקשורה לפורים וממשלוח מנות לכל ילד  12
 .ה"וקריאת המגילה נהנו כלל המתפללים בארוחת ערב חגיגית ושירי פורים ושבח לקב

גם בבית הכנסת המרכזי בעיר נערכה קריאת המגילה עם מתפללים רבים ובני נוער שנהנו 
 .ה"גם הם אחר כך בארוחת ערב חגיגית ושירי פורים ושבח לקב

. ברמלה "  היכל שלמה " נערך קרנבל פורים במרכז הקהילתי    0/61//-ביום חמישי ה 
 .הפעילות הייתה מיועדת לכל בני הקהילה ובמיוחד לילדים

רבים מבני הקהילה בעיר ומכל רחבי הארץ הגיעו ונהנו מערב מרתק שהתחיל בתפלת ערב 
, עמדת איפור ,  מתנפחים ,  ליצנית ,  והמשיך עם ביתני הפעלה לילדים ,  חגיגית '  פורים ב 

, המבורגר )משלוח מנות לכל ילד ומאוכל מגוון ועשיר , בינגו נושא פרסים, תחרות תחפושות
 (.פופקורן וכיבוד נוסף, שערות סבתא, פרגיות

במקראון ובשני בתי ,  הערב פורסם בגיליון מיוחד שהוצא לימי הפורים וחולק בדואר 
. 61ילדים עד גיל    603-ניראה שהפרסום נחל הצלחה גדולה ולערב זה הגיעו כ . הכנסת בעיר

 .בנוסף לילדים גם מבוגרים רבים מבני הקהילה הגיעו לשמוח בערב זה

וועד רמלה שם בראש מעייניו את נושא החינוך והפיק ערב זה לטובת קירוב בני הקהילה 
 .ועד רמלה מודה לכל האנשים שעמלו וטרחו לקיום ערב זה, בעיר

, 6-2/1/66כמו כן בערב זה הוקמה עמדה לרישום לקייטנת פסח שתערך בין התאריכים  
אנו .  ילדים לקייטנה   12וכבר נרשמו באותו ערב  , ז-המיועדת לבני הקהילה בעיר לכיתות א

ומקווים לראות ,  פונים לייתר בני הקהילה בעיר לבוא ולהירשם כי מספר המקומות מוגבל 
 . את המשתתפים בקרנבל פורים בתפילות ובכל הפעילויות המתקיימות בעיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ממשתתפי קרנבל הפורים ברמלה
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 כ חיזוק אמונה“חלק מילדי הפעילות בב



  5| המקראון     61/30/61ב "תשע‘ב באדר ה‘יום שישי  כ   

 חדשות הקהילה  

 -רנן
 .בערב המגילה נהנו תושבי המושב מתפילת ערב חגיגית וכיבוד

האחד ביום שלישי .  וכמו בכל שנה גם השנה חגגו ברנן את פורים בשני ערבים מרתקים 
שערות  , אוכל ,  שתייה קלה ,  דיגיי עידן דמרי  נוער רנן נהנה ממסיבה טובה עם   1/0/61
 .פופקורן ותמונות מגנטים, סבתא

מתקנים ,  נהנו ילדי רנן והמשפחות משוק פורים עם מגוון אטרקציות  0/61//וביום חמישי 
 .יצירה משחקי שולחן והמון המון כיף, מתנפחים

לשיעורי התורה ולפעילויות ,  ועד רנן קורא לכל תושבי המושב להגיע לתפילות 
 .שמתקיימות

 -באר שבע
מספר שבועות לפני .  בערב פורים נהנו המתפללים מתפילת ערב חגיגית ומקריאת המגילה 

ימי הפורים הוכשרו תלמידים לקריאת קטעים מהמגילה ואותם חניכים קראו קטעים אלו 
ופר על ידי הוועד המקומי ‘ כל ילד שקרא מהמגילה צ .  במנגינה המסורתית ובדייקנות 

 .בשקית הפתעות
לאחר קריאת המגילה נכנסו המתפללים לאולם הסמוך לבית הכנסת לארוחת ערב חגיגית 

הערב הונעם על ידי ליצן וקוסם שריתק בעיקר את הילדים . ולהמשך שימחת ימי הפורים
 .בסיום הערב חילק ועד באר שבע משלוח מנות לכל מתפלל. ובשירה לכבוד ימי הפורים

 -מצליח

בית הכנסת היה מלא במתפללים ,  בערב פורים נהנו תושבי המושב מתפילת ערב חגיגית 
 .ועד המושב קורא לאנשים למלא את בית הכנסת בכל שבתות השנה

לאחר התפילה וקריאת המגילה נהנו המשתתפים מארוחת ערב חגיגית ועשירה וממשלוחי 
 .מנות לכל הילדים

ר המועצה העליונה “ לאחר הארוחה החכימו המשתתפים מהרצאה על ימי הפורים מפי יו 
ועד מצליח מודה לכל האנשים . מר נריה הרואה והערב נמשך עם שירה לכבוד ימי הפורים

 .שתרמו ועזרו להקמת ערב זה
 

לאחר קריאת המגילה ישבו המתפללים לארוחה בשרית חגיגית  -אופקים 
 .בליווי שירי הלל ושבח

 

ביום ,  תחפושות מדהימות ילדים שמחים איזה תענוג של שבוע ,  ימי הפורים     -אשדוד 
שלישי בערב הורים וילדים הגיעו לבית הכנסת לקריאת המגילה ולפעילות לרגל ימי 

ב מתרומתה הנדיבה של יהודית סביע נהנו הילדים והמבוגרים “בבית הכנסת בי. הפורים
משחקים ומוזיקה ,  פינת איפור ,  בנוסף היו פיצות ,  מפופקורן ושערות סבתא ללא הגבלה 

ביום חמישי במרכז הקהילתי אחווה נהנו הילדים מהביתנים הכי טובים בעיר .  טובה 
 .ביתני הפורים של מגדי טחן כמו בכל שנה הילדים נהנים מביתנים יצירתיים
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 חלק מהילדים שהשתתפו בקרנבל פורים באשדוד
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 מקרא -קול בני 
 פקודי -ויקהל  -פרשות השבוע 

ים”( ב"כ, ה"לשמות ) ש ִׁ ֲאנָּ ֹבאּו הָּ ים-ַעל, ַויָּּ ש ִׁ יב ֵלב; ַהּנָּ ֶנֶזם , ּכֹל ְנדִׁ ח וָּ יאּו חָּ ֵהבִׁ
ל ז ּכָּ ַעת ְוכּומָּ ב-ְוַטּבַ הָּ י זָּ לִׁ ל, ּכְ יש  -ְוכָּ ב ַלה, אִׁ הָּ נּוַפת זָּ יף ּתְ ר ֵהנִׁ ֶ  ”'ֲאש 

וכל ".  עבדך -ועשית חסד על : " כמו שנאמר בספר שמואל  .  עם הנשים :  “  על הנשים ” טעם  
והנזם הוא באוזן שנאמר בספר .  והכתוב הוציאו בלשון זכר ,  נדיב לב מוסב לזכר ולנקבה 

שנאמר בספר ,  והחח הוא באף ולא באוזן .  “ פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם ” :  שמות 
 .לשון תרומה -“ הניף תנופת”-ו.  וכומז הוא עדי ברזל. “ושמוני חחי באפך: "ישעיהו

ת, ַוַיַעׂש”( 'ח, ח"שם ל) יֹור ְנחֹשֶׁ ת, ֵאת ַהכִּ  ;ְוֵאת ַכּנֹו ְנחֹשֶׁ
ר ָצְבאּו,  ְבַמְראֹת  ַהצְֹבאֹת ל מֹוֵעד, ֲאשֶׁ ַתח אֹהֶׁ  “פֶׁ

וממימי הכיור היתה בדיקת הנשים .  הכתוב לא הזכיר את מידות הכיור ולא את משקלו 
והמראות בימינו עשויות זכוכית ובזמן בית . להבדיל בין עבודת הבורא ובין אשר לא עבודתו

 . המקדש המראות עשויות נחושת מבריקה

ת”( 'ג, ט"ל) ם, ַפֵחי ַהָזָהב-ַוְיַרְקעּו אֶׁ ילִּ ֵצץ ְפתִּ  “ְוקִּ
י אש " היו מכניסים הזהב לתוך כור וע ,  “ ימטר על רשעים פחים ” כמו  , מלשון שרפה“ פח”

י פטישים ולאחר מכן קוצצים אותו חוטים חוטים " היו חותכים הזהב ומשטחים אותו ע 
 .דקים כלומר דמות פתילים

 קריאה נכונה 
 מלרע, להעצים קול באות וו ָטוּו( ו“כ, ה“ל)
עֹת ָזָהב( ז“כ, ז“ל)  .לקרוא בֶׁ , נע‘ השווא תחת ב ַטבְּ
ָמה( ג“י, ח“ל)  .מלעיל, ‘להעצים קול באות ק  ֵקדְּ
 .מלעיל, ‘ולהעצים קול באות א.  מלעיל, ‘להעצים קול באות ט טּוֵרי ָאֶבן ( ‘י, ט“ל)
ָלָמה (ב“י, ט“ל) ַאחְּ  .מלעיל, ‘להעצים קול באות ל וְּ

 באור מילים
 .מה שהאדם ירים ממנו להקדשה. “הרמה”מגזרת : ” ְתרּוָמה”(  ה, ה“ל) 
ים”( ח, ה“ל)  ת ַהַסמִּ ְקטֹרֶׁ  .מיני בשמים, כלומר הסמים עבור הקטורת: ” ְולִּ
יָֹתיו”(  ז“ט, ז“ל)   .לנקות בהם היין והשמן הם קנים עשויים מזהב טהור:  “ְמַנקִּ
ת”( ז“ט, ז“ל)   .קנקן בערך של ימינו, ספל(. נ)קשוה : ” ֹת ַהְקָׂשו-ְואֶׁ
ְרְכסּו”(  א“כ, ט“ל)   .לשון חיבור וקשירה:  “ַויִּ
            .שריון, כלומר מגן. מוסב אל האפוד: ” ַתְחָרא”(  ג“כ, ט“ל) 

 שאלות על הפרשה
 ?“ ושני קרשים יהיו תמים”מה פרוש ( : ט“כ, ו“ל)בפרשת ויקהל  .1
 ?קשור לחולצה שלובשים: מצא מילה בפרשה שאחד הפרושים שלה .2
 !כתוב במילים ונקד את המספר . “באמה 82אורך היריעה האחת ” .3
 ?מה מספרם של קרסי נחושת לחבר את האוהל להיות אחד  .4
 ?היכן מקומו של הכיור , בפרשה .5
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 ט"מפסוק א עד פסוק י' פרק ח' הפטרת ויקהל מלכים א
שכל פרשת ויקהל מתארת  את עשית מקדש :  ' הקשר בין הפרשה לבין ההפטרה הוא מקדש ה 

שבהם הזהיר על איסור ,  למעט שלושת הפסוקים הראשונים ,  ואת ארון הברית (  משכן ) '  ה 
שלא יעשו כל  עבודה בשבת אפילו מלאכת ,  וגם האזהרה הזאת  באה להדגיש ,  העבודה בשבת 

 .ונפרטת על חנוכת המקדש" אז יקהל"וגם ההפטרה פותחת במילים  , המשכן
לאחר השלמת מלאכת בית המקדש  רצה שלמה המלך עליו השלום להעלות את ארון הקודש 

הקודשים לכן  הוא הזמין והקהיל את כל גדולי ישראל חכמיו וכל נשיאי השבטים  אבות -לקודש
מהאוהל '  כולם הוזמנו אל שלמה המלך בירושלים להעלות את ארון ברית ה .  האומה וגדוליָה 

בהוראת שלמה המלך כל העם נקהלו על מנת להיות נוכחים בחודש . שנטה אותו דוד המלך בציון
שילוו את  ,  ויתאספו כל זקני ישראל בעיר דוד .  בחג הסוכות "  האיתנים -ירח " שנקרא  ,  השביעי 

הם העלו את הארון ואת .  הכוהנים שנשאו את הארון מן האוהל אל בית המקדש בהר המוריה 
העבודה הייתה לכוהנים .  שרידי  אוהל מועד שהיה קיים בהר סיני וכל כלי הקודש שהיו בתוכו 

וכל זקני ועדת  ישראל ובראשם שלמה המלך נאספו לפני ארון .  וללויים לפי חלוקת תפקידים 
כשהגיעו הכוהנים להר המוריה הביאו את .  הברית והקריבו מספר רב של צאן ובקר לשלמים 

מתחת לכנפי .  זאת אומרת קודש הקודשים ,  אל המקום המיועד  לו שהוא הדביר ' ארון ברית ה
( המוטות שנושאים בהם את הארון ) ששָנים מכנפיהם סוככות על הארון ועל בדיו  ,  הכרובים 

היו קצרים ,  מפני שהבדים שעשה משה ,  בדי הארון הוארכו .   מלמעלה כך שאינן נוגעות בארון 
ונראים בפתח הכותל המזרחי לבית המקדש ,  הקודשים במשכן -ואורכם היה כאורך  קודש 

ארון הברית ובדיו נשארו שם כל הזמן ולא הוצאו . לכן לא יראו החוצה, וכיסתה עליהם הפרוכת
שהניחם ,  בארון לא היה דבר חוץ משני לוחות הברית שכתובים עליהם עשרת הדברים .  משם 

ברגע .  לבין עם ישראל לאחר צאתם ממצרים '  משה בארון בהר חורב בעת כריתת הברית בין ה 
ירדה השכינה ,  שיצאו הכוהנים מהיכל הקודש לאחר שהניחו את ארון הקודש ונכנסו לעזרה 

והכוהנים נרתעו מפני גלוי הכבוד ולא יכלו ',  בענן  המסמל את כבוד ה ' במקום והתמלא בית ה
מפני הענן שמסמל שכינת ,  לשרת בהתחלה בקודש מפני המעמד הגדול שראו בפעם הראשונה 

ושכינתו שרתו '  כשראה שלמה המלך את המעמד הזה הוא ידע שכבוד ה .  במקדש '  כבוד ה 
הערפל אשר שם -אל " שנגש משה  (  ח “ י ',  שמות כ ) שכן כתוב  ]  שוכן בערפל  '  מפני שה ,  במשכן 

, בניתי לך בית רם ונישא ’ :  הקודשים ואמר -ופנה אל האלוהים בכוון קודש " [  האלוהים 
אחר כך פנה אל קהל ישראל שהיה עומד באולם ביראת כבוד וברך . ‘ששכינתך תשב בו לעולמים

-אלוהי ישראל על הכבוד שנתן לאביו דוד ודיבר בפיו שיבנה את הבית על '  אותם ושיבח  את ה 
מאז יציאת מצרים עד היום לא בחרתי באיזו עיר משבטי ישראל לבנות בה בית ’: באמרו, ידיו

מכיוון  :  והודיעהו באמרו '  והדבר מצא חן בעיני ה .  ‘ ובחרתי בדוד להיות מלך על ישראל . לשמי
אבל מי שיבנה את הבית זה לא ,  דע כי כוונתך  טובה ,  שבכוונתך וברחש לבך לבנות בית לשמי 

ובכך נבנה הבית על ידי .  הוא שיבנה את הבית לשמי . שילדת אותו מבשרך, אלא בנך, יהיה אתה
 .שלמה בן דוד

מזל טוב לכנרת ודודו דבח לרגל הולדת 
גדלו אותה בנחת על פי ערכים .  הבת טוהר 

אהבה יתרה ושכל משאלות ליבכם ,תוריים 
 .יתגשמו לטובה

 .המשפחה וצוות המקראון: מאחלים

מזל טוב לטוביה ורינה אלדבח לרגל יום 
עלו והצליחו ושכֹל משאלות .  הנישואין 

המשיכו להיות .  ליבכם יתגשמו לטובה 
 .משפחה חמה ואוהבת

 .הילדים הנכדים וכל המשפחה: מאחלים

מזל טוב לאלי כהן מאשדוד לרגל יום 
עלה והצלח ושכל משאלות ליבך ,  הולדתך 

 .יתגשמו לטובה
 .המשפחה וצוות המקראון: אוהבים

 מזל טוב לאמיר אלגזר בהגיעך לגיל מצוות
המון בריאות אושר ויקוים עליך מקרא 

 “לא ימוש ספר התורה הזה מפיך”: שכתוב
 .המשפחה והחברים: מאחלים

מזל טוב לפריאל חיינה מרמלה לרגל יום 
עלי והצליחי והמשיכי להגיע ,  הולדתך 

 .לתפילות ולפעילויות
 .אוהבים המשפחה וצוות המקראון

מזל טוב לסבתא רחל משה מרמלה לרגל 
ת ,  יום הולדתך  ובריאו ימים  אריכות 

 .אייתנה
 .הנכדים: אוהבים



 050-4058406שיפוץ וליטוש מצבות אבי משה 

 בשם השם נעשה ונצליח
 ועד אשדוד -היהדות הקראית

 בואו להנות בחופשת הפסח 

 (7ל “רחוב האצ)במרכז העדה באשדוד 
 מדהימה לקייטנת פסח החלה ההרשמה 

 אשר תתקיים בתאריכים', ו-'לכיתות א
 , 0088-10088בין השעות  1-24/415 

 

 .חמישה ימים של חוויה אמיתית

 :בתכנית          
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ארוחת בוקר . 

 צוות מדריכים מנוסה. 
 הסעות הלוך ושוב. 

 

 .לחניך₪  022כל זה במחיר מסובסד של 
 

 !מהרו להירשם –מספר המקומות מוגבל 
 

 ספורט
 תפילה

 משחקים

 לימוד ההגדה

סרט תלת 

 בשם השם נעשה ונצליח
 ועד רמלה -היהדות הקראית

 בואו להנות בחופשת הפסח 
 (11קלאוזנר ' רח)במרכז העדה ברמלה 

 

 מדהימה לקייטנת פסח החלה ההרשמה 
 אשר תתקיים בתאריכים', ז-'לכיתות א

 (62:33ביום טיול עד ), 0088-10088בין השעות  1-24/415 
 

 .חמישה ימים של חוויה אמיתית
 

 ??אז מה יהיה לנו  
 

 

 
 

 

 (ביום טיול תינתן גם ארוחת צהריים. )ארוחת בוקר 

 צוות מדריכים מנוסה. 
 הסעות הלוך ושוב. 

 

 .לחניך₪  022כל זה במחיר מסובסד של 
 

 !מהרו להירשם –מספר המקומות מוגבל 
 

 יצירה
 ספארי

יום 

 ספורט

 תפילה

לימוד 

 ההגדה

 משחקים

 תרומות לנזקקים לפורים ופסח
 

תורתנו הקדושה מצווה אותנו לעזור 
ַתח ": לעניינו ואביוננו ככתוב פְּ ָפתַֹח תִּ

ָך -ֶאת יֹנְּ ֶאבְּ ֶיָך ּולְּ יָך ַלֲענִּ ָאחִּ ָך לְּ ָידְּ
ֶצךָ  ַארְּ  (.66ו "דברים ט) "בְּ

ימי הפורים וחג המצות בפתח ומשפחות 
רבות בקרב העדה אינן יכולות לחגוג את 
ימים אלו כראוי לאור מצבם הכלכלי 

 .והבריאותי
צוות המקראון פונה לבני העדה לבוא 

ונישא ,  ולתרום לצורך מצווה גדולה זו 
 .כולנו יחד ברכה מאת בורא העולם

י  ד י ל ר  י ב ע ה ל ן  ת י נ ת  ו מ רו ת ה ת  א
אזורים  ת ב הכנס בתי  ב אים  חר הא

 .השונים

החלה קבלת הזמנות בשר ועוף 

 לחג הפסח הקרב ובא
 בשר: 

רבעים חצאים , כבש, ניתן להזמין בשר עגל
, צוואר :  וחלקים נוספים כגון .  שלמים 

 ..!כבד ועוד, צלעות, כתף
 :עופות

ניתן להזמין גם חלקים של עופות ושל 
 .הודו

 

 !כי על איכות וכשרות לא מתפשרים

 :להזמנות

 אטליז העדה ברמלה -21-5092109 

 אטליז העדה באשדוד -21-1959958
 

תחל מכירת קמח  81/3/68החל מתאריך 
 .וצימוקים לחג הפסח


