
 אזור רמלה -קהילת היהודים הקראים

הוועד הדתי של רמלה מאחל לכל בני הקהילה בעיר לקראת ימי הפורים וחג 

, אמונה, קידום ובנייה, עשייה, פורים שמח וחג אביב מלא בפריחה, האביב

 .בטחון ושגשוג, שלום, קירוב לבבות, הבנה הדדית, בטחון באל
 

  -גיליון מיוחד 

 לימי הפורים וחג האביב הבאים עלינו לטובה

 עליה לרגל בחג המצות
 

יום שלישי תתקיים עליה   01/4/01בתאריך  
 . לרגל לירושלים

בהתאם לרישום תצא הסעה מרחבת בית 
בבוקר בעלות   0011הכנסת המרכזי בעיר בשעה  

 .מאור דבח 01444214450 להרשמה.  ₪ 01של  

 אזור רמלה -היהדות הקראית
 רמלה 21ד .ת

 152141515 –בית הכנסת המרכזי
 152145404 -'חיזוק אמונה'בית כנסת  
 1444441440 –בנימין אלגזר -חברת קדישא

 152141514 –אטליז העדה
 , 1444214450 –מאור דבח

 maordabah@walla.com -מייל-אי
 152142014 –המועצה העליונה

 בואו לקריאת מגילת אסתר
י  מזמין את כל בנ הוועד הדתי של רמלה 
הקהילה להשתתף בשמחת ימי הפורים בתפילת 

ביום רביעי ,  ערב חגיגית וקריאת מגילת אסתר 
באחד משני בתי ,   00001בשעה    0/0/01-ה 

 . הכנסת בעיר

לאחר תפילת הערב תימשך 
שמחת ימי הפורים עם שבח 

כיבוד ,  והודאה לבורא עולם 
 .ומשלוח מנות לכל ילד

 קרנבל פורים לכל המשפחה
 5/0/01 –יום חמישי ה

 05001החל מהשעה 
 04קלאוזנר ’ כ המרכזי רח”בבה

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 נשמח לראותכם
 מאור דבח 1444214450 –לפרטים נוספים

 אוכל
עמדת 

 איפור

 ליצן

  בפייסבוק' בני מקרא'קהילת  -הצטרפו אלינו

 תרומות לנזקקים לפורים ופסח
תורתנו הקדושה מצווה אותנו לעזור לעניינו 

ְפַתח ֶאת 0 " ואביוננו ככתוב  תַֹח תִּ יךָּ -פָּ יְָּדךָּ ְלָאחִּ
ֶיךָּ ּוְלֶאְביְֹנךָּ ְבַאְרֶצךָּ   (.00דברים טו " )ַלֲענִּ

הוועד המקומי מנהל חלוקת מזון לנזקקים 
בראשותו של האדם היקר מר בנימין אלגזר 
הפועל רבות כדי שאותן משפחות יעלו חיוך קטן 

 .על פניהן
ימי הפורים וחג המצות בפתח ומשפחות רבות 
בקרב העדה אינן יכולות לחגוג את ימים אלו 

 .כראוי לאור מצבם הכלכלי והבריאותי
הוועד המקומי פונה לבני העדה לבוא ולתרום 

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

את התרומות ניתן להעביר לידי מר בנימין 
כמו כן .  הרב אברהם גבר ומאור דבח ,  אלגזר 

 -ל ,  ניתן להעביר תרומות גם באמצעות הדואר 
 .רמלה 21ד .ת

ַוֲעִנִיים ְמרּוִדים , ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמךָ "
, ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכִסיתֹו-ִכי, ָתִביא ָבִית

 (7, ישעיהו נח)" ּוִמְבָשְרָך לֹא ִתְתַעָלם

  www.jkaraite.org-בקרו באתר שלנו

 ב”אדר תשע מאור דבח: עורך

 הכנסת ספר תורה באשדוד
יום שני תתקיים הכנסת ספר   4/0/01בתאריך  

 . באשדוד’ כתר תורה’כ ”לבה, תורה
כ ” בהתאם לרישום תצא הסעה מרחבת בה 

 .מאור 01444214450 להרשמה.      המרכזי בעיר

 זמר



החלה קבלת הזמנות בשר ועוף לחג 

 הפסח הקרב ובא
  -עסקה שווה במיוחד

  ג כולל פירוק“לק₪  44חצי עגל לאורך עם עצמות רק. 
  ג“לק₪  01שלם תינתן הנחה של  כבשלקונים. 
 0מחירון 

 

 !כי על איכות וכשרות לא מתפשרים
 80-5298029: להזמנות

 אטליז העדה ברמלה -בברכת חג שמח
 

תחל מכירת קמח  21/3/62החל מתאריך 
 .כ המרכזי בעיר"וצימוקים לחג הפסח בבה

, ער,  פלטה, עספורה
, סמנה, פילה מדומה

 .כתף, פאחדא

 
 ג בלבד"לק₪   54

 ג בלבד"לק₪  42 בשר טחון
 ג בלבד"לק₪  011 סטיק עם עצם

 ג בלבד"לק₪  021 פילה
 ג בלבד"לק₪  24 סינטא

 בלבד₪   41 מוח
 בלבד₪   011 זנב

 בלבד₪   51 לשון
 בלבד₪   41 כבד

 בלבד₪  41 לב
 ג בלבד"לק₪  54 סוגו

 ג בלבד"לק₪  021 בסטרמה

 בשם השם נעשה ונצליח
 ועד רמלה -היהדות הקראית

 בואו להנות בחופשת הפסח 
 (61קלאוזנר ' רח)במרכז העדה ברמלה 

 

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

 (04011ביום טיול עד ), 0088-60088בין השעות  6-24/465 
 

 .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 
 

 0לפרטים והרשמה 
  252100//82מאור דבח 

 ספארי יצירה

יום 

 ספורט

 תפילה

לימוד 

 ההגדה

 משחקים

 אזור רמלה -קהילת היהודים הקראים

 הורדת דגל הלאום לחצי התורן 
 הדלקת אבוקת זיכרון 
 צפירה 
 קריאת יזכור 
 קטעי שירה וקריאה 

 28:88בשעה  24/4/42ב “באייר תשע‘ יתקיים ביום שלישי ב

 .ברחוב בן צבי( הקטן) "חיזוק אמונה"ברחבת בית הכנסת 

 קריאת זכר לנופלים 
 מצגת לזכר הנופלים 

חומר 
מי  יום ושעות גילאים נלמד

 מלמד
מקום 

 הפעילות
מוסר 

 והלכה

כלל 

 הציבור

-03:81‘  א

01:11 

מאור 

 דבח

כ "בב

 המרכזי

הלכה 

 ודיקדוק
 בני נוער

-03:81‘  ד

03:81 

מאור 

 דבח

כ "בב

 המרכזי

מועדון 

 נוער
 בני נוער

-03:81‘  ד

00:11 

מאור 

 דבח

כ "בב

 המרכזי

 חזנות
כלל 

 הציבור

שעה לפני  -‘ז 

 ש"תפלת מוצ

מאור 

 דבח

כ "בב

 המרכזי

 מצווה-בר
תלמידי 

 מצווה-בר

לאחר  -ד ',ג',א 

 תפלת ערב

מאור 

 דבח

כ "בב

 המרכזי

קבלת 

 שבת

עד גיל 

08 

שעה לפני  -‘ ו 

 תפלת ערב
 חן כהן

כ חיזוק "בב

 אמונה

פעילות 

 לילדים

עד גיל 

08 
 חן כהן אין יום קבוע 

כ חיזוק "בב

 אמונה

מוסר 

 והלכה

כלל 

 הציבור

שעה לפני  -‘ז 

 ש"תפלת מוצ
 חן כהן

כ חיזוק "בב

 אמונה

מועדון 

 גיל הזהב
 קשישים

-3:11ד',ב 

00:11 

יוספה 

 דבח

כ "בב

 המרכזי

עתודה 

 רבנית

כלל 

 הציבור

-03:11‘ ג 

00:11 

הרב 

 מגדי

כ "בב

 המרכזי

 בואו לפעילויות ולשיעורי התורה בעיר

 " ַגם ְתִפָלתֹו תֹוֵעָבה,  ֵמִסיר ָאְזנֹו ִמְשמַֹע תֹוָרה"

 ג“לק₪  14רק  -עופות. 
 ג“לק₪  15רק  -הודו. 

למעוניינים להנציח את יקיריהם על גבי לוחית 
זיכרון באחד מבתי הכנסת בעיר נא לפנות למאור 

 .₪ 411עלות לוחית . 1444214450‘ בטל

 מצפים לראותכם בתפילות ובאירועים הקהילתיים


