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 מתתיהו בן מוריס אלגזר

 .שנפל במלחמת יום כיפור

 
 ולזכר האיש היקר

 מרדכי בן שלום דבח 

 
 

 סולטנה בת ברוך נונו  ולזכר 

 ובעלה היקר מורד מצליח

 ולזכר

 אליהו בן אברהם רצון

 ורעייתו רחל בת אברהם הכהן

 ולזכר

 פרג כדר סולומון סביע

ורעייתו חוסנה בת אברהם 

 .רומיאה

 יהי זכרם ברוך אמן

 פרשת השבוע

 "אמור" 

 

 יציאת השבת

 בשעה

54:91 
הגהה ,  עיצוב ,  כתיבה ,  עריכה 

סה  וסף :  והדפ י ר ,  בן  או מ
                     .ואושרת עובדיה, דבח

 המסע אל חצי האי קרים
המקראון גאה להציג פרקים מתוך טיול מסקרן 

אמיל ) מרהיב ומותח של שלושה חברים טובים  
לחצי האי קרים (  ויוסי טחן ,  מוטי מנשה ,  יפת 

בחיפוש אחר האימפריה הקראית ששכנה שם 

 !תהנו, בעבר
  7 - 6עמודים 

העדה הקראית 

משתתפת באבלו של 

ראש הממשלה במות 

 .עליו אביו

 2עמוד 

משפט הכשרות 

 כנגד האטליז 

 2עמוד 

 דרושים

 3עמוד 

 טקסי יום הזכרון 

 ויום העצמאות

 9עמוד 

או ?  להתעטף בציצית  

ת  פו כנ ללבוש ארבע 

 9עמוד ?    בציצית
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 חדשות הקהילה 

 ערעור המדינה על משפט הכשרות כנגד האטליז הסתיים בהישג יחסי לעדה
ערערה על התוצאה ההיסטורית ופסק ,  באמצעות פרקליטות המדינה , הרבנות הראשית

לפיו נקבע באופן שלא משתמע לשתי פנים שאנו ,  הדין התקדימי של משפט הכשרות 
ובנוסף קבע באופן ברור כי על המדינה להסדיר , יכולים להמשיך לכתוב כשר על האטליז

 . את המעמד המשפטי של היהודים הקראים

הביעו ,  ת ” בפני שלושה שופטים בבית המשפט המחוזי בפ , 1020/4/בדיון שהתקיים ביום 
השופטים סברו שהיה פגם .  השופטים את עמדתם שנפל פגם פרוצדורלי פשוט בהליך 

כלומר .  אישום -בהליך בכך שהתקיים משפט ללא הגשת מסמך משפטי שנקרא כתב 
השופט היה צריך לאפשר למדינה להגיש זאת כשלב ביניים לפני שהוא מנהל את המשך 

והמדינה תחזיר , יבוטל -לגופו של עניין נקבע כי הקנס שהוטל . הדיון בתיק ונותן פסק דין
היא   -בנוסף נקבע שאם המדינה רוצה  .  ימים   /4בתוך  (  שעדיין לא החזירה ) את הכסף  

 . תגיש תביעה מחדש

בכבוד ,  וכי ביחד ,  והראו שכוחנו באחדותנו , אנו מודים לכל בני העדה שהשתתפו בדיונים
 .ובנחישות נוכל לשמור על המסורת המפוארת של העדה

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 !אתם יודעים למי להתקשר? רוצים להמשיך לאכול כשר
 80-5298029 –אטליז העדה ברמלה

  80-0959958-אטליז העדה באשדוד

 חלק מבני הקהילה שנכחו במשפט ת“חברי מועצת החכמים בבית המשפט בפ

 העדה הקראית משתתפת באבלו של ראש הממשלה במות עליו אביו
, גת -רב העיר קריית ,  והרב יוסף פסח ,  הרב דוד אלישע ,  סגן הרב הראשי ,  נציגי העדה 

, ציון נתניהו שהלך לעולמו בשיבה טובה -בן' השתתפו ביום שני האחרון בלוויתו של פרופ
לוויה אליה הגיעו אישי ציבור ונכבדים ,  בנימין נתניהו ,  אביו של ראש הממשלה המכהן 

 .רבים
. לנפטר  קראו נציגי העדה  תפילת זכר קראית מסורתית ,  לאחר תום טקס הלוויה 

והמשכילים יזהירו : "היהודים הקראים נושאים תפילה כי ינוח בשלום על משכבו ככתוב
נפשו בטוב תלין וזרעו (: 'ג' דניאל יב)הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד   כזוהר

(:" ' ב '  ישעיהו נז ) יבוא שלום ינוח על משכבו הולך נכוחו  (:  ' יג '  תהילים כה ) יירש ארץ  
(: תהילים קמט ה ) יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם  : "ויקיים עליו מקרא שכתוב

' תהילים צג " ) והודו לזכר קודשו ' שמחו צדיקים בה: אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה"
' אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד ה (: " יב -יא 

 .ומנחתו בגן עדן אמן( 'ח' ישעיהו נח" )יאספך



  3| המקראון    20/50/4ב "תשע‘באייר ה‘ יום שישי  יב

 חדשות הקהילה 

 פעילות נוער
תיערך פעילות לבני  2050/4-ביום רביעי ה

 .ברמלה  1/-1/הנוער בגילאי 
 :בתכנית

, קריוקי, האש -על, הרצאה, תפלת ערב 
 . ₪ /5עלות משתתף ...  משחקי שולחן ועוד

,        522245410/ –מאור דבח: להרשמה
 –אלמוג לוי, 524412/11/ –בן יוסף

 5420/4042/ –דור כהן, 5/241/440/

 הודעה על משרה פנויה
 לתפקיד

 מנקה למתחם ירושלים
 

 :תאור התפקיד
 

ניקיון מתחם בית הכנסת בירושלים כולל 
 .המוזיאון ודירות האירוח

 

 :דרישות התפקיד
 

 .חריצות ואמינות, יסודיות, נגישות
 

08-9221598ח לפקס "ניתן להגיש קו  
15.05.2012-יאוחר מתאריך ה לא   

 הודעה על משרה פנויה לתפקיד
 מרצה לקבוצות במתחם ירושלים

 

 :תאור התפקיד
העדה על  ויחידים  לקבוצות  הרצאות  , מתן 
, ליזום ולשווק את מרכז המבקרים במקום

 . /0:1/עד  //:2-שעות העבודה מ
 

 :דרישות התפקיד
 .יכולת להרצות בפני קבוצות 

 .הנעה עצמית מאׂד גבוההיכולת 
 .רצון להשפיע

 יתרון -ידע בשפות זרות 
08-9221598ח לפקס "ניתן להגיש קו  

15.05.2012-יאוחר מתאריך ה לא   

 

 

אישורים לצבא יינתנו רק לנערים ונערות שיגיעו ,  והנהלת העדה ,  בהתאם להחלטת המועצה הדתית 
מתבקשים להגיע לכנס נערים ונערות אשר לומדים בכיתות .  לכנס מתגייסים ויעברו הדרכה ומבחן 

ולקרוא את חוברת ,  לקראת הכנס יש להירשם במרכזי העדה השונים .  ב " או סיימו כיתה י ,  ב " י ,  א " י 
, החוברת תימסר בעת ההרשמה .  שנערך לקראת הכנס ,  המדריך הקצר למתגייסים על היהדות הקראית 

 .במשרדי העדה השונים

 בבית הכנסת המרכזי ברמלה 03:8בשעה  25/5/52-הכנס הבא יערך ביום שישי ה
  850-2200800-בן יוסף      850-0825204 -מאור דבח 3  להרשמה לכנס

 הודעה על משרה פנויה לתפקיד
 ברמלה” חיזוק אמונה”עובד חינוך שעתי בבית הכנסת 

 :תאור התפקיד
לימוד דת והלכה , הכנת ילדים לעליה לתורה, הקמת פעילויות חברתיות ודתיות לבני נוער

 .קירוב וגיוס מתפללים, לכל החפצים
 :דרישות התפקיד

בעל רצון , בעל נסיון בעבודה עם ילדים, שומר תורה ומצוות, אמין ובעל רצון להשפיע
 .לתרום לקהילה

 .עיקר הפעילות בשעות הערב, שעות שבועיות //-כ: היקף המשרה
.15/5/12-עד ל, או ישירות למאור דבח, 08-9250808ח לפקס "ניתן להגיש קו  

 שבת עיון
תיערך שבת עיון  2050/4/-1/בתאריכים 

 .ש”בב  1/-1/לבני הנוער בגילאי 
 :בתכנית
, משחקים, ארוחות, הרצאות, תפלות 

 . ₪ /0עלות משתתף ... שירים ועוד
,        522245410/ –מאור דבח: להרשמה
 –אלמוג לוי, 524412/11/ –בן יוסף

 5420/4042/ –דור כהן, 5/241/440/
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 חדשות הקהילה 

 טקסי יום הזיכרון
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בטקס ,  הקהילה  התייחדה עם בניה החללים 

בעיר רמלה ובמרכז “  חיזוק אמונה ” מכובד הנערך כמדי שנה במתחם בית הכנסת  
רבים מבני הקהילה הגיעו כדי לכבד .  הקהילתי שבמתחם בית הכנסת המרכזי באשדוד 

, את זכר הנופלים וראו את בני נוער הקהילה  מעבירים את הטקסים בצורה הטובה ביותר 
צוות המקראון פונה לבני הקהילה לבוא ולכבד את זכר הנופלים . עם קטעי שירה וקריאה

 . גם בשנה הבאה

 בני נוער הקהילה מרמלה בטקס

 נציגי העדה השתתפו בטקס יום העצמאות במשכן הנשיא 

הוזמנו נציגי העדה להשתתף בטקס יום העצמאות במשכן נשיא , ביום העצמאות האחרון
היו מכובדים ,  וטקס יום העצמאות ,  קבלת הפנים .  מר שמעון פרס ,  מדינת ישראל 

אליו הוזמנו ראשי כל העדות הדתיות ונציגי כל הסגל הדיפלומטי ,  ומרגשים ביותר 
 .וכן נספחים צבאיים של המדינות הזרות( שגרירים וקונסולים)

לאחר מספר שנים בהן לא ,  הזמנה זו הינה שינוי לטובה ביחס המדינה כלפי העדה 
כאשר ענייני העדה נותרו ללא  מטפל ) מאז פירוק משרד הדתות  ,  התקבלה הזמנה כלל 

 (.אחראי בנושא ונפלו בין הכסאות

. נריה הרואה ,  ר המועצה העליונה " ויו ,  הרב דוד אלישע ,  לטקס הגיעו סגן הרב הראשי 
לאחר .  במהלך קבלת הפנים לחץ הרב דוד את ידו של נשיא המדינה וברך אותו קצרות 

 .מכן נכחו נציגי העדה בטקס עצמו

 ?או ללבוש ארבע כנפות בציצית? להתעטף בציצית 
שבהן אפילו נוסח הברכה הוא ,  כמה מצער שאנו בני מקרא משתמשים בטליתות רבניות 

ישנם כאלה שאפילו מתבלבלים ומברכים את הברכה הרבנית שהיא להתעטף .  לא שלנו 
 .ומבחינת התורה יש בברכה הרבנית שגיאה. בציצית

ברוך אתה " הועלתה הצעה לרכוש טליתות עם הברכה המסורתית שלנו שהיא  
רכישה מרוכזת כזאת אפשרית לכמויות מרוכזות של . ללבוש ארבע כנפות בציצית.......‘ ה

צוות המקראון פונה לקהל בני העדה לתרום לרכישת טליתות עם נוסח .  טליתות   ////
 . לכל בתי הכנסת של קהילתנו בארץ, הברכה  המסורתית שלנו

כך שהסך הכולל הוא .  טליתות   ////לטלית בקניית  ₪    45התקבלה הצעת מחיר של  
45,/// ₪ . 

 כל המעוניינים לתרום למטרה זאת 
 2//1-2422/מתבקשים ליצור קשר עם משרדי המועצה העליונה בטלפון 
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 מאת הרב אברהם גבר -” אמור”פרשת 

בורא .  בפרשה הקודמת הזכיר הכתוב לעם ישראל שיהיו קדושים ונבדלים משאר העמים 
העולם הזהיר אותם מלהיטמא ומאכילת מאכלים אסורים ומגילויי עריות והורה להם את 

בפרשת אמור מצויינת הקדושה הנוספת שהיא לכוהנים הלווים .  הדרך להיות קדושים 
 .משאר בני ישראל

לקראת הייחוד הזה הטיל בורא .  מתוך שבט לוי בחר את הכוהנים , ה בחר בשבט לוי"הקב
 .העולם על הכוהנים מצוות ששאר בני ישראל פטורים מהם

ועליהם להקפיד על טהרתם משאר הטומאות , אסור לכוהנים להיטמא בטומאת מת אדם
כי הם עוסקים בעבודת הקודש בבית המקדש ואוכלים בשר קרבנות ושאר תרומות 

 .הקודש

ולהורות את בני " הכוהנים מחויבים לא רק לדעת את התורה אלא גם להורות לעם ככתוב  
 ".ביד משה' ישראל את כל החוקים אשר דיבר ה

ובאת " שהיו משמשים לשופטים ככתוב  ,  הכוהנים חייבים להיות בקיאים בענייני משפט 
ודרשת והגידו לך את דבר ,  אל הכוהנים הלווים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם 

 ".המשפט

, ולכן חיו על תרומות ,  הוא נחלתם '  ה ,  לכוהנים וללווים לא הייתה נחלה בארץ ישראל 
בשל כך התורה מטילה את פרנסתם של הכוהנים והלווים על שאר ,  מעשרות ומתנות 

 .השבטים שיפרישו מתבואתיהם תרומה ולתתה לכוהנים

לפי כך אסור להם ,  הכוהנים מחויבים להקפיד מאוד על קדושתם  וקדושת צאצאיהם 
אסורה יפסול את   -חללה וגרושה ואם יישא כהן אישה שהיא ערווה  ,  לשאת אישה זונה 

 .זרעו מן הכהונה

והזכיר ,  על הכוהנים לעבוד ולשרת בבית המקדש ולהיות שלמים בגופם בלי מום גלוי 
 .הכתוב בפרשה את המומים שיפסלו את הכוהנים מלעבוד במקדש ובענייני קודש

אנא התחזקו באמונתכם בדרך התורה כי עליכם , כוהנים בני עדתנו, קהל יקר עדה יקרה
 ! מוטלת האחריות להדריך את העם

לרגל הגיעך ,  מרמלה ‘  מזל טוב לשוקי פרג 
עלה והצלח ושכל .  לגיל הבגרות והמצוות 

ותמשיך ,  משאלות ליבך יתגשמו לטובה 
 .להגיע לשיעורים ולתפילות

 מאחלים המשפחה והחברים
מזל טוב לטליה ומעוז שליט לרגל הולדת 

גדלו אותו בנחת ועל פי ערכיים .  הבן ריף 
 .תוריים

 מאחלים קמי ומשה רצון
לרגל הגיעך , מזל טוב לאפיק רצון מאשדוד ושרה וניסים שליט

עלה והצלח ושכל .  לגיל הבגרות והמצוות 
ותמשיך ,  משאלות ליבך יתגשמו לטובה 

 .להגיע לשיעורים ולתפילות
 מאחלים המשפחה והחברים
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, לתרגם  ,  חל איסור מוחלט להעתיק  ,  בשל העובדה כי ישנה כוונה לפרסם בעתיד את רשמי מסע אלה )
  (.קריאה מהנה –לפרסם כל מקטע מפרסומים אלה ללא אישור מפורש בכתב של חברי המשלחת 

 המסע אל חצי האי קרים

מוטי ) בשבועות הבאים נפרסם סדרת כתבות אודות מסענו  .  לקוראים הנכבדים שלום רב 
מסע אל אחד ממעוזי הקראות האיתנים .  לחצי האי קרים (  אמיל יפת ,  יוסי טחן  ,  מנשה  

 עברהבמסע אל  ,  ככל שנוכל ,  ננסה לשתף אתכם .   מסע אל שורשי הקראות .  ביותר בעבר 
קהילה שהייתה פורייה וקהילה שהניבה , קהילה שהתפתחה , המפואר של קהילה ששגשגה

, עורכי דין ,  סוחרים ,  והשפיעה כמעט בכל תחום בחיי החברה ממנה יצאו רופאים 
מלומדים חכמים חוקרים ,  מהנדסים ,  ראשי ערים ,  ארכיאולוגים ,  משוררים ,  פילוסופים 

נתאר בפניכם את מסענו בין שבעת הימים בו . אלה היו בין תומכיה ונמנו עם שורותיה. ועוד
לקהילה  שהייתההתפעלנו ונותרנו פעורי פה נוכח עוצמה , התרגשנו ותמהנו, ראינו ונחשפנו

קהילה שהייתה גאה ,  קהילה שהאמינה בדרכה ,  קהילה גדולה ומשפיעה. מבוססת ואיתנה
קהילה שהטביעה את ,  קהילה שזכתה להערכה משליטים והנהגות ,  במה שהיא מייצגת 

קהילה ששלחה זרועות ארוכות אל מעבר לים וביססה ,  חותמה על טריטוריה גדולה 
בתקופה ההיא את עצמה כמובילת דרך הישר דרך תורת האמת  במקומות רבים ברחבי 

  .העולם
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רקע וההכנות למסע
בקרנו בעבר מספר פעמים אצל אחינו בני הקהילה הקראית אשר בקושטא הלא היא 

תפילת השבת בבית הכנסת ,  הביקור בבית הכנסת העתיק באיסטנבול והתפילה. איסטנבול
לא .  העתיק הבנוי מתחת למפלס הקרקע והבנוי כולו עץ עדיין חקוקים היטב בזיכרוננו 

נשכח במהרה את הדרך אותה עשינו בשבת ברגל במשך שעה וחצי מהמלון בו השתכנו אל 
זוכרים אנו את לובן השלג שנפרס בכל .  בית הכנסת כאשר בחוץ נערמות ערימות של שלג 

 .מקום כסדין לבן נתן לנו תחושה של טוהר וקדושה 
גמלה בנו ההחלטה העקרונית לבקר גם בקהילות הקראים , לאחר אותם מסעות מופלאים

קיבלנו את ההחלטה ומשקיבלנו אותה התחלנו   ///4בנובמבר  .  אשר בחצי האי קרים 
מסע שאיננו פשוט מכל הבחינות ולכן הצריך מאתנו פגישות הכנה רבות . להתכונן למסע זה

תחילה רכשנו כרטיס טיסה בחברת .  ותכנון מדוקדק וזאת על מנת למצות את המסע 
למרץ ואילו תאריך   5/הטיסה הלוך נקבעה ליום ". אייר אוקראינה"התעופה האוקראינית 

ההכנות למסע כללו מספר פגישות עם החזן כפילי אשר נתן .  4//4במרץ  44 -החזרה נקבע ל
בשילוב המלצות על מקומות שכדאי כי ,  לנו סקירה על הקהילה הקראית בחצי האי קרים 

למזלנו מר אברהם כפילי מוכר ומכיר היטב את בני הקהילה שם וההיכרות .  נבקר בהם 
התבררו בהמשך כקריטיות והכרחיות ובלעדיהן ספק אם ,  והקשרים שלו לאורך השנים 

ספק רב אם היה מצליח וספק ,  מסע זה יכול היה לצאת אל הפועל ואם היה אכן מתקיים 
 . אם היינו משיגים את אותם תוצאות או חווים את אותם החוויות אותם עברנו

 ל במוזיאון היהודים הקראים באופאטוריה"תמונתו של החכם אברהם פירקוביץ ואשתו ז



  7| המקראון    20/50/4ב "תשע‘באייר ה‘ יום שישי  יב  

. הכנו את עצמנו על ידי קריאת חומר רב על אוקראינה ,  בנוסף לפגישות עם החזן כפילי 
בדרומה של אוקראינה .  אחת המדינות הגדולות בעולם ,  אוקראינה הינה מדינה עצמאית 

באוטונומיה זו מדברים בשפה הרוסית ולא .  שוכנת לה האוטונומיה של חצי האי קרים 
בחלקים .  כמו כן ידועים הקשרים הטובים שבין האוטונומיה לשלטון הרוסי , האוקראינית

מסוימים של אוקראינה בדגש על נמלי הים מצויים בסיסים סובייטים שספינות המלחמה 
 ( .לדוגמא עיר הנמל סבאסטופול)שטות ועושות בהן כרצונן 

השלטים ברחובות ,  מרבית התושבים בחצי האי קרים אינם דוברים את השפה האנגלית 
ובכבישים הינם קרילים בלבד ולא לטינים מה שמקשה על כל תייר מערבי לבקר בקרים 

קושי נוסף מבחינתנו היה חוסר ההיכרות שלנו עם בני הקהילה בקרים .  ולהסתדר שם 
ואם ?  האם ייאותו להיפגש אתנו  -שאלנו את עצמנו שאלות רבות . והחשש הרב מהלא נודע

והאם יש להם נכונות להטוות קשרים עם ? כן יהיו פגישות האם אלו יהיו פורמליות בלבד 
 .ועוד ועוד? האם דומים לנו במנהגיהם ? איזה קהילה נפגוש שם, בני הקהילה בישראל

החזן אברהם כפילי אירגן לנו פגישות עם בני הקהילה איתם הוא נמצא בקשרים והמליץ 
בגלל החשש הרב העדפנו כי החזן .  לנו על אנשים מסוימים שאיתם לדעתו עלינו להיפגש 

אברהם כפילי יצטרף אילנו לביקור ובכך נוכל למצות את הביקור בצורה האופטימלית 
יוכל לתרגם לנו את השיחות ,  ביותר החזן כפילי יוכל לפתוח לנו דלתות עם בני הקהילה 

לא היה לנו ספק כי הצטרפותו של החזן כפילי למסע היה משנה לחלוטין את איכות , עמם
בנקודה זו התלבטנו .  אך בשל אילוצים אישיים הוא לא יכול היה להצטרף לביקור , המסע

אל בני הקהילה שאותם ,  ארוכות האם בכל זאת לממש את הנסיעה וללכת אל הבלתי נודע
אנו לא מכירים ואת שפתם אנו לא מבינים או לבטל ובמיוחד לאחר שצוין בפנינו על ידי 

 .אנשים כי אין טעם שנטוס לאוקראינה בתנאים אלו' מס
לאחר התלבטויות ארוכות החלטנו בכל זאת לממש את המסע וגמרנו אומר בליבנו למצות 

החזן כפילי הכין לנו תוכנית ביקור ובמקביל הכין את בני קהילה שם לכך שאנו . את המסע 
החזן כפילי המליץ לנו ללון בחדרים אותם משכירה גברת מרים . מגיעים לתקופה של שבוע

שמחנו במיוחד כאשר מנהיג הקהילה .  את ההצעה הזו קיבלנו בשמחה .  צאצק דודתו 
הקראית בעיר אופאטוריה הודיע למר כפילי כי הוא יאסוף אותנו משדה התעופה 

מרים השוכן בעיר '  סימפרופול עיר הבירה של חצי האי קרים ויסיע אותנו אל ביתה של גב 
התאכזבנו כאשר נאמר לנו כי נציגי הקהילה בעיר מוליטופול אינם .  הישנה באופאטוריה

מעוניינים להיפגש אתנו ומנגד שמחנו מאוד לדעת כי בני הקהילה בעיר אופאטוריה ובעיר 
מ מזרחית ל " ק   //4  –אשר נמצאת כ  (  נקראת פאודוסיה בפי המקומיים ) טאודוסיה  

  .אופאטוריה ישמחו מאוד להיפגש אתנו
נאמר לנו כי בשל מזג האוויר הקר מאוד השורר בקרים עצי הזית אינם גדלים שם ומכאן 
שהזיתים ובדגש על הזיתים השחורים הינם מצרך מבוקש ולכן הומלץ בפנינו לקנות לבני 
הקהילה קופסאות זיתים מישראל ואף חבילות קפה שחור כיוון שלמרות שהקפה שם 

הרי שטעמו תפל ואינו משובח כפי שהקפה כאן בארץ כיוון שמדובר ביצור מקומי , בנמצא
 " .הקפה הינו בעיה כואבת בקרים"שאינו ערב לחיך או כפי שנכתב בספרי הטיולים 

לאחר שתוכנית הביקור תוכננה גובשה ותואמה חיכינו בצפייה דרוכה ובחוסר סבלנות 
 .במרץ 5/ –ליום הטיסה ב 

רכשנו  בגדים טרמיים לנוכח תחזית מזג האוויר ,  הכנו את התיקים ,  ספרנו את הימים  
והתפללנו כי הקדוש ברוך הוא יעשה עמנו חסד ומזג האוויר ( מתחת לאפס)הצפוי בקרים 

                                            .יהיה נוח בתקופת הביקור

שפירושו ) קאלה  -ופוט ' בית הכנסת העתיק בצ 
ים  ד ו ה י ה ר  צ ב צ (  מ ח א ב ד  י י  ' ל א ר א ס   –י

מדובר בבית הכנסת הממוקם במקום הגבוהה 
 .ביותר בעולם

 המסע אל חצי האי קרים -המשך 



 פעילויות במרכזים הקהילתיים

 .היכונו היכונו לשדרוג מועדון הנוער במרכז הקהילתי ברמלה
 בעוד מספר שבועות ישודרג מועדון הנוער עם משחקים מגוונים

 ...טניס שולחן ועוד, הוקי אוויר, סנוקר, טלוויזיה, XBOX, 3סוני 

 לומדים ומשחקים 

 בימי שלישי ורביעי 
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