
 

 

 קהילת היהודים הקראים                        536גיליון מספר   51/60/51ב "תשע‘ד בסיוון ה“יום שישי  כ

 לזכר האדם היקר  גליון זה הודפס לזכרם של 

 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

   com.gmail@mikraon  פרשת השבוע

 "קֹרח" 

 

 יציאת השבת

 בשעה

53:02 

הגהה ,  עיצוב ,  כתיבה ,  עריכה 
יוסף :  והדפסה  ר ,  בן  מאו

נתנאל מורד ,  יוסי יפת ,  דבח 
                     .ואושרת עובדיה

 חדשות הקהילה 

 2– 5עמודים 
 

 !תחרות הקורא הטוב בתורה* 
 

 

 הרב   ! ראש הממשלה חתם* 

 הראשי ליהודים הקראים     

 מאושר ומוכר כרב ראשי   
 

 על קריאת מילה ָקְרָב֣ה * 

 ר אברהם כפלי"מאת החזן ד   
 

  
  

 פרשת השבוע קֹרח* 
 

 

 כנס פרוייקט שבח* 

 מסיבת קיץ* 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

המסע אל חצי האי קרים 

 7 - 6עמודים 
 

 הפרק הרביעי בסדרה 
 

 

 פעילויות קיץ בעמוד האחרון

 ?מהו החלק הכי חשוב בגוף האדם פעם שאלה אותי אימי השבוע במקראון
 .במרוצת השנים ניסיתי למצוא את התשובה הנכונה

הכי (  השמיעה ) חשבתי שהאוזנים  ,  כשהייתי יותר צעירה 
אבל היא …  " אמא ,  האוזניים : " אז עניתי ,  חשובים עבורנו 

יש אנשים חרשים והם מסתדרים , לא בתי  : " אמרה לי 
 ."אשאל אותך שוב בבוא היום… ,היטב

ושוב הייתי בטוחה שמצאתי את ,  חלפו השנים מאז  
הכי חשובים בגוף האדם הם  – הראייה : " התשובה הנכונה  

 ."העיניים שלנו
אבל התשובה ,  את לומדת מהר :  היא הסתכלה עלי ואמרה 

יש אנשים עיוורים בעולמנו והם מסתדרים ,  היא לא נכונה 
המשכתי לחשוב על התעלומה . ויש כאלה אפילו בצורה טובה

 .ששאלה אותי אמי
אמי לא הסכימה , כל פעם שחשבתי שהגעתי לתשובה הנכונה

אני .  כולנו היינו מאד עצובים  . סבי נפטר, יום אחד. עם דברי
אמי ניגשה אלי ,  באותו רגע .  זוכרת שאפילו אבא שלי בכה 

הייתי ?  את עדיין לא יודעת את התשובה בתי :  ושאלה 
 ?דווקא עכשיו, המומה מהתזמון של אמי

 ."זו שאלה מאד חשובה יקירתי..."
ראיתי את ,  היא הסתכלה עלי כמו שרק אמא יודעת לעשות 

כשהיא נשענת על ,  ואז ,  הדמעות בעיניה וחיבקתי אותה חזק 
החלק הכי חשוב בגוף ,  חמודה שלי : "  אמרה לי ,  כתפי 

ם  ד א ף ,  ה ת כ ה א  ו . ה . . ת .  א ה  ק י ז ח מ א  י ה ש ל  ל ג ב
 ...שאלתי ? הראש

 ,בגלל שהכתף מחזיקה את הראש של מי שאוהבים , לא
כולנו צריכים כתף להישען עליה ברגעים . כשהוא בוכה ועצוב

אני מתפללת שתמיד תהיה לך כתף מיוחדת .  מיוחדים 
 !…כמו שיש לי אותך היום, להישען

 

צוות המקראון מאחל לכם שתהיו סביב אוהבים ושתצטרכו  
 .כתף כדי לשים את הראש רק בשביל להירגע ולנוח

 .לקהילתנו היקרה כתף רחבה לכל בני הקהילה
 

 (תודה לרב משה יוסף מאופקים)

 סיפור  
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 חדשות הקהילה 

 הקורא הטוב בתורה  -תחרות 
 מתרומתה של הגברת גלית סלע

 ל''זלזכר בעלה יוסף סלע 
 

הקורא ’צוות המקראון קורא לכל בני הקהילה לבוא ולעודד את הנערים המתחרים בתחרות 

החל , באשדוד’ כתר תורה’בבית הכנסת  21/6/12-שתתקיים ביום חמישי ה, ’הטוב בתורה

 . בנוכחותם של רבני ונכבדי העדה. 10:11מהשעה 
 

 

 אדיר אלגמיל ‘איתי פרג אמיר כהן אלדר יפת

 שרון אלגזר בן לוי

 דניאל אלרז טימור יפת

 אלעד משה עדן סביקה

 נבחרת הקורא הטוב ביום חמישי הקרוב 

 ?5מי יהיה הזוכה של הקורא הטוב בתורה 

 

הכנסו לבני מקרא 

בפייסבוק והצביעו 

 בעד המתחרה שלכם
להצבעה אין השפעה )

 (על תוצאות התחרות

מרמלה תצא הסעה מרחבת בית 

הכנסת המרכזי בעיר בשעה 

 .₪ 53בעלות של  07:33

 –להרשמה להסעה

 מאור דבח 3255252657
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 חדשות הקהילה 

 .הרב הראשי ליהודים הקראים מאושר ומוכר כרב ראשי! ראש הממשלה חתם
 !בטוח שרובכם לא קופצים מרוב שמחה ואפילו לא חושבים שזה חשוב חתם לא חתם

ראשית חוסר הכרה ברב הראשי שלנו הינה חוסר הכרה בקהילתנו ובכך , אז ננסה להסביר
שקיבלנו אישור יש לנו חותמת וידיעה שאנו מוכרים בפוליטיקה וידועים בממשלה ואף 

 .נכנסו לענייני יומו העמוס
שנית ההצלחה והידיעה שלא ויתרנו שעשינו משהו בעזרת נחישות והתמדה גורמת לנו 

 .להבין שהדרך עוד ארוכה אך חשובה ואפשרית
אז בני קהילה יקרים לאחר תקופה ממושכת של התמדה ופניות אנו שמחים לבשר שסוף 

הרב משה בן יוסף ,  סוף קיבלנו את אשר ייחלנו לו והוא אישור מינוי לרב הראשי החדש 
 .מידי ראש הממשלה בכבודו ובעצמו, ו כרושם נישואין וגירושין“פירוז יצ

 

מינויו המוכר של כבוד הרב הראשי החדש על ידי המדינה לא שווה אם אתם בני קהילה 
 .יקרים לא תעודדו את בניכם ובנותיכם להתחתן בטקס חופה קראי כמנהג אבותינו

. הוא טקס מיוחד המשקף את משמעות ויופיים של חיי הנישואים , טקס החופה והקידושין
 .שמתחתיה נערך טקס הנישואין מסמלת את הבית אותו עתידים בני הזוג להקים, החופה

מעשה ,  טקס הנישואין על פי המסורת היהודית הקראית מכיל את ברכות האירוסין 
ערך בה , דבר המבטא את השוויוניות, הקראת הכתובה ושבע הברכות, (הטבעות)הקידושין 

היפך היהדות הרבנית אשר מעמדה של האישה שם מבוזה ,  דוגלת היהדות הקראית 
בנוסף הדבר המייחד את טקס החופה הקראי הוא . ומשפיל שאין עדותה מתקבלת בפניהם

י קריאת הכתובה מבינים שני בני " קריאת הכתובה בעברית לעיני כל קהל המוזמנים וע 
מה שאין כך בטקס החופה הרבני כי כל הכתובה ,  הזוג מה חובותיהם אחד כלפי השני 

 .בארמית
, והוא קל ,  מודגש שהרישום לנישואין בעדה הינו הליך נכון וצודק ולפי אמונתנו ומנהגנו 

הנישואים מוכרים לכל דבר ועניין על ידי מדינת ,  בסופו של ההליך .  נעים ומכובד ,  שוויוני 
 .באופן שוויוני, ישראל

שתזכו ,  הצלחה בחיים ,  צוות המקראון מאחל לכל הזוגות החדשים שהתחתנו לאחרונה 
ותחנכו את ילדיכם על פי המסורת וההלכה , להקים בית כשר בישראל על פי ערכים תוריים

 . הקראית

תאריך  שם החתן והכלה

 הנישואין

 8/2/12 אור שפרלניג ושני הרואה

 28/3/12 אבי מרזוק ונילי דבח

 10/5/12 ליאור ברוך ואתי סביקה

 1/8/12 אליעד מרזוק ונעמה בנדח

 1/8/12 שחף רצון וקרן שרגני

 21/8/12 יאיר אלטנני ובת זוגתו 

 12/9/12 מיטב גורי ויוסי יפת

צוות המקראון קורא לכל בני הקהילה העומדים להינשא לבוא ולפתוח תיק נישואין בעדה 
לפתיחת תיק נישואין ולעריכת הטקס יש .  ולהתחתן בטקס נישואין קראי כמנהג אבותינו 

 6155211050 –לתאם עם החזן מאור דבח בטלפון
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 מקרא -קול בני 
רפרשר רשררר ר ר ר ר ר  קרשר ר:

 ר אברהם כפלי"מאת החזן ד -על קריאת מילה ָקְרָב֣ה 
֣י ְגָאָלּ֣ה ְלַמַ֣ען " בשבע שבתות של ספירת העומר קראנו את הפסוק   ָקְרָב֣ה ֶאל־ַנְפשִׁ

י  אחרי נקוד קמץ ָ בא   ָקְרָב֣ה במילה  ,  אם שמתם לב (.  ט " י ,  ט " תהלים ס ) :"  אְֹיַב֣י ְפֵדֽנִׁ
ניקוד אלו אין טעם או -חטף ידוע לנו בגלל שבין שני סימני -היותו קמץ .  סימן ְשָוא נח ְ 

הינו קמץ חטף וקריאתו   –  ָקְרָב֣ה זה אומר שהקמץ במילה  .  סימן אחר המפריד ביניהם 
ר מרדכי " הר "  פתח תקוה " בספר דקדוק  .  Aולא קמץ רחב הנקרא  ,  Oנוטה לאות  

֣   א בסוף המילה " מדוע נוספה ה ,  ל מבאר " סולטנסקי זצ  מילה זו גם לפי הכיתוב .  ה ָקְרָב
כי בפסוק זה נעים זמירות ,  בקשה בצורת ציווי בפעלים מבנין קל   –וגם לפי המשמעות  

על מנת ,  יגאל את נפשו , אליו( יתקרב)שִיְקַרב , ה"מבקש את הקב( ה"דוד המלך ע)ישראל 
בצורה כזאת ולא בצורה   ָקְרָב֣ה אז למה קוראים את המילה  .  שיפדה אותו מאויביו 

וביניהם נמצא גם סוג ,  א " כי יש סוגים רבים של אות ה , הסיבה היא? "ְקַרב"נגיד , אחרת
אשדוד )   06'  בעמ "  תקוה -פתח " עליה כותב מחבר  . א נוספת"השנקרא בלשון המדקדקים 

 :בזו לשונו( א"תשע'ה
ָאָלּ֣ה [ ְקַרב] הָֿקְרָב֣: ... ְכמֹו, נֹוֶסֶֽפת' ה ְְ [ ַנַחל] הַֿנְ֣֣חלָ ; (ט"י, ט"ְתִהִלים ס)ֶאל־ַנְפִש֣י ג

ֽנּו א " בכל הדוגמאות שהביא כאן המחבר נוספה אות ה (.  ' ד ,  ד " ְתִהִלים קכ : )ָעַב֣ר ַעל־ַנְפשֵׁ
א " ה " לכן היא נקראת   –' וכו" ַנַחל", "ְקַרב"שאפשר היה בעצם לדלג עליה ולקרוא , בסוף

שהן מאותו המשקל ומאותה ,  והדוגמאות מסוג זה קיימות עוד לרוב במקרא ".  נוספת 
ָזְכָר֣ה  ;  ( א " ל ,  ג " נחמיה י : )  ־ִל֣י ֱאלַֹה֣י ְלטֹוָבֽה ָזְכָרה :  כגון ,  בקשה -צווי בלשון -צורת 

 ;(ט"שם כ)ָלֶה֣ם ֱאלָֹה֣י 
֣י ָדִו֣יד ַעְבֶדֽךָ ;  ( ב " כ ,  ג " י : ) ָזְכָרה־ִל֣י ֱאלַֹה֣י ְו֣חּוָסה ָעַל֣י ְכרֹ֣ב ַחְסֶדֽךָ  : ָזְכָר֣ה ְלַחְסדֵׁ

ִ֣ני  ָשְמָר֣ה; (ט"י', נחמיה ה)ָזְכָרה־ִל֣י ֱאלַֹה֣י ְלטֹוָב֣ה ; (ב"מ', ו: 'י ב"דבה) ַנְ֣פִשי ְוַהִצילֵׁ

ְפֵני מֶֹשה ": ב , ז"ט  "ַוָיֻקמּו לִׁ
פרוש לקום לפני הוא .  יש להן משמעות גדולה בפרוש הפסוקים (  מ ) ו  (  ל ) אותיות השימוש  

מפני :  כמו שנאמר .  הוא לכבוד (  מ ) ופרוש לקום מפני עם האות  .  לקום בעדות לשון מרד 
כלומר לא אוכל לקום "  כי לא אוכל לקום מפניך : "וגם נאמר בספר בראשית. שיבה תקום

 .אמרה רחל לאביה לבן. כדי לחלוק לך כבוד

י, לֹא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם": ו "ט, ז"ט י, ָנָשאתִׁ  "ַאַחד ֵמֶהם-ֶאת, ְולֹא ֲהֵרעֹתִׁ
הטעם שעדת קורח טוענים שאני משתרר עליהם .  ה לבורא עולם " זה מה שאמר משה רע 

והינה אני לא לקחתי מהם שוב דבר והכתוב הזכיר לא חמור אחד כי זה המצוי להם והוא 
 .בשימוש בחיי יום יום וגם מעולם לא הזקתי לאחד מהם למרות שהיו מורדים

 קריאה נכונה
 מלרע' להעצים קול באות פ: פן תספו : ו"כ, ז"ט. 
 מלעיל' להעצים קול באות י: ויצא פרח : ג "כ, ז"י. 
 מלעיל' להעצים קול באות י: ויצץ ציץ : ד "כ, ז"י. 
 מלעיל' להעצים קול באות מ: לבני מרי : ה "כ, ז"י. 

 באור מילים
 דינו וגורלו של האדם:  ָהָאָדם-ּוְפֻקַדת ָכל: ט "כ, ז"ט. 
 ברית קיימת לעולם שלא תבוטל: ברית מלח לעולם. 
 בחלק המשובח: ֵחֶלב. 
 המקום שבו דשים את התבואה: ַהגֶֹרן. 
 כינוי ליבול התבואה: מלאה. 
 ים : ז"כ, ז"י  .למה שקדים כי השקד הוא הפרי הממהר להפריח: ְשֵקדִׁ



 

 

  5| המקראון    51/60/51ב "תשע‘ד בסיוון ה“יום שישי  כ   

 חדשות הקהילה 

ב באשדוד במתחם בית “ כנס מנהיגות קבוצתית יערך ביום שלישי הקרוב באזור י 
 .“כתר תורה”הכנסת 

הוא פרויקט "  פרויקט השבח " 
כיתות ) ייחודי המיועד לבני נוער  

יב '  י  בני העדה היהודית (  ' עד 
 .הקראית

ש  ב ג ל א  י ה ט  ק י ו ר פ ה ת  ר ט מ
י " קבוצה חזקה ומלוכדת שע 

תהפוך למשפיעה ,  הכלים שתקבל 
חברי .  בצבא ובעבודה ,  בחברה 

הקבוצה יהנו מליווי צמוד עד 
וטיפים על מנת ,  גיוסם  ון  כיו

שיתקבלו לתפקידים משפיעים 
 .בצבא

, יציאה מהקופסא , חשיבה יצירתי
הן רק ,  נטילת יוזמה ,  מנהיגות 

ועברו  יות שי . חלק מהפעילו .
 ,   פעילויות חוץ, בנוסף טיולים

  .סרטים וימי כיף                                                                              

 .תביאו חברים ותרשמו? אז למה אתם מחכים

 5305בני קהילה יקרים היכונו למסיבת הקיץ 
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 הפרק הרביעי המסע אל חצי האי קרים
  קלעא לעולם עֹוָמֶדת-ופוט'דור הולך ודור בא וצ

. תמיד מגיע בזמן הפחות מתאים (  תרנגול " ) הגבר " כמוהו כקריאת  ,  צלצול שעון המעורר 
. החליט לו השעון שדי בזה ושצריך לקום , אחרי לילה שקט לצד שינה ערבה עם טעם של עוד

צפוי לנו היום יום ,  על פי מה שקראנו בספרים .  60:66השעון הצביע על השעה  ,  יום ראשון 
הכושר הגופני כידוע הינו מצרך יקר שאינו .  קשה עם הליכה מרובה וטיפוס במעלה ההר 

לטק ונהג המונית ' מרים צ '  בביתה של גב   60:36מר דוד התייצב בשעה  .  נמצא במחוזותינו 
 . הגיע בדיוק חצי שעה מאוחר יותר, בוריס עימו נקבע יום קודם

ביציאה .  את תפילת הדרך קראנו תוך כדי תנועה ,  יצאנו לדרך 
. חוף מרהיב ביופיו ,  מהעיר עברנו דרך חוף הים שבשכונה העתיקה 

". אגם הקראים " דוד הסב את תשומת ליבנו לשלט עליו נכתב  
קראים הסביר  1,666מנתה העיר איבפטוריה , בתקופת הזוהר שלה

עד היום ,  דוד ובראש העיר עמד קראי בשם שמעון בן עזרא דּוָואן 
השפעת הקראות על העיר הייתה .  ניצב מונומנט שלו במרכז העיר 

. כה משמעותית עד כי חלקים בסביבתה נקראו על שמות קראיים 
סראי שהינה עיירה המאוכלסת ברובּה על ידי -י ' הדרך לבחצ 

פה ושם נגלו לעיננו . שוממת ומשעממת, גונית-הייתה חד, טטארים
פזורות שהזכירו לנו את פזורות הבדואים ,  בתים מוזנחות -פזורות

כאלה שהיו בארץ ,  לאורך הדרך נפרסו עמודי חשמל מעץ .  בנגב 
  .נראה כאילו שהזמן עצר כאן  מלכת, שישים-בשנות החמישים

הרי שהיה כביש ,  לאחר נסיעה של כשעה וחצי בכביש סלול אך יחד עם זאת שהיה סלול 
כביש שסבל קשות מבורות רבים שהיו ,  כביש שלא ראה תחזוקה מזה כעשור ,  מאוד משובש

וכן מקיפולים רבים שלא הניחו למכוניות שנסעו עליו לממש את הפוטנציאל ,  פזורים בו 
בוריס הנהג סינן קללה מבין שיניו בכל פעם שלא הצליח לחמוק מבור . שלהן ולנסוע בשלווה

-י ' בואך העיר בחצ ,  משורי להררי ,  כאמור לאחר כשעה וחצי שינה הנוף את צורתו .  שכזה 
לא דמתה לערים ,  אלף תושבים   15מדובר בעיר בת  .  העיר הפתיעה אותנו לטובה .  סראי 

ניכר בה כי יש בה .  צבעוניים יותר ואף בתי מלון ,  נראו בה בתים יפים יותר .  אחרות באזור 
נהג המונית פנה לעיר זו בדרך .  תנועת אנשים ערה יותר 

ספק אם היינו שמים לב כלל ,  לא בולטת במיוחד , צדדית
, התחלנו בנסיעה מעלה .  לאותו שביל קטן אליו פנה הנהג

במעלה ההר ולמה שיתגלה מאוחר יותר כאחד משיאי 
מוזכר בפרסומי משרד התיירות ,  האתר .  המסע כולו 

האוקראיני כאחד מעשרת אתרי החובה למטייל 
 . באוקראינה בכלל ולמטייל בחצי האי קרים בפרט

שפרושו "  קלעא -ופוט ' צ " מדובר באתר הארכיאולוגי  
זאת על שם היהודים הקראים שהתיישבו במקום לאחר שלא הורשו ,  " מבצר היהודים " 

סלע " לדברי דוד באחד הזמנים נקרא המקום גם  .  סראי -י ' להתיישב בעיר הבירה בחצ 
עוד הוסיף דוד כי בשל תפיסת המקום .  זאת בזמן שהקראים היוו רוב במקום "  הקראים 

דור הולך ודור בא " כמקום שאמור להישאר לנצח אימצו הקראים במקום את המשפט  
לאחר שנהג המונית החנה את רכבו כיוון שלא ניתן היה "  קלעא לעולם עומדת -ופוט ' וצ 

 .  התחלנו בצעדה תלולה במעלה ההר , להמשיך בנהיגה לאור תנאי הדרך

 פסלו של ראש העיר הקראי דּוָואן

כידוע , הטיפוס קשה והכושר הגופני
 .הינו מצרך יקר שלא בנמצא במחוזותינו
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מהר מאוד אותת לנו גופנו בתמרורי אזהרה שונים על כך שהמאמץ הפיזי העומד לפנינו לא 
אגלי זעה ,  קצב הנשימות החל מטפס בצורה מדאיגה ועימו גם הדופק , יהיה קל כלל ועיקר

להודות על האמת לא רק המאמץ הפיזי היה זה שגרם .  החלו מבצבצים באזור המצח 
. הייתה זו גם ההתרגשות לקראת מה שמצפים ורוצים אנו לראות ,  לתמרורי אזהרה אלה 

לאחר כמה מאות מטרים של עליה די .  מקום שאליו יחלנו ורצינו להגיע זה מספר שנים 
מדובר בקושי שנוסף על הקושי בטיפוס .  תלולה התברר כי הקושי האמתי רק מתחיל 

שעדיין לא נמסה ונדחסה ברגלי (  שרידים מהחורף הקשה שעבר ) נתקלנו בשכבת שלג  
כל טעות ולו הקלה ,  כל צעד שצעדנו חּושב היטב .  המטיילים לכדי שכבת קרח חלקלקה 

יוסי הציע בקול .  שבקלות גרמה למעידתנו 
נכון שהפתגם אומר טובים השניים ,  חברה"

אך במקרה הזה אני מציע כי מי ,  מן האחד 
שמחליק עדיף שלא יחזיק בחברו כדי שלא 

היו רגעים בהם נדמה ".  יפלו שניהם יחדיו 
היה לנו כי אנו משתתפים באיזה סרט קומי 

וזה ) נפילת אחד מאיתנו  . אילם רצוף נפילות
גרמה לשאר החברים לצחוק (  קרה הרבה 
צחוק זה גרם מן הסתם לאי .  בלתי רצוני 

לא אחת . ריכוז רגעי שבעקבותיו באה נפילה
מצאנו את עצמנו שכובים על הגב ושרועים 
על הקרח הקפוא וזאת אחרי רגע קט שבו 

נדמה היה לנו כי הטבע החליט להעניש את המלגלגים על .  צחקנו על אחד החברים שמעד 
זה לא פסח ציין כי לדעתו מדובר בסרט המתחרה "  עונש " מר דוד שגם עליו  .  מעידת חבר 

. וכי אנו יכולים להרוויח הרבה כסף מהקרנתו   לואי דה פינס היטב בסרטים הקומיים של  
בשלב מסוים חששנו כי לא נוכל להגיע ליעדנו מפאת ,  ההתקדמות הייתה איטית וכואבת 
 . השלג והבוץ בשילוב המאמץ הפיזי 

חששנו שהחלטה שכזו תעמיד "  לפרוש " חששנו כי עוד רגע קט ישבר אחד מחברנו ויחליט  
 .  בסימן שאלה את המשך הטיפוס וחששנו כי נגיע לנקודה בה נוותר על המשך הדרך

 

 ! שבת שלום.... זאת תדעו בשבוע הבא! ?האם הצלחנו כולנו לעלות למקום הקסום

לאחר כמה מאות מטרים של עליה נתקלנו בשכבת 
שלג שנדחסה לכדי שכבת קרח חלקלקה 

 .שהקשתה מאוד על המשך הטיפוס

מזל ,  לבנינו היקר יעקב ורעייתו ענבל 

עלו והצליחו ,  טוב לרגל יום הנישואין 

 . והמשיכו להיות משפחה חמה ואוהבת

 מאחלים ההורים טוביה ורינה אלדבח 

, לחברנו היקר אוריאן אמין מרמלה 

החלמה מהירה שתחזור לעצמך מהר 

 .כדי שנמשיך להתחרטט, מאוד

 מאחלים חבריך מהפעילויות

מזל טוב לדור היינה בהגיעך לגיל מצוות 

המון אושר בריאות והצלחה והמשך להגיע 

 .לתפילות

 .מאחלים המשפחה וצוות המקראון

החלמה מהירה , לחברתנו היקרה רחלי כהן

קבוצות רבות .  שתחזרי מהר לעבודה 

 !מחכות לך

 מאחלים צוות המקראון

שהאל יהיה ,  החלמה מהירה ,  לצליל יפת מאשדוד 

 .בעזרך ותחזרי בשלום לביתך

 מאחלים ואוהבים המשפחה חברים וצוות המקראון
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