חדשןת

Y11ב 1בגיס
טוyס הכנסת ספר התורה לבית הכנסת "אהל
רחל" בבאר שבע היה מרגש במיוחד .זאת
משוס שלפני למעלה מ  130-שנה נטמעו אבותיה
היהודייס של וyהילת בית הכנסת באוכלוסיותה
הנוצרית של דרוס אמריוyה ,ורו yלאחרונה נודע
לתברי הוyהילה מוצאס היהודי .עכשיו הס כאו,
סוגריס מעגל ,ועובריס :הליכי גיור ,
 ~,אירוע מרגש נערך בסוף
~ חשבוע חאחרון )ד'(
בבאר שבע ,וחוא טקס
חכנסת ס~ר תורח בבית חכנסת
חחרש בעיד "אוחל 'דחל" i'J ,מש·
מש קחילחמיוחרת ,רובח יוצאת
דדוס אמדיקח ,שסיימח תחליך
ג:יוד באולפן חגיור של "בית
מוריח':
זוחי קחילח ייחודית של יחוריס
שחגיעו אדצח לאחד שאבותיחס
חי גדו לאדצות דדוס אמריקח
לפני כ 13()-שנח מאדצות צפון
אפריקח ,בעקבות .פדנסח ,שחייתח.
אז מצויח בשפע באדצות אפדי·,
קח חלטינית בעיקד בענף עיבוד
חעודות .דביס היגדו לבדזיל,
~r ".
-,...~...... ..ן1

;,-ן;~

קהילת העולים בבאר שבע .חוגגים הכנסת ספר תורה

ארגנטינח ,פדגוואי ,אודוגוואי שבע ,מקלט ציבודי לצודך הפע·
לת מרכז דוחני לקחילח .תודם
ופדו .עס חשניס ,חלקס חתחתנו
מקומי ,שביקש לחישאד בעילום
עס מקומייס לא יחודיס ,אך שמות
חמשפחח נשתמרו וחיו יוצאי דופן שס ,שיפץ את חמקלט ,וכבד כמח
בקדב  i'Jמקומייס.
חודשיס שהמקוס פועל כמדכז
תודני ובית כנסת .בשבוע שעבד
לאחד שבעשודיס חאחדוניס
גילו חבדי חקחילח את יחדות~ ' ,חוו;נס ספד חתודח לעילוי נשמת
חס חחליטו לעזוב את אדץ חול·,
דחל דטודי ,שעל· שמח נקדא גם
דתס ,לחתקדב למקודות ולה·
בית חכנסת" ,אחל רחל' :בטקס
נכחו מאות מתושבי'חעיד ,בחם
גיע לאדץ חאבות .דובם עלו עם
חעוליס אשד השתתפובחגיגןת
משפחתס וחתיישבו בבאד שבע,
בח חיח קחילח דדוס אמדיקאית
ובדיקודיס.
גדולח ,גכעת חס נמצאים בסיו·
חדב ישדאל וודצמן מודח באו·
לפן ןזגיוד של בית מודיח מספד:
מו של תחליך גיוד באולפן חגיוד
"חאירוע חיח מרגש ומשמח מאוד.
של עמותת "בית מודיח" חפועלת
בטקס נכחו קבוצת העולים מדדום
בבאד שבע.
לאחדונח חקצתח עידיית באד
אמדיקח ויחד עס כל רובדי חעם
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 .חשתתפו ,בשמחח ודקדו מסביב
לתודח".
חדב וודצמן אינו זד לתדבות
חדדוס אמדיקאית ועל כן ,חוא
יודע לדבד אל לב חעוליס:חוא
עלח לאדץ מבדזיל לבדו בגיל
 •16מלבד חיותו מודח במקוס
חוא לוקח חסות על אותס עוליס
ומסייע לחם בחתנדבות בנושאים
שונים כגון סיוע במציאת דידח,
וישום חילדיס למוסדות חחינוך,
סייע במציאת עבידח ועי'.
חגדעין חתודני ",בית מידיח"
פועל בבאד שבע למעלח מ17 -
שנים .מכון חגיוד',שחחל לפעיל
בשיתיף עם חמכין ללימידי יחדות,
פועל כבד למעלח משמונה שנים
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בשיעודי חצלחח גבוחים במיוחד,
יבשל כך חיא זיכח לחעדכח דבח
כבתי חדין לענייני גיוד.
שמעיח בדקוביץ ,מנכ"ל בית
מיריח ,מספד" :חסיפוד של חקחי·
לח חרדוס אמדיקאית חזו מדגש
ביותד וזו זכות גדולח לבית
מידיח לחיית שותפים בחקמתה.
מדיבד בחבידת אנשיס מדתקים
ששבי לעמם ולמילדתם ,ובס·
יועו של חדב וידצמן ,עידיית
באד שנע יחתידס חנדיב ,חצלי· ,
חו לחקים מדכז ריחני שיחזק את
כלל תושבי חעיד .אין ספק שסי·
פודי חצלחח כאלח ניתנים לנו "
חיזוק וכוח לחמשיך ,לפעיל למען
תישבי חעיד".
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