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תברואה ותשתיות

פתח דבר

כפר חב"ד  -מקום שכיף לחיות בו...

תושבי הכפר היקרים,
בירת חב"ד בארץ הקודש ,ראויה לפנים יפות לא רק ברוחניות ,אלא גם בגשמיות ,וכדברי
הרבי בהתוועדות בשנת תשכ"ט:
"כפר חב"ד שנוסד על ידי הרבי (הריי"צ) ,הרי פשוט הדבר שצריך שיהיה לו פנים
פשוט בגשמיות ,במיוחד בדברים הבולטים לעין." . .

פני הכפר מתרעננים ומקבלים צורה חדשה ,כשברחבי הכפר נשתלו בחודש האחרון לא פחות משנים עשר אלף פרחי נוי
עונתיים! זאת בנוסף לשתילת עצי נוי וצל ,חיתוך וגיזום עצים ,הוספת עמודי תאורה בפארק אבא ובגן המשחקים שברח' ספר
התניא ,כשההשקעה ניבטת מכל פינה בכפר.

בעלון מידע זה ,תוכלו לקרוא על ההשקעה הרבה במראה החיצוני של הכפר ,אם
בשתילה ובנטיעה ,ואם במערכת מיפוי חדשה שתכלול את כל שכבות המידע הנחוצות
לתפקוד תקין ומלא של הכפר.

בין ההוראות וההתייחסויות הרבות של הרבי לנושא הנקיון והמראה החיצוני של הכפר אמר הרבי בהתוועדות בשנת תשכ"ט:
"כפר חב"ד שנוסד על ידי הרבי ,הרי פשוט הדבר שצריך שיהיה לו פנים פשוט בגשמיות ,במיוחד בדברים הבולטים לעין." . .
כאן המקום להודות לחבר הועד הנמרץ ר' נחמן רייכמן על פועלו הרב למען טיפוח הכפר.

זאת כמובן לצד ההשקעה בפן הרוחני ,בהתוועדויות הגדולות שהתקיימו בכפר בתקופה
החולפת ובאירועי הענק של ל"ג בעומר .בהזדמנות זו תודתנו נתונה ,בשם תושבי הכפר,
ליו"ר המועצה האזורית עמק לוד מר דוד יפרח על המימון להפנינג הענק של ל"ג בעומר.
התודה והברכה גם לכל אחד ואחת מתושבי הכפר על שיתוף הפעולה היומיומי
והאכפתיות מהנעשה בכפר של הרבי ,והכפר של כולנו .שיתוף פעולה זה הוא הצידוק
שלנו ,הוא המנוע של כל פעילותנו ,והוא הוא הגשמת חזונו של הרבי ש"אחדותם של
החסידים תוביל אותם לקראת משיח צדקנו" (י"ג ניסן תשכ"ו) .כל אחד מאתנו ,חברי
הועד ,מעריך ומודה אישית לכל אחד מהתושבים ,על הכוח והעידוד שהם נותנים לנו
להמשיך בתנופה בעשייה לטובת הכפר ותושביו!
בימים אלה נערך הועד ,יחד עם הארגונים המופקדים על כך ,לקראת פתיחת רשת
מחנות הקיץ 'גן ישראל-כפר חב"ד' שיתקיימו בע"ה ,בחודש מנחם-אב הקרוב ,ושיכללו
'מיני-קעמפ' ו'קעמפים' לבנים ולבנות ,ו'קייטנת רכבת המצוות' לילדי הגנים.
בעזרת ה' ,נמשיך ונפתח את הכפר ברוחניות ובגשמיות ,מתוך אהבה ואחדות רעים,
ונזכה ל"ברכנו אבינו  -כולנו כאחד" ולגאולה אמיתית ושלימה בקרוב ממש.
בברכה לקיץ בריא,
ועד כפר חב"ד

יו"ל ע"י
אגף דוברות ויחסי חוץ -
ועד כפר חב"ד

info@kfar-chabad.com
עריכה ועיצוב גרפי:
צילום:
שניאור שיף ,נתאי אבל,
חיים טויטו ,חיים נוישטט

חינוך

רשת מחנות הקיץ 'גן ישראל  -כפר חב"ד'
פעילות ועד כפר חב"ד למען החינוך החסידי של ילדי הכפר מגיעה לשיאה בימי 'בין
הזמנים' ,עם פתיחת רשת מחנות הקיץ 'גן ישראל  -כפר חב"ד'  ,הכוללים 'מיני-
קעמפ' ו'קעמפים' לבנים ולבנות ,ו'קייטנת רכבת המצוות' לילדי הגנים.
השנה יושם בקעמפים דגש מיוחד על האווירה החסידית בשילוב חיזוק ההתקשרות
לרבי ,יחד עם השקעה מיוחדת בתכני הלימודים ,לצד פעילויות הנופש שיהיו ברמה
גבוהה במיוחד.

(צילום :שניאור שיף)
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אירועים בקהילה והתוועדויות

כאלף איש בהתוועדות י"א ניסן בכפר
באור ליום הבהיר י"א בניסן ,בו מלאו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מאה וחמש עשרה שנה ,התאספו ובאו אל היכל "בית הכנסת
בית מנחם" ,מאות רבות של חסידים ואנשי ומעשה ,מקורבים רבים מבאי בתי חב"ד ,וכן קהל נכבד מחוגים רחבים ,אשר
התפנו מההכנות לרגל חג הפסח הממשמש ובא לאירוע מרתק.
היה זה מעמד גדול לכבוד הרבי נשיא דורנו ,ולכבוד תורתו של נשיא הדור ,סדרת אגרות הקודש של רבינו ,אשר החלה להאיר
את העולם היהודי לפני שלושים שנה בדיוק ,בי"א בניסן תשמ"ז.
החל מן השעה שמונה בערב ועד לאחר חצות הלילה ,השתתף הקהל הגדול בהתוועדות חסידית נלהבת ומחממת ,שנערכה
בהשתתפות ובראשות מזכירו של הרבי ,הרה"ח הרב יהודה לייב שי' גרונר ,רבני חב"ד ,שלוחים ומשפיעים ,אדמו"רים וגדולי
תורה מחוגים רחבים.
ההתוועדות הגדולה היתה פרי יוזמה משותפת של ועד כפר חב"ד בארץ הקודש ,בראשות הרה"ח ר' שמעון רבינוביץ,
המארגנים את ההתוועדות המרכזית מידי שנה ,יחד עם הוצאת הספרים קה"ת בארץ הקודש ,בראשות הרה"ח ר' מנחם מענדל
וולף והרה"ח ר' יהושע סגל.
בחצר בית הכנסת הוקם דוכן רחב ידים מטעם הוצאת הספרים קה"ת ,אשר העניקה ביום גדול זה הנחה מיוחדת לציבור על
סדרת "אגרות קודש" של הרבי ,וכן על הכרך החדש השישים מסדרת "תורת מנחם התוועדויות" שזה עתה יצא לאור ,והציבור
ניצל את ההזדמנות לרכוש את הספרים במחירים המיוחדים.
בדברים על מהותו של יום ,פתח הרה"ח ר' משה הורביץ את ההתוועדות ,חבר ועדת ההתוועדויות של כפר חב"ד.
הרב שמעון רבינוביץ ,יו"ר ועד כפר חב"ד ,הביא את דברי ברכתו של הרבי מלפני ארבעים שנה ,בי"א ניסן תשל"ז ,כמענה
לברכת החסידים לרבי לרגל יום הולדתו השבעים וחמש של הרבי.
הרה"ח ר' זושא וולף ,חבר הוועדה המארגנת של ההתוועדות הנחה את חלקה השני של ההתוועדות .אורח הכבוד של
ההתוועדות ,המזכיר הרה"ח הרב יהודה לייב שי' גרונר ,נשא דברים מאלפים וזיכרונות מרתקים מימי הבראשית של נשיאות
הרבי ,ואת זכרונותיו מי"א ניסן תש"י ,כאשר הרבי הורה שמי שרוצה להיות מקושר ,שיכתוב פדיון נפש שהוא (הרבי) יקח עמו
אל הציון .הרב גרונר עורר על רצונו של הרבי שכל העניינים ייעשו מתוך אמונה פשוטה בכוחו של הרבי ,גם כיום ,תוך שהוא
משלב את דבריו בסיפורים וזכרונות מן הקודש פנימה.

כל אחד מהאורחים הנכבדים ,מקבל שי מיוחד לרגל המעמד – הספר "אוצר אגרות קודש" ,המלקט מבחר מאגרות הקודש של
הרבי .השי הוגש במשותף על ידי ועד כפר חב"ד והוצאת הספרים קה"ת.
הגאון רבי ירמיה כהן ,אב"ד פאריז ומראשי מרכז רבני אירופה ,נושא דברים על מנהיגותו של הרבי ,והשפעת הרבי כיום על
מליוני יהודים ברחבי תבל ,באמצעות השלוחים" .אין לומר שבדורנו ירדה נשמתו של הרבי לעולם הזה ,אלא – כל נשמות
היהודים בדור הזה ,עלו אל היכלו ואל נשמתו של הרבי" ,קרא הרב כהן.
משתתף נכבד נוסף הממשיך מסורת אבות הוא הגאון רבי הירשל רבינוביץ ,ראש ישיבת בויאן בירושלים ,ובנו של הגאון רבי
אפרים פישל רבינוביץ זצ"ל ,שכיהן גם כראש ישיבת בויאן ,וחבר מועצת גדולי התורה ,אשר נשא אף הוא דברים מרתקים
על מהותו של יום.
אורח נכבד נוסף הוא הגאון הרב קלמן בר ,רבה הראשי של העיר נתניה ,וידיד וותיק לחסידות חב"ד .הרב בר הלהיב את הקהל
הגדול במשא מאלף על הלקח שעל עם ישראל ללמוד ממנהיגותו הנחושה והאמונית של הרבי ,בגאון יעקב ,שיום י"א ניסן
נותן את הכח לעמוד מול כל מונע ומעכב .הרב בר הפליא לספר סיפור אישי על כוח אגרות הקודש של הרבי ,אגרת קודש
מאלפת שהרבי כתב לפני עשרות שנים לתלמיד בישיבת "קול תורה" ,בה הרבי עודדו לנצל בלימודיו בישיבה את הכוחות
שניתנו לו מאת הבורא .אגרת זו הביאה עידוד רב לתלמידים בישיבה בה לימד ,עד שאגרת זו הצילה נפשות מישראל עשרות
שנים לאחר כתיבתה.
כעת בשעה סמוכה לחצות לילה ,הוקרן ווידאו מיוחד מספריית אגודת חסידי חב"ד .הגה"ח הרב שלום בער לוין ,הספרן הראשי
ועורך סדרת 'אגרות קודש' של רבותינו נשיאינו ,גילה כיצד התחילה עבודתו על עריכת אגרות הרבי והוצאתם לאור ,ועל
'מאחורי הקלעים' של הוראות הרבי בעריכת האגרות.
הרב לוין אף גילה סיפור מרתק ,שכאשר נערכה בחצרות קדשנו החגיגה לרגל יציאת הכרך העשירי של אגרות הקודש ,הוא
נשא דברים בחגיגה זו ואמר ,שאגרות הרבי הינן בדוגמת ספר התניא של רבינו הזקן .כפי שרבינו הזקן כתב את ספר התניא
במענה לשאלות הרבות של החסידים בענייני עבודת ה' ,כך אגרות הרבי מהוות מענה לציבור החסידים על כל שאלותיהם
בעבודת ה' – ודברים אלו קיבלו את הסכמת הרבי ,כאשר הופיע הכרך הי"ב של האגרות.
להפתעה מיוחדת זכו משתתפי ההתוועדות ,עם בואו של הרה"ח הרב שמואל לו ,מראשי ומוותיקי השלוחים באנגליה ,אשר
הגיע לארץ הקודש לשעות אחדות ,להשתתף באירועי "יום תמים לרבי" שנערכו בישיבת תומכי תמימים המרכזית בכפר
חב"ד .הרב לו נאות להתוועד עם הציבור ,ובמשך שעה ארוכה ריתק את הקהל בזכרונותיו מימי י"א ניסן במחיצת הרבי בימי
האור ,ועל זיכרונות אישיים מהרבנית חנה ע"ה ,שהתבטאה "ס'קומט עם ,עם זאל זיין גוט" .מגיע לו (=לרבי) ,שיהיה לו טוב.
כאשר יהיה לרבי לטוב ,יהיה לכל החסידים ולכל עם ישראל טוב.
ההתוועדות הסתיימה בריקודי שמחה באולם בית הכנסת ,כאשר אל השירה מצטרפים הזמרים החסידיים ר' שמחה פרידמן
ור' יהושע ווייס ,שבליווי נגינתו של ר' מנחם טויסטר הרקידו את הקהל בניגון החדש על פרק קט"ז" ,לך אזבח זבח תודה
ובשם ה' אקרא".

הנואם הבא ,הוא המרא דאתרא דכפר חב"ד ,הגה"ח הרב מאיר אשכנזי שליט"א .בחלק הראשון של משאו ,פלפל הרב בהלכה,
בתורת אדמו"ר הזקן בהלכות חג הפסח ,ולאחר מכן עורר את הציבור להכיר בגודל הערך והתועלת שניתן לקבל כיום מאגרות
הקודש של הרבי ,שאין מטרתם שיהיו על מדפי הספרים ,אלא לשמש לנו אבן דרך בחיי היום יום.
על בימת הכבוד ישובים גדולי תורה ורבנים מחוגים שונים ,ובהם האדמו"ר מבישטנא שליט"א ,האדמו"ר מלייפניק שליט"א,
הרב ישראל סלומון רב תל השומר ,הגה"ח הרב יוחנן גורארי חבר בית דין רבני חב"ד ,הגה"ח הרב משה גלבשטיין מבכירי רבני
הכשרות ,רבני חב"ד ,שלוחים ומשפיעים.

תודת ועד כפר חב"ד ומשתתפי ההתועדות לרב משה גלבשטיין שליט"א ,מבכירי רבני הכשרות,
על חלקו בהצלחת האירוע ובהבאת הרבנים הנכבדים.

מזכיר הרבי הרה"ח
הרב יהודה לייב גרונר

המרא דאתרא הרה"ג
הרה"ח הרב מאיר אשכנזי

אב"ד פריז
הגאון רבי ירמיה כהן

ראש ישיבת בויאן
הגאון רבי הירשל רבינוביץ

רבה הראשי של נתניה
הגאון הרב קלמן בר
(צילום :נתאי אבל)
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חינוך

קעמפסח וישיבת
בין הזמנים
ילדי כפר חב"ד נהנו מ'מיני קעמפסח' מושקע וחווייתי בימי החופש שלפני החג .המיני
קעמפ התקיים במוסדות החינוך בכפר חב"ד ,והילדים נהנו מהפעלות ,הצגות ותכנים
חסידיים.
כמו כן התקיימה ב'בית הכנסת בית מנחם' בכפר חב"ד' ,ישיבת בין הזמנים' לתלמידי
התמימים ,כשבין המשתתפים התקיימה הגרלה גדולה על ספרי קודש מתורת רבינו.
כאן המקום להודות לרב מענדי אלפרוביץ' שניהל ביד רמה את 'קעמפסח' יחד עם
צוותי מוסדות החינוך בכפר.

אירועי ל"ג בעומר תשע"ז
ילדי הכפר במשימת 'טהרת האוויר'
לרגל סיום מיזם מיפוי הכפר ,קביעת שמות לרחובותיו וכיכרותיו ,והצבת השילוט המתאים,
נערך השנה ה'פאראד' הגדול של ל"ג בעומר בסימן "מטהרים את הרחובות ,ומביאים גאולה
לעולם".
בימים שקדמו לאירוע קיבלו כל תלמידי המוסדות חוברת מרשימה ובה 'תעודת זהות'
והסבר על התוכן החסידי שמבטא כל רחוב בכפר חב"ד.
בנוסף ,קיבלה כל כיתה משימה ייעודית ,רחוב אותו היה עליה 'לטהר' באמצעות משימות
רוחניות ,כאמירת פסוקים ומשניות במקום.
במהלך המבצע נושא הפרסים ,חשו הילדים 'גאוות יחידה' להיות שייכים לכפר של הרבי.
בליל ל"ג בעומר התקיימו שתי צעדות לילדי ולילדות הכפר ,כשבראש כל תהלוכה נסע
רכב מפואר עם תזמורת ותאורה ,בעקבותיו צעדו המתופפים והדגלנים ,ומיד אחריהם
צעדו הילדים בקבוצות ,כשלצידם בובות ענק .כל כיתה צעדה עם שלט הנושא את שם הרחוב 'שלה' ,וכל ילד אחז לפיד מואר.
עם הגעת התהלוכות לרחבת הישיבה ,הודלקה המדורה בליווי תזמורתו של יהודה גלילי יחד עם הזמר ר' בערל צוקר ,ששימחו
את הקהל בשירי רשב"י.
לאחר נאומו של המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי שליט"א נערך טקס ה'חלאקה' המסורתי ,כשכל אחד מחתני ה'חלאקה' מקבל
שי מהודר.

כיתה 'מעופפת'
במהלך הפאראד התקיימה בין הכיתות שהשתתפו במבצע המקדים ' -מטהרים את רחובות הכפר ומביאים גאולה' ,הגרלה
על טיסה בשמי הארץ ,תרומת ר' ישראל שיינפלד ,בה זכתה הכיתה שבגורלה נפל רחוב 'דידן נצח' ,הלא היא כיתה ד1
מבית רבקה ,של המחנכת הגב' דבורה פרנקל .מיד אחרי ל"ג בעומר זכו כל תלמידות הכיתה לחוויה המיוחדת והמהנה של
טיסה בשמי הארץ.

במהלך הפאראד נערכה הגרלה על ספרים ופרסים יקרי ערך ,וכן על  2כרטיסי טיסה לרבי תרומת הנגיד מר גבריאל בוזגלו.
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יום כיף
ביום ל"ג בעומר התקיים החלק השני של האירועים ,בהפנינג ענק שנערך במתחם כפר חב"ד ב' ,עם מתנפחים ומתקני ענק,
כשמחצית היום הוקדשה לבנים ,ומחציתו השניה לבנות.

התוועדות י"ב -י"ג תמוז

ההפנינג מומן ע"י המועצה האזורית עמק לוד בראשות מר דוד יפרח,
ועל המלאכה ניצחה הגברת רונית עמאר מנהלת מחלקת תרבות במועצה.

 90שנה תרפ"ז  -תשע"ז

מאות מתושבי כפר חב"ד והסביבה השתתפו בהתוועדות י"ב-י"ג תמוז שנערכה
בבית הכנסת 'בית מנחם' ,מטעם ועד כפ"ח בראשות הרב שמעון רבינוביץ'.
המנחה ,ומארגן ההתוועדות ,השליח הרב משה הורביץ ,פתח את ההתוועדות
בדברי הרבי על י"ב תמוז בימים ההם בזמן הזה.
לאחר מכן דיבר הרב מנחם מענדל והבה ,ראש כולל בגבעתיים ובכפ"ח ,שהביא
משיחת הרבי על פרשת המאסר והגאולה וקישר לחיי היום יום.
את המשא המרכזי המרכזי של ההתוועדות נשא השליח ורב השכונות בלוד
יו"ר בית חב"ד שערי עליה הרב אברהם חזן ,שריתק את הקהל בסיפוריו על
מסירות נפש בימים ההם ,ימי החושך בברית המועצות ,כשמשפחתו ,בראשות
אביו הרב אהרן חזן ע"ה ,חיו במסירות נפש של ממש.
הרב חזן שילב בדבריו סיפורים מימי הרבי הריי"צ והרש"ב ,וכן סיפר על
הפעילות הגדולה שנערכת בבתי חב"ד שערי עליה בלוד .לסיום קרא לציבור
לבוא ולהצטרף לפעילות לקירוב העולים.
לקראת סיום נשא דברים ,שליח הרבי ליוצאי חבר העמים בטורונטו ,הרב יוסף
יצחק זלצמן ,שהביא מפרשת המאסר והגאולה וההוראה אלינו.
לאחר מכן התיישב הקהל והתוועדו קבוצות קבוצות יחד עם זקני המשפיעים עד לשעות הקטנות של הלילה.
תזמורתו של ר' פנחס לנדא ,יחד עם הבעל מנגן ר' אהרן פרוטמן ,הנעימה בניגוני התוועדות.

(צילום :שניאור שיף)
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עם הפנים לציבור

חדש בכפר
מערכת מידע גאוגרפית חכמה ()GIS
בחודשים האחרונים החל הוועד בהקמת מערכת  GISחכמה ,לצורך ייעול עבודות השטח בכפר .המערכת מנגישה שכבות
גאוגרפיות עם כל הנתונים בכפר ,כדוגמת מים וביוב ,ייעודי קרקע ,גושים וחלקות ,מספרי הבתים ועוד.
את השכבות ניתן לראות על גבי 'תצלום אויר' של כפר חב"ד ,אותו רכש הוועד מחברה מקצועית ,כך שניתן להתמצאות
במרחב.
המטרה היא לאסוף את כל הנתונים שהצטברו בוועד
על מפות ישנות מזה שנים ,ולהמיר באופן מסודר את
כל הנתונים לתוכנה .את המערכת בונה ר' דודי קפלן,
בעל ידע מקצועי בתחום.
המערכת החדשה עומדת ברמה אחת עם שירותי
של הערים הגדולות בארץ.

בחודשים האחרונים מתקיימים בכפר קורסים והרצאות פתוחים לציבור ,ללא כל עלות מצד המשתתפים.
עד עכשיו נפתחו ארבעה קורסים ללימודי אנגלית ,ו'סדנה להתנהלות כלכלית נבונה  -כלים ודרכים לייעול התקציב האישי
והמשפחתי'.

הסדנאות
שיסללו לך את הדרך
לפרנסה מכובדת

גם אתה
תדע
אנגלית!

ועד כפר חב"ד בשיתוף מרכז מפתח מזמינים אותך למבחר סדנאות לפיתוח וקידום
בעולם התעסוקה שיגבירו את סיכוייך להשתלב בעבודה מכובדת ומפרנסת

לגברים ולנשים
בקבוצות נפרדות

GIS

אי"ה בעוד מספר חודשים נוכל לפרסם את הנתונים
באתר של ועד כפר חב"ד לתועלת תושבי הכפר.

קורסים ברמות שונות.
הקורס יתקיים בשעות הערב.
ההרשמה מותנית בראיון התאמה ומבחן
לבדיקת הרמה באנגלית.
קורס ראשון במפתח בסבסוד מלא.
סבסוד חלקי החל מקורס שני והלאה.

סדנאות
לכלכלה נבונה

התנהלות כלכלית נבונה ,מתן
כלים ודרכים לייעול התקציב.
מועבר ע"י מיטב המרצים
של מכון שיפור
 5מפגשים
בשעות ערב
הסדנא ללא עלות | מס' המקומות מוגבל | רישום בשבוע הקרוב בלבד

ועד כפר חב"ד בשיתוף מרכז מפתח
מזמינים אתכם לקורס אנגלית שיסייע
לכם להשתלב בעולם התעסוקה

המעוניינים להרשם
ניתן לשלוח מייל לכתובת:
tali@mafteach-m.org.il

הקורס יתקיים בכפר חב"ד
פרטים ניתן לקבל גם אצל נציג הצעירים בועד:
ר' שניאור מיכאלשווילי:
shneor@kfar-chabad.com | 054-7960770

ותקבלו מבדק רמה למייל שלכם

הקורס יתקיים בכפר חב"ד
פרטים ניתן לקבל גם אצל נציג הצעירים
בועד :ר' שניאור מיכאלשווילי 0547960770

(מומלץ בסמס או וואטצאפ)

מפתח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים
טל'  | 03-7162671דוא"ל tali@mafteach-m.org.il

מפתח  -מרכז פיתוח תעסוקת חרדים | טל'03-7162671 :
פקסmafteach.org.il tali@mafteach-m.org.il | 03-7162512 :

מבית
מבית

מבית
מבית

כמו כן התקיימה הרצאה בנושא זכויות רפואיות ע"י משרד עורכי הדין מרקמן טומשין ,ובחודש הבא ייפתח בע"ה קורס בהייטק
לצעירים של מכללת סמארט  -קורס הנדסת תוכנה  ,QAבסבסוד קרן קמ"ח.
מטרת הקורסים והסדנאות לסייע לציבור התושבים בפרנסה ובהנגשת מידע .ההרשמה אצל חבר הועד ר' שניאור מיכאלשווילי
 054-7960770עדיפות להודעות  SMSאו ווטסאפ.

צילום כללי

שכבת גושים וחלקות

שכבת יעודי קרקע
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בשורה :מתקדמים לשעון מים דיגיטלי

יום התעוררות  -ג' תמוז בכפר חב"ד
לרגל יום ההילולא ג' תמוז ,הוקם ע"י צעירי אגודת חב"ד בשיתוף ועד כפר חב"ד ,ברחבת  770אהל ענק בו התקיימו
שיעורים ופעילות חסידית במשך היממה כולה.
את שרשרת האירועים פתחו שתי התוועדויות גדולות .האחת נערכה ע"י ארגון ה'פנסאים' לילדי צבאות ה' שהתקבצו ובאו
מכל רחבי הארץ ,והשניה לאנ"ש והמקורבים.
את מכתבו של הרבי לכינוס צאגו"ח בשנת תשי"ט הקריא הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב.
הרב שמעון רבינוביץ ,יו"ר ועד כפר חב"ד ,קרא ברגש למשתתפים לראות כל אחד אליבא דנפשיה ,מה עוד ביכלתו לעשות
לחיזוק ההתקשרות לרבי ולפעול ליישום רצונו הקדוש .בוודאי יש לרבי נחת גדול מלראות את בניו החסידים יושבים יחד
בד' אמות של הרבי בכפר חב"ד ,וכאיש אחד בלב אחד עושים כדי למלא את השליחות שהטיל על כולנו.
הרב מנחם קעניג ,מנהל רוחני של ישיבת תות"ל המרכזית בלוד ,עורר את הציבור ברגש רב להתחזקות באור וחום
ההתקשרות לרבי ועד כמה לרבי נגע בנפש שיהיה אצל כל חסיד 'ויקחו אליך' שכולנו נתמסר להוראותיו של הרבי ,ללימוד
תורתו וללכת בדרכיו.
הרב מאיר אשכנזי שליט"א ,מרא דאתרא דכפר חב"ד ,דיבר נרגשות על ההתמסרות שהרבי נתן לכולנו החסידים בשפע
מאמרים ,שיחות ומכתבים ,וכמה יקר היה לרבי ההכנות לדפוס וההדפסה של שפע ,שמאפשר לכל חסיד לחיות עם תורתו
של הרבי ולהתקשר לרבי על ידי לימוד תורתו וקיום הוראותיו .הרב המשיך שרואים שאצל בני ישראל היתה ההתייחסות
שונה בפטירת אהרון ומשה .אצל אהרון בכו כל בני ישראל ,כי הוא עשה שלום בין איש לאשתו ,שינה מהאמת מפני דרכי
שלום .אצל משה ,לעומת זאת ,לא כתוב ויבכו כל בית ישראל ,כי משה היה איש אמת ולא זז ממנה .מכך אפשר ללמוד ביום
זה ג' תמוז ,שהרבי איש אמת מנהיג הדור ורועה ישראל ,ולכן יום זה הוא יום מסוגל לפעול אצל כל אחד מאיתנו התעוררות
והתקשרות רבה יותר לרבי.
אל תוך הלילה התוועד המשפיע הנודע הרה"ח מיכאל טייב שברגש רב עורר את הציבור לחיות עם הרבי ולהתחזק באמונה
טהורה עד לגאולה האמיתית והשלימה.

אחר סיורי עבודה במספר יישובים ומפגשים עם חברות שונות בתחום ,ועד כפר
חב"ד בתהליך חתימת חוזה עם חברת ארד טכנולוגיות ,בעלת ותק רב בתחום והכשר
מהדרין לשימוש בשבת ,להחלפת כל שעוני המים בכפר לשעונים דיגיטליים.
בכך סוגר כפר חב"ד פער מול שאר יישובי המועצה שכבר עברו לשעונים
דיגיטליים ומתקדם לעידן חדש בתחום .קריאת המים הדיגיטלית מדויקת בהרבה
מקריאה ידנית ומונעת טעויות .אפליקציה מיוחדת תאפשר לכל תושב לעקוב
און-ליין אחר מצב צריכת המים שלו ,ובעיקר  -בעת פיצוץ או דליפת מים,
תשלח המערכת האוטומטית הודעת  smsעל צריכת יתר ,מה שיימנע בזבוז
מיותר של כסף ומים וישים סוף לחשבונות מים מופרזים של הציבור והפרט.

עלות הפרוייקט כ₪ 720,000 -
חינוך

שדרוג ורענון מעון 'בית חיה מושקא'
בשנת הלימודים הקרובה יזכה מעון 'בית חיה מושקא' ,הנותן כיום מענה למאתיים וחמישים פעוטות ,בלעה"ר ,לרוח חדשה ,שדרוג
ורענון.
בצד הגשמי ,השקיע הועד בשנה האחרונה מאות אלפי שקלים ברכישת ציוד חדש ,וכן בתהליך שיחל בקרוב לשיפוץ ושדרוג חצרות
המעון ,שיחולקו לפי תחומי פעילות ,בהתאמה לגיל הרך.
בצד הניהולי ,זוכה השנה המעון למנהלת חדשה ,הגב' דבורה קלייטמן ,שתעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המפקחת החדשה ,הגב'
יעל בורגן ,שלה ניסיון רב בניהול מעון בקרית מלאכי בהצלחה ובמקצועיות רבה ,והיא תפקח על התכנים וסדר היום במעון.
בנוסף ,עם פתיחת תקופת הרישום ,הופקד ר' מני אייזנבך על ניהול הרישום בצורה מסודרת ,כך שלא ייפלו ,חלילה מסמכים ,או
נרשמים ,בין הכסאות.
ההורים שרשמו את ילדיהם ,אף קיבלו הכוונה מסודרת להזנת נתונים כראוי במערכת של משרד הכלכלה .רוב ההורים ביצעו זאת
בזמן ,ויקבלו עם תחילת השנה את הדרגה המתאימה.
כמו כן ,נעשתה ההשתדלות המתאימה מול משרד הכלכלה ,שכל הנרשמים בזמן יוכלו להתקבל למעון הילדים.
כאן המקום להודות מקרב לב ,בשם כל תושבי הכפר ,לגב' חנה ליס שניהלה את המעון במסירות מאז יום היווסדו מזה למעלה
משלושים שנה ,וממעון קטן שהכיל  40פעוטות ליוותה את צמיחתו עד
למקום בו הוא נמצא כיום עם  250פעוטות ,כן ירבו .ודאי שזכות העיסוק
בחינוך הכשר של ילדי הכפר תעמוד לה ולכל בני ביתה להתברך בכל מילי
דמיטב ,בגשמיות וברוחניות.
בהזדמנות זו ,מאחל ועד הכפר לכל תלמידי כפר חב"ד ,במעונות ,בגני
הילדים ,בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים ,בסמינרים ,בישיבות ובכוללים,
שנת לימודים פורייה ומוצלחת ,ושתזכו לגדול בדרך אותה סללו לנו רבותינו
נשיאינו ,ובראשם הרבי נשיא דורנו.
מעון יום שע"י ועד כפר חב"ד

(צילום :חיים טויטו)
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הטנא
מלוא
תודה וברכה

שולחן שבת חסידי

ההרצאה שתשדרג לכם את שולחן השבת!

לגב' חנה ליס תחי'
על למעלה מ 30-שנות ניהול
של "מעון בית חיה מושקא"
במסירות ובהצלחה מרובה.
שני דורות של ילדי כפר חב"ד עברו תחת ידייך!
מעומק הלב ,המלא בהוקרה והערכה,
אנו מאחלים לך
שזכות החינוך המעולה והמסור,
תעמוד לך ולכל בני משפחתך,
להתברך באריכות ימים ושנים טובות,
מתוך בריאות שמחה ונחת הדדי.
בברכה,
ועד כפר חב"ד

הורים יקרים ,תושבי כפר חב"ד והסביבה ,מוזמנים ל-

כנס חינוך ענק

יום ראשון הקרוב ,כ"ט תמוז תשע"ז ()23/7/17
בשעה  21:00באוהל האירועים בכפר חב"ד

ועדת
חינוך
הבן שלך
נועד
לגדולות

"
טפיה י
בוצין בוצין מק

דיע"

דברי פתיחה

המד"א הרה"ג הרב מאיר שיחי' אשכנזי
כיצד לנהל את סעודת השבת?

הרב פנחס ברייאר

מחנך ומרצה בין לאומי ,מחבר הספר "להתענג"

ב"ה

כפ ר

חב"ד  -רשת מחנו

תה
קיץ

ועד
כפר
חב”ד

הפצת
מעיינות
החסידות

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

בנות

בנים

מיני קעמפ

מיני קעמפ

תאריכים :יום ראשון י"ד אב  -יום שלישי ל' אב

תאריכים :יום ראשון י"ד אב  -יום חמישי כ"ה אב

רכבת המצוות

שעות פעילות 9:00-15:00 :יום ו' 9:00-12:00

הקייטנה של
ילדי הגנים

שעות פעילות 9:00-14:00 :יום ו' 9:00-12:00
גילאים :מסיימות א-ד

גילאים :מסיימי כיתות א'-ג' (ת"ת) ,ג'-ה' (אה"ת)
מיקום :חדר 'אהלי תורה' ,רח' האדמו"ר הריי"צ 39

קעמפ
תאריכים :יום ראשון י"ד אב  -יום חמישי כ"ה אב

מיקום :בית הספר בית רבקה בוגרות ,רח' הרב גורליק 6

תאריכים :י"א אב  -כ"ה אב
שעות 8:30-14:00 :ימי ו'8:30-12:00 :
גילאים :בוגרי הגנים.

קעמפ

ראשון י"ד אב  -יום חמישי כ"ה אב
יוםגילאים)
תאריכים:ועל פי
(קבוצות נפרדות בנים  /בנות.
שעות פעילות 9:00-19:00 :יום ו' 9:00-14:00

עלות₪ 450 :
לנרשמים עד כ"ה תמוז₪ 420 :

שעות פעילות8:30-19:00 :
גילאים :מסיימי כיתות ד'-ז' (ת"ת) ,ו'-ט' (אה"ת)
מיקום :ישיבת 'אור שמחה' ,רח' האדמו"ר הריי"צ 35

גילאים :מסיימות ה'-ח'

מיקום :בית הספר בית רבקה בוגרות ,רח' הרב גורליק 6

מעצבים את פני הכפר
בחינוך .בהתקשרות .בלהט חסידי.
קייטנת

המצוות
רכבת
של ילדי הגנים-כפר חב"ד
רכב
ת המצוות

יהקייטנה של
לדי הגנים

תאריכים :י"א אב  -כ"ה אב
שעות 8:30-14:00 :ימי ו'8:30-12:00 :
גילאים :בוגרי הגנים.

(קבוצות נפרדות בנים  /בנות .ועל פי גילאים)

מיקום :הודעה תשלח להורים

