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מתנ''ס מעיינות

תברואה ותשתיות

ועדת החינוך

רווחה ומקוואות

אירועים בקהילה והתוועדויות

פרויקטים עונתיים

פתי תקו דע  מי ן  ו על  \ ב"ה, תשרי תשע"ח 

מצורף! עמ' 11 
והאירועים לחודש החגיםכל האטרקציות 

שנה חדשה-מתנ"ס מתחדש
חוברת החוגים החדשה

 מצורפת לעלון
עמ' 16

נוכיים טיפים חי
4 עמ'  לשולחן שבת 

תהיה שנת
עשייה חינוכית
מהפכה חינוכית

בכפר חב"ד
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חברי ועד כפר חב"ד 
מאחלים 

 כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

בברכה,
שמעון רבינוביץ'

יהושע סגל
בן ציון שיינברגר

שניאור מיכאלשווילי
שאול בייטש
נחמן רייכמן
יעקב קעניג

ברכת הרבי לתושבי כפר חב"ד לרגל חג הסוכות
השנה ועד אחרית שנה"."הקב"ה יעזור ויצליח את אנשי כפר חב"ד, בתוככי כללות ישראל שבכל ארץ הקודש, "ארץ אשר גו' עיני ה' אלקיך בה מרשית 

להמשיך את כל ההמשכות, ושתהי' ]להם[ שנה מבורכת בפירות, הן פירות כפשוטם – פירות גשמיים, והן "פירות מצוות" – כולל 
לימוד התורה וקיום המצוות, ובפנימיות הענינים ]של קיום התורה והמצוות, הריהי עבודת[ – הפצת המעיינות חוצה.

ושתהי' הצלחה רבה ומופלגה לכפר חב"ד, לכל ארץ ישראל ולכל בני ישראל בכל מקום שהם נמצאים. שתהי' 
)כמדובר בארוכה( שלימות הארץ, יחד עם שלימות התורה ושלימות העם.

בכל ארבעת הסוגים של בנ"י – אלה הדומים לאתרוג, ללולב, להדס ולערבה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות 
רצונך בלבב שלם",

"ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד", עד "ואולך אתכם קוממיות" לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש."

)ערב חג הסוכות תשל"ט- לקו"ש חי"ט ע' 568(

יו"ל ע"י  אגף דוברות ויחסי חוץ - ועד כפר חב"ד info@kfar-chabad.com עריכה ועיצוב גרפי:

 תמונות:  שטורעם, col, חב"ד אינפו, עדכוני חב"ד  צילום: שניאור שיף

 הרב אהרן הלפרין ע"ה

נלב“ע ט’ מנחם אב תשע“ז

 מרת פעריל פנינה רטובסקי ע"ה

נלב“ע כ”ד תמוז תשע“ז

 הגב' שרה שעתל ע"ה

נלב“ע י‘ז אב תשע“ז

 הרב אלימלך לבנהרץ ע"ה

נלב“ע ח‘ אלול תשע“ז

זכרון להולכים

ועד כפר חב“ד משתתף
בצער ובאבל המשפחות
ושולח תנחומים
לבני המשפחות הנכבדות.

“בלע המוות לנצח...
ומחה ה‘ דמעה מעל כל פנים“

פתח דבר
תושבי הכפר היקרים,

בעוד שהגליון הקודם עסק רבות בפנים היפות של הכפר בגשמיות )בסגנון לשונו הקדוש של הרבי( ובנטיעת שתילים ואילנות, 
הרי שהגליון הנוכחי מוקדש ברובו לפנים היפות של הכפר ברוחניות, ובנטיעות החינוכיות בהן עוסק הועד בתקופה זו למען 

חינוכם החסידי של ילדי כפר חב"ד.

בעלון מידע זה תוכלו לקרוא על ההשקעה הרבה, בגוף ובממון, במפעלי הקיץ, ועל התנופה החדשה בניהול ובפיתוח מעון 
חיה מושקא והמתנ"ס על שלל חוגיו, כשלעלון אף מצורפת חוברת חוגים חדשה, לצד לוח אירועי החגים הבאים עלינו לטובה.  

תודתנו נתונה, בשם תושבי הכפר, ליו"ר המועצה האזורית עמק לוד מר דוד יפרח ולכל עובדי המועצה על הסיוע לכפר חב"ד 
במהלך השנה החולפת, ובעז"ה עם הפנים קדימה, גם בשנה זו, ולכל המסייעים לכפר ולתושביו בגשמיות וברוחניות.

בפרוש השנה החדשה ברצוננו לאחל לכל תושבי הכפר, אנשים נשים וטף, שנת בריאות ושפע גשמי ורוחני, עוד שנה שבה 
תהיה לרבי נחת רוח מכל תושבי הכפר, כולנו כאחד יחד, ונתברך כולנו בחתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, שנת 

הגאולה האמיתית והשלימה. 
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תברואה ותשתיות

נחתם הסכם למעבר לשעוני מים דיגיטליים 
בהמשך לבשורה בגיליון הקודם על המעבר לשעוני מים דיגיטליים תוך השקעה כספית מרובה, חתמו לאחרונה נציגי ועד 
והכשר מהדרין לשבת,  בתחום  רב  ותק  בעלת  טכנולוגיות,  ארד  חברת  עם  חוזה  סגל  יהושע  ור'  רבינוביץ'  ר' שמעון  הכפר 

להחלפת כל שעוני המים בכפר לשעונים דיגיטליים.

אי"ה החל מסוף חודש נובמבר תחל החלפת השעונים, ועד לתאריך 1.2.18 יוחלפו כל שעוני המים בכפר.

כפי שעדכנו, אחר ההתקנה, תאפשר אפליקציה מיוחדת לכל תושב לעקוב און-ליין אחר מצב צריכת המים שלו, ובעיקר - 
בעת פיצוץ או דליפת מים, תשלח המערכת האוטומטית הודעת sms על צריכת יתר, מה שיימנע בזבוז מיותר של כסף ומים 
ידנית  כן, קריאת המים הדיגיטלית מדויקת בהרבה מקריאה  והפרט. כמו  וישים סוף לחשבונות מים מופרזים של הציבור 

ומונעת טעויות.

תודה מיוחדת לחבר הועד ר' נחמן רייכמן שהוביל את המהלך וניהל את המו"מ מול החברה.

חסד בכפר: 
שמחת שבת ויו"ט 
גם השנה, לקראת חגי תשרי, נרתמה עמותת 'כפר חב"ד- 
לוי  הרב  בהנהלת  ופיתוח',  רווחה  תרבות  חינוך  מפעלי 
כמנהגה  סגל,  יהושע  ר'  הועד  חבר  ובסיוע  רסקין  יצחק 
מזון  ברכישת  לסיוע  הפסח,  וחג  תשרי  לקראת  בקודש 

וביגוד לכבוד החגים עבור משפחות בכפר חב"ד.

העמותה חילקה בימים אלה מעל 300,000 ש"ח לפונים 
אליה באמצעות טופס בקשה מיוחד.

מטעם  הועדה  חברי  באמצעות  מחולקים  הכספים 
העמותה, לפי הקריטריונים לזכאות שהציבה העמותה.

לסיוע  מתווספת  זו  תמיכה 
השנה  ימות  בכל  הניתן 
לעמותה  הפונים  לאנשים 
הפניות  מיוחדים.  במצבים 
במגוון  עזרה  במתן  נענות 
תחומים ובפרט בסיוע כלכלי.

אבות ובנים
הגרלה על כרטיס טיסה לרבי

ובנים'  'אבות  של  הקיץ  זמן  סיום  מעמד  אי"ה  ייערך  בקרוב 
בבתי  הקיץ  בשבתות  הכנסת  בתי  גבאי  בשיתוף  שנערך 
יוגרלו  זה  במעמד  מנחה.  תפילת  לפני  כשעה  בכפר,  הכנסת 
וסט  קודש  אגרות  סט  לרבי,  טיסה  כרטיס  המתמידים  בין 
לקוטי שיחות, באדיבות ועד כפר חב"ד. מועד האירוע יפורסם        

אי"ה בקרוב.

אבות  של  החורף  זמן  אי"ה  ייפתח  החגים  אחרי  מיד  כן,  כמו 
ב-3  שבת,  מוצאי  מידי  ובנים 
הכנסת  בבית  ב-770,  מוקדים: 

נחום יצחק ובכפר חב"ד ב'. 

אבות ובנים כפר חב"ד מאורגן ע"י 
ועדת החינוך שע"י ועד כפר חב"ד. 
ר'  למארגנים  להודות  המקום  כאן 
ור'  רפאל  שי  ר'  אלפרוביץ  מנדי 

גרשון רבינוביץ.

בברכה ארגון אבות ובנים כפר חב"ד

הננו שמחים להודיע כי תכנית הלימוד השבועי

לנוחיותכם הלימוד יתקיים בבתי הכנסת הבאים:

תנאי השתתפות בהגרלה המיוחדת:
 1( הגעה בזמן 2( השתתפות קבועה - מנימום 12 מתוך 17 פעמים

"אבות ובנים" זמן קיץ תשע"ז

אבות ובנים

המשתתפים בקביעות  בתכנית "אבות ובנים" 
ישתתפו בהגרלה מיוחדת על כרטיס טיסה לרבי, סט אגרות קודש 

וסט ליקוטי שיחות. * בכפוף לתנאי ההשתתפות

ועדב"ה
כפר
חב”ד

ופרצת
ימה

וקדמה
וצפונה

ונגבה

הפצת
   מעיינות

     החסידות

בשורה טובה ומשמחת:(

הבן שלך
נועד
לגדולות

חינוךועדת

    "בוצין בוצין מקטפיה ידיע"

רכזשעת לימודבית כנסת
בית מנחם

18:15-19:00

ר' אבי אושר

ר' שניאור ציקמרכזי

ר' גרשון רבינוביץנחום יצחק

ר' שי רפאלרייטשיק שול

ר' יעקב שרעבניבית מרדכי שמואל

ר' נתאי אבלמענדלעס שול

ר' מנחם מנדל בקשי שטיינבאך שול

ר' מיכאל בן ארושגינדי שול

ר' לוי ראובניגבעת ליובאוויטש

ר' שמואל קוביצעקישראל אריה לייב )מקלט(

ר' ארז פאראוהל יעקב

ר' אהרן הלפרין17:15 - 18:00כפר חב"ד ב'

חזרה על החומר הנלמד בכיתה באותו שבוע /לימוד נשמתא דאוריתא
ממתק לכל ילד • הגרלות, כל בית כנסת כפי נדבת ליבו

בתוכנית:
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כנס חינוך בנושא 'שולחן שבת חסידי’
ויעניק  אין כמו טעמו המתוק של שולחן השבת, להחדיר בילדינו רגש חסידי ומשפחתי שילווה אותם לאורך כל ימי חייו, 
להם כוח להאיר את סביבתם באור וחום חסידיים אותם ספגו בבית. בנושא חשוב זה של שולחן השבת החסידי בחרו הפעם 

להתמקד בכנס השנתי של ועדת החינוך שע"י ועד כפר חב"ד. 

מאות מתושבי כפר חב"ד והסביבה פינו מזמנם לטובת חינוך ילדיהם ונהרו להשתתף בכנס שהתקיים באהל האירועים בכפר 
ביוזמת ועדת החינוך שע"י ועד כפר חב"ד בהובלת חברי הועד ר' יעקב קעניג ור' בן ציון שיינברגר, במשנת החינוך נשאו דברים: 
הרב אברהם שמואל בוקיעט, הרב בנימין כהן, והרב זושא וולף. במרכז הערב עמדה הרצאתו של המחנך והמרצה, הרב פנחס 

ברייאר, מחבר הספר "להתענג", שהסביר בדבריו המרתקים כיצד להיכנס לשבת ולהסב לשולחן השבת ברוגע ובנועם.

הנחה את הכנס בטוב טעם, הרב מענדל קרסיק.

כאן המקום להודות למארגני הכנס: ר' נתן גלבשטיין, ר' עופר דישון, ר' שניאור קוביטשעק ור' מנדי אלפרוביץ'.

ועדת החינוך

כללי זהב לשולחן השבת
בין ה'טיפים' אותם חלק הרב פנחס ברייאר עם הקהל: 

הכלל הראשון הוא התארגנות מוקדמת לשבת, כך שהכל יהיה ערוך ומוכן די זמן לפני כניסת 
השבת ונקבל אותה בנחת וברוגע. 

חשוב לשנן באוזני הילדים שוב ושוב שיחד עם אבא מגיעים מבית הכנסת מלאכים! ושהקב"ה 
נמצא אתנו בסעודה קדושה זו!

מומלץ להמתין לאמא שתשב בטרם מתחילים לאכול את המנה הבאה, כך שהילדים ייספגו כיבוד 
הורים ואף יזדרזו לסייע בעצמם בהגשה לשולחן. חשוב להרגיל את כל הילדים )כן, גם את הבחורים מהישיבות...( לעזור 

לפנות מהשולחן וכו'.

להתנהל בנחת ובספונטניות סביב שולחן השבת, כך שאם הילדים עייפים ואין שיתוף פעולה מצידם בזמירות או בדברי תורה 
לדוגמה, ממשיכים למשהו אחר. לא מומלץ להעיר לילדים להצטרף לשירה אלא לתת להם להיסחף אליה עם הזמן מעצמם. 

כך ששולחן השבת יתנהל בקלילות ובנועם, ויקרין על השבת כולה ועל ימות השבוע והאווירה הכללית בבית.

האם ילדיכם יהיו אופטימיים ושמחים? זה תלוי בכם! אם האווירה תהיה רגועה, שמחה, ומלאה שבחים ודברים טובים, זה מה 
שהילדים ילמדו, ובעז"ה גם יהיו כאלה...

ילדיך 'מלשינים' אחד על השני ללא הרף?  אין בעיה, "אני מוכן לשמוע, אבל רק לאחר שתאמר על אחיך /אחותך משהו 
טוב"...

אתה רוצה שהערכים יחלחלו ללבות ילדיך? "דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב". אמנם לגברים זה יותר קשה... אך אל 
תוותר! שתף את ילדיך בחוויות הרוחניות שלך! נהנית והתרגשת מלימוד? ספר לילדים! כך הדברים "נכנסים אל הלב" שלהם, 

והם לא יישכחו זאת!
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רשת מחנות הקיץ 'גן ישראל - כפר חב"ד'
פעילות ועד כפר חב"ד למען החינוך החסידי של ילדי הכפר בשנה החולפת, הגיעה לשיאה בקיץ האחרון, עם פתיחת רשת 
מחנות הקיץ 'גן ישראל - כפר חב"ד' שנתנה מענה לכ-1000 מילדי וילדות הכפר בכל הגילאים, וכללה קעמפים ומיני קעמפ, 

לבנים ולבנות, ואת קייטנת רכבת המצוות לילדי הגנים, בהשקעה של כ-300,000 ש"ח.

בועד מסכמים בהצלחה רבה את פעילות מחנות הקיץ ממנה יצאו הילדים בהנאה גשמית ורוחנית, כשהשנה ניתן דגש מיוחד 
על האווירה החסידית וחיזוק ההתקשרות לרבי, יחד עם השקעה מיוחדת בתוכנית הלימודים, לצד פעילויות הנופש שהיו 

ברמה גבוהה במיוחד.

את ההשקעה ניתן לתמצת בציטוט מאחת האמהות של ילדה בקעמפ: "אוירה של קעמפ, תנאים של בית"...

שיינברגר  לפייגי  וריכזו.  שהדריכו  ולתמימים  לבנים,  הקעמפ  ניהול  על  צנעני  רועי  לת'  נתונה  הכפר  ותושבי  הועד  תודת 
שניהלה את הקעמפ לבנות, ולמרכזות ולמדריכות המסורות. ולר' זלמן סוסובר ורעייתו שהפעילו את קייטנת רכבת המצוות.          

תודה מיוחדת לחבר הועד ר' בן ציון שיינברגר שהיה הרוח החיה מאחורי הפעילות.
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רכבת
 המצוות
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התחדשות במעון 'בית חיה מושקא'
והורים  ילדים  מאות  עם  ימין,  ברגל  הלימודים  שנת  ב"ה  נפתחה  חב"ד,  כפר  ועד  מושקא', שע"י  חיה  'בית  הילדים  במעון 

מרוצים, אחר שהמעון עבר מתיחת פנים, התרעננות והתחדשות.

במהלך חופשת הקיץ הוקמו במעון חצרות חדשים, החדרים שופצו, ונרכש ציוד רב, בסכום כולל של 400,000 ₪.

המעון אף זכה השנה לתוספת כוח אדם משמעותית של סייעות, להנהלה חדשה - המנהלת הגב' דבורי קלייטמן ועמה הסגנית 
גב' גיטי הלוי, ואף מפקחת חינוכית חדשה, הגב' יעל בורגן, המצעידה את המעון קדימה עם דגש רב על הפן החינוכי, סדר יום 

והעשרה לילדים.

תודה מיוחדת לחבר הועד ר' נחמן רייכמן על ליווי יומם ולילה בפיקוח ובארגון, ובסגירת קצוות להצלחת פרוייקט חשוב זה.

תהליך השיפוץ 
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אסיפת הורים
להורי  הערכות  אסיפת  לראשונה  התקיימה  הלימודים,  שנת  פתיחת  לרגל 
המעון, בה הובהרו וחודדו כללי ונהלי המעון, כחלק משיתוף הפעולה המלא 

של צוות המעון החדש עם ההורים.  

המעון המשופץ
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ביקור מנכ"ל שר הבריאות בכפר חב"ד
ועד כפר חב"ד אירח לאחרונה את מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, בביקור שנפתח בבניין 770, שם נפגש 

מר סימן טוב עם יו"ר הועד ר' שמעון רבינוביץ', חברי ועד כפר חב"ד וסגן ראש המועצה ר' בנימין ליפשיץ, ביקר בחנות 

קה"ת ואף הניח תפילין עם ר' מנחם לאטאר. הסיור נמשך בסניף קופת חולים 'כללית' בליווי מנהל קשרי קהילה בכללית    

ר' יחיאל פלמן,  ובפרדס האתרוגים של משפחת לוריא, והגיע לשיאו בסגירת מעגל מרגשת בבית משפ' יהודה, שם נפגש 

מר סימן טוב עם הגב' ברכה יהודה אצלה זכה להתחנך בכיתה ד', כילד בבית הספר בחולון. המנכ"ל העלה זכרונות 

משבתות האירוח אצל המורה, ושיבח את דרך החינוך החב"דית, שהותירה בו חותם עד עצם היום הזה.  
 

 

ביקור מנהל רשות מקרקעי ישראל
אורח כבוד נוסף של ועד כפר חב"ד, היה מר עדיאל שומרון, מנהל רשות מקרקעי ישראל, שנפגש עם יו"ר הועד ר' שמעון 

מנחם  ר'  השתתפו  בפגישה  הועד,  וחברי  רבינוביץ' 
סיור  גרשון סודקביץ'. לאחר הפגישה התקיים  ור'  לרר 
הכפר.  וברחבי  לאטאר,  מנחם  ר'  בהדרכת  ב-770, 
לביקור התלוותה גב' חלי קונטנטה מנהלת מרחב מרכז 

עסקי ברשות מקרקעי ישראל.

ביקור מנכ"ל שר הבריאות בבית מורתו     
הגב' ברכה יהודה



ועד
כפר
חב”ד

ופרצת
ימה

וקדמה
וצפונה

ונגבה

הפצת
   מעיינות

     החסידות

ת ו ל ע פ ה ם  י ע ו ר י א



12 \ עלון מידע תקופתי \ תשרי תשע"ח 12 \ עלון מידע תקופתי \ תשרי תשע"ז

 ///////////// יום חמישי ט"ו תשרי מוצאי חג ראשון 

שמחת בית השואבה                        
ברחבת בית הכנסת נחום יצחק                        

עם הזמר החסידי ר' שמחה פרידמן והנגן החסידי ר' לייבלה ליפסקר

בשעה 20:30 

///// במתנ"ס מעיינות יום שישי ט"ז תשרי א' חוה"מ

האמנית הידועה רננה אש במופע ייחודי וסוחף!
סיפור חיים חובק עולם בשילוב מולטימדיה חדשנית, מוזיקה, ריקודים ופעלולים באש.
  
///////////////////////////////////////////////////////  בנות בגילאי 4-12 

בשעה 10:00 / דמי השתתפות: 10 ₪

///// במתנ"ס מעיינות יום שישי ט"ז תשרי א' חוה"מ

מופע אהרון הקוסם 
//////////////////////////////////////////////////////// בנים בגילאי 4-12  

בשעה 12:00 / דמי השתתפות: 10 ₪

///////////////בית מנחם מוצ"ש י"ז תשרי ב' חוה"מ

שמחת בית השואבה 
עם הזמר החסידי ר' אהרן פרוכטמן והנגן החסידי ר' פיני לנדא

בשעה 20:30

/// בית זלטה כפ"ח ב' יום ראשון י"ח תשרי ג' חוה"מ

'ראלי' הצגה ר' מנחם שרון 'המעיל שהציל'

כינוס ענק לכל המשפחה 
////////////  הסעות ב- 11:45 מתחנות האוטובוס, הסעות חזור בסיום האירוע.

בשעה 12:30 / דמי השתתפות: 10 ₪

////////////בית מנחם יום ראשון י"ח תשרי ג' חוה"מ

שמחת בית השואבה                               
עם הזמר החסידי ר' דודי סויסה והנגן החסידי ר' מנחם טויסטר

בשעה 20:30
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////////// מתנס מעיינות יום שני י"ט תשרי ד' חוה"מ

הצגה תיאטרון רענן 'עסקה מפתיעה' 
//////////////////////////////////////////////////  בנים/בנות בגילאי 4-10 

בשעה 12:00 / דמי השתתפות: 10 ₪

////////// מתנס מעיינות יום שני י"ט תשרי ד' חוה"מ

'סניורה' סרט של גב' טלי אברהמי 
////////////////////////////////////////////// בנות/נערות מכיתה ג' עד ח' 

בשעה 17:00 / דמי השתתפות: 20 ₪

//////////////בית מנחם יום שני י"ט תשרי ד' חוה"מ

שמחת בית השואבה                               
עם הזמר החסידי ר' מנחם פרנקל והנגן החסידי ר' שבתאי מיכאלשוילי

בשעה 20:30

////////// מתנס מעיינות יום שני י"ט תשרי ד' חוה"מ

'עלה קטן' סרט של גב' טלי אברהמי
//////////////////////////////////////////////// לנשים ולנערות מכיתה ט' 

בשעה 21:30 / דמי השתתפות: 40 ₪  כולל פופקורן ושתיה

יום שלישי כ' תשרי ה' חוה"מ///////// מתנס מעיינות

שרגא ליפשיץ מופע להטוטים ייחודי ושמח 
לפידי אש, ג'אגלינג, בובות ענק, ריקוד הבקבוקים ועוד אטרקציות מפתיעות

//////////////////////////////////////////////////  בנים/בנות בגילאי 4-12 

בשעה 12:30 / דמי השתתפות: 10 ₪

יום שלישי כ' תשרי ה' חוה"מ/////////////בית מנחם

שמחת בית השואבה                               
עם הזמר החסידי ר' אוריה שיף והנגן החסידי ר' אלאור ולנר

בשעה 20:30

תאטרון רענן שמח להציג

 

מה גרם לאליעזר הסוחר הממולח
להפסיד עסקה משתלמת כל כך?!

 

הצגת יחיד מרתקת ומפתיעה, בשיתוף הילדים
המלמדת אותנו שיהודי לעולם 

אינו מפסיד מקיום מצווה.
 אדרבה, מי שמקיים מצוות מרוויח יותר!

מתאים לגילאי א-ו (ולכל המשפחה)
ההצגה מגיעה עם תפאורה, תאורה, ומוסיקה מפתיעה...

077רענן עמיהוד -5572429 טלפקס:   |  0 52 -5665228  : ‘ פלא
 t r a a n a n 1 0@gma i l . c om  |  www . t r a a n a n . c o . i l

בעזרת ה‘
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יום רביעי כא' תשרי ליל שמח"ת/////////////////// 

תהלוכה 'ברב עם הדרת מלך' לאסף הרופא
/////////////////////////////  גברים וילדים (ילדים עד גיל 13 בליווי מבוגר)

בשעה 18:25 מכיכר נרות שבת קודש (כיכר היציאה מהכפר)
למידע: ר' מנדי בקרמן 0536290363

יום רביעי כא' תשרי ליל שמח"ת/////////////////// 

תהלוכה 'ברב עם הדרת מלך' למושב אחיעזר       
///////////////////////////// גברים וילדים (ילדים עד גיל 13 בליווי מבוגר)

בשעה 17:45 מבית מנחם, בשעה 17:55 מבית הכנסת נחום יצחק
למידע: ר' מנדי אלפרוביץ' 0523017770

//////בית מנחם יום חמישי כ"ב תשרי מוצאי שמח"ת

הקפות שניות                               
עם הזמר החסידי ר' נמואל הרוש ותזמורתו של ר' גרשון פרישטט

בשעה 20:30

יש עירוב תחומין לאסף הרופא/מושב אחיעזר המבקש לסמוך על העירוב יאמר לפני כניסת השבת או החג נוסח זה:

"הריני מתכוון לזכות לשבת זו/לחג זה במזון שתי סעודות מן העירוב

שהאחראי על בית חב"ד אסף הרופא/ תהלוכה למושב אחיעזר הניח במקום הראוי לכך".

הציבור מוזמן להתוועד

בכל לילה 
בסוכת בית הכנסת החל מהשעה 22:30 ועד אור הבוקר

בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות

סוכות בגבעה

לע"נ הילד דוד בן ר' מרדכי קריכלי

במוצש"ק י"ז תשרי - שירה וזמרה
 עם הנגן החסידי מנדי שיף

ההתוועדות לזכות ר' יוסי ויצמן 

הנהלת הארגון מאחלת 

לכל אחת ואחת מהנשים והבנות 

וכן לפעילות והמתנדבות בארגונים השונים

 בכפר חב"ד - כאן ציווה ה' את הברכה

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

                        

תהא השנה הבעל"ט שנת גאולה וישועה

 שנה שימלא הקב"ה משאלות לבנו לטובה

 בכל המצטרך בבני חיי ומזוני ובכולם רוויחא בגו"ר בריאות נכונה, 

פרנסה בהרחבה ונחת חסידי אמיתי מכל יוצ"ח

שנה שבה מלך המשיח בא

בברכה 

הנהלת ארגון נשי ובנות חב"ד

כפר חב"ד

ארגוני הנשים והבנות בכפרנו:
ארגון הח"ן
חסדי לוי

ארגון "נשי חב"ד הצעירות"
שפרה ופועה 
אחות התמימים

מעגלים
מבצעים

מערך השעורים - שעורי תורה, 
חסידות,  הבית היהודי, המדרשי'ה

ארגון אהבת ישראל
בית התבשיל - "יד בתי'ה"

גמח"ים למיניהם
וועדת ארועים
עמותת עדי עד

בית גאולה
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מתנ''ס מעיינות

חוגגים בכפר: תשרי חווייתי לכל המשפחה
ועד כפר חב"ד בשיתוף המועצה האזורית עמק לוד, מקיים במהלך החודש, ובפרט בימי חול המועד, פעילות חווייתית לכל 

המשפחה.

הפעילות תכלול בנוסף לאירועי שמחת בית השואבה והקפות שניות, ראלי ענק, הצגות ומופעים לבנים, לבנות ולנשים. לוח 
הפעילויות מצורף לעלון זה. 

לצד הפקת אירועי החגים במתנ"ס, הוא מתחדש במיתוג חדש ובמגוון חוגים, כפי שתוכלו לקרוא ולהתעדכן בהמשך העלון 
ובחוברת החוגים המצורפת.  

שניאור מיכלשוילי, וחבר  הפעילות העניפה מתקיימת הודות לשיתוף הפעולה המבורך והמתמיד בין חבר ועד כפר חב"ד, ר' 
המועצה האזורית עמק לוד, ר' שמואל אזימוב, יחד עם מנהלת מחלקת תרבות במועצה, הגב' רונית עמאר. 

מיתוג חדש: מתנ"ס 'מעיינות'
שיפוץ  אלו  בימים  העובר  חב"ד,  כפר  מתנ"ס  על  גם  פסחה  לא  בחינוך  הפיתוח  תנופת 
פרקטים  כדשא,  חדשים  לחיפויים  ויזכה  החוגים,  ובאי  הכפר  תושבי  לתועלת  ושדרוג 

ווילונות חדשים.

שתחי'  יהודית  הגב'  של  הנמרצת  בהנהלתה  מבורכת,  פעילות  של  שנים  עשרות  לאחר 
פייגין )וכאן המקום להודות לה על מסירותה הרבה לילדי כפר חב"ד(. 

המתנ"ס מותג מחדש תחת השם 'מעיינות', בהנהלת הגב' 
שכל  הם,  והבשורה  הגדול  כשהחידוש  גרוזמן,  מושקי 
הרישום לחוגים יעבור מעתה במרוכז במשרדי המתנ"ס, 
מעגל החוגים יורחב ויותאם לכל שכבות הגילאים. מידי 
וחוברת  הקרוב,  החוגים  לו"ז  בעז"ה  יפורסם  חודשיים 
הפרסום הראשונה לחוגי 'מעיינות' מצורפת כבר בגיליון זה.      

חוברת אירועים 
ופעילות מורחבת 
בעמ' 11

בס"ד

הבמה.  על  עולה  ולדר  חיים  של  עטו  מפרי  סיפור  בהיסטוריה,  הראשונה  בפעם 
הסיפור הפך להצגה, הדמויות עטו תלבושות, ודפי הנייר פינו את מקומם לתפאורה 
מסר  עולה  מורכבות,  התמודדויות  שזורה  מרתקת,  עלילה  מתוך  ועשירה.  ססגונית 
ובטחון בה; על מעלת הנתינה, והחשיבות בשמירה על כבוד הזולת. חד על אמונה 

לפרטים והזמנות, צלצלו: 
054-4792456

- מאיר -

כתיבה ותסריט: חיים ולדר ומנחם שרון  |  בימוי והפקה: מנחם שרון  |  לחן ועיבוד מוזיקלי: גיל עקיביוב  |  עיצוב תפאורה: זאב לוי
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חיים ולדר מגיש:

הדר הפקות
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ספורט אתגרי - נפש בריאה בגוף בריא/////////////////////////// 

בהנחיית: איציק לוי
חיזוק  כתפיים,  חגורת  חיזוק  ויצירתיות,  חשיבה  פיתוח  המשלבת:  גופנית  "פעילות 

שרירים, יציבות וגמישות, הפעילות מלווה במשחקי חברה מאתגרים"

שחמט - "והגית בו" //////////////////////////////////////////// 

בהנחיית: יעקב גרשוביץ
מעמיקה,  ולהצליח! השחמט מפתח חשיבה  להתחרות  עולם השחמט,  את  להכיר  "בואו 
קבלת החלטות ועוד. המיטיב לחשוב- יצליח יותר גם בלימוד הגמרא. בחוג נחווה יחד 
מאתגרות.  ותחרויות  פתיחות  משחקים,  מתוך  ולמידה  התבוננות  שחמט,  בעיות  אימון 
המשחק שלנו מרתק במיוחד והתחרות מעודדת את יכולת החשיבה- גם למי שבמקומות 

אחרים מתקשה להתרכז..."על:  

 החוג יתקיים ב2 רמות- בסיס ומתקדמים

 מקהלת "מתנס מעיינות" כיתות ב-ח //////////////////////////// 

בהנחיית: מיכאל שלוש
נשיר ביחד. נפתח את הקול, נלמד איך לשיר ללא זיופים ואיך לשיר בביטחון על במה 

עד המופע הסופי. 

 ////////////////////////////  ציור לגילאי 5-13  - "הצייר החסידי"

בהנחיית: האומן והמחנך החסידי ר' מנדי ירוסלבסקי  
"בחוג שלנו תלמדו את סודות האומנים הגדולים! 

תהנו ליצור ציורים אומנותיים משלכם, והכל באווירה חסידית, כייפית ומקצועית!" 

* חדש! מספר רמות בלימוד ציור על מנת שיתאימו לכולם
 (ב-3 קבוצות גיל נפרדות)

חוגגים
בכפר

ח " ע ש ת ם  י ג ו ח

 רחוב: הרב שניאור זלמן גורליק 2 כפר חב"ד

maayanot824@gmail.com :טלפון: 03-9608022 | מייל 

שעות הרישום לחוגים:  ימים א', ב', ה' בין השעות 9:00-12:00  | ימים ג', ד' בין השעות 16:00-19:00

בנים

סטודיו לנשים ובנות

 /////////////////////////////// נגרות ואלקטרוניקה לגילאי 5-13 

בהנחיית: משה גלייזר
"נגרות - הכרת כלי העבודה ואופני השימוש הנכונים בהם, הכרת חיבורי העץ השונים 
וצביעת העבודות. במהלך החוג יצבעו הילדים עבודות שונות כגון: משחק הוקי, מנורת 

לילה, מכתביה, שרפרף, מתלים, דגמי מטוסים, רעשן לפורים ועוד..         
אלקטרוניקה - הקניית ידע בסיסי בהלחמה עדינה, הכרת רכיבי המעגל האלקטרוני, 
מושגי יסוד בחשמל ובניית מעגלים במארזים. במהלך החוג יצבעו הילדים עבודות שונות 
רובוט,  חנוכיה חשמלית,  מגילת אסתר חשמלית,  סירנה,  נחש חשמלי,  מונופול,  כגון: 

אורגנית, תאורת חירום ועוד."

חלילית כיתות א-ח  //////////////////////////////////////////// 

בהנחיית: מיכאל שלוש
בחוג חלילית אנו לומדים תווים וקצב, מפתחים את השמיעה המוזיקלית, ובנוסף לומדים 

איך לנשוף בכלי כדי להוציא צלילים יפיםעל:  

 החוג מתחלק לפי רמות גיל /// ניתן להביא חלילית טובה מהבית.

 /////////////////////////////////////  תיפוף דרבוקה כיתות א-ח 

בהנחיית: מיכאל שלוש
חוג מלא קצב. נפתח את החוש הקצבי ונלמד את סוגי המקצבים החסידיים והמזרחיים. 

החוג מתחלק לפי רמות גיל /// ניתן להביא דרבוקה טובה מהבית.

32* י"ט אלול תשע"ז * 10.9.17 2      
ד  

ב"
ח
ב

 //////////////////////////// שעורי ערב

יום ראשון  

20:00 פילאטיס עם דגנית מלחן

21:00 פילאטיס דינאמי עם דגנית מלחן

יום שני

20:15 עיצוב דינאמי עם שרהלה ג'יקובס

21:15 חיזוק עם שרהלה ג'יקובס

יום שלישי

19:30 זומבה יהודית (ריקוד) עם מושקא שיף

20:30 חיזוק ועיצוב עם מושקי  גרוזמן

  (HIIT) 21:30  אימון מחזורי לשריפת שומן

            עם מושקי גרוזמן

יום רביעי

20:15 חיזוק בניית עצם עם אסנת דאוד

21:15 אירובי ועיצוב עם אסנת דאוד

שעורי בוקר /////////////////////////// 

יום שני

08:00 חיזוק וחיטוב עם מלכה כהן

יום שלישי

09:00 פילאטיס עם דגנית מלחן

יום חמישי

8:00 בניית עצם עם מלכה כהן

09:00 פילאטיס עם דגנית מלחן

11:00 פלדנקרייז עם דפנה *

יום שישי

08:45 אימון אינטרוולים עם דינה גופין
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סטודיו לנשים ובנות

 /////////////////////////////// נגרות ואלקטרוניקה לגילאי 5-13 

בהנחיית: משה גלייזר
"נגרות - הכרת כלי העבודה ואופני השימוש הנכונים בהם, הכרת חיבורי העץ השונים 
וצביעת העבודות. במהלך החוג יצבעו הילדים עבודות שונות כגון: משחק הוקי, מנורת 

לילה, מכתביה, שרפרף, מתלים, דגמי מטוסים, רעשן לפורים ועוד..         
אלקטרוניקה - הקניית ידע בסיסי בהלחמה עדינה, הכרת רכיבי המעגל האלקטרוני, 
מושגי יסוד בחשמל ובניית מעגלים במארזים. במהלך החוג יצבעו הילדים עבודות שונות 
רובוט,  חנוכיה חשמלית,  מגילת אסתר חשמלית,  סירנה,  נחש חשמלי,  מונופול,  כגון: 

אורגנית, תאורת חירום ועוד."

חלילית כיתות א-ח  //////////////////////////////////////////// 

בהנחיית: מיכאל שלוש
בחוג חלילית אנו לומדים תווים וקצב, מפתחים את השמיעה המוזיקלית, ובנוסף לומדים 

איך לנשוף בכלי כדי להוציא צלילים יפיםעל:  

 החוג מתחלק לפי רמות גיל /// ניתן להביא חלילית טובה מהבית.

 /////////////////////////////////////  תיפוף דרבוקה כיתות א-ח 

בהנחיית: מיכאל שלוש
חוג מלא קצב. נפתח את החוש הקצבי ונלמד את סוגי המקצבים החסידיים והמזרחיים. 

החוג מתחלק לפי רמות גיל /// ניתן להביא דרבוקה טובה מהבית.

32* י"ט אלול תשע"ז * 10.9.17 2      
ד  

ב"
ח
ב

 //////////////////////////// שעורי ערב

יום ראשון  

20:00 פילאטיס עם דגנית מלחן

21:00 פילאטיס דינאמי עם דגנית מלחן

יום שני

20:15 עיצוב דינאמי עם שרהלה ג'יקובס

21:15 חיזוק עם שרהלה ג'יקובס

יום שלישי

19:30 זומבה יהודית (ריקוד) עם מושקא שיף

20:30 חיזוק ועיצוב עם מושקי  גרוזמן

  (HIIT) 21:30  אימון מחזורי לשריפת שומן

            עם מושקי גרוזמן

יום רביעי

20:15 חיזוק בניית עצם עם אסנת דאוד

21:15 אירובי ועיצוב עם אסנת דאוד

שעורי בוקר /////////////////////////// 

יום שני

08:00 חיזוק וחיטוב עם מלכה כהן

יום שלישי

09:00 פילאטיס עם דגנית מלחן

יום חמישי

8:00 בניית עצם עם מלכה כהן

09:00 פילאטיס עם דגנית מלחן

11:00 פלדנקרייז עם דפנה *

יום שישי

08:45 אימון אינטרוולים עם דינה גופין
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 /////////////////////////////////////////////// J חוג מחול -סטודיו

בהנחיית: שרהלה ג'יקובס
"החוג מתאים לילדות שאוהבות ורוצות לרקוד. בחוג מודגשת עבודה על גמישות, טכניקה, 
קורדינציה ועוד...והכל בשמחה והמון אהבה לכל אחת. בסוף השנה נופיע יחד במופע ענק!"

ריתמיקה – גילאי 3-6 -סול לה סי עם דסי /////////////////////////// 

בהנחיית: דסי אדרעי
"אם הבת שלך אוהבת לרקוד, לשיר, להציג ולספר סיפורים- את מוזמנת לשלוח אותה לחוג 

של דסי. נלווה את החוויה במוזיקה, כלי נגינה ואביזרים מיוחדים..." 

גיטרה מתחילות /////////////////////////////////////////////////// 

בהנחיית: מושקי בלומברגר
נכיר את הגיטרה, נלמד פריטות פשוטות, קלאסיות, PICKING, מקצבים, אקורדים בסיסיים 

ונלווה ניגונים ושירים חסידיים.: 175 שח לחודש 

יש להגיע עם גיטרה לחוג

 /////////////////////////////////////////////////  גיטרה מתקדמות 

בהנחיית: אוריליה ביטון  
בחוג למתקדמות נתחיל בקריאתם של תווים ומנגינות סולו קלות, לאט ובהדרגה נתקדם 
לניגונים ושירים קשים יותר בסולו וליווי משולבים, נלמד אקורדים מורכבים יותר מהרגילים, 
ניגונים עם פתיח וסיום מיוחדים בשילוב של סולו וליווי וכן פריטות מסוגים שונים... בקיצור: 

ממש לנגן בגיטרה כמו האלופים:) 
*2 קבוצות גיל.

יש להגיע עם גיטרה לחוג

 ///////////////////////////////////////////////////////// חוג אפיה 

בהנחיית: לאה ליפשיץ
"בואו לטעום ולהנות מחוג אפיה חוויתי שבו נכיר ונכין מגוון מאפים, עוגות, עוגיות וקינוחים, 
נרכוש ידע ונתנסה בטכניקות שונות במטבח: נלוש, נרדד, נערבב, נקציף, נזלף, נקשט ועוד. 
בסיום כל מפגש תצאו עם תוצרים טעימים ומיוחדים מעשה ידיכן! בתיאבון:) "(3 קבוצות גיל)

 /////////////////////////////////////////// חוג ספורט לכיתות א-ד 

בהנחיית: תמר בר מעוז
וגמישות,  תנועה  אירובי,  ספורט,  משחקי  במיוחד:  ספורטיבית  לחוויה  אלינו  "הצטרפי 

התעמלות קרקע, עמידות שונות, והמון גיוון עם אביזרים מקצועיים!" 

סול לה סי
עם דסי
שיעורים•חוגים•הפעלות•מסיבות•ימי הולדת

בנות 
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 ///////////////////////////////// "בקצב שלך" - דרמה משחק שירה 

בהנחיית: חיה גלייזר
"בואי לפתח כשרונות, ביטחון לבנות, יכולות לגלות ולהכיר בכוחות."

*לגילאי גן עד תיכון, קבוצות גיל נפרדות (לפי הרישום)

אמנות //////////////////////////////////////////////////////////// 

בהנחיית: שרה רונית   
"בחוג אמנות ניצור יחד: עבודות פסיפס, ציור, פיסול, עיסת נייר, ריקוע, תכשיטנות ועוד. 

עם ידי הזהב שלכן נגיע רחוק!"

כיתות א-ח, קבוצות גיל נפרדות.

"לצבוע את הרגש" - ציור התפתחותי לילדות//////////////////////// 

בהנחיית: לבנה שלו
"היצירה מעוררת סקרנות ומעודדת אינטראקציה חברתית, פיתוח מיומנויות, מוטוריקה עדינה, 
הבנת הנשמע, חופש יצירה ומעניקה ביטחון עצמי. באומנות יכול הילד לבטא את עצמו, את 

צרכיו ורגשותיו, ולהביע את עולמו הפנימי באופן חווייתי ויצירתי. 
מחקרים מוכיחים כי היצירה תורמת מאד להתפתחות תקינה ולאינטליגנציה רגשית"

*גילאי 3-7

 //////////////////////////////////////// פאר התיפוף- חוג דרבוקות 

בהנחיית: פאר טוויל
"איזה קצב! איזו אווירה... יחד נלמד מקצבים בסגנונות שונים, סוגי דרבוק ומהלכים, נפתח שליטה 
בכלי ונמקסם את יכולות התיפוף. במהלך החוג נכיר את יסודות המוזיקה ונתוודע להיסטוריה 

המרתקת של הדרבוקה: מקורה, צורותיה השונות ועוד..  גם את מוזמנת להיכנס לקצב:)" 

 //////////////////////////////////////////////// חוג מנדלה לנערות 

בהנחיית: שרהלה טוויטו
"חוג תרפיה באומנות דרך מנדלה, חוג של חוויה ותהליך אישי בדגש על יצירתיות, הנאה, 

בטחון עצמי, שיתוף, מסוגלות ,כישורי חברה, העצמה ועוד."

 ////////////////////////////////////////////////// חוג ציור מקצועי 

בהנחיית: נחמה דינה קוזלובסקי
בו נלמד את יסודות הרישום והציור. צביעה נכונה בשיטות שונות. אור וצל, פרספקטיבה, ועוד. 

תוצאות מרהיבות! כל אחת יכולה!
לכיתות ג-ה בצבעי מים, ובצבעי גואש. 

לכיתות ו-ח בצבעי אקריליק על בדי קנבס. 
כיתות ט' ומעלה, אקריליק על קנבס.

קבוצת נשים תיפתח על פי ביקוש



ועד כפר חב"ד

ועד
כפר
חב”ד

ופרצת
ימה

וקדמה
וצפונה

ונגבה

הפצת
   מעיינות

     החסידות

ב"ה

כמיטב המסורת רבת השנים הציבור כולו מוזמן להשתתף 
בשמחת הקפות שניות

 שתערך אי"ה ברוב עם 

במוצאי שמחת-תורה
 יום ה' כ"ב בתשרי תשע"ח )12.10.17(, בשעה 20:30

בביהכנ"ס 'בית מנחם' בכפר-חב"ד

בהשתתפות
רבנים ואישי ציבור

תזמורתו של
ר' גרשון פרישטט שיחי'

עם הזמר החסידי
ר' נמואל הרוש שיחי'


