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דבר היו"ר
תושבים יקרים!

לאחר שעבר על כולנו חג פסח מלא וגדוש בשמחת החג ובענייניו הרוחניים, אאחל לכל אחד ואחת מאיתנו שיהיה חג זה נתינת כח 
של חירות פנימית ואמיתית לכל השנה כולה.

בתקופה האחרונה פעלנו רבות בשיפור השירותים לתושבי הכפר כפי שתוכלו לראות בחוברת המצ"ב.

השקענו בתחומים רבים ומגוונים ובעז"ה נמשיך ונעשה לרווחת התושבים כראוי ל'כפר של הרבי'.

דלתי פתוחה בפני כל אחד ואחת מכם ואשתדל לתת מענה ראוי ולהיות לעזר ביחד עם חברי הועד בכל הנדרש.

כפי שהתחייבנו מראש, כל אחד מחברי הועד קיבל על עצמו תחום טיפול וברצוני להודות לכל אחד מהם מעל במה זו על עשייה 
מבורכת ועל השקעה מזמנם וממרצם לרווחת התושבים.

ברצוני להודות לידידי, ראש המועצה האזורית עמק לוד, מר דוד יפרח שי' על עשייה מבורכת, שיתוף פעולה והשקעה מעל ומעבר 
לרווחת תושבי הכפר, על דאגה כנה ובלתי מתפשרת ועזרה בכל המצטרך לכפר ולתושביו.

נמשיך בכוחות משותפים לעשייה מרובה ומבורכת בכל המישורים למען כלל התושבים ולנחת רוח הרבי נשיא דורינו.

בברכת קיץ בריא,
שמעון רבינוביץ

דבר הרב
תושבי כפר חב''ד היקרים,

ימי ספירת העומר, הינם ימי אבל וצער על פטירתם של עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה.

מובן כי תלמידי רבי עקיבא היו צדיקים ובעלי מדרגה גבוהה, נוסף על כך שבוודאי שמעו מרבם לא פעם כי "ואהבת לרעך כמוך זה 
כלל גדול בתורה". איך, אם כן, הגיעו למצב בו לא נהגו כבוד זה בזה, עד שהקב"ה סילק אותם מהעולם בפרק זמן קצר?

מסביר הרבי, כי כל אחד מתלמידי רבי עקיבא הלך בדרך ייחודית בעבודת ה'. אחד הדגיש את הדרך של אהבת ה', שני הדגיש את 
הדרך של יראת ה', וכן הלאה. ומכיוון שהם היו תלמידי רבי עקיבא שהדגיש את האהבה והדאגה לזולת, השתדלו בכל כוחם לשכנע 
את חבריהם שגם הם יעבדו את ה' בדרך שנראית בעיניהם, ודווקא באותה הדרך. וכאשר החברים לא קיבלו את דעתם, הביא הדבר 

לכך שלא נהגו כבוד זה בזה.

עם זאת, תלמידי רבי עקיבא לא טעו בגישה היסודית, שכל יהודי ערב לכך שגם זולתו יעבוד את ה' כראוי. אלא שהדבר תלוי אם 
מדובר על פרטים בעבודת ה' או על היסודות והכללים: כאשר מדובר על הפרטים, יכולים בהחלט להיות חילוקים בין זה לזה – 
בהתאם לאופי המיוחד שהקב"ה ברא את כל אחד ואחת. האחד נמשך בטבעו יותר ללימוד התורה והשני למעשי חסד. זה נמשך יותר 
לעסוק במבצע תפילין, וזה שמח להשקיע את זמנו במבצע כשרות. הדבר בהחלט נכון וראוי, משום שאדם צריך לנצל את הכוחות 

והחושים האישיים והייחודיים שניתנו לו מלמעלה. 

אך ישנם דברים שהם יסודות בעבודת ה' וסביבם צריכים יהודים וחסידים להתאחד בהחלט, ולהשפיע זה על זה להתנהג על פי 
אותם כללים, ועל יסודות אלו להקים ולהעמיד את הדור הבא – את בנינו ובנותינו היקרים שיחיו. 

המקרה הנורא שאירע לתלמידי רבי עקיבא, מעורר אותנו לחזק את האחדות והכבוד בינינו – אך גם להתלכד סביב אותם עניינים 
שצריכים להיות משותפים לכולנו בעבודת ה'. אותם יסודות היהדות והחסידות שרבותינו נשיאינו מסרו את נפשם להחדיר בחסידים 

ובכלל ישראל, והם משתוקקים ומצפים לכך שכל אחד ואחת מאתנו יתנהג על פיהם. 

נתחזק כולנו בקבלת עול ויראת שמים, בבית, ברחוב ובהנהגה הכללית. בהשתתפות קבועה בשיעורי תורה. באהבת ישראל ודאגה 
כנה ואמיתית זה לזה. שנרצה באמת בטובת זולתנו ובוודאי לא נחשוב עליו רעה. ובזכות זה נזכה כולנו להתראות עם הרבי בגאולה 

האמיתית והשלמה בקרוב ממש, ומלכנו בראשינו. 

   shimon@kfar-chabad.com :לפניה בכל ענין

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

תחום אחריות: חבר הועד ר' שניאור מיכאלשווילי 0547960770

פסח בכפר
גולת הכותרת של פסח תשע''ו בכפר חב''ד הייתה ללא ספק מערכת הפעילויות והאירועים לכל המשפחה. ההפעלות לילדים 
ולנוער, ערבי נשים ונערות וכינוסי תורה לגברים. תושבי כפר חב''ד שמחו לגלות שילדיהם יוכלו ליהנות בימות החופשה גם 

בכפר וכי השנה לא מוכרחים לצאת החוצה לפקקים רק בכדי להגיע ליעד צפוף, עמוס וללא פיסת צל פנויה לישיבה.

 הבשורה הזו החלה כבר מעת חלוקת העלונים שבהם פורטה התוכניה המלאה, נמשכה לימי החופשה שקדמו לחג, והגיעה 
לשיאה בימי חול-המועד כשמאות מילדי כפר חב''ד השתתפו בפעילויות השונות. די היה בעיון קצר בעלון פסח בכדי לראות 
שהשנה כפר חב''ד הולך להיות תוסס במיוחד בפסח. כל אחד מבני המשפחה מצא את האירוע או הפעילות המתאימים לו, הן 
בימים שקדמו לחג והן בחול-המועד. ואכן, בהתאם לתוכניה שפורטה בעלון-"אירועי פסח", בימי החופשה התקיימו הפעלות 
לילדים: מופעים, הצגות, ראלי ענק, פעילות "בבואה", הפנינג ''כללית'', פעילות ''תופפיה'', מופע להטוטים, הקרנת הסרט 
נהנו מערבי חברה מלאי תוכן, הרצאות  ונערות  'ראלי' לילדים. נשים  וכינוס  'רגע אחד ענק', אטרקציות במתחם המתנ''ס 
וסדנת פיסול אומנותי בפירות וירקות. מאות מתושבי הכפר, אבות ותמימים, השתתפו בכנס י''א ניסן המרכזי בבית מנחם, 
כתיבת פ''נים בחדר של הרבי ב-770, כינוסי תורה מרכזיים ב-א' ו-ד' דחוה''מ, באירוע ה'הקהל' של התמימים ובתהלוכות 

לישובי הסביבה בשביעי של פסח.

מתנ"ס יצירה שע''י ועד כפר חב"ד בראשות גב' יהודית פייגין, חברי ועד הכפר ור' שניאור מיכאלשוילי יחד עם חבר המועצה 
בכוחות  שפינר,  שרה  והגב'  עמאר  רונית  הגב'  לוד:  עמק  מועצת  של  ונוער  תרבות  מחלקת  ומנהלות  אזימאוו  שמואל  ר' 

מאומצים ובהשקעה נמרצת, הכינו לכולנו חופשת פסח מהנה, חווייתית, חסידית ובלתי נשכחת.
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אירועים בקהילה והתועדויות

תחום אחריות: יו''ר הועד ר' שמעון רבינוביץ 0528797791 \ חבר הועד ר' שאול בייטש 0545343746

ראלי פסח 
בבית כנסת 'המרכזי' בכפר חב"ד, התקיים ביום שלישי של חול המועד, 'ראלי 
פסח' שארגן הועד עבור ילדי כפר חב"ד. מאות ילדים השתתפו בכנס ההקהל 
יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  של  הולדתו  יום  לכבוד  הרבי,  להוראת  בהתאם  הגדול 

שניאורסון נ"ע, אביו של הרבי ויום הברית של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

דברי תורה וברכה נשמעו מפי המד"א הרב מאיר אשכנזי שי' ולאחר מכן צפו 
הילדים בילד הפלא הלהטוטן ובהצגה מיוחדת על החסיד שעשה 'סדר' במרתפי 
הקג"ב. בהמשך אמרו הילדים פסוקים וחולקו מטבעות לצדקה. מהכנס יצאו 

הילדים למבצע מיוחד שבמהלכו השתתפו בתהלוכות בשביעי של פסח.

כמידי שנה, את הכנס ניהל והפיק ביד רמה הרב מנדי אלפרוביץ, משפיע הת"ת 
בכפר חב''ד בשיתוף מתנ"ס יצירה שע"י ועד הכפר.

יום הבהיר י"א ניסן 
כבר בערבו של יום התאספו מאות מאנ"ש, ידידי ומקורבי חב''ד להתועדות בבית הכנסת 'בית מנחם' בכפר חב"ד.

את ההתוועדות פתח המנחה וחבר ועדת ההתוועדויות, ר' משה הורביץ שהזמין את המשפיע הרב זאב קסלמן לפתוח בפרק 
התהילים של הרבי – פרק קט"ו. מיד לאחר מכן קרא יו"ר ועד כפר חב"ד, ר' שמעון רבינוביץ את מכתבו של הרבי להתוועדות 

י"א ניסן בכפר חב"ד.

המשפיע הרה"ח דוד אבא זלמנוב הביא משיחותיו של הרבי אודות י"א ניסן, את דבריו נשא בחן אופייני ובנימת האמת החזקה 
שלו הנוגעת בשומעים ומחלחלת את הדברים לנפש פנימה.

לאחר פרקי שירה וזמרה מאת הזמר החסידי ר' שמחה פרידמן והת' לוי פיזם בליווי תזמורתו של ר' אלאור ולנר, נשא דברים 
רב שב"ס הרב יקותיאל יהודה ויזנר שליט"א. 

המרא דאתרא הגאון החסיד הרב מאיר אשכנזי שליט"א, ריתק את הקהל הגדול בסיפורים והוראות מהרבי.

כן נשאו דברים הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב משה שלמה עמאר שליט"א שדיבר על מעלתו של יום והזכיר את 
מלחמתו של הרבי בעניין מיהו יהודי.

האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא שליט"א סיפר על קשרי אבותיו זצוק"ל עם הרבי.

ראב"ד אגודת ישראל ורב שיכון הרבנים בירושלים הגאון הגדול הרב בנימין אדלר שליט"א נכח באירוע ודיבר אודות גדולתו 
של הרבי בשדות התורה ובמעיינות החיים.

לדוכן הנואמים עלו בזה אחר זה; הגאון החסיד הרב משה הבלין שליט"א - רב העיר קרית גת וחבר בין דין רבני חב"ד, הגאון 
הרב צבי מרדכי שטיינמץ שליט"א - רב חסידי ויזניץ בירושלים, האדמו"ר מלייפניק שליט"א, האדמו"ר מביטשקוב שליט"א, 
הגאון הרב משה נחשוני שליט"א - רב בראשון לציון והגאון הרב זושא הורביץ שליט"א - רב קהל חסידים, כל אחד בשפתו 
הוא דיבר על גדלותו של הרבי והשפעתו הרבה לדורנו, על הקשר האישי שלהם עם הרבי ועם משנתו ועל פועלם של חסידי 

חב''ד.

ועל  יהודי  ובעולם, על הדאגה לכל  ניסן, נשא דברים חמים על פעילות חב"ד בארץ  זוהר, שנולד בי"א  חבר הכנסת מיקי 
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הנוכחות היהודית של חב''ד בכל תפוצות ישראל ברחבי הגלובוס.

השליח הנודע הרה"ח הרב שבתי סלבטיצקי שליט"א התועד עם הקהל.

כן השתתפו בהתוועדות: האדמו"ר מבישטנא שליט"א, הרבנים הגאונים שליט"א: הרב משה גלבשטיין מבכירי רבני הכשרות 
בארץ, הרב ישראל סלומון - רב 'תל השומר', הרב יצחק מוזגשוילי רב קהילה בלוד. הרב אליעזר ברוד - רבו של כרמי יוסף, 
הרב הרצל כהן רב שב"ס מרכז, הרב נפתלי וועקנין רב שכונה בלוד, הרב יקותיאל גרין מחבר ספרי חסידות, הרב מאיר גרוזמן 
מראשי ישיבת תומכי תמימים המרכזית, הרב חיים פרוס, הרב דב טברדוביץ, הרב בנימין כהן - רב ברמלה, הרב סעדיה 
מעטוף - רב ברקת. הרב מיכאל מויאל, הרב יעקב אדרעי, הרב אליעזר מזרחי והרב החסיד הרב ברוך גופין מזקני כפר חב"ד.

תודה מיוחדת לרב משה גלבשטיין על העזרה והסיוע בארגון ההתועדות
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שמחה כללית 
לאחר תקופת שיפוצים והרחבות במרפאת 'כללית' בכפר, נערכה חנוכת המרפאה בחגיגה גדולה, כשמוזמני הכבוד היו לא 

אחרים מאשר הנכבדים הצעירים - ילדי כפר חב''ד. 

'כללית' בשיתוף ועד הכפר הפיקה ברחבת מרפאת כללית המחודשת יום כיף שכולו הפעלות לילדי הכפר. לצד מתנפחים, 
דוכנים והפנינג ענקי. נערך גם טקס חנוכת הבית וקביעת מזוזות במרפאה במעמד המרא דאתרא הרה''ח הרב מאיר אשכנזי 

שליט"א. 

כיבדו את האירוע בהשתתפותם: יו"ר ועד כפר חב"ד ר' שמעון רבינוביץ, ראש המועצה מר דוד יפרח, סגן ראש המועצה ר' 
בנימין ליפשיץ, ר' מנחם לרר, חברי ועד הכפר, חברי המועצה האזורית ובכירי קופת חולים כללית. 

התועדות חסידית במשרד 
שביקר  קוטלרסקי,  משה  הרה''ח  לעניני-חינוך,  המרכז  יו"ר  סגן 
בישראל הגיע למשרדי ועד כפר חב"ד להתועדות מיוחדת עם חברי 
הועד. את ההתועדות והמפגש המיוחד יזם יו"ר הועד והשתתף בו 

גם המרא דאתרא הרה"ח הרב מאיר אשכנזי. 

לאורח  כהוקרה  הועד  יו"ר  העניק  המיוחדת,  ההתועדות  במהלך 
המיוחד שי מחברי הועד - הגדה מפוארת מעור תוצרת חברת 'רובר' 

מכפר חב"ד. 

צילום: אתר 'חב"ד שטרועם'
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תברואה ותשתיות

תחום אחריות: חבר הועד ר' נחמן רייכמן 0544960777

שומרים על כפר נקי 
אווירת הניקיון הכללית שאופפת כל בית ובית החל מהרגע שריח הפסח נישא באוויר, דבקה גם בועד הכפר שהעמיד משאבים 

ייעודיים לטובת מחלקת התברואה ושיפורה לאורך כל ימות השנה.

בנוסף לתשתית הניקיון הקיימת, הכוללת חברת ניקיון הדואגת לחזות פני הכפר 6 ימים בשבוע, גם הרכב המטאטא אחת 
לשבועיים יוצא לסיורים מוקפדים. הוא מנקה את הכבישים ומדרכות הכפר ביסודיות ונוסע גם ברחבות בתי הכנסת.

בנוסף, ועד הכפר שכר חברת גינון המפעילה באופן קבוע צוות באזורי הכפר השונים לתגבורת ולשמירה עקבית על גינון 
מטופח וחזות נעימה בכל רחבי הכפר. 

לפני הפסח, שידרג ועד הכפר את כיכרות הכפר ונשתלו כ-1430 פרחי נוי עונתיים. כמו כן, ועד הכפר בשיתוף המועצה, החל 
במערך מקיף של הנגשת מדרכות הכפר למעבר נכים ולנשים עם עגלות בכ-10 מוקדים קהילתיים - מרכזיים.

פרויקט הצללה 
בימים אלו החלו העבודות לפרויקט הצללה בגני משחקים ציבוריים בכפר ביוזמת ועד כפר חב''ד ובשיתוף המועצה האזורית 

עמק לוד. הפרויקט יחל בזמן הקרוב בגני השעשועים בשכונת לוי יצחק החדשה ובשיכונים החדשים.

מעון-יום 
בעקבות נהלים חדשים מטעם משרד הכלכלה, ועד כפר חב''ד ביצע ב-'מעון חיה מושקא' פרויקט חיפוי כללי בכל קירות 

המעון בגובה של מטר וחצי מהקרקע. בנוסף, הותקנו מזגנים חדשים בחדרים שונים.

על כל זאת ועוד מצטרפת המגמה הכללית בקרב חברי הועד לאתר את הטעון שיפור וליישם תכתיבים שמטרתם לייצר סביבה 
נקייה, בריאה ובטוחה עבור ילדי כפר חב''ד. 



8 \ עלון מידע תקופתי \ אייר תשע"ו 

קעמפסח 
לראשונה נהנו ילדי כפר חב"ד מ-'קעמפסח' מושקע וחווייתי בזמן החופשה, שבוע מלא וגדוש בפעילויות מיוחדות, לימודים 

מהנים, ואטרקציות חדשניות. את הקעמפ הדריך צוות מסור ומיומן מתלמידי תות"ל המרכזית בלוד.

'קעמפסח' נפתח בשרשרת החיול המסורתית של 200 מילדי כפר חב''ד.  במהלך הגיוס כל חייל נרשם וצורף לצבא האדיר, 
משם התקדמו החיילים לעבר כינוס הפחיתה אשר במהלכו שמעו אודות כללי הצבא. המדריכים הפתיעו את החיילים בכניסות 

מיוחדות תוך שהם לבושים בלבושי מלכות מהודרים.

לאחר מפגש היכרות קצר, עלו החיילים לצפייה בסרט ענק ומושקע שנערך במיוחד עבור 'קעמפסח', קטעי דרמה, קומדיה 
וחלקים נוספים בבימוי והפקת התמימים. כיאה לחיילי צ"ה, חתמו בצפייה משותפת בווידיאו אקטואלי ומעניין של הרבי.

חיילי הסיירות הגבוהות זכו להשתתף בפעילות לילית שנמשכה להתועדות ארוכה וחסידית אל תוך הלילה.

בבוקר היום שלמחרת לאחר מסדר הבוקר, ההתעמלות הידועה ותפילת שחרית, קיבל כל חייל חולצה איכותית אשר סמל צבא 
ה' מתנוסס עליו בפאר, בחסותם של 'עוף חב"ד – ליפשיץ' ומאפיית המצות בכפר. פעילות יום-שישי קצרה וחווייתית עברה 

על החיילים והם יצאו לשבת בבית ולמנוחה לקראת השבוע העמוס שלפניהם.

בשבת נערכו התועדויות י''א ניסן מיוחדות לצוות ה'קעמפסח', לצד סעודות שבת בתרומת קייטרינג ריבקין.

בבוקרו של יום ראשון לאחר המסדר התפילות, הארוחות המזינות והלימודים המעניינים מתוך החוברת הנפלאה, יצאו כל 
נהנו מהפעלות  החיילים  הנהדרים.  ובמרחביו  המיוחדות  באטרקציות  הידוע  בגין'  ב-'פארק  מיוחד  לטיול  'קעמפסח'  חיילי 
לשתי  נחלקו  החיילים  בה  'מלחמת התקשרות'  פתיחת  על  קצרה שבישרה  נערכה מתיחה  ולסיום  עם המדריכים  מיוחדות 
קבוצות. כל קבוצה קיבלה שלל משימות ומטלות במהלכן הוצרכו לבטא את נושא הקבוצה בצורה הטובה ביותר. בין השאר, 
הוכרזה  שני  יום  בסיום  ואתלטיקה.  ספורט  ותחרויות  נבחרות,  הצגות  בע"פ,  תניא  לימוד  תחרות  נוספות:  תחרויות  נערכו 

הפלוגה המנצחת לאחר יממה של מלחמה קשה ותחרות צמודה ביותר.

כשהגיע היום האחרון של הקעמפ, כבר בבוקר ניתן היה להרגיש כי קשה על כולם הפרידה.  

וכולם יחד הצטרפו  מסדר הסיום נערך בצורה מיוחדת לכבוד היום האחרון. המדריכים הגיעו לבושים בתחפושות שונות, 
לשירה אדירה של המנוני הסיום.

החיילים נעמדו לתמונה משותפת המציגה את העוצמה המיוחדת שיש לילדי כפר חב"ד, חיילי הרבי.

מיד לאחר התמונה עלו החיילים לאחת מהפעילויות האהובות עליהם הנקראת בשם 'משפט צוות' בו שופטים את הצוות 
באופן פרטי על מעלליו. התכנית הייתה מבדרת במיוחד ולמרות צליל הסיום של היום האחרון, נשמעו פרצי צחוק רבים מכל 

פינה.  

לאחר הפסקה קצרה, במהלכה ניתן  זמן לדבר ולהיפרד מהמדריכים האהובים, עלו החיילים ל'באנקעט' הסיום המרגש.

ב'באנקעט' שמעו החיילים דברי פרידה מהצוות הבכיר, ביניהם המרכז, הגנרל, ואנשי צוות נוספים. בנוסף, ערכו החיילים 
והצוות גראמנים )-שירונים קצרים בחרוזים נאים כתודה לאנשי הצוות המסורים( ולאחר המנוני הפרידה וקבלת ההחלטות 

הטובות יצאו החיילים לעבר בתיהם חמושים ברגשות חסידיים גואים ובשי מיוחד שקיבל כל חייל.

ברגעים האחרונים של קעמפסח, פגשנו את אחד החיילים:

"הפרידה קשה, הדמעות בעיניים אבל אנחנו חיילים לעד! מוכנים למלא אחר כל פקודה מרבינו! ומחכים מייחלים ומצפים אנו 
לקראת בא הגואל משיח צדקנו בקרוב ממש!"

ועדת החינוך

תחום אחריות: חבר הועד ר' יעקב קעניג 0523770909 \ חבר הועד ר' בן-ציון שיינברגר 0526902026 
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 טנא של ברכות 
כאן המקום להודות לכל העומדים מאחורי קעמפסח – כפר חב''ד:

ראשי ועדת החינוך: ר' יעקב שי' קעניג, ור' בנצי שי' שיינברגר.

חבר הועד: ר' נחמן שי' רייכמן על תרומתו הכבירה בכל המערך הלוגיסטי.

מועצה אזורית עמק לוד מחלקת החינוך, תחבורה, ביטחון ולמנהלת אגף תרבות  הגב' רונית שתחי' עמאר

מזכיר ועדת החינוך: ר' נתן שי' גלבשטיין 

משפיע הת"ת: הרב מנחם מענדל שי' אלפרוביץ 

המרכז ומנהל הקעמפ: הת' מנחם מענדל שי' לסאוו

לצוות המסור: 

הת' שולם קנייבסקי, הת' אברהמי בלוי, הת' משה זאב יעקובוביץ, הת' שמואל זייגן, הת' בנימין וילנקין

ולכל צוות הקעמפ המסור - תלמידי תומכי תמימים המרכזית בלוד:

הת' בנימין מיכאלשווילי, הת' יענקי מרטון, הת' יעקב אמיתי, הת' ליאב גשמא

הצלם - מענדי שי' אדרעי

המפקדים התמימים היקרים:

מענדי אייזנבאך, דובי אייזנבאך, לוי אמיתי, מענדי בוטמן, שמואל בורש, שמואל ביטון, מענדי ביטון, יוני ברוד, יוסי 
זילברשטרום, שילה  וולנר, איתמר  וייס, מאיר  יוסי  גולדברג, אריה גלבשטיין, ברוך  גערליצקי, שמוליק דוברוסקין, 

חורש, דובי טייכטל, מוטי לביוב, שניאור לוין, יוסף מעודה, שניאור קפלן, יוסי רודרמן, לוי שם טוב, יצחק לפידות.

תודה מיוחדת להנהלת 'אור שמחה' וצוות המקום:

 ר' וועלול סלאווין 

ר' דני שאבי, הגב' טובה אפנהיימר, הגב' ר. קליין  ור' איציק שיף

בברכה,

שמעון רבינוביץ יו"ר
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רווחה ומקוואות

תחום אחריות: חבר הועד ר' יהושע סגל 0544770355

פסח, מצה וסבסוד 
ומעניקה  נענית לבקשת הועד  מידי שנה מאפיית המצות בכפ''ח 
הוסיף  השנה  הכפר.  תושבי  עבור  מצות  קילו  לכל  מיוחד  מחיר 
ועד הכפר סבסוד משלו נוסף על ההנחה המשמעותית שהעניקה 
המאפייה, ותושבי הכפר נהנו ממחיר חסר תקדים ומשירות אדיב 

ומסור מצד עובדי המאפייה.

רווחה לתושבים
חברי עמותת כפר חב"ד מסכמים חודש עמוס ומוצלח במיוחד

כשבוע לאחר חג הפסח התקיימה ישיבה מסכמת של חברי 'עמותת כפר 
חב"ד'. הישיבה שנערכה במשרדי ועד הכפר, נועדה להציג לפני החברים 
דפסחא'  'קמחא  לקופת  הנוגעים  והנתונים  המספרים  של  מסכם  פירוט 
של העמותה בתקופה שקדמה לחג וכדי להפיק לקחים שיסייעו להמשך 

פעילות העמותה בעתיד.

בקרמן,  שמעון  ר'  הרה"ח  פרוס,  חיים  הרב  הרה"ח  חלק  נטלו  באסיפה 
הרה"ח ר' משה רוזנפלד, הרה"ח ר' יהושע סגל, הרה"ח ר' לוי יצחק רסקין, 

הרה"ח ר' רמי מאיר, הרה"ח ר' בן ציון רסקין ומזכיר העמותה, הרה"ח ר' צבי ויגלר.

בפתח האסיפה, שנוהלה על ידי מזכיר העמותה, צוינה פעם נוספת העובדה המרגשת והמחייבת, לפיה קופה זו הפועלת בכפר 
חב"ד זה עשרות שנים, זכתה פעמיים בשנה – בערב חג הפסח ולקראת חגי תשרי – להשתתפות כספית ישירה של כ"ק אדמו"ר 

כמו גם לברכותיו הקדושות לעוסקים בה.

לאחר מכן הציג המזכיר את הנתונים המספריים המפורטים, מהם עולה כי בחודש ניסן האחרון חילקה הקופה תמיכות ל-194 
משפחות נצרכות. סך כל התמיכות שחולקו לפי קריטריונים קבועים ובהתאם לשיקול דעת חברי העמותה, עמד השנה על 312 
אלף ₪. כ-34 אלף₪ מן הסכום הזה נתרמו על ידי תורמים נדיבי לב, תושבי הכפר עצמם, בהם לא מעט אנשים שהצטמצמו 

בין-הזמנים חסידי 
חב"ד  כפר  ועד  הזמנים של  בין  ישיבת 
הפסח  חופשת  בימות  השנה  נערכה 
במקלט בית הכנסת 'בית מנחם'. משפיע 
אלפרוביץ,  מענדל  מנחם  הרב  הת"ת 
ניהל את הישיבה ועשרות המשתתפים 
זכו לסדרי שיעורים מרתקים בחסידות 

ובנגלה ונהנו מכיבוד עשיר בכל יום. 

בין המשתתפים התקיימה הגרלה גדולה 
על ספרי קודש מתורת רבינו וכן הוענק שי מיוחד לתמימים שהתמידו להשתתף במסגרת הישיבה בימי החופשה.
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מגעים למען
דיור בכפר  

שר הבינוי והשיכון ח"כ יואב גלנט ביקר בכפר 
חב"ד. 

יו"ר הועד, סייר עימו ברחבי הכפר ועמד איתו 
אסטרטגיות  ועל  השונות  הדיור  בעיות  על 

אפשריות בנידון.

ה-'מפתח' להצלחה  
'מפתח', הינו מרכז השמה והכוונה מקצועית לחרדים, שהוקם ע"י משרד 
הכלכלה וג'וינט ישראל. ועד כפר חב"ד מתעתד לפתוח שלוחה של מרכז 
תעסוקתי,  ויעוץ  בהכוונה  למשפחות  לסייע  ע"מ  חב"ד  בכפר  'מפתח' 

הענקת מלגות ללימודי מקצוע וקורסי ערב.

באלעד  'מפתח'  במרכז  סייר  רבינוביץ  שמעון  ר'  חב"ד,  כפר  ועד  יו"ר 
בהנהלת ר' פנחס גרוס חבר מועצת העיר אלעד. לסיור נלווה ר' שניאור 
מיכאלשוילי חבר ועד כפר חב"ד ור' שמואל אזימאוו חבר המועצה האזורית 
עמק לוד. בעקבות הסיור התקבלה ההחלטה לפתוח סניף 'מפתח' בכפר 

חב''ד.

דוברות ויחסי חוץ

צילום: עדכוני חב"ד

בצרכיהם האישיים כדי לסייע לכאלה שמצבם דחוק משלהם. מאחורי מלאכת גיוס נאמנה ומסורה זו עומדים גבאי הצדקה 
הוותיקים, הרה"ח ר' משה אהרן טייכמן שיחי', הרה"ח ר' משה רוזנפלד שיחי' והרה"ח ר' חיים דיין שיחי'.

שאר כל הכסף – 278 אלף ₪ – גוייס מתורמים נדיבי לב, מחוץ לכפר. באסיפת חברי העמותה הועלו על נס הנדיבים המרכזיים 
שהרימו תרומות נכבדות במיוחד לקופת 'קמחא דפסחא', הלוא הם הנגיד ר' יוסף יצחק פופאק שיחי' ואיש החסד והמעש ר' 
מענדל לוין שיחי' מניו יורק, האחים היקרים מר דוד, מר יעקב ומר משה גולברי שיחי' וידיד כפר חב"ד, איש החסד ר' גבריאל 
בוזגלו שיחי'. בזכותם ובזכות שכמותם יכלו קרוב ל-200 משפחות מרובות צרכים ומעוטות יכולת, לחוג את הפסח בשמחה 

ובכבוד.

חב"ד  כפר  ועד  יו"ר  את  ציונה לשבח  הנתונים הכספיים, כחלק מעקרון השקיפות המדריך את העמותה,  במקביל לחשיפת 
הרה"ח ר' שמעון רבינוביץ' שיחי', סגן יו"ר המועצה הרה"ח ר' בנימין ליפשיץ שיחי' ויו"ר המועצה הדתית הרב יוסף יצחק 

קמינצקי שיחי', על עזרתם לפעילות העמותה ולהרחבת משאביה, לטובת תושבי הכפר.

"ופרצת" 
ועד הכפר למסע חלוקת מצות שמורה עבודת-יד תוצרת כפר חב''ד  יצא  לפני החג, 
במשרדי ממשלה, משכן הכנסת, משרדי אישי-ציבור ובמוקדים נוספים. במהלך מסע 
זה חולקו למעלה מ-2,500 ערכות. שיאו של פרויקט החלוקה הזה היה בביקורם של 
יו''ר הועד ר' שמעון רבינוביץ וסגן ומ"מ ראש המועצה ר' בנימין ליפשיץ, במשכן ראש 

הממשלה ובהענקת המצות לראש הממשלה מר בנימין נתניהו ולרעייתו הגב' שרה. 

צילום: גדעון לע"מ
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פרויקטים עונתיים

ל''ג שמח 
בימים אלו מתקיימות ישיבות היערכות והתארגנות במשרדי הועד לקראת אירועי ל"ג בעומר ובראשם התהלוכה הגדולה. 
ישיבה ראשונית התקיימה בהשתתפות גב' רבקה ריבקין, מנהלת אגף החינוך במועצה האזורית עמק לוד ומזכיר ועדת החינוך 
של כפר חב"ד, הרב נתן גלבשטיין. מנהלי מוסדות החינוך בכפר השתתפו גם הם: הרב מנחם מענדל ערד - מנהל התלמוד 

תורה, הרב יוסף הרשקוביץ - מנהל חיידר אהלי תורה והגב' ברוריה הולצמן - מנהלת בית הספר לבנות.

תהלוכת ל"ג בעומר השנה בסימן 40 שנה לי"ב הפסוקים ה'תשל"ו - ה'תשע"ו

פרסום מבצע הכנה ל'הפאראד הענק' בגב החוברת.

קופת חולים 'מאוחדת' 
חולים  'קופת  של  החדשה  המרפאה  של  לפתיחתה  ההכנות  נשלמות  אלו  בימים 
מאוחדת', במבנה חדיש ומפואר במרכז הכפר, בשטח שהוקצה ע"י 'ועד כפר חב"ד' 

שראה צורך לנכון לשפר את שירותי הבריאות למען התושבים.
המרפאה שתיפתח בקרוב, תתן מענה בתחומי רפואה מגוונים ותביא לשיפור שירותי 

הבריאות בכפר.

ביקור בכפר 
שר הביטחון מר משה )בוגי( יעלון ביקר בכפר חב''ד, הוא התרשם עמוקות מהמקום והביע את 
אהדתו לרוח העשייה החב''דית. בסיום הביקור, יו''ר הועד ר' שמעון רבינוביץ העניק לו ערכת 

מצה שמורה תוצרת הכפר.  

למען ישמעו ולמען ילמדו" והנה

ישמח

יגעתי
ואהבת

ושיננתם

בכל

תורה

כל
ישראל

וזה כל

כי
קרוב

שמע

בראשית
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ועד כפ"ח מודה בשם תושבי הכפר 

למד"א הרב מאיר אשכנזי שליט"א

על מבצע 'קמחא דפסחא' רחב היקף בשיתוף בעלי העסקים בכפר חב"ד
יאריך ימים על ממלכתו מתוך בריאות איתנה ויראה ברכה והצלחה בכל פעלו.

ויקרא שמם בישראל 
לאחר פרסומים ודיונים של ועדת שמות לרחובות הכפר שהתכנסה לדיונים מצורפת כאן המפה ובה מפורטים שמות רחובות 
הכפר - בירת חב"ד בישראל. עד כה, נאלצו תושבי הכפר להיעזר בכיכרות התנועה ובמבנים המוכרים אך ורק לבני הכפר... 

בכדי לכוון את אורחיהם כיצד להגיע לביתם.
חברי ועדת השמות הם יו"ר ועד כפר חב"ד הרב שמעון רבינוביץ, סיו"ר המועצה האזורית הרב בנימין ליפשיץ, המשפיעים 
הרב מנחם-מענדל גורביץ, הרב דוד-אבא זלמנוב, יו"ר המועצה הדתית עמק לוד, החוקר החסידי הרב יוסף-יצחק קמינצקי, ר' 

יעקב קניג, ר' איציק בלוי, ר' ידידיה חסין ור' שמואל ריבקין
ל-42  שמות  נבחרו  מעמיקה  חשיבה  ולאחר  ההצעות  לתיבת  שנשלחו  התושבים  מכתבי  את  בחשבון  לקחה  השמות  ועדת 

רחובות בכפר חב''ד.

שמות הרחובות נקראו על שם רבותינו נשיאנו, בהם אף הבעש"ט והמגיד ממעזריטש ואביו של הרבי, רבי לוי יצחק. שמות 
נוספים ניתנו ע''ש ספרים וקונטרסים מאדמו''רי חב''ד.

גם על שם שלושת רבני כפר חב"ד נקראו רחובות: הרב שניאור זלמן גורליק זצ"ל. הרב נחום טרבניק זצ"ל, והרב מרדכי שמואל 
אשכנזי זצ"ל. גם הכיכרות המפארים את כפר חב"ד קיבלו שמות ייחודיים על שם מבצעי הרבי: נש"ק )נרות שבת קודש(, 

תפילין, צדקה, תורה וחינוך.

לפניכם המפה העדכנית. בקרוב, לאחר אישורה הסופי ברשויות יחולק בין בתי הכפר מגנט למקרר בהדמיה צבעונית ובו מפה 
מאירת עיניים לטובת התושבים.

יושב ראש הועד הרב שמעון רבינוביץ מבקש להודות לחברי הועדה על עזרתם הרבה ולתושבים אשר שלחו רעיונות 
למיזם החשוב והנפלא.

מפת הרחובות בעמודים 14-15
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ˆע„נו יח„ במ‰לך ‰˘נ‰, 
ל˜ר‡˙ ‰כניס‰ לי˘יב‰ 
‡נו בטוחים ב‰ˆלח˙ך
זכור,
‚ם ˘ם ‡ינך לב„!!
‡נחנו כ‡ן ב˘בילך 
ל‡ורך כל ‰„רך 
נ˘מח לעמו„ ‡י˙ך ב˜˘ר 
ולסייע בכל ‰מˆטרך

ועד כפר חב"ד מועצה אזורית עמק לוד
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מועצה אזורית
עמק לוד

בית הכנסת



ב"ה

לכבודו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

 עד ארבעים שנין"
40 שנה לי"ב הפסוקים
ה'תשל"ו - ה'תשע"ו הפאראד הענק מתכונת חדשה וייחודית

מבצע הקהל ענק לילדי הכפר 
והכנת מוצגים לקראת התהלוכה הגדולה
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יחד כל תושבי כפר חב"ד - "האנשים והנשים והטף"

ממלאים ביחד את המשימות הכיתתיות וגורמים לרבי נחת רוח!

בונים, מדביקים, צובעים, מחתימים, כותבים ומקהילים מתוך אחדות! 

מעמיקים בתורתו של הרבי בכל המוסדות ובכל הגילאים

יוצרים

לומדים

הפאראד הענק

מתכוננים

פרטים אצל הרכזים במוסדות החינוך! 

"הקהל את העם...

קאי אדעתיה דרבי


