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עיתון קהילת חסידי חב"ד ליובאוויטש ביתר עילית

בעיתון: כיכר השלוחים - להילוך גבוה • כינוס השלוחים העולמי בביתר • חג הגאולה י"ט כסלו ההתוועדות המרכזית • קרן הצדקה של חב"ד
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קורה בקהילה

שאלות של ילד בגן 
על הנהגת העולם

מכתב מהרבי מליובאוויטש, ובו הסבר על כך 
 שאיננו מבינים את פשר ההתרחשויות בחיינו:

לאחרונה  שאירע  מה  מובן  שאינו  לשאלתה,  במענה 
במשפחתה וכו'.

פלא  זה  אין  אחדות,  בהזדמנויות  דובר  שכבר  כפי 
יתברך.  השם  הנהגת  את  מבין  אינו  אדם  אם  כלל 
מבינים,  היו  אם  ביותר,  וגדול  פלא,  זה  היה   אדרבה, 

ילדים,  לגן  הולך  שעדיין  שילד  בזה,  המשל  וכידוע 
מתנהלת  פיהם  על  המדינה  חוקי  נימוקי  את  וישיג  יבין 
המשפט  בית  ידי  על  היוצאים  הדין  פסקי  ואת  המדינה, 
אירע  טרם  פלא,  ילד  יהיה  הילד  אם  גם  וכו'.  העליון 
בהיסטוריה מציאות כזו, אף שמנהיגי המדינה והשופטים 
בגילו  בזמנם  היו  הם  גם  כעת,  הגבוה  המשפט  בבית 
במשך  וישיג  יגיע  והילד  ילדים,  בגן  הילד,  של 
כעת.  המבוגרים  מאשר  יותר  ובפעולות  בידע   הזמן 

אדם,  אודות  מדובר  כאשר  להשוות  ניתן  אם-כן,  היאך, 
אל מול השם יתברך, ששכלו יהיה מסוגל להשיג ולהבין 
בורא  כולם,  ועל  הכל  על  העליון  השופט  הנהגת  את 
 העולם. ותקוותי שאין צורך להוסיף עוד על הכתוב לעיל.

וגילה,  רצה  יתברך  שהשם  אחדים  דברים  רק  ישנם 
הנהגתו. את  להבין  יוכל  האנושי  השכל  שגם  כך   וקבע 

האמונה  על  יותר  שסומכים  שככל  להוסיף,  עוד  יש 
הטהורה ובטחון בה' יתברך, כך ניכר יותר ומבינים בשכל 

את הארועים בעולם בכלל ובחיים האישיים בפרט.
( מקור: תרגום מאגרות קודש חכ"ד ע' קי

       תורגם ע"י מכון אור  החסידות

אחי ורעי חסידי חב"ד בביתר עילית

שהחיינו – שאתם אוחזים דף זה, של עיתון  חדש של קהילת 
חב"ד בביתר עילית, וראשון מסוגו, שיתן במה לקהילה על 

שכונותיה, מוסדותיה, בתי הכנסת שלה, ואירועיה.

נציג קהילת חב"ד
הרב משה כהנא

דבר מלכות

שהחיינו – שבעיתון ראשון זה מתבשרים 
אנו על בנייתה של 'קופת קהילת חב"ד', 
שתתן מענה בשגרה ובחירום, לקהילתנו 

הגדולה המתפתחת והמפוארת.

 – שהחיינו  והלאה  הלאה  לברך  שנזכה 
על בניית בתי כנסת של קבע, גני ילדים 
חדשים, ומוסדות חינוך לשם ולתפארת, 

מתוך אחדות גדולה, כמו שהרבי נשיא 
ואחד  אחד  מכל  ומייחל  רוצה  דורנו 

מאיתנו.

 – אור  של  חודש  מסכמת  חב"ד  קהילת 
בתי  בכל  התוועדויות  עם  בכסלו,  י"ט 
העיון  ויום  חב"ד,  נשי  כנס  הכנסת, 
השנתי של נשי חב"ד ביתר, שמתקיים 
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כבוד אהובי, ידידי ומכירי אנ"ש שיחיו 
הברכה והשלום 

כבר שנה שאנו נמצאים במצב לא רגיל 
בציבור  מתפילות  החל  התחומים  בכל 
בהתוועדויות  יחד  גם  אחים  ושבת 
הי'  שראוי  חשבתי  לכן  ועוד,  חסידים 
וחובותינו  יכולתנו  מה  בתורה  לחפש 
הנורא  המיצר  מן  לצאת  בכדי  לעשות 

בו אנו נמצאים למרחב האמיתי. 

ואולי מן הראוי ללמוד וללמד לשמור 
בסיום  אדמוה"ז  כמש"כ  ולעשות 
בקונטרס  קדישא  התניא  של  וחותם 
עמיתך  את  תוכיח  הוכח  וז"ל:  אחרון, 
אוכל  לא  ולזאת  פעמים.  מאה  אפילו 
עוד  מלזעוק  ולהחריש  להתאפק 
מינייכו  במטותא  חלושה  ענות  בקול 
ברחמין נפישין חוסו נא על נפשותיכם. 
התורה  על  מאד  מאד  והזהרו  והשמרו 
בכוונה  תפלה  זו  שבלב  העבודה  ועל 
במלה  מלה  כאחד  יחד  כולם  להתחיל 
וזה  דומם  וזה  בכה  וזה  בכה  זה  ולא 
ועיקר  משיח שיחה בטילה ה' ישמרנו 
מהיורדים  הוא  בנזקין  וגרמא  הסיבה 
לפני התיבה שהוא הפקר לכל הרוצה 
לפשוט רגליו החוטף אפרתי או מחמת 
שאין גם אחד רוצה וכו'. ואי לזאת זאת 
העצה היעוצה ותקנה קבועה חוק ולא 
אנשים  לבחור  דהיינו  ח"ו  עוד  יעבור 
או  הגורל  עפ"י  לזה  הראויים  קבועים 
שמתפללים  דהיינו  המנין.  רוב  בריצוי 
רם  בקול  המיצוע  בדרך  במלה  מלה 
ולא מאריכים יותר מדאי ולא מקצרים 
וחוטפים ח"ו. ועליהם מוטל חובה לירד 
לפני התיבה כל אחד ואחד ביומו אשר 
כל  סמוך  סביב  אליו  ולאסוף  לו  יגיע 

המתפללים בקול קצת עכ"פ ולא בלחש 
בתקנות  וכמבואר  ח"ו  חוטפים  ולא 
באתי  ועתה  עיירות.  בכמה  ישנות 
עוד  ימוטו  בל  ולאמצן  ולחזקן  לחדשן 
לעולם ח"ו )בכ"י געוואלד געוואלד( 
עד מתי יהיה זה לנו למוקש ולא די לנו 
עלינו  שעברו  והצרות  התוכחות  בכל 
לתושיה  בכפלים  וינחמנו  ישמרנו  ה' 
ויטהר לבנו לעבדו באמת. חזקו ואמצו 

לבבכם כל המייחלים לה'. וכו'

לנכון להעתיק  בהמשך להנ"ל ראיתי 
]ע"ז  חמד:  חשוקי  בספר  שכתוב  מה 
ר'  הרב  וז"ל:  ע"א[:  יט  דף  הערות   –
בת"ת  ר"מ  שהיה  זצ"ל  חשין  ישעי' 
זה  מעשה  לספר  נוהג  היה  חיים,  עץ 
בעיר  מצוה,  בר  שנעשה  בחור  לכל 
רח"ל,  מגפה  פעם  פרצה  אוסטראה 
ויום  תענית  גזרו  דינו  ובית  העיר  רב 
איזה  שיודע  מי  שכל  והכריזו  תפילה, 
דבר חשוד בעיר מחויב לבוא להודיע 
כדי  לעשות  מה  לידע  כדי  דין,  לבית 

לעצור את המגפה רח"ל. 

היה  הנ"ל  בעיר  והנה 
היה  שלא  יהודי 
לבוא  רגיל 
הכנסת  לבית 
 , ל ל פ ת ה ל

הכרזת  ואחרי 
בית הדין הנ"ל לקחו על 

עצמם שני אנשים מבני העיר, לחקור 
ולעקוב אחר האיש הנ"ל, עד שיוודעו 
מהותו, וכך עשו והתחילו לעקוב אחריו 
כך  אחר  מאומה,  ראו  ולא  היום  כל 
עקבו אחריו גם בלילה וראו שבחצות 
הלילה קם ממטתו ויוצא מחוץ לביתו, 

הגה"ח ר' אשר לעמיל הכהן שליט"א
מרא דאתרא קהילת חב"ד ביתר עילית
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מו"ל וועד קהילת חב"ד,
לשכת חבר מועצת העיר הרב משה כהנא, 

רחוב רבי עקיבא 38 טל 02-58889979 
Email: kehilotch@gmail.com
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כיכר השלוחים - להילוך גבוה 
במהלך פגישה עם נציג חב"ד ר' משה כהנא והרב חיים גרינברג מ'היכל 
מנחם' ביתר, ולקראת כינוס השלוחים תשפ"א, הכריז ראש העיר מאיר 
בעיר:  השלוחים  כיכר  להקמת  בעבודות  יחלו  בקרוב  כי  רובינשטיין 
"כיכר השלוחים" תהיה אות כבוד והערכה לשלוחי חב"ד בעולם לשם 

ולתפארת". 
נצפה מנהל מחלקת שפ"ע  יממה לאחר הכינוס, כבר 
לקראת  השטח  את  מכשיר  יונה  יוסי  ר'  בעירייה 
ולא  הכיכר  בצידה של  )שיוקם  המיצג,  הקמת 
לתנועה  להפריע  שלא  כדי  במרכזה 
אפשרויות  על  עתידית  ובחשיבה 
תצפית  ועם  הצומת(  של  שדרוג 
מרהיבה לעבר גבעה ב' והרי יהודה.

שלוחי הרבי בעיר ביתר עילית ויישובי הסביבה, התכנסו יחדיו במרכז 
העולמי  השלוחים  בכינוס  להשתתף  כדי  ביתר  מנחם'  'היכל  חב"ד 

הוירטואלי ששודר מניו יורק.

ראש העיר ביתר ר' מאיר רובינשטיין הגיע לכבד את המעמד. בדבריו, 
זכה  כי  וציין  תבל,  ברחבי  השליחות  ממפעל  עצומה  התפעלות  הביע 

פעמיים להשתתף כאורח ב'בנקעט' המסורתי, בכינוס השלוחים.

הוא גם הציע רעיון כמי שכבר ביקר בבנקעט, ש"ראוי שקבוצות מכל 
להתרשם  כדי  ב'בנקעט'  כאורחים  לבקר  ייסעו  והחסידויות  המגזרים 

מקרוב במפעל הכביר".

וקיבלו  יחד,  גם  אחים  שבת  התוועדו  העולמי,  בשידור  צפו  הנוכחים 
החלטות טובות לחיזוק והעצמת השליחות בעיר ביתר ויישובי הסביבה, 
להוסיף עוד ועוד בהפצת המעיינות חוצה, עד להשגת הייעוד בגאולה 

האמיתית והשלמה.

את  ניהל  והדר,  פאר  ברוב  המעמד  את  שאירח  גרינברג,  חיים  הרב 
האירוע וההתוועדות שנמשכה לאחר תום השידור.

בעיר  והפעילים  הרבי  שלוחי  של  המרשימה  המשתתפים  רשימת 
וביישובי הסביבה, שהשתתפו בבנקעט ב'היכל מנחם':

הרב חיים גרינברג מ'היכל מנחם' 

הרב משה כהנא נציג קהילת חב"ד וחבר מועצת העיר ביתר עילית 

הרב לוי יצחק פבזנר מ'היכל מנחם'

הרב מנדל דינוביץ, חב"ד מבוא ביתר 

הרב ניסן נחשון בית חב"ד אפרת 

הרב רמיאל מאור בית חב"ד בת עין 

הרב ברוך פרבר בית חב"ד נווה דניאל

הרב מאיר הרשקוביץ מ'היכל מנחם' ירושלים

הרב משה משי זהב מ'היכל מנחם' ירושלים 

הרב יעקב טורנהיים בית חב"ד ביתר

הרב יצחק ציטרון בית חב"ד מטה יהודה

הרב מרדכי מישולבין ראש ישיבת חב"ד ליובאוויטש ביתר 

רב שלום בער וקסלמן מפעילי חב"ד לחיילי צהל 

הרב חיים גוטליב בית חב"ד תלפיות ירושלים

הרב שמואל כצנשטיין בית חב"ד נווה מיכאל 

הרב דוד רוזנפלד בית חב"ד כרמי צור

הרב מרדכי בלוך מנהל מפעל 'קול החסידות'

נוספים  ופעילים  החינוך  בשדה  שלוחים  אורחים  השתתפו  כן,  כמו 
במהלך השידור וההתוועדות.

כינוס השלוחים העולמי בביתר
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התוועדות חג הגאולה י"ט כסלו המרכזית 
בארגון  במוצ"ש  נערכה   עילית  בביתר 

עשרת  בהשתתפות  בעיר,  מנחם'  'היכל 
בתי הכנסת חב"ד ומאות משפחות אנ"ש בעיר 

אדמו"ר  של  בבות'  ו'ד'  הכנה  ניגון  השיא:  רגע   •
הזקן שהושר יחדיו בשידור חי בכל המוקדים, בבתי 

הכנסת ואנ"ש.

הכנסת  בתי  בעשרת  השבת  במשך  סוחפות  התוועדויות  לאחר 
נערכה  השבת  במוצאי  הקהילה,  ורבני  משפיעים  בהשתתפות  חב"ד, 
את  שנה  כמידי  שמארגן  מנחם',  'היכל  בארגון  המרכזית  ההתוועדות 

האירוע המרכזי של י"ט בכסלו. 

האירוע המרכזי מומן על ידי עיריית ביתר עילית בראשות ראש העיר 
מאיר רובינשטיין, שהיה אורח כבוד באירוע, ובהשתדלותו של נציג 

חב"ד ר' משה כהנא.

של  בהשתתפות  למסורת,  שנה  מידי  הפך  המרכזית  התוועדות  ארגון 
רבנים ידועים ואדמו"רים, עם קהל רב.

הביאה  חוצה  המעיינות  הפצת  הקורונה,  נגיף  הגבלות  בשל  השנה, 
לתכנון מורכב יותר, של עריכת התוועדויות אנ"ש בכל שכונה ובית 
אחת  להתוועדות  ישיר  בשידור  יחדיו  שחוברו  בעיר,  חב"ד  כנסת 
גדולה. קהל אנ"ש איש בביתו ומי שלא השתתף בהתוועדויות בבתי 

הכנסת, השתתף עם אנשי ביתו וילדיו – מהבית.

מנחם'.  מ'היכל  גרינברג  חיים  הרב  הנחה  המרכזית  ההתוועדות  את 
ונשא דברים בטוב טעם משיחות הרבי על חג הגאולה.

ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין, שחוגג כמידי שנה את 
יום הולדתו בי"ט כסלו, שיתף את המשתתפים בהתפעלותו 
השנה  להשתתף  כשזכה  חב"ד,  קהילת  של  והתפתחותה  מפיתוחה 

בחנוכת בית הכנסת העשירי בגבעה סי.

הוא גם השתתף בהתוועדות סוחפת במהלך השבת בבית הכנסת חב"ד 
ברחוב זוועהיל, ושיתף מרשמיו בהתוועדות.

של  קבוצה  הנפש  את  המעוררים  בניגונים  הנעימו  ההתוועדות  את 
אהרן  ר'  המפורסם  המנגן  בעל  של  בראשותו  מנגנים  בעלי  חסידים 

פרוכטמן והקלידן יצחק ליובאשווסקי.

רשימת חלק מהמשפיעים והרבנים שנשאו דברים מבתי הכנסת חב"ד 
בעיר בשידור חי:

הרה"ג לוי יצחק פבזנר מבית הכנסת בשכונת הדס, המשפיע הרב ירון 
משה  ר'  של  בביתו  שנערכה  בהתוועדות  מוצפי  הכנסת  מבית  דניאל 
המשפיע  הרב  ישראל,  אוהב  הכנסת  מבית  מלכין  יוסף  הרב  ישראל, 
דוד אופן חזר את המאמר מבית הכנסת חב"ד הנ"ץ בגבעה סי, הרה"ג 

ראש מכון ההוראה הרב צבי וייס מבית הכנסת חב"ד במעזריטש.

הצטרפו גם בית הכנסת חב"ד ברחוב אבא שאול, וכן התוועדו במוצ"ש 
גם בבית הכנסת חב"ד 'הספרייה החסידית'.

במשך השבת ולאחריה התוועדו בבית הכנסת חב"ד ברחוב זוועהיל, 
ובמניין חב"ד של כולל להוראה וחסידות בביתר בראשות הרב שלום 

רבינוביץ' ברחוב מבוא מרגלית.

חג הגאולה י"ט כסלו – ההתוועדות המרכזית 
התוועדות אחת, 10 בתי כנסת ומאות משפחות אנ"ש בביתר

ומבצעי  ביתר,  עיריית  בסיוע  בחנוכה,  שנה 
הקודש של הרבי, בראשות השלוחים בעירנו, 
וביישובי  בעיר,  חב"ד  חסידי  ובאמצעות 
הסביבה. יהי רצון שהאור הזה יימשך לנו לכל 

השנה כולה.

מאז  מוכרת  שלא  בתקופה  אנו  נמצאים 
ומעולם, תהפוכות, מגיפה קשה ומאיימת, ואין 
יודע מה צופן המחר. "לא עלינו המלאכה  מי 
ליבטל  רשאים  אנו  אין   - מאידך  אך  לגמור, 

ממנה". 

שכם.  ונטה  הדדית  בערבות  נתאחד  כולנו 
או  ברחוב,  בקשיש  והתעניינות  בסיוע  אם 
שעם  זה,  'שופר'  חולים.  ל"ע  או  במבודדים 
הזמן יילך וישתבח, יהווה ביטוי לקהילה כולה. 

האפשר  ככל  מענה  תתן  זו,  חדשה  קופה 
פחות  לא  הנותן  עם  ותיטיב  שלנו,  לקהילה 
מאשר עם המקבל. לא ח"ו על חשבון קופות 
וארגוני חסד אחרים, אלא אדרבה, תתן שכבת 
הגנה נוספת ומיידית למקרים דחופים, וכמוהם 

יש לצערינו, לא מעט.

עברנו  שעבר  בשבוע  אישית:  ובנימה 
כהנא  רבקה  שרה  היקרה  אמי  על  'שלושים' 
ע"ה, שדאגה בכל ימיה רק לזולת ולסביבתה. 
אל  יתן  'והחי  כי  למדנו  אך  העצב,  הוא  גדול 
יותר  ואפילו  והלאה,  הלאה  ממשיכים  ליבו', 

ממקודם, מחיל אל חיל. 

יחד,  כולנו  כסף,  של  מגש  על  מגיע  הכל  לא 
את  לממש  בכדי  ולהזיע  להתאמץ  נצטרך 
בגאולה  הגדולה  לשאיפה  עד  השאיפות, 

השלימה.

 המשך מעמוד “
נציג קהילת חב"ד

הרב משה כהנא
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הפנינג ענק בהיכל מנחם 
משפחות  עבור  ענק  לחג  הפך  בביתר  נצח'  'דידן  טבת  ה'  הבהיר  יום 
חב"ד בעיר. מאות משפחות אנ"ש ביקרו בהיכל מנחם המרווח והמפואר 
במשך 48 שעות של הנאה רצופה מהאווירה ממראות קודש שחפפו מעל 

כל האירוע ונתנו את הטון והאווירה החסידית.
מרגש היה לראות משפחות שלמות ההורים, ילדיהם ותינוקיהם לצידם 

בוחרים ספרים לכל אחד בהתאמה. דידן נצח!

כל חג חסידי – והצביון שלו
לבושים  בו  חסידי,  טוב  יום  משלו.  מיוחד  צביון  יש  כסלו  לי"ט 
הגאולה  חג  בהתוועדויות  משתתפים  וטף  נשים  אנשים  שבת.  בבגדי 
והתוועדויות חג הנערכות במוסדות ליובאוויטש הפזורים בבתי הכנסת 

או באולמות מפוארים.

לאוהל,  המונית  בנסיעה  שלו  המיוחד  הצביון  את  יש  תמוז  לג'  גם 
ובקבלת  והחסידות  בהתוועדויות בכובד ראש, הוספה בלימוד התורה 
החלטות מעשיות  לנחת רוח הרבי,  וכך הלאה בשאר ימי החסידים. לכל 

יומא דפגרא חסידי ישנו את הייחודיות המיוחדת של אותו יום.

אנ"ש  בליובאוויטש.  במינו  מיוחד  צביון  קיבל  נצח"  "דידן   - טבת  ה' 
חסידי חב"ד והתמימים בכל אתר ואתר ''ממלאים'' את חנויות הספרים 
החב"דיות ולקנות  ספרי חב"ד ובכך למלא את ההוראה המיוחדת של 

הרבי שכל אחד מאנשים נשים וטף יקנה ביום זה ספרים.

בחנויות  מצטופפים  חדא  שביומא  שלמות,  במשפחות  לחזות  ניתן  כך 

הספרים. גם הילדים מגיעים עם ה'דמי חנוכה' שאספו במהלך שמונת 
הימים, ובכך הם מקיימים את מצוות החג.

כשמסתכלים מן הצד ורואים איך כל משפחה מגיעה בהרכב מלא לקנות 
שמחנך  מדהים  משפחתי  אירוע  זהו  הרבי,  של  ההוראה  פי  על  ספרים 
בילדים  טבת  ה'   - הספרים  חג  את  ומחדיר  משריש  מיוחד.  הווי  ונותן 

ובצעירים.

 – אנ"ש  ילדי  כל  אצל  ומוחדר  שבשגרה,  לדבר  הפך  כבר  הזה  היום 
יבינו  עד שהקטנים  זמן  ייקח  אמנם,  נצח.  דהספרים  דידן  זה  טבת  שה' 
בפנימיות על מה ולמה יש את החג הנפלא, אך המעשה של קיום מצוות 

החג חדר ויחדור לאורך ימים ושנים. 

כך היה בכל דברי ימי ישראל והחסידות, ועכשיו גם בה' טבת. המפליא 
הוא כיצד אנחנו המבוגרים שזכינו  לשהות בד' אמות של הרבי בזמן 
חגיגת הניצחון ב-770, רואים כיצד החג מקבל את הצביון המיוחד שלו. 
של  ההוראה  את  ומקיימים  יוצאים  ומשפחה,  משפחה  ועיר  עיר  בכל 

הרבי ומנחילים אותה לדורות הבאים. 

ב"היכל מנחם" בביתר עילית, הגיעו משפחות רבות החל ממוצאי שבת 
במוסדות  הספרים  למכירות  שבנוסף  המיוחד  החג.  מצוות  את  לקיים 
הלימוד, העדיפו המשפחות להגיע במתכונת משפחתית מלאה, לקנייה 
את  במוחש  רואים  שלו.  בייחודיות  החג  את  להעביר  ובכך  משותפת, 

השפעתו של 'דידן נצח' בכל שנה ושנה על כל עיר ועיר.

דידן נצח – בביתר עילית

אירועים וחדשות 

לא נכנסים לשבת בלי ללמוד שיחה

כל הדרכים ללמוד שיחה של הרבי לכבוד שבת 
• ליל שישי בכל בתי כנסת חב"ד מתקיים שיעור בשיחה לפרשת שבוע 

• השיעור היומי של היכל מנחם בשעה 12:00 פרונטלי, בזום ובטלפון 
• בהודעת וואצאפ להיכל מנחם 0527703760 תוכל לקבוע חברותא 

פרטית ביום ובשעה הנוחים לך, פרונטלי, זום או בטלפון
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חדשות בקצרה

חדשות בקצרה
הלב החסידי פועם בביתר:

סקירה קצרה בבתי הכנסת חב"ד ליובאוויטש בעיר התורה והחסידות

חב"ד  הכנסת  ובית  ב"ה  וגדלה  הולכת   C בגבעה  חב"ד  קהילת   Í
תורה  של  למגדלור  והופך  הולך  שיינר  מרדכי  הרב  של  שבניהולו 
וחסידות וב"ה נתייסדו שיעורים חדשים בחסידות. בליל שישי מתקיים 
השיעור בלקוטי שיחות באירגון הרב שמעון אנטופולסקי, בליל שבת 
שיעור בתורה אור ע"י המשפיע הרב פנחס רוזנברג, שיעור בחסידות 
שיעור  בערב  ראשון  וביום  פישביין,  שלום  הרב  ע"י  בבוקר  בשבת 

בחסידות בבית הרב יצחק שיינר ונמסר ע"י הרב מרדכי שיינר.   

בשעה  בבוקר  בשבת  חדש  שיעור  מעזריטש,  חב"ד  כנסת  בבית   Í
8.30 ע"י הרב שי שרון.

Í בבית כנסת חב"ד זוויעהל, שיעור 
ביום  חדש בתניא באירגון היכל מנחם 
חיים  הרב  ע"י   21:00 בשעה  רביעי 

אורני.

הדס  בשכונת  חב"ד  כנסת  בבית   Í
רבינוביץ  יעקב  הרב  הגבאי  בניהול 
נבנו שירותים חדשים לנשים בהשקעה 

של 10,000 ש"ח. 

Í בבית כנסת חב"ד ברח' אבא שאול 

בשעה  ראשון  ביום  בהלכה  חדש  שיעור  נתייסד  רויטמן  הרב  בניהול 
21:00 מאת הרב יוסי מרנץ תפילת ערבית בשעה 22:00.

בערב  ראשון  ביום  חדשים  שיעורים  הוקמו  החסידית  בספריה   Í
שיעורו של הרב הרפז בספר שערי אורה של האדמו"ר האמצעי, וביום 
רביעי בשעה 20:00 שיעור של הרב שאול רוזנבלט בספר המאמרים 
תרנ"ט של האדמו"ר הרש"ב, ובשעה 21:00 מתקיים שיעור ברוסית 

מאת הרב דוד דה ברעסער.

חסידות  שיעור  נערך  שבוע  מידי  ישראל:  אוהב  הכנסת  בית   Í
בליקוטי תורה עם הרב זלמן אופן בימי שלישי בשעה 21:30, ושיעור 

קבוע בגמרא עם הרב שמריהו בוטמאן. בימי רביעי בשעה 22:00.  

החיים  כף  ברח'  וילשטיין  משפ'  בחצר  משיח:  של  היכלו  במניין   Í
נצח"  "דידן  לכבוד  טבת  ה'  במוצ"ש  חסידים  התוועדות  התקיימה 

בהשתתפות המשפיע הרב יוסף יצחק ניסילוויטש מנחלת הר חב"ד. 

Í בבית כנסת חב"ד 
שאול:  אבא  ברח' 
התוועדות  התקיימה 
עם  יחד  כסלו  ר"ח 
השלוחים  כינוס 
כל  כאשר  העולמי 
וצפה  ישב  הקהל 

בכינוס.

לכו והתפרנסו זה מזה: החל מהגיליון הבא של חודש שבט, נחל בפינה מיוחדת בעיתון לעידוד וחיזוק פרנסה בתוך אנ"ש בביתר. 
kehilotch@gmail.com :חסיד חב"ד עצמאי או שכיר, המעוניין להתראיין במסגרת המדור )ללא תשלום( מוזמן לשלוח פרטיו למייל המערכת

מחוץ לעיר, שני האנשים הלכו אחריו שלא ירגיש בהם, וראו שאחר 
שיצא מחוץ לעיר נכנס ביער הסמוך ונעלם מעיניהם, וחזרו העירה.

למחר באו לרב העיר וסיפרו לו בפרטות מה שראו בלילה זו, ומי יודע 
מה הוא עושה ביער, ענה הרב אני אבדוק זאת בעצמי, וכן עשה, בלילה 
הרב בעצמו הלך ביחד עם אנשים אלו, ועקבו 
במקום  שעמד  שראו  עד  ביער,  גם  אחריו 
מסוים, וישב לו לארץ והתחיל לומר תיקון 
חצות בקול בכי ובדמעות שליש עד שנמס 
היה  אולם  והנעימות,  הבכי  מגודל  לבבם 
קול  עוד  ששמעו  תמהונם  את  שעורר  דבר 
התיקון,  את  ביחד  עמו  שאומר  ידוע,  בלתי 
ולא ראו שום אחד שעמד ביחד עמו. כשגמר 
לומר תיקון חצות, אמר לו הרב, עתה ראינו 
מבקש  ואני  אתה,  קדוש  איש  כי  בעיננו 
לדעת של מי הקול השני שאמר עמך ביחד 
להתחמק  ניסה  האיש  חצות,  התיקון  את 
מלענות על שאלה זו, אמר לו הרב דע שאני 
המרא דאתרא וגוזרני עליך שתגיד לי את האמת, 
כשמעו את גזירת הרב ענה, מנהגי כבר מאז, להתאבל 
כראוי על חורבן בית המקדש, ונתנו לי מתנה מן השמים 

יחד תיקון חצות.  ירמיהו הנביא בא אלי ליער לומר עמי  שבכל לילה 
שאלו הרב מכיון שיש לך זכיה גדולה כזו לערוך תיקון חצות ביחד עם 
ירמיהו הנביא, אם כן למה אינך מתפלל לבטל גזירת המגפה הנוראה 
רח"ל מהעיר, אמר לו למחר אני ישאל את ירמיהו הנביא. למחרת בא 
ואמר לרב, שירמיהו הנביא אמר לו שארבעים שנה קודם שנחרב בית 
דברים  מדברים  היו  שלא  כיון  אבל  להחרב,  צריך  כבר  היה  המקדש, 
בטלים בבית הכנסת, בית המקדש נשאר עוד ארבעים שנה ולא נחרב, 
ואפילו שהיו רשעים באותו דור, אבל כשהתחילו לדבר בבית הכנסת 
נחרב בית המקדש, וכל הצרות שאירעו ליהודים, הם משום שמדברים 

דברים בטלים בבית הכנסת:

ועפ"י הנ"ל מובן הטעם שקבעו חז"ל שכל אחד ואחד מישראל יאמר 
בסיום וחותם של תפילת שמונה עשרה: "יהי רצון מלפניך, ה' אלוקינו 
חלקנו  ותן  בימינו,  במהרה  המקדש  בית  שיבנה  אבותינו,  ואלוקי 

בתורתך.

כל  לעשות  שיחי'  ומכירי"  "ידידי  מכם,  ואחד  אחד  מכל  אני  ומבקש 
נזכה  זאת  ובזכות  התורה  וקריאת  התפילה  בשעת  לדבר  שלא  מאמץ 
הנכונה  בריאות  מהילדים,  לנחת  וברוחניות  בגשמיות  הברכות  לכל 

ופרנסה טובה ולגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

הגה"ח ר' אשר לעמיל הכהן שליט"א
“ המשך מעמוד מרא דאתרא קהילת חב"ד ביתר עילית
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נשי חב"ד

בארגון נשות חב"ד ביתר, נערך השנה העשירית במתכונת שונה עם מגבלות 
נושאים  ובשורת  מרשימה,  בהפקה  תקדים  חסרת  השקעה  לצד  הקורונה, 

הנוגעים לבית היהודי וחינוך באתגרי התקופה.

ערב נר רביעי של חנוכה התקיים יום העיון השנתי בנושא 'הבית היהודי' לנשי 
חב"ד, ביוזמת אירגון 'הבית היהודי' בביתר: גב' חיה וולף, גב' חיה הירץ, גב' 
אוריה טויטו, גב' אסתי מאור, גב' שני ברוצקי, גב' נחמי מגור, גב' שושי לוין, 

גב' לאה בלינוב, גב' רחל מרטון, גב' רבקי לפידות, והגב' חני לסקר.

השנה עם מגבלות הקורונה נערך יום העיון בסימן של 'מוסיף והולך' במדיה 
הדיגיטלית כאשר אל הצפיה בשידור הצטרפו נשים מכל הארץ.

ספירה  הכנס-  נושא  לכך  ובהקשר  העיון  ליום  העשירית  השנה  זו  השנה 
האישה  מעמד  על  מיוחד  דגש  הציב   – לך'  יתנו  'כתר   - מלכות   - העשירית 

היהודית, עיקר הבית והשפעתה על בני הבית. 

האירוע ניפתח במופע מולטימדיה מרהיב בשילוב של שירה וריקוד עם הגב' 
גיטי דייטש בליווי בוגרות חוג 'סוללות' והפקה של הגב' הניה טייכטל.

את המשא המרכזי נשאה הגב' מולי רזניק שחיזקה ודיברה אודות כח האישה 
והעוצמות הטמונות בה, תוך כדי שילוב של סיפורה האישי.

לאחר מכן נערך פאנל מיוחד שהקיף בתוכנו את נושא הזוגיות וחינוך ילדים 
במצבים שונים. 

הפאנל נערך בהנחית הגב'  רבקי אשכנזי ובהשתתפות גב' חיטריק, גב' ניצן רון 
וגב' דבורה הרצל אשר העשירו את הצופות בידע מקצועי. 

הדילמות לפאנל הוצגו בכישרון רב ע"י הגב' שושי לוין.

כיבד אותנו בהשתתפותו הרב יוסף יצחק בלינוב רב מרכז העיר בני ברק שחיזק 
ודיבר על הזכות והכוח של האישה בקיום מצות טהרת המשפחה.

עם  בתפקידה  בלנית   - מעפולה  קרץ  שושי  בגב'  בהתרגשות  צפו  הנשים 
סיפורים מיוחדים וייחודים הקשורים בענייני הטהרה.

ולסיום התארחה הגב' חסיה ניימרק שהצטרפה עם בעלה למשפחת השלוחים 
בהנובר, גב' חסיה נתנה לצופות טעימות מחיי היום יום בשליחות והתחזקנו 

בהבנה שאין גיל להגשמת מטרות בחיים.

ואמרות  מיוחד  תוכן  עם  מהודרת  חוברת  הודפסה  השנה  גם  שנה,  כמידי 
הקשורות בעיניני הבית היהודי וטהרת המשפחה והשנה בסימן - אישה עיקר 
הבית. החוברת הוכנסה לשקית שחולקה לנשים לביתן ביום האירוע שבתוכה 

הייתה גם חבילת עוגות מפנקות מהקונדיטורית פערלה כהן. 

האירוע עבר בשידור ישיר באמצעות c-live עורר הדים רבים ותגובות חמות.

בעקבות הביקוש הגדול, האריכו המארגנות את אפשרות הצפיה עד כ"ד טבת.

המארגנות מודות לעיריית ביתר עילית ולראש העיר המסייע לפעילויות נשי 
הר'  המסור  חב"ד  ולנציג  רובינשטיין,  מאיר  הר'  מיוחד  באופן  בביתר  חב"ד 

משה כהנא שתמיד עומד לימין הארגון בכל המצטרך.

תודות לקופת חולים 'כללית' על מתן החסות.

ארגון הבית היהודי ביתר לא נח לרגע ומיד לאחר יום העיון, באופן של מהכח 
אל הפועל, יושמה אחת מההחלטות הטובות שהתקבלו בכנס: להוסיף בשינון 

ההלכות.

לשם כך הוקמה קבוצת וואטסאפ שקטה,  בה נשנן את הלכות טהרת המשפחה. 

בכל שבוע נשלח 4 קבצי הלכות / תמונות בצבעים שונים, בכל צבע תמונה נלמד 
על נושא הלכתי אחר.

כהן  הרב  ובהגהת   בוטמן  יוכבד  הגב'  ע"י  טעם  בטוב  ועוצבו   נערכו  הלכות 
המרא דאתרא.

להצטרפות לקבוצה ניתן לשלוח בקשה למספר: 0505989806.

רביעי  יום  מידי  בזום,  היהודי  הבית  שיעור  נפתח  והולך,  מוסיף  של  ובאופן 
בשעה 21:00.

כדי לקבל הקישור ניתן לפנות למספר הנ"ל.

יום העיון השנתי בנושא 'הבית היהודי'

התוועדויות של נשות חב"ד נערכו בסיוע ובתמיכת עיריית ביתר עילית
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התוועדות 'מצרה לצהר' 
מדרשת אור שושנה

 שושי לוין

כסליו,  לי"ט  הסמוכים  בימים  החודש  גם  ומועד,  חסידי  תאריך  כמידי 
ערכה מדרשית אור שושנה התוועדות חסידית והפעם לאור המצב, נערכה 
ההתוועדות בזום עם דגש לאפשרות להאזנה טלפונית כך שכלל הציבור יכלו 

להשתתף באירוע!

אור  את  להפיץ  הפסקה  ללא  בעיר  פועלת  שושנה  אור  שמדרשת  כידוע 
החסידות לכל תושבות ביתר בנוסף לנשות הקהילה. וגם הפעם הפתיעה עם 

תוכנית מיוחדת המותאמת לתקופה בה אנו נמצאות.

את ההתוועדות פתחה הגב' אוסנת חיה חזן, מנהלת המדרשה שהסבירה את 
נושא הערב " מצרה לצהר" וקישרה אותו לחג הגאולה.

שמוסר  שיחי'  רוט  מענדי  הרב  המשפיע  בהשתתפותו  אותנו  כיבד  וכמובן 
בקביעות מידי שבוע שיעור תניא והתחזקות בשער האמונה והביטחון כשופך 
מים חיים על נפש עייפה, גם בערב זה, דיבר הרב על מעלת לימוד החסידות.

תוכנית הערב הייתה בנויה משיחות זום עם שליחות מגוונות מקצוות הגלובוס: 
הגב' מנוחה בירינהק שליחת הרבי בסין ריגשה את הנשים בהתמודדותם עם 

הנגיף במקור ההתפרצות.

המאמצים  על  וסיפרה  שיתפה  בברדיטשוב  הרבי  שליחת  טאלר  חני  הגב' 
המרובים שהם פועלים לאיתור קברים בברדיטשוב ועל הגילוי המפעים של 

קברם המקורי של רבי לוי יצחק מברדיטשוב ובניו.

במקום  שהתרחש  הירי  פיגוע  על  לנו  סיפרה  מוינה  מנדלזון  רבקה  הגב' 
שליחותה והעמיקה את הנושא של 'עולם חסד יבנה'.

ולסיום הגב' נעמה אושי שליחת הרבי בקלוגה שברוסיה הקרה, שיתפה את 
הנשים בהתמודדות היום יומית בשליחותה והמיוחד בצל הנגיף.

את הערב הנעים לנו בקולו המיוחד ר' אהרון פרוכטמן בליווי של הת' יצחק 
לובשבסקי בניגוני חב"ד מתוך דבקות וגם שמחה.

תודה מיוחדת לר' יוסי מיירס על התמיכה הטכנית.

המדרשה  למען  לאות  ללא  במסירות  שעובדות  שושנה  אור  צוות  ולכל 
ולהצלחת השיעורים והאירועים המיוחדים.

ההתוועדות המרכזית לנשים 
לכבוד י"ט בכסלו

לח"י  אור  בערב,  חמישי  ביום 
בכסלו התחברנו והתאחדנו למעלה 
מ- 350 בתים )ובכל בית לפחות 2-3 
צופות..(, מעירנו ביתר ואף מחוצה 
מיוחדת,  'זום'  להתוועדות  לה, 
כהכנה  בתוכן,  ועשירה  ייחודית 

לראש השנה לחסידות.

נושא  היה   - נשימה  א/עוצר 
שיחתו  בהשראת  ההתוועדות. 
משל  על  הרבי  של  הידועה 
מבואר  שם  והפנינים,  הפחמים 
מהווים  והרבי  החסידות  תורת  כי 
המרחיב  ממש  של  אוצר  עבורנו 
אותנו  עוצר  הנשימה,  את 

- לחיות את היום-יום באופן  לנו לנשום אחרת  וגורם  מהרגילות וההרגלים 
נעלה, מרומם ו'מקושט' יותר.

כהכנה להתוועדות חולקו לנשים בכל רחבי העיר ערכות מיוחדות שעל הכנתן 
ואריזתן בטוב טעם טרחו ועמלו הגב' ל. בן עמרם, הגב' פ. הורביץ, הגב' מ. 
ציטרון,  הגב' ר. וילהלם, בנות ביה"ס בית חי'ה ובנות התיכון.  בערכה קיבלה 
והפנינים, בקבוקון מיץ  כל אחת את תקציר שיחת הרבי על משל הפחמים 

ענבים ל"לחיים" ו"פארבייסן" סמלי להתוועדות.

ראשון הדוברים היה הרה"ח ר' בערל לאזאר שיחי' רבה הראשי של רוסיה, 
לשרוד  אי-אפשר  חסידות  לימוד  ללא  כי  טעם  ובטוב  בנעימות  שהסביר 
ולהתגבר על כל הניסיונות וההעלם והסתר האישיים שיש לכל אחד ואחת. 
והכוחות לעמוד מול הקשיים  לנו את הכלים  נותנים  והרבי  תורת החסידות 

והאתגרים של הגלות הכללית והפרטית ובעז"ה לגבור עליהם.

הרבי  שליח  שיחי'  אבצן  גרשון  ר'  הרה"ח  בדבריו  אותנו  ריתק  אחריו 
בסינסינטי, אוהיו, שבאמצעות סיפור נפלא שסיפר, לימד אותנו על החיבור 
הנפלאה  הזכות  ועל  לפעול  יכול  כסלו  י"ט  שרק  לחסיד  רבי  בין  המיוחד 
והמיוחדת להתחיל שנה ולחגוג את ראש השנה מחדש, לא רק בא' בתשרי 

אלא באמצעו של חודש כסלו...

את החלק הזה של ההתוועדות חתם הרה"ח ר' נחמיה וילהלם שיחי' שליח 
הרבי בבנקוק, תאילנד, ששיתף אותנו בסיפורים וחוויות מהשליחות מהם למד 
עד כמה לימוד חסידות נותן ותורם לנו בחיי היום יום וכמה רבה ההשפעה 
של החסידות עד לחוצה ממש! לימוד חסידות בימינו זה לא 'מותרות'... אלא 

הכרחי כמו אויר לנשימה..

את ההפסקות בין לבין, הנעים לנו בשירתו המרגשת הזמר החסידי ר' שמחה 
פרידמן, שבוודאי הצליח להרעיד כמה נימים בלב כל אחת.  

נשי בהשתתפות הגב'  והעוצמתי של ההתוועדות, היה בפאנל  החלק השני 
נחמה נוטיק והגב' פייגי גודמן תחי', שהורידו לנו את כל הרעיונות הנעלים, 
התכנים והמסרים - למעשה בפועל. בדברים היוצאים מן הלב, שכמובן נכנסו 
ללב כל אחת מאיתנו, הן שיתפו אותנו ברעיונות נפלאים מהשטח, איך כחלק 
חסידית- לאווירה  כולו  הבית  ואת  הבית  בני  את  מכניסים  השליחות,  מחיי 
לדבר  מהחסידות  הלימוד  ואת  החסידות  לימוד  את  הופכים  איך  גאולתית, 
מעשי, ביום חול ובשולחן השבת, במשחק בגינה ובדרך לקניה, בארוחת ערב 

ובהליכה לבית-הספר, ועוד..

את הערב המרומם והעוצמתי סיימנו כמובן בקבלת החלטה טובה ובכתיבת 
לשימוש  מוכן  ומגוון,  עשיר  חסידי,   כלים  ארגז  עם  לדרך  ויצאנו  לרבי  פ"נ 
בביתה של כל אחת ואחת, ובוודאי תהיה זו פעולה נמשכת שתביא להתגלותו 

המיידית של הרבי נשיא דורנו ולבניין בית-המקדש נאו ממש!!

נשי חב"ד
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קרן הצדקה של חב"ד בביתר 

בעמדנו בימי ההכנה ליו"ד שבט יום הילולא 
יום  לנו  ובעיקר מה שנוגע  של הרבי הקודם, 
קבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, 
לקבלת  שנה   70 שנתמלאו  השנה  ובפרט 
המאמר  אמירת  ע"י  הרשמית,  הנשיאות 

הראשון 'באתי לגני' ליל יא' שבט תשי"א.

הגדול  ליום  להתכונן  המתאים  הזמן  זה  ולכן 
והקדוש, וכלשון הרבי:

של  תורתו  בלימוד  מיוחדת  הוספה  ע"י 
כאו"א  של  הפרטי  למוד  ע"י  הן  רבנו, 
בהפצת  והן  והשיחות,  בהמאמרים 
מה  משלימים  לאחרים,  חוצה  המעיינות 
המעיינות  הפצת  בהתפשטות  שנחסר 
של  הדיבור  בכח  והעיכוב  המניעה  בגלל 

נשיא הדור.
)( עיין בשיחות פ' בא ג' שבט תשנ"ב(.

לידי  שמביא  באופן  בלימוד  ההוספה  וע"י 
בענין  ובפרט  בהידור  המצוות  קיום  מעשה, 
את  מבטל  שזה  חינם,  אהבת  ישראל  אהבת 
נזכה  חינם,  בגלל שנאת  החורבן שנגרם  ענין 
יו"ד  עם  בקשר  ההחלטות  קבלת  עצם  שע"י 
שבט, שעוד לפני זה יהיה "הקיצו ורננו שוכני 
עפר" וכלשון סיום המאמר הראשון של הרבי 

'באתי לגני':

"ונזכה זעהן זיך מיטן רבין דא למטה אין א 
גוף )להתראות עם הרבי כאן למטה בגוף( 

ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלינו". 

חדשה  תורה  מתורתו,  נפלאות  וישמיענו 
מאיתי תצא, ובקרוב ממש.      

דבר המשפיע 
הרב דוד אופן

הכנה ליום הגדול והקדוש
 יו"ד יא' שבט

תמונות מספרות

פרסומי ניסא עם ר' משה דוד כהן הנהג שלנו בקווים

ר' אורי רווח מקיים את מצוות היום בה' טבת

שיעור החסידות השבועי עם הרב זלמן אופן בבית הכנסת 
אוהב ישראל

ב'זאת חנוכה' התקיימה אסיפת היסוד של קרן הצדקה של קהילת חב"ד בביתר, 
בהנהלת ועד קהילת חב"ד בביתר, ובראשות הרב גרשון פקטור, וחברי העמותה 
אנשי חסד נאמנים, מכל קצוות השכונות ברחבי העיר. מזה שנים שעולה הצורך 
אסיפות  ולאחר  תשפ"א  שנת  וזכתה  בעיר,  לאנ"ש  סיוע  קרן  בהקמת  הדחוף 
ומוצלחת. טובה  בשעה  הצדקה,  קרן  טובה  בשעה  הוקמה  מאומצת  ועבודה 

לשם מה הוקמה, ומה מטרותיה? 
קופת קהילת חב"ד ביתר – כשמה כן היא. קופה למען הקהילה, תמיכה במשפחות 
בשגרה ובחירום, סיוע במזון, פעילות למען הקהילה, נשי חב"ד, הנוער והילדים,  

טיפוח החברה וההווי החסידי-קהילתי. 

מענה בתקופת הקורונה, פעילות סבסוד לפני חגים – רכישות מסובסדות 
משמעותית להקלה על כל שכבות הקהילה. 

המלא  למענה  עד  מיוחדים,  במקרים  הגנה  מעטפת   – חירום  מקרי 
בהתארגנות קהילתית. 

צדקה – למשפחות מעוטות יכולת, ככל הניתן. 

שכבות  לכל  לצורך,  בהתאם  באבל,  ל"ע  או  בשמחה   – חמות  ארוחות 
הקהילה.

מטרת הקופה אינה לבוא במקום פעילויות חסד ברוכות אחרות, אלא רק להוסיף 
עליהן. 

היא אינה באה להחליף את 'קופת צדקה הכללית' שעושה עבודת קודש ומסייעת 
לאנ"ש במקרי הצורך. 

אדרבה, מי שתרם עד היום לקופות אחרות, שימשיך גם הלאה וביתר שאת. 

לחזק את הקיים – בהתאם ליכולות, הקופה תסייע לפעילויות החסד הקיימות 
כולל  הקהילה,  בתוך  בלבד  צדקה  למטרות  ישמש  הכסף  הניתן.  ככל  בקהילה 
הקהילה,  ענייני  וקידום  לפיתוח  וכן  וכדומה,  חגים  בערבי  מסובסדות  מכירות 

החינוך והחברה והנוער בקהילה.

בקופה.  בממונו  להשתתף  והחובה  הזכות  בידו  יש  העיר  תושב  חב"ד  חסיד  כל 
"איש כמתנת ידו כברכת ה' אלוקיך אשר נתן לך" "וכל המוסיף מוסיפין לו" הכסף 
חוזר אליך ממש, ופי כמה וכמה וכידוע כמה הרבי הדגיש על החובה לייסד קרנות 

צדקה בקהילות חב"ד: 

ב'אוצר  נספח   )( הייטס  קראון  בשכונת  הגמ"חים  מהנהלות  לאחת  שכתב  וכפי 
המלך' כרך א, עמ' 132( 

חכמינו  דין  פסק  ועל-פי  מקום  בכל  המיוחד  להמצב  מתאים  אשר,  ובוודאי 
)כולל עשירים אשר באותה שעה  ועירך קודמין  זכרונם לברכה עניי שכניו 

עניים הם(,

גמ"ח  לנתינת  וגודלו  העניין  לחשיבות  ומתאימה  לב הדרושה  תהיה שימת 
דרים  בני-ישראל  בהן  השכונות  ביסוס   – הוא  שלהן  והתוצאות  שמטרתן 
חינוך  ומוסדות  המדרש  ובית  הכנסת  בית  עם  ביחד  היינו   – כדבעי  )דירה 
והתפשטות  שיפור  גם  הכולל  היינו  אמיתי  ביסוס  גמ"ח(,  ומוסדות  הכשר 

בכמות ובאיכות.


