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דליים

חברי הקהילה שהסתופפו בחצרות 
קודשנו בחודש תשרי משתפים ברגעים 
נשגבים ובזווית האישית שלהם לרגעים 

שלא ישכחו



ביטחון והגבלות 
לקדמה הטכנולוגית

מכתב מהרבי מליובאוויטש, על היחס להתפתחויות 
הטכנולוגיות בדורנו כמשל לחיים

...אחת הבעיות הכאובות ביותר של זמננו, והיא 
השכנוע העצמי שכאשר נעשים יותר מתקדמים ויותר 
מלומדים, לא זקוקים למחסומים ולהגבלות, או בסגנון 
אחר – מצוות לא־תעשה והחומרות שהיה צורך בהן 
כאשר האדם היה פראי, לא משכיל, לא תרבותי וכו' וכו'.
.. ]ש[אדרבה: התקדמות וצמיחה באילו  המענה 
תחומים שרק יהיו בחיי האדם, חייבים להיות מלווים 
בהתקדמות וצמיחה בחייו הרוחניים, או בביטוי אחר 
– בחיי נשמתו, או ביתר פשטות – במוסר, חסידות 

וכדומה.
מלווה  לא  הגשמית  ההתקדמות  אם  ואדרבה: 
בהתקדמות בתחום הנשמתי, הדבר מנוצל במקרים 
רבים, ולמרבה הצער לעתים קרובות מאוד, הפוך 
מהתקדמות בחיי הנשמה; שהרי הופרע האיזון ביניהם, 
וההפרעה בהתקדמות רוחנית, במילים אחרות – הנסיגה 
לאחור בזה, בהכרח שתגרום בסופו של דבר גם לנסיגה 

ולהירוס בחיים הגשמיים.
למרבה הצער ראו בדורנו דוגמאות רבות לכך, ובלשון 
הכתוב חכמים המה להרע, שההוספה בחופש כפשוטו, 
שנוצלה כדי להשתחרר מכל מיני סייגים והגבלות, גרמה 

גם להתנוונות גשמית.
ראוי לציין – כפי שכנראה גם הוא שמע – שבתכנון 
לירח מחפשים להבטיח שאת החיידקים  הטיסה 
והוירוסים הרגילים על הארץ לא יקחו לשם, כי 
לא יודעים האם תחת התנאים ששוררים שם יוכלו 
לעמוד נגדם: וכך גם להיפך. תוך שמדמיינים טיול על 
הירח, מחפשים להבטיח ]חיסון[ נגד וירוסים מקומיים 
אפשריים. במילים אחרות: התקדמות עד לטיסה לירח 
חובה שתהיה מלווה בתוספת אמצעי בטחון והגבלות, 
ואין מחשיבים זאת כענין של נוחות, אלא זו נהיית 
שאלה קיומית. זה הרי אותו רעיון ביחס להתקדמות 

בכל תחום טכנולוגי.
)תרגום מאגרות קודש חכ"ו ע' ס ואילך, מוגש ע"י 
מכון 'אור החסידות' • העתקת המכתב באישור מהוצאת 
ספרים קה"ת(

מו"ל:

יוצא לאור על ידי היכל מנחם ביתר עילית 
בשיתוף ועד קהילת חב"ד

לשכת חבר מועצת העיר הרב משה כהנא,
עיריית ביתר, רחוב רבי עקיבא 38

טל: 02-5889979

 צילום תמונות המגזין מחצרות קודשנו:
חיים טויטו 

צילום תמונות המגזין: א. ריניץ

להערות ולתגובות:
kehilotch@gmail.com

תוכן עינינים

6. ויעקב הלך
שורת אברכים מאנ"ש מספרים 

על החוויה של תשרי אצל 
הרבי מזווית אישית

 8. ברחובה
של עיר

סיקור מיוחד של אירועי 
שמחת בית השואבה שנערכו 
ברחובה של עיר בחול המועד

14. פאר 
והדר במוסדות

בתלמוד תורה 'תפארת 
מנחם' חגגו את פתיחתו 
של אשכול גנים מפואר

10. צמיחה בעטרת
לצד חגיגת אשכול הגנים החדש 

לבנות, מוסדות 'עטרת חיה מושקא' 
בבשורה לתלמידות תיכוני חב"ד בארץ

להולדת הבן
משפחת הרה"ח חנינה יוסף ביינדמן

משפחת הרה"ח מאיר מן
משפחת הרה"ח יחיאל דברוסקין
משפחת הרה"ח שלום ויספיש

משפחת הרה"ח דובער דרמנקוב
משפחת הרה"ח מנחם מענדל ערנטרוי

משפחת הרה"ח חגי קפלן
משפחת הרה"ח אליהו סילם
משפחת הרה"ח יהודה כהן
משפחת הרה"ח יהודה בק

משפחת הרה"ח יצחק גורדין

להולדת הבת
משפחת הרה"ח ברוך ליפשיץ
משפחת הרה"ח משה גרינוולד
משפחת הרה"ח יעקב אייזנבאך

משפחת הרה"ח גדליה כהן
משפחת הרה"ח 6ברהם בוקסנבוים

להולדת הנכד/ה הנין/ה
משפחת הרה"ח אברהם לויק ליפסקר

משפחת הרה"ח שניאור זלמן הניג
משפחת הרה"ח יהושע שארף

משפחת הרה"ח דן ריזיקוב
משפחת הרה"ח אברהם ליפשיץ

משפחת הרה"ח דוד רוזנפלד
משפחת הרה"ח אריה שצקי

משפחת הרה"ח שמואל מנדלזון
משפחת הרה"ח אברהם ברוך פבזנר
משפחת הרה"ח מרדכי יעקובוביץ’

משפחת הרה"ח ישראל וורנאי
משפחת הרה"ח יעקב טורנהיים

משפחת הרה"ח שעיה לי
משפחת הרה"ח שמואל גדליה מנדלזון

לבר המצווה
משפחת הרה"ח רפאל שחר

משפחת המד"א הגה"ח ר' אשר לעמיל הכהן שליט"א
משפחת הרה"ח דב סגל

משפחת הרה"ח אריה שצקי
משפחת הרה"ח יוסף הלפרין

משפחת הרה"ח יוסף מורגנשטרן
משפחת הרה"ח נחמן מנדלזון

משפחת הרה"ח יהודה כהן

לקשרי השידוכין
משפחת הרה"ח יוסף יצחק רייניץ לשידוכי הבן
משפחת הרה"ח מיכאל חכימיאן לשידוכי הבת

משפחת הרה"ח יעקב מוניסטריצקי לשידוכי הנכד
משפחת הרה"ח מרדכי דיל לשידוכי הנכדה
משפחת הרה"ח יצחק גורדין לשידוכי  הבת
משפחת הרה"ח יהושע מרכוס לשידוכי הבן
משפחת הרה"ח איל זיידמן לשידוכי הבת

משפחת המד"א הגרא"ל כהן לשידוכי הנכד
משפחת הרה"ח שלום לפידות לשידוכי הבת

משפחת הרה"ח אברהם אשר בלינוב לשידוכי הבן
משפחת הרה"ח גרשון פרידמן לשידוכי הבן

לנישואי הילדים / הנכדים
משפחת הרה"ח יוסף רבינוביץ לנישואי הבן

משפחת הרה"ח רפי פרץ לנישואי הבת
משפחת הרה"ח שאול גור לנישואי הבת

משפחת הרה"ח יוסף רבינוביץ לנישואי הבן
משפחת הרה"ח מאיר רוחמקין לנישואי הבן

משפחת הרה"ח משה לינק לנישואי הבן
משפחת הרה"ח נח ויספיש לנישואי הבת

ברכת חסידים

לעידכון המדור נא לשלוח באימייל: 
kehilotch@gmail.com

דבר מלכות

ניחום אבלים 

לידידנו הנכבדים חברי הקהילה 
הרה"ח מנחם גון על פטירת הרעיה ע"ה 
הגב' שושנה מלוב על פטירת האם ע"ה 

הרה"ח ר' שלום מושקוביץ על פטירת אביו ע"ה
הרה"ח ר' מאיר רוחמקין על פטירת אחיו ע"ה
הרה"ח מרדכי יעקובוביץ על פטירת אימו ע"ה

הרה"ח אורי הולצמן על פטירת אביו ע"ה
יה"ר שמעתה תבשרו ותתבשרו בשורות טובות והקיצו ורננו 

שוכני עפר והם בתוכם בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש

פרסום

זה לא נס זה אמיתי!
תצוגת חנוכיות ענקית במחירים חסרי תקדים
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צרכי ציבור

לראות את כל 
התמונה

לנו  מעניק  ביתר  חב"ד  קהילת  עיתון 
כללי על  יותר, מבט  פרספקטיבה רחבה 
הנעשה בקהילתנו קהילת חב"ד, איפה היינו 

ואיפה אנחנו היום.
כמו חלקי פאזל רב־ממדים, הוא קורא לנו: 
יש חלקי פאזל שהושלמו ומתחילים לקבל 

צורה, ויש חלקים שעדיין חסרים.
לאחר חודש החגים רווי הפעילות, משמחת 
בית השואבה המרכזית שהייתה על טהרת 
הקודש ושמחה של מצווה, ועד שמחות בית 
השואבה בבתי הכנסת בכל שכונה, שהותירו 
'טעם של עוד' וגיבוש קהילתי וחסידי, אנו 
אוזרים כוח ותעצומות להמשך השנה כולה.

אשכול גנים חדש בעטרת חיה מושקא 
תפארת  לת"ת  חדש  גנים  אשכול  בנות, 
מנחם עם כל השכלולים, ובית הספר בית 
חיה שעומד לפני שיפוץ, הם חלקי הפאזל 
שהולכים ומקבלים צורה ועוד נכונו שיפורים 
ותוספות בשאר המוסדות. הדרך עוד לפנינו.
בתי הכנסת שנבנים בקצב מואץ, בית 
הכנסת 'היכלו של משיח' שקם והיה לעובדה, 
ובית כנסת חדש נוסף שיוחל בבנייתו בקרוב, 
הם חלקים נוספים בפאזל המדהים שנקרא 

קהילת חב"ד ביתר.
ואחרון חביב – 'תעודת הזהות' החב"דית 
 770 כיכר  ב'כיכר השלוחים',  שמוטבעת 
שהושלמה, וכמו מזכירה לכולנו את הקשר 

החב"די של העיר ביתר למשלח, הרבי.
לאחר התנופה במוסדות החינוך ובפרט 
גני חב"ד יש לתת יותר ממילה טובה לראש 
העיר הרב מאיר רובינשטיין שמוכיח תוצאות 
בשטח. שנזכה בעזרת ה' לבשר בקרוב על 
סיוע לבתי הכנסת שכבר נבנו ומייחלים 

לתנופה בסיום הבנייה כמו אוויר לנשימה.
ויעקב הלך לדרכו!

ההכרזה "ויעקב הלך לדרכו" בליובאוויטש הוכרזה במוצאי 
שמחת תורה, לאחר ההתוועדות הגדולה שנערכה בסיום החג. וכך 
אמר אדמו"ר הרש"ב בהתוועדות זו: "הנה עתה הגיעה עת 'ויעקב 
הלך לדרכו', שאחרי העבודה בחודש השביעי, הנה יעקב – יו"ד 

עקב – הולך לדרכו בעבודה דתורה ומצוות שכל השנה".1
הרבי ביאר באריכות את עניין ההכרזה "ויעקב הלך לדרכו", 
שיש בזה שלוש מדרגות: לאחר יום הכיפורים,2 לאחר שמחת 
תורה ולאחר שבת בראשית; אך שלמות העניין היא אחרי סיום 
חודש תשרי בהתחלת חודש מרחשוון, ובזה עצמו אחרי ראש 
חודש מרחשוון. אז, כשמתחילים לומר תחנון בב' חשוון, מתחילים 
ימי המעשה וההתעסקות בעובדין דחול ושם פועל יהודי על ידי 

עבודתו את הדירה בתחתונים, תכלית הכוונה.3
וכפי שביאר זאת אדמו"ר הריי"צ,4 משל לסוחר שקנה ביריד 
סחורה רבה, ובחזרתו לביתו הוא פורק את הסחורה, עושה איתה 
את מה שצריך לעשות בה. כן הדבר בנוגע לכל אחד ואחת מישראל; בחודש השביעי שהוא משובע בכל 
טוב נותנים לנו "סחורה" במה להתפרנס כל השנה כולה, וצריך לפתוח את החבילות ולעשות עם הסחורה 

את מה שצריך בעבודת ה' בחיי היום־יום, וכפי שביאר הרבי "פאנאנדערפאקן די פעקלאך".
במילים אחרות – זהו חודש הנחיתה.

פעם שמעתי שהחלק הקשה בקורס טייסים הוא לא ההמראה, ולא הטיסה עצמה, אלא הנחיתה.
ן רגע  הטייס צריך ללמוד איך להשתלט על כלי טיס שהיה מונע במהירות עצומה באוויר, ולהפוך אותו ִבּ

לכלי תחבורה שנוסע על גבי קרקע.
אכן מרחשוון הוא הנחיתה אך בעצם הוא תחילת המטרה, תחילת היעד של כל חודש תשרי )בשבת 

פרשת נח בשנת תשי"ז5 הורה הרבי לגבאי לאחר תפילת המנחה להכריז שוב "ויעקב הלך לדרכו"(.
ניתן לראות בהכרזה זאת מעין תפילת הדרך, וכפי המובא בהתוועדות )ש"פ בראשית, מבה"ח חשוון, 

ה'תשי"ז. תורת מנחם כרך חי, עמ' 160–167, בלתי מוגה(:
כאשר יוצאים לדרך לאחרי חודש תשרי, "ויעקב הלך לדרכו", לעסוק בענייני העולם, עובדין דחול – הרי 

"כל הדרכים בחזקת סכנה", וכמו שנתבאר לעיל . . בעניין מי המבול.
אמנם, הסכנה היא רק כאשר הולכים לבד, אבל כאשר אומרים "תפלת הדרך", "שתוליכנו לשלום . . 

ותחזירנו לשלום", והולכים בשליחותו של הקב"ה, אזי אין חשש סכנה.
הציווי האלוקי הנקרא מיד בתחילת חודש מרחשוון, "בא אל התיבה", גם הוא חלק מאותו העניין, וכפי 

שביאר הרבי בהתוועדות:6
בא אל התיבה פירש הבעש"ט – קאי על תיבות התורה והתפילה. "בא אל התיבה" היינו שצריך "להיכנס"7 
בתוך אותיות התורה והתפילה – להיות מוקף מהם, ואז בטוח הוא ששום דבר לא יציף אותו, ו"נח איש 

צדיק" עם בני ביתו יישארו בשלימות.
וכדי שהתורה והתפילה יהיו כדבעי – צריך להיות "ויסגור ה' בעדו", העזר והסיוע מלמעלה.

אכן לא רק לעצמנו צריכים לדאוג אלא גם לאחרים וכפי שמובא שם בשיחה:
"בא אל התיבה" – "אתה ובניך ואשתך ונשי בניך". לא רק אתה בעצמך, אלא גם בני הבית, וגם "בניך 
אלו התלמידים", ובמובן התכליתי – קאי על כל בני ישראל, שזה נכלל בכלל ד"אשתך" או "בניך", כי 
"אשה" ענינה מקבל, וכל יהודי הוא בבחינת מקבל, שיהודי אחד מקבל מהשני, שהרי כל בני ישראל הם 
"קומה אחת שלימה" – עליך להכניס את כולם ל"תיבה", כלומר, עליך לפעול ולהשפיע על כל בני ישראל 

שיכנסו בתיבות התורה והתפילה.
ועל ידי שניכנס לתיבות הקדושות של התורה והתפילה של עצמנו, ונכניס גם אחרים איתנו )נהיה 
פנימיים(, נזכה מכוח הציווי של הקב"ה )בא אל התיבה(, ומכוח מלאכי האלוקים8 המופיעים בסוף הפסוק 
של "ויעקב הלך לדרכו", לשנה טובה בגשם וברוח, ונזכה להביא את האורות הפנימיים של תשרי על כל 

השנה ונזכה ל'ייתקע בשופר גדול' ולאור הגדול בביאת משיח צדקנו.
בברכת חסידים 

1.  אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ ח"א עמ' קצד.
2.  בשמחת־תורה תשי"א הרבי הביא מהמשך וככה תרל"ז של אדמו"ר המהר"ש מאת אדמו"ר הזקן שהזמן הראשון של 

"ויעקב הלך לדרכו" מתחיל כבר ממוצאי יום כיפור.
3.  בשיחת מוצאי שבת בראשית תשל"ח, נדפס בהוספות ללקוטי שיחות ח"כ עמ' 266. קונטרס ויעקב הלך לדרכו, שם, 

עמ' 367, שיחת ב' מרחשון תש"מ.
4.  שיחת שמיני עצרת תש"ז.

5.  אוצר מנהגי חב"ד תשרי עמ' שצג מרשימות משנת תשי"ז.
6.  התוועדות ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשוון ה'תשי"ז, 'תורת מנחם – התוועדויות' תשי"ז ח"א )חי( עמ' 153–160, 

בלתי מוגה.
7.  על דרך המסופר על אודות הבעל שם טוב שקודם התפילה היה מתבונן אם לאחרי התפילה יישאר חי בגופו. הוא 

לא היה בטוח בכך, מצד ה"כלות הנפש" שהייתה אצלו בעת התפילה.
8.  עיין מהתוועדות יום שמחת־תורה ה'תשט"ו, תורת־מנחם כרך יג, עמ' 77–82 – בלתי מוגה.

הרב עמנואל חביב
רב בית הכנסת חב"ד ברחוב הרב מוצפי

הרב משה כהנא 
נציג חב"ד בעיריה וחבר מועצת העיר

"ויעקב הלך לדרכו" צורכי ציבור

הרווח כולו שלך.

צפת – א.ת. החדש | בקרוב: אשדוד ⋅ מישור אדומים ⋅ אופקים

משלוחים
בכל העיר חניה חינם פנימי: קו 4

חושן משפט 1, ביתר עילית 02-6499539

א׳-ג׳ 7:30-22:00 | ד׳-ה׳  7:30-24:00 | ו׳ 7:30-15:00

משרד הפנים, טובה וברכה-
היימיש כארד, אידיש כארד, 
אשל ירושלים, להחזיקם 
ולהחיותם ומזון ומחיה

מכבדים כרטיסי:

תחסכו לכם!

אחרי הערינג טוב?להתרוצץ בחיפושים

עכשיו בלעדי בנטו חסכון!
מחלקת דגים מעושנים לפי משקל 

במגוון גדול ועשיר, איכות ללא פשרות  
ובמחירים אטרקטיביים! 

חב"ד בביתר |  5 4  |  חב"ד בביתר



סדר ניגונים 
וזיכרונות

ר' יוסף רייניץ, קהילת חב"ד 'המגיד ממעזריטש'
מדי שנה אני זוכה להתפלל ולשהות בשמחת תורה בחצרות 
קודשנו. לראות את מלכנו ולזכות לפחות לילה אחד לשמוח 
בשמחת בית השואבה המיוחדת בשכונה. השמחה הזאת היא 
שאיבת דליים לכל השנה, וזוהי חוויה שבכל שנה מיוחדת במינה. 
לראות אברכים ותמימים רוקדים עד אור הבוקר, וגם אם יורד 
גשם, השמחה החסידית אינה פוסקת. יוסי כהן עם התזמורת 

החסידית יודע היטב לנצח על השמחה בדרכו המיוחדת.
לאחר שזכיתי לראות את הרבי בהקפות, בהתוועדויות וכוס 
של ברכה מספר פעמים, 
בשנים הראשונות שאחרי 
ג' תמוז היה קשה להגיע 
ל־770 ולראות את הגלות 
הקשה. אחרי מספר שנים 
להגיע  והתחלתי  חזרתי 
ל־770 בשמחת תורה. ברור 
שזוהי גלות, אבל הרבי אמר 
מספר פעמים שהבעש"ט 
וכל הרביים נמצאים בבית 
הרבי  שגם  וודאי  חיינו, 
נמצא, וודאי שאומנם איננו רואים את הרבי בעיני בשר, אך מצפים 

ומחכים להתגלותו.
הרגע המיוחד שלי הוא מוצאי החג, כשכל הקהל מתאסף 
להתוועדות עם ניגוני הרבי. קהל האלפים כולו, יחד, בדבקות, 
מנגן את הניגנונים, ומצפה בכל רגע ממש שהרבי ישוב וייכנס, 
בתנועת היד המיוחדת, להוליך אותנו לגאולה שלמה. עדיין לא 
זכינו, ואנחנו מקווים שעוד פעולה קטנה והנה נזכה לגילוי מלך 

המשיח, יבוא ויגאלנו תכף ומיד ממש.

לחוש את 
הרבי
 הרב שמריהו בוטמן, ועד הרמב"ם,

קהילת חב"ד 'אוהב ישראל'
ברוך ה' שזכיתי להיות 
הרבה שנים ברציפות אצל 
הרבי בשמחת תורה. אומנם 
לצערי אחרי ג' תמוז. ברור 
ששהייה אצל הרבי משנה 
האדם  של  המהות  את 
לכל  כוחות  לו  ונותנת 
אצל  כשנמצאים  השנה. 
הרבי, חושבים כל הזמן על 
דבר אחד, על הרבי. באחת 
התפילות השנה ישבתי ליד 
הרב יצחק גולדברג, ראש 
ישיבת תו"ת במגדל העמק, 
ושאלתי אותו על הפתגם 
שאמרו על חסידי פולין, 
וכמדומני שהרבי הקודם בלקוטי דיבורים מזכיר זאת – שהעבירות 
שעושים אצל הרבי מכפרות על המצוות שעושים בבית. שאלתי אותו 
מה פירוש המשפט, והרב גולדברג השיב בתשובה שאותה המשכתי 

לחיות בשמחת תורה השנה:
כשנמצאים בבית ועושים איזו מצווה, נוסף למצווה טעם לפגם – 
הרגשת הישות. הנה אני עשיתי מצווה, אני זכיתי. יש מציאות עם 
המצווה. אך כשנמצאים אצל הרבי, כל המציאות היא רבי. נדחפים 
לראות את הרבי, משתוקקים לראות ולשמוע את הרבי ורוצים לחיות 
עם הרבי. ולכן אם בשעת התוועדות, מתוך התלהבות לא שמים לב 
לסידור שנפל על הרצפה מחמת הדחיפות, אכן זו עבירה, אבל העבירה 
הזאת לא נעשית בשימת לב, כי כל כולך רוצה לראות, להרגיש ולחוש 
רבי, ולכן אינך רואה את הסידור. אי הרגשת העבירה מחמת דבקות אצל 

הרבי מכפרת על הרגשת הישות במצווה.
כשאתה נמצא ב־770 אתה יודע בוודאות שכל העובדה שהגעת לכאן 
היא בשביל הרבי. אתה לא מנסה למצוא את עצמך אלא את הרבי. 
כשנמצאים אצל הרבי יום, יומיים ושלושה, הרבי חודר בעצמות ונותן 

קפיצת הדרך 
לשמחה

ר' אורי רווח, איש תקשורת, קהילת חב"ד 'אוהב ישראל'
יצאתי מאה"ק בליל י"ז תשרי בטיסת לילה אני ובני הת' דוד שיחי'. 
התכנון שלנו היה להתפלל במניין של הרבי. קול פנימי בליבי השאיר אותי 
חסר מנוחה. שמחת בית השואבה אצל הרבי, ולא נספיק לרקוד כל הלילה 
עם כל האווירה המיוחדת, וברוב עם הדרת מלך. הלו"ז הצפוף לא ִאפשר 
זאת. על פי התכנון, הנחיתה הייתה אמורה להיות ב־6 בבוקר, כשהריקודים 
והמשטרה  מסתיימים  בקינגסטון 
פותחת את הכביש. הבדיקות בשדה, 
והתורים הארוכים הצפויים בקנדי, רק 
הוסיפו לתחושת האכזבה, שלא נספיק 
לרקוד ברחובה של עיר, בשמחת בית 

השואבה של הרבי.
ואז קורה פלא... המטוס מקדים 
את נחיתתו, ואני ובני מוצאים את 
עצמנו צועדים )בעיקר רצים( לכיוון 
עמדות הדרכונים, שבדרך כלל עמוסות 
בנוסעים מכל העולם, אך לא הפעם. 
שפשפתי את עיניי. אין אנשים מלבדי ומלבד נוסעי הטיסה. בתוך רבע שעה 
היינו בחוץ, עולים על המונית הראשונה עם נוסעים נוספים לחצרות קודשנו. 
ב־5:20 לפנות בוקר הספקנו להיכנס לבית חיינו. הנחנו את המזוודות על 
אחד הספסלים ורצנו לריקודים בקינגסטון. זכינו להיות שם חצי שעה שבה 

קיפצנו במעגלי הריקודים האחרונים.
כשנמצאים אצל הרבי, ובמיוחד בתשרי, אין עולם. מחוברים לאלוקות, 

ואני מדבר על כל סוגי הנשמות שהרבי מזמין והזמין אליו.
הריקודים נשאו את כולנו למקום רוחני גבוה, אך צריך לדעת שהמטרה היא 
להוריד את האורות והכוחות כאן למטה בחיי היום־יום. בהזדמנות זאת אני 
רוצה להודות מקרב לב לכל אותם אנשים שסייעו בממונם בקניית הכרטיסים 
שלנו לרבי, ובאותה נשימה לארגוני הכנסת אורחים הדואגים ללינה של אלפי 

האורחים שבאו להסתופף בד' אמות של הרבי. ה' ישלם שכרם.

 "מוצאי החג הוא רגע מרגש 
ומיוחד. קהל האלפים מנגן 
את הניגון בדבקות ומצפה 

שבעוד רגע הרבי ייכנס. אולי 
עוד פעולה קטנה וזה יקרה"

"אם בשעת התוועדות, מתוך 
התלהבות לא שמים לב 

לסידור שנפל על הרצפה 
מחמת הדחיפות, אכן זו 

עבירה, אבל העבירה הזאת 
לא נעשית בשימת לב, כי כל 

כולך רוצה לראות, להרגיש 
ולחוש רבי"

"היינו אמורים לנחות בקנדי 
בשעה 6 ולוותר לצערי על 
שמחה ברחובה של עיר. 

המטוס הקדים לנחות ובתוך 
חצי שעה כבר היינו בשכונה"

דרגה מעל 
הטבע

הרה"ח ר' שמואל שיחי' גבאי, קהילת חב"ד שכונת 
התמר, רחוב האדמו"ר מזוועהיל

הנסיעה שלי לרבי הייתה השנה באופן שמימי, החל מקניית 
הכרטיס ועד המקום שבו ישנתי. הגעתי לרבי בסוכות לפנות בוקר. 
רציתי לפתוח את הבוקר עם כוס קפה חם בגלל מזג האוויר ששרר 
שם. מזגתי קפה ואני שם לב שהוא קר. בלילה ירד מבול ורקדנו 
שעות על גבי שעות ברחוב קינגסטון בלי מטריות, וכמובן הגשם 
חדר לבגדיי. למחרת לא יכולתי להתפלל ב־770 כי היה קר מאוד 
והסירטוק שלי היה רטוב וטרם התייבש. וככה בכל יום אתה רוקד 
כל הלילה וקם בשמונה לשיעור חסידות ולתפילת שחרית, ואתה 
חש שאתה חי למעלה לגמרי מן השעון ומן ההרגלים שלך. אני 
חושב שזוהי הנקודה האמיתית של נסיעה לרבי. כשאתה אצל הרבי 

אין זמן, אין שעון, ואתה עולה ומשתדרג מעל לטבע.
דוגמה נוספת היא למשל בשמחת תורה, בין כל הדחיפות 
והפירמידות שנופלות, וכולם קמים בחזרה כאילו לא היה שום 
דבר. אחד האנשים עבר בפירמידה ונתן לי מכה אדירה, וחלפה 
כמעט שעה עד שהצלחתי לחזור לעצמי. בימים כתיקונם הייתי 
מגיע לטיפול נמרץ, אבל כשאתה אצל הרבי ב־770 ממשיכים עם 

החיים הרוחניים, ואתה מרגיש שהרבי מעלה אותך מעל הטבע.

שאבו דליים
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שמחה בכל יום
בוועד קהילת חב"ד עמלו גם השנה כדי שבכל יום 
לא תיפסק השמחה ברחובה של עיר כרצונו הק' של 
הרבי. מדי יום נערכה שמחת בית השואבה בארגון היכל 
מנחם ובחסות העירייה בכיכר השלוחים ברחובה של 
עיר וברוב עם הדרת מלך, לצד חגיגות נוספות שנערכו 

בכל שלושה־עשר בתי הכנסת של הקהילה בעיר. על 
ארגון האירוע ב'כיכר השלוחים' כמדי יום עמל ר' משה 
שיחי' שיף, ועל  החלק המוזיקלי הת' יצחק ליפשיץ' 
ומני שחר, שאף דאגו בכל הימים ל'לחיים' בשפע וכיבוד 

קל לקהל המשתתפים בבית כנסת חב"ד ה'קמפוס'.

אלפים בשמחת בית השואבה 
המרכזית של חב"ד בביתר עילית

קיימה  המסורת  מיטב 
קהילת חב"ד בביתר עילית 
את הוראתו של הרבי לרקוד 
בכל לילה ברחובה של עיר 
בכל ימי חול המועד סוכות. 
החגיגה המרכזית התקיימה 
במוצאי החג, בהשתתפות 
אלפי תושבי העיר וקהילת 
אנ"ש, שרקדו ושמחו עד 
שעת חצות ברחבת הענק 
של ישיבת תומכי תמימים 
בעיר. על במת הענק התארחו הזמר החסידי ישראל 
ג'רופי ששימח את הקהל עם הקלידן יוסי זולדן 
ותזמורת נגנים שהרקידו את הרחוב מיד בצאת 
החג. לפני האירוע הוכשרה הרחבה למתחם מסודר 
ומרווח עבור הגברים וגם לקהל הנשים בצורה 
מאורגנת. ר' אהרון סיטבון חבר קהילת חב"ד 
באוהב ישראל הרקיד את הציבור בלהיטיו, בעוד 
הקהל מריע ומשתתף בשירה. התוכנית נמשכה 
כאשר להטוטן חסידי הפעיל את ילדי צבאות ה' 

וערך מופע פעלולים מיוחד – 'אבוקות של אש'.
הנחה בטוב טעם את האירוע הרב חיים גרינברג 
מ'היכל מנחם' בעיר; הרב שמריהו בוטמן ערך את 

פעילות צבאות ה'. לסיום נערכה הגרלת ענק על 
פרסים יקרי ערך מתנת חנות הצעצועים המובילה 
בעיר, 'ביתר טויס', בבעלות חבר הקהילה ר' בועז 

שיחי' בק.
ב'ועד קהילת חב"ד' מודים בראש ובראשונה 

למארגנים שלקחו על עצמם את היוזמה וניהלו 
אותה ב"ה בהצלחה רבה – יו"ר ועד קהילת חב"ד 
ונציג המוסדות והקהילה בעירייה ר' משה שיחי' 
כהנא, ולצידו ר' שעיה שיחי' סטאריק. עוד הודו 
לעיריית ביתר עילית ולעומד בראשה, הרה"ח ר' 

במוצאי יו"ט סוכות הגיעו אלפים לרחבת ישיבת תו"ת למעמד שמחת בית השואבה המרכזית של קהילת 
חב"ד • חגיגות נוספות נערכו מדי יום ברחבת 'כיכר השלוחים' – קמפוס חב"ד • האירועים נערכו בחסות 

העירייה ובארגון נציג הקהילה והמוסדות ר' משה הכהן שיחי' כהנא

כ
מאיר שיחי' רובינשטיין, וכן לרל"ש ר' יהודה שיחי' 
דייטש, למחלקת שפ"ע בעירייה בראשות ר' יוסי 
יונה ולמחלקת תרבות בעירייה, וכן להנהלת ישיבת 
תומכי תמימים בביתר עילית ולעומד בראשה ראש 

הישיבה הרה"ג מרדכי שיחי' מישולבין.
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שמחה של תורה: מעמד סיום 
הלקוטי שיחות נערך באוהל הק'

מעמד סיום ראשון מסוגו נערך באוהל הק', עם 
סיום ל"ט כרכי לקוטי שיחות שנלמדו במהלך ארבע 
השנים האחרונות על ידי החברותות ב'היכל מנחם' 

בביתר עילית • הרב חיים גרינברג שערך את הסיום 
עבור לומדי השיעורים בביתר, הביא עימו את הפ"נ 
עם מאות שמות, לברכה והצלחה, לכתיבה וחתימה 

טובה

בערש"ק פרשת כי תצא התקיים 
באוהל הק' מעמד סיום היסטורי 
שיחות  כרכי לקוטי  ל"ט  של 
ובחברותות  בשיעורים  שנלמדו 
נערך  ב'היכל מנחם' בביתר עילית. הסיום 
בתוככי האוהל על ידי הרב חיים גרינברג שמסר 
את השיעורים בארבע השנים האחרונות. הרב 

עם  הפ"נ  את  איתו  הביא  גרינברג 
מאות השמות של משתתפי השיעורים 
במשך השנים לברכה והצלחה ולכתיבה 

וחתימה טובה.
ומתכפין סיום להתחלה, מיד החל 
הלימוד של השיחה הראשונה לפרשת 

בראשית בחלק א' בליקוטי שיחות.

>

ומלאה הארץ: 
כינוסי תורה בכל 
ימי חול המועד

מספר שיא של כינוסי תורה נערכו בשלל בתי הכנסת של 

חב"ד בעיר בימי חול המועד • מיטב הרבנים נשאו דברי 

תורה וחסידות לקהל אנ"ש והקהל הרחב שבאו להעמיק 

בתורת החסידות בימי החג

המסורת נמשכה גם בחול המועד סוכות, ו־36 
כינוסי תורה נערכו בבתי הכנסת של חב"ד בעיר 
בימי חול המועד. כינוסי התורה הפכו להזדמנות 
יקרה מפז שבה תלמידי חכמים מהעיר ומחוצה לה, 
ובתוכם אנ"ש, הוגים בתורת החסידות ומביאים 
פנינים וחידושים נפלאים, בבחינת 'כל מה שתלמיד 

למשה  נאמר  לחדש  עתיד  ותיק 
מסיני'. הקביעות שהתפתחה בשנים 
שיעורים  אחריה  גררה  האחרונות, 
נוספים בעוד בתי כנסת בעיר, שזוכים 
מדי חול המועד לארגן כינוסי תורה 

בהשתתפות מאות מתושבי העיר.

התודה והברכה
המארגנים שליט"א, גבאים 

ואברכים מבתי הכנסת

הרב נבות מיארה
הגבאי הרב שניאור זלמן 

וינפלד
הרב אהרון קורנט

המשפיע הרב לוי יצחק 
פבזנר

הרב מרדכי שיינר
הרב מנחם מענדל 

הרשקוביץ
הרב שמואל אלבום

הרב יוסף יצחק מרנץ
המו"צ הרב צבי ווייס

הגבאי הרב יהודה מלאך

 הרבנים והמשפיעים שליט"א
שנשאו דברים:

בית הכנסת בשכונת הדס
הרה"ח שניאור זלמן 

טורנהיים
הרה"ח משה גרינברג

הרה"ח לוי יצחק פבזנר
בית כנסת חב"ד 

"הקמפוס"
הרה"ג יצחק מאיר ויס, 

ראש כולל ערלוי
הרה"ח משה לאופר
הרה"ח נבות מיארה

בית הכנסת "הספרייה 
החסידית"

הרה"ח אהרון קורנט
הרה"ח דוד רוזנפלד

הרה"ח אברהם לנדאו
בית כנסת חב"ד בגבעה 

C
הרה"ח שי שרון

הרב יחזקאל אינגבר
הרב יוסף חיים שפירא

בית כנסת חב"ד ברחוב 
המגיד ממעזריטש
הרה"ג צבי ווייס

המשפיע הרה"ח דוד אופן
הרב זעליג וולפא

בית הכנסת ברחוב הרב 
מוצפי

הרה"ג עמנואל חביב
הרב אברהם ליכט

הרה"ח עקיבא ריפקין
בית הכנסת ברחוב אבא 

שאול
הרה"ג ר' אליהו לנדא

הרה"ח יוסף יצחק מרנץ
"מעייני ישראל"

הרה"ח שניאור אשכנזי
הגה"ח ר' אהרן ברייער

בית הכנסת אוהב ישראל
הרב אברהם ליכט

הרה"ח מנחם מענדל 
הרשקוביץ

הרה"ח שמריהו בוטמן
בית הכנסת בשכונת 

הדקל
הרה"ג ר' משה וינבאך
הרה"ג ר' אליהו לנדא

הרב יצחק ברים

לראשונה: סמינר חב"די חסידי 
ייפתח בעיר בשנה הבאה

בנות  ייחלו  מעשור  למעלה 
חב"דיות מהעיר ומערי הסביבה 
– ירושלים ובית שמש – לסמינר 
שיהיה קרוב לביתן ובו בזמן גם מלא 
וגדוש בתוכן ובהווי חסידי תוסס. בעקשנות 
ודבקות במטרה קרם החלום עור וגידים והפך 
בסייעתא דשמיא למציאות בימים אלו ממש. 
אם חשבתם שמדובר בבשורה לבנות הסביבה 
בלבד, תיאלצו להתבדות, שכן לסמינר החדש 
פנימייה מושקעת, מאובזרת, נקייה ומסודרת 
הכוללת גם ארוחות מסודרות ומתאימה גם 
לבנות התיכון. בפנימייה הושקעה מחשבה רבה, 

כדי שתהיה ביתית, חמה ומזמינה ככל האפשר, 
והיא מתאפיינת ברמה גבוהה.

העובדה  מלבד  עצומה.  בבשורה  "מדובר 
שהסמינר יחסוך נסיעה אל מחוץ לעיר, הוא 
משלים את המענה החינוכי לאנ"ש, וזה חשוב 
מאוד להתפתחות הקהילה. אנו שמחים שהגענו 

לשלב הזה", אומרים לנו בהנהלת המוסד.
הסמינר החב"די ללימודי הוראה – הראשון 
בעיר ובאזור כולו – ייקרא על שמה ולזכרה של 
הנערה סימא ראס, בוגרת המוסדות. סימא ראס 
ע"ה, בת ה־19, נפטרה בטרם עת בשנתה במהלך 
חג הסוכות. היא הייתה הנערה הראשונה שנרשמה 

לסמינר מיד לאחר שהוחלט על פתיחתו, 
אך לא זכתה לראות בפתיחתו.

יתקיימו שלוש  הלימודים בסמינר 
פעמים בשבוע בשעות הערב, כדי לאפשר לבנות 
לשלב עבודה במגוון תחומים בשעות הבוקר 
ולימודי הוראה במגוון מסלולים בשעות הערב. 
היה  "היום לא מספיקה רק תעודת הוראה. 
חשוב לנו לגייס נשות צוות שהן דוגמה ומופת 
בהתנהגותן, רגישות וחדורות בשליחות, אשר 
רואות בחינוך בנות ישראל ערך עליון וחשוב 
ונותנות לשם כך את כל כולן. כל תלמידה תקבל 
את מרב תשומת הלב והידע המקצועי", מדגישים 

>
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למען הקהילה: עו"ד ראובן 
ברקוביץ' מעמיד את שירותיו 

לטובת אנ"ש ללא תשלום
ביוזמה יפה ומבורכת ערך עו"ד ר' ראובן ברקוביץ' קבלת קהל 
ללא תשלום עבור אנ"ש בלשכת נציג חב"ד בעירייה ר' משה 
כהנא • עו"ד ברקוביץ': "מחוסר ידע עלולים להפסיד זכויות. 

קיבלתי עשרות פניות"

יפה  ביוזמה  מודל לחיקוי: 
ומבורכת ערך עו"ד ר' ראובן 

קבלת  ץ'  ברקובי
עבור קהל  תשלום  ללא 

אנ"ש בלשכת נציג חב"ד 
בעירייה ר' משה כהנא. 
עורך הדין העניק ייעוץ 
משפטי חינם במספר 
משפטיים:  תחומים 

 , ת שו ו ר י  , משפחה
אפוטרופסות,  צוואות, 

נזיקין, מקרקעין ועוד. היוזמה 
נועדה לתת שירות נגיש וחינמי 

בנושאים שרבים נתקלים בהם, ולא תמיד 
יודעים למי ואיך לפנות.

עו"ד ראובן ברקוביץ': "יש המון נושאים 
שאדם מן השורה שאינו עורך דין או בעל 
ידיו  את  בהם  מוצא  אינו  ניסיון, 
ואת רגליו, ובמקרים מסוימים 
את  להפסיד  עלול  גם  הוא 
זכויותיו רק בגלל חוסר ידע. 
היוזמה נועדה לפתוח צוהר 
בנושאים הללו לטובת אנ"ש. 
לאחר  גם  כי  לציין  אוכל 
קבלת הקהל קיבלתי עשרות 

פניות".
אם אתה בעל מקצוע מומחה 
בתחומך, ומעוניין לתת ייעוץ דומה וחינמי 
במסגרת קהילתית, הינך מוזמן לפנות לנציג 

קהילת חב"ד ר' משה כהנא.

 תנופת בתי הכנסת:
נפתח ביהמ"ד  השלושה 

עשר של חב"ד בעיר
"היכלו של משיח" נפתח בערב ראש השנה 
האחרון והוא ישמש את תושבי שכונת הדס 
המזרחית • בערב החג הוצב בית הכנסת 
החדש ברחוב כף החיים לשמחתם של בני 
הקהילה • רב ומשפיע בית הכנסת: הרב 

יהושע שארף שליט"א
שמחה גדולה בשכונת הדס בפתיחת בית הכנסת 
"היכלו של משיח" בערב ראש השנה האחרון. ברחוב 
כף החיים )אל מול ישיבת חב"ד( הוצב בית הכנסת 
החדש והמרווח והוא ישמש כמרכז קהילתי לאנ"ש 
תושבי האזור. בראש בית הכנסת עומד המשפיע הרה"ח יהושע 
שארף שליט"א. כבר בשבועות הראשונים מאז פתיחתו, הפך בית 
הכנסת למוקד חסידי לתושבי השכונה הבאים להתפלל ולטעום 
משיעורי התורה והחסידות. כמו כן נערכת במקום פעילות צבאות 

ה' בניהול גבאי הקהילה.

ועד קהילת חב"ד התכנס לקראת 
החורף הקרב ובא

על הפרק: שורה של יוזמות והתרחבות משמעותית של הקהילה ומוסדותיה • 
הכינוס נערך בהשתתפות כל גבאי בתי הכנסת של חב"ד בעיר, בביתו של יו"ר 

ועד קהילת חב"ד ונציג הקהילה והמוסדות בעירייה ר' משה כהנא
על רקע סיום הפעילות הברוכה של 
ועד קהילת חב"ד בקיץ ובחודש החגים 
האחרון, התכנסו חברי הוועד, גבאי 
בתי הכנסת, בביתו של יו"ר הוועד ונציג חב"ד 
ר' משה כהנא. המפגש שהפך גם להתוועדות 
חסידית נערך בביתו של כהנא במלאת אחד־
עשר חודש לפטירת אמו ע"ה. בתחילת הישיבה 
מסר הרב כהנא סקירה מקיפה ומתומצתת על 
פעילות הוועד בחודשים האחרונים לטובת 
הקהילה והמוסדות, ובפרט לטובת משפחות 
אנ"ש. כמו כן לובנו עוד נושאים העומדים על 
הפרק, מתוך תקווה שכבר בחודשים הקרובים 

יקודמו פרויקטים משמעותיים.
במרכזו של המפגש טיכסו חברי הוועד עצות 
מועילות להפיכת התוועדות י"ט כסלו המרכזית 
בעיר למתאימה לכלל הציבור, ברוב עם הדרת 
מלך. נבחנו דרכי פעולה בין המשתתפים וסוכם 
שבשבועות הקרובים תצא תוכנית מסודרת 

לקראת התוועדויות חג הגאולה בעיר.

>

>>

לרגל כינוס השלוחים העולמי השנתי של שליחי חב"ד ברחבי תבל, כבוד 
והנכבדים,  הדגולים  ידידינו  למע"כ  ותהילה  ברכה  להביע  לנו  הוא  ועונג 

השלוחים המסורים בעירנו המעטירה, עיר התורה והחסידות בערי יהודה

הרה"ח הנכבד והנעלה, מנהל סניף צעירי אגודת חב"ד בעיר

הרב ר' יעקב טורנהיים הי"ו

והרה"ח הנכבד והנעלה, מנהל מרכז חב"ד ביתר 'היכל מנחם'

הרב ר' חיים יהודה גרינברג הי"ו

ברכה ותהילה

הרב מאיר רובינשטיין
ראש העיר

הרב משה כהנא
חבר מועצת העיר

ולכל שלוחי חב"ד המסורים בכל אתר ואתר

ומשנה ברכות לשלוחי הרבי בשדה החינוך במוסדות חב"ד בעיר

וצוותי החינוך המסורים המעמידים תלמידים ותלמידות לתורה ולחסידות

יהי נועם ה' עליכם להמשיך לראות ברכה והצלחה מרובה בכל מעשיהם 
לזיכוי הרבים

ודבר בעתו מה טוב לבשר כי ביום ההילולא רבא, ג' תמוז, אשתקד נחנכה 
בעירנו ברוב פאר והדר

'כיכר השלוחים'
לאות כבוד והערכה לשלוחי חב"ד בעולם לשם ולתפארת

בהוקרה ובידידות נאמנה
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ב'עטרת חיה 
מושקא' חגגו עם 
ראש העיר קבלת 
אשכול גנים לבנות

י  ג י חג בטקס 
תעודות  הוענקו 
הוקרה לראש העיר 
רובינשטיין,  מאיר 
לנציג חב"ד ר' משה כהנא, 
למנהל מחלקת חינוך הרב יהודה 
קורנבליט ולראש מטה ראש העיר 
ר' יהודה דייטש, בעקבות קבלת 
אשכול גנים לגני בנות 'עטרת חיה 
מושקא'. מדובר באשכול גנים מפואר 
לצד חצרות מוריקות הצופות לנוף 

פתוח ברחוב הש"ך בביתר.

ילדות הגן קיבלו את משלחת ראש 
העיר בבלונים, והמנהלת הגב' נחמי 
שחר בירכה את ראש העיר ר' מאיר 
רובינשטיין על הירתמותו לפיתוח 

מוסדות החינוך בהרחבה גדולה.
יש לציין כי לפני שלוש שנים 
שכנו בית הספר והגנים 'עטרת חיה 
מושקא' בצפיפות ובתנאים קשים 
במתחם קראוונים, וכעת שוכנים 
בבית ספר מרווח ובאשכול גנים 

חדש ומשוכלל.

בכ' מרחשוון יום 
תומכי תמימים: 
ראש העיר ביתר 
חנך גנים חדשים

בכ' מרחשוון, יום 
כ"ק אדמו"ר  הולדת 
מייסד  נ"ע  הרש"ב 
נחנך  תמימים,  תומכי 
גנים  ומרגש אשכול  בטקס צנוע 
תורה  תלמוד  ילדי  עבור  נפרד 
'תפארת מנחם' חב"ד בעיר, במעמד 
ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין, 
יהודה  ר'  חינוך  מחלקת  מנהל 
קורנבליט, רמ"ט לשכת ראש העיר 
ר'  חב"ד  נציג  דייטש,  יהודה  ר' 
משה כהנא, מנהל הת"ת הרב יוסף 
הערש סירוצקי ומנהל הגנים ומנכ"ל 
מוסדות 'תפארת מנחם' ר' אבירם 

מגור.
ראש העיר הרב מאיר 
התכבד  ן  י רובינשטי
מזוזה במשכן  בקביעת 
החדש הממוקם באזור 
נגיש בעיר ברחוב אבא 
נבנה  האשכול  שאול. 
גבוהים  בסטנדרטים 
וכולל כיתות גן מרווחות 
ומאובזרות וגני משחקים 
לנוף  הצופים  ענקיים 

מרהיב.
משה  ר'  חב"ד  נציג 
כהנא הגיש בשם קהילת 
חב"ד שי צנוע בעל מסר 
חסידי – ספר חסידות 
של מייסד תומכי תמימים 
הרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק 
ובירך את ראש העיר על 

מסירותו לרווחת חינוך ילדי תשב"ר.
ור'  סירוצקי  יוסף הערש  הרב 
אבירם מגור הודו לראש העיר על 
עבודתו המאומצת, וציינו לשבח את 
נציג חב"ד בעבר ר' יעקי הרשקופ 
שעמל רבות למען המוסדות, ואת 
כהנא  ר' משה  בהווה  נציג חב"ד 

שעֵמל כיום על שיפורם וקידומם.
הרב סירוצקי: "זוכים אנו לראות 
ביום סגולה זה יום היווסדות תומכי 
תמימים ברווחת ילדי החמד שייכנסו 
למבנים חדשים ומרווחים, כהמשך 
להתפתחות המוסדות בעיר. שנזכה 
יחד לרוות מהם נחת יהודי חסידי 

אמיתי".

>

>

בר מצווה לבנו של הרב מנחם מענדל הרשקוביץ רב בית כנסת חבד אוהב ישראל

חתונת בנו של הרב שנימאור הניג משפיע בבית הכנסת יקי שול

הנחת תפילין לבנו של ר' גדליה כהן  בקהילת חב"ד בשכונת הדס

שמחת ה'לחיים' לת' עזריה בן ר' דוד בן פורת ממתפללי בית הכנסת הוותיקים של 
חב"ד ברחוב האדמו"ר מזוועהיל

חתונת ביתו של הרהח נח ויספיש

שליח חב"ד לכותל המערבי וחבר קהילת חב"ד ברחוב אוהב ישראל בבר מצוה לבנו 
הת' ישראל יצחק. רבנים שלוחים ומשפיעים הגיעו לאחל מזל טוב

רב העיר הגאון החסיד הרב חיים וייס שליט"א מדבר לפני תלמידי ישיבת קיץ בעיר 
בניהול הרב זעליג וולפא שיחי'

סדנת שופר באהלי מנחם
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