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הרבי אמר לרב גורודצקי שנחלת הר חב"ד תהיה 
גדולה יותר מכפר חב"ד ומאז ועד היום הנבואה הולכת 
ומתגשמת בגדול. פנינו בחודש כסלו לסקר את בית 
כנסת חב"ד - תפארת אליעזר ואת ה'נחלאים' שגרים 
ב'נחלת מנחם' ובכרמי הנדיב וגילינו עולם ומלואו וגם 

היסטוריה שטרם הכרתם. נחלה בלי מיצרים.

מספר המרא דאתרא הגה"ח הרב ירוסלבסקי שליט"א: 
"בשנים הראשונות לנחלת הר חב"ד  שלח הרבי מדי ערב 
פסח מצות לתושבים. הרבי התייחס במיוחד לשכונה 
החדשה ואמר לרב גורודצקי: "הגם שנחלת הר חב״ד 
תהיה יותר גדולה מכפר חב״ד, בכל זאת יש לראות 
שיחלקו את המצות שווה בשווה". בסיור שקיימנו 
השבוע בנחלת מנחם ובבית כנסת חב"ד 'תפארת 
אליעזר', ראינו בחוש את התגשמות הנבואה של הרבי. 

נקדים לספר קמעה על האיש רב הפעלים, הרה"ח 
הרב בועז לרנר ע"ה, מי שבחזונו הגדול הקדים את 
כולם, ובזכותו התפתחה התשתית החב"דית של נחל'ה 
שמתפרסת כיום בנחלת מנחם והמשכה בכרמי הנדיב 

ובשכונת המחנה. 

אבן הפינה לנחלת מנחם
בטקס מרגש שהתקיים לפני 25 שנים בחג הגאולה 
י"ט כסלו תשנ"ח, הניח המרא דאתרא הרב ירוסלבסקי 
את אבן הפינה לשכונה החדשה וקבע את שם השכונה 
"נחלת מנחם".  בימים ההם כולם הרימו גבות עיניים. 
פשוט לא האמינו שהחזון יתממש. להפתעת כולם, 
המשפחות   70 הפינה,  אבן  הנחת  אחרי  שנתיים 

החב"דיות הראשונות יישבו את צדה השני של קריית 
מלאכי. רק עשרים שנה לאחר מכן, עמדו כולם על 
ראייתו של ר' בועז לרנר ע"ה, לטווח הרחוק. כל פרשת 
כניסתו של ר' בועז לבניית 'נחלת מנחם' הייתה על פי 
תשובותיו של הרבי באגרות הקודש, בצורה מופלאה 

ביותר, למעלה מטעם ודעת.

במקביל התמסר הרב בועז לרנר להקמת עשרות 
מקוואות חב"ד בארץ ובעולם, והיה למעשה, המשנה 
האחרונה בכל הקשור לבניית מקוואות חב"ד והמומחה 
בה"א הידיעה, תוך ליבון הענין ובירור כל הנושאים 
הקשורים בו בעומק מיוחד ביותר. מומחי מקוואות 
בעלי שם עולמי התפעלו מהידע שלו ושיבחו אותו 

על עבודתו בקודש.

לאחר בניית השכונה - הקים הרב לרנר מקווה טהרה 
מהודר לגברים ואת בית הכנסת "תפארת אליעזר". 
בשנים האחרונות  - לאחר התפתחות המקום בבניית 
אלפי יחידות דיור בכרמי הנדיב, זכו חסידי חב"ד שהגיעו 
למקום להנות מבית כנסת, ממקווה מהודר, משיעורי 
תורה, מגני ילדים ומעוד, שהיוו את הבסיס להתרחבות 
התשתית החב"דית כדברי נבואתו של הרבי שנחלת 

הר חב"ד תהיה גדולה יותר מכפר חב"ד.

המקום צר מהכיל
לאחר פטירתו הפתאומית של הרב בועז לרנר, בעת 
שנסע לחנוכת מקווה חב"ד בפיליפינים, התמנה בנו 
הרב מנחם מענדל לרנר, למנהל המבנה ולאחראי על 
הפעילות השוטפת בו, תוך שהוא דואג לפיתוח המקום. 
בשנים האחרונות המקום נהיה צר מלהכיל את מאות 

המשפחות הדרות בשכונה.

ולתפארתלשם 
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השבוע ערכנו סיור מיוחד בבית הכנסת יחד עם ר' 
מענדי במטרה לעמוד מקרוב על אופי המקום שממשיך 

להתפתח. 

כמי שהכיר את המקום לפני 20 שנה קשה מאד שלא 
להתרגש. ממקום שומם המצוי בשטח ענק נטול תושבים, 
אתה מגלה לפתע מקום שוקק חיים תוססים ללא הפסקה. 

ללא שמץ של גוזמה. 

"בית הכנסת מהווה חממה חסידית עבור התושבים 
הוותיקים והחדשים כאחד. במהלך השבוע במקביל 
לתפילות מתקיימים שיעורים קבועים בנגלה ובחסידות. 
בשבת קודש בנוסף לתפילות מתקיימים שיעורים קבועים 
והתוועדות. בבית הכנסת שמים דגש על אהבת ישראל, 
על אוירה חסידית-חינוכית ובעיקר על אוירה של גאולה 
ומשיח בכל השטורעם ומתוך אהבת ישראל מיוחדת", 
אומר לנו ר' מענדי לרנר בתחושת סיפוק, אבל בהחלט 
עם עיניים צופיות למרחוק ועם דאגה להתפתחות המקום 

ולהרחבתו. 

איך משפיעה הקהילה שלכם על השכונה שהתרחבה 
מאוד בשנים האחרונות?

חלק גדול מהתושבים החדשים בשכונה הם חסידי 
חב"ד שמצטרפים במהירות לבית הכנסת, יש שיגידו 
מצטופפים בבית הכנסת... ומיד 'מרגישים בבית..'. זכינו 
ב"ה שגם שאר המגזרים והעדות מתפללים בקביעות בבית 
הכנסת, לומדים בו ואף נעזרים בנו במניינים שעורכים 
בגנים שבאזור. מבית הכנסת יוצאים המתפללים למבצעים 

בחגים ולהקהלת קהילות ברחבי השכונה ובכל העיר.

כשנכנסים לבית הכנסת רואים ספרייה גדולה מאוד, 
ולצידה תוכנת אוצר החכמה. שתיהן מושכות רבים 
ללמוד בזכות הנוחיות והזמינות של ספרים כה רבים. 
"מדובר ברעיון נפלא של הדיין הרב משה הלל שסחף את 
המתפללים להשקיע  בספרים ולהיות שותפים פעילים  
בספריה עשירה שמושכת לבית הכנסת תלמידי חכמים 
שמוצאים בו פינה שקטה להתמדה בלימוד". אומר לנו ר' 
מענדי, "בבית הכנסת לומדים בחברותות, מתקיים לימוד 
במסגרת 'אבות ובנים' וכן שיעורים בנגלה ובחסידות. כל 
אלה מוסיפים לבית הכנסת אווירה של תורה. האוירה הזו 
משפיעה על הקהילה לקבוע עיתים לתורה. הרבי כותב 
במכתבים רבים שבית הכנסת עניינו תפילה ושיעורים, 

ואנחנו עושים הכול כדי ליישם זאת בפועל ממש".

ספר בבקשה על הקביעות של שיעורי התורה ועל 
הפעילות.

בכל בוקר בימי חול, מתקיימים שיעורים קבועים מפי 
המשפיע הרב משה הלל 'בהמשך תרע"ב' ושל הרב נדב 
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כהן במאמרי הרבי. בערב מתקיימים שיעורים בגמרא 
עם הרבנים לוי הלל וזלמן ברנשטיין. דבר מלכות בימי 
שלישי ואור החיים על הפרשה בליל שישי. בליל שבת 
קודש מתקיים שיעור חסידות עם הרב משה הלל. 
בשבת קודש לפני התפילה מתקיים שיעור חסידות 
עם הרב גיל אוריאן. ואחר הצהריים )בקיץ( -בהלכות 
שבת ובפרקי אבות. השיעורים מושכים קהל רב כ"י. 
אך אנחנו מרגישים שעדיין לא מיצינו את היכולת, 

וניתן להוסיף בשיעורי התורה. 

המטרה שלנו שכל אברך ישתתף כל יום בשיעורי 
תורה בבית הכנסת ללא יוצא מהכלל. יש לציין שבכל 
שנה במהלך שלשת השבועות קיים 'כולל' בתשלום 

של לימוד הלכות בית הבחירה. 

אנו  שבת  מידי  הקבועות  להתוועדויות  בנוסף 
משתדלים לקיים התוועדויות ביומי דפגרא עם משפיעים 
מהנחל'ה ועם משפיעים אורחים. להתוועדויות הללו 
מגיע קהל גדול גם מחוץ למעגל המתפללים הקבוע. 
בית הכנסת הוא מוקד להפצת המעיינות. הוא מצטיין 

באוירה של תורה ושל חסידות. 

גם ב'עזרת נשים' מתקיימת התוועדות חסידית 
חמה מדי שבת לאחר התפילה. ומזמן לזמן מתקיימים 
שיעורים במדרשת ''מלכות שבתפארת'' שמארגנת אימי 

שתחי' הגב' אורלי לרנר,  ועוד היד נטויה.

ידוע שגשמיות של יהודי היא רוחניות - יש לציין את 
השתיה החמה ואת השתיה הקרה בדרך קבע במהלך 
כל היום בבית הכנסת. וכמובן, את המקווה שמשרת 

את תושבי האזור. 

אני מאחל לכל גבאי קהילה מיוחדת כזו, קהילה 
אכפתית וחמה. ההתנדבות והיוזמה של רבים וטובים 
בכל שלשת העמודים של תורה עבודה וגמילות חסדים 

- היא שם דבר. וההצלחה כולה נזקפת לזכותם. 

איך אתם מתמודדים עם החיסרון של אביך שבנה 
את בית הכנסת ואת המקווה

"מבחינתנו הוא נוכח. נוכח בדרך אחרת... בגלל העיסוק 
שלי בסיום הרישוי של מבנה בית הכנסת ושל המקווה 

הרבי התייחס במיוחד לשכונה 
החדשה ואמר לרב גורודצקי: "הגם 
שנחלת הר חב״ד תהיה יותר גדולה 
מכפר חב״ד, בכל זאת יש לראות 
שיחלקו את המצות שווה בשווה"
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ולאחר מכן – בשנים האחרונות – בהנפקת האישורים לבניית 
היכל בית הכנסת העתידי בעז"ה,  אני מוצא את עצמי הולך 
בנתיבים שלו ולמרות הזמן הרב שעבר מפטירתו של אבי מורי 
ע"ה, מדי כמה שבועות יוצא לי להיפגש בהשגחה פרטית, 
עם מישהו חדש לא מוכר, שעבד עם אבי ע"ה, ואבי הותיר בו 
חותם גדול. הייתה לאבי נוכחות ש"מילאה" כל מקום שהוא 
נכח בו בחיות ובשמחה. אנחנו משתדלים להמשיך לפתח את 
בית הכנסת ולמלא אותו בתורה, בתפילה ובגמילות חסדים - 

מה שבוודאי מסב לו נחת רוח רבה.  

זכיתי ב"ה ששני ידידיו הטובים של אבי ע"ה, שותפיו 
להנהלת בית הכנסת - הרב ראובן קופצ'יק והרב שניאור 
מעטוף ממשיכים גם היום בניהול בית הכנסת. הם עושים 

הכל להצלחת המקום.

מה התוכניות לעתיד?

במקביל לחיזוק השיעורים ולביסוסם, לקיום ההתוועדויות 
ולניהול התחזוקה השוטפת של בית הכנסת, עמלנו רבות 
בשנים האחרונות על אישורי בניה. כיום ב"ה אנו נמצאים 

בהליכי רישוי מתקדמים לקראת היתר בניה.

בניית היכל בית הכנסת תרחיב את מה שנעשה היום ותאפשר 
לתושבים רבים מהשכונות החדשות להצטרף לבית הכנסת. 
אין ספק שאנחנו מגשימים את נבואתו של הרבי שנחלת 
הר חב"ד תהיה גדולה יותר מכפר חב"ד, והכל כמובן תחת 
הנהגתו של המרא דאתרא הרב ירוסלבסקי שליט"א לאורך 
ימים ושנים טובות בבריאות, שמסייע לנו בעצותיו ובברכותיו. 
אנו זוכים להרחיב את הנחל'ה של הרבי בבניית בית משולש 

של תורה, של תפילה ושל גמילות חסדים לנחת רוח הרבי. 

ולנו לא נותר אלא לאחל הצלחה רבה ומופלגה לר' מענדי 
ולכל המתפללים שיגדילו תורה וירחיבו את המקום ויזכו 
לקבל פני משיח צדקנו עם הרבי בראשנו, שיבוא ויגאלנו 

תיכף ומיד ממש.

כור היתוך של חסידות 
ושל קירוב לבבות

"הכנסת האורחים" של 'תפארת אליעזר' וקבלת 
כל יהודי בסבר פנים יפות - לא רואים בכל מקום. 
כולם מרגישים כאן בבית. גם אלו ש'נחתו' משום 
מקום, ב'תפארת אליעזר', מרגישים בבית ומתחברים 
מיד. האותנטיות החב"דית ניכרת כאן בכל פינה.  
אברכים רבים שמגיעים לשכונה מתמזגים במהירות. 
לילדים יש ספריה מיוחדת עם מאות ספרים 
חינוכיים, מתקיימים מבצעים של שבת מברכים 
לאמירת כל התהילים. בהתוועדויות ישנה נוכחות 
גדולה של מקורבים מחוגים אחרים, שמרגישים 

בנח להיות חלק מבית הכנסת ומפעולותיה.  

פשוט התאהבתי במקום
הרב איתי יוסף ראש קהילת 'מבקשי פניך' בכרמי 
הנדיב הגיע מאשדוד לגור פה בסוף שנת תשפ"ב. 
לדבריו, במקרה, הפנה אותו מישהו מיד בבואו 
להתגורר בשכונה - ללמוד ב'תפארת אליעזר'. ועל 
כך הוא לא מפסיק להודות. בשיחה אומר לנו הרב 
איתי יוסף "מצאתי מקום מיוחד במינו, קהילה חמה 
ואוהבת, מקום עם ספריה ענקית, שמזמין ללמוד 
בו. פשוט התאהבתי במקום המיוחד הזה. גם כעת 
שהקמנו בית כנסת משלנו, הרב מענדי לרנר עוזר 
לנו. בבית הכנסת שלנו מלמדים חסידות: תניא, דרך 
מצוותיך, שיחות של הרבי. 'תפארת אליעזר' מקום 
שהוא דוגמא לאהבת ישראל. בזכותו אוהבים את 

הרבי ואת חסידי חב"ד.

המענה המדהים של הרבי 
שהביא תרומה גדולה

מספר ר' מענדי לרנר על מופת גלוי במענה הרבי 
באגרות קודש. "בשנה שעברה בסוף אלול קיבלנו 
את אחד האישורים הנדרשים מהוועדה המחוזית 
בקשר להרחבת בית הכנסת. כתבתי לרבי על כך, 
והמענה באגרות קודש היה לבניית מוסד בכפר 
חב"ד ש"אם יסיימו הבניינים עד ראש השנה או 
לכל המאוחר עד שמחת תורה" הרבי יעביר סכום 

של 5 אלף לירות מתורם שהבטיח זאת. 

לכתחילה בוועדה הודיעו לי שיפרסמו את 
האישור בעיתונות כנהוג רק לאחר החגים וכך 
האישור יהפוך לסופי. בעקבות התשובה פניתי 
אליהם בבקשה נוספת לפרסם בכל זאת לפני 
החגים, ובכך להפוך את האישור לסופי ולחתום 
"עד ראש השנה". ימים ספורים לפני ראש השנה 
הם הוציאו את הנוסח, והספקנו לפרסם את הנוסח 
בעיתון האחרון של השנה. באותו יום פנה אלי 
אברך מיוזמתו האישית וביקש לתרום את עלות 
האדריכל שמתכנן את בית הכנסת. בדיוק כפי 

שהבטיח הרבי במכתבו.
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כסלו הוא חודש של אור. חנוכה הוא חג שכולו אור, 
התאריכים החסידיים השזורים על פני החודש - ראש 
חודש כסלו, ט' בכסלו,י' בכסלו,י"ד בכסלו וכמובן י"ט 

כסלו - הם מקור הטענה חזק לאור ולחום חסידיים.

חודש כסלו מזמין אותי לצאת למפגשים עם נשים 
מדהימות שגרות פה בשכונה וכל אחת מהן משמשת 

מקור של אור ומהווה מגדלור בדרכה שלה.

פגשתי את שירה ליצמן, השליחה בכרמי הנדיב. 
לאחריה את ענת ניר אחות בטיפת חלב ובודקת טהרה 
שמתגוררת באחוזת גן, משם המשכתי אל ציפורה ליסון 
שמרכזת יחד עם חוי חזן מזה כ- 30 שנה את הנסיעות 
למבצעים לבתי הרפואה בערים הקרובות לקרית מלאכי 
ולסיום פגשתי את שיינדי ברנשטיין-מתגוררת בשכונת 

נאות הכפר ושליחה למושב אורות.

במפגש עם שירה ליצמן נחשפתי לפעילות המדהימה 
שלה ושל בעלה והתפעלתי מאוד. מסתבר שהכל התחיל 
מימי הבראשית של הקמת שכונת כרמי הנדיב. שירה 
ובעלה שהיו  שליחים בתורכיה וביון, ניסו להבין מה 
בונים, וכשהבינו שמדובר בשכונה חדשה,הם זיהו את 
הפוטנציאל האדיר בהקמת בית חבד בשכונה. הם פנו 
לרב ליפא קורצוויל, השליח הראשי של קרית מלאכי, 
בבקשה שיאשר להם להקים בית חב"ד בשכונה החדשה. 
200 משפחות זכתה עם  ומאז השכונה שהחלה עם 
הקמתה לשליחי הרבי. כיום גרים בה כ700 משפחות.  
יש לציין שהשכונה עדיין בתנופת בנייה ובעז"ה עשויה 

לגדול לכ-3000 משפחות.

בית חב"ד של משפחת ליצמן פעיל לאורך כל השנה. 
והוא מהווה מגדלור של אור, של יהדות ושל חסידות. 

השפעתו מגיעה לכל תושבי השכונה בהיקף שקרית 
מלאכי לא הכירה עד כה.

ביקשתי לשמוע משירה על האופן בו הם פועלים:

"הגישה שלנו היא לשתף כמה שיותר חב"דניקים 
ותושבים ממגזרים נוספים בעשיה - כך למשל בכל בנין 
יש משפחה שלאורך מעגל השנה הם אלו שמאירים את 
הבנין - בהדלקת חנוכיה בכניסה לבנין, בקריאת מגילה, 
בחלוקת מצות שמורות וכן הלאה בהתאם למעגל השנה, 

זאת בנוסף לעמדת חלוקת נש"ק שניצבת בכל בנין.

כמו כן,  הרמנו ארגון "שפרה ופועה" שמטרתו לדאוג 
ליולדות שאינן מקבלות מענה מארגון שפרה ופועה 
של נחל'ה. הוא מבוסס כולו על התגייסות של נשות 
כרמי הנדיב. בהכנת האוכל, בשינוע הארוחות ובעזרה 

בכל המצטרך.

שירה גם מציינת שילדיה היקרים זוכים להיות שותפים 
פעילים בכל העשיה והיא רואה במוחש כיצד השיתוף 
מפתח אצלם כישורי מנהיגות,אחריות,ערנות ואכפתיות 

לסביבה.

לפני שנפרדתי משירה, היא סיפרה לי על מפגש מעניין 
שהיה לה תקופה קצרה לאחר שהגיעה להתגורר בשכונת 
נחלת הר חב"ד. לדבריה, היא פגשה חברה, והחברה 
שיתפה אותה בכך שלמרות שהיא מתגוררת בשכונה 
מזה שנים, היא עדיין לא מרגישה שייכת. שירה נתנה 

לה טיפ,שאותו היא ביקשה לחלוק עם כולנו:

"בדקי מה את יכולה לתת מעצמך. הקהילה פה 
גדולה כל כך ב"ה, ולכל אחת יש מה לתרום לה. צריכים 
אותנו.יש פה המון ארגונים שישמחו שתשתלבי בהם 

ש<ל אורניצוצות 
 לרגל חודש חודש כסלו וכינוס השלוחים העולמי 

 אנו מביאים ראיון מרתק עם ארבע שלוחות מנחלת הר חב"ד, 
הפועלות ומפיצות אור בקרית מלאכי והסביבה.
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ותתרמי מהכישורים שלך - נשי 
חב"ד, נשי חב"ד הצעירות,שפרה 
ופועה,ביקור חולים ועוד.  אם יש 
לך רעיון ליוזמות נוספות, הרימי 
אותן. כמובן, בתיאום עם הארגון 
המתאים.  כי כשאת נותנת- את 

מרגישה שייכת."

ויכולה  7 שנים,  גרה פה  אני 
להעיד שזה  המתכון לתחושת 

שייכות.

נפרדתי משירה והמשכתי לכיוון 
אחוזת גן, שם פגשתי את ענת 
ניר. היא משתפת במסע שלה 
ושל בעלה מהקיבוץ אל המגורים 

בנחל'ה:

ואני  בעלי  נחל'ה,  'לקהילת 
חייבים הרבה". כך פותחת ענת 
השכונה.  עם  שלה  הקשר  את 
"כשנתיים אחרי החתונה,הנהלת 
קיבוץ  התגוררנו,  שבו  הקיבוץ 
גבים שליד שדרות, חששה מפני 
ההשפעה שיכולה להיות לנו על 
בני הקיבוץ וביקשה שנעזוב את 
לעבור  לאן  התלבטנו  הקיבוץ. 
ועל פי הוראת הרב ירוסלבסקי 
הגענו להתגורר בנחלת הר חב"ד. 
כשההכוונה שלו היתה לחפש דירה 
שתהיה בקומה נמוכה ועם ירוק 
בעיניים,  בס"ד הדירה שמצאנו 
התאימה להגדרה - דירה בקומה 
- כשהנוף   146 בבנין  ראשונה, 
שהשתרע מולנו היה של שדה 
כותנה...ב"ה זכינו בשכנים מדהימים 
שעזרו לנו בתקופת המעבר והיו 

שם בשבילנו כל הזמן. 

כעבור תקופה שקיבלנו כל כך הרבה, הרגשתי שגם 
אני רוצה לתת, וזה התבטא בכך שהתחלנו גם אנחנו 
לסייע לבעלי תשובה ולתושבים חדשים באירוח בשבתות, 
בהקשבה, במתן עצות.  הרגשתי שבמעשים אלו אני 

נותנת הלאה את כל מה שנתנו לי"

ביקשתי מענת שתשתף בהשפעה שלה על נשים 
בעיר, והיא בפשטות ובכנות אופיינית לה, סיפרה  שהיא 
משתדלת להיות חבדניקי"ת, כי בעיניה להיות בחב"ד  זה 
להיות בסיירת מטכ"ל . זו זכות עצומה ולא פחות מכך 

אחריות גדולה.

זה מתבטא בכך שבכל המפגשים 
הפרטיים שלה עם נשים,שנעשים 
תמיד אחד על אחד, היא משתדלת 
להיות ערנית למצוקות ולקשיים  

שעולים. ולסייע במה שאפשר.

, ענת משתפת  ב'אני  לסיום 
מאמין' שלה:

אחד  ולכל  כח.  יש  "לקהילה 
ומתנות  יכולות  יש  מאיתנו 
שהקב"ה נתן לנו,כדי שנשתמש בהן 
ונעניק מהן לעולם שסביבנו. חשוב 
להתבונן במה אני מיוחדת, ובאלו 
מתנות וכשרונות  שלי, הסביבה 

יכולה להיתרם מהם.

מה  על  להיות  צריך  הדגש  
צריכים ממני ולא מה אני צריכה 
מ. וכשחיים כך, החיים מקבלים 
משמעות אחרת, החיים נהיים 
שמחים יותר . יש לנו בשביל מה 
לקום לעוד יום. אנחנו משמעותיים 

יותר ומועילים לסביבה".

מענת המשכתי לכיוון שכונת 
חב"ד, שם פגשתי את ציפורה ליסון 
שחשפה אותי לעוד זוית של עשיה 
מבורכת שיוצאת  מהשכונה מידי 

שבוע:

"ב"ה כבר מעל 40 שנה אנחנו 
רפואה,  לבתי  לצאת  זוכות 
שנמצאים בסביבה של קרית מלאכי: 
בריזילי,קפלן ובשנים האחרונות גם 

אל אסותא שבאשדוד.

מדובר בקבוצה קבועה אך לא 
שמשתבצות  נשים  של  גדולה 
על פי היכולות שלהן.  שלוש פעמים בשבוע מ7 עד 
9 בערב לנסיעה לבתי הרפואה בהסעה מאורגנת עם 
תיקיה מסודרת לכל אחת  שבה מרוכזים כל החומרים 

הרלוונטיים הקשורים בהפצת המעיינות".

וכך היא מתארת את אופי הפעילות:

"נשים המאושפזות בבית הרפואה, נמצאות לעיתים, 
שעות רבות לבדן. בית הרפואה  אינו מקום שנעים לשהות 
בו.  וכשאנחנו מגיעות, הביקורים הקבועים שלנו והקשר 

שירה ליצמן:
 בדקי מה את יכולה לתת מעצמך.
הקהילה פה גדולה כל כך ב"ה ולכל 

אחת יש מה לתרום.צריכים אותנו. יש 
פה המון ארגונים שישמחו שתשתלבי 

בהם ותתרמי מהכישורים שלך.

ענת ניר:
כעבור תקופה שקיבלנו כל כך 

הרבה, הרגשתי שגם אני רוצה לתת, 
וזה התבטא בכך שהתחלנו גם אנחנו 

לסייע לבעלי תשובה ולתושבים 
חדשים באירוח בשבתות, בהקשבה, 
במתן עצות.הרגשתי שבמעשים אלו 
אני נותנת הלאה את כל מה שנתנו לי.

ציפורה ליסון:
נשים המאושפזות בבית הרפואה, 
נמצאות לעיתים, שעות רבות לבדן. 

בית הרפואה אינו מקום שנעים 
לשהות בו. וכשאנחנו מגיעות, 

הביקורים הקבועים שלנו והקשר 
הרציף עם הצוות ועם המאושפזות 

מעניקים המון אור. אנחנו עדות 
לצמא הגדול של נשים למסרים 
רלוונטים, מאירים ומלאי תקווה.

שיינדי ברנשטיין:
השותפות של הילדים בשליחות, 
היא מדהימה ומומלצת בחום, הם 

נתרמים מכך, מרגישים שותפים ואצלם 
הפרס הכי גדול הוא להצטרף לאבא 

לפי תורנות מסודרת למבצעים. וכשאין 
אורחים-, התגובה שלהם היא "אוף".
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הרציף עם הצוות ועם המאושפזות מעניקים המון אור. 
אנחנו עדות לצמא הגדול של נשים למסרים רלוונטים, 

מאירים ומלאי תקווה.

אנחנו מעודדות את הנשים להוסיף במצוות המיוחדות 
של הנשים, ונדהמות כל פעם מחדש לשמוע על הניסים 

שקורים ועל ההשפעה הברוכה של העשיה הזאת".

ביקשתי מציפורה שתשתף בסיפור מיוחד שחוותה 
,היא נענתה בשמחה:

"באחד הביקורים במחלקת נשים, פגשתי אישה 
שאושפזה בשלב מוקדם של ההריון בשל חשש ללידה 
מוקדמת. מדובר היה בהריון של תאומים שהגיע אחרי 
שנות ציפיה ארוכות. אותה אישה היתה חרדה ומודאגת. 
הבטחתי לה שאכתוב לרבי עבורה ושאי"ה, הכל יהיה 
בסדר. כתבתי לרבי, ביקשתי ברכה עבורה, ובמכתב 
שפתחתי באגרות קודש כתב הרבי על לימוד תניא. 
יצרתי איתה קשר,שלחתי לה ספר תניא ואמרתי לה 
שתקרא מידי יום 2 שורות תניא. בהמשך היא עלתה ל3 
שורות.  מידי שבוע ביקרתי אותה. היא זכתה שההריון 
יימשך עד סיומו. היא ילדה ב"ה תאומים בריאים ושלמים. 
המשכנו לשמור על קשר, ואחרי מספר שנים היא סיפרה 

לי שהילדים שלה זוכים ללמוד בבית ספר חב"ד".

לפני שנפרדנו ציפורה ביקשה לנצל את הבמה ולהזמין 
את כל מי שיכולה להצטרף לנסיעה המבורכת הזאת. היא 
מוסיפה שנשים רבות משתפות אותה בכך שההשתפות 
בנסיעה הזו מעניקה להן כוחות ומטעינה אותן לכל 
השבוע. הן רואות במוחש את התוצאות הברוכות גם 

בביתן הפרטי.

לפי בקשתה של ציפורה אני מצרפת את מספרי 
הטלפון דרכם ניתן ליצור קשר ולהצטרף למבצעים.

ציפורה ליסון- 0547704385. חוי חזן- 088585602

משם המשכתי אל שכונת בן אהרון, שם פגשתי את 
שיינדי ברנשטיין שאך לפני מספר ימים עברה להתגורר 
בשכונה. שיינדי משקפת את האישה החב"דית, שנקודת 
השליחות והחיות החסידית מאירה בה תמיד. ובכל תקופה 

זה מתגלה אצלה בהתאם לנדרש ממנה.

שיינדי ובעלה נאלצו לחזור ממקום שליחותם בעיר 
קוצ'ין שבהודו לאחר 3 שנות עשיה בעקבות סירוב מצד 
השלטונות להעניק להם ויזה נוספת. לקרית מלאכי הם 

הגיעו לאחר שרכשו דירה במקום,

"לאחר תקופה של מגורים בנחל'ה, היה לנו רצון עז 
לצאת לשליחות. אך לאחר ניסיון אחרון לקבלת ויזה 
להודו, החלטנו שאם גם הפעם הבקשה תידחה, נחפש 

מקום אחר לשליחות.

י"א בכסלו תשע"ה, הרב סעדיה מעטוף, שהיה הרב 
והשליח במושב אורות נפטר. בעת שבעלי השתתף 
בלויה במושב אורות, הוא קיבל טלפון שבו הבין סופית 
שהשליחות שלו בהודו הסתיימה – אין ויזה, במקביל 
לוואקום שנוצר בשליחות במושב אורות, הוא הבין שזו 

השגחה פרטית שצריך להיכנס לשליחות במושב.

ואכן לאור מכתבים שקיבלנו מהרבי באמצעות 
האגרות קודש, על כך שישנה שליחות שהיא נוצצת 
וישנה שליחות שהיא בתוך השגרה ובדברים האפורים, 
והיא שוחקת- אך היא לא פחות חשובה ומשמעותית, 

התחלנו לפעול במושב אורות".

ועדיין שיינדי הרגישה שהיא עצמה פחות מעורה 
בפעילות, והיא גם הבינה שהשליחות שלה היא לא רק 
שם. כתושבת רחוב ז'בוטינסקי )שבו התגוררה עד לפני 

שבוע( -  יש לה תפקיד במקום.

היא החלה ליצור קשר עם שכנות, להזמין אותן 
לסעודות שבת. לקראת החגים דאגה לחלק בבנין ערכות 
מתאימות לכל חג וכך נוצר  קשר אישי וסוג של בית 

חב"ד לנשות הבנין.

"ההדדיות בתוך הקהילה בנחל'ה היא מדהימה, 
הנתינה הרבה והמעטפת החמימה, העשיה הברוכה 
של כל הארגונים:  שפרה ופועה או ביקור חולים, נשי 
חבד ועוד. עשיה זו קוראת לי לבוא ולתת גם מעצמי. 
המינון אינו קובע, הוא משתנה : בכל פעם אני נותנת 
לפי היכולת. גם אם כרגע היכולת מסתכמת בהכנה של  

משהו מפעם לפעם ליולדת...

ועוד משהו, השותפות של הילדים בשליחות, היא 
מדהימה ומומלצת בחום, הם נתרמים מכך, מרגישים 
שותפים ואצלם הפרס הכי גדול הוא להצטרף לאבא לפי 
תורנות מסודרת למבצעים. וכשאין אורחים-, התגובה 

שלהם היא "אוף".

המלצה  נוספת לסיום,  גם כשאין כח לעשות, כדאי 
להתחיל במעט אפילו. העשיה עצמה תביא איתה את 
הפידבקים, שנותנים את הרצון לעשות עוד מתוך הבנה 
שהעשיה שלי משמעותית. הרבי אומר בדבר מלכות 
בפרשת פנחס, שאפילו פעולה קטנה במקום קטן יכולה 

להשפיע ולהביא גאולה לעולם כולו!

המפגשים האלו נוטעים בי כל כך הרבה תובנות חדשות. 
אני מבינה שכל אישה בשכונה היא מגדלור. יש כל כך 
הרבה דרכים להאיר:  להיות מחוברות למקור האור-לרבי 
ולהתכוונן לכך שנזכה תמיד להאיר, עד שהאור של כולנו 
יצטרף לאור הגדול, לאור הגאולה האמיתית והשלימה.



התוועדות
חג הגאולה
י"ט כסלו
 המד"א הרב י. יהודא  ירוסלבסקי שליט"א
המשפיע הרב מיכאל מישלובין שליט"א 
בהשתתפות רבנים משפיעים ואישי ציבור

אורח מיוחד
הרב שלום דובער הכהן הנדל

ראש ישיבת תו"ת אור יהודה

בית כנסת חב"ד המרכזי, בית אליהו
יום שני | י"ח כסלו | 20:00

ועד נחלת בס"ד
הר חב"ד

בית הכנסת חב"ד המרכזי 

"בית אליהו" ב"ה
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קשה לשכוח את ראש חודש כסלו תשע"ג, כאשר 
טיל גראד מעזה החריד את שכונת נחלת הר חב"ד 
ופגע בעוצמה באחד הבניינים שבמרכז נחלת הר חב"ד. 
הפגיעה הישירה גבתה מחיר כבד - שלשה תושבים 
נהרגו. עשר שנים חלפו מאז. אנו זוכרים את הארוע 

הקשה בבחינת "והחי יתן אל ליבו" 

בראש חודש כסלו נציין עשור שנים לאסון הכבד 
שפגע בנחלת הר חב"ד במהלך מבצע עמוד ענן, בעת 
שטיל גראד פגע בבית בשכונת חב"ד, ובו נהרגו תושב 
ותיק ר' אהרן סמדג'ה הי"ד, גב' מירה שארף הי"ד, שהיתה 

שליחה בהודו, והנער איציק אמסלם הי"ד.

קשה לשכוח את היום הנורא ההוא, כאשר בשעה 
שמונה בבוקר הרעידו את קרית מלאכי אזעקות וקולות 
של פיצוץ מחריד, בעת שנפגע הבניין הממוקם בסמיכות 

לכיכר הבעש"ט. 

השליחה מירה שארף הי"ד היתה רעיית השליח הרב 
שמואל שארף שיחי'. הם חיו בניו דלהי שבהודו כל 
השנה, ובתקופות בהן לא הייתה פעילות, היו מגיעים 
לנחלת הר חב"ד. בהודו הם פעלו במסירות אין קץ 
בעיקר למען המטיילים הישראלים. גב' מירה הייתה 
חדורה בתודעת שליחות, והיתה דוגמא לשליחה חסידית 
המוערכת בפי כולם. בנוסף לכך פעלה רבות לחיזוק 

נושא הצניעות. האוירה הקדושה בביתם הייתה סמל 
ומופת למשפחת השלוחים. האבדה קשה בפרט בקרב 
משפחת השלוחים ברחבי תבל, ובפרט בתאריך סמלי 
כל כך הקשור עם ימי כינוס השלוחים, שנערך מדי 

שנה גם בראש חודש כסלו. 

ההרוג השלישי היה איציק אמסלם הי"ד, בחור צעיר 
רווק, שהתקרב מאד לחיי תורה בתקופה האחרונה 
לחייו. הוא הקדיש את כולו ללימוד תורה ולהשתתפות 
בשיעורים. הוא עזב את עבודתו בחברת בזק כדי לפנות 
זמן להשתתפות בשיעורי תורה. מוריו ומכריו מדברים 
עליו עד היום בהערצה. הוא היה חברה'מן, מאיר פנים. 

תמיד מחייך ושמח. 

הטרגדיה הקשה גבתה גם את חייו של ר' אהרן 
סמדג'ה כאמור. פנינו לכמה מחבריו של אהרן, שיספרו 

    עשור 
לקדושי נחלה 

קשה לשכוח את היום הנורא ההוא, 
כאשר בשעה שמונה בבוקר הרעידו 
את קרית מלאכי אזעקות וקולות של 

פיצוץ מחריד, בעת שנפגע הבניין 
הממוקם בסמיכות לכיכר הבעש"ט. 
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על האיש שהיה בשר מבשרה של נחל'ה ואחד מאנשי 
הרוח החיה בשכונה.

אחד ממכריו הבולטים היה הרב אריה חבבו, היכרותו 
עם משפחת סמדג'ה היתה אישית: "שנים רבות לא 
היו להם ילדים. אירחנו אותם כמעט כל שבת בביתנו", 
מספר ר' אריה "היה לנו קשר אישי עמוק. מידי שבת 
הלכנו יחד להתפלל בבאר טוביה כדי לחזק את המניין 
שם. לאחר תקופה הוא עבר להתפלל בבסיס הצבאי, 
שם היה מכין את הקידושים בשבת ברחבות ובשפע. 
בשמחת תורה ובשבת בראשית התאמץ והשקיע 

בארגון הקידוש במיוחד".

מה אפשר ללמוד מהמידות הטובות שלו?

ר' אהרן היה תלמיד בית ספר למלאכה בכפר חב"ד. 
הוא הגיע לנחל'ה בערך בשנת תשנ"ג לאחר שהתחתן. 
הכרתי אותו כמעט מהרגע הראשון למגוריו בנחל'ה. 
הוא היה אדם משכמו ומעלה, עם פשטות ועם דאגה 
לזולת. אהב מאד לארח ולהכיל כל אחד. אהב לראות 
אנשים שמחים. היה נעים להיות בחברתו. כל מכריו 
הרגישו את מה שאני מספר, היה אהוב על הבריות 

ונחמד לבריות. 

רבי אהרן חיכה הרבה שנים לילדים, עד שב"ה נולדו 
לו התאומים. טרם לידתם הוא נסע במיוחד לרבי כדי 
להתברך, ובאמת מיד לאחר מכן זכה בפרי בטן. חשוב 
לציין שאהרן היה אדם לא בריא וסבל רבות מהלב, 
ועם כל זה לא הרגישו עליו. תמיד היה בשמחה. כח 
הנתינה אצלו היה חזק מאד. הוא היה דמות מיוחדת 
בנחל'ה. זכרו לא ימוש מקרב כל ידידיו ומכריו. מעשיו 
הטובים ופשטותו הם נר לרגלינו בבחינת "והחי יתן 
את ליבו", מסיים הרב אריה חבבו את דבריו על ידידו 

ר' אהרן סמדג'ה הי"ד. 

הרה"ח ר' יעקב צירקוס מי שמארגן עד היום את 
המניין במחנה הצבא מז"י לא יכול לשכוח את תרומתו 
של ר' אהרן סמדג'ה למניין "הוא היה הרוח החיה של 
המניין" ועד היום ניכר חסרונו הגדול, "הוא השקיע כל 

מה שיכול, העצים את המניין בקידושים ובמתפללים 
למעלה מעשר שנים. אי אפשר לשכוח את ר' אהרן. 

עדיין מתגעגעים אליו", אומר הרב צירקוס. 

ר' משה אוחיון תושב השכונה היה חבר קרוב לר' אהרן 
סמדג'ה. הוא מספר על דמותו הייחודית: "לא לחינם 
אהרן סמדג'ה )שלא ברצונו( היה פס הקול של הנחל'ה. 

כשבאתי להתגורר בשכונה, הוא הנחה אותי במאור 
פנים ובפשטות. לא הייתה לי עימו הכרות מוקדמת. 
מתוך חנות הפלאפל הקטנה שהייתה לו בסיבוב של 

גם מותו של ר' אהרן היה על רקע של 
אהבת ישראל. בהישמע האזעקה, הוא עלה 

להציל את איציק אמסלם, שאימו זעקה, 
שהוא נשאר למעלה כדי לראות את היירוט. 
אהרן עלה לקומה רביעית במטרה להוריד 

אותו למקום מוגן. שם נפל על משמרתו
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החנויות במרכז השכונה – הוא עזר 
לי. הוא לא רק ניהל את החנות, 
אלא גם דאג לשכונה של הרבי. היה 
מדבר תמיד טוב על השכונה. היה 
מנחה את מי שזקוק לתמיכה, עוזר 
בעצה ובמעש. הוא היה המגדלור 

בשכונה מהבחינה הזאת. 

על  מספר  אוחיון  משה  ר' 
הפעולות המיוחדות של ר' אהרן 
סמדג'ה במבצעים כשהיו הולכים 
ביחד: "היינו נוסעים לצומת עד 
הלום מתרימים כספים מבעלי 
חנויות, ונוסעים למרכז הרפואי 
מאושפזים  לשמח  כדי  קפלן 
להם  ניגנתי  ילדים.  במחלקת 
בגיטרה, הדלקנו איתם נרות חנוכה, 
חילקנו להם פרסים... הייתה חוויה 
לראות את אהרן האמיתי שדואג 

לנזקקים וחי את הרבי. 

ולא רק בביה"ר קפלן היינו. אהרן לקח על עצמו 
אתגרים נוספים והתמודד איתם", ממשיך לספר ר' 
משה אוחיון כאילו רק אתמול נפגש עם אהרן סמדג'ה 
"נהגנו לנסוע לבית הסוהר בבאר שבע למבצעים. בקשר 
לזה, אני נזכר בסיפור מעניין: במהלך המבצעים בחג 
הגאולה י"ט כסלו, פגשנו אסיר ב'דקל' בבאר שבע. 
הוא אומר לנו שהוא סיים את ספר התניא קדישא, 
ולא רק שסיים ולמד אלא הוא יודע את כל ספר התניא 
בעל פה, וזה מה שהוא עושה בבית הסוהר, פשוט 
לומד תניא בעל פה. כשהרמנו גבה, סיפר אותו אסיר 
לאהרן ולי סיפור מדהים: היה לו חבר שזכה להיות אצל 
הרבי וזכה לקבל מידו הקדושה בעת חלוקה - ספר 
תניא גדול )כנראה בשנת תש"נ או בשנת תנש"א, אז 
חילק הרבי את התניא הגדול עם כריכה רכה(, וכשהגיע 
לארץ, השתתף במסיבת יום הולדת לאותו אסיר, ונתן 
לו במתנה לכבוד יום ההולדת את ספר התניא שקיבל 
מהרבי. זה מה שמחזיק את האסיר בבית הסוהר. הוא 
צמוד לתניא של הרבי ולומד ממנו בעל פה. לא האמנו 
למשמע אוזנינו, אבל זאת הייתה המציאות שזכינו 

לראותה אצל אסיר במצב לא קל. 

באופן כללי, כל היחס של אהרן לאנשים ולקליינטים 
היה מיוחד מאד", נזכר ר' משה אוחיון. "אני זוכר שילדים 
היו אוספים מדבקות באלבומים מיוחדים במבצע מיוחד 
לקראת זכייה. אהרן תמיד היה מחליף להם מדבקות 
כשהיו 'נתקעים' עם כפולות, ודואג שכל אחד יהיה 
מרוצה. היה לו לב חם בלתי רגיל. הוא הקפיד לקנות 

מדי שנה את חתן בראשית והיה עושה קידוש ענק 
כיד המלך בשבת זו. הוא הכין את הכל בעצמו מא' 
ועד ת'. זה היה ה'זהיר טפי' של אהרן. כל השנה חיכו 
המתפללים לשבת בראשית להשתתף בקידוש שלו. 
היה שם שפע בלתי רגיל, מאכלים מיוחדים וכל טוב". 

מה אתה ממליץ ללמוד מאהרן? 

"אני חושב שמאהרן סמדג'ה יש ללמוד בעיקר מהי 
אהבת ישראל אין סופית. למרות שעבר אתגרים רבים, 
שום דבר לא שבר אותו. הייתה לו אמונה חזקה מאד 
יחד עם אהבת ישראל גדולה. אהרן עשה הרבה חסד 
ובעיקר מתן בסתר למשפחות שלא היו להם אמצעים. 
לאהרן בעצמו לא תמיד היתה פרנסה, אבל עם אהבת 
ישראל שהיתה לו, הוא ידע בדיוק למי אין ודאג לתת 
לו בדרכים משלו. צריך לזכור", מוסיף ר' משה אוחיון, 
"שגם מותו היה על רקע של אהבת ישראל. בהישמע 
האזעקה, הוא עלה להציל את איציק אמסלם, שאימו 
זעקה, שהוא נשאר למעלה כדי לראות את היירוט. אהרן 
עלה לקומה רביעית במטרה להוריד אותו למקום מוגן. 

שם נפל על משמרתו". 

לר' משה אוחיון אין הסבר על האירוע הטראגי הקשה 
שקרה לפני עשור שנים כאשר נהרגו שלושת הקדושים. 
"ההסבר היחיד הוא שדודי ירד לגנו ללקוט שושנים" הוא 
לקח את האנשים הטובים בנחל'ה. מה שנותר לנו הוא 
לקיים את הפסוק: "והחי יתן אל ליבו" - ללכת בדרכיו, 
לחזק את השכונה של הרבי בכל המובנים. ונחל'ה תזכה 

בעז"ה לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש". 

הדלקת חנוכיה בדירה שנפגעה ימים ספורים לאחר פגיעת הטיל



הערכת 
שווי נכס 

ללא עלות!

הערכת 
שווי נכס 

ללא עלות!

שלום לכם
תושבי נחלת הר חב"ד!

למי שעוד לא מכיר,
שמי מנחם סלפושניק.

נכנסתי לתחום הנדל"ן 
כי אני מאמין בצורך 

באנשי נדל"ן מאנ"ש עם 
סולם ערכים המחוייב 

ליושרה, שקיפות, הגינות 
ומקצועיות ללא פשרות.

מוכרים או 
קונים נכס?
מתלבטים
האם למכור
או לקנות?

הרגישו בנוח
ליצור קשר

ואסייע בשמחה 
לכל שאלה

או התלבטות 
בעולם הנדל"ן.

שלכם, מנחם

054.281.8721
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'וידום אהרן' 
ר' שבתי ויינטרוב נפרד מתושב השכונה, הק' ר' 
אהרן סמדג'ה הי"ד. מתוך כתבה שנכתבה ב'שבעה' 

לאסון הגדול של נחל'ה 

בפתח בית האבלים שישבו בבית משפחת חבבו, 
אפשר להבין עד כמה חסרה דמותו של הקדוש 
ר' אהרן סמדג'ה הי"ד. הבית שם יושבים 'שבעה' 
ילדיו הקטנים, זוגתו מרת פאני שתחי' ואחיו, נהפך 
למקום עליה לרגל להמוני אדם: מכרים וידידים, 
תושבים  ואישי ציבור. בפתח הבית נתלה שלט על 
ידי בני המשפחה "כאן יושבים שבעה על קורבנות 
ההתנתקות" להזכיר לכולם מדוע הטילים נחתו 
בנחלת הר חב"ד, ומי הקים את מדינת חמאסטאן.  

לא אשכח את הדקה הנמהרת בחיי כשקבלתי את 
בשורת האיוב על ידי חבר מאשדוד שהתקשר אלי 
כשקולו נשנק מבכי "שמעת? אהרן סמדג'ה הוא בין 
ההרוגים".  האיש שגילם ללא מליצות וללא הגזמות 
את דמותו של אהרן הכהן "אוהב שלום ורודף שלום 

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". 

שותפו של אהרן לעבודה במשך שנים רבות ר' 
דב קעניג מספר, שבשנים הראשונות כאשר עסק 
למחייתו בחנות הירקות, בזמן שהיה  נוסע לפנות 
בוקר להביא את הפירות והירקות, משפחות רבות 
דלות אמצעים זכו לקבל ליד דלת ביתם ארגז פירות 
וירקות מבלי שידעו מי הוא 'המלאך הטוב' ששם 
להם את הארגז ליד הדלת. את הסודות ידעו רק 
השותפים. את טוב הלב שהוא נהג בלקוחותיו ידעו 
רק הלקוחות עצמם. הרגישות שלו הייתה מדהימה. 
עד היום רבים מאד חייבים לו כספים, אבל ר' אהרן 
ויתר ומחל, כי כך נהג כל ימיו, חסד של אמת עם 

הזולת. 

לא לחינם אהרן נעקד ונטבח ועלה כקרבן עולה 
ביום הגדול, יום הבהיר של הרבי, ראש חודש כסלו. 
מי שרצה לראות דמות של חסיד אמיתי עם פשטות 

הליכות, ראה את אהרן הי"ד.

14 שנים חיכה וציפה אהרן לפרי בטן. והשכונה 
כולה כאבה את כאבו והתפללה עליו ועל זוגתו. שנה 
לפני שנפקד, זכה בפעם הראשונה בחייו לחלות 
את פני הקודש ולנסוע לרבי עם זוגתו שתבלט"א 

מרת פאני שתחי', שזכתה בגורל לנסיעה לרבי. לא 
אשכח באיזו התרגשות הוא נסע לרבי. הוא התכונן 
לכך בחרדת קודש בלתי רגילה. הלוואי על כולם 
להתכונן כפי שהוא עשה זאת בשמחה ובהכנות 
פנימיות. היינו בטוחים כי הנסיעה הזאת תביא את 
הישועה. וכך הווה. כעבור שנה משפחת סמדג'ה 

זכתה לחבוק תאומים בן ובת. 

קשה לתאר את השמחה הגדולה שאחזה בכולנו. 
חודשים דיברו על זה כולם. שמחה אמיתית שהייתה 
נחלת כולם  עם מי שנתן את כל חייו ואת עצמותו 
לאחרים. לראות את אהרן צועד עם בנו הקטן 
ל'חיידר', העבירה בי צמרמורת של שמחה. מי יקח 
כעת את הילד ל'חיידר'? נשארה האם עם הילדים 
הרכים ועם התינוקת בת עשרה חודשים. אוי לנו. 

אין לי ספק שאהרן שם למעלה במקום ש'שום 
בריה אינה יכולה לעמוד במחיצתו'. הוא לא יתן 
לגלות הקשה הזאת להימשך. הוא יפעל שם כפי 
שפעל כאן למטה שתבוא הישועה והגאולה לעם 

ישראל, והרבי בראשנו.

זכיתי להיות בין עשרות המלווים אותו בדרכו 
האחרונה, אהרן הי"ד. הלוויה שנערכה בעלטה תחת 
מטר אש של המחבלים ימ"ש וזכרם, שגם בשעה 
הקדושה הזאת, לא נתנו לקבור אותו בכבוד הראוי 
לו. קשה לתאר את ההרגשה באותם רגעי אימה, 
בשעת הלוויתו של קדוש וטהור תחת הפגזות טילים, 
כשהמרא דאתרא הגה"ח הרב ירוסלבסקי שליט"א 
בקול בוכים מבקש מחילה מאהרן בשם כל הקהילה, 
שחלקה הגדול מנוע מלהשתתף בהלוויה בשל מטר 
הטילים. אהרן נטמן בחלקה כשלצידו טמון שכנו 

הק' איציק אמסלם הי"ד, שנטמן יום למחרת. 



דירות 
שמכרנו 
לאחרונה

ספרא 7 שמעון פרס 9

מבצע שלמה

סן דייגו בן גוריון 56

שבזי 3
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 נשוי +8 ב"ה.

נולדתי בקרית מלאכי לפני 45 שנים. את נחל'ה הכרתי 
לפני כ14 שנים.

נחל'ה היתה תמיד בקריה. היתה שם... רחוק ממני.
מקום מוקצה כזה... מחוץ לתחום...

 כשהתחלתי להתקרב דרך הרב מנגמי ומשפחתו, 
שעד היום הם משפחה עבורי, הכרתי מקום נפלא עם 
אנשים שאני מכיר מימי ילדותי... אך מעולם לא הכרתי 
אותם באמת. בס"ד גיליתי משפחה חדשה.  נחל'ה הפכה 

להיות עבורי בית!! 

היום אני עוסק בתפירה, בעיצוב וביצור וילונות ומוצרי 
הצללה, וכן בטפטים לקירות. אני מחובר מאוד לעיצוב 
ולדקורציה. למדתי אדריכלות ועיצוב פנים. כדי להתמקצע 
עוד, כדי להתחדש ולהתעדכן...אני מבקר  בכל עת מצוא 

בתערוכות של בדים במטרה ללמוד להכיר פריטים 
בסגנונות חדשים. אפשר לומר שגדלתי לתוך התחום. 
בהיותי נער צעיר, תפירה ווילונות היו תמיד בסביבתי. 

אבי הקים לפני כ- 30 שנה עסק משפחתי. קרית מלאכי 
הייתה אז עיירה דרומית קטנה.העסק הוקם כחנות קטנה 
שעסקה בהדבקת טפטים ובמכירת שטיחי קיר. ברבות 
השנים התמקדנו בתפירה וביצור וילונות. הייחודיות של  
המתפרה היא, שזו מתפרה קטנה עם מבחר גדול של 
בדים. אנחנו תופרים לכל לקוח בדיוק מה שהוא רוצה 
בהתאם לסוג הבד ולסגנון שהוא בוחר אנחנו צוות שעובד 
יחד כ 25 שנים במקצועיות ובאוירה טובה. אופי העבודה 
דורש מאיתנו להגיע לבתים לצורך מדידות ולהתקנה. 
בעקבות זאת, לעיתים קרובות נוצר קשר שהוא הרבה 

יותר מתפירת וילון. אני חש שליחות בעבודה. 

לקוחות רבים מכירים אותי מהעבר, כשהתהלכתי 
עם קוקו...ובזכות זה מצליחים להיפתח ולעשות שינוי 
לאחר שיח קולח על יהדות ועל עניינים של הרבי. בנוסף 
להתקנת הוילונות אנחנו מצליחים לקבוע מזוזות בבתים 

רבים.

 אחד הסיפורים המעניינים שהתגלגל לפתחי: באלול 
אשתקד תפרתי וילונות לאישיות בכירה ומפורסמת 
בסוף  אישית.  אותו  הכרתי  לא  הביטחון.  ממשרד 
הפרוייקט הצעתי לבני הבית לשמוע שופר. הם לא 
התלהבו בלשון המעטה... היו שם גם האדריכל ואשתו... 
לבסוף הסכימו. תקעתי בשופר, הם התרגשו מאוד. צילמו 
והייתה התעוררות  גדולה. הרגשתי שמשהו קרה שם... 
לאחר תקיעת השופר הרגשתי שהאווירה השתנתה... 
כשפגשתי את האדריכל חודשים ספורים לאחר מכן, 
הוא סיפר לי שהם מדברים רבות על החוויה של תקיעת 

השופר באלול. 

החלום שלי  הוא לשפץ את החנות, ולהתמקד יותר 
בעניין הפצת המעיינות.

אורי צלח אחד משלנו
דקור הקריה

מקומון חדשות וצרכנות למגזר הדתי והחרדי בקריית מלאכי, קריית גת והסביבה2

המדורים שלנו

ילדים בתנופה28

תנופה במטבח27

מאת יהודית הלל

תנופה במטבח26

מאת גולדה קישון

מאת שרה גרשוביץ

הורות בתנופה12

יוסי אסולין

טור דעה9

בבעעלל  עעססקק
מגיע לך

 ברשתות השיווק: ברשתות השיווק:
ויקטורי, נתיב החסד, ברכה ושלום

בני יעקב, מחסני השוק, סופר עמר
רמי לוי )מתחם ביג קסטינה(

קריית גת: קריית גת: סיטונאות רחמים, ביג קריית גת
מרכז העיר, כרמי גת

כמו כן ניתן לקבל ישירות למייל 
בשליחת הודעה לכתובת 

k.betnufa@gmail.com

 בברכה בברכה
מערכת בתנופהמערכת בתנופה
052-467-0038052-467-0038

בדיוור ישיר בשכונות:בדיוור ישיר בשכונות: 
כרמי הנדיב, המחנה, חב"ד נחלת 
מנחם, הבעל שם טוב, גני שמואל 

)רחובות השושנים, הורדים(

חלוקת המקומון מתבצעת בימי חמישי בערב ושישי

ס ק י פ י  ד נ ע מ

⌘
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מרכז טהרה ע"ש הרבנית הצדקנית חיה מושקא
נחל'ה מתחדשת במבנים נוספים. בימים אלו מתבצעות 
פעולות אינטנסיביות לחידוש מרכז הטהרה על שם 
הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נ"ע. המרכז מתחדש 
תוך כדי פעילות רצופה ושוטפת בכל ימות השנה.  היות 
שמבנה זה פעיל  ברציפות ונותן שירות מלא מדי ערב, 
העבודות בו מתבצעות בימים אלו בזהירות רבה ומתוך 
אחריות מלאה.  מתקיימים בו כל ההידורים ההלכתיים 
בהתאם לליווי הצמוד של המד"א הגאון החסיד הרב 
יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א. יש לציין כי עד כה 

בוצעו השלבים הבאים:

שלב תכנון,  שלב בניית חדרים זמניים,  שלב של פירוק 
ושל ניתוק תוך כדי תפעול לילי שוטף, שיקום רצפת 
המבנה, שיקום בטון בבורות הטבילה ובתעלות ההמשכה, 

ובנוסף לכך שיקום מאגר מי גשמים. 

כל אלה בתקווה ובתפילה שהעבודות תסתיימנה בקרוב 
ותרבה הדעה והטהרה עד שיתקיים הייעוד: "וזרקתי 

עליכם מים טהורים..." בביאת משיח צדקנו. 

 התוועדות לרגל יום ההולדת של 
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בכ' במרחשוון

התוועדות סוחפת ומרגשת נערכה בליל כ' מרחשוון 
לכבוד  יום ההולדת של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע. 
ההתוועדות נערכה במרכז בית הכנסת המרכזי "בית 
אליהו". בהתוועדות דיברו רבנים ומשפיעים. הנואם 
המרכזי היה המשפיע הרב יוסף פרידמן שדיבר בלהט 
רב על עניין הקהל ועל אחדות החסידים והשלוחים. 
ההתוועדות נערכה עד השעות המאוחרות של הלילה 
בקבלת החלטות טובות לחיזוק ענייני 'הקהל את 

העם' במבצעים ובשיעורי תורה.

 בקרוב מקווה לגברים 
במרכז שכונת נחלת הר חב"ד

התרגשות רבה ביותר לקראת פתיחת מקווה חדש 
לגברים במרכז שכונת נחלת הר חב"ד סמוך לבית 

הכנסת המרכזי.

והוא  גימור גבוהה מאוד,  נבנה ברמת  המקווה 
מהמקוואות המשוכללים  והיפים ביותר הקיימים 
ברחבי הארץ. לאחר יובל שנים נחל'ה זוכה להתחדשות 
עם מקווה מפואר שישרת את תושבי השכונה ועוד 

רבים מרחבי העיר.

חברי וועד המקוואות שבנחלת הר חב"ד שמחים 
לבשר על פתיחת המקום לרווחת הציבור.

לפני כשלש שנים, באופן יזום נהרס המקווה הישן 
ששירת את תושבי נחל'ה קרוב ליובל שנים. וב"ה, לאחר 

עמל רב בקרוב  יפתח המקווה שכולם ייחלו לו.
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אבן פינה הונחה לבית כנסת חב"ד בשכונת המחנה, 
שע"י עמותת 'חבדניצע שול', שיפעל תחת רב קהילת 
חב"ד בשכונת המחנה, הרה"ח יעקב קרוגליאק שליט"א.

בטקס השתתפו רבני העיר, עסקנים ואישי ציבור 
וביניהם ראש העיר קריית מלאכי מר אליהו ללו זוהר 
ומ"מ ראש העיר הרב עו"ד בצלאל מזרחי. הרב אהרון 
בן ציון ירוסלבסקי שליט"א דיבר בהתרגשות על 
ההתפתחות הברוכה של קהילת חב"ד בשכונת המחנה, 
ונשא ברכה בשם אביו המרא דאתרא הרה"ג יצחק יהודה 
ירוסלבסקי, ישלח לו הקב"ה רפואה שלמה לאויוש"ט.

המנחה הגבאי ר' יוסקה סגל דיבר אודות מעלת בית 
הכנסת, וציין את שביעות רצונם של התושבים.

הנואמים התייחסו בדבריהם לזכות הגדולה של הנחת 
אבן הפינה בתאריך זה בו  נערכה הנחת אבן הפינה 

להרחבת 770 בשנת תשמ"ח. 

חברי הקהילה ובראשם ר' לוי טויטו הפיקו את 
התכנית וארגנו את כל הקשור לערב מיוחד זה תוך 

התמסרות מיוחדת לפרוייקט החשוב.

צילום: מענדי טויטו

 הנחת אבן הפינה לבית כנסת חב"ד 
בשכונת המחנה

לומדים ומתענגים על שיחה של הרבי 
מעבר לשיעורי התורה הקבועים 
ולתפילות המתקיימות מדי שבת.  
לשנת  מיוחדת  יוזמה  נפתחה 
לצעירים;  המניין  של  הקהל 
במטרה להגות בתורתו הקדושה 

והאין סופית של הרבי. 

כך מידי שבוע בקביעות ביום 
עשרות  מתאספים  בערב  שני 
בחורים ואברכים מהמניין לצעירים 
 40 ולומדים בחברותות במשך 
דקות שיחה של הרבי  שמודפסת 

במיוחד לצורך הלימוד.



שראי לא תופס מסגרת.
שר, א

שליט"א ניתן לתרום מכספי מע
על פי הוראת המד"א הרב ירוסלבסקי 

ְּכֶׁשִאָּמא טֹוֶעֶמת
ֵמַהַּדְיָסה ֶׁשל ְליּוָּבאִוויְטׁש, 

ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ְמַקֶּבֶלת!

›

בס”ד

ָנִתית ֶׁשָּלֶכם ָּתפּות ַהּׁשְ ִּבְזכּות ַהּׁשֻ

ִּבְפִריַסת ִׁשעּוִרים
ְׁשבּוִעית

ְּבֵארּוֵעי ִׂשיא 
ּוֵמיָזִמים ְמֻיָחִדים

ְּב'ְּתַטֲהִרי ָלְך'-
ֵמיְזֵמי 

ַטֲהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה

ְלַהְחָזַקת
ְּפִעילּות ָהִאְרּגּון
ְלָכל ְׁשַנת ַהְקֵהל

100×12₪

את חלק ממשפחת נחלה הצעירות!
הצטרפי להגרלה 

על כרטיס טיסה לרבי לשנת הקהל. 
לקחת מסלול? את כבר בפנים.

הגרלה על
כרטיס טיסה לרבי

הּו ָקָטן ַמּׁשֶ
טּוגֹו 

150×12₪

200×12₪

1500×12₪

(ניתן לרכוש מספר כרטיסים)₪[חד”פ]80

הגרלה על:

כרטיס טיסה לרבי

הגרלה על:

כרטיס טיסה לרבי
דולר של הרבי

הגרלה על:

כרטיס טיסה לרבי
דולר של הרבי
מטבע של הרבי
משובץ בשרשרת

הגרלה על
כרטיסי טיסה לרבי
לכל המשפחה
לרגל שנת הקהל
(עד 4 כרטיסים)

הגרלה על
מטבע של הרבי
משובץ בשרשרת

הגרלה על
דולר מהרבי

נכנסת 
לכל ההגרלות

שמופיעות לעיל

שרשרת עם
מטבע מהרבי
משובץ יהלומים
ללא הגרלה!

*תרומת זלמן וולף

*נתרם לעילוי נשמת הרה”ח שלום דב בער (ברקה) וולף ע”ה

לשותפות
 052 52-781-1346או שלחו הודעה לטלפון-סרקו:



ִלי ֵמָצִרים 7 | ר"ח כסלו, ה'תשפ"ג 20 | ַנְחָלה ּבְ

שבת
הקהל

נחל'ה מתוועדת

2

מיד לאחר התפילה

הרב שבתאי סלבטיצקי
שליח הרבי באנטוורפן, בלגיה

בעזרת הנשים 
התוועדות עם הרבנית סלבטיצקי

בית כנסת חב"ד המרכזי, בית אליהו
שבת פרשת וישלח, ט"ז כסלו

בס"ד ועד נחלת ב"ה
הר חב"ד

בית הכנסת חב"ד המרכזי 

"בית אליהו"



מסכת 
גיטין  

מפי המג"ש 
פה מפיק מרגליות 

הרב אלחנן כהן שיחי'  

בימים א' עד ה'  
בשעה 20:00 (בדיוק)   בבית הכנסת 

המרכזי חב"ד  
על שיעור כזה לא מוותרים! "בית אליהו" 

כולם באים! 
כיבוד קל ושתיה למשתתפים 

הציבור הרחב מוזמן  
לשיעור גמרא מרתק  

טעמו וראו כי טוב ה' 
ב‘‘ה 

מוטי ועקנין

תריסים
תיקון תריסי גלילה ידני וחשמלי

תיקון רשתות נגד יתושים

אריה פלג
050-7700356

לא 054-7858959
בשבת

בס"ד

מוטי וקנין
דלתות פלדה

שרותי פריצה לבית
החלפת מנעולים וצילינדרים

מעל 

 20 
שנות
נסיון

בס"ד בס"ד

 עכשיו 
גם בציפוי 

זהב

תליון ממטבע הרבי

052-9770990

 ניתן להשיג בתליון זהב או כסף 
₪399 במבחר דגמים החל מ-

ניתן לרכוש גם מטבע מקורי מהרבי

שהתקבלו  מטבעות  המכיל  אמיתי  מכסף   מטבע 
ייחודי.  ייצור  בתהליך  יחד  והותכו  הרבי  של  הק'  מידו 

בעידוד ואישור רבנים ומשפיעים



מזל טוב
למשפחת ר' יניב עזריאל נחלת הר חב"ד 	 

לבוא הבת אסתי שתחי' בקשרי השידוכין 
עם הת' שמעון שיחי' למשפחת סויסא 

באר שבע

למשפחת ר' יהודה הכהן כצנשטיין נחלת 	 
יאיר  הר חב"ד לבוא הבן הת' אברהם 
שיחי' בקשרי השידוכין עב"ג נועה שתחי' 

למשפחת אופי אשדוד

למשפחת ר' ברוך יעיש נחלת הר חב"ד 	 
לבוא הבן הת' מנחם מענדל שיחי' בקשרי 
השידוכין עב"ג רבקה נריה שתחי' למשפחת 

שעאר רחובות

למשפחת ר' יעקב בבאי נחלת הר חב"ד 	 
לבוא הבן הת' אבידן שיחי' בקשרי השידוכין 

עב"ג חי'ה מושקא למשפחת אביעד לוד

למשפחת ר' דוד סגל נחלת הר חב"ד 	 
לבוא הבת רחל בקשרי השידוכין עב"ג הת' 
מנחם מענדל למשפחת רוזנברג בני ברק

למשפחת ר' אריק לוזון להולדת הבן שיזכו 	 
לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' חיים דנה להולדת הבן שיזכו 	 
לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' שמעון גרשוביץ להולדת 	 
הבן שיזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים 
טובים, ולזקניהם ר' שאול ואוסנת בן שחר 

נחלת הר חב"ד

למשפחת ר' מיכאל מיכאלשוילי להולדת 	 
הבן שיזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים 
ודבורה  שבתאי  ר'  ולזקניהם  טובים, 

מיכאלשוילי נחלת הר חב"ד

למשפחת ר' חיים מעטוף להולדת הבן 	 
שיזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' שניאור אנטבי להולדת הבת 	 
שיזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים 

ולזקניהם ר' אברהם ושרה קנלסקי נחלת 	 
הר חב"ד

מנחם מענדל מוסקוביץ 	  למשפחת ר' 
להולדת הבן שיזכו לגדלו לתורה חופה 

ומעשים טובים

למשפחת ר' בנימין ועקנין להולדת הבן 	 
שיזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' אוריה עמרני להולדת הבת 	 
שיזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' ישראל הרשמן להולדת הבת 	 
שיזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' מנחם שקולניק להולדת הבן 	 
שיזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' משה קאופמן להולדת הבת 	 
שיזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' שלמה גנזלר להולדת הבן 	 
שיזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' מוטי הרשקופ להולדת הבן 	 
שיזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' מאיר הבר להולדת הבת 	 
שיזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' עמיחי עזרא להולדת הבן 	 
שיזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' שחר סלוק להולדת הבן שיזכו 	 
לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' יוסף אמיתי להולדת הבת 	 
שיזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' ישראל מלכא להולדת הבן 	 
שיזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' מנחם מענדל פרוס להולדת 	 
הבת שיזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים 

טובים

למשפחת לוי גרונר להולדת הבת שיזכו 	 
לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' אברהם סיטון להולדת הבן 	 
שיזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' מנחם שיף להולדת הבת 	 
שיזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' דוד טולסטיך להולדת הבת 	 
שיזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' סעדיה הלל להולדת הבן 	 
שיזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' מתי שובל להולדת הבת 	 
שיזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' יוסי קדוש להולדת הבן שיזכו 	 
לגדלו לתרה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' דובי ברוד להולדת הבן שיזכו 	 
לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' נתן יקונט להולדת הבן שיזכו 	 
לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' שלום גרוזמן להולדת הבת 	 
שיזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים

למשפחת ר' מיכאל מולר להולדת הבת 	 
שיזכו לגדלה לתורה חופה ומעשים טובים

השיעור המרכזי בגמרא עבר לשעה שמונה בערב
לקראת עונת החורף והמעבר לשעון חורף שיעור הגמרא 

המרכזי שמתקיים  בבית הכנסת "בית אליהו" עבר 
לשעה שמונה בערב. השיעור מתקיים מידי 

יום ביומו במרכז בית הכנסת חב"ד 
המרכזי" בית אליהו ונמסר על 
ידי ה'מגיד שיעור', פה מפיק 
מרגליות, הגאון הרב אלחנן 
חב"ד  בישיבת  ר"מ  כהן 

בקרית גת. 

השיעור נמסר במסכת גיטין שהיא גם המסכת הנלמדת 
השנה בכל ישיבות חב"ד. לימוד מסכת זו הוא 
במטרה להתאחד עם כל התמימים 
בלימוד אותה מסכת. השיעור 
נמסר בטוב טעם ובשפה 
השווה לכל נפש. מותאמת 

במיוחד לבעלי בתים.



צלם חדש הגיע לעיר! אחרי ניסיון של שנים בצילום חתונות בחו"ל הגעתי לארץ- ואתם מרוויחים- 
צילום חתונות, בר מצוות והפקות ברמה הגבוהה ביותר · חבילות מיוחדות לאירועים, המשתלמות

ביותר שתמצאו, באחריות! שירות טוב · אחריות · מקצועיות. צילום וידאו ו/או תמונות.

הנחה של 10% על כל החבילות
לעשרים המתקשרים הראשונים ממודעה זו

צילום חתונות, בר מצוות והפקות ברמה הגבוהה ביותר

השקעתם כל-כך הרבה באירוע?

שמואל053-350-7700
עמית




