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תושבים יקרים, שלום רב

זה  במשפט   - ומתוקה"  טובה  שנה  עלינו  "שתחדש 
אנו מאחלים ומייחלים שהשנה הבאה תהיה טובה יותר מזו 

החולפת. 

אך  יותר,  וורוד  יותר  טוב  לעתיד  הפנים  עם  תמיד  אנו 
עלינו לזכור כי עתיד טוב יותר, תלוי הרבה בנו. בסיכומה של 
שנה צריך לעשות חושבים במה אפשר לשפר ולייעל. איזה 

מעשה טוב ניתן להוסיף, ביחס לעצמי, לזולת, או לבורא. 

מעשה טוב אחד - כותב הרמב"ם )רבי משה בן מיימון( 
- יש בו כדי להכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות.

השנה  גם  ונעשה  ה'  בעזרת  נוסיף  חב"ד  בבית  אנו  גם 
למען תושבי כפר סבא והסביבה, סביב מעגל השנה, ונזכה 

להיכתב ולהיחתם עם כל בית ישראל לשנה טובה ומתוקה.

בברכה

 הרב אהרון קניבסקי
 שליח ראשי, מנהל בית חב"ד
ויו"ר מוסדות חב"ד כפר סבא

אנו תמיד עם 
הפנים לעתיד 
טוב יותר וורוד 
יותר, אך עלינו 
לזכור כי עתיד 
טוב יותר, תלוי 
הרבה בנו.

 הרב
 אהרון
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 שליח ראשי

 מנהל
 בית חב"ד

 ויו"ר מוסדות
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 העלון טעון גניזה
ויש לשמור על קדושתו.

ליל ראש השנה
יום ראשון כ"ט אלול 29/9

ליל חג הסוכות
יום ראשון י"ד תשרי 13/10

קידוש חגיגי • סימנים לשנה טובה • סעודת חג מפוארת • אווירה משפחתית

בית חב"ד מקיים סעודות חג בכמה מוקדים בשפות עברית, רוסית, וספרדית
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אתם מוזמנים לסעודת חג חגיגית עם חב"ד



לקראת בוא השנה החדשה ברצוני לאחל לכל אחד 
שנה   – העתיק  הנוסח  לפי   – ישראל  כלל  בתוך  ואחת 

טובה ומתוקה.

בריאת  במועד  תורתנו  ידי  על  נקבע  השנה  ראש 
העולם, אך לא ביום הראשון לבריאה כי אם ביום השישי 

שבו נוצר האדם.

גדולת היום והבריאה האמורה אינה מתבטאת בכך 
שנוסף בעולם עוד יצור, יצור שהוא בדרגה גבוהה יותר 
מן הנבראים שלפניו, כשם שהחי נעלה יותר מן הצומח 
שהוא  יצור  שנוסף  בכך  אלא   - הדומם,  מן  והצומח 
שונה לאין ערוך מקודמיו. שכן הוא זה שהכיר את יוצר 
כולה  הבריאה  את  העלה  כן,  על  יתר  ואף,  הבריאה, 

לתחושה זו, ובכך לדרגת השלמות שלה.

 – בבריאה  האלוקות  וראיית  תחושת  הכרת,  שהרי 
האופי  מקוי  אחד  הבריאה.  כל  של  והמטרה  היעד  היא 
 – הנבראים  שאר  מכל  האדם  שונה  שבהם  המיוחדים 

הוא הבחירה החופשית שהבורא העניק לו.

מנוגדים:  כיוונים  לנצל בשני  זה מסוגל האדם  דבר 
עצמי  להרס  המביאה  בדרך  ללכת  ליצלן,  רחמנא  או, 
וחורבן לסביבתו, או, להיפך, לבחור את הדרך הנכונה 
בחיים, ועל ידי כך לרומם את עצמו ואת הבריאה לרום 
המעלה האפשרית. וכדי להכיר דרך זו ולמצוא את אורח 
החיים המוליך למטרה זו  –  ניתנה לנו התורה. התורה 
ולכל  הזמנים  לכל  הן  והוראותיה  ונצחית  אלוקית  היא 

המקומות.

* *

כס  לפני  רק  לא  האדם  את  מעמיד  השנה  ראש 
המשפט האלוקי, אלא גם לפני משפטו שלו על עצמו. 
עליו להחליט כי הוא מקבל על עצמו למלא את תפקידו 
וחובתו, להעלות ולרומם את עצמו ואת העולם שמסביבו 
להכרת הציווי "בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני ה' 
הראשון  ביום  הראשון  אדם  זאת  שעשה  כפי  עושנו". 
לבריאתו, בראש השנה הראשון, שמשמעות הדבר היא 

– חיי יום יום על פי התורה.

* *

עד שנגיע סוף סוף למצב ש"וידע כל פעול כי אתה 
פעלתו, ויאמר כל  אשר נשמה באפו: ה' אלוקי ישראל 

מלך ומלכותו בכל משלה".

אחד מקוי האופי 
המיוחדים שבהם 
שונה האדם מכל 
שאר הנבראים 
הוא הבחירה 
החופשית

ראש השנה 
מעמיד את 
האדם לא רק 
לפני כס המשפט 
האלוקי, אלא 
גם לפני משפטו 
שלו על עצמו.

 אגרת
 ברכה

לשנה 
החדשה 

מאת 
הרבי זי"ע 

מליובאוויטש



 סעודת חג ציבורית:
 מספר מוקדים ברחבי העיר,

 ליל ראש השנה 29/9 בשעה 20:00 
 פרטים והרשמה בבית חב"ד

ויצמן 105 כפר סבא

 תקיעת שופר בראש השנה:
 ראשון / שני 30/9-1/10

 החל מהשעה 7:00 בבוקר 
תקיעות שופר בכל מחלקות 

בית הרפואה מאיר ובבתי אבות 
ובבית הרפואה הגריאטרי, וכן 

בתחנות מד''א וכיבוי אש כפר סבא 
 ובמשטרת כפר סבא.

 מוקדים נוספים בבתי הכנסת
הפתוחים )ראה עמוד אחורי(

 סעודת חג ציבורית:
 ליל חג הסוכות ראשון, 13/10 

 בסוכת הענק של בית חב"ד רח'
הכיכר 4 )מאחורי בנק הפועלים(.

 שמחת בית השואבה 
המרכזית:

יום שלישי ט"ז תשרי תש"פ 15/10 
בשעה 20:30 בהיכל התרבות עם 
ענק הזמר החסידי אברהם פריד,
לפרטים וכרטיסים: ראה בעמ' 9

 הקפות ליל שמחת תורה:
 הקפות שמחת תורה עם חב"ד, ליל
 שמחת תורה 20/10 בשעה 18:30

 בכמה מוקדים ברחבי העיר
ראה מודעה בעמ' 11.

 שמחת תורה עם חב"ד:
קידושא רבה והתוועדות חסידית 
עם הרב גרונר ביום שמחת תורה 

)21/10( בשעה 10:00 בבית כנסת 
חב"ד רח' הכיכר 4 כפר סבא – 

)מאחורי בנק הפועלים(.

 ערב ראש השנה
 ראשון, כ"ט אלול 29/9
הדלקת נרות וכניסת החג: 18:07

 יום ב' דראש השנה 
 שני א' תשרי 30/9 
 הדלקת נרות, אחרי השעה: 19:03
צאת החג )שלישי (: 19:02

 שבת )ת(שובה - וילך
 שישי ה' תשרי 4/10 
 הדלקת נרות: 18:00 
צאת השבת: 18:57  

 ערב יום הכיפורים
 שלישי, ט' תשרי  8/10
 הדלקת נרות וכניסת הצום 17:55
צאת הצום: 18:52

 שבת פ' האזינו 
 שישי י''ב תשרי 11/10

 הדלקת נרות: 17:51 
צאת השבת: 18:48 

 ערב יום טוב חג הסוכות
 ראשון, י"ד תשרי 13/10
 הדלקת נרות וכניסת החג: 17:49
צאת החג: 18:46

 ערב שבת חול המועד סוכות
 שישי, י"ט תשרי 18/10
 הדלקת נרות: 17:43
צאת השבת: 18:41

 ערב שמחת תורה
 ראשון, כ"א תשרי 20/10
 הדלקת נרות וכניסת החג: 17:41
צאת החג: 18:38

זמנים 
ואירועים

חודש תשרי 
פ " ש ת

כל הזמנים לפי אופק כפר סבא
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 מלבד המצוה 
המפורשת בתורה, מונה 

 הרס"ג תשעה טעמים נוספים,
לתקיעת השופר בר"ה:

1. הכתרת המלך תקיעת השופר היא 
כהרעת החצוצרה בעת הכתרת מלך חדש. ראש 

השנה אנו ממליכים את הקדוש-ברוך-הוא, למלך 
על כל הארץ.

2. הודעה ואזהרה בימי קדם שמשה 
החצוצרה לאות אזהרה. כך השופר מזהיר ומבשר 

על ימי הדין הבאים על העולם.

3. זכרון למתן תורה תקיעת השופר 
מזכירה את מעמד הר סיני בו נשמעו תקיעות. 

בראש השנה אנו מקבלים על עצמנו את התורה 
מחדש בלב שלם.

4. קרן האיל על ידי תקיעה בשופר 
העשוי מקרן איל, אנו מזכירים זכות עקדת יצחק, 

שמסר נפשו לשמים, ונשחט תמורתו איל.

5. זכרון לנביאים דברי הנביאים נמשלו 
לתקיעת שופר )ביחזקאל נאמר על הנביא: "ותקע 

בשופר, והזהיר את העם"(.

6. תפילה לבנין המקדש כשאנו 
שומעים את קול השופר, ניזכר בתרועת האוייב 

שהסתער על בית המקדש והחריב אותו, ונבקש 
מבורא העולמים לבנות אותו מחדש.

7. פחד וחרדה  "אם יתקע שופר בעיר, 
ועם לא יחרדו"? שואל הנביא. אכן, דרכו של 

השופר להרעיד את נימי הלב ולהרטיטם. כך נוכל 
לשוב אל השם בלב שלם וברוח נשברה.

8. יום הדין הגדול ביום הדין ייתקע 
בשופר, כמו שנאמר "קרוב יום הגדול, קרוב ומהר 

מאוד יום שופר ותרועה", וקול השופר מזכיר לנו 
להתכונן לקראתו.

9. ביאת המשיח בזמן קיבוץ הגלויות 
נאמר "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו 
האובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים".
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 כן, אפשר לעזור להם
וזה לא קשה!

כ-500 איש!! ישתתפו בסעודות 
חג ציבוריות שיערכו על ידי בית 

חב"ד כפר סבא ברחבי העיר

"לארח"  תזכה  כספית  בתרומה 
יאכל,  הוא  החג,  בסעודות  נזקק 
החג  אוירת  את  וירגיש  ישמח 

בזכותך!

 לכבוד בית חב"ד כפר סבא )ע"ר(
 ויצמן 105 ת.ד. 343 טל: 09-7673568

kfar-saba@chabad.org.il

ברצוני לארח על ידכם:

65 ₪ - אדם בראש השנה.

130 ₪ - זוג בראש השנה.

260 ₪ - ארבעה נפשות.

650 ₪ - עשרה נפשות.

___₪ - אחר: ________.

 גזור ושלח

 גזור ושלח

לראש השנהאורחאמץ
להביא גם אליהם
 
את שמחת החג

אז כמה אורחים אתה מזמין?

בעזרתך, פותחים שנה של חסד!



ראש השנה
ראש השנה היהודי הוא היום 

הראשון בלוח השנה היהודי. ביום זה 
אנו מקבלים על עצמנו את מלכותו של 

האלוקים כמלך על כל הארץ. הוא מכונה 
בשם 'ראש השנה' ולא 'תחילת השנה' 

שכן כשם שהראש מכיל בתוכו את חיי 
הגוף כולו, כך ראש השנה הוא היום בו 

בורא העולם מעניק פרנסה, בריאות 
וחיים לשנה הבאה עלינו לטובה .

השארת אש. יש לוודא 
שתישאר אש דולקת )כיריים או נר 
זיכרון( במשך כל החג - כדי שיהיה 

אפשר להדליק ממנה למחרת 
בלילה, את נרות החג השני, שהרי 

אסור להדליק אש חדשה בחג.

הדלקת נרות. עם היכנס החג 
נשים ובנות מדליקות נרות של חג. 

רּוְך  לאחר ההדלקה הן מברכות: ָבּ
ר  ה ֲא־דָׁני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ַאּתָ
ל  נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו, ְוִצָוּ נּו ְבּ ׁשָ ִקְדּ

ה  רּוְך ַאּתָ רֹון. הברכה השניה: ָבּ ָכּ יֹום ַהִזּ
ֶהֱחָינּו  ֲא־דָׁני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ

ַמן ַהֶזּה. בלילה השני  יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהִגּ ְוִקְיּ
של ראש השנה מדליקים את הנרות 

לאחר צאת הכוכבים מאש דלוקה 
)בשל קדושת החג לא יוצרים אש 

חדשה( ומברכים את אותן הברכות.

שנה טובה. לאחר תפילת ערבית 
של הלילה הראשון, מאחלים איש 

לרעהו: “לשנה טובה 
תכתב ותחתם".

תפוח בדבש וסימנים. בסעודת 
הלילה הראשון של ראש השנה 

לאחר הקידוש, נהוג לאכול מאכלים 
המסמלים את תקוותנו לשנה טובה 

ומתוקה. טובלים תפוח בדבש, 
מברכים עליו "בורא פרי העץ" 

ׁש  ַחֵדּ ּתְ ָפֶניָך ׁשֶ ומוסיפים ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה. אוכלים  ָעֵלינּו ׁשָ

רימון )שירבו זכויותינו כרימון( וראש 
של דג או של איל )שנהיה לראש 
ולא לזנב( וכן טובלים את החלה 
בדבש. ישנם המוסיפים ואוכלים 

מאכלים שונים, לפי מנהג עדתם. 

תקיעת שופר. בכל בתי הכנסת 
תוקעים בשופר בבית הכנסת לאחר 

תפילת שחרית, ניתן לשמוע את 
התקיעות עד שקיעת החמה. מי 

שאין באפשרותו להגיע לבית הכנסת 
ומעוניין לשמוע תקיעת שופר בביתו 
מוזמן ליצור קשר בערב 

החג עם בית חב"ד 
ושליח מיוחד יגיע לביתו 

לתקיעת השופר.

תשליך. לאחר תפילת 
מנחה ביום א' של ראש 

השנה נהוג ללכת למקור 
מים ולומר תפילה מיוחדת 

המכונה "תשליך", על פי 
הפסוק “ותשליך במצולות 

ים כל חטאתם”. לאחר התפילה 
מנערים את שולי הבגדים ובכך 

מסמלים את "השלכת" החטאים לנהר. 

פרי חדש. בלילה השני של החג 
כשאומרים את ברכת "שהחיינו" 

הלכות ומנהגים
שרי 

שי לחגי ת
מדריך הלכתי מע

פדיון כפרות תמיכה בנזקקים
אנו נעביר את דמי פדיון הכפרות 

שלכם לתושבי כפר סבא הזקוקים 
לתמיכה. את הפדיון יש להעביר בערב 

יום כיפור למשרדי בית חב"ד )ניתן 
לתרום גם בכרטיס אשראי(.



בהדלקת הנרות וכן בקידוש, 
יש לכוון על אכילת פרי חדש 

שלא אכלו ממנו בעונה האחרונה. 
את הפרי החדש אוכלים לאחר הקידוש.

לא לישון. יש המקפידים לא לישון 
במשך שעות היום של ראש השנה, 

מכיון שיום זה יש לו השפעה רוחנית 
גדולה על כל השנה, ומשתדלים להרבות 

בתפלה, תורה ובאמירת תהילים.

יום הכיפורים
יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר 

בשנה. במשך יום זה, אנו מתפללים לבורא 
עולם שיסלח על חטאינו בשנה החולפת, 
ויחתום את גזר דיננו לשנה טובה ומתוקה.

כפרות. בערב יום-הכיפורים, או 
בעשרת ימי תשובה, מקיימים את מנהג 

ה'כפרות'. כוונת המנהג הזה להעביר 
מעל ראשנו כל גזירה רעה. נהוג לקיים 

את המנהג בתרנגול לכפרה לגבר 
)ובנים( ובתרנגולת לכפרה לאשה 

)ובנות(. יש הנוהגים לעשות זאת עם 
דג או בכסף שתורמים לצדקה. מצווה 
להרבות בצדקה בערב יום הכיפורים.

סעודה מפסקת. מרבים באכילה 
ובשתייה בערב יום-הכיפורים, ואוכלים 

בו סעודה חגיגית. הסעודה האחרונה 
נקראת סעודה המפסקת, אוכלים 

בה מאכלים קלים בלבד, ומסיימים 
אותה מבעוד-יום, לכל המאוחר 

חצי שעה לפני שקיעת החמה.

סליחה. מפייסים איש את רעהו, כדי 
שלא יישארו עוונות שבין אדם לחברו, 

שעליהם אין יום-הכיפורים מכפר.

טבילה. ראוי מאד לטבול 
במקווה בערב יום-הכיפורים, כדי 

להיכנס ליום זה זכים וטהורים.

ברכת הילדים. ראש המשפחה 
נוהג לברך את ילדיו לפני שהולכים 

לבית- הכנסת. הוא מניח את ידיו על 
כל אחד מהם, בתורו, ומברכם.

הדלקת הנרות. לפני כניסת היום 
הקדוש. הנשים והבנות מדליקות נרות, 

ה ֲא־ רּוְך ַאּתָ ומברכות שתי ברכות: ָבּ
נּו  ׁשָ ר ִקְדּ דָׁני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ

ּפּוִרים.  ל יֹום ַהִכּ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו, ְוִצָוּ ְבּ
ה ֲא־דָׁני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ָבּ

ַמן ַהֶזּה. יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהִגּ ֶהֱחָינּו ְוִקְיּ ׁשֶ

נר-זכרון. בערב יום הכיפורים 
מדליקים נר-זכרון שידלק במשך כל 

היממה של יום- הכיפורים. נוהגים להדליק 
נר-זכרון גם בבית-הכנסת )אך להיזהר 

לא לטלטלו ולא להדליקו לאחר זמן 
התקדש החג(. במוצאי יום-הכיפורים, 

ב'הבדלה', מברכים "בורא מאורי האש" 
על נר זה, אם הוא עדיין דולק.

תחילת הצום. הצום מתחיל בשעת 
הדלקת הנרות של ערב יום-הכיפורים. 

מסירים את נעלי העור ונועלים נעלי 
בד או מחומרים סינטטיים. משתדלים 

ללבוש בגדים הדורים ולבנים, ומתעטפים 
בטלית. יש הנוהגים ללבוש 'קיטל' - בגד 

לבן. וכך הולכים לבית הכנסת לתפילת 'כל 
נדרי' ותפילת ערבית של יום-הכיפורים.

כל נדרי. התפילה הפותחת את 
יום-הכיפורים נקראת 'כל נדרי'. לפני-

כן מוציאים שני ספרי-תורה מארון-
הקודש, ושני האנשים שמחזיקים אותם 

עומדים מימין ומשמאל לחזן. תפילת 
'כל נדרי' באה לבטל נדרים שאנו נודרים 

ושוכחים לקיים. נדר שלא קוים הוא 
דבר חמור, ועל-כן אנו מודיעים, כי 

כל הנדרים שנידור בשנה הבאה יהיו 
בטלים ומבוטלים. רבים נוהגים, כשהם 

מבטיחים משהו, לומר 'בלי-נדר' - כדי 
שההבטחה לא תקבל תוקף של נדר.



צום. המצווה המרכזית והחשובה 
ביותר של היום. נוסף על איסור אכילה 

ושתייה, חל איסור גם על רחצה, 
נעילת נעלי-עור, יחסי-אישות ושימוש 

בתמרוקים. הצום מסתיים למחרת בערב.

חמש תפילות. יום-הכפורים הוא 
היחיד בשנה שבו מתפללים חמש תפילות: 

ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה.

נעילה. היא התפילה החמישית. זו 
התפילה המסיימת את היום הקדוש. 

היא נקראת נעילה, כי בה ננעלים 
שערי-שמים, והקדוש-ברוך-הוא חותם 

דין-אמת לכל הבריות. בגמר תפילת 
נעילה תוקעים בשופר - תקיעה אחת.

יתד לסוכה. במוצאי יום-הכיפורים, 
מתחילים בבניית הסוכה, או לפחות 

מדברים על אופן בניית הסוכה.

חג הסוכות
ה  רּוְך ַאּתָ הדלקת הנרות. מברכים: ָבּ

נּו  ׁשָ ר ִקְדּ ֲא־דָׁני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
ל יֹום טֹוב.  נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו, ְוִצָוּ ְבּ

ה ֲא־דָׁני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ וברכה נוספת: ָבּ
ַמן ַהֶזּה. יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהִגּ ֶהֱחָינּו ְוִקְיּ ָהעֹוָלם, ׁשֶ

ישיבה בסוכה. בלילה זה מצווה על 
כל יהודי לאכול בסוכה )גם אם הוא לא 
רעב...(. עושים בה 'קידוש' ומעתה ועד 

סוף החג אוכלים את כל הארוחות בסוכה.

רּוְך  אחרי ה'קידוש' מברך המקדש: ָבּ
ר  ה ֲא-דָׁני ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ַאּתָ

ה. ובנוסף  ָכּ ּסֻ ב ַבּ ִמְצֹוָתיו, ְוִצָונּו ֵליׁשֵ נּו ְבּ ָשׂ ִקְדּ

מברך גם ברכת 'שהחיינו' )בעת אמירת 
ברכה זו מתכוונים גם על מצוות בניית 

ה ֲא־דָׁני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ הסוכה(: ָבּ
ַמן ַהֶזּה. יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהִגּ ֶהֱחָינּו ְוִקְיּ ָהעֹוָלם, ׁשֶ

שאר המסובים מברכים ברכת 
'לישב בסוכה' אחרי ברכת 'המוציא', 

אך אינם מברכים 'שהחיינו', שיוצאים 
ידי חובת ברכה זו מהמקדש.

שמחת בית השואבה. 
בחג הסוכות יש מצווה מיוחדת 
לשמוח. לכן עורכים בכל לילה 
שמחות וריקודים, זכר לשמחה 

שהיתה בבית-המקדש ושנקראה 
"שמחת בית השואבה".

ארבעת המינים. מהדרים 
לקיימה בסוכה. אוחזים 

את הלולב )עם ההדסים 
והערבות( ביד ימין ומברכים:

ה ֲא־דָׁני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאָתּ ָבּ
נּו  ִמְצֹוָתיו, ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ

ֲעל ְנִטיַלת לּוָלב. אחר-כך לוקחים ביד 
שמאל את האתרוג ומברכים "שהחיינו": 

ה ֲא־דָׁני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ָבּ
ַמן ַהֶזּה. יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהִגּ ֶהֱחָינּו ְוִקְיּ ׁשֶ

בסיום הברכה מצמידים את 
האתרוג ללולב ומנענעים אותם. 

)בימים האחרים של החג אין מברכים 
עוד "שהחיינו" אלא מי שזו לו הפעם 
הראשונה השנה לקיים את המצווה(. 

את מצוות ארבעת המינים אפשר 
לקיים מזריחת השמש ועד שקיעתה.

גם השנה
סט ארבעה מינים מהודרים
להשיג בבית חב"ד כפר סבא
לפרטים נא לפנות למענדי : 054-6677072

 אתרוגים
מהודרים

 הדסים
מכל הסוגים

צאצאי אתרוג 
של כ"ק אדמו"ר 
מליובאוויטש זי"ע

 לולבים
מובחרים
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 הערה: מדור זה אינו משמש תחליף
 לרב או סמכות הלכתית אחרת.

הושענא-רבה
כ"א בתשרי

נוהגים להישאר ערים 
בליל הושענא רבה ולקרוא את 
ספר דברים ואת כל התהילים. 

ולמחרת מוסיפים בתפילה 
תפילה מיוחדת על המים.

חביטת ערבות. בתפילת 
שחרית מקיפים את הבימה עם 

ארבעת המינים שבע פעמים, 
ובסיום חובטים בקרקע חמש 

ערבות אגודות יחד )מנהג 
שהנהיגו הנביאים, שטעמיו 
מיוסדים על תורת הקבלה(.

שמחת-תורה,
כ"ב בתשרי

הקפות. בליל החג 
וכן בבוקרו עורכים 

'הקפות'. מקיפים, מתוך 
שמחה וריקודים, עם 
ספרי- התורה, שבע 
פעמים את הבימה, 

ושמחים בשמחת-התורה.

עלייה לתורה. 
בשמחת-תורה נוהגים 

שכל יהודי עולה לתורה. 
גם הילדים עולים )עם 

מבוגר(, בעלייה מיוחדת 
שנקראת "כל הנערים".

הקפות שניות. 
במוצאי שמחת-תורה 

עורכים הקפות שניות 
בבתי-הכנסת ובכיכרות 

הערים, לאות הזדהות עם בני 
חו"ל שחוגגים אז את שמחת-תורה.

שמחת תורה
עם חב"ד
כפר סבא

ב"ה

המחלקה למורשת ישראל

דגל
לכל ילד

שמחה יהודית אמיתית לכל המשפחה > יום ראשון 20/10 > בשעה 18:30

09-7673568
www.chabadks.co.il

בית חב"ד כפר סבא, ויצמן 105
לפרטים ומוקדים נוספים: חב"ד >  העיר  בית  מזרח  הפועלים).   בנק  (מאחורי   4 הכיכר  חב"ד > רח'  כנסת  העיר  בית  מרכז   

5 (מעל הסופר)  השכונה הירוקה  מתחם הצופים > רח' דוד זהבי (מאחורי מגרשי הספורט) רח' דוכיפת 
ותיקים > רח'  הכנסת  ותיקים  בית  שיכון    32 דיין  ספרטא > משה  הפארק  מתחם  שכונת   
,12 פרישמן  המרכזי > רח'  הכנסת  אליעזר  בית  שכונת  גלויות   קיבוץ  פינת   10 הפלמ''ח 

 הראשונים  בית הכנסת חב''ד > רח' ויצמן 189

בית חב"ד
חפשוכפר סבא

אותנו

www.chabadks.co.il • 09-7673568 • 105 ויצמן סוכת
ָהַאְחָוה

ברוך הבא ל

 אתם מוזמנים לבקר בסוכות האחוה
של בית חב"ד ברחבי העיר

הסוכה המרכזית
רחבת ככר העיר קניון ערים

הסוכה הפתוחה
רחבת המזרקה קניון ערים

עם פעילויות, מופעים, וסדנאות לילדים

הסוכה הירוקה
 פארק כפר סבא,

סמוך לאמפי פארק

הסוכה הניידת
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יַע לְ  י ַמּגִ ַרּבִ .770-הָׁ
ינוּ  ִביהָׁ ִהְמּתִ ן ְואָׁ גב' ְפַרְיימָׁ
ְרכָׁתֹו. ת ּבִ ל אֶׁ ֵדי ְלַקּבֵ י ּכְ לַָׁרּבִ

י ר' ֵמִאיר  ִליש  ּכִ ָׁ עֹות ש  ְדמָׁ י ּבִ רוּ לַָׁרּבִ ְ ֵהם ִספ 
לֹומֹו  ְ ים ִלש  ִ ש  ְ יַּס לֲַחִזית ְוִכי ֵהם חֹוש  ּגֻ

ֲארוּ ְלַבד. ְ ש  ּנִ ֶׁ לִָׁדים ש  לֹום ַהיְּ ְ  ְוִלש 

ת  י אֶׁ ִ ש  לֹום ְוִתְפּגְ ָׁ ש  ְחְזרוּ ּבְ "ּתַ
לִֵמים". ְ ִריִאים וּש  ּלָׁם ּבְ ּכֻ

ם  רֶׁ ּטֶׁ ֶׁ ְך ש  ג ִמּכָׁ רוּד וֻּמְדאָׁ יָׁה טָׁ ר' ֵמִאיר הָׁ
יִנים. ת ַאְרּבַַעת ַהּמִ ל לֲַחִזית אֶׁ  ִקּבֵ

ְדִחיפוּת  ין ּבִ ֲאִני ַמְמּתִ
יִנים. ל ַאְרּבַַעת ַהּמִ ְלַקּבֵ

לֹוַח  ְ ֵמִאיר, ִמש 
ִרי ּבֲַעבוְּרךָׁ. טָׁ

ת ּכָׁל  ה, ּכֵָׁעת אוּכַל ְלזַּכֹות אֶׁ ה ַרּבָׁ ּתֹודָׁ
ל ְנִטילַת לוּלָׁב. ֶׁ דֹולָׁה ש  ְצוָׁה ַהּגְ ֻלּגָׁה ּבַּמִ ְ ַהפ 

ל   ֶׁ ַתע ש  ֶׁ ַפת פ  ַהְתקָׁ וִּרים" ּבְ פ  ת יֹום ַהּכִ מֶׁ ה "ִמְלחֶׁ ְרצָׁ ָׁ וִּרים תשל"ד, פ  פ  ל יֹום ַהּכִ ֶׁ ִעּצוּמֹו ש  ּבְ
ץ רֶׁ ב ַעל אֶׁ . ִעם   -ִצְבאֹות ֲערָׁ דֹוש  ל ַהיֹּום ַהּקָׁ ֶׁ ִעּצוּמֹו ש  ה ּבְ מָׁ ְלחָׁ סוּ לַּמִ יְּ ים ּגֻ ֵאל. ְיהוִּדים ַרּבִ רָׁ ִיש ְ

לַח לֲַחִזית. ְ ה ְוִנש  מָׁ ְלחָׁ יַּס ַאף הוּא לַּמִ ן, ּגֻ י ֵמִאיר ְפַרְיימָׁ ע ַרּבִ ִסיד ַהּנֹודָׁ חָׁ  ֵצאת ַהַחג, הֶׁ

ֵמִאיר ִמְתּגֹוֵרר ּכָׁאן, 
ר לִָׁעּקוּל.  ֵמֵעבֶׁ

יּוּס. ַהּכֹל ַצו ּגִ ֶׁ ם ש  ֵ ּ ְזַרת ַהש  עֶׁ ה ּבְ ֲאַקוֶּׁ
לִָׁדים. ר ִעם ַהיְּ ֵסדֶׁ  ִיְהיֶׁה ּבְ

ִריז ָׁ רוְּך פ  י ּבָׁ ע ַרּבִ ִסיד ַהּנֹודָׁ חָׁ ל הֶׁ ֶׁ ּתֹו ש  ּתֹו, ּבִ ְ ה ִאש  ֲהתָׁ ָׁ ְרּכֹו לֲַחִזית, ש  ת ּדַ ה אֶׁ עֹוד ר' ֵמִאיר עֹוש ֶׁ ְניוּ , בַּ ּבְ י ּבִ ַרּבִ ל -ֲחַצר הָׁ גֶׁ יֹוְרק, ְלרֶׁ
רֹץ הַ  ְ ה ַעל פ  ָׁ ש  ה ַהּקָׁ ִדיעָׁ ת ַהיְּ ל אֶׁ ה ְלַקּבֵ ּלָׁם, ִהיא נְֶׁחְרדָׁ מֹו ּכֻ ם. ּכְ ָׁ ה ש  מָׁ ִהְתַקיְּ ֶׁ ִחיהָׁ ש  ל אָׁ ֶׁ יַּס מִּ ֲחֻתּנָׁתֹו ש  ּבֲַעלָּׁה ּגֻ ֶׁ ְך ש  ה ְוַעל ּכָׁ מָׁ ְלחָׁ
ֹות.  ש  יוּ קָׁ ֵאל הָׁ רָׁ ץ ִיש ְ רֶׁ יעוּ ֵמאֶׁ ִהּגִ ֶׁ מוּעֹות ש  ְ ּ ה ְוַהש  מָׁ ְלחָׁ ְרגוּ ּבַּמִ א. ַאְלֵפי ַחיִָּׁלים ְיהוִּדים נֶׁהֶׁ בָׁ ּה.דְּ לַּצָׁ ת ִלּבָׁ ה אֶׁ אָׁ ה ִמּלְ גָׁה ֲעֻמּקָׁ  אָׁ

לַח  ָׁ ו ֲאִני ֵמִבין ַמּדוַּע ש  ָׁ ַעְכש 
ֵאל  רָׁ ת יְַלֵדי ִיש ְ י אֶׁ ַרּבִ הָׁ
ִבי  ֲערָׁ ל ַהּמַ ּלֵל ּבַּכֹתֶׁ ַ ְלִהְתפ 
ה. וּבָׁ ש  ת ְיֵמי ּתְ רֶׁ  ּבֲַעש ֶׁ

 סיפור
קומקיס



לחג הסוכות

יַע לְ  י ַמּגִ ַרּבִ .770-הָׁ
ינוּ  ִביהָׁ ִהְמּתִ ן ְואָׁ גב' ְפַרְיימָׁ
ְרכָׁתֹו. ת ּבִ ל אֶׁ ֵדי ְלַקּבֵ י ּכְ לַָׁרּבִ

י ר' ֵמִאיר  ִליש  ּכִ ָׁ עֹות ש  ְדמָׁ י ּבִ רוּ לַָׁרּבִ ְ ֵהם ִספ 
לֹומֹו  ְ ים ִלש  ִ ש  ְ יַּס לֲַחִזית ְוִכי ֵהם חֹוש  ּגֻ

ֲארוּ ְלַבד. ְ ש  ּנִ ֶׁ לִָׁדים ש  לֹום ַהיְּ ְ  ְוִלש 

ת  י אֶׁ ִ ש  לֹום ְוִתְפּגְ ָׁ ש  ְחְזרוּ ּבְ "ּתַ
לִֵמים". ְ ִריִאים וּש  ּלָׁם ּבְ ּכֻ

ם  רֶׁ ּטֶׁ ֶׁ ְך ש  ג ִמּכָׁ רוּד וֻּמְדאָׁ יָׁה טָׁ ר' ֵמִאיר הָׁ
יִנים. ת ַאְרּבַַעת ַהּמִ ל לֲַחִזית אֶׁ  ִקּבֵ

ְדִחיפוּת  ין ּבִ ֲאִני ַמְמּתִ
יִנים. ל ַאְרּבַַעת ַהּמִ ְלַקּבֵ

לֹוַח  ְ ֵמִאיר, ִמש 
ִרי ּבֲַעבוְּרךָׁ. טָׁ

ת ּכָׁל  ה, ּכֵָׁעת אוּכַל ְלזַּכֹות אֶׁ ה ַרּבָׁ ּתֹודָׁ
ל ְנִטילַת לוּלָׁב. ֶׁ דֹולָׁה ש  ְצוָׁה ַהּגְ ֻלּגָׁה ּבַּמִ ְ ַהפ 

ְרִכים  ֹונָׁה ְמבָׁ ִראש  ַַעם הָׁ ּבַפ 
ֱחיָׁנוּ". הֶׁ ֶׁ ְרּכַת "ש   ּגַם ּבִ

ְנק וְּלזַּכֹות  לַי לֵָׁצאת ֵמַהּטַ עָׁ
ְצוָׁה. ִפים ּבַּמִ  ַחיִָּׁלים נֹוסָׁ

ם יְַצִליַח  ֵ ּ ַהש 
י. ְרּכִ ּדַ

ר, ֲאִני ַמְזִמין  ְיהוִּדי יָׁקָׁ
ֵרְך ַעל  ת ַחיָּׁלֶׁיךָׁ ְלבָׁ אֹוְתךָׁ ְואֶׁ
י. ּלִ ֶׁ ְנק ש  יִנים ּבַּטַ ַאְרּבַַעת ַהּמִ

2



ְרִכים  ֹונָׁה ְמבָׁ ִראש  ַַעם הָׁ ּבַפ 
ֱחיָׁנוּ". הֶׁ ֶׁ ְרּכַת "ש   ּגַם ּבִ

ְנק וְּלזַּכֹות  לַי לֵָׁצאת ֵמַהּטַ עָׁ
ְצוָׁה. ִפים ּבַּמִ  ַחיִָּׁלים נֹוסָׁ

ם יְַצִליַח  ֵ ּ ַהש 
י. ְרּכִ ּדַ

ר, ֲאִני ַמְזִמין  ְיהוִּדי יָׁקָׁ
ֵרְך ַעל  ת ַחיָּׁלֶׁיךָׁ ְלבָׁ אֹוְתךָׁ ְואֶׁ
י. ּלִ ֶׁ ְנק ש  יִנים ּבַּטַ ַאְרּבַַעת ַהּמִ

2

ה  מָׁ ְמַצע ִמְלחָׁ אֶׁ ?! ֲאנְַחנוּ ּבְ ּגְַעּתָׁ ּתַ ְ ִהש 
ֹות?! ה לֲַעש  ה! ֵאין ְלךָׁ מָׁ ָׁ ש   קָׁ

ְצוָׁה ַרק ּתֹוִסיף לָׁנוּ ְזֻכיֹּות  ַהּמִ
ה ַהּזֹו. ָׁ ש  ה ַהּקָׁ מָׁ ְלחָׁ ה ּבַּמִ ִמירָׁ ְ וּש 

. ה, ִקּבְַלּתָׁ יֹוֵדַע מָׁ

ּלָׁם יֹוְצִאים  ַחיִָּׁלים, ּכֻ
ְנק  ְזִריזוּת ֵמַהּטַ ּבִ
ֵרְך ַעל  ִצים ְלבָׁ ְורָׁ
יִנים.  ַאְרּבַַעת ַהּמִ

ל ר' ֵמִאיר. ֶׁ ְנק ש  ר ַהּטַ ְמִהירוּת ְלֵעבֶׁ ַהַחיִָּׁלים צֹוֲעִדים ּבִ

ְצוָׁה ַהּזֹו  ַהּמִ ֶׁ ר ש  ִעּקָׁ הָׁ
ֵלינוּ. מֹר עָׁ ְ ש   ּתִ

יַד יִָׁמין   ת ַהּלוּלָׁב ּבְ אֹוֲחִזים אֶׁ
מֹאל... יַד ש ְ ְתרֹוג ּבְ אֶׁ ת הָׁ ְואֶׁ

גָׁז  ָׁ ל פ  ֶׁ ה ש  ירָׁ ִ ה ְיש  ִגיעָׁ ְ ַטף פ  ּלָׁנוּ חָׁ ֶׁ ַהּטְַנק ש 
ַמן. ְנק ּבַּזְ ת ַהּטַ זְַבנוּ אֶׁ עָׁ ֶׁ ֵלינוּ. וְּבגָׁדֹול. ִמְצִרי. ֵאיזֶׁה ֵנס ש  ה עָׁ ְמרָׁ ָׁ ְצוָׁה ש  ֵכן, ַהּמִ אָׁ

מֹר  -ַאֲחֵרי ֻסּכֹות  ְ ֲאִני ְמֻעְניָׁן ִלש 
דֹוש  ַהּזֶׁה. ְתרֹוג ַהּקָׁ אֶׁ ת הָׁ ְצִלי אֶׁ אֶׁ

יִנים, ַאְרּבַַעת  ְבַעת ַהּמִ ִ ש 
ל. יִנים, ֲאִני ְלגְַמֵרי ְמֻבְלּבָׁ ַהּמִ

22



 מוסדות חב"ד
כפר סבא 

כולל אברכים לרבנות
 בית כנסת חב"ד רח' הכיכר 4

הרב שלום אשכנזי: 054-801-7706

בית ספר יסודי ממ"ד חב"ד
 יערה 13

מזכירות בית הספר: 09-7433861

גני חב"ד 3-6
 רח' רופין 30

גב' חן בן חיים: 050-269-8480

מעונות יום חב"ד 0-3
 רח' תל חי 68

גב' אתי לוי: 054-4208073

מרכז העיר
 הרב אהרון קניבסקי: 054-7828-387

הרב יוסי ליפקין: 054-7828385

שכונת יוספטל / הדרים
הרב שי עזיזה: 054-6677-031

שכונת ותיקים / קדמת העיר
הרב יוסי בייטש: 054-4455-020

שכונת הראשונים
הרב אלעד כהן: 054-546-0905

השכונה הירוקה
 הרב מענדי קוט: 058-677-0780

הרב מענדי קניבסקי: 054-6677-072

שכונת עליה / אליעזר
הרב שלמה אזימוב: 054-6827547

שכונת סורקיס
הרב יהודה בלוי: 052-688-3794

שכונת הפרחים
הרב ראובן זאיאנץ: 058-4135-850

שכונת הפארק
הרב עופר קופרשמיד: 052-834-9001

שכונת דובדבן הכפר
הרב מענדל וילהלם: 058-6477-049

שכונת תקומה
הרב דובי רבינוביץ: 050-7600-429

ביקור חולים
הרב מנחם ליפקין: 053-331-0824

אגף פעילות נוער
הרב משה חזן: 058-6868-461

נחמו - ניחום אבלים
הרב יעקב קניבסקי: 053-6277055

אגף שעורי תורה
הרב יוסי בייטש: 054-4455-020

אגף הכשרת מטבחים
הרב ישעיהו קניבסקי: 053-6277-054

 בית חב"ד - משרד ראשי
 ויצמן 105 כפר סבא // 09-7673568

www.ChabadKS.co.il 
kfar-saba@chabad.org.il :דוא"ל

אגף דוברי אנגלית
הרב מענדל:  058-647-7049 

אגף דוברי רוסית
הרב אהרון: 054-782-8387

אגף דוברי ספרדית
הרב ראובן:  058-413-5850 

לא רק
 

בחגים

 חפשו
אותנו

ה,
ור

ת
רי 

עו
ש

ר, 
ספ

ת 
בי

ם, 
די

יל
ת 

נו
עו

ומ
ני 

 ג
ל,

ה''
 צ

לי
חיי

ם 
ע

ת 
לו

עי
 פ

ת ,
נו

ט
קיי

ץ ו
קיי

לי 
ע

מפ
ם, 

דיי
הו

ם י
עי

ופ
ומ

ם 
גי

ח
עי 

רו
אי

ה, 
צוו

 מ
בר

ון 
מכ

 
יו!

ני
 ע

כל
 ל

ת
וב

ת
הכ

ם, 
לי

חו
ר 

קו
בי

ם, 
רי

פט
ונ

ם 
לי

אב
 ב

כה
מי

 ת
ת,

וזו
מז

ן ו
לי

פי
 ת

קת
די

 ב
ם,

קי
זק

לנ
ה 

זר
 ע

ם,
גי

 ח
ות

נא
סד

ח, 
תו

 פ
ש

דר
 מ

ית
 ב

ג,
 ח

דת
עו

ס



המחלקה למורשת ישראל

ב"ה

09-7673568
www.chabadks.co.il

בית חב"ד כפר סבא, ויצמן 105
 מרכז העיר  מועדון נחשון > רח' נחשון 9 א (מול ביהכנ"ס חב''ד ברח' הכיכר).  מזרח העיר  בית חב''ד > 
5 (מעל הסופר)  השכונה הירוקה  מתחם הצופים > רח' דוד זהבי (מאחורי מגרשי הספורט) רח' דוכיפת 
 שכונת הפארק  מתחם ספרטא > משה דיין 32  שיכון ותיקים  בית הכנסת ותיקים > רח' הפלמ''ח 
(ראש  הראשונים     ,12 פרישמן  המרכזי > רח'  הכנסת  אליעזר  בית  שכונת  גלויות   קיבוץ  פינת   10
השנה) בית הכנסת חב''ד > רח' ויצמן 189  הראשונים  (יום כיפור) מועדון > רח' רופין פינת הראשונים

לפרטים ומוקדים נוספים:

תפילות ותקיעת שופר עם חב"ד כפר סבא

ראש השנה
ויום הכיפורים
2 0 1 9  // פ  " ש ת

בית חב"ד
חפשוכפר סבא

אותנו

www.chabadks.co.il • 09-7673568 • 105 ויצמן

שלישי
ט' תשרי

8/10
// הדלקת נרות וכניסת הצום 17:56

// כל נדרי וערבית 18:10 

ם כיפור
ערב יו

ראשון
כ"ט אלול
29/9/19

// הדלקת נרות 18:07
// מנחה וערבית 18:15 

ה
שנ

ה
ש 

א
ערב ר

מוקדי תפילה
בכל העיר

הכניסה
חופשית

הדרכה
והתמצאות

כיפות
וספרי תפילה

מקומות לגברים
ולנשים

שני ושלישי
א' וב' תשרי

30/9
1/10

// שחרית 8:30*
// תקיעת שופר 10:30

// מנחה (ו'תשליך') 18:00 
// ערבית: 18:50

ה
שנ

ה
ש 

א
מי ר

י

רביעי
י' תשרי

9/10
// שחרית 8:30*

// יזכור 10:30
// מנחה 16:45
// נעילה 17:45

// תקיעת שופר 18:45

ם כיפור
יו

*בחלק מהמוקדים תחילת התפילה בשעה 9:00 / 9:30


