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ויום הכיפורים
סיפור לחג

לוח זמנים 
ואירועים
 סוכת
האחווה
 בית הכנסת
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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

 קניבסקי
 שליח ראשי

 מנהל
 בית חב"ד

 ויו"ר מוסדות
 חב"ד

כפר סבא

 יו"ל ע"י
בית חב"ד כפר סבא )ע"ר(
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 העלון טעון גניזה
ויש לשמור על קדושתו.

ליל ראש השנה
יום ראשון כ"ט אלול 9/9

ליל חג הסוכות
יום ראשון י"ד תשרי 23/9

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 9/9 בשעה 20:00 
 פרטים והרשמה בבית חב"ד

ויצמן 105 כפר סבא 

 תקיעת שופר בראש השנה:
שני - שלישי 10-11/9 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, 23/9

 בשעה 19:30.
בסוכת הענק של בית חב"ד רח' 

הכיכר 4 )מאחורי בנק הפועלים(.

 שמחת בית השואבה 
המרכזית:

יום שלישי ט"ז תשרי תשע''ט 25/9 
בשעה 17:00 בכיכר העיר קניון 

 ערים כפר סבא
 מופע לילדים עם מני ממטרה

ומופע ענק של ישי לפידות.

 הקפות ליל שמחת תורה:
הקפות שמחת תורה עם חב"ד, ליל 
שמחת תורה )30/9( בשעה 18:30 

 בכמה מוקדים ברחבי העיר
ראה מודעה בעמ' 10.

 שמחת תורה עם חב"ד:
קידושא רבה והתוועדות חסידית עם 
הרב גרונר ביום שמחת תורה בשעה 
10:00 בבית כנסת חב"ד רח' הכיכר 

4 כפר סבא – )מאחורי בנק הפועלים(.

 ערב ראש השנה
 ראשון, כ"ט אלול 9/9
הדלקת נרות וכניסת החג: 18:33

 ערב יום ב' דראש השנה 
 שני א' תשרי 10/9 
 הדלקת נרות, מאש קיימת
 אחרי השעה: 19:30
צאת החג: 19:34

 ערב שבת שובה - וילך
 שישי, ה' תשרי 14/9
 הדלקת נרות: 18:26
צאת השבת: 19:23

 ערב יום הכיפורים
 שלישי, ט' תשרי 18/9
 הדלקת נרות וכניסת הצום: 18:21
צאת הצום: 19:18

 ערב שבת האזינו
 שישי, י"ב תשרי 21/9
 הדלקת נרות: 18:17
צאת השבת: 19:14

 ערב יום טוב חג הסוכות
 ראשון, י"ד תשרי 23/9
 הדלקת נרות וכניסת החג: 18:14
צאת החג: 19:11

 ערב שבת חול המועד סוכות
 שישי, י"ט תשרי 28/9
 הדלקת נרות: 18:05
צאת השבת: 19:04

 ערב שמחת תורה
 ראשון, כ"א תשרי 30/9 
 הדלקת נרות וכניסת החג: 18:05
צאת החג: 19:02

זמנים 
ואירועים

חודש תשרי 
ט " ע 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





המחלקה למורשת ישראל

יום שלישי  ט"ז תשרי • 25.9.2018
רחבת כיכר העיר קניון ערים כפר סבא
בית חב"דבשעה 17:00 בערב • הכניסה חופשית

כפר סבא
09-7673568
www.chabadks.co.il

 לפרטים: בית חב"ד
ויצמן 105 כפר סבא

 אך
שָׂמֶחַ

שמחת בית השואבה

האירוע המרכזי של 

 חול המועד
לכל המשפחה

ישי 
לפידות

 מני
ממטרה



 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.

או באתר בית חב"ד כפר סבא

09-7673-568לפרטים נוספים:
w w w . C h a b a d K S . c o . i l

שמחת תורה  הקפות
ראשונות

לכווווווולם! בכפר סבא

בית חב"ד כפר סבא
ויצמן 105, טל: 09-7673568
www.ChabadKS.co.il
kfar-saba@chabad.org.il :דוא"ל

דגלים לילדים

כניסה חופשית!

מקומות לגברים ונשים

מזרח העיר:
 בית חב''ד
 רח' דוכיפת 5

)מעל הסופר(

שכונת אליעזר:
 בית הכנסת
רח' פרישמן 1

השכונה הירוקה:
 מתחם הצופים

 רח' דוד זהבי
)מאחורי מגרשי הספורט(

שיכון ותיקים:
 בית הכנסת ותיקים 

רח' הפלמ''ח פינת 
קיבוץ גלויות

שכ' הראשונים:
 בית כנסת חב"ד 

רחוב ויצמן 189

יום ראשון 30/9 בשעה 18:30 

מרכז העיר:
 בית כנסת חב"ד 

 רח' הכיכר 4
)קניון הכיכר, מאחורי 

בנק הפועלים(

שכונת הפארק:
 רח' הר תבור 123

שכונת גאולים:
 בית הכנסת בית 
יעקב רח' אלחריזי 13

ְמחּו  יׂשּו ְוׂשִ "ׂשִ
ְמַחת ּתֹוָרה..." ׂשִ ּבְ



בית חב"ד
כפר סבא

 כאן
 צומחים!
חינוך חב"ד כפר סבא

הערכים האהבה והנסיון של חב"ד מציעים לילדכם חינוך 
ערכי ואיכותי. בהשקעה ובמסירות, באהבה ואכפתיות אנו 

מלוים כל ילד כשתיל רך עוד מהיותו פעוט ועד לחטיבת 
הביניים. אנו מזמינים אתכם להפוך לחלק מהגן הפורח 

שלנו.

 מעון
3 חודשים - 3 שנים

 גני טרום
גילאי 3-4

 גן חובה
גילאי 5-6

 צהרון
גילאי 3-6

 יסודי בנים
כיתות א-ו

 יסודי בנות
כיתות א-ו

 חטיבה בנות
כיתות ז-ח

09-7673568
בית חב"ד ויצמן 105 כפר סבא
לפנה"צ: ימים א'-ו' 9:30-12:00 אחה"צ: ימים א'-ה' 16:00-19:00
Kfar-Saba@Chabad.org.il :פקס: 077-5356967 דוא"ל

בטלפון:

במשרד:

מקומות אחרונים 
לשנה"ל תשע"ט



לֹום",  ּשָׁ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ֶאת  ָבֵרְך  "ַהּמְ
"ץ  ּבוּר ֶאת ִסיּוּם ֲחָזַרת ַהּשַׁ ִליַח ַהּצִ ִסְלֵסל ׁשְ
וָּפָנה  'ָאֵמן'  יב  ֵהׁשִ ּבוּר  ְוַהּצִ ַחג,  ְנִעיַמת  ּבִ
יֵקיֶהם.  ְרּתִ ִמּנַ יִנים  ַהּמִ ַעת  ַאְרּבַ ֶאת  ְלהֹוִציא 
י ַאֲהרֹן-ֵליּב הֹוִציא ֶאת ֶאְתרֹוגֹו ְוִהְתּבֹוֵנן ּבֹו. ַרּבִ

ִפיו ְלַמְרֵאה ָהֶאְתרֹוג  ַטַעם ָחמוּץ ָעָלה ּבְ
ֶאְתרֹוגֹו  ל  ׁשֶ ְנִחיתוּתֹו  ְוַהּזֹול.  ׁשוּט  ַהּפָ
ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ל  ׁשֶ ְלָטה ֶאל מוּל ֶאְתרֹוֵגיֶהם  ּבָ

ַרם לֹו ַצַער ַרב. ָבר ּגָ ָהֲאֵחִרים, ְוַהּדָ

ר  ְמֻהּדָ ֶאְתרֹוג  ֶאְקֶנה  ָאה  ַהּבָ ָנה  ּשָׁ "ּבַ
יַצד  ּכֵ ַאְך  ִלּבֹו.  ּבְ ַהַהְחָלָטה  ְמָלה  ּגָ ְוָנֶאה!", 
י  ַרּבִ ָמרוּד?  ָעִני  הוּא  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֹזאת  ה  ַיֲעׂשֶ
י ֵמִאיר  יק ַרּבִ ּדִ ל ַהּצַ נֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ ַאֲהרֹן-ֵליּב, ׁשֶ
ֵמֲעבֹוָדתֹו  ִמְחָיתֹו  ֶאת  ָמָצא  ָלן,  ֵרִמיׁשְ ִמּפְ
ְלַפְרֵנס  ִהְצִליַח  ַרב  י  וְּבֹקשִׁ ֵקי,  ְרּדְ ּדַ ד  ְמַלּמֵ ּכִ

ְחּתֹו. לֹא ָיכֹול ָהָיה ִלְרּכֹשׁ ֶאְתרֹוג. ּפַ ֶאת ִמׁשְ

ְכִנית  ַהּתָ ָהְיָתה  ָבר  ּכְ ַהַחג  ֵצאת  ּבְ
ַעל  ּבַ ֶאל  ָנה  ּפָ ַהַחג  ַאֲחֵרי  מֹוחֹו.  ּבְ ת  ׁשֶ ְמֻגּבֶ
ׁש  וִּבּקֵ ְיָלָדיו,  ִעם  ִלּמוּד  ּבְ ֶהֱעִסיקֹו  ׁשֶ ִית  ַהּבַ
בוַּע ְסכוּם ָקָטן,  ָכל ׁשָ ָכרֹו ּבְ ּנוּ ְלַנּכֹות ִמּשְׂ ִמּמֶ

כֹון. ֶסף ַהִחּסָ ן לֹו ֶאת ּכֶ ָנה ִיּתֵ וְּבֹתם ַהּשָׁ

ֵרי,  ׁשְ ּתִ י  ַחּגֵ ִלְקַראת  ָנה,  ַהּשָׁ ֹתם  ּבְ ְוָאֵכן, 
ֲעבוּרֹו.  ָחַסְך ּבַ ֶסף ׁשֶ ָמַסר לֹו ַמֲעִסיקֹו ֶאת ַהּכֶ
ַמח  ְוׂשָ עֹות  ְטּבְ ַהּמַ ֶאת  ָסַפר  ַאֲהרֹן-ֵליּב  י  ַרּבִ

 – ְזהוִּבים  ים  ֲחִמּשִׁ ַלְחֹסְך  ִהְצִליַח  ׁשֶ ְלַגּלֹות 
ר. ּבֹו יוַּכל ִלְקנֹות ֶאְתרֹוג ְמֻהּדָ ְסכוּם ָנֶאה ׁשֶ

ָלִעיר  ָיָצא  ּפוִּרים  ַהּכִ יֹום  ַאֲחֵרי  ד  ִמיָּ
ִליל  ּכְ ֶאְתרֹוג  ִלְקנֹות  ׁש  ּקֵ ּבִ ּה  ּבָ ׁשֶ ְרג,  ֶלְמּבֶ
נֹוַתר לֹו  ָלִעיר.  ִהְתָקֵרב  ָבר  ּכְ ֲעלֹות. הוּא  ַהּמַ
ְלָאְזָניו  יעוּ  ִהּגִ ְלֶפַתע  ָקָטן.  ַיַער  ַלֲחצֹות  ַרק 
ֶאת  ַער  ַהיַּ ֲעֵצי  ין  ּבֵ ׂש  ִחּפֵ הוּא  ֶבר.  ׁשֶ ַזֲעקֹות 
ָאָדם  ּבְ ִהְבִחין  ֶרַגע  ֲעֹבר  ּכַ ַהּקֹולֹות.  ְמקֹור 
ָמרֹות.  ל  ְמַיּלֵ ֵעץ,  ֶגַזע  ּבְ רֹאׁשֹו  ִטיַח  ַהּמֵ

רוַּע סוּס ֵמת. לֹוָתיו ָהָיה ׂשָ ְלַמְרּגְ

ְרָנָסִתי... ָמה  "אֹוָיה ִלי! סוִּסי... ְמקֹור ּפַ
ַרֲחָמיו  ִנְכְמרוּ  ָהִאיׁש.  ָכה  ּבָ ו?",  ַעְכׁשָ ה  ֶאֱעׂשֶ
ה  הוִּדי. "ַמּדוַּע ַאּתָ י ַאֲהרֹן-ֵליּב ַעל ַהיְּ ל ַרּבִ ׁשֶ
רְֹך.  ִניַמת  ּבְ ֵאָליו  ָנה  ּפָ ְך?",  ל-ּכָ ּכָ ְמֹיָאׁש 
י ַאֲהרֹן-ֵליּב ֶאת קֹורֹוָתיו.  ָהִאיׁש ָחַלק ִעם ַרּבִ
ְרָנָסתֹו.  ּפַ ְמקֹור  הוּא  יר,  ִהְסּבִ ֶזה,  סוּס 
ֵדי ִלְגֹזם ַעְנֵפי ְסָכְך  ּכְ ַער,  ַליַּ ַהּבֶֹקר ָיָצא ִעּמֹו 
ִהְתמֹוֵטט  וִּפְתאֹום  ָהִעיר,  ֵבי  ְלתֹוׁשָ וְּלָמְכָרם 

ַהּסוּס וֵּמת.

י  ַרּבִ ִהְתַעְנֵין  סוּס?",  ל  ׁשֶ ְמִחירֹו  "ָמה 
ָהִאיׁש  ָנַקב  ְזהוִּבים",  ים  "ֲחִמּשִׁ ַאֲהרֹן-ֵליּב. 
ו?".  ַעְכׁשָ ֶזה  ּכָ ְסכוּם  יג  ַאּשִׂ ִין  "ִמּנַ כוּם.  ּסְ ּבַ
י ַאֲהרֹן-ֵליּב. "ַקח  ָאָגה", ִנֵחם אֹותֹו ַרּבִ "ַאל ּדְ
וָּבִריא  ָחָדׁש  ְקֵנה סוּס  ְזהוִּבים.  ים  ֲחִמּשִׁ ְלָך 

ה ַחִיל". ַוֲעׂשֵ

ה  ְוִהְתַקּשָׁ לֹא-ַמֲאִמין  ּכְ ּבֹו  יט  ִהּבִ ָהִאיׁש 
ֶסף",  ַהּכֶ ֶאת  "ַקח  ְתַרֵחׁש.  ַהּמִ ֶאת  ל  ְלַעּכֵ
מוָּרה  ּגְ ָנה  ַמּתָ "זֹו  ַאֲהרֹן-ֵליּב.  י  ַרּבִ ּבֹו  ַחק  ּדָ
ְלהֹודֹות  ים  ִמּלִ ָמָצא  לֹא  ָהִאיׁש  י".  ּנִ ִמּמֶ
ּנוּ, ַמְרִעיף  ר ִנְפַרד ִמּמֶ ִדְמעֹות אֹשֶׁ ְלֵמיִטיבֹו. ּבְ

ָרכֹות. ַפע ּבְ ָעָליו ׁשֶ

רוָּטה.  ּפְ ֲחַסר  נֹוַתר  ַאֲהרֹן-ֵליּב  י  ַרּבִ
ִלְכאֹוָרה ָהָיה ָעָליו ָלֹסב ַעל ִעְקבֹוָתיו ְוָלׁשוּב 
ָלִעיר,  ָקרֹוב  ָהָיה  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמַאַחר  ַאְך  ְלֵביתֹו. 
אוּ  ָנׂשְ ַרְגָליו  ֵאֶליָה.  ַדְרּכֹו  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ ֶהְחִליט 
ָהיוּ  ִכיסֹו  ּבְ יִנים.  ַהּמִ ַעת  ַאְרּבַ ׁשוּק  ֶאל  אֹותֹו 
לֹו  ֵרר  ִהְתּבָ ְמֵהָרה  ַעד  ְלַבד.  ּבִ ְזהוִּבים  ֵני  ׁשְ
ֶאְתרֹוג  ִלְקנֹות  י  ֹקשִׁ ּבְ יוַּכל  ה  ַהּזֶ כוּם  ּסְ ּבַ י  ּכִ

ׁשוּט. ּפָ

 סיפור לחג
הסוכות

ֶאְתרֹוג 
ַמִים ָ ִמּשׁ



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
 תבקר במשך ימי חול המועד

בשכונות העיר

הסוכה השמחה
קניון כפר סבא הירוקה

ְרׁשוִּתי  ּבִ יבוּ!  "ַהְקׁשִ קֹול:  ַמע  ׁשָ ְתאֹום  ּפִ
ם  ּלֵ ְלׁשַ מוָּכן  ֵאינֹו  ִאיׁש  ׁשֶ ְמאֹוד,  ָיָקר  ֶאְתרֹוג 
ֲעלוּת  ַהְגָרָלה.  ָעָליו  עֹוֵרְך  ֲאִני  ֶעְרּכֹו.  ֶאת 

ֵני ְזהוִּבים!". פוּת – ׁשְ ּתְ ּתַ ַהִהׁשְ

ַאֲהרֹן-ֵליּב.  י  ַרּבִ ִהְרֵהר  ַאְפִסיד?",  "ָמה 
ָבר!".  ַהּדָ ֵיֵצא  ם  וֵּמַהּשֵׁ ַהְגָרָלה,  ּבַ ף  ּתֵ ּתַ "ֶאׁשְ
ֶזה  ָהֶאְתרֹוִגים.  סֹוֵחר  ְסִביב  ִהְתּגֹוֵדד  ַרב  ָקָהל 
ִפים, וְּלַאַחר  ּתְ ּתַ ׁשְ ְתֵקי ַהּמִ כֹוָבעֹו ֶאת ּפִ ב ּבְ ִעְרּבֵ
הוּא...  "ַהּזֹוֶכה  ֶאָחד.  ֶתק  ּפֶ ִמּתֹוכֹו  ָלה  ּדָ ן  ִמּכֵ

ָלן!", ָקָרא. ֵרִמיׁשְ ַאֲהרֹן-ֵליּב ִמּפְ

רֹו  ָאׁשְ ֶאת  יעוּ  ִהּבִ ַאֲהרֹן-ֵליּב  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ָניו  ּפָ
ֶאְתרֹוג  ַמִים ִזּכוּ אֹותֹו ּבְ דֹול. הֹודוּ ַלה'! ִמן ַהּשָׁ ַהּגָ
ֵני  ׁשְ מוַּרת  ּתְ ַהִהּדוּר,  ְכִלית  ּתַ ָיְפיֹו,  ּבְ ַמְרִהיב 
ְוׁשוּב  ִעְקבֹוָתיו,  ַעל  ָסב  הוּא  ְלַבד!  ּבִ ְזהוִּבים 
יר  ַעם ִהְתרֹוְננוּ ְצָעָדיו, ְוׁשִ ָטן. ַהּפַ ַער ַהּקָ יַּ ָעַבר ּבַ
הוִּדי,  יְּ ּבַ ִהְבִחין  ְתאֹום  ּפִ יו.  ִמּפִ ם  ּזֵ ִהְתּפַ ְמָחה  ׂשִ
ָצאָת סוּס  ּמָ ֵמַח ֲאִני ׁשֶ ָהרֹוֵתם סוּס ָלֲעָגָלה. "ׂשָ

ָחָדׁש!", ָקָרא ְלֶעְברֹו.

ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ָהִאיׁש  יב  ֵהׁשִ ה!",  ַאּתָ ה  ִהּנֵ "הֹו! 
, ִהְתעֹוֵרר  ָעַזְבּתָ ׁשֶ ַמע, ֵאין ֶזה סוּס ָחָדׁש. ּכְ "ׁשְ
ֲחָזָרה  ּבַ ְלֵאיָתנֹו. ַקח  ב  ְוׁשָ ֵמִרְבצֹו  ְלֶפַתע סוִּסי 

הוִּבים". ים ַהּזְ ֶאת ֲחִמּשִׁ

ִליָלה.  ִלׁשְ רֹאׁשֹו  ּבְ ֵהִניד  ַאֲהרֹן-ֵליּב  י  ַרּבִ
ָנה  ַמּתָ ּבְ ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ְלָך  י  ֶהֱעַנְקּתִ "ָחִליָלה! 
ַהַחג!".  ְלָצְרֵכי  ֶסף  ּכֶ ּבַ ׁש  ּמֵ ּתַ ְוִהׁשְ ֵלְך  מוָּרה.  ּגְ
ת  ַוֲאֶרׁשֶ ַאֲהרֹן-ֵליּב  י  ַרּבִ ֶאל  ִהְתָקֵרב  הוִּדי  ַהיְּ
ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָיַמי  ל  ּכָ ָנא.  ַמע  "ׁשְ ָניו.  ּפָ ַעל  ה  ְנחוּׁשָ
ִגיַע  ִמיְּ ְרֵנס  ֶאְתּפַ ְוׁשֶ ִריֹּות  ַלּבְ ק  ּקֵ ֶאְזּדַ ּלֹא  ׁשֶ ֲאִני 
ָך  ְסּפְ ּכַ ֶאת  ַקח  א,  ָאּנָ אֹוִתי.  יל  ְכׁשִ ּתַ ַאל  י.  ּפַ ּכַ

ֲחָזָרה". ּבַ

ְוָנַטל  לֹו,  יוַּכל  ּלֹא  ׁשֶ ַאֲהרֹן-ֵליּב  י  ַרּבִ ָרָאה 
יִדידוּת.  ּבִ ִנְפְרדוּ  ַנִים  ַהּשְׁ ֲחָזָרה.  ּבַ ְסּפֹו  ּכַ ֶאת 
ּלֹא  ׁשֶ ַאֲהרֹן-ֵליּב  י  ַרּבִ ֶהְחִליט  ְלֵביתֹו  יעֹו  ַהּגִ ּבְ
ְלָאֵרַח  ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ א  ֶאּלָ ֶסף,  ַהּכֶ ִמן  ֵלָהנֹות 

ל ְיֵמי ַהַחג. ְך ּכָ ֶמׁשֶ ים ְוַגְלמוִּדים ּבְ ֲעִניִּ

ַאֲהרֹן-ֵליּב  י  ַרּבִ ָחַגג  ה  ַהּזֶ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ֶאת 
ְוַגם  ר  ְמֻהּדָ ְלֶאְתרֹוג  ָזָכה  הוּא  ה.  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ
א ֶאת  ִמים ִמּלֵ ְרבֹות ַהיָּ ל ְיֵמי ַהַחג. ּבִ ְלאֹוְרִחים ּכָ

ַהְנָהַגת ַהֲחִסידוּת. דֹול ּבְ ְמקֹום ָאִביו ַהּגָ
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מַֹע  ְ ָהיָה מוָּכן ִלש  ֶׁ ר ְלָכל ִמי ש   ְור' ַזְלָמן ָאֵכן ִסּפֵ

ְתרֹוג  ֵמַח ְלַמְרֵאה ָהאֶׁ נוּ ּכֹה ש ָ ת ַרּבֵ ָבר לֹא ָרִאיִתי אֶׁ ַמן ּכְ ִמזְּ
ְמָחתֹו!  ש ִ ָכה ִלְראֹותֹו ּבְ זָּ ֶׁ ֵרי ִמי ש  ְ ה, ַאש   ַהּנָאֶׁ
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ים ִ ה ֲאָנש   ַהְרּבֵ
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ְמָדִנים...  ם ַהּלַ  ַאֲחֵריהֶׁ

ְמַעט ִיְהיֶׁה  ָבר ּכִ ּכְ ֶׁ ש  ַטח ַאֲחרֹון! ַאֲחרֹון! ּכְ ְהיֶׁה ּבֶׁ וֲַאִני... ֲאִני אֶׁ
ֵרת ָעלוּב ָ י ֲאִני ְסָתם ְמש  יַע ּתֹוִרי ִלּטֹל לוָּלב. ּכִ ְך יַּגִ ֶׁ   חֹש 
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י  ֵ ה, ָראש  ֲעש ֶׁ י ַהּמַ ֵ ְך ַאְנש  ...ַאַחר ּכָ
ְרִעיִפים  ִגיִדים, ַהּמַ ה, ַהּנְ ִהּלָ ַהּקְ

ים  ּתִ ֲעֵלי ַהּבָ ד, ּבַ סֶׁ ְצָדָקה ְוחֶׁ
י???  וִּבים... וָּמה ִאּתִ  ַהֲחש 

וּב ְלִפי ֵאיזֶׁה  ּ ה ִחש  ַגע, ַנֲעש ֶׁ רֶׁ
ה ַעל  ִהּלָ ֵני ַהּקְ ר ְיָבְרכוּ ּבְ ֵסדֶׁ

יָֻּחס  ְתרֹוג ַהּמְ ְך  ָהאֶׁ י, ַאַחר ּכָ ם ְיָבֵרְך ָהַרּבִ קֹדֶׁ
קָֹרִבים,  ַהֲחִסיִדים ַהּמְ
ְמָדִנים...  ם ַהּלַ  ַאֲחֵריהֶׁ

ְמַעט ִיְהיֶׁה  ָבר ּכִ ּכְ ֶׁ ש  ַטח ַאֲחרֹון! ַאֲחרֹון! ּכְ ְהיֶׁה ּבֶׁ וֲַאִני... ֲאִני אֶׁ
ֵרת ָעלוּב ָ י ֲאִני ְסָתם ְמש  יַע ּתֹוִרי ִלּטֹל לוָּלב. ּכִ ְך יַּגִ ֶׁ   חֹש 

ְכִנית  ת ַהּתָ ּלֹא ְיַגּלוּ אֶׁ ֶׁ ... ש  ְ ש  ְ ש  ְ ש 
ּטֹל לוָּלב עֹוד ִלְפֵני  י! ֲאִני אֶׁ ּלִ ֶׁ ש 

הוּא הֹוֵלְך ִלְטּבֹל  ֶׁ ש  י, ּכְ ָהַרּבִ
אֹוִני!  ְקוֶׁה. זֶׁה ַרְעיֹון ּגְ ּמִ  ּבַ

 יֵש  ִלי ַרְעיֹון! ֵאיךְ 
ֹון!   ִלְהיֹות ָהִראש 

י  ֵ ה, ָראש  ֲעש ֶׁ י ַהּמַ ֵ ְך ַאְנש  ...ַאַחר ּכָ
ְרִעיִפים  ִגיִדים, ַהּמַ ה, ַהּנְ ִהּלָ ַהּקְ

ים  ּתִ ֲעֵלי ַהּבָ ד, ּבַ סֶׁ ְצָדָקה ְוחֶׁ
י???  וִּבים... וָּמה ִאּתִ  ַהֲחש 

ר.  ֵאר ֵער ַעד ַהּבֹקֶׁ ָ ּ ש  ְלִהש  ּמָ ַ ּ ֵליל ַהַחג ִנְזַהר ַהש   ּבְ

ֹן! ֲאִני ָצִריְך  ֹן, לֹא ִליש  ֹן, לֹא ִליש  לֹא ִליש 
ַמן.  זְּ ִדיּוּק ּבַ יק ִלּטֹל לוָּלב ּבְ  ְלַהְסּפִ

קֹומֹו.  ַחר ְוהוּא ָקַפץ ִמּמְ ַ ּ  ַרק ֵהִאיר ַהש 

י ָהַלְך ִלְטּבֹל ַגע! ָהַרּבִ  זֶׁה ָהרֶׁ
ֹון ִלּטֹל...   וֲַאִני הֹוֵלְך ִראש 

! ֵאיְך ֵהַעְזּתָ ְלַנּסֹות ְלָבֵרְך ִלְפֵני  ש  ֵרת ִטּפֵ ָ ְמש 
ְתרֹוג! ַאף  ְגָלְלָך ִנְפַסל ָהאֶׁ ה ּבִ ְראֶׁ ו ּתִ ָ ם?! ַעְכש  ּלָ ּכֻּ

ָחד לֹא יוַּכל ְלָבֵרְך! אֹוי ָמה ָקָרה ִלי!   אֶׁ

ָרֵאל!  ָך ִיש ְ ַעּמְ ל עֹוָלם! ִמי ּכְ ֶׁ ִרּבֹונֹו ש 
ְצוֹות ַעל  ה ֲחִביבֹות ַהּמִ ּמָ ְרֵאה ּכַ
ֵרז  וּט ִהְזּדָ ש  ְּהוִּדי ּפָ י ֶׁ יָך, ַעד ש  נֶׁ ּבָ

יק  ר ְלַהְסּפִ ת ַהּבֹקֶׁ מֹרֶׁ ְ ַאש  ָלקוּם ּבְ
וּת  ש  ִלּטֹל לוָּלב וֵּמרֹב ִהְתַרּגְ

ְצוָה  ה  -ֵמַהּמִ ּמָ ְתרֹוג... ּכַ ָנַפל ָהאֶׁ
יָך!  נֶׁ  ְיָקִרים ֵהם ּבָ

 ... ש  ַרּגֵ ַגע ַהּמְ יַע ָהרֶׁ ץ  ִהּגִ ל ָהָארֶׁ ת אֶׁ דֶׁ ְתרֹוג נֹוֵפל ֵמַהיָּד ָהרֹועֶׁ וּת... ָהאֶׁ ש   ֵמרֹב ִהְתַרּגְ

ר.  ֵאר ֵער ַעד ַהּבֹקֶׁ ָ ּ ש  ְלִהש  ּמָ ַ ּ ֵליל ַהַחג ִנְזַהר ַהש   ּבְ

ֹן! ֲאִני ָצִריְך  ֹן, לֹא ִליש  ֹן, לֹא ִליש  לֹא ִליש 
ַמן.  זְּ ִדיּוּק ּבַ יק ִלּטֹל לוָּלב ּבְ  ְלַהְסּפִ

קֹומֹו.  ַחר ְוהוּא ָקַפץ ִמּמְ ַ ּ  ַרק ֵהִאיר ַהש 

י ָהַלְך ִלְטּבֹל ַגע! ָהַרּבִ  זֶׁה ָהרֶׁ
ֹון ִלּטֹל...   וֲַאִני הֹוֵלְך ִראש 

! ֵאיְך ֵהַעְזּתָ ְלַנּסֹות ְלָבֵרְך ִלְפֵני  ש  ֵרת ִטּפֵ ָ ְמש 
ְתרֹוג! ַאף  ְגָלְלָך ִנְפַסל ָהאֶׁ ה ּבִ ְראֶׁ ו ּתִ ָ ם?! ַעְכש  ּלָ ּכֻּ

ָחד לֹא יוַּכל ְלָבֵרְך! אֹוי ָמה ָקָרה ִלי!   אֶׁ

ָרֵאל!  ָך ִיש ְ ַעּמְ ל עֹוָלם! ִמי ּכְ ֶׁ ִרּבֹונֹו ש 
ְצוֹות ַעל  ה ֲחִביבֹות ַהּמִ ּמָ ְרֵאה ּכַ
ֵרז  וּט ִהְזּדָ ש  ְּהוִּדי ּפָ י ֶׁ יָך, ַעד ש  נֶׁ ּבָ

יק  ר ְלַהְסּפִ ת ַהּבֹקֶׁ מֹרֶׁ ְ ַאש  ָלקוּם ּבְ
וּת  ש  ִלּטֹל לוָּלב וֵּמרֹב ִהְתַרּגְ

ְצוָה  ה  -ֵמַהּמִ ּמָ ְתרֹוג... ּכַ ָנַפל ָהאֶׁ
יָך!  נֶׁ  ְיָקִרים ֵהם ּבָ

 ... ש  ַרּגֵ ַגע ַהּמְ יַע ָהרֶׁ ץ  ִהּגִ ל ָהָארֶׁ ת אֶׁ דֶׁ ְתרֹוג נֹוֵפל ֵמַהיָּד ָהרֹועֶׁ וּת... ָהאֶׁ ש   ֵמרֹב ִהְתַרּגְ

ר.  ֵאר ֵער ַעד ַהּבֹקֶׁ ָ ּ ש  ְלִהש  ּמָ ַ ּ ֵליל ַהַחג ִנְזַהר ַהש   ּבְ

ֹן! ֲאִני ָצִריְך  ֹן, לֹא ִליש  ֹן, לֹא ִליש  לֹא ִליש 
ַמן.  זְּ ִדיּוּק ּבַ יק ִלּטֹל לוָּלב ּבְ  ְלַהְסּפִ

קֹומֹו.  ַחר ְוהוּא ָקַפץ ִמּמְ ַ ּ  ַרק ֵהִאיר ַהש 

י ָהַלְך ִלְטּבֹל ַגע! ָהַרּבִ  זֶׁה ָהרֶׁ
ֹון ִלּטֹל...   וֲַאִני הֹוֵלְך ִראש 

! ֵאיְך ֵהַעְזּתָ ְלַנּסֹות ְלָבֵרְך ִלְפֵני  ש  ֵרת ִטּפֵ ָ ְמש 
ְתרֹוג! ַאף  ְגָלְלָך ִנְפַסל ָהאֶׁ ה ּבִ ְראֶׁ ו ּתִ ָ ם?! ַעְכש  ּלָ ּכֻּ

ָחד לֹא יוַּכל ְלָבֵרְך! אֹוי ָמה ָקָרה ִלי!   אֶׁ

ָרֵאל!  ָך ִיש ְ ַעּמְ ל עֹוָלם! ִמי ּכְ ֶׁ ִרּבֹונֹו ש 
ְצוֹות ַעל  ה ֲחִביבֹות ַהּמִ ּמָ ְרֵאה ּכַ
ֵרז  וּט ִהְזּדָ ש  ְּהוִּדי ּפָ י ֶׁ יָך, ַעד ש  נֶׁ ּבָ

יק  ר ְלַהְסּפִ ת ַהּבֹקֶׁ מֹרֶׁ ְ ַאש  ָלקוּם ּבְ
וּת  ש  ִלּטֹל לוָּלב וֵּמרֹב ִהְתַרּגְ

ְצוָה  ה  -ֵמַהּמִ ּמָ ְתרֹוג... ּכַ ָנַפל ָהאֶׁ
יָך!  נֶׁ  ְיָקִרים ֵהם ּבָ

 ... ש  ַרּגֵ ַגע ַהּמְ יַע ָהרֶׁ ץ  ִהּגִ ל ָהָארֶׁ ת אֶׁ דֶׁ ְתרֹוג נֹוֵפל ֵמַהיָּד ָהרֹועֶׁ וּת... ָהאֶׁ ש  ר.  ֵמרֹב ִהְתַרּגְ ֵאר ֵער ַעד ַהּבֹקֶׁ ָ ּ ש  ְלִהש  ּמָ ַ ּ ֵליל ַהַחג ִנְזַהר ַהש   ּבְ

ֹן! ֲאִני ָצִריְך  ֹן, לֹא ִליש  ֹן, לֹא ִליש  לֹא ִליש 
ַמן.  זְּ ִדיּוּק ּבַ יק ִלּטֹל לוָּלב ּבְ  ְלַהְסּפִ

קֹומֹו.  ַחר ְוהוּא ָקַפץ ִמּמְ ַ ּ  ַרק ֵהִאיר ַהש 

י ָהַלְך ִלְטּבֹל ַגע! ָהַרּבִ  זֶׁה ָהרֶׁ
ֹון ִלּטֹל...   וֲַאִני הֹוֵלְך ִראש 

! ֵאיְך ֵהַעְזּתָ ְלַנּסֹות ְלָבֵרְך ִלְפֵני  ש  ֵרת ִטּפֵ ָ ְמש 
ְתרֹוג! ַאף  ְגָלְלָך ִנְפַסל ָהאֶׁ ה ּבִ ְראֶׁ ו ּתִ ָ ם?! ַעְכש  ּלָ ּכֻּ

ָחד לֹא יוַּכל ְלָבֵרְך! אֹוי ָמה ָקָרה ִלי!   אֶׁ

ָרֵאל!  ָך ִיש ְ ַעּמְ ל עֹוָלם! ִמי ּכְ ֶׁ ִרּבֹונֹו ש 
ְצוֹות ַעל  ה ֲחִביבֹות ַהּמִ ּמָ ְרֵאה ּכַ
ֵרז  וּט ִהְזּדָ ש  ְּהוִּדי ּפָ י ֶׁ יָך, ַעד ש  נֶׁ ּבָ

יק  ר ְלַהְסּפִ ת ַהּבֹקֶׁ מֹרֶׁ ְ ַאש  ָלקוּם ּבְ
וּת  ש  ִלּטֹל לוָּלב וֵּמרֹב ִהְתַרּגְ

ְצוָה  ה  -ֵמַהּמִ ּמָ ְתרֹוג... ּכַ ָנַפל ָהאֶׁ
יָך!  נֶׁ  ְיָקִרים ֵהם ּבָ

 ... ש  ַרּגֵ ַגע ַהּמְ יַע ָהרֶׁ ץ  ִהּגִ ל ָהָארֶׁ ת אֶׁ דֶׁ ְתרֹוג נֹוֵפל ֵמַהיָּד ָהרֹועֶׁ וּת... ָהאֶׁ ש   ֵמרֹב ִהְתַרּגְ
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מכון להוראה ורבנות
 בית כנסת חב"ד רח' הכיכר 4

הרב שלום אשכנזי: 054-801-7706



מוקדי תפילה בכל העיר    הכניסה חופשית!

בית חב"ד
כפר סבא

ב"ה

תפילות ותקיעת שופר

ראש 
 השנה

 ויום כיפור
עם חב"ד כפר סבא

תשע"ט

יום ראשון כ"ט אלול 9.9.2018
מנחה וערבית 18:15

שני ושלישי א' וב' תשרי 10/11.9.2018
שחרית - 9:00 / שופר )משוער( - 11:00 / מנחה )ו'תשליך'( - 18:00

ערב ראש השנה

ימי ראש השנה

שלישי ורביעי ט'-י' תשרי 18/19.9.2018
מנחה וערבית 18:15

ערב ויום כיפור

09-7673568
www.chabadks.co.il

בית חב"ד כפר סבא, ויצמן 105

 לפרטים
ולמוקדים נוספים:

העיר בית  חב''ד(. מזרח  ביהכנ"ס  )מול  א   9 נחשון  נחשון < רח'  העיר מועדון  מרכז 
הצופים < רח'  הירוקה מתחם  הסופר( השכונה  )מעל   5 דוכיפת  חב''ד < רח' 
הר  הפתוח < רח'  הפארק ביהכנ"ס  הספורט( שכונת  מגרשי  )מאחורי  זהבי  דוד 
קיבוץ  פינת   10 הפלמ''ח  ותיקים < רח'  הכנסת  ותיקים בית  123 שיכון  תבור 
ראש   - הראשונים   ,12 פרישמן  המרכזי < רח'  הכנסת  אליעזר בית  גלויות שכונת 
כיפור מועדון < רח'  יום   - 189 הראשונים  ויצמן  חב''ד < רח'  הכנסת  השנה בית 
רופין פינת הראשונים הפרחים - יום כיפור ביה"ס ברנר < אולם הספורט של בית הספר

המחלקה למורשת ישראל

שנה 
טובה!


