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והלכה  נרות  ח'  חנוכה מסתתרות ראשי התיבות:  במילה 
כבית הלל.

בין חכמי המשנה התעורר ויכוח. 'בית שמאי' סברו שבערב 
הולכים  ומכאן  נרות  שמונה  מדליקים  חנוכה  של  הראשון 
אך  בלבד.  אחד  נר  מדליקים  האחרון  שבערב  עד  ומפחיתים, 
אנו נוהגים כ'בית הלל' - מתחילים בהדלקת נר אחד ומוסיפים 

והולכים, עד שבערב האחרון מדליקים שמונה נרות.

יותר  קפדן  שהיה  שמאי  של  שיטתו  הדבר:  משמעות 
והרע  מהחושך  לברוח   - מרע'  'סור  היא  באיסורים,  ומחמיר 
מוכרחים  סמיך,  חושך  יש  כשסביבנו  לכן,  בהם.  להלחם  ואף 
להרבות באור כדי לגרש את החושך. אם כן ביום הראשון מרבים 
באור ומדליקים שמונה נרות. למחרת, החושך התפוגג קמעא 
ואנו יוכלים להפחית את מינון האור, עד שבשיאו של חנוכה לא 

נותר כמעט חושך ולכן לא דרוש יותר מאשר נר אחד. 

נדרשים  אינם  החיוב,  בצד  יותר  שעסק  הלל  של  תלמידיו 
כן,  על  ובטוב.  באור  בהתמדה  אלא  החושך,  מול  למלחמה 
מתחילים להאיר בשיטתיות. בערב הראשון, נר אחד. למחרת, 
איננו יכולים להסתפק בטוב שעשינו אמש ועלינו להדליק אור 

נוסף וכן הלאה. עד לנר השמיני המסמל את שיאו של האור.

בחנוכה אנו הולכים איפוא בדרכו של הלל, להתמיד באור, 
בטוב ובחיובי. להאיר את העולם בנר מצווה ותורה אור, באור 

של חסד וחיוב לזולת ולכל מי שזקוק לו.

את  להאיר  המיטב  את  עושים  אנו  סבא  כפר  בחב"ד  גם 
את  ולהביא  בפרט,  ובחנוכה  השנה,  ימות  בכל  הלבבות, 

השמחה לכל מקום ופינה.
בברכה

 הרב אהרון קניבסקי
 שליח ראשי, מנהל בית חב"ד
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 . כֹֹל אֹחֹד לֹחֹנֹֹךֹ אֹת עֹצֹמוֹ.  בֹֹיֹחֹד עֹם הֹחינֹוֹךֹ שֹצֹֹרֹיךֹ 
זֹה  הֹדֹגֹֹשֹה, שֹחוֹב  בֹֹיֹתֹר  וֹעוֹד  וֹהֹבֹֹנוֹת  הֹבֹֹנֹים  חינֹוֹךֹ  הוֹא 
פֹֹי  "עֹל  לֹהֹיוֹת  צֹרֹיךֹ  זֹה  וֹחינֹוֹךֹ  הֹהוֹרֹים.  עֹל  בֹֹיֹחוֹד  מוֹטֹל 

דֹֹרֹכֹוֹ", הֹיֹנוֹ בֹֹאופֹן שֹיֹֹהֹיֹה מוֹבֹן וֹמֹתֹקֹבֹֹל עֹל הֹנֹֹעֹר.

וֹמֹכֹֹאן לֹעינֹיֹן מֹעוֹת חֹנוכֹֹה, שֹהֹכֹֹוֹֹנֹה בֹֹנֹתֹינֹתֹם לֹילֹדֹים 
לֹקֹשֹֹֹר הוֹרֹאוֹת חֹנוכֹֹה בֹֹלֹמֹוֹד שֹיֹֹש לֹלֹמוד מֹמֹֹעוֹת אֹפֹלֹוֹ 
בֹֹהֹתֹבֹוֹנֹנוֹת קֹלֹֹה. כֹֹי מֹצֹֹד אֹחֹד הֹרֹי יֹש לֹמֹעוֹת כֹוֹחֹ גֹֹדוֹל, 
שֹמֹֹי שֹיֹֹש לוֹ הֹרֹבֹֹה מֹעוֹת הוֹא עֹשֹיר, וֹאֹפֹלֹוֹ עֹשֹיר גֹֹדוֹל, 

וֹמֹי שֹאֹין לוֹ הוֹא עֹנֹי וֹרֹש. 

וֹמֹצֹֹד הֹשֹֹֹנֹי, הֹרֹי הֹכֹֹסֹף כֹֹמוֹ שֹהוֹא לֹעֹצֹמוֹ אֹינוֹ חֹלֹק 
לֹבוֹש  מֹזוֹן  הֹהֹכֹרֹחֹיֹֹים,  הֹאֹדֹם  צֹרֹכֹי  מֹג'  אֹחֹד  אֹף  שֹל 
אֹפֹשֹר   - הֹכֹֹסֹף  בֹֹאֹמֹצֹעוֹת   – יֹדוֹ  וֹעֹל  שֹבֹוֹ  אֹלֹֹא  וֹבֹיֹת, 
יֹכוֹל לֹקֹיֹֹם  יֹדוֹ  וֹעֹל  וֹלֹא עוֹד שֹבֹוֹ  לֹקֹנוֹת כֹֹל צֹרֹכֹי הֹאֹדֹם, 
מֹצֹוֹת הֹצֹֹדֹקֹה וֹגֹמֹילוֹת חֹסֹדֹים וֹכֹמֹֹה מֹצֹווֹת, מֹה שֹאֹין כֹֹן 

אֹם הֹכֹֹסֹף יֹהֹיֹה מונֹֹח בֹֹקופֹסֹה לֹלֹא נֹצֹוֹל וֹלֹלֹא תֹוֹעֹלֹת.

וֹהֹנֹֹמֹשֹל:

הוֹא  הֹיֹֹלֹדֹים  בֹֹחינֹוֹךֹ  הֹעיקֹֹרֹיֹוֹת  הֹנֹֹקודֹוֹת  אֹחֹת 
יֹתֹבֹֹרֹךֹ  וֹיֹזֹכֹור תֹֹמֹיד אֹשֹר הֹשֹֹֹם  לֹהֹסֹבֹֹיר לוֹ בֹֹאופֹן שֹיֹֹדֹע 
נֹתֹן לוֹ – לֹכֹל יֹלֹד יֹהוֹדֹי - "הוֹן תֹֹעֹצוֹמוֹת" - כֹוֹחוֹת כֹֹבֹֹירֹים 
בֹֹשֹכֹל וֹבֹמֹדֹוֹת שֹבֹֹלֹֹב וֹבֹמֹעֹשֹה בֹֹפועֹל, אֹלֹֹא שֹצֹֹרֹיךֹ לֹנֹצֹֹל 
הֹתֹוֹרֹה  בֹֹלֹמֹוֹד  הֹשֹֹֹכֹל  כֹוֹחֹ  שֹיֹֹנֹצֹֹל  הֹיֹנוֹ  בֹֹמֹלֹוֹאֹם,  אוֹתֹם 

וֹעֹד לֹאופֹן דֹֹ"יֹגֹעֹתֹֹ" שֹאֹז בֹֹוֹדֹֹאי יֹקויֹֹם בֹוֹ "וֹמֹצֹאתֹ", 

אֹת  לֹאֹהוב  שֹבֹֹלֹֹב,  וֹבֹרֹגֹשוֹת  בֹֹמֹֹדֹוֹת  זֹה  דֹֹרֹךֹ  וֹעֹל 
הֹרֹאוֹיֹים  הֹדֹֹבֹרֹים  כֹֹל  וֹאֹת  יֹהוֹדֹי  כֹֹל  וֹאֹת  הֹתֹוֹרֹה  וֹאֹת  ה' 
לֹבֹרוחֹ  שֹיֹֹש  הֹדֹֹבֹרֹים  מֹכֹֹל  וֹלֹבֹרוחֹ  וֹלֹירֹא  אוֹתֹם,  לֹאֹהוב 
וֹמֹשֹמֹעֹת  וֹשֹקֹידֹה  בֹֹהֹתֹמֹדֹה  לֹלֹמוד  צֹרֹיךֹ  שֹלֹֹכֹן  מֹהֹם, 

לֹדֹעֹת אֹת הֹטֹוֹב וֹאֹת הֹמֹֹעֹשֹה אֹשֹר יֹעֹשֹה. 

שֹהֹרֹי  גֹֹשֹמֹי,  לֹכֹסֹף  בֹֹנוֹגֹעֹ  שֹהוֹא  כֹֹמוֹ  לֹא  הוֹא  וֹאֹז 
יֹכוֹל  בֹֹגֹשֹמֹיֹוֹת מֹי שֹאֹין לוֹ כֹֹסֹף הוֹא עֹנֹי, אֹבֹל בֹֹרוֹחֹנֹיֹוֹת 
כֹֹל אֹחֹד לֹהֹיוֹת עֹשֹיר, וֹבֹלֹבֹד שֹיֹֹנֹצֹֹל אֹת הֹכֹוֹחוֹת שֹנֹֹתֹֹנוֹ 
לוֹ, שֹהֹרֹי מובֹטֹח הוֹא "יֹגֹעֹתֹֹ וֹמֹצֹאתֹ". אֹלֹֹא שֹבֹֹזֹה נֹתֹֹנֹה 
לוֹ הֹבֹֹחֹירֹה, וֹאֹין הֹדֹֹבֹר תֹֹלוֹי אֹלֹֹא בֹוֹ וֹבֹרֹצוֹנוֹ, וֹאֹין לֹךֹ דֹֹבֹר 

הֹעוֹמֹד בֹֹפֹנֹי הֹרֹצוֹן.

הֹמֹֹתֹאֹימוֹת  בֹֹאוֹתֹיֹוֹת  לֹיֹלֹד  זֹה  כֹֹל  וֹכֹשֹמֹֹסֹבֹֹירֹים 
וֹבֹדֹבֹרֹים הֹיֹוֹצֹאֹים מֹן הֹלֹֹב, וֹעוֹד וֹעיקֹֹר מֹרֹאֹים לוֹ דֹוגֹמֹא 
שֹגֹֹם   - ה'"  שֹנֹיהֹם  עֹינֹי  "מֹאֹיר  הֹנֹֹבֹיא  כֹֹדֹבֹרֹי  אֹז  חֹיֹֹה, 
הֹנֹוֹתֹן מֹעוֹת חֹנוכֹֹה וֹגֹם הֹמֹֹקֹבֹֹל אוֹתֹם, מוֹסֹיפֹין וֹהוֹלֹכֹים 

בֹֹנֹר מֹצֹוֹה וֹתוֹרֹה אוֹר מֹחֹיֹל אֹל חֹיֹל...

 ַהֶּכֶסף ְּכמֹו ֶׁשהּוא 
ְלַעְצמֹו ֵאינֹו ֵחֶלק 
ֶׁשל ַאף ֶאָחד 
ִמג' ָצְרֵכי ָהָאָדם 
ַהֶהְכֵרִחִּיים, ָמזֹון 
ְלבּוׁש ּוַבִית

ְּבַגְׁשִמּיּות ִמי ֶׁשֵאין 
לֹו ֶּכֶסף הּוא ָעִני, 
ֲאָבל ְּברּוָחִנּיּות 
ָיכֹול ָּכל ֶאָחד 
ִלְהיֹות ָעִׁשיר, 
ּוִבְלַבד ֶׁשְּיַנֵּצל ֶאת 
ַהּכֹוחֹות ֶׁשִּנְּתנּו לֹו,

דמי 
 חנוכה

קטע 
ממכתב 

הרבי זי"ע 
מליובאוויטש



לפני ההדלקה מברכים:

רּוְך  ה ֲא־דָׁני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  ּבָ ַאּתָ
נּו  ְוִצָוּ ִמְצֹוָתיו  ְבּ נּו  ׁשָ ִקְדּ ר  ֲאׁשֶ

ה. ְלַהְדִליק ֵנר  ֲחֻנּכָ

רּוְך  ה ֲא־דָׁני ֱא־לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבָ ַאּתָ
ִמים  ּיָ ַבּ ַלֲאבֹוֵתינּו  ים  ִנִסּ ה  ָעָשׂ ׁשֶ

ה. ְזַּמן ַהּזֶ ָהֵהם ַבּ

)בלילה הראשון מוסיפים:

רּוְך  ֶמֶלְך ּבָ ֱא־לֵֹהינּו  ֲא־דָׁני  ה  ַאּתָ
יָענּו  ְוִהִגּ ָמנּו  ְוִקְיּ ֶהֱחָינּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם, 

ה.( ַלְזַמן ַהּזֶ

אחרי ההדלקה אומרים:

רֹות  ַעל ַהּנֵ ַמְדִליִקין  ָאנּו  לּו  ַהָלּ

ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהְתּ

ָהַהם  ִמים  ּיָ ַבּ ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעִשׂ ׁשֶ ְפָלֹאות  ַהִנּ

ְוָכל  ים.  דֹוִשׁ ַהְקּ ּכֲֹהֶניָך  ְיֵדי  ַעל  ה  ַהּזֶ ְזַּמן  ִבּ

לּו קֶֹדׁש ֵהם ְוֵאין  רֹות ַהָלּ ה ַהֵנּ ּכָ ֹמַנת ְיֵמי ֲחֻנּ ְשׁ

ִלְרֹאוָתם  א  ֶאָלּ ֶהם  ָבּ ֵמׁש  ּתַ ְלִהְשׁ ְרׁשּות  ָלנּו 

דֹול ַעל  ְמָך ַהָגּ ל ְלִשׁ ֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ְלָבד, ְכּ ִבּ

יָך ְוַעל ִנְפְלֹאוָתיָך ְוַעל ְיׁשּוָעְתָך. ִנּסֶ

נר ראשון / יום ראשון כ"ד כסלו 2/12/18 

הדלקת הנרות בערב אחרי זמן שקיעת 
החמה )16:40(.

נר שני / יום שני כ"ה כסלו 3/12/18 

הדלקת הנרות בערב אחרי זמן שקיעת 
החמה )16:40(.

נר שלישי / יום שלישי כ"ו כסלו 4/12/18 

הדלקת הנרות בערב אחרי זמן שקיעת 
החמה )16:40(.

נר רביעי / יום רביעי כ"ז כסלו 5/12/18

הדלקת הנרות בערב אחרי זמן שקיעת 
החמה )16:40(.

נר חמישי / יום חמישי כ"ח כסלו 6/12/18

הדלקת הנרות בערב אחרי זמן שקיעת 
החמה )16:40(.

נר שישי / יום שישי כ"ט כסלו 7/12/18

כניסת השבת בשעה 16:13 מדליקים 
נרות חנוכה לפני הדלקת נרות שבת.

נר שביעי / מוצאי שבת ל' כסלו 8/12/18

צאת השבת בשעה 18:15 מדליקים נרות 
חנוכה לאחר הבדלה וצאת שבת.

נר שמיני / יום ראשון א' טבת 9/12/18

הדלקת הנרות בערב אחרי זמן שקיעת 
החמה )16:40(.

זמני הדלקת
נרות חנוכה

 סדר
 הדלקת
הנרות

למנהג הספרדים מוסיפים 
את מזמורים ל', ס"ז 

בתהלים: "מזמור שיר 
חנוכת הבית", ו"למנצח 

בנגינות".

ב"ה

חלוקת
סופגניות 

לילדים

קניון ערים max כפר סבאכל ערב בשעה 17:00 רחבת המזרקה 
עם חנוכייה פירוטכנית ובהשתתפות ארגוני המתנדבים בעיר.תתקיים כל ערב הדלקה מרכזית בכיכר העיר בשעה 18:00

הדלקת נרות חנוכה

בחנוכיית 
הענק

עם כוכבי הילדים

חנוכה 2018

חנוכה 
שמח!

כוח הקצב

ראשון 2/12

שני 3/12

רביעי 5/12

ציקולולו

צ'יקו וטישו 

ראשון 9/12
שלישי 4/12

לולי
חמישי 6/12

תום 

בית הבד

בממלכת 
הדמיון

המחלקה למורשת ישראל

בית חב"ד
כפר סבא



ב"ה

חלוקת
סופגניות 

לילדים

קניון ערים max כפר סבאכל ערב בשעה 17:00 רחבת המזרקה 
עם חנוכייה פירוטכנית ובהשתתפות ארגוני המתנדבים בעיר.תתקיים כל ערב הדלקה מרכזית בכיכר העיר בשעה 18:00
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נרות החנוכה
בכל ערב מערבי החנוכה - החל 
נרות  מדליקים  הכוכבים  מצאת 

חנוכה, בנוכחות בני הבית.
עדיין  יש  עוד  כל  להדליק  ניתן 

אנשים ברחוב.

מסדרים ומדליקים
אותו  אחד,  נר  מדליקים  הראשון  ובכל בערב  החנוכייה,  של  ימין  מצד  נר, עד הערב ממקמים  עוד  שמונה ערב מוסיפים משמאלו  מדליקים  בו  חנוכה  של  שנוסף באותו יום, וכך נלך ונדליק משמאל נרות. תמיד נדליק תחילה את הנר החדש השמיני 

על הנרות לדלוק בכל יום לפחות חצי שעה!לימין עד שנגיע לנר הראשון. 

הנרות וה'ַׁשָּמׁש'
גם  יש  יום,  שבכל  לנר  נוסף 

שבעזרתו  הנר   - ׁש'  ּמָ ה'ׁשַ את 

הנרות,  יתר  את  מדליקים  אנו 

מכן  לאחר  אותו  וממקמים 

ב'חנוכיה' בנפרד מיתר הנרות. 

לעמוד  צריכים  הנרות  שאר 

ועם  זהה  בגובה  אחת,  בשורה 

מעט רווח בין נר לנר, על מנת 

תתאחדנה  לא  שהשלהבות 

ללהבה אחת.

בכל החומרים להדלקה החנוכה  נרות  את  להדליק  ניתן  כעקרון 

חצי  הפחות  ולכל  לדלוק  שעשוי  דליק  חומר 

מן  מצווה  אך  דקות.   72 שבת  ובערב  שעה,  

זית  בשמן  הנרות  את  להדליק  היא  ופתילה מצמר גפן.המובחר 
אין להשתמש בנרות חשמליים.

מיקום
אחד  ליד  החנוכייה  את  מניחים 

הפנימי  בחלל   - הבית  מפתחי 

מול  למשקוף,  בסמוך  הפתח  של 

המזוזה. כך אנו מוקפים במצוות.

החנוכייה  את  להניח  הנוהגים  יש 

בחלון. במקרה כזה, יש לוודא כי ניתן 

הבית  מתוך  החנוכייה  את  לראות 

וגם מבחוץ, וכי החנוכייה לא נמצאת 

מעל ל-9.60 מטר מעל הקרקע.

שוב לדעת על
מה שח

ועד בית!
רוצים להדליק 

 את הבנין
שלכם?

 סיירת האור של חב"ד
תגיע גם ללובי שלכם!

 צרו קשר )ישעיהו(:
053-627-7054



החנוכיה
הנרות  את  להדליק  הראוי  מן 
)ובמידת  נאה  חנוכייה  גבי  על 
להידור  מכסף(  עשויה  האפשר, 
מצווה. אך גם אם אין לכם חנוכייה, 
בקלות,  לקיים את המצווה  תוכלו 
על-גבי  הנרות  הנחת  באמצעות 

כל משטח שהוא.

פרסומי ניסא
מטרת הדלקת נרות החנוכה, 

היא פרסום הנס

ההדלקה  שמצות  הסיבה  זו 

היא רק בזמן שיש עוד אנשים 

ברחוב או שיש אחרים הצופים 

בהדלקה.

לכן מדליקים גם בבתי הכנסת.

הרבי  קרא  הדברים  ברוח 

את  להדליק  מליובאוויטש 

במקומות  החנוכה  נרות 

ציבוריים לשם פרסום הנס.

שוב לדעת על
מה שח

המחלקה למורשת ישראל

ב"ה

עבור בנים בגיל 
היסודי, בליווי מבוגר. 

הכניסה חופשית

סדרת מפגשי לימוד במוצאי שבת
בשעה 19:30 בית הכנסת המרכזי

בית חב"ד
כפר סבא

רח' ויצמן 
פינת הרצל 

חפשוכפר סבא
אותנו

www.chabadks.co.il • 09-7673568 • 105 ויצמן
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בית הכנסת המרכזי
כפר סבא

מתחילים
שבוע טוב!

חוזרים בתכנית לימודים חדשה ומרתקת

שמונה מפגשי לימוד
לחמניה ונקניק לכל ילד

הגרלות ופרסים
טיול סיום למתמידים

חורף תשע"ט

ב"‰

התוועדות
יט כסלו

פדה
בשלום
נפשי

המחלקה למורשת ישראל

בית חב"ד
כפר סבא

דניאל 
אהביאל

אמן הכינור
היהודי והאירי

054-6677072
www.chabadks.co.il

בית חב"ד כפר סבא, ויצמן 105 כרטיס כניסה ₪80

₪50 כרטיס 
בהזמנה מראש
עד שבוע לפני האירוע

הרב צבי אזרחי שליט"א
ראש ישיבת נעם כפר סבא

יום רביעי כ' כסלו • 28.11.2018
בשעה 20:00 בערב • אולמי השרון
משעול גיל 1 כפר סבא • לגברים ולנשים

הרב יעקב יוסף
קופרמן שליט"א

מראשי ישיבת חבד קרית גת

בהשתתפות ראש העיר מר רפי סער,
עוה"ד איתן צנעני,

רבני העיר, ואישי ציבור

סעודת מצוה חגיגית לרגל חג הגאולה

של בעל התניא רבי
שניאור זלמן זי"ע מלאדי



מנהגי החג

בכל לילה מלילות חג החנוכה מדליקים נרות חנוכה. 

בתפילת  הניסים'  'ועל  אומרים  הימים  שמונת  בכל 

'שמונה-עשרה' )תפילת העמידה( ובברכת המזון. אומרים 

'הלל שלם' וקוראים בתורה בפרשת הנשיאים. ימי חנוכה הם 

ימי שמחה ואסורים בהספד ותענית. נוהגים לאכול בחנוכה 

מאכלים מטוגנים בשמן, כמו לביבות וסופגניות - לזכר נס פך 

השמן. מרבים בצדקה בימי החנוכה. נוהגים לחלק לילדים 'דמי 

חנוכה', כדי להרגילם בנתינת צדקה. נוהגים לשחק בסביבון...

ניסים, שאירעו  חג החנוכה מציין שני 
בית  תקופת  באמצע  ישראל  לעם 
לפני   138( שנה  כ-2155  לפני  שני, 

הספירה(.
אסרו  ישראל  בארץ  ששלטו  היוונים 
התורה  חוקי  את  לקיים  היהודים  על 
המקדש.  בית  את  וטימאו  וללמדה 
קטנה  קבוצה  הצליחה  שמים  בחסדי 
בתור  לנו  המוכרים   - יהודים  של 
המכבים או החשמונאים - לגבור על 
היוונים ולנצחם בכוח האמונה, למרות 
ליוונים  היה  הצבאי  המצב  שמבחינת 
החשמונאים  על-פני  עצום  יתרון 
והנשק. היה  ואיכות הלוחמים  בכמות 

זה הנס הראשון. 
כאשר  התרחש  השני  הנס 
בית  את  לטהר  נכנסו  החשמונאים 

המקדש ולחנוך אותו מחדש. הם גילו 
השמן  מאגרי  את  טימאו  היוונים  כי 

שנועדו להדלקת מנורת המקדש.
באורח נס נמצא פך שמן אחד טהור 
החתום בחותמו של הכהן הגדול, אך 
בתוכו היתה כמות שאמורה להספיק 
ייצור  תהליך  בעוד  בלבד,  אחד  ליום 
המקדש  לבית  והבאתו  חדש  שמן 

עשוי לארוך שמונה ימים.
הספיק  השמן  הפלא,  למרבה 
להדלקת המנורה במשך אותם שמונה 
ימים, עד להגעת השמן החדש. לזכר 
במשך  חנוכה  את  חוגגים  אנו  זה,  נס 
ימים, החל מליל כ"ה בכסלו,  שמונה 
מנורה   - ה'חנוכיה'  את  ומדליקים 

בעלת שמונה קנים.

חנוכה וראש חודש טבת

מתנת האש

המחלקה למורשת ישראל

ב"ה

בית חב"ד
כפר סבא

₪50 לזוג כרטיסים

ר. אליאס ביצירת ענק

ול
בח

ץ ו
מרגש • צולם באר

תי ו
מ

סרט דר

שני כ"ה כסלו תשע"ט • 3.12.2018
האודיטוריום  בערב • היכל   20:00 בשעה 
ובנות סבא • לנשים  כפר   33 ירושלים  רח' 
ותינוקות עגלות  כניסת  תותר  לא 

054-6677072
www.tickchak.co.il/chabad

להזמנת 
כרטיסים:

מחיר כרטיס בכניסה: ₪50 על בסיס מקום פנוי

מחיר מיוחד למזמינות עד יום 
שישי ח' כסלו 16/11/18

₪15 לכרטיס

ערב נשים ובנות 
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להזמנת 
כרטיסים:

מחיר כרטיס בכניסה: ₪50 על בסיס מקום פנוי
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ערב נשים ובנות 



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 זו





ערב
חנוכה
קהילתי

ב"ה

לילדיםוהפעלות סופגניות 
חנוכה 
שמח!

שכונת
ותיקים

בבית הכנסת ותיקים רח' הפלמח 10יום ראשון כ"ד כסלו  2/12/18 בשעה 18:30

שכונת
הראשונים

בבית הכנסת חב"ד הראשונים, ויצמן 189יום שני כ"ה כסלו 3/12/18 בשעה 17:30

שכונת
אליעזר

בבית הכנסת שכונת אליעזר כפר סבאיום שלישי כ"ו כסלו 4/12/18 בשעה 18:00

בית חב"ד
כפר סבא

חפשו
אותנו

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

שכונת
הפארק

רח' הר תבור 75 כפר סבאיום חמישי כ"ח כסלו 6/12/18 בשעה 19:00

הירוקההשכונה

יום שישי כ"ט כסלו 7/12/18 בשעה 16:30
וילנסקי 15 - הדלקת נרות, קבלת וסעודת שבת



ב"ה

עבור בנים בגיל 
היסודי, בליווי מבוגר. 

הכניסה חופשית

סדרת מפגשי לימוד במוצאי שבת
בשעה 19:30 בית הכנסת המרכזי

רח' ויצמן 
פינת הרצל 

כפר סבא
בית חב"ד
חפשוכפר סבא

אותנו

www.chabadks.co.il • 09-7673568 • 105 ויצמן
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בית הכנסת המרכזי
כפר סבא

המחלקה למורשת ישראל

אבות ובנים יקרים!
מידות  החורף  בתכנית  להשתתף  מוזמנים  אתם 
לימוד  לשעת  ובנים,  אבות  יחד,  ניפגש  טובות. 
נלמד לסגל  ומהנה. במשך שמונה מפגשים  משותפת 
לעצמנו מידות טובות מתוך דברי וסיפורי חכמינו זכרונם 
לברכה. התכנית מתאימה לבנים בגיל היסודי ואבותיהם.

מתי והיכן?
בכל מוצאי שבת בחודשים טבת-שבט תשע"ט, בשעה 
19:30 בבית הכנסת המרכזי, רח' ויצמן פינת הרצל כפר 

סבא. משך המפגש 45 דקות.

מה לומדים?
שתכיר  מרתקת  לימוד  תכני  ערכנו  עבורכם,  במיוחד 
לנו בכל מפגש מידה טובה לחיים על פי מקורות חז"ל. 
נוספים  דברים  וללמוד  המפגש  את  לנצל  ניתן  בנוסף 

מהבית או מבית הספר.

יש כיבוד?
ונקניק.עבור  לחמניה  מקבל  ילד  כל 

האבות כיבוד קל.

יש פרסים?
בטח! בסוף כל מפגש תיערך הגרלה 

על ספרי קודש.

רגע! הנה ההפתעה הגדולה:

בסדרת  להגיע  שיתמידו  ובנים  אבות 
אתגרי  לטיול  ייצאו  המפגשים 

משותף בצפון הארץ.
נהר  על  קיאקים  משיט  נהנה  בטיול 
הירדן, וכמובן נזכה להתפלל על קברי 

התנאים והצדיקים הטמונים בצפון.

חורף תשע"ט



רחבת מועדון אלי כהן
ויצמן 189 בשעה 17:00 

קניון MAX ערים
רחבת המזרקה בשעה 17:00

שכונת עליה
במתחם מסעדת סבינו 17:00

צומת בגין - בן יהודה
בשעה 18:00

קניון אושי לנד
בשעה 17:30

קדמת העיר
חנוכית ענק מתנפחת

כיכר העיר
בשעה 18:00

קניון הירוקה
בשעה 17:30

שכונת הפארק
הר תבור 75 בשעה 19:00



 מוסדות חב"ד
כפר סבא 

מכון בר מצווה
הרב יוסי ליפקין: 054-7828385

אגף דוברי אנגלית
הרב מענדל:   058-647-7049  

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 / רח' תל חי 68

גב' חן בן חיים: 050-269-8480

מעונות יום חב"ד 0-3
 רח' זמנהוף 5

גב' אתי לוי: 054-4208073

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

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

מרכז העיר
הרב אהרון קניבסקי: 054-7828-387

הרב יוסי ליפקין: 054-7828385

שכונת סורקיס
הרב יהודה בלוי: 052-688-3794

שכונת הפארק
הרב עופר קופרשמיד: 052-834-9001

שכונת הראשונים
הרב אלעד כהן: 054-546-0905

שכונת הפרחים
הרב ראובן זאיאנץ: 058-4135-850

השכונה הירוקה
 הרב מענדי קוט: 058-677-0780

הרב מענדי קניבסקי: 054-6677-072

שכונת עליה / אליעזר
הרב שלמה אזימוב: 054-6827547

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 שעורי תורה
הרב יוסי בייטש: 054-4455-020

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

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

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

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

אגף דוברי רוסית
הרב אהרון: 054-782-8387

אגף דוברי ספרדית
הרב ראובן:   058-413-5850  
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09-7673568
www.chabadks.co.il

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:

באתר:

במשרד:

ב"ה

שבוע
איכותי

מגיל גן
עד כתה ו

5 ימים
4-10/12

8:00 -
13:00

בית הספר 
של החגים

30 שנות 
ותק

!

מגיל הגן עד כתה ו' בשילוב תכנית "בית הספר של החגים"
שבוע של חויות הנאה והעשרה לחנוכה

נופש פעיל  פינת חי ואתגרים  הפעלות חברה וחוויה  אומניות ומלאכה 
יוצרת  נופש פעיל  תחרויות  הדלקת חנוכיות  רכיבה על סוסים

קייטנת 
חנוכה
מדליקה

בית חב"ד
כפר סבא

קייטנות
חב''ד

כפר סבא
מסורת 
של כיף

לילדי כיתות ד-ה-ו רישום בבית חב"ד ₪ 290

לילדי גן-א-ב-ג רישום במוקד העירוני 15009-764-0881 ₪

מיום שלישי 4/12 עד יום 
שני 10/12 (ללא יום שישי)

בין השעות 8:00-13:00 
בשטח בית הספר בר אילן 

כפר סבא


