
µ≤ גני ילדים השתתפו בפעילות 
חג השבועותÆ לגנים הגיעו בנות 
חב¢ד והעבירו בצורה חוויתית 

Æאת סיפור מתן ≠תורה

בסיוע תלמידי ישיבת חב¢ד 
ברחובות ≠ התקיימה קריאת 

ßעשרת הדיברותß בבתי הכנסת 
 Æברחבי העיר בחג השבועות
לאפשר לכולם לשמוע את 
ßעשרת הדברותß וסיפור מתן 

Æתורה

לקראת השנה החדשה¨ בית 
חב¢ד הוציא לאור לוח שנה עברי 

Æמהודר

תלמידי תיכון ויצ¢ו מרחובות 
והסביבה התכנסו לקראת ראש 

השנה לתקיעת שופר¨ דברי 
Æתורה וברכה

פעילי בית חב¢ד ביקרו בגני 
הילדים ברחבי העיר¨ לתקיעת 

Æשופר חווייתית

במהלך ימי ראש השנה¨ חסידי 
חב¢ד ותלמידי הישיבה תקעו 

בשופר בכל רחבי העיר¨ ובייחוד 
בבתי הרפואה¨ מחנות הצבא 

Æובבתי אבות

לקראת השנה החדשה בית 
חב¢ד בשיתוף קניון רחובות¨ 
Æחילק סלי מזון לנזקקים רבים

כבכל שנה יהודים רבים זכו 
לקיים את מנהג פדיון כפרות 
בדוכני בית חב¢ד לקראת יום 

Æהכיפורים
 

¢בית הכנסת הפתוח¢
מאות מתפללים בשכונת 

אחוזות הנשיא הגיעו לבית 
 Æהכנסת לתפילות יום כיפור
התפילות התקיימו בבית 

Æהאומנים
תודה מיוחדת לרב יעקב 

שמואלי ולפעיל חב“ד אבי ברמן 
 Æעל העזרה

בית כנסת חב¢ד בשכונת 
רחובות ההולנדית¨ בראשות 

השליח הרב משה טברדוביץ¨ 
אירח מתפללים רבים בתפילות 

Æיום כיפור
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בית חב“ד רחובותקיץ תש“ע≠תשרי תשע“א
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הלולב והאתרוג ביקרו בעשרות 
Æגני ילדים בעיר להיכרות אישית

פעילי בית חב¢ד ביקרו בßמרכז 
הרפואי קפלןß בחג הסוכות¨ וזיכו 

Æßנטילת לולבß מאות במצוות

שמחת בית השואבה במוצאי 
החג הראשון¨ ברחבת תלמוד 

Æתורה חב¢ד בעיר
הזמר החסידי מנדי גßרופי 

ותזמורתו¨ הרקידו את אלפי 
Æהמשתתפים במשך שעות רבות
תוכנית מיוחדת נערכה לילדים
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ראש השנה

יום כיפור

פעילות קיץ

חג השבועות

סוכות

π

±∞

סיום הרמב“ם

קהל רב השתתף בחגיגת 
סיום מחזור ה≠∏≥ בלימוד הßיד 
החזקהß של הרמב¢ם שנערך 
באולמי לרום¨ בהשתתפות 

Æרבנים ואישי ציבור
את הנאום המרכזי נשא הרב 
Æיל שליט¢אßהצדיק יורם אברג

ניצח על הערב 
Æ הרב אריה לוין

¢בימי בין המצרים 
מתכוננים 

לבניית בית המקדש¢ 

ביוזמת הרב שמואל לסקר 
מנהל חב¢ד בקניון  עשרות 

ילדים והורים בנו דגם של בית 
המקדש מ≠LEGO בקניון 

Æרחובות

ערב עיון בהלכות בית 
המקדש בבית כנסת חב¢ד¨ 
בהשתתפות רבנים ומרצים 

Æמומחים

כמאה ילדים מכל החוגים 
נהנו בלימוד חוויתי ופעילות 

קיץ עשירה ומגוונת בקייטנת 
Æבית חב¢ד

 
כמידי שנה¨ 

נערכה פעילות קיץ במחלקת 
 ßמרכז רפואי קפלןßהילדים ב
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