
µ תהלוכות ל¢ג בעומר ≠ 
בסימן ¢יחד כל ילדי ישראל¢ 

בהשתתפות אלפי ילדים 
Æוהוריהם

קרוב לאלף ילדים והורים 
השתתפו בתהלוכה המרכזית 

ובכנס ילדים שנערך בגן 
העירÆ כנהוג בתהלוכה 

התקיימה ßחאלקהß לילד בגיל 
 Æשלוש

השנה בפעם הראשונה¨ 
השליח הרב שמואל מנדלזון 

ערך תהלוכה בשכונות 
היובל≠מקוב בהשתתפות 

Æמאות ילדים
 ßהפנינגßהאירוע נפתח ב

באווירת ל¢ג בעומר¨ והמשיך 
בתהלוכה בשכונה וכינוס 

 Æילדים

תהלוכה ססגונית ומרהיבה 
בשכונת רחובות ההולנדית 

אורגנה ע¢י השליח הרב משה 
 Æטברדוביץ

הרב שניאור עקיבא פיקד על 
התהלוכה הגדולה בßרחובות 

 Æßהחדשה

תהלוכה נוספת ויום כיף עם 
מנתפחים בשכונת אחוזות 
הנשיא¨ בהשתתפות תושבי 
השכונה¨ בארגון פעיל בית 

 Æחב¢ד אבי ברמן
בתהלוכות זכו ¥ ילדים בפרס 

Æטיסה בכדור פורח
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גליון מס‘
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www.chabadrehovot.co.il  ∫ÂÏ˘ ¯˙‡· Â¯˜·

 ∞µ¥≠¥π∑≠∂∏≥¥ ≠ חב¢ד בקניון קומה תחתונה ©כניסה ליד סלקום® הרב שמואל לסקר
kenyon@chabadrehovotÆcoÆil

 ∞µ¥≠∂π±≠∑∑∑∞  רחובות ההולנדית הרב משה טברדוביץ מנהל בית חב¢ד
crh@chabadrehovotÆcoÆil

 ∞µ¥≠≤µ∑≠∑∞≤≤ שכונות היובל מקוב הרב שמואל מנדלזון מנהל בית חב¢ד
shmuel@chabadrehovotÆcoÆil

לקראת שמחת תורה¨ ילדי 
שכונות רחובות ההולנדית 

ורחובות החדשה ביקרו בבית 
הכנסת¨ הכירו את ספר 
התורה¨ ולמדו על החג 

Æהמתקרב

הקפות שניות נערכו במוצאי 
שמחת תורה¨ בהשתתפות 

רבנים¨ אישי ציבור¨ ראש העיר 
וקהל מגוון מכל רחבי העיר¨ 
שהגיע לשמוח ולרקוד עם 

Æספרי התורה
תזמורת בהרכב מלא עם 

הזמר אריה ויינרייך הרקידה 
את המשתתפים במשך 

Æשעות ארוכות
על ההקפות ניצח הרב מנחם 
מÆ גלוכובסקי שליט¢א¨ רב 

Æקהילת חב¢ד בעיר
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בית חב¢ד רחובות
±±±∏ ÆדÆת ±µµ הרצל ßרח

wwwÆchabadrehovotÆcoÆil

הרב מיכאל רייניץ≠מנהל פעילות 
 ∞µ¥≠∑∑∑≠∞∏≤µ

chabad@chabadrehovotÆcoÆil

הרב מרדכי קסטל≠מנהל בית חב¢ד 
∞µ¥≠∂∂∞≠≥∂¥≥

info@chabadrehovotÆcoÆil 

הרב מרדכי קסטל
Æמנהל בית חב¢ד

קיץ תש“ע≠תשרי תשע“א

±

רחובות

שמחת תורה

שבע סוכות ברחבי העיר 
אירחו מבקרים רבים לקיום 

Æמצוות החג
אטרקציה מיוחדת היו 

הסוכות הניידות ≠ אחת על 
רכב¨ והנוספת ©הקטנה 
ÆÆÆבעולם® על זוג אופניים

 
ßהפנינגß ילדים ושמחת בית 

השואבה נערך בשכונת 
Æאחוזות הנשיא

התושבים הודו לפעיל חב¢ד 
Æאבי ברמן על הערב
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ל¢ג בעומר

±≥

גליון זה יוצא לקראת זß חשוון¨ הרבי מבאר שיום זה מציין את סיום תקופת החגים 
ותחילת ימי החוליןÆ מכאן ואילך עבודתנו היא לגלות את הקדושה האלוקית גם 

 Æבחיי השגרה

וחודש  הקיץ  בחודשי  רחובות  חב¢ד  בית  של  הפעילות  סיכום  לפניכם  בגליון 
קרלנשטיין¨  ארז  הרב  חב¢ד  מוסדות  לסמנכ¢ל  מודה  חב¢ד  בית   Æהחגים
החסידי  לזמר  קזיוף¨  שי  בראשות  רחובות¨  בעיריית  תורנית  למחלקהלתרבות 

Æמנדי ג‘רופי ולאנשי קהילת חב¢ד בעיר¨ על העזרה בגופם ובממונם
Æיהי רצון שבזכות פעולות אלו נזכה בקרוב לביאת משיח צדקנו


