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מעוצבים בסגנון חדשני: מבצע נש"ק  |  כך הכל התחיל...
הכרזת המבצע

ארבעים שנה אחורה. שבוע לפני ראש השנה, כ"ד אלול תשל"ד.

תמימים  תומכי  המוסדות  "עסקניות  חב"דיות  נשים  של  קטנה  קבוצה  בפני 
ובית רבקה", הטיל הרבי 'פצצה של אור' לעולם כולו: מבצע נרות שבת קודש 

ויום טוב.

פינה  בכל  היום  עד  שבגינה  היסטורית,  כה  שיחה  תהיה  שזו  שיערו  לא  הן 
בעולם, יתווסף אור מידי שבת בשבתו במאות אלפי בתי ישראל.

התפשטות האור
עשרות רעיונות הועלו כיצד לקיים את ה'מבצע' החדש הלכה למעשה, אך 
טרם 'הבריקה' הצעה מעשית. שהרי, אינה דומה מצוות הנחת תפילין (אותה 
אפשר לעשות כאן ועכשיו במרכז הרחוב...) למצוות הדלקת נרות אותה יש 

לעשות בעתה, בזמנה ובמקומה.

פמוט  לילדות  נחלק  המארגנות:  של  במוחן  הפשוטה  ההברקה  שנצנצה  עד 
מהודר – הוא זה שיזכיר על קיום המצוה!

קטנים.  פמוטים  מליוני  כבר  חולקו  מאז  עשו.   – הרבי  של  ובעידודו  אמרו 
באותה העת אף פורסמה קריאתו של הרבי בכל אמצעי התקשורת.

מטבעות של עידוד
בהתוועדות ראש-השנה תשל"ה, הודיע הרבי בהפתעה שייתן לכל אשה ובת 
המתחילה להדליק נרות, שני מטבעות בני עשרה סנט – 'דיימס', מטבע אחד 
לצדקה ואת השני תיקח לעצמה. מאז, לאורך השנים עודד הרבי ובירך את 
המתעסקים במבצע בברכות מיוחדות במינן ובדרך כלל בירך את המדליקות 

והעוסקות "שיאיר מזלן".

"המבצע  שזהו  התבטא  שפעם  ועד  מיוחדת  חביבות  זה  למבצע  ייחס  הרבי 
העולה על כולנה".

אש תמיד
ארבעים שנה חלפו-עברו ובהן אין ספור ילדות ונשים יהודיות שהחלו, הודות 
למבצע נש"ק, להדליק נרות בערב שבת ויום-טוב. השלהבת הקטנה האירה 
את בתיהן ואת חייהן באור של יהדות, ורבים מהן התקרבו עם בני משפחתן 

לשמירת תורה ומצוות מלאה.

מאז ועד עתה ממשיכות נשי ובנות חב"ד, יחד עם עוד נשים ממגזרים אחרים 
שהצטרפו אף הן לקריאתו של הרבי, להביא את אור הנרות מידי ערב שבת 

בשבתו, בבתי רפואה, בתי אבות, מרכזי קניות ובתי ישראל.

השנה: תנופה מחודשת
במהלך השנה הקרובה, ובפרט בחודש זה, במלאות 40 שנה, כאשר 
'קאים איניש אדעתא דרבי'' יקבל 'מבצע נש"ק' תנופה מחודשת.

יהי רצון, שדברי הרבי בשיחת הכרזת המבצע יתקיימו כפשוטם: 
מואר  יהיה  העולם  שלה,  השבת  נר  את  תדליק  ילדה  כל  כאשר 
וטוב יותר "עד שנאיר את הימים האחרונים של הגלות ונביא את 

הגאולה על ידי משיח צדקנו בקרוב".

חסידי חב"ד!

שנת  של  בסיומה  אנו  עומדים 
חב"ד'  'פעילי  מטה  במסגרת  פעילות 

שבצעירי-אגודת-חב"ד.

במהלך השנה האחרונה, אלפי חסידי 
ומקורבי  אנ"ש  ממשפחת  חב"ד 
השלוחים, מכל רחבי הארץ, הצטרפו 
למעלה  ערכו  ויחד  החדש,  למיזם 
למעלה  אצל  ביקורי-בית  מ-60,000 

מ-17,000 אלף משפחות!!

יש שהביקור אצלם הסתכם ב'שוחחנו 
אחרים  אצל   ,(25%) הדלת'  ליד 
קצרה  לשיחה  הפעילים  התיישבו 
התארכו  רבים  עוד  ואצל   ,(60%)
ארוכות  שעות  למשך  הביקורים 
(15%). הצד השווה שבהם: כל אותן 
המשפחות יזכרו את ה'חבד"ניק' ואת 

האור הגדול שהביא עמו!

5,000 עמודי נייר צפופים, בהם פירוט 
האישי'  ב'חשבון  שהתקבלו  דו"חות 
המשפחות  (שמות  הביקורים  מאופי 
אהל  אל  נשלחו   – מגוריהן)  ומקום 

כ"ק אדמו"ר.

•  •  •

תמוז  לג'  שנה  עשרים  עם  בקשר 
הבעל"ט  השנה  ולקראת  תשנ"ד 
בדרך- סימן  בה  שנתנו  יש  אשר   –
ע'שרת  ש'נת  ת'הא  ה'שנה  אפשר, 
פרוייקט  על  הוכרז   – ה'מבצעים... 
אדיר: עשרת המבצעים – לכל יהודי 

בישראל.

הפעילות  תתמקד   – אלו  בחודשים 
שבהשגחה-פרטית,  נש"ק',  ב'מבצע 
ארבעים  לפני  הרבי  על-ידי  הוכרז 

שנה בדיוק, בחודש אלול תשל"ד.

המערכה  את  נפתח  זה,  מבצע  עם 
בכח  ומחודשים  רעננים  בכוחות 
המשלח, ובכך נאיר ונכין את עצמנו, 
לקבל  כולו  העולם  כל  ואת  סביבתנו, 

פני משיח צדקנו.  

טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה 
ומתוקה בגשמיות וברוחניות!

צעירי אגודת חב"ד - המרכז



שליח ופעילים | צפת
הרב אברהם חיים זילבר

שליח הרבי לשכונת מרום כנען צפת עיר 

כמה  ממך  לשמוע  נשמח  כל  ראשית  זילבר,  הרב 
מילים על שליחותכם.

כ-400  (המונה  בשכונה  שלוחים  אנחנו 
למעשה  אך  שנים,  לחמש  קרוב  כבר  משפחות) 
התחלנו את הקשר עם השכונה כבר לפני 16 שנים, 
פעילות  במסגרת  בית  לביקורי  לשכונה  יוצאים  כשהיינו 
צא"ח בצפת (בניהולו של השליח הרב ליפש). בעקבות הצלחת ביקורי 
הבית החלטנו לצאת לשכונה לשליחות. מאז, החלו גם שיעורים לנשים, 
מועדוניות נוער, שיעורי תורה ופעילות כללית בחגים, קייטנות, מועדון 

צבאות ה' ועוד כהנה רבות.

תחילת  עם  מיד  חב"ד,  פעילי  למיזם  שהצטרפו  הראשונים  מהשלוחים  היית 
הפרוייקט בצפת...

ירד  בזה,  הכרוך  בהליכה  והקושי  ברגלי,  ניתוח  בעקבות  שנה,  לפני 
משום  במיוחד  ה'אישי',  בחלק  גדול  בחסר  וחשתי  ביקורי-הבית  היקף 
כך  על  'תלונות'  הגיעו  השכונה  תושבי  מצד  גם  מזה.  התחיל  שהכל 

שחרגתי ממנהגי ויש שממש נפגעו מזה.

ובדיוק אז, בהשגחה פרטית החלה היוזמה הברוכה של פעילי חב"ד 
– ומובן שמיד 'קפצתי על המציאה'! ב"ה אנ"ש 'פעילי חב"ד'  השלימו 
את החסר הזה, והאמת היא שבזכות הערכות היפות הצליחו להחזיר גם 

אותי לצאת שוב...

אתה רואה תוצאות בשטח מפעילות הביקורי בית?

מהערכות  והן  מהביקורים  הן  מאוד  מתלהבים  אנשים  בוודאי! 
שמתלוות אליהן. 

אתן לך שתי דוגמאות: אשה שאינה שומרת תורה ומצוות, סיפרה לי 
שהיא שומרת את החוברות המרהיבות שקיבלה על החגים, כמובן אחרי 
כיצד  המדריך  זהו  ובשבילה  לכריכה,  מכריכה  בשקיקה  אותן  שקראה 
לחגוג את החג כהלכתו. בביקור בית אחר התלהבה בעלת הבית מאוד 
והביאה לפעילים צ'ק בסך אלפי שקלים, באומרה שמכיוון שהיא רואה 
זקוק  מי  יודעים  הנכם  הסתם  מן  בשכונה,  כאן  בית  לכל  מגיעים  שהם 

לעזרה לקראת החג ועל כן אבקש שתחלקו זאת לכמה משפחות...

כמה מילים לסיום...

(ש"פ  נולדתי  בו  שביום  בכך  אתכם  לשתף  יכול  אני  אישית,  בנימה 
בלק, ט"ז תמוז תשל"ד) הרבי דיבר בהתוועדות על שתי נקודות: האחת 
על  'אחד  אישית,  בצורה  נידחים  במקומות  לפעול  ששליחותם  שיש 
אחד' ולאו דווקא לעמוד בכיכרות מרכזיים כמו בטיימס סקוור, וגדולה 
מעלתם. והנקודה השניה – 'מבצע מזוזה' אותו הרבי התחיל באותה שנה. 

המוטיבים  שני  שאלו  ראיתי  בשליחות  לעסוק  שהתחלתי  מאז  ואכן, 
המרכזיים אליהם סוף סוף אני מגיע... אני חושב שזו גם הייחודיות של 
"פעילי חב"ד", העוסקים בעבודה אחד על אחד, בצורה פרטנית ואישית 
וממש כבמבצע מזוזה – מגיעים אל פתח ביתו של היהודי ולא רק מבחוץ 

אלא אף נכנסים פנימה...

ולסיום: בתקופת המלחמה שחווינו לאחרונה, היו ההנחיות להתכונן 
למצב של ירי טילים ח"ו, וכל אחד היה צריך להכין את ביתו. מכך אנו 
כולו  העולם  את  ולהכין  להתכונן  תפקידנו  חשוב:  מסר  ללמוד  יכולים 
לגאולה, ובלשון הקריאה הידועה, שהתפרסמה בהסכמת הרבי – "הכונו 
לביאת המשיח", אשר הכוונה בזה במובן הפשוט ביותר היא לעבור בית 
אחר בית ובכך להעמידו במצב 'כוננות' ו'התכוננות' לקראת ביאת משיח, 
כך העולם יהיה מוכן בצורה הכי נפלאה לקבלת פני משיח צדקנו תיכף 

ומיד ממש.

הרב שמואל דוידסון
ראש כולל אברכים צמח צדק צפת, שע"י מזכירות 

כ"ק אדמו"ר ורכז פעילי חב"ד בצפת

ברוך ה' יש כאן קבוצה רצינית ואיכותית 
מאנ"ש הפעילים במסגרת זו במרץ. כל 
מי שעושה, מבקר בבתים ומשפיע על 
המשפחות  – מתווספת בו חיות והוא 
מרגיש ביתר שאת שמתקשר בזה לרבי, 
פועלים  וכך  פעולה  ועוד  בית  ביקור  עוד 

את בוא הגאולה.

הרב מנחם מינצברג
מרצה ומוסר שיעורים

פעילי  של  היוזמה  כשהחלה  שנה,  לפני 
אך  בשמחה,  הצטרפתי  בצפת,  חב"ד 

החשש מביקורי הבית היה גדול.

זה   – מלא  בפה  לומר  יכול  אני  היום 
דבר גדול מאוד. ממליץ בחום לכל אחד 
טעם   – לשליחות  לצאת  זכה  שלא  מאנ"ש 

וראה כי טוב הוי'!

הרב חיים קומער
מלמד בת"ת חב"ד צפת, מגיש תכנית יהדות 

בשילוב מוזיקלי

במקום ללכת ולחפש במקומות נידחים, 
והגעתי  גר  אני  בו  הבלוק  את  לקחתי 
שאינם  יהודים  של  משפחות  לעשר 
אחרת.  או  כזו  ברמה  תומ"צ  שומרים 
הפך  ביקור  כל  מדהימות!  התוצאות 
המשפחות,  עבור  מיוחדת  חויה  להיות 
ועד שאינם מניחים לי לעזוב את ביתם, וממש מחכים 

למפגש הבא!...

אני חושב שזה דבר עצום, להיות חלק ממערך כזה בו 
בא לידי ביטוי הכח שיש לכל חב"דניק ביכולת להאיר 
ולסיום,  הרבי!  כרצון  שלימות  משפחות  ממש  בפועל 
טיפ חשוב: לא כדאי לפתוח מיד במסר אלא להתעניין 
במשפחה, בילדים ובעבודה. אחר כך הלב נפתח לשמוע 

ולקבל בצורה אחרת לגמרי.

גב' חנה ליפש
משלוחות הרבי, צפת עיר הקודש

והחזק  הרציף  הקשר  הוא  חב"ד'  'פעילי  של  החידוש 
ויקר  חשוב  הוא  מהמבצעים  אחד  (כל  המשפחות.  עם 
עם  כאן,  קבועה),  לא  היא  פעולתו  צורת  אך  כמובן, 
קבלת החומר והערכות הנפלאות, יש משהו יציב וחזק 
משפחות  לאותן  פעם  אחר  פעם  לצאת  אותך  שמחייב 
וזה לא משנה אם זה להיות אצלם דקה או חצי שעה, 
האנשים מרגישים שיש כאן משהו יציב לאורך כל הזמן.

בזמן כזה שבו כולם חשים שהכול מעורער; הכלכלה, 
החינוך, הביטחון וכו'  - חב"ד היא "צוק איתן" שאפשר 

להיתמך בו ואנשים צריכים את זה.



פמוט בעיצוב הרבי
נש"ק'  מ'מבצע  המוכר  הפמוט  צורת  את 
אל  בעצמו.  הרבי  עיצב  העולם,  ברחבי 
של  דוגמאות  חמש  הובאו  הטהור  שולחנו 
מהם  כמה  בין  לשלב  בחר  והרבי  פמוטים 
– הבסיס מפמוט אחד, גוף הפמוט מהשני 

והחלק העליון מהפמוט השלישי.
ביקש  הרבי  תשל"ה,  תמוז  י"ב  לקראת  המבצע,  מתחילת  שנה  כמעט 
שיביאו להתוועדות את הפמוט הבא שעומדים לחלק. אל ההתוועדות 
חרוט  כשעליו  מיוחדת  הקדשה  עם  טהור  זהב  בציפוי  הפמוט  הובא 

מספרו מתחילת המבצע 245,001.

פמוט אישי
בראשית המבצע, עלה רעיון לשלוח לבנות רבות את הפמוט באמצעות 
את  ולתת  לבקר  שעדיף  החליטו  המבצע  מארגנות  אבל  הדואר, 
הפמוטים באופן אישי. השפעת ביקור אישי עמוקה יותר ומבטיחה יחס 

יותר רציני להדלקת הנרות.
כשדיווחו לרבי על ההחלטה עודד מאוד את הגישה הזו והוסיף שמלבד 
בכך  יש  יותר,  חזקה  אישי  בביקור  הנערך  מפגש  שהשפעת  העובדה 

מעלה נוספת - "זכות לנוסעות".

פרסומת מדליקה
ישראל- התמימים  יזמו  תשל"ה  בתמוז 

מ"מטה  גרינבלט  ונתן  גליצנשטיין  צבי 
להדלקת  פרסומת  ירושלים",  חב"ד  נש"ק 
קופסאות  מיליון  שני  על  שהודפסה  נרות 
גפרורים. כשדווחו על כך למזכירות שמעו 
הרבי  את  הטלפון  קו  של  השני  מעברו 

מתבטא בהתפעלות: "שני מיליון?!"

נש"ק של כולם
בסניף הירושלמי של צא"ח פרסמו את "קריאת הקודש" של הרבי ללא 
אזכור של צירוף חוגים אחרים. הרה"ח ר' אברהם פרשן שוחח טלפונית 
את  לגנוז  הוראה  נתקבלה  קצר  זמן  וכעבור  חודקוב,  הרב  המזכיר  עם 
הפרסום. הבינו מכך, שהרבי מבקש להדגיש שלא מדובר בחידוש של 
ליובאוויטש, אלא במנהג שרווח מאז ומתמיד בחוגים רחבים ועתה רק 

מתעורר מחדש.

נש"ק - לא, עיתונים - כן!?
מענה כ"ק אדמו"ר (מכ"ח אדר שני תשמ"א) לבת שכתבה שהדלקת 

נש"ק על-ידה, הוא נגד מנהג משפחתה:

לקרות  שלא   - דורות  כו"כ  ובמשך  הי'  מאז  משפחתה  נשי  מנהג 
פייפערס (=עיתונים), שלא ללמוד כלל לימודי חול, שלא לעשות מֵייק 
לעשת  לא  עכ"פ  או  כמנהגם?  לעשות  מדייקת  בזה  האם  ועוד.  ַאפ 

בפועל נגד מנהגם ובגלוי?
באם מוסיפים בענינים של חושך, פשוט שמוכרח להוסיף בעניני אור.

עיתונים - כן!?
נש"ק - לא,

מענות קודש ואפיזודות בקשר עם מבצע נש"ק 

עם הכרזת המבצע, החלו להישמע 
הקשת.  גווני  מכל  ושאלות  טענות 
על  ובמכתבים  בשיחות  השיב  הרבי 
ותשובה  שאלה  הנה  השאלות.  כל 

אחת לדוגמא: 
הרי  לילדה?  אחד  נר  רק  מדוע 
את  שתקיים  צריך-להיות  חינוך 

כל המצווה בשלימותה!
להלן תשובתו של הרבי, המחולקת למעשה לארבע תשובות, מיום 

כ"ח מר-חשון תשל"ה (החלוקה לכותרות,  על ידי העורך):

א. מרות האם
"הנה מה שעמד נגדי – הוא זה שראיתי כמה וכמה אמהות 
שבשמען ההצעה שגם בנותיהן תדלקנה הנרות ראו בזה פגיעה 
אצל  שגם  חששתי  וביותר  הבנות  על  שלהן  ובמרות  בכבודן 

הבנות יתעורר רגש זה ויבוא לידי ביטוי בפועל כו'.

ב. קשר עם הבית
ממנה  חשוב  שחלק  בקהילה  אחד  רב  כאשר  החשש,  "וגבר 
שומרי תורה ומצוות, ענה בפירוש שחושש להנהיג זאת בקהלתו 
– כיון שעלול לגרום שהבנות הגרות מחוץ לביתן (מאיזה סיבה 
שתהיה) גם לשבת ויום-טוב לא תבואנה לביתן כיון שתוכלנה 
להדליק הנרות בעצמן בדירתן שבפני-עצמן והתוצאות שאפשר 

להיות מזה מובנות.  

ג. חשש למתן הכשר
"ועוד ניתוסף בזה חשש – שלא רציתי להזכירו בפומבי, והוא:

ישנן כמה נשים (ואין הזמן גרמא לחפש בספרים) האומרות 
ד(הדלקת) ב' הנרות הם כנגד האשה ובעלה . . וכשנולדו ילדים 
מוסיפות נר אחד כנגד כל אחד ואחד – להאיר מזלם של כאו"א 

מכל הנ"ל,

והנה ידוע לכבוד-תורתו "ההפקרות" (בלשון נקיה) השוררת 
בהקעמפוס של כמה מהקאלעדז בעניני אישות וכו' – ולאחרי זה 
היש להציע לנערה הדרה שם להדליק ב' נרות?! ובמילא – לא 

פלוג בכל מקום ומצב ביראת-שמים, כמובן.

ד. מן הדין מספיק נר אחד
סימן  שלו  בשולחן-ערוך  הזקן  אדמו"ר  מבאר  ועיקר:  "ועוד 
מלשון  להדיא  דמבואר  ה'  קטן  סעיף  קונטרס-אחרון  רס"ג 
המשנה וכו' ("הנר" – לשון יחיד) דבנר אחד סגי לכל בני ביתו, 
אלא שיש מכוונים ב' כנגד זכור ושמור – היינו שאין זה חלק או 
אפילו פרט דהמצוה וקיומה, כי אם אך ורק כוונה וכוונה נוספת

. .  ועל-פי כל הנ"ל – הצעתי בדווקא רק נר אחד.

4 תשובות
על נר אחד
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מליון ערכות נש"ק
בעקבות ההתעוררות הגדולה, יצאו ארגון נשי חב"ד 
במבצע  שבצאגו"ח  חב"ד  פעילי  מטה  עם  בתיאום 
מיוחד לבנות תלמידות מוסדות חינוך חב"ד: במהלך 
השנה הקרובה יחלקו הבנות מליון 'ערכות נש"ק' (2 

נרונים בקופסא), בכל רחבי הארץ!

חלוקת הערכות לתלמידות מידי יום חמישי תיעשה 
במוסדות החינוך • פרטים אצל רכזות המבצע.

1,000,000
ערכות נש"ק

ד בארה"ק ת"ו • פעילי חב"ד שע"י צעירי-אגודת-חב"ד
חב"

ת 
בנו

שי ו
ן נ

רגו
א

40 שנה
למבצע נש"ק
תשל"ד-תשע"ד
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ביקורי בית - מבצע נש"ק:
לבתי  נצא  הקרובים,  השבועות  במהלך 
המשובע  החודש  על  לשוחח  המשפחות 
הדלקת  מצוות  של  זכותה  ועל  בחגים, 
נרות שבת מידי ערב שבת, הן ע"י בעלת 

הבית והן ע"י הילדות הקטנות.
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הזדרז לפנות לרכז פעילי חב"ד 
באזור מגוריך לקבלת הערכות.

ערכת 
מבצע

מבצע נש"ק בחודש אלול:
בכ"ה מנחם-אב תשל"ה פרסם הרה"ח ר' אפרים 
כ"ק  "ממזכירות  הקודש:  בארץ  אנ"ש  לכל  וולף 
לפעול  שיש  למסור  נתבקשנו  שליט"א  אדמו"ר 
במיוחד בימים אלו ובמיוחד בחודש אלול, בעניין 
במרץ  בזה  ולהשתדל  שבת-קודש,  נרות  מבצע 
הגדול ביותר... בוודאי ידווחו בכל סניף וסניף אל 

כ"ק אדמו"ר שליט"א על הפעולות".

למיזם  הצטפרו  חב"ד  פעילי  מאות   ‹ אלול 
החדש וביקרו בבתיהם של אלפי משפחות עם 
שופרות   500  ‹ תשרי  מהודרת.  דבש  ערכת 
לאפשר  מנת  על  אנ"ש,  לקהילות  חולקו 
לפעילים לצאת בראש-השנה ל'מבצע שופר'. 
היום •  במצוות  זוכו  יהודים  מ-50,000  למעלה 
בבסיסי  חג  אווירת  הכניסו  ניידות  סוכות   25
כסלו  הארץ.  רחבי  בכל  הערים  ובמרכזי  צבא 
'דמי- ערכות  מהודרות,  בחנוכיות  מצויידים   ‹
אלפי  חנוכה'  ל'מבצע  יצאו  וספוגניות  חנוכה' 
פעילים לפקוד את בתי המשפחות • 500 חנוכיות 
גג לרכב שסובסדו לפעילי חב"ד, נעו בעשרות 
במרכזי  הרבי  שלוחי  שארגנו  אור  שיירות 
הערים. שבט › גם 'ראש השנה לאילנות' לצד 
ערכת פירות יבשים, היו סיבות טובות ל'ביקורי 
והמאכלים.  הפירות  כשרות  בנושא  בית' 
אדר › בימים שלפני ימי הפורים כמו גם בחג 
בערכות  מצויידים  הפעילים,  הגיעו  עצמו, 
'משלוח מנות' להביא את 'מבצע פורים' לבתי 
הניקיונות,  עבודת  באמצע   ‹ ניסן  המשפחות. 
הקדישו הפעילים כמה ערבים ל'מבצע מצה' - 
לבקר בבית המשפחות ולהעניק להם שלישיית 
חב"ד  לבתי  נשלחו  החג  סוף  לקראת   • מצות 
יין  בקבוקי  מצות,  ק"ג  מאות  אנ"ש  ולקהילות 
משיח  סעודות  עריכת  עבור  לפעיל'  ו'מדריך 
קיבל  תורה  מתן  חג   ‹ סיון  הכנסת.  בבתי 
לבקר  הגיעו  הפעילים  כאשר  מיוחד  ריענון 
מאכלי  'ערכת  להם  להעניק  המשפחות,  בבית 
חלב' ולהזכירם לבוא יחד עם ילדיהם לקריאת 
עשרת הדיברות. מנחם אב › לספרייתם של 
התווספו -  הארץ  ברחבי  כנסת  בתי  כ-10,000 
באמצעות שלוחי הרבי ופעילי חב"ד - 2 ספרים 
ו'את   - קודש  אגרות  אוצר  הרבי:  של  מתורתו 

עלית' (ליקוט שיחות לנשים ובנות).

y.w. designgraphic :עימוד ועיצוב

מבצע שופר
שופר'  ל'מבצע  נצא  בראש-השנה 
במצוות  רבים  יהודים  לזכות  ע"מ 

היום. פרטים אצל הרכזים.

נרות שבת מידי ערב שבת, הן ע"י בעלת 
הבית והן ע"י הילדות הקטנות.

ערכת
מבצע


