
בינינו
ניוזלטר נשי חב"ד צפת

 ארגון נשי חב"ד שמח לשתף אתכן בפעילויות נשי חב"ד צפת בחודש חשוון. 
גם חודש חשון, הנראה לכאורה חודש אפרורי ושגרתי, מלא בפעילות שגרתית ועניפה.

פותחים בדבר מלכות
מכתב תשובה מהרבי שהתקבל באמצעות האגרות קודש, 
חב"ד  נשי  של  חשון  מר  כ'  בהתוועדות  רו,  עמוד  יט  כרך 

צפת.

ועד נשי חב"ד בכפר חב"ד
ה' עליהן תחיינה

נשי חב"ד  נכונה ההצעה להוציא לאור חוברת של  בכלל 
ע"י  ומובן שצריכה להיות בשפה המדוברת  ת"ו,  בארה"ק 
תכלית  שהרי  ת"ו,  בארה"ק  אשר  ישראל  ובנות  נשי  רוב 
ארגון נשי ובנות חב"ד, היא לקרב נשי ובנות ישראל מכל 

החוגים ובואפן דמוסיף והולך....

ג)רו אגדות־קודשמרי

ז׳ריג

תשי׳כ אדר, ה׳ ב״ה,
ברוקלין.

 חב״ד בכפר חב״ד נשי ועד
תחיינה עליהן ה׳

ושלום! ברכה

שבט, מי׳׳ט למכתבן במענה

 ומובן ת״ו, באה״ק חב״ד נשי של חוברת להו״ל ההצעה נכונה בכלל
 אשר ישראל ובנות נשי רוב ע״י המדוברת השפה באותה להיות שצריכה
 ובנות נשי לקרב היא חב״ד ובנות נשי ארגון תכלית שהרי ת״ו, באה׳׳ק
והולך. דמוסיף ובאופן החוגים מכל ישראל

 זו ערבית בשפה וכן אידית בשפה מדור — כן גם הי׳ שכדאי אלא
וכו׳. ממרוקו שעלו הספרדיות ישראל ובנות אחינו נשי ע״י המדוברת

 בישוב יערך החוברת בשביל שהחומר - הוא כפול שתנאי אלא
 נשי חוברות, איזו כאן הו״ל שכבר וכיון וכלל, כלל בחפזון ולא הדעת
ל הרי אצלן, נמצאות שבודאי דכאן, חב״ד קי  התכנית עליהן זה יו

 לשנות שצריכים פרטים ישנם שבודאי אף לאור, וההוצאה וההכנה
ם דכאן מהחוברת וכו׳. ת״ו אה״ק לתנאי מתאי

 חב״ד, ובנות נשי ארגון להרחיב בידן, יצליח ה׳ שחפץ רצון ויהי
 מתוך זה ויהי׳ ת״ו, באה״ק אשר חב״ד מוסדות שאר עם פעולה בשתוף
לבב. וטוב ושמחה מנוחה

 הוא מודגש הרי ישראל, ובנות נשי השתתפות וחשיבות ערך וגודל
 ומרדכי המלכה אסתר ע״י הנס שהי׳ הבע״ל הפורים דימי בענין ג״כ

בזה. חז״ל וכסיפורי היהודי,

האמור. בכל ומפורטות לבשו״ט בברכה

מלווה מלכה
יישר כח לאחראיות הגב' ריעות מינה דוריאן והגב' מירב ינאי.

התוועדות מלווה מלכה, י"א חשון, יום הילולת רחל אמנו עם הגב' רחל סינואני

התוועדות 'ברוכות הבאות מבית חיינו'
בהנחיית הגב' שרה פויזן בבית הגב' חנה שירה מרנץ



צוות י"ט כסלו המסור ישב כבר ל-3 אספות ארוכות, בשביל להפיק לנו התוועדות מיוחדת 
עם השקעה בכל הפרטים הקטנים, כפי מיטב המסורת. יום שני י"ח כסלו בשעה 20:00 
https://secure.cardcom. בבית הכנסת 'היכל לוי יצחק'. ההרשמה מראש במחיר מוזל

 solutions/e/xn3d

צוות יום חינוך בחנוכה התאסף לחשיבה ובניית יום עיון שיעסוק בכל הנושאים האקטואליים, 
שיתאימו לכל אשה בקהילה. יום רביעי כ"ז כסלו, 8:30-13:00. הרצאות, סדנאות, ארוחת 

בוקר ועוד.

הגב'  בארגון  צעירות פלוס  חב"ד  נשי  צוות  מיסוד של  במהלך החודש התקיימה אסיפת 
דבורה בריל, הגב' ריקי קיסין והגב' חנה בקרמן. היכונו לאירוע פתיחה שיתקיים בחודש טבת.

נשי חב"ד צפת מארגנות כרטיס הגרלה לנסיעה לרבי מה"מ, הניתן למימוש עד חנוכה ה'תשפ"ג 
https://secure.cardcom.solutions/e/xCFd

תודה לגב' עטי אייזנברג על השיתוף בתמונות
NCHABADZ@GMAIL.COM לעדכונים ושליחת דיווחים ותמונות      

 עם הרב יפתח לוזיה  (באמצעות הזום)מלווה מלכה פרשת חיי שרה 

 

 

 

 

 

 

 חשוון, יום הולדתו של הרבי הרש"ב-התוועדות כ' מר
 נר עם הגב' מלכה וילישאנסקי אבבית משפחת ברו

 

 

 

 

 

 

 מדרשיה 

 .בבית הגב' אילה לבקיבקרמתקיימת מדרשיה מידי יום שלישי 
עם לימוד חומש  12:00

רחל הנדל. המשפיעה חיה 
לימוד הלכות שבת עם  13:00

 .הרב שוואב

 

 שיעור לחיות עם הפרשה עם הגב' חומי נבון
 20:30בשעה באמצעות הזום( מידי יום שלישי )

 

 אמירת תהלים בשבת מברכים 

 בשבת מברכים חודש תשרי זכתה הגב' אתי אוחיון.

 .חשוון זכתה הגב' אסתר בייטשבשבת מברכים חודש 

 .בשבת מברכים חודש כסלו זכתה הגב' בלומי לנדא

 

 

 מבזקים  

אמירת תהלים בשבת מברכים
בשבת מברכים חודש תשרי זכתה הגב' אתי אוחיון.

בשבת מברכים חודש חשוון זכתה הגב' אסתר בייטש.
בשבת מברכים חודש כסלו זכתה הגב' בלומי לנדא.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מלווה מלכה פרשת חיי שרה 
)באמצעות הזום( עם הרב יפתח לוזיה

 עם הרב יפתח לוזיה  (באמצעות הזום)מלווה מלכה פרשת חיי שרה 

 

 

 

 

 

 

 חשוון, יום הולדתו של הרבי הרש"ב-התוועדות כ' מר
 נר עם הגב' מלכה וילישאנסקי אבבית משפחת ברו

 

 

 

 

 

 

 מדרשיה 

 .בבית הגב' אילה לבקיבקרמתקיימת מדרשיה מידי יום שלישי 
עם לימוד חומש  12:00

רחל הנדל. המשפיעה חיה 
לימוד הלכות שבת עם  13:00

 .הרב שוואב

 

 שיעור לחיות עם הפרשה עם הגב' חומי נבון
 20:30בשעה באמצעות הזום( מידי יום שלישי )

 

 אמירת תהלים בשבת מברכים 

 בשבת מברכים חודש תשרי זכתה הגב' אתי אוחיון.

 .חשוון זכתה הגב' אסתר בייטשבשבת מברכים חודש 

 .בשבת מברכים חודש כסלו זכתה הגב' בלומי לנדא

 

 

 מבזקים  

התוועדות כ' מר-חשוון, 
יום הולדתו של הרבי הרש"ב

בבית משפחת ברואנר עם הגב' מלכה וילישאנסקי

מדרשיה
בבית  מדרשיה  מתקיימת  שלישי  יום  מידי 
חומש  לימוד   12:00 לבקיבקר.  אילה  הגב' 
עם המשפיעה חיה רחל הנדל. 13:00 לימוד 

הלכות שבת עם הרב שוואב.

שיעור לחיות עם הפרשה 
עם הגב' חומי נבון
)באמצעות הזום( 

מידי יום שלישי בשעה 20:30

מבזקים
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