
62 | שביעי גיליון 342 | ג' באדר א' תשע"ט | 08.02.19

בית כנסת אחד בשבוע

bashtiblach@shvii.co.il בתי כנסת המעוניינים להשתתף במדור, אנא פנו למייל  ………

נחם'כפר חב"ד
בית כנסת 'בית מ

קצת היסטוריה: 
בחודש ני�נ תשל"ח חנכנו 

את בית הכנ�ת, שנבנה על 
גבי בית כנ�ת קטנ שבו התפללו 

התושבימ מאז הקמת הכפר בשנת 
תש"ט. לקראת האירוע, נ�ע הגבאי ר׳ 
זושא ריבקינ לרבי מלובביצ' זי"ע, על 
מנת להזמינ אותו לחנוכת הבית. הרבי 
העניק לו כתר ל�פר תורה ועוד 1,800 
דולר לכל אחד שחתמ על טופ� הזמנה. 
בית הכנ�ת נקרא באישור של הרבי על 

שמו, והוא משמש גמ לאירועימ 
מרכזיימ של ח�ידות חב"ד.

נוסחי תפילות: 
נו�ח האר"י ז"ל כמנהג 

הח�ידימ, תוכ הקפדה על 
מנהגי חב"ד.

גבאים: 
האחימ ר׳ יו�פ (57), ובנימינ 
(56) למשפחת ריבקינ, בעלי 

'קייטרינג ריבקינ'. 

דמויות בולטות: 
הרב משה הורוביצ 

(המכונה בפי כל - הגבאי 
הרוחני), ראש כולל תפארת זקנימ 

ומשמש הרוח החיה בבית הכנ�ת 
שלנו. הרב הורוביצ דואג מידי שבת 

שמישהו יחזור על שיחה של הרבי 

בשבת לפני קריאת התורה, מי 
שידברו בהתוועדות ועוד. הרב 

יקותיאל גרינ, מחבר �דרת ה�פרימ 
על התניא ועוד. ר׳ בנימינ ליפשיצ, 

�גנ מועצת שדות דנ. הרב יעקב 
אדרעי, מרבני אור יהודה.

נחטף בקידוש: 
בכל שבת לאחר התפילה 

נערכ קידוש גדול עמ 
צ'ולנט איכותי, קיגל ירושלמי ברמה 

הכי גבוהה, שפע מאכלימ חגיגיימ 
של קייטרינג ריבקינ וכמובנ יינ 

המשמח (משקה ווי�קי).

עזרת הנשים: 
נמצאת בקומה השניה 

של בית הכנ�ת, עמ מבט 
לנעשה למטה לאורכ התפילה 

וקריאת התורה. בנות צעירות, 
מבוגרות וזקנות, מגיעות מידי שבת 

לתפילות ולשיעורימ השונימ 
המתקיימימ בבית הכנ�ת. 

לאחר התפילה נערכ קידוש חגיגי 
בהשתתפות כלל הקהילה ובעזרתנ 

של הנשימ היקרות.

רגע בלתי נשכח: 
לרגל הכנ�ת �פר תורה 

שנערכה בי״ט בכ�לו 
תשמ״א, על ידי ארגונ נשי ובנות 

חב״ד לזכות הרבי מלובביצ' ואשתו 
הרבנית חיה מושקא, נ�ע הגבאי ר׳ 

זושא ריבקינ להזמינ את הרבי 
להשתתפ באירוע. הרבי ערכ 

התוועדות פתאומית לכבוד המעמד 
יומיימ קודמ והעניק לו כמתנה כתר 

ויד ל�פר תורה. בשנה האחרונה נכתב 
על ידי ארגונ נשי חב"ד �פר תורה 

לע"נ הרבנית חיה מושקא ע״ה לכבוד 
יומ השנה ה-30 שלה. בהגרלה 

שנערכה בינ התורמימ לכתיבה ולאיפה 
יכנ� �פר התורה, זכה הגבאי ר׳ 
בנימינ ריבקינ שבחר כמובנ בבית 

הכנ�ת 'בית מנחמ'. ביומ רביעי כ"ג 
בשבט התקיימה הכנ�ת �פר התורה 

לבית הכנ�ת.

אסור לפספס: 
מדי שנה מתקיימימ באולמ 

בית הכנ�ת התוועדויות 
מרכזיות בחג הגאולה י״ט כ�לו וי״א 
ני�נ (יומ הולדתו של הרבי מלובביצ' 

זי״ע), והקפות שניות המתקיימות 
במוצאי שמחת תורה בהשתתפות אלפי 

איש, בהמ אישי ציבור.

מילה שלנו: 
בית הכנ�ת פתוח 24/7. 

במרתפ בית הכנ�ת יש גמ 
מקווה גדול ויפה הפתוח כל שעות 

היומ. ברוכימ הבאימ.

שילה פריד
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