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עיריית ביתר עילית
והמרכז הקהילתי מגישים:

ִים, ִּיֹות וְחִידֹונ קַו תֹּכֶן גָּדּוׁש בְּסִּפּורִים תָּכְנ
פָּחָה ל שִׂמְחָה לְכָל הַמִּשְׁ מָלֵא רְגָעִים שֶׁ
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דבר
המרכז

הקהילתי

תושבים נכבדים וילדים יקרים,
עברנו ב"ה את ראש השנה ויום הכיפורים 

בהתעלות מיוחדת אותה מצאנו דווקא בימי 
הקורונה המאתגרים, והנה אנו מגיעים לימי 
השמחה – חג הסוכות הבא עלינו לטובה.

השנה, נחגוג את חג האמונה הזה ואת מצוות 
השמחה הייחודית לו באופן שונה, תואם לציווי 

החשוב "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", 
אך דווקא בשל כך, נכניס עוד יותר שמחה 

פנימית ואמתית בכל אחת ממצוות החג, נארח 
בכבוד את האושפיזין העילאין שיבואו לסוכתנו, 
נתאחד ונהנה עם המשפחה הגרעינית ונזכה 
בעז"ה להרגיש את ענני הכבוד העוטפים אותנו.
נקדם בברכה את שישו ושמחו – האורחים 

המשמחים של ביתר – שילוו אותנו לאורך ימי 
החג בקו התוכן המוכר "קורוגע". 

כמסורת ה"קורוגע", הקו עשיר בתוכן מוקפד לכל 
המשפחה, בכל יום חידושים סיפורים וחידודים, 

שיחות חג, מתכונים, שידורים חיים ממיזם 
"ממרפסות השואבה" ובקיצור – שישו ושמחו.

בגדר "אין מזרזין אלא למזורזין", נבקש מכל 
משפחה ומשפחה לשים לב לשכנים ובעיקר 

למבוגרים שבינינו, הרימו טלפון להפגת הבדידות 
ובדקו האם וכיצד ניתן לסייע, אם בקניות ואם 
במשלוח אוכל מבושל ומיני מאפה, הכל כמובן 

בהתאם להנחיות 
כדי שגם להם יהיה חג שמח!!!

הערכה ותודה גדולה לצוות המנהלה והרכזות 
במרכז הקהילתי העובדות במסירות ויצירתיות 

אין קץ לאורך התקופה כולה מתוך מחשבה 
ודאגה להעלאת החוסן הקהילתי ורווחת התושבים. 

תודה לשותפות בהגשה המוקפדת: 
מנגה הפקות וסטודיו ארטופ.

ברכות לעוסקים בצרכי ציבור באמונה 
העומדים לימיננו בעצה ותבונה: ראש העיר 
הר' מאיר רובינשטיין, סגן רה"ע ומחזיק תיק 
תרבות הר' דוד זלץ, רמ"ט רה"ע הר' יהודה 

דייטש, מנהל אגף תרבות הר' יעקב טורנהיים 
וחברי הנהלת המרכז הקהילתי.
בברכת חג שמח ומועדים לשמחה

מתוך בריאות איתנה
ד. קרויזר

מנהלת המרכז הקהילתי
ניהול פרויקט והפקה: חדוי אשלג

איור: מוטי הלר
מידול דמות קורוגע: איריס אוגלי

הוקלט באולפני: דורמיקס
הפעלת אושפיזפון:  קליכיף
עיצוב גרפי: רחלי ברנשטיין 
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ַחג ָשֵׂמַח ְבֵּביָתר!

ְהיֶה ָאז ִמי ִתּ
ֶרת ָבִּעיר? ָפָּחה ַהְמֻּאֶשּׁ ַהִמְּשׁ

יִּצְבְּרּו עַד לְסִּיּום הַפְּעִילּות אֶת מִסְפַּר  פָּחֹות שֶׁ הַמִּשְׁ
ּׁשֹו וְשִׂמְחּו  ׂמְחָה הַגָּבֹוהַּ בְּיֹותֵר יְקַבְּלּו מִשִּׁ נְקֻּדֹות הַשִּ

מַאֲרַז שִׂמְחָה מַקְפִּיץ ּומְשַׂמֵּחַ בִּמְיֻחָד!

ֵאיךְ צוְֹבִרים נְֻקדּוֹת?
רּויֹות! יֵׁש ַהְרֵבּה ֶאְפָשׁ

בְּכָל יֹום ּתּוכְלּו לִפְתֹּר אֶת הַחִידֹות בַּּנֹוֵשׂא הַּיֹומִי 
וְלִצְבֹּר מֵאֹות נְֻקּדֹות.

חִידֹון הַטְּרִיוְיָה בְּנֹושֵׂא חַג הַסֻּּכֹות
אֵלֹות נֹוסָפֹות, ּי יֹום בִּשְׁ ֵ מִתְעַדְכֵּן מִד

כָּל תְּׁשּובָה נְכֹונָה תְּזַכֶּה אֶתְכֶם בִּנְקֻּדֹות.
בְּכָל יֹום ַאחַר הַצָּהֳרַיִם תִּתְַקיֵּם פְּעִילּות מְיֻחֶדֶת 

ם ּתּוכְלּו לִצְבֹּר עֹוד מֵאֹות נְֻקּדֹות  פִּיז פֹון- שָׁ בָּאֻשְׁ
נֹוסָפֹות. ָאז לְמָה ַאתֶּם מְחַכִּים? 

ו וְהַתְחִילּו לֶאֱסֹף נְֻקּדֹות ִשׂמְחָה! רּו עַכְָשׁ הִתְַקְשּׁ
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 אז מה יש לנו היום? שמחה של מצוה!
לּוָחה 0 ַעל ְמנַת לִצְבֹּר נְֻקּדֹות. ם בְִּשׁ יֵׁש לְֵהָרֵשׁ

ְׂמָחה ַהּיֹוִמי  נֹוֵשׂא ַהִשּ
לּוָחה זֹו ּתּוכְלּו לֲַענֹות ַעל ַהִחיָדה אֹו ָהֶאְתגָּר  בְִּשׁ

כְנִית ַהּיֹוִמית  מַֹע ֶאת ַהִסּּפּור אֹו ַהָתּ ַהּיֹוִמי, לְִשׁ
וְלִצְבֹּר עֹוד נְֻקּדֹות.

לּוָחה זֹו ּתּוכְלּו לִצְבֹּר ֶאת ֵמַרב ַהנְֻּקּדֹות.  בְִּשׁ
ַאר  מַֹע ֶאת ַהִחידֹונִים וְָהֶאְתגִָּרים גַּם בְִּשׁ ּתּוכְלּו לְִשׁ

ֲחִמיצּו! ַהיִָּמים ַאךְ לֹא לִצְבֹּר נְֻקּדֹות. ַאל ַתּ

ִחידֹון ַהְטִּריוְיָה ַהגָּדֹול 
לֹוׁש ָרמֹות לּוָחה זֹו ִחידֹון ַהְמֻּחלָּק לְָשׁ בְִּשׁ

ָפָּחה ּתּוכַל לֵָהנֹות. כָּל ַהִמְּשׁ כְֵּדי ֶשׁ
ֵאלֹות בְּנֹוֵשׂא ַחג ַהֻסּּכֹות.  ינֹות לָכֶם ְשׁ בִַּחידֹון ַמְמִתּ

ֵאלֹות נֹוָספֹות, בְּכָל יֹום ִמְתוְַסּפֹות לִַחידֹון ְשׁ
לּוָחה ַעל ְמנַת לְִהְתַעְדכֵּן כַּנְּסּו ִמֵדּי יֹום לְִשׁ

וְלִצְבֹּר ֶאת ֵמַרב ַהנְֻּקּדֹות

כִים ִשׂיׂשּו וְִשְׂמחּו וְסֹוד ָהֲעָרבָה - ִסּפּור בְֶּהְמֵשׁ
ִשׂיׂשּו וְִשְׂמחּו ַמגִּיִעים לְַסבָּא ְקלּוגֶר לְַסיֵַּע בִּבְנִיַּת 

ַהֻסּכָּה. ַסבָּא חֹוֵשׂף בְִּפנֵיֶהם ֶאת ִסּפּור יַלְדּותֹו כְִּפי 
ֵמּעֹולָם לֹא ֻסַפּר. ֶפֶּרק ָחָדׁש ִמֵדּי יֹום. ֶשׁ

ִסּפּוִרים
לּוָחה 2  לְנֹוחּוְתכֶם, ַהִסּּפּוִרים ָהעֹולִים בְִּשׁ

לּוָחה זֹו בְִּמֻרכָּז. יֹוִפיעּו בְִּשׁ

ְׂמָחה ּדּור ַחי ִמִמְּרְפּסֹות ַהִשּ ִשׁ
לֹּא ָרָאה ִשְׂמַחת בֵּית ַהּׁשֹוֵאבָה "ִמי ֶשׁ

לֹא ָרָאה ִשְׂמָחה ִמיָָּמיו"
ָעה 21:00 ּתּוכְלּו לְַהֲאזִין  ִמֵדּי ֶעֶרב, ֵהֵחל ֵמַהָשּׁ

לְִשְׂמַחת בֵּית ַהּׁשֹוֵאבָה ַהִמְּתַקיֶֶּמת בִָּעיר.

ִפּיז- פֹון ֻאְשׁ
לּוָחה זֹו ּתּוכְלּו לְִהצְָטֵרף לְִחידֹון בְִּשׁ

ּדּור ַחי וְלִצְבֹּר עֹוד נְֻקּדֹות. בְִּשׁ
עֹות לּוָחה ְפִּעילָה  בְּכָל יֹום בֵּין ַהָשּׁ ַהְשּׁ

15:00-16:00 לְבָנִים 
עֹות 17:00 - 16:00 לְבָנֹות. ּובֵין ַהָשּׁ

צְבְּרּו בְִּפִעילּות זֹו ִתּ ַהנְֻּקּדֹות ֶשׁ
ּבֹונְכֶם ִמֵדּי ֶעֶרב.  יְִתוְַסּפּו לְֶחְשׁ

ל ִשׂיׂשּו וְִשְׂמחּו  ַהִפּנָּה ַהּיֹוִמית ֶשׁ
ינּו לָכֶם ִשׂיׂשּו וְִשְׂמחּו ִמֵדּי יֹום  לּוָחה זֹו יְַמִתּ בְִּשׁ

ְׂמָחה. וִיַסְפּרּו לָכֶם ָמה קֹוֶרה ַהּיֹום בְַּקו ַהִשּ

לוּחוֹת: ְפִריט ְשׁ ַתּ

תפריט שלוחות:

 1
0

2

3

4

5
6
7

ִשׂיחֹות ַחג ְמרֹוְממֹות
לִיָט"א ֵמֵאת ַרבָּנֵי ָהִעיר ְשׁ 8

י ִעְדּכּונִים ּוַמצַּב צְבִיָרה ִאיִשׁ
מַֹע ִעְדּכּונִים ֲחׁשּובִים  לּוָחה זֹו ּתּוכְלּו לְִשׁ בְִּשׁ
לָּכֶם. ְׂמָחה ֶשׁ ּולְִהְתַעְדכֵּן ַעל ַמצַּב נְֻקּדֹות ַהִשּ 9
02-5488337 חייגו

עכשיו

ת ו כ ו ס ה ג  ח י  מ י ל ד  ח ו י מ ר  פ ס מ

5

יֹום ִראׁשֹון, ט"ז בְִּּתְׁשֵרי

יֹום ֵׁשנִי, י"ז בְִּּתְׁשֵרי 

ָאז ָמה יֵׁש לָנּו ַהּיֹום?

ָאז ָמה יֵׁש לָנּו ַהּיֹום?

ל ִמְצָוה! ְמָחה ׁשֶ שִׂ

ְמַחת ָחָתן ְוַכלָּה! שִׂ

עֵד ֹו הַּמ ל  ֹו ח ל  ׁשֶ ן  ֹו ׁש א רִ ם  ֹו י

עֵד ֹו הַּמ ל  ֹו ח ל  ׁשֶ ִי  נ ׁשֵ ם  ֹו י

9:00 ּבֶֹקר טֹוב ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו / ְׁשלּוָחה 1

ִמ9:00 ּבַּבֶֹקר וְַעד 21:00 ּבַּלַיְלָה ּתּוכְלּו לְִפּתֹר ֶאת ַהִחידֹון 
ַהּיֹוִמי-  ִחידֹון ַהִּמצְוֹות / ְׁשלּוָחה 2

ִסּפּור ְמיָֻחד "ֶאְתרֹוג ּבְנִיחֹוַח ּגַן ֵעֶדן" / שלוחה 7

שיחת חג / שלוחה 8  
מרא דאתרא הרב הגאון ר' חיים אלעזר וויס שליט"א

מרא דאתרא הרב הגאון ר' יעקב תופיק אביעזרי 
שליט"א

ִחידֹון ְטִריוְיָה 
ּבְנֹוֵׂשא ַחג ַהֻּסּכֹות / ְׁשלּוָחה 3

12:00 ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו וְסֹוד ָהֲעָרבָה | ֶּפֶרק 1 / שלוחה 5

אּוְׁשִּפיזְפֹון- ָאב ּוֵבן ּבֹואּו נְִתּבֹונֵן
ִחידֹון ַהְּקלִיְקִרים ּבְנֹוֵׂשא ָהֻאְׁשִּפיזִין,

צֹובְִרים עֹוד נְֻקּדֹות ִׂשְמָחה!
16:00 -15:00 ִחידֹון לְבָנִים
17:00 -16:00 ִחידֹון לְבָנֹות

21:00 ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה
ִׁשּדּור ַחי ִמִּמְרְּפסֹות ַהּׁשֹוֵאבָה

1 9:00 ּבֶֹקר טֹוב ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו / ְׁשלּוָחה 

21:00 ּבַּלַיְלָה ּתּוכְלּו לְִפּתֹר ֶאת ִחידֹון  ִמ9:00 ּבַּבֶֹקר וְַעד 
2 ַהֲחֻתּנֹות וְַהִחידֹון ַהּמּוזִיָקלִי/ ְׁשלּוָחה 

 8 ְרִׁשיַמת ַהִּׁשיִרים בעמוד 

שיחת חג / שלוחה 8 
חבר הבד"ץ הרב הגאון

2 ר' ישראל ברזובסקי שליט"א / שלוחה 

2 ַהַּׁשְדכָנִית ְפרּוָמה ּבְִסֶטנְְּדַאּפ| לְנִָׁשים ִּבלְַבד  / ְׁשלּוָחה 

5 2  / שלוחה  12:00 ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו וְסֹוד ָהֲעָרבָה | ֶּפֶרק  

אּוְׁשִּפיזְפֹון- נְַטֵּפס, נֲַעקֹב ְּבֻסּלַם יֲַעקֹב
ִחידֹון ַהְּקלִיְקִרים ּבְנֹוֵׂשא ָהֻאְׁשִּפיזִין, 

צֹובְִרים עֹוד נְֻקּדֹות ִׂשְמָחה!
-15:00 ִחידֹון לְבָנִים  16:00
-16:00 ִחידֹון לְבָנֹות  17:00

21:00 ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה
ִׁשּדּור ַחי ִמִּמְרְּפסֹות ַהּׁשֹוֵאבָה

     



5

יֹום ִראׁשֹון, ט"ז בְִּּתְׁשֵרי

יֹום ֵׁשנִי, י"ז בְִּּתְׁשֵרי 

ָאז ָמה יֵׁש לָנּו ַהּיֹום?

ָאז ָמה יֵׁש לָנּו ַהּיֹום?

ל ִמְצָוה! ְמָחה ׁשֶ שִׂ

ְמַחת ָחָתן ְוַכלָּה! שִׂ

עֵד ֹו הַּמ ל  ֹו ח ל  ׁשֶ ן  ֹו ׁש א רִ ם  ֹו י

עֵד ֹו הַּמ ל  ֹו ח ל  ׁשֶ ִי  נ ׁשֵ ם  ֹו י

9:00 ּבֶֹקר טֹוב ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו / ְׁשלּוָחה 1

ִמ9:00 ּבַּבֶֹקר וְַעד 21:00 ּבַּלַיְלָה ּתּוכְלּו לְִפּתֹר ֶאת ַהִחידֹון 
ַהּיֹוִמי-  ִחידֹון ַהִּמצְוֹות / ְׁשלּוָחה 2

ִסּפּור ְמיָֻחד "ֶאְתרֹוג ּבְנִיחֹוַח ּגַן ֵעֶדן" / שלוחה 7

שיחת חג / שלוחה 8  
מרא דאתרא הרב הגאון ר' חיים אלעזר וויס שליט"א

מרא דאתרא הרב הגאון ר' יעקב תופיק אביעזרי 
שליט"א

ִחידֹון ְטִריוְיָה 
ּבְנֹוֵׂשא ַחג ַהֻּסּכֹות / ְׁשלּוָחה 3

12:00 ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו וְסֹוד ָהֲעָרבָה | ֶּפֶרק 1 / שלוחה 5

אּוְׁשִּפיזְפֹון- ָאב ּוֵבן ּבֹואּו נְִתּבֹונֵן
ִחידֹון ַהְּקלִיְקִרים ּבְנֹוֵׂשא ָהֻאְׁשִּפיזִין,

צֹובְִרים עֹוד נְֻקּדֹות ִׂשְמָחה!
16:00 -15:00 ִחידֹון לְבָנִים
17:00 -16:00 ִחידֹון לְבָנֹות

21:00 ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה
ִׁשּדּור ַחי ִמִּמְרְּפסֹות ַהּׁשֹוֵאבָה

1 9:00 ּבֶֹקר טֹוב ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו / ְׁשלּוָחה 

21:00 ּבַּלַיְלָה ּתּוכְלּו לְִפּתֹר ֶאת ִחידֹון  ִמ9:00 ּבַּבֶֹקר וְַעד 
2 ַהֲחֻתּנֹות וְַהִחידֹון ַהּמּוזִיָקלִי/ ְׁשלּוָחה 

 8 ְרִׁשיַמת ַהִּׁשיִרים בעמוד 

שיחת חג / שלוחה 8 
חבר הבד"ץ הרב הגאון

2 ר' ישראל ברזובסקי שליט"א / שלוחה 

2 ַהַּׁשְדכָנִית ְפרּוָמה ּבְִסֶטנְְּדַאּפ| לְנִָׁשים ִּבלְַבד  / ְׁשלּוָחה 

5 2  / שלוחה  12:00 ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו וְסֹוד ָהֲעָרבָה | ֶּפֶרק  

אּוְׁשִּפיזְפֹון- נְַטֵּפס, נֲַעקֹב ְּבֻסּלַם יֲַעקֹב
ִחידֹון ַהְּקלִיְקִרים ּבְנֹוֵׂשא ָהֻאְׁשִּפיזִין, 

צֹובְִרים עֹוד נְֻקּדֹות ִׂשְמָחה!
-15:00 ִחידֹון לְבָנִים  16:00
-16:00 ִחידֹון לְבָנֹות  17:00

21:00 ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה
ִׁשּדּור ַחי ִמִּמְרְּפסֹות ַהּׁשֹוֵאבָה

     



6

יֹום ְׁשלִיִׁשי, י"ח בְִּּתְׁשֵרי 

יֹום ְרִביִעי, י"ט בְִּּתְׁשֵרי 

ָאז ָמה יֵׁש לָנּו ַהּיֹום?

ָאז ָמה יֵׁש לנּו ַהּיֹום?

ְמַחת ַהגְֻּאלָּה! ְמחוּ בְּשִׂ ישׂוּ ְושִׂ שִׂ

ר ְויַיִן ָבשָׂ ְמָחה ֶאלָּא בְּ ֵאין שִׂ
ֲחגִיגַת ְטָעִמים ְּבֵביָתר!

עֵד ֹו הַּמ ל  ֹו ח ל  ׁשֶ י  ׁשִ ִי ל ׁשְ ם  ֹו י

עֵד ֹו הַּמ ל  ֹו ח ל  ׁשֶ עִי  ִי ב רְ ם  ֹו י

9:00 ּבֶֹקר טֹוב ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו / ְׁשלּוָחה 1
ִמ:9:00 ּבַּבֶֹקר וְַעד 21:00 ּתּוכְלּו לְִהְׁשַּתֵּתף
ּבְִמִׂשיַמת ְמָקְרבִים ֶאת ַהּגְֻאּלָה / ְׁשלּוָחה 2

יַלְֵדי ּבֵיָתר ְמָקְרבִים ֶאת ַהּגְֻאּלָה!
ִחְׁשבּו ֵאיךְ ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלָכֶם יְכֹולָה לְָקֵרב ֶאת ַהּגְֻאּלָה ּבְַקּבָלָה 

ְמיֶֻחֶדת, ַהְקלִיטּו ֶאת ַהַּקּבָלָה ַהּטֹובָה ֶׁשּלָכֶם )ַהְקלָָטה ַעד 
אֶֹרךְ ֶׁשל ַּדָּקה!( ּבְִׁשלּוָחה 2. ַהְקלַָטת ַקּבָלָה טֹובָה ְּתזַּכֶה 

ֶאְתכֶם ּב800ְ נְֻקּדֹות ִׂשְמָחה. לֹא נִָּתן לְַהְקלִיט יֹוֵתר ֵמהֹוָדָעה 
ַאַחת לְכָל ִמְׁשָּפָחה. 10 ַהַּקּבָלֹות ַהְּמַרּגְׁשֹות ּבְיֹוֵתר יְֻׁשְמעּו ּבַַּקו 

וִיזַּכּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפחֹות ּב1000ְ נְֻקּדֹות נֹוָספֹות.
קיבוץ גלויות / שלוחה 2

ראיון עם משפחות שעלו מארצות שונות מרחבי העולם 
והגיעו לגור בעירנו| | לנשים בלבד

זִכְרֹונֹות ִמְּתקּוַפת ֲהקֹורֹונָה- ְטרֹום ַהּגְֻאּלָה, 
ִׂשיָחה ְמַרּגֶֶׁשת ֵמֵאת ַסּבָא  / ְׁשלּוָחה 2

"ֵאיךְ ּבֹונִים אֹותֹו" - ִסּפּור ְמַרּגֵׁש לִילִָדים / ְׁשלּוָחה 7
שיחת חג / שלוחה 8 

שיחת חג מאת חבר הבד"ץה 8 
הרב הגאון ר' אברהם שרגא שטיגליץ שליט"א

12:00 ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו וְסֹוד ָהֲעָרבָה | ֶּפֶרק 3  / ְׁשלּוָחה 5
 אּוְׁשִּפיזְפֹון - ּובְמֶֹׁשה ַעבְּדֹו נְִתַּפֵעם ֵמהֹודֹו   

16:00 -15:00 ִחידֹון לְבָנִים
17:00 -16:00 ִחידֹון לְבָנֹות

21:00 ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה
ִׁשּדּור ַחי ִמִּמְרְּפסֹות ַהּׁשֹוֵאבָה

9:00 ּבֶֹקר טֹוב ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו / ְׁשלּוָחה 1
ִמ9 ּבַּבֶֹקר וְַעד 21:00 ּתּוכְלּו לְִפּתֹר ֶאת

ִחידֹון ַהְּסעּודֹות/ ְׁשלּוָחה 2
לנשים בלבד | שף קונדיטור קלרה פטל תושבת עירינו ביתר

במתכון חגיגי ובטיפים מיוחדים לשילוב בשר במאפים. 

שיחת חג / שלוחה 8 
 מאת הרב הגאון ר' זמיר כהן שליט"א

בנושא סוד השמחה הפנימית
12:00 ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו וְסֹוד ָהֲעָרבָה | ֶּפֶרק 4 / ְׁשלּוָחה 5  

אּוְׁשִּפיזְפֹון- ּבְִׁשיר וְרֹון נְלַּוֶה ֶאת ַאֲהרֹן
ִחידֹון ַהְּקלִיְקִרים ּבְנֹוֵׂשא ָהֻאְׁשִּפיזִין 

16:00 -15:00 ִחידֹון לְבָנִים
17:00 -16:00 ִחידֹון לְבָנֹות

21:00 ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה
ִׁשּדּור ַחי ִמִּמְרְּפסֹות ַהּׁשֹוֵאבָה

7

ר ְויַיִן ָבשָׂ ְמָחה ֶאלָּא בְּ ֵאין שִׂ
ֲחגִיגַת ְטָעִמים ְּבֵביָתר!

9:00 ּבֶֹקר טֹוב ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו / ְׁשלּוָחה 1
ִמ9 ּבַּבֶֹקר וְַעד 21:00 ּתּוכְלּו לְִפּתֹר ֶאת

ִחידֹון ַהְּסעּודֹות/ ְׁשלּוָחה 2
לנשים בלבד | שף קונדיטור קלרה פטל תושבת עירינו ביתר

במתכון חגיגי ובטיפים מיוחדים לשילוב בשר במאפים. 

שיחת חג / שלוחה 8 
 מאת הרב הגאון ר' זמיר כהן שליט"א

בנושא סוד השמחה הפנימית
12:00 ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו וְסֹוד ָהֲעָרבָה | ֶּפֶרק 4 / ְׁשלּוָחה 5  

אּוְׁשִּפיזְפֹון- ּבְִׁשיר וְרֹון נְלַּוֶה ֶאת ַאֲהרֹן
ִחידֹון ַהְּקלִיְקִרים ּבְנֹוֵׂשא ָהֻאְׁשִּפיזִין 

16:00 -15:00 ִחידֹון לְבָנִים
17:00 -16:00 ִחידֹון לְבָנֹות

21:00 ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה
ִׁשּדּור ַחי ִמִּמְרְּפסֹות ַהּׁשֹוֵאבָה

יֹום ֲחִמיִׁשי, כ' בְִּּתְׁשֵרי 

יֹום ִׁשִּׁשי  כ"א  בְִּּתְׁשֵרי

ָאז ָמה יֵׁש לָנּו ַהּיֹום?

ָאז ָמה יֵׁש לָנּו ַהּיֹום?

ְמַחת ַהּתוָֹרה! ְמָחה כְּשִׂ ֵאין שִׂ

ְמַחת ּתוָֹרה! בָּת ְושִׂ ְמָחה ְלׁשַ ִמְתכּוֹנְנִים בְּשִׂ

עֵד ֹו הַּמ ל  ֹו ח ל  ׁשֶ י  ׁשִ י מִ חֲ ם  ֹו י

ָא ּב רַ ָא  עְנ ׁשַ ֹו ה

9:00 ּבֶֹקר טֹוב ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו
ִמ:9:00 ּבַּבֶֹקר וְַעד 21:00 ּתּוכְלּו לְִפּתֹר ֶאת ְׁשֵאלֹות ַהְּטִריוְיָה 

ּבְנֹוֵׂשא ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה וְלִצְּבֹר נְֻקּדֹות / ְׁשלּוָחה 2

  ִסּפּור ְמיָֻחד לִכְבֹוד הֹוַׁשְענָא ַרּבָה/  ְׁשלּוָחה 2

 שיחת חג / שלוחה 8 
מאת חבר הבד"ץ הרב הגאון ר' משה דוד אדלר שליט"א 

בשיחה מיוחדת לכבוד שמחת תורה

ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו וְסֹוד ָהֲעָרבָה ה | ֶּפֶרק 5 /  ְׁשלּוָחה 5

אּוְׁשִּפיזְפֹון- ּכָפּול יְֵהא ַהִּׂשיַח ּבְֶמלֶךְ ַהָּמִׁשיַח
ִחידֹון ַהְּקלִיְקִרים ּבְנֹוֵׂשא ָהֻאְׁשִּפיזִין

16:00 -15:00 ִחידֹון לְבָנִים
17:00 -16:00 ִחידֹון לְבָנֹות

21:00: ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה
ִׁשּדּור ַחי ִמִּמְרְּפסֹות ַהּׁשֹוֵאבָה

9:00 ּבֶֹקר טֹוב ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו / ְׁשלּוָחה 1

ִמ: 9:00 ּבַּבֶֹקר וְַעד 15:00 ּבַּצֳָהַריִם
ּתּוכְלּו לְִפּתֹר ֶאת ִחידֹון ַהַּׁשּבָת/ ְׁשלּוָחה 2

ִמבְָצע ְמיָֻחד!
ְמַקּבְלִים ַׁשּבָת ֻמְקָּדם וְזֹוכִים ּבְעֹוד 1,000 נְֻקּדֹות!

שיחת חג / שלוחה 8 
דבר תורה לקראת שבת

מפי ראש העיר הר' מאיר רובינשטיין

מֹוָצֵאי ַׁשּבָת
כ"ב בְִּּתְׁשֵרי

21:00 ַהָּקפֹות ְׁשנִּיֹות
ִׁשּדּור ַחי ִמִּמְרְּפסֹות ַהּׁשֹוֵאבָה

זְַמן ּכְנִיַסת ַׁשּבָת: 17:38
ּכְנִיַסת ַׁשּבָת ֻמְקָּדם: 17:28

זְַמן יְִציַאת ַׁשּבָת: 18:50
יְִציַאת ַהַחג לְִפי ר"ת: 19:30

ָאז ָמה יֵׁש לָנּו ַהּיֹום?
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ר ְויַיִן ָבשָׂ ְמָחה ֶאלָּא בְּ ֵאין שִׂ
ֲחגִיגַת ְטָעִמים ְּבֵביָתר!

9:00 ּבֶֹקר טֹוב ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו / ְׁשלּוָחה 1
ִמ9 ּבַּבֶֹקר וְַעד 21:00 ּתּוכְלּו לְִפּתֹר ֶאת

ִחידֹון ַהְּסעּודֹות/ ְׁשלּוָחה 2
לנשים בלבד | שף קונדיטור קלרה פטל תושבת עירינו ביתר

במתכון חגיגי ובטיפים מיוחדים לשילוב בשר במאפים. 

שיחת חג / שלוחה 8 
 מאת הרב הגאון ר' זמיר כהן שליט"א

בנושא סוד השמחה הפנימית
12:00 ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו וְסֹוד ָהֲעָרבָה | ֶּפֶרק 4 / ְׁשלּוָחה 5  

אּוְׁשִּפיזְפֹון- ּבְִׁשיר וְרֹון נְלַּוֶה ֶאת ַאֲהרֹן
ִחידֹון ַהְּקלִיְקִרים ּבְנֹוֵׂשא ָהֻאְׁשִּפיזִין 

16:00 -15:00 ִחידֹון לְבָנִים
17:00 -16:00 ִחידֹון לְבָנֹות

21:00 ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה
ִׁשּדּור ַחי ִמִּמְרְּפסֹות ַהּׁשֹוֵאבָה

יֹום ֲחִמיִׁשי, כ' בְִּּתְׁשֵרי 

יֹום ִׁשִּׁשי  כ"א  בְִּּתְׁשֵרי

ָאז ָמה יֵׁש לָנּו ַהּיֹום?

ָאז ָמה יֵׁש לָנּו ַהּיֹום?

ְמַחת ַהּתוָֹרה! ְמָחה כְּשִׂ ֵאין שִׂ

ְמַחת ּתוָֹרה! בָּת ְושִׂ ְמָחה ְלׁשַ ִמְתכּוֹנְנִים בְּשִׂ

עֵד ֹו הַּמ ל  ֹו ח ל  ׁשֶ י  ׁשִ י מִ חֲ ם  ֹו י

ָא ּב רַ ָא  עְנ ׁשַ ֹו ה

9:00 ּבֶֹקר טֹוב ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו
ִמ:9:00 ּבַּבֶֹקר וְַעד 21:00 ּתּוכְלּו לְִפּתֹר ֶאת ְׁשֵאלֹות ַהְּטִריוְיָה 

ּבְנֹוֵׂשא ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה וְלִצְּבֹר נְֻקּדֹות / ְׁשלּוָחה 2

  ִסּפּור ְמיָֻחד לִכְבֹוד הֹוַׁשְענָא ַרּבָה/  ְׁשלּוָחה 2

 שיחת חג / שלוחה 8 
מאת חבר הבד"ץ הרב הגאון ר' משה דוד אדלר שליט"א 

בשיחה מיוחדת לכבוד שמחת תורה

ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו וְסֹוד ָהֲעָרבָה ה | ֶּפֶרק 5 /  ְׁשלּוָחה 5

אּוְׁשִּפיזְפֹון- ּכָפּול יְֵהא ַהִּׂשיַח ּבְֶמלֶךְ ַהָּמִׁשיַח
ִחידֹון ַהְּקלִיְקִרים ּבְנֹוֵׂשא ָהֻאְׁשִּפיזִין

16:00 -15:00 ִחידֹון לְבָנִים
17:00 -16:00 ִחידֹון לְבָנֹות

21:00: ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה
ִׁשּדּור ַחי ִמִּמְרְּפסֹות ַהּׁשֹוֵאבָה

9:00 ּבֶֹקר טֹוב ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו / ְׁשלּוָחה 1

ִמ: 9:00 ּבַּבֶֹקר וְַעד 15:00 ּבַּצֳָהַריִם
ּתּוכְלּו לְִפּתֹר ֶאת ִחידֹון ַהַּׁשּבָת/ ְׁשלּוָחה 2

ִמבְָצע ְמיָֻחד!
ְמַקּבְלִים ַׁשּבָת ֻמְקָּדם וְזֹוכִים ּבְעֹוד 1,000 נְֻקּדֹות!

שיחת חג / שלוחה 8 
דבר תורה לקראת שבת

מפי ראש העיר הר' מאיר רובינשטיין

מֹוָצֵאי ַׁשּבָת
כ"ב בְִּּתְׁשֵרי

21:00 ַהָּקפֹות ְׁשנִּיֹות
ִׁשּדּור ַחי ִמִּמְרְּפסֹות ַהּׁשֹוֵאבָה

זְַמן ּכְנִיַסת ַׁשּבָת: 17:38
ּכְנִיַסת ַׁשּבָת ֻמְקָּדם: 17:28

זְַמן יְִציַאת ַׁשּבָת: 18:50
יְִציַאת ַהַחג לְִפי ר"ת: 19:30

ָאז ָמה יֵׁש לָנּו ַהּיֹום?
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יֹום ִראׁשֹון כ"ג בְִּּתְׁשֵרי

ָאז ָמה יֵׁש לָנּו ַהּיֹום?
ּ ְמחו ישׂוּ ְושִׂ נְִפָרִדים ִמשִׂ

ג חַ ּו  אִסְר

9:00 נְִפָרִדים ִמִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו וְלֹא נְִפָרִדים ֵמַהִּׂשְמָחה!
/ ְׁשלּוָחה 1 

12:00 ִׂשיׂשּו וְִׂשְמחּו וְסֹוד ָהֲעָרבָה | ֶּפֶרק ַהִּסּיּום / ְׁשלּוָחה 5

ִהזְַּדְּמנּות ַאֲחרֹונָה 
לְִהּכָנֵס לְכָל ַהִחידֹונִים ֶׁשֲעַדיִן לֹא ְּפַתְרֶּתם )ִאם יֵׁש ָּדבָר ּכָזֶה(

וְלִצְּבֹר עֹוד וָעֹוד נְֻקּדֹות... / ְׁשלּוָחה 2 / ְׁשלּוָחה 3

18:00 ִּפְרסּום ְׁשמֹות ַהּזֹוכִים
ִמי יְִהיּו ַהִּמְׁשָּפחֹות ֲהכִי ְׂשֵמחֹות ּבְבֵיָתר?

- ח פ ס נ -
ְרִׁשיַמת ַהִּׁשיִרים ליֹום ֵׁשנִי, י"ז בְִּּתְׁשֵרי 

לְִפנֵיכֶם ְרִׁשיַמת ַהִּׁשיִרים ֶׁשל ַחּיָמ'ל ׇׁשּׁשֹונֹובִיץ'
זַַּמר ַהֲחֻתּנֹות ַהְּמֻפְרָסם.

ְרִׁשיָמה זֹו ַּתֲעזֹר לָכֶם ּבְִפִתירֹון ַהִחידֹון ַהּמּוזִיָקלִי
ַהַּמְמִּתין לָכֶם ּבְִׁשלּוָחה 2

ִחידֹון מּוִזיָקלִי ָרָמה א:
1. ַרֵחם

ְ 2. ִׁשירּו ֶמלֶך
3. נְַפִׁשי

4. יְרּוָׁשלַיִם ֶׁשּבְלֵב
5. ַׁשּבַת קֶֹדׁש

6. ָעלֶה ָקָטן ֶׁשּלִי
7. ַרק עֹוד ִּדְמָעה ַאַחת

8. דאוונן
9. ֲחִסיִדים וְַאנְֵׁשי ַמֲעֶׂשה

10. ַרק ְּתִפּלָה ֶאָּׂשא

ִחידֹון מּוִזיָקלִי ָרָמה ב:
1. ָּפַתח לָנּו ַׁשַער
ׇ 2. ִהנְנִי רֹוֵפא לְך

3. ִמזְַרח ִמזְָרח
4. ַמּלְּכַלֶ'ה

5. וִיִהי נַֹעם
6. ּבֹוִאי ּבְָׁשלֹום

7. יַַחד ּכָל יְִׂשָרֵאל יַַחד
8. יְִתּגַַּדל 

9. ֵמַאךְ א ּבְָרכָה
10. ּכְַתּפּוַח

9

ִּׂשְמָחה ַה ֹות  ִּי ג עּו
ַטַל פ ה  ָרָ ל קְ ר  ֹו ט י ִ ְּד נ ֹו ק ף  ׁשֵ

ֳחָמִרים
250 ּגְַרם ֶחְמָאה אֹו ַמְרּגִָרינָה

)ֻמְמלָץ לְַהְפִׁשיר לְִפנֵי ָהֲאִפּיָה(
1 ּכֹוס ֻסּכָר )200 ּגְַרם(

1/2 ּכֹוס ְּדחּוָסה ֻסּכָר חּום ּכֵֶהה )90 ּגְַרם(
1 ּכִַּפית ַּתְמצִית וָנִיל

2 ּבֵיצִים
1/2  4 ּכֹוסֹות ֶקַמח )315 ּגְַרם(

1/2 ּכִַּפית ֶמלַח
1 ּכִַּפית ַאבְַקת סֹוָדה לְִׁשִתּיָה

1/2 1 ּכֹוסֹות ׁשֹוקֹולָ)ד צִ'יְּפס( )250 ּגְַרם(
ְמַקְּׁשִטים ּבֲַעָדִׁשים צִבְעֹונִּיֹות / ֻסוּכִָרּיֹות צִבְעֹונִּיֹות

 / ׁשֹוקֹולָד צִ'יְּפסצִ'יְּפס

ִמְתכּוֹנְנִים

נִכְנִָסים ִעם ַהּיְלִָדים לִַּמְטּבָח     רֹוֲחצִים ֵהיֵטב יַָדיִים ּוְמנִַּקים 
ֶאת ִמְׁשַטח ָהֲעבֹוָדה     לֹא נְִׁשּכַח ִּדבְֵרי ֶהְסּבֵר ַעל חֹובַת 

ַהּזְִהירּות ִמַּמכְִׁשיֵרי ַחְׁשַמל, ֲאבִיזִָרים ַחִּדים וְכַּדֹו'     נְַחּלֵק 
ַּתְפִקיִדים ּכָךְ ֶׁשּלְכָל יֶלֶד יְִהיֶה ֵחלֶק ַמְׁשָמעּוִתי ּבֲַחוָויָה. 

ַהּגְדֹולִים יְכֹולִים לְנַּפֹות ֶקַמח וְַהְּקַטּנִים יְכֹולִים לְִמּדֹוד ֶאת 
ֶהֳחוָמִרים ּבְכֹוסֹות      ּבְִסּיּום ָהֲאִפּיָה נְנֶַּקה ּבְיַַחד ֶאת 

ַהִּמְטּבָח. 

אֶֹפן ַהֲהָכנָה

ְמַעּבְִדים ּבְַקֲעַרת ִמיְקֵסר ִעם וּו ּגִיָטָרה ֶחְמָאה אֹו ַמְרּגִָרינָה, 
ְׁשנֵי סּוגִים ֶׁשל ֻסּכָר וְַתְמצִית וָנִיל, מֹוִסיִפים ְׁשֵּתי ּבֵיצִים 

ּוַמְמִׁשיכִים לְַעּבֵד ַעד ֶׁשֵהן נִבְלָעֹות ּבְַתֲערֹבֶת.
מֹוִסיִפים: ֶקַמח, ֶמלַח, ַאבְַקת סֹוָדה לְִׁשִתּיָה ּולְבַּסֹוף ֶאת 

ַהּׁשֹוקֹולָד צִ'יְּפס. ִמְתַקּבֵל ּבָצֵק ַרךְ וְיֲַחִסית ָּדבִיק. ַהּיְלִָדים 
אֹוֲהבִים לְגַלְּגֵל ֶאת ָהעּוגִּיֹות ּבֵין ַהּיַָדיִם. )ּכְַדאי לְַׁשֵּמן אֹוָתן 

ְמַעט קֶֹדם לָכֵן(.
ְמנִיִחים ֶאת ִעּגּולֵי ָהעּוגִּיֹות )לֹא לְִפחֹס אֹוָתן, ָהעּוגִּיֹות 

ִמְׁשַּתְּטחֹות ּבֲַאִפּיָה( ּבְַתבְנִית ְמֻרֶּפֶדת ּבְנִיר ֲאִפּיָה, ּתֹוךְ 
ְׁשִמיָרה ַעל ְרוִָחים ּבֵין עּוגִּיָה לְעּוגִּיָה.

ְמַקְּׁשִטים ּבְָמה ֶׁשאֹוֲהבִים.
אֹוִפים ּבְַתּנּור ֶׁשֻחַּמם ֵמרֹאׁש לְ-180 ַמֲעלֹות ּבְֶמֶׁשךְ 12-10 

ַּדּקֹות, מֹוצִיִאים ּוְמצַּנְנִים. ָהעּוגִּיֹות ִמְתַקּׁשֹות ּבְַמֲהלַךְ ַהּצִּנּון.
ָהעּוגִּיֹות ְמֻעוּלֹות ּבְַהְקָּפָאה

ּבְִמיָּדה וְִהְׁשַּתַּמְׁשֶּתם ּבְֶחְמָאה - ָהעּוגִּיֹות ֲחלָבִּיֹות
ַסְּמנּו זֹאת ַעל ּגַּבֵי ַהּקֹוְפֵסא.

ַאל ִּתְׁשְּכחּו לְִׁשלַֹח לְִׁשֵכנִים ְמֻבָּגִרים אֹו ְמֻבָּדִדים
ְּכֵדי ֶׁשַּגם לֶָהם יְִהיֶה ַחג ָׂשֵמַח ִצְבעֹונִי וְָטִעים
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ִּׂשְמָחה ַה ֹות  ִּי ג עּו
ַטַל פ ה  ָרָ ל קְ ר  ֹו ט י ִ ְּד נ ֹו ק ף  ׁשֵ

ֳחָמִרים
250 ּגְַרם ֶחְמָאה אֹו ַמְרּגִָרינָה

)ֻמְמלָץ לְַהְפִׁשיר לְִפנֵי ָהֲאִפּיָה(
1 ּכֹוס ֻסּכָר )200 ּגְַרם(

1/2 ּכֹוס ְּדחּוָסה ֻסּכָר חּום ּכֵֶהה )90 ּגְַרם(
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ְׁשנֵי סּוגִים ֶׁשל ֻסּכָר וְַתְמצִית וָנִיל, מֹוִסיִפים ְׁשֵּתי ּבֵיצִים 

ּוַמְמִׁשיכִים לְַעּבֵד ַעד ֶׁשֵהן נִבְלָעֹות ּבְַתֲערֹבֶת.
מֹוִסיִפים: ֶקַמח, ֶמלַח, ַאבְַקת סֹוָדה לְִׁשִתּיָה ּולְבַּסֹוף ֶאת 

ַהּׁשֹוקֹולָד צִ'יְּפס. ִמְתַקּבֵל ּבָצֵק ַרךְ וְיֲַחִסית ָּדבִיק. ַהּיְלִָדים 
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ְמנִיִחים ֶאת ִעּגּולֵי ָהעּוגִּיֹות )לֹא לְִפחֹס אֹוָתן, ָהעּוגִּיֹות 

ִמְׁשַּתְּטחֹות ּבֲַאִפּיָה( ּבְַתבְנִית ְמֻרֶּפֶדת ּבְנִיר ֲאִפּיָה, ּתֹוךְ 
ְׁשִמיָרה ַעל ְרוִָחים ּבֵין עּוגִּיָה לְעּוגִּיָה.

ְמַקְּׁשִטים ּבְָמה ֶׁשאֹוֲהבִים.
אֹוִפים ּבְַתּנּור ֶׁשֻחַּמם ֵמרֹאׁש לְ-180 ַמֲעלֹות ּבְֶמֶׁשךְ 12-10 

ַּדּקֹות, מֹוצִיִאים ּוְמצַּנְנִים. ָהעּוגִּיֹות ִמְתַקּׁשֹות ּבְַמֲהלַךְ ַהּצִּנּון.
ָהעּוגִּיֹות ְמֻעוּלֹות ּבְַהְקָּפָאה

ּבְִמיָּדה וְִהְׁשַּתַּמְׁשֶּתם ּבְֶחְמָאה - ָהעּוגִּיֹות ֲחלָבִּיֹות
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