
16:17 כניסת שבתיום שישי וליל שבת

"קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה”

17:17 צאת השבתוביום השבת

ת ב ש ה ת  י נ כ ת

האירוע בסיוע
המשרד לשרותי דת

מבוגרים 
 19:30-20:30 ז'בוטינסקי על הבר

בואו לערב בנושא חלוץ וחלוציות ולשמוע על משנתו של זאב ז'בוטינסקי בהובלת 
עוז כהן ואלירן גפסו ראש ההנהגה הארצית של בית"ר ובשיתוף חניכי התנועה. 

מיקום: מרכז צעירים במתנ"ס

עונג שבת ושיעורים מרכזיים לציבור
בבית המדרש של ישיבת "ניר" 

21:15 – פתיחה הרב נועם ולדמן ראש ישיבת "ניר" 
              הרב שמואל אליהו רבה של צפת

                הרב יוסף בדיחי –משמשו בקודש של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל 

20:30 - שירת הבקשות 
בבית הכנסת הספרדי "אחוזת אברהם אבינו"

ליד סופר יגל רפאל במרכז הקריה  - כיבוד קל יוגש לבאים

21:30 התוועדות חסידית מרתקת 
עם הרב רפאל ברוד בבית חב"ד בקריה 

21:00 לנשים - שיחה עם דבורה עטייה:
סיפורי חברון מהילדות ועוד... בבית משפ' עטיה - מעלות חברון 52/2 )מול גן המשחקים(

22:00 בבית הכנסת בחזון דוד
שיחה  מפי ר' אהרון גרנות - סיפורו של בית הכנסת חזון דוד....   

המחלקה לתרבות תורנית במתנ"ס בשיתוף מח' הנוער ובתי הכנסת 
מזמינה אותכם להשתתף באירועי שבת חיי שרה בקריה 

בקרית ארבע

שיחות מרכזיות לנוער, בוגרים ומבוגרים
בהיכל התרבות בקריה )צמוד למתנ"ס( 

ישיבה נפרדת בנים/בנות 

21:45  התוועדות חסידית עם הרב שמואל אליהו 
רבה של צפת בהיכל התרבות 

22:30  מהסיינסים במוצב החרמון אל שדה הקרב   
            בלבנון וחזרה אל חיק היהדות

                סיפורו המופלא  והמרתק  של הרב רמי לוי
לוחם סיירת גולני שבמהלך מלחמת שלום הגליל  מצא את עצמו לבד לגמרי בלב כפר   

אוייב בקרב פנים מול פנים עקוב מדם עם איש היחידות המיוחדות של החיזבאללה ....

21:00 במדרשת "שירת חברון"  )בנין בזק לשעבר(
            לימוד חברותות לנוער בנות 

לילדים 
20:30 לימוד אבות ובנים מרכזי 

עם דפי לימוד בבית הכנסת הכללי – האשכנזי בקריה

בנופי ממרא 
20:00 בבית הכנסת בנופי ממרא  - עונג שבת מרכזי  

עם הרב ניסים אזווי – מרצה  בכיר בהידברות
בנושא: "מפתחות לחיים מאושרים.." )השיחה מיועדת לגברים ונשים(

בגבעת האבות 
21:30 בבית הכנסת שיחה עם הרב יוסי לוי בנושא: "אברהם ושרה.." 

14:30 בהיכל התרבות בקריה 
מהסיינסים במוצב החרמון אל שדה הקרב בלבנון

וחזרה אל חיק היהדות
סיפורו המופלא  והמרתק  של הרב רמי לוי

14:00 באולם הספורט שליד האולפנא 
מעגלי שיח עם חניכי תנועת בית"ר

בנושא: השבת שלי אל מול השבת שלך

20:30 מלווה מלכה לנוער: בנים במרכז הנוער , בנות במתנ"ס 
 

ברמת ממרא 
15:00 בבית הכנסת האשכנזי שיעור מרכזי  

עם הרב ניסים אזווי –מרצה  בכיר בהידברות בנושא: "מעשה אבות סימן לבנים" 

15:30 בישיבת אור חברון שיעור בפרשת שבוע 
)ע"פ אור החיים הקדוש( מפי הרב שלמה בן חמו- רבה של קרית גת 

צעדת לפיד יציאה מ'שער צפוני' רמת ממרא: מ-07:45-08:00
חזרה )נפגשים ב'חזון דוד'(:  11:00-11:15

בשל העומס וריבוי המשתתפים בצעדה נא להקפיד על הזמנים!

11:30-10:30   קידוש בשדה המכפלה באירוח “הכנסת אורחים חברון”
11:00   סעודות שבת אצל המשפחות המארחות ובמוקדי ההארחה

13:30 - 14:30 סיורים ושיחות

סיורים ברחבי חברון בנושא קניין וגאולת העיר 
בהובלת והדרכת "מדרשת חברון". 

יציאה ממרכז גוטניק סמוך למערת המכפלה ב13:00, 14:00, 15:00

13:30  "עירי חברון" בית כנסת אברהם אבינו
שיחה מרתקת עם ד"ר גרשון בר כוכבא על הרובע היהודי ורבני הקהילה 

היהודית בחברון בעבר.

13:30 בבית רונן וענת כהן )בית שניאורסון(
שיחה - "דונם פה ודונם שם"- סיפורי קניין וגאולת הארץ.

משה זר - גואל אדמות. איש חזון ועשייה.

13:30, 14:30  בית רחל ובית המכפלה
תצפיות ייחודיות ומפגש עם המשפחות.

14:00 בית משפחת מידד, בית חסון )שכונת בית הדסה(
"חוננו מארחת"- מפגש עם אתי וזנגי מידד ראש עמותת חננו.

14:00 מצפה שלהבת- רחבת "השוק", אברהם אבינו
מצוות גאולת הארץ בדורנו

הרב שמואל אליהו שליט"א - רב העיר צפת

תפילת שחרית וקריאת פרשת “חיי שרה”
 במערה ובשדה המכפלה 

05:25    אולם יצחק – מניין ותיקין ספרדי
גבאי: יהודה אברהם-יצחק מרציאנו 

05:35   אולם אברהם – מניין ותיקין אשכנזי
גבאי: נועם פדרמן 

08:00    החצר המרכזית – מניין ספרדי - מניין שני
גבאי: מאיר בן שיטרית

8:30    רחבת הספסלים בגן המערה  מניין קרליבך 
גבאי: ר’ שמחה הוכבוים

05:30   החצר המרכזית – מניין ותיקין אשכנזי
גבאי: מנדי אריאלי 

05:25    אולם יעקב – מניין ותיקין תימני
גבאי: ר' חצרוני יחיאל, ר' יצחק עמרני  

14:30  קפה ענת- בית שניאורסון
            "קול רינה"- שיחה לנוער בנות

                  הרב איתן שנרב- אביה של רינה שנרב הי"ד 

14:30  חצר מרכז המבקרים "לגעת לנצח"
              "בא אחיך במרמה" - על מרמה והפרת אמונים

              הרב ניר הרמן, רב היישוב הר- גילה

14:30 Open home in English 
 “Everyday life in Hebron“ 
Beit Schneerson, Karzen family- 4th floor
 משפחת אורי ושלי קרזן | קומה 4 בית שניאורסון

14:40  מצפה שלהבת- רחבת "השוק"
            "כיכר השוק ריקה?!" 

                  עושים צדק היסטורי ומשיבים את נחלת האבות לבנים
                  נעם ארנון - דובר היישוב היהודי בחברון.

15:00 קפה ענת - שיחה של הרב שאול דימרי
בנושא "הנפש אשר עדו בחרן"- על גיור בימינו.

15:00  חצר מרכז המבקרים "לגעת בנצח", בית הדסה
            עזה, חברון ואותו הפתרון

                  מאיר אידור- יו"ר תנועת אלמגור

15:00 בית חב"ד חברון- אברהם אבינו | בת שבע- כהן
טעימה חסידית מפרשת השבוע וסדר ניגונים לנשים ובנות

15:30 רחבת מערת המכפלה
            "בלב אמיץ בעזרת ה' עלה נעלה" מפקד בני- עקיבא חגיגי
סניף חברון מזמין את המוני בית ישראל להשתלב במפקד ענק 

עם בוגרי התנועה ועד לחניכים הצעירים. יחד נשיר "מולדת זו 
ארץ אבות ארצנו הקדושה מידי אביר יעקב לנו מורשה..."

16:00 קפה ענת 
           שיעור מפי הרב יהודה דרעי - רב העיר באר שבע

16:15  בכולל שליד ציון הרבנית הצדקת מנוחה רחל
 תפילת ערבית והבדלה  

 הר' דני כהן - שליח חב"ד בחברון

 18:10Musical Havdalah
Home of Hochbaum Family English

08:00   אולם יצחק – מניין אשכנזי מרכזי - מניין שני
בהשתתפות החזנים: הר' צבי סנֿד, הר' דב הלר

 גבאים: הרב הלל הורוביץ, מנדי אריאלי

בצאת השבת באוהל חב"ד - אברהם ושרה 

מלווים את המלכה!
נפרדים משבת חיי שרה בהבדלה מוזיקלית מרגשת, 

בשירה ובמעגלי ריקודים עם מרדכי יצהר בוימל ועוד.
הרקדה חסידית לאחר ההבדלה

כולם מוזמנים!

09:00    אולם הבריתות – מניין ספרדי - מניין שני
גבאי: יוסף גארבי | לבעלי אישורים בלבד

10:00    בגג של מרכז גוטניק – מניין חב"ד 

13:00-16:00 הליכה חופשית
 לציון עתניאל בן-קנז

ראשון שופטי ישראל. יציאה מבית הדסה.

13:00-16:00 הליכה חופשית בקסבה
מבית-רומנו למערת המכפלה, תנועה חופשית לשני הכיוונים.

מינהלת
מוניציפלית
חברון גאולת בתים בעיר האבות

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

  תכניתתכנית
21:00      התוועדות חסידית - באוהל האירוח - יצחק ורבקההשבתהשבת

בהשתתפות שליחי הרבי בחברון 
והמשפיע החסידי הרב אסי שפיגל 

מסביב לשולחנות ערוכים )יוגש חמין וקיגל (

21:00      שירת הבקשות - פיוטים מבית אבא
בית כנסת אברהם אבינו

21:30      עונג שבת - בית כנסת אברהם אבינו
שירי נשמה ודברי תורה מפי הבנים בעיר האבות

בהשתתפות:
הרב יהודה דרעי שליט"א - רב העיר באר שבע

הרב דב ביגון שליט"א - ראש מכון מאיר
השר זאב אלקין | השר בצלאל סמוטריץ'

השר הרב רפי פרץ | ח"כ מוטי יוגב | ח"כ מיכאל מלכיאלי 
הר' שאול דמרי - טבריה | עו"ד עודד פלוס - מנכ"ל המשרד לשירותי דת

בהנחיית הר' הלל הורוביץ יו"ר מנהלת חברון     ** עזרת נשים פתוחה

בחברון

לעשות צדקה ומשפט 
21:30 בית רונן וענת כהן, בית שניאורסון

סוגיות משפטיות בחברון וביהודה ושומרון
בהשתתפות: השר בצלאל סמוטריץ' | עו"ד יורם שפטל

עו"ד הראל ארנון - יועמש היישוב היהודי בחברון | אורי קרזן - מנכ"ל היישוב היהודי בחברון 
נעם ארנון - דובר היישוב היהודי בחברון | *מנחה: עו"ד חיים בלייכר - היישוב היהודי בחברון

21:30 חצר מרכז המבקרים לגעת בנצח
שיח נשים - בדרכן של אמהות האומה

בהשתתפות:
השרה גילה גמליאל | ח"כ מיכל שיר  | ח"כ לשעבר- אורית סטרוק

ענת כהן | אתי מידד | הזמרת אתי אנקרי
מנחה: בתיה כהן

מתחבריםמתחברים

אולם יצחק –  מניין מרכזי: תפילת מנחה 16:20
גבאי: מנדי אריאלי, בהשתתפות החזנים: 

 ר' צבי סנד , ר' דב הלר

 11:00
תל חברון המתחדשת

כאן הכל התחיל... מסע לעירו של אברהם אבינו ,
מקום מעמד קניין המערה, ממצאים מדהימים מימי המקדש

יציאה מכיכר גרוס סמוך לשכונת אברהם אבינו

תפילת ערב שבת במערת המכפלה

10:00-15:00
מרכז המבקרים 'לגעת בנצח'

בבית הדסה
פתוח לציבור הרחב

בחצר המרכזית – מניין ספרדי: תפילת מנחה 16:20
גבאי: משה כלפא 

לנרשמים לסעודות השבת באוהל חב"ד הענק בגן המערה

  ליל שבת - כניסה החל מ 18:15 | יום שבת: כניסה החל מ11:00 |  סעודה שלישית בשעה 16:00

לזכות חיים צבי בן שולמית

אולם הבריתות – מניין ספרדי )גארבי(: 
תפילת מנחה 16:20 גבאי: יוסף גארבי – לבעלי אישורים בלבד

כניסה למערה לאורך השבֿת
כניסת גברים: דרך שער מזרחי, בסמוך למדרגה השביעית בלבד

כניסת נשים:  כניסה מרכזית + מנין גארבי
לתשומת ליבכם - לא יהיה מעבר בין אולם ישני חברון 

                                          לחצר המרכזית 

מניין קרליבך מרכזי - רחבת הספסלים  בגן המערה:
תפילת מנחה 16:25 גבאי: ר’ שמחה הוכבוים  

20:00, 21:00      בית רחל ולאה ובית המכפלה  
עמותת "הרחיבי מקום אוהלך" שמחה להזמין את האורחים 

להתרגש ולבקר בבתים שנגאלו בשנים האחרונות.
תצפיות ייחודיות ומפגש עם המשפחות.

21:30     מצפה שלהבת- רחבת ה"שוק"
              ישראל 2048

שיחה לנוער בנים - אלוף במיל' עוזי דיין

 20:30-23:00      Oneg Shabbat
             ENGLISH-Stories and singing,
                           Rabbi Simcha Hochbaum,
                           Hochbaum Family Home.

23:30      תהלוכת חב"ד בשירה וריקודים 
מאוהל האירוח - יצחק ורבקה לקרית ארבע 

בהשתתפות מאות בחורי ישיבות חב"ד


