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   והקיץחג השבועות לקראת 

 :אנו מזמינים אתכם

 ועדי עובדים, מועדונים, ארגוני גמלאים
 

 למפגש ססגוני וייחודי עם חגי ישראל
 ...השמחה, הניחוחות, האווירה, המשמעויות

 ד"חב-מרכז מבקרים בכפרב

 6במוקד הביקור

 ( .העתק בית מדרשו שבניו יורק)  – "770" –בית הרבי מליובאוויטש בארץ הקודש  .1

  .  ם המשמשים לנו דוגמה בחיי יום יוםבליווי סיפורי ד"חייה של  חסידות חב –על דרכה  ואורח  הרצאה-         

 .ץ ישראל  במשנת הרבי מליובאוויטשעל  האהבה  וקדושתה של אר מצגת וידיאו מרגשת -            

   ממנה הנהיג והפעיל את ממלכת , שחזור מדויק של לשכת הרבי בניו יורק) ברכה בחדר הרביקבלת כניסה ו-     

   (.ד במשך כיובל שנים"חב       

 .(רה תפילין ומזוזותוספר ת) ם"סדנת סת. 2

באופן  , תפילין ומזוזות ולחזות בדרך כתיבם המיוחדת בת אלפי שנים, מה שנסתר בספרי תורה באו לגלות-    

  .ם"י סופר סת"כל משתתף  יקבל את שמו על קלף כשר ומהודר  הנכתב במקום ע. מוחשי ומעשי
 

 שמחה חסידית. 3

 ד ושירי החג  ויספר לכם על העוצמה והנשמה שבניגון"חזן חסידי ישמח וילהיב אתכם עם ניגוני חב -    

           .המרוממים את הנפש        

  ספרי קודש ואומנות יודאיקה מעור . 4  

כיה ומעקב אחר העבודה יסיור בכר. הצצה אל תהליך הייצור של כריכות עור אומנותיות לספרי קודש -

                                          .קדושה ונשמה , משולש יוצא דופן של אמנות. הידנית המיוחדת המושקעת בכל ספר וספר

 .ד "חב סיור בכפר. 5

      ישיבות ,בשכונות נצפה. תגוניתורה עם עשייה רב  הכפר משלב, בכפר החסידי היחיד בעולם ססיור אוטובו -

 .והמוסדות החינוכיים לצד פרדסים ומפעלי חקלאות שונים

 (ושתייה קרה, שתייה חמה, עוגות)במהלך הביקור יוגש כיבוד קל 

 ( .אביב-דקות מתל 11-כ ,דגן לצריפין-בין צומת בית)ד "חב-כפר6 המיקום

  .שלוש שעותכ :משך התוכנית

 .בתיאום עם הנהלת המקום :עלות

 . 'מבט אישי על הרבי'ספרון : משתתףשי לכל 

 .סיור בפרדס האתרוגים והרצאות על ערכים יהודיים :ניתן לשלב

 610699 ימי שישי עד השעה, 14699עד  5699, ראשון עד חמישי: ימים ושעות פעילות

 ממיטב תבשילי הכפר םאוטנטיי םלארוחת צהרים עם מאכלים יהודיי אפשרות  . 
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