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תושבים יקרים,

החיים זורמים בקצב מסחרר. יום רודף יום, 
השבועות מצטברים לחודשים, ואלה לשנים.

אנו עסוקים בבעיות החיים. מוטרדים מקשיי 
מתמודד  מאיתנו  ואחת  אחד  כל  היום-יום. 
צרכיו.  את  להשיג  וחותר  אתגרים  עם 
המאמצים האלה פעמים שהם נושאים פרי 
ופעמים נכשלים. והנה נותנים לנו הזדמנות 
לשנות, לפתוח פתח לתקווה חדשה, לבקש 

ולקבל שנה טובה יותר.

הקב"ה  השנה.  בראש  לנו  ניתן  הזה  הכוח 
מצפה לתפילותיו של עם ישראל, והוא מוכן 
למלא את משאלות ליבנו. לא נדרש מאיתנו 

אלא לבקש, לבקש באמת.

כלשהי  בדרך  טעם,  שלא  יהודי  היום  אין 
מאורו של הבעש"ט, מי בלימוד תורתו, מי 
ומי  בסיפורי נפלאותיו, מי בהליכה בדרכיו 

באימוץ השמחה וההתלהבות שהביא.

שני  של  הולדתם  יום  חל  באלול  בח"י 
המאורות הגדולים של תורת החסידות הבעל 
ורבי  הכללית  החסידות  מייסד  טוב,  שם 
ומייסד  התניא  בעל  מליאדי,  זלמן  שניאור 

חסידות חב"ד.

הופעתו  לימי  מישורים  בכמה  דומה  דורנו 
של הבעש"ט, הקיטוב בין חלקי העם מגיע 
לשיאים חדשים, כאז כן היום, העם היהודי 

מתפלג לקבוצות רבות ומנוגדות.

העם  על  תחיה  של  טל  הרעיף  הבעש"ט 
ישראל  באהבת  והמקוטב  הצמא  העייף, 
את  חימם  גבולות.  יודעת  שאינה  אמיתית, 
נפשותיהם של המוני בית ישראל באמרותיו 
התורה  בחיי  חדש  אור  גילה  העמוקות 
והמצוות. הוא לימד איך אפשר להתקרב אל 
הקב"ה ע"י קיום מצווה בחמימות ובתום לב. 
איך אפשר להתעלות למדרגה עליונה על ידי 

מידות טובות ותפילה זכה. 

אורה  את  הבעש"ט  הביא  התורה  ללומדי 
לפניהם  נגלו  פתאום  החסידות.  תורת  של 
רבדים שלא הכירו ולא ידעו עליהם. אותה 
חשף  הבעש"ט  אך   – מצוות  אותן  תורה, 
עומקים חדשים גילה אור חדש בחיי התורה 

להתקרב  אפשר  איך  לימד  הוא  והמצוות.  
בחמימות  מצווה  קיום  -ידי  על  הקב"ה  אל 
למדרגה  להתעלות  אפשר  איך  לב.  ובתום 

עליונה על ידי מידות טובות ותפילה זכה. 

היום- שטף  את  לזמן-מה  לעצור  הזמן  זה 
ומקיף  רחב  במבט  בחיינו  ולהתבונן  יום 
היעדים  את  משיגים  אנחנו  האם  יותר. 
האמיתיים של החיים? האם אנחנו משקיעים 
והחשובים  הנכונים  בכיוונים  כוחותינו  את 

באמת?

קוראים לזה 'חשבון-נפש', בדק-בית פנימי, 
משום  לביצוע,  קל  זה  אין  עצמי.  תיקון 
שהשגרה והזרימה של חיי היום-יום דוחקות 

הכול הצידה.

והימים  אלול  חודש  של  הזה  הזמן  לכן 
שקשה  משום  דווקא  כל-כך.  יקר  הנוראים 
לעשות חשבון-נפש אמיתי, חשוב להסתייע 
בסגולתם המיוחדת של הימים הללו. תקיעת 
אמירת  הלבבות,  את  המעוררת  השופר, 
הדין,  ימי  של  הכללית  והאווירה  הסליחות 
בזרם  ההיסחפות  את  לעצור  לנו  מסייעות 

הזמן ולעצור לחשבון-נפש אמיתי.

במרכז "אור מנחם" הבית לכל יהודי, מערכת 
של שיעורים, הרצאות וסדנאות כאימון אישי 
אנשים,  אתכם  ומזמינות  חב"ד  תורת  עפ"י 
צימאונכם  ולהרוות  להגיע  וטף  נשים 
המונגשת  והחסידות,   התורה  ממעיינות 

באהבת ישראל אמיתית. 

אלה גם ימי חסד ורחמים, שבהם עלינו לנהוג 
בין אדם לחברו. לברך  גם  במידות טובות  
וחתימה  כתיבה  לזה  זה  לאחל  רעהו,  איש 
טובה, ללמד זכות, למצוא את נקודת האור 
בכל אדם מישראל. האהבה שהקב"ה מרעיף 
עלינו צריכה להשתלב באהבה גדולה בינינו, 

בין בניו.

הללו,  הרחמים  ימי  את  כראוי  ננצל  אם 
בהחלטה טובה ופעילה בחיים האישיים של 
כל אחד ואחד מאיתנו, ונשרה סביב אווירה 
של אהבה גדולה, צדקה וחסד - ודאי נזכה 
נראה  ואכן  טובה  בשנה  יברכנו  שהקב"ה 
הגאולה  שנת  מילדינו,  אמיתי  יהודי  נחת 

האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו.

שנת תשע"ח 
במספרים...  

1000 שיעורי תורה  

50,000 ילדים השתתפו   
בהפעלות וסדנאות לזהות 

יהודית בגנים ובתי הספר

40 פרויקטים, ארועי ענק   
והתוועדויות

12 ערבי נשים  

שבתונים קהילתיים  

משפחות רבות התווספו,   
התחברו וחוו את הפעילות

משפחות רבות חגגו את   
הרגעים החשובים בחייהם 
באווירה היחודית של מרכז 

'אור מנחם'

בחודשים הקרובים נתקדם בשלב 
נוסף ונקים בעזרתכם, את מרכז 

המבקרים - ה"בית של אור" לזהות 
היהודית של ילדי ישראל.

אנו קוראים גם לכם להצטרף 
לקהילת 'אור מנחם'.

קחו חלק והיו שותפים! 

שנה טובה ומתוקה
הרב מנחם מ. והרבנית עמאר
מרכז אור מנחם – ארגון קשר

תשע"ט
תהא שנת עשייה טובה!

מרכז "אור מנחם" ע"ש הרבי 
מליובאויטש  - הבית לכל יהודי



תשרי

הטענת? סדנאות בגנים ובתי הספר • ארועי סליחות לילדי התיכון • שמחת בית השואבה 

טבת

נכחת?ערב הפרשת חלה • מסע לבעל התניא והבעש"ט באוקראינה  • יום הולדת הרב

ניסן

חילקת?חלוקת מצות לתושבי רובע טו ויז' • התוועדות ליום הולדת הרבי • ארגון קשר עם ילדי הגנים ובי"ס

תמוז

התחברת? ג' תמוז • יום ההילולא של הרבי • ישמח חתנים • ערב נשים

חשון

קבעת עיתים לתורה? סדנאות זוגיות והורות • מועדון הילדים • מערכת שיעורי תורה

שבט

שמרת?הכנסת ספר תורה • הילולת הבבא סאלי • ערב נשים • התוועדות י' שבט • אבות ובנים

אייר

צעדת? הדלקת המדורה לרבי שמעון • תהלוכת ל"ג בעומר לאלפי תושבים • קורס רענון טהרה

אב

חווית? טיול לצפון - יום הילולת האריז"ל • ערב נשים -מכוונים גבוה

כסלו

הארת? הדלקת?התוועדות יט כסלו • מסיבת חנוכה לילדים • צעדת האור • מאירים את האזור  

אדר

התנדבת? שימחת? מסע קהילתי לחצרות הרבי • משתה קהילתי • מסיבת פורים • חלוקת משלוחי מנות לתושבי רובע טו ויז'

סיון

קיבלתי את התורה!סדנת חג השבועות לילדי ישראל • משחקיה לילדים • ערבי נשים

אלול

ערב נשים • נסיעה לחצרות קודש • התוועדות ח"י אלול 
עצרת! חשבת! 

השלמת!

שהיה !
מה 

שנה- זה 
עגל ה

מ
ב



דוכן ארבעת 
המינים מהודרים 

בהשגחת הרב מנחם עמאר 
 במרכז "אור מנחם"  
 יום חמישי 20/09/18

18:00-20:00
להזמנות 0535288053

מופע ענק של 
 מידד טסה  

בלווי תזמורת 
 • פארק מתנפחים • מופע להטוטים

• דוכני מזון • ושמחה לכל השנה!

10 שנים של מסורת 
לכל המשפחה 
השואבה

שמחת בית

יום שלישי ט"ז בתשרי 25.9.18 
בשעה 18:00 בפארק רובע  י"ז 

הקפות שניות 
מסורת של שנים -  חוויה בלתי נשכחת!

 נסיעה משותפת באוטובוסים 
להקפות שניות בחברון עיר האבות

1.10.18 בשעה 20:30 
להרשמה 053-5288053

 זמני תפילות 
בבית של כולם

ראש השנה ה'תשע"ט - 10/11-09
ערב ראש השנה:

מנחה - 18:15
8:00 שחרית  •  10:00 קריאת התורה

 11:00 שופר ומוסף   
מנחה - 17:30 - יום ב' 18:15

 
עשרת ימי תשובה

6:00 סליחות – ספרדי  6:45 שחרית
8:30  שחרית
18:30 מנחה 

19:00  כולל ערב
20:00 ערבית

18:15 מנחה ערב ויום שבת שובה
 

יום הכיפורים 18/19-18
13:00 מנחה

מניין ספרדי - קומה א'  מנין   
עם החזן ניסים כהן חב"ד   
18:15 כל נדרי        18:15 כל נדרי 

7:30 שחרית  8:00 שחרית  
11:00  יזכור

16:00  מנחה  16:30 מנחה  
17:30 נעילה   17:30 נעילה 

30/09/18  - ליל שמחה תורה
19:30 – הקפות

 
פדיון כפרות

www.orm.centre.org  :כנסו לאתר ותרמו

ikesher@gmail.com

חפשו אותנו בפייסבוק – אור מנחם

  www.orm-center.org

08-8676678  •  052-6632929

אבני החושן 1 אשדוד

מרכז "אור מנחם" הבית לכל יהודי

אבא,
קח אותי 

לשמוע 
שופר !

יום שני ושלישי
 10-11/9

בשעה 11:00 
במרכז"  אור מנחם " 

האירוע בתיאום 
כוחות הביטחון


