
היישוב היהודי

חברון
HEBRON

הוראות בריאות, ביטחון ובטיחות:הוראות בריאות, ביטחון ובטיחות:
תודה לכוחות הביטחון המאבטחים את עשרות אלפי האורחים בעיר האבות!

כוחות הביטחון עושים מאמצים רבים על מנת לאבטח את שהותכם, 
אנא הישמעו להוראותיהם.

* חל איסור מוחלט לפתוח באש בשל פעילות רבה של   
   כוחותינו באזור כולו.

* בכל מקרה חירום או עימות עם גורם כלשהוא  ניתן להתקשר 
   למוקד החירום: 1208

* כניסה למערת המכפלה, לאוהלי האירוח ולהרצאות במקומות  
   הסגורים מותנית בתו ירוק וצמיד

* הציבור נקרא לשמור על קדושת השבת וערכי הצניעות  
   כראוי למקום קדוש

* היזהרו מגניבות. אל תשאירו חפצי ערך ללא השגחה!
* מתחם העיר כולה הוכרז כמתחם ללא אלכוהול במשך כל   

    השבת. שימוש באלכוהול מותר רק בזמן הקידוש.
  במידת הצורך ניתן לפנות לכוחות המשטרה אשר תבצע  

   החרמת משקאות אלכוהולים.

מספר הטלפון במוקד החירום: 1208 / 029969530

גב

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
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טיילת הבנים 

דרך לפיד

גבעת גל
בית דריבן

קפה ענת 
פרגולת כהן

מרכז מבקרים
"לגעת בנצח"

קים
תי

ת ע
או

קוו
תל חברוןמ

צומת לפיד

ישיבה תיכונית
 קרית ארבע - יתק'א

יקב אריאל ביהודה

נופי ממרא

פארק אלון

הסעות: קו 201 לירושלים מתוגבר
אנא התאזרו בסבלנות!!

מרכז מידע ומוקד עזרה
יפעל לשירותכם ביום שישי עד שעה לפני כניסת השבת, ובצאת 

השבת, ברחבה ליד המועצה המקומית קרית ארבע

מוקד חירום קריית ארבע 02-9969530
צה"ל: 02-9967210

תודה לכוחות הביטחון המאבטחים את 
עשרות אלפי האורחים בעיר האבות!

כוחות הביטחון עושים מאמצים רבים על מנת לאבטח את שהותכם;
נא להישמע להוראות. 

בעת אירוע חל איסור מוחלט לפתוח באש, עקב פעילות רבה של 
כוחותינו באזור כולו. הציבור מתבקש להימנע לחלוטין מכל עימות עם 

גורם כלשהו - עיתונאים, ארגונים עוינים וערבים.
בכל מקרה פרובוקציה נא לפנות לגורמי הביטחון!

הציבור נקרא לשמור באופן מוחלט 
על קדושת השבת וערכי הצניעות במלואם!

היזהרו מגנבים! לצערנו היו בעבר מקרים של גניבות מאורחים.
אל תשאירו חפצי ערך ללא השגחה!

את כל חפצי הערך נא הפקידו במקומות מאובטחים תחת שמירה!
בבתי הספר בקרית ארבע ישנן נקודות להפקדת חפצים.

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

 גבאים: הרב הלל הורוביץ, מנדי אריאלי

"קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה”

וביום השבת

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.

17:17 צאת השבת 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 

חפשו בגוגל: 'האבן שלי בחברון'

יאצנו לדרך
בזכותכם חברון 

לא תעצור!

תשפ"ב 

תכנית שבתתכנית שבת

"ויבאו כל שבטי ישראל אל דוד 

חברונה 
ויאמרו לאמר הננו 
עצמך ובשרך אנחנו"

 )שמואל ב' ה' א'(

חברון  - עיר החיבורים
  Hebron - City of Connections

לאורחינו היקרים - ברוכים הבאים!!

ליל שבתליל שבת
Candle lighting - 17:32 הדלקת נרות

תפילות קבלת שבת במערת המכפלה ובכל בתי הכנסת
סעודת שבת במוקדי האירוח ובבתים

21:15-23:15 שירת הבקשות בהשתתפות ילדי חוג 
הבקשות בחברון בבית כנסת אברהם אבינו

21:15 בבית השלום: סיפור של גאולה- עונג שבת 
חוויתי ומרגש לציון חנוכת שכונת 'בית השלום' והרחבתה של 

חברון , במלאת שנה לפטירת הרבנית מרים לוינגר ע"ה. 
 דברי פתיחה וברכה הרב שמואל אליהו שליט"א 

21:30 שיחה באנגלית עם הפרופסור יוג'ין קנטורוביץ, 
מומחה לחוק בינ"ל: "לשם מה השגרירות האמריקאית במזרח 

ירושלים?" בבית הארחה "ביתר"
 Professor Eugene Kontorovitch - “What's the Big
 Deal About a US Consulate in Jerusalem?” - in
English at Beitar House

22:30 - באוהל חב"ד: התוועדות חסידית עם חב"ד 
חברון בהשתתפות שלוחים ומשפיעים

22:00 התוועדות חסידית לנשים במרפסת חב"ד 
חברון בשכונת אברהם אבינו

22:30 עונג שבת לנשים 
ח"כ אורית סטרוק, שירה שנרב ואתי מידד  

פאנל בנושא "חיי שליחות וחיי משפחה" - חצר מוזיאון בית הדסה. 
מנחה: אורה ורמשטין.

22:00 מעגלי שיח לנוער עם דביר שנרב, 
               אחיה של רינה הי"ד, מול בית הדסה

22:00 סיור לילי  בפתח גג עדן - 'גגות מספרים 
גאולה' בהדרכת מדרשת חברון - נפגשים ליד מרכז גוטניק

 22:00-24:00
בתים פתוחים ליל שבת

הרב אבינעם ושני הורוביץ- בית הדסה
רונן וענת כהן- בית הדסה

הרב גבי וברכה בן יצחק- אדמות ישי

22:3022:30 עונג שבת מרכזי חברון  -  אוהל 'קרן חברון',  עונג שבת מרכזי חברון  -  אוהל 'קרן חברון', 
בשכונת אברהם אבינובשכונת אברהם אבינו

חברון -  עיר של חיבורים
בהשתתפות:

הרה"ג הרב יהודה דרעי - רב העיר באר שבע
הרב שאול דמרי - טבריה

הרב חגי לונדין- שדרות
הרב יעקב עזרא - בית שאן

יום שישי וליל שבתיום שישי וליל שבת

16:00 קבלת שבת מוסיקלית 
עם הרב שמואל מורנו ודביר שנרב ברחבת מערת המכפלה  -

"להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות"

יום שישייום שישי
מוזיאון ומרכז מבקרים "לגעת בנצח" 

בבית הדסה - פתוח עד השעה 13.00
12:00-14:00  משפחת אריאל מזמינה את המתארחים 

לסיור בכרם 'הלל' וביקור ביקב ברמת ממרא )חרסינה(. 
לפרטים: 0524732599

מערת המכפלה - כולל אולם יצחק - 
תהיה פתוחה במשך כל השבת למעט בשעות 24.00-04.00

 Tomb of Machpela is OPEN - including the Isaac
 and Rebecca Hall! (Except between the hours of
 (midnight to 4AM

ד"ר נעם ארנון, חברון
אורח מיוחד: צבי יחזקאלי- 

           ראש הדסק לענייני ערבים "חדשות 13"
מנחה: הרב הלל הורוביץ, יו"ר מנהלת חברון



תכניות שבת בקרית ארבעתכניות שבת בקרית ארבע
ערב שבת ערב שבת 

בבית הכנסת אחוזת אברהם אבינו 
21:00 שירת הבקשות ברוב עם - יוגש כיבוד קל

בישיבת  ניר - למבוגרים ונוער )עזרת הנשים פתוחה(
21:15  הרב נועם ולדמן ראש ישיבת ניר- 

                                      כוחה וקדושתה של מערת המכפלה
21:45 הרה"ג הרב שמואל אליהו רב העיר צפת

22:15 הרב מאיר גולדוויכט מראשי הישיבה יוניברסיטי
           מעמק חברון ועד הר המוריה מאז ועד היום

בהיכל התרבות - לנוער ובוגרים
21:30 התוועדות עם הרב איתן שנרב אביה של רנה שנרב הי"ד  

22:15 שיחה מפי הרה"ג הרב שמואל אליהו רב העיר צפת
של  "הזולה  מייסד  חצרוני  הראל  עם  מרתקת  שיחה   22:45
לאחים"  "יד  של  המבצעים  קצין  ובעברו  ישראל   ou חצרוני" 

בחילוץ נערות מכפרים בפעולות נועזות

בגן העץ
24:15 התוועדות בלימוד, שיר וניגון עם הרב שמואל מורנו 

           אחיו של סא"ל עמנואל מורנו הי"ד
           ואחריה חלוקת תה ופופקורן ע"י נוער קרית ארבע

ברמת ממרא- בבית הכנסת האשכנזי
21:30 שיחה מרתקת מפי הרב דוד פוטש 

            בנושא: "סודה של חברון"

שבת אחר הצהריים שבת אחר הצהריים 
באולם הוד במתנ"ס

 13:30 שיחה לנשים עם אורה חצרוני מחברת הספר "שבויות" 
- סיפורים מרתקים מאחורי הקלעים 

בבית הכנסת "אחוזת אברהם אבינו":
15:00 הרב יעקב עזרא, -רב בית הכנסת "אהבת חסד - דרכי 
רמז  יש  שעליו  בשנה  מיוחד  יום  יש  "האם  שאן:  בית  יהושע", 

מהתורה להיות בו במערת המכפלה?" 

בבית הכנסת מגן אבות 
15:00 הרב עמרם יפרח- רב בית הכנסת יתן  שיחה מקיפה על 
מערת המכפלה מתחילת ההתנחלות בממשל הצבאי ועד ימינו 

)בשילוב מקורות מהמדרשים (
15:00 הרבנית אהובה ארד -

           בדרכן נלך בבית משפחת ברזלי 303/21 

בהיכל התרבות 
"הזולה של  מייסד   - 16:00 שיחה מרתקת עם הראל חצרוני 
"יד לאחים"  קצין המבצעים של  ובעברו  ישראל   ou- חצרוני" 

בחילוץ נערות מכפרים בפעולות נועזות

במכון לרבני ישובים
16:00 לימוד אבות ובנים בשילוב דפי לימוד 

ברחבת המועצה  
16:30 - מפקד ענק של תנועות הנוער 

לאחר תפילת ותיקין -  קידוש ושיחה 
                   עם הרה"ג הרב שמואל אליהו בגג בנין "גוטניק"

7:30 - "צעדת האלף" - יציאה משער לפיד )שער צפוני רמת 
ממרא- חרסינה( למערת המכפלה  דרך ציר לפיד, ציוני הזיכרון 
לגיבורים - מרדכי ושלום לפיד, יחזקאל מועלם, דני ורגס,  שרית 

פריגל, דוד כהן, בית הכנסת "חזון דוד" ובית השלום. 

11:00 - הליכה חזרה אחרי הקידוש

10:40 - סיור בהדרכת "מדרשת חברון" באתרי הישוב היהודי        
              )יציאה ממרכז גוטניק(.

11:15 שיעור מפי הרה"ג הרב שמואל אליהו בישיבת שבי חברון

13:00-16:00 - מערת עתניאל בן קנז פתוחה לקהל הרחב 
)שימו לב- הדרך למערת עתניאל בן קנז ללא ערוב(

 The Tomb of Otniel Ben Kenaz is open to 16:00 - 13:00
(the public (no Eruv on final leg

סיורים - בשעות 14:00 - 16:00
אריה קליין - תל חברון. 

                    יציאה מהכניסה לבית מנחם באדמות ישי.

ציפי שליסל - בעקבות הספר 'חברון שוברת שתיקה'.
                      יציאה ממחסום 'השוטר' לקבר עתניאל בן קנז.

שמואל מושניק - בעקבות מורי הדרך 
             חיים מגני ואיתמר שניוויס ז"ל 

             יציאה משכונת בית הדסה לבית הכנסת אברהם אבינו

אייל ניומן - כוננות אבירים - סיפורם של לוחמי כיתות הכוננות. 
יציאה מ'גן העץ' בקרית ארבע לסמטת הגבורה.

מדרשת חברון- סיור בעקבות גאולת הבתים בחברון: 
מפגש בבית השלום ברחבה העליונה, משם צעידה בדרך 

הגאולה לבית רחל ולאה וסיום בגג בית המכפלה.

בין 13:00 ל17:00 סיורים בהדרכת מדרשת חברון 
באתרי הישוב היהודי יצאו כל שעה עגולה ממרכז גוטניק

14:00 ד"ר נעם ארנון: "עושים היסטוריה": 
 סיפורו של רובע חזקיהו - נחלת חב"ד. פגישה בכניסה לאתר

14:30 הרב שמחה הוכבוים - סיור לנוער באנגלית. 
           יציאה מרחבת בית הכנסת אברהם אבינו

 English-language tour with Rabbi Simcha 14:30

Hochbaum starting at the Avraham Avinu Synagogue

15:00 - ד"ר נעם ארנון: סודה של מערת המכפלה. 
             פגישה בכניסה למרכז גוטניק

15:45  מפקד מרכזי של תנועת בני עקיבא עם נוער חברון 
ובוגרי בני עקיבא לדורותיהם, ברחבת מערת המכפלה.

זמני התפילות במערת המכפלה

ערב שבת קודש  ו כניסת שבת - 17:32

אולם יצחק - מניין מרכזי
תפילת מנחה - 17:35  ו גבאי: מנדי אריאלי

חצר - מניין ספרדי
תפילת מנחה - 17:35  ו גבאי: משה כלפא

מניינים נוספים ברחבת מערת המכפלה

הכניסות למערת המכפלה
גברים: דרך שער מזרחי, בסמוך למדרגה השביעית בלבד

נשים: כניסה מרכזית 

במשך כל השבת לא יהיה מעבר 
בין אולם ישני חברון לחצר המרכזית

הדלקת נרות - לנשים  
בעמדת הנרות סמוך למתחם ההסעדה בלבד

לתשומת ליבכם! הכניסה למערה רק לבעלי תו ירוק 
שברשותם צמיד ענוד על היד

* מערת המכפלה פתוחה עד השעה 24:00 *

שבת בבוקר
תפילת ותיקין - הזריחה בשעה 6:35

אולם יצחק - מניין ספרדי        אולם יעקב - מניין תימני
תחילת התפילה: 6:00          תחילת תפילה: 6:00

גבאים: יהודה אברהם           גבאים: ר' חצרוני יחיאל
           יצחק מרציאנו         ר' יצחק עמרני

חצר המערה - מניין אשכנזי
תחילת התפילה 6:15  ו גבאי: מנדי אריאלי

סככה ברחבת המערה )סמוך לבור(
תחילת התפילה 6:39 ו גבאי: נועם פדרמן

מתחילים מנשמת כל חי

תפילת שחרית - מניין שני

אולם יצחק - מניין אשכנזי
תחילת התפילה 8:30 ו גבאים: הרב הלל הורוביץ, מנדי אריאלי

חצר המערה - מניין ספרדי
תחילת התפילה 8:15 ו גבאי: מאיר בן שטרית

רחבת הספסלים בגן המערה - מניין קרליבך
תחילת התפילה: 8:30 ו גבאי: ר' שמחה הוכבוים

מניינים נוספים ברחבת מערת המכפלה

וביום השבת...וביום השבת...

שיחות ושיעורים
"בבית המדרש החברוני" - בקפה ענת, בית שניאורסון 

"והשיב לב אבות על בנים"- השליחות של דורנו

15:00 - הרב מאיר גולדויכט, ראש ישיבה, בישיבה יוניברסיטי-   
              אורה של חברון

15:30 -  הרב עמיחי אליהו, יו"ר איגוד רבני הקהילות - 
               איך מחברים ציבורים נוספים לחברון? 

16:00 - הרב איתן שנרב: קירוב באהבה

16:30 - הרה"ג הרב יהודה דרעי רב העיר באר שבע

15:00 -  זנגי ואתי מידד ועו"ד חיים בלייכר: מפגש עם אנשי 
ארגון 'חוננו' בבית משפחת מידד, שכונת בית הדסה.

15:30 - סא"ל )מיל.( מאיר אינדור, יו"ר "אלמגור", ארגון 
נפגעי טרור: מנהיגות לאומית בימינו, בדשא מול בית הדסה.

16:00 - צבי יחזקאלי - באכסניית חברון )בית בית"ר(.  
דברי סיכום: ישי פליישר, דובר בינלאומי, חברון 

16:00 - הרב חגי לונדין - בבית כנסת אברהם אבינו

16:00 - הרב מאיר גולדויכט, ראש ישיבה, בישיבה יוניברסיטי- 
              בישיבת שבי חברון

16:00 - שירה שנרב - בחצר מוזיאון בית הדסה

16:00 - איציק נחשון - על אביו, ברוך נחשון ז"ל ויצירתו  
              בגלריית ברוך נחשון )ליד מערת המכפלה(

16:00 - הרב שמואל מורנו - 
              באוהל:  'קרן חברון' באברהם אבינו

16:30 הרב ישראל ליאור חברון בהלכה ובאגדה 
           בגג בית המכפלה

16:30 - תפילת מנחה בכולל חב"ד שליד ציון הרבנית מנוחה רחל    
            סעודה שלישית וסדר ניגונים - באוהל חב"ד המרכזי

מוצאי שבת
צאת השבת - 18.35

מופע להטוטן מרהיב מול שכונת בית הדסה
"כי בשלום תצאו" הבדלה מוסיקלית והרקדה באוהל חב"ד המרכזי

צאתכם לשלום ולהתראות!!!צאתכם לשלום ולהתראות!!!

15:00-16:30 בתים פתוחים בחברון
הרב אבינעם ושני הורוביץ - בית הדסה

רונן וענת כהן - בית הדסה
הרב ישראל ונעימה ליאור- בית השלום

יהונתן ויהודית נקי - בית רחל
משפחות בן שושן, גוטליב וסולימן - גג בית המכפלה

אבנר ומוריה דניאל - אדמות ישי
מנדי וחסדיה אריאלי- אברהם אבינו


