
דבר הרבי מליובאוויטש
ּבְחֶֹדש ֱאלּול הּוא חֶֹדׁש ַהֶחשְּבֹון ֲאׁשֶר ּכָל ֶאָחד 
וְֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל . . ְצִריכִים לַעֲׂשֹות ֶחׁשְּבֹון ֶצֶדק 
ּבְנַפְׁשָם ִמּכֹל ֲאׁשֶר ָעבַר עֲלֵיֶהם ּבְֶמׁשֶ ַהּׁשָנָה, 
וְֶאת  ּולְַחזְָקם,  ּבַעֲבֹוָדָתם  ַהַּמעֲלֹות  וְלֵיַדע 
ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶּבֶָהם ּובַעֲבֹוָדָתם לְַתְּקנָם . .  ְדעַל 
יְֵדי ֲהכָנָה טֹובָה זֹו . . זֹוכִים לְׁשָנָה טֹוָבה ּוְמתּוָקה 

ּבְגַׁשְִמּיּות וְרּוָחנִּיּות.
(מתוך היום יום כ"ז מנחם אב)

The month of Elul is the time of 
reckoning, when each and every 
Jew . . has to make a fair account 
within himself over everything 
that has transpired in his life in 
the course of the past year. Thus, 
he can acknowledge the good 
points in his Divine service and 
reinforce them, as well as correct 
the shortcomings in himself and 
in his efforts. And by virtue of 
such positive preparation, we are 
found worthy of being blessed 
with a good and sweet year, both 
materially and spiritually.

(Hayom Yom 27 Menachem Av)

דבר השליח / תהיה שנה טובה יותר
טבעי אפוא שכאשר שנה מתקרבת לסיומה, מפלחת את ליבו 
עשיתי,  מה   - עברה  שלמה  שנה  חרדה:  תחושת  היהודי  של 
בעולם  שליחותי  בביצוע  התקדמתי  האם  הספקתי?  מה 
והגשמת תכלית חיי עלי אדמות? האומנם ניצלתי את השנה 

ועשיתי את המוטל עליי?
רצינית,  רוח  אותו  אופפת  השנה  של  האחרון  בחודש  לכן 
והוא מנסה להשלים מה שלא הושלם במשך השנה. הוא מקדיש יותר זמן לתפילה 
וללימוד תורה: מפזר הרבה יותר מממונו לצדקה ומרבה במעשים טובים. ואחרי כל 
זאת הוא מרגיש שעדיין הוא רחוק מהשלמות הראויה, ואין מנוס מלומר 'סליחות'.
 ,5777 תשע"ז  שחלפה,  השנה  במשך  ולהתרחב.  להוסיף  תמיד  מחפש  חב"ד  בית 
הוספנו שני דברים חדשים: 1) מנין לתפילת ערבית כל ערב מימי השבוע ראשון - 
חמישי בשעה 9:00. המנין התייסד לעילוי נשמת אבי מורי הכ"מ. 2) במשך חודשי 
הקיץ ערכנו קמפיין להמשך בניית המקוה, וברוך השם חלק גדול מהעלויות הושג 
בזכותכם הפעילה, בכך שכל אחד תרם מכספו וביד נדיבה, ובעזרת השם בשבועות 

הבאים נחדש את הבניה עד לסיומה.
דרך  ישירות  לתרום  ניתן  המקווה,  בבניית  שותף  ולהיות  להצטרף  שמעוניין  מי 

 .www.chabadisraelsi.com/mikvacampaign :האתר
בברכת כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה

הרב נחמן מרדכי הלוי 
בן אבי מורי הכ"מ הרה"ח ר' משה שמואל שמעלקא הלוי סגל
משלוחי הרבי מליובאוויטש

The Power of A Word
It is natural that when approaching year’s end, a Jewish 
heart is full of anxiety.  A full year has passed and one is full 
of introspection – what have I done, what haven’t I done in 
furthering my fulfillment of purpose of life on Earth? In the last 
month of the year there is an atmosphere of seriousness, and one 
tries completing whatever was not accomplished during the year. 
One devotes more time to prayer and the study of Torah, one 
increases his giving of charity and good deeds. And after all this 
one feels that he/she is still far from completion, and there is no 
escape but to pray for forgiveness.
Throughout life it is important at times to make an accounting of 
one’s growth and advancement in life. Chabad Israel Center too is 
always assessing itself for ways to grow and improve its services 
to the community. B”H, this past year we were able to add two 
new projects: 1) A week day evening minyan for Arvit at Sunday – Thursday 9:00pm. All are welcome 
to participate. 2) An online fundraising campaign to raise funds to complete building the mikvah. 
Thank you to everyone who participated so generously. We look forward to resuming the construction 
shortly. Donations can still be made at www.chabadisraelsi.com/mikvacampaign. 

With blessings that you be written and sealed for a happy and sweet New Year,
Rabbi Nachman Mordechai Halevi ben R’ Moshe Shmuel Shmelka Halevi הכ"מ Segal

Shliach of the Lubavitcher Rebbe

ל

  Prayers זמני התפילות
Shacharit שחרית

Sunday 8:00am יום ראשון
יום שני – יום שישי

Monday – Friday 7:15am
Arvit ערבית

יום ראשון - יום חמישי
Sunday - Thursday: 9:00 pm

Shabbat Kodesh שבת קודש
מנחה וקבלת שבת

עשר דקות אחרי הדלקת נרות
Mincha & Kabbolat Shabbat – 
10 minutes after candlelighting

Shacharit שחרית
 DST 10:00am שעון קיץ

ST 9:30am שעון חורף

  Study Classes  שיעורי תורה
חומש ותניא יומי אחרי תפילת שחרית

Daily Chumash & Tanya
Following Shacharit

חסידות לגברים - שבת 9 בבוקר
Chassidut for men

Parshat Hashavua פרשת שבוע
Men גברים

Thursday 8:30pm יום חמישי
Women נשים

Monday 8:30pm יום שני
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סטטן איילנד. ניו-יורק

תודה לכל אלו שתרמו בעין יפה לרכישת לוח המודעות הדיגיטלי של בית חב"ד, 
הכולל זמני התפילות ולוח זמנים יהודי - 

לעילוי נשמת ר' משה שמואל שמעלקא הלוי ז"ל  בן ר' שלמה יהודה הלוי סגל 

Thank you to all those who gave tzedaka in memory of 
R’ Moshe Shmuel Shmelka Halevi Segal. A digital calendar board, 

displaying prayer times, Torah study classes, announcements and more, 
dedicated in his memory,  has been installed in the beit knesset.

Velvel & Michal Adushev
David & Dana Alba
Bentzion & Alanna Black
Gabi & Davina Bunick
Shmuel & Shelly 
Dancinger
Avi & Celia Dahan
Yaakov & Karen Douek
Moshe Chaim & Rachel 
Guttman
Zvika & Evelyne 
Hauptman
Irving & Beryl 
Kestenbaum
Dr. Mark & Reena 
Kleinman
Prosper & Ariella Lankry
Nir & Rivka Chaya Levi
Ozer & Alina Lukyanov
Shachar & Meirav  
Malachovsky

Yehoshua & Sylvia 
Malachovsky
Scott & Rachel Maurer
Jonathan Mizrachi & 
Jeanette Vasquez
Ofer & Rina Noga
Avi & Dana Perets
Victor & Eleanor Pesso
Avraham & Naomi 
Rotban
Moshe & Batia Strusman
Zigmunt & Mali 
Szmiegelski
Simcha & Amy Wineberg
Dov & Chanie Zeichner
Eitan Bracha
David Ibghi
Dr. Alex Kogos
David Mamman
Lior Maimon

Mendy Mirocznik
Sam Shuster
Robert Stein
David Strusman
Mira Attia
Yona Brattner
Gavi Disenhouse
Orit Jackier
Rina Jajate
Lisa Lubarsky
Naomi Poyastro
Chaya Reichman
Ruth Sebag
Debbie Sirota
Ziva Shenkman
Jane Stone
Dalia Trimis
Rochelle Wircberger
Mazal Zafrani
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שיחת השבוע, 'לחיים' וואסחושדניה 
חב"ד  מרכז  שולח  העשרה,  האחת  השנה  זו 
בכל שבוע גליונים בפרשת השבוע: 'שיחת השבוע' 
ו'וואסחשדניה'  באנגלית  'לחיים'  עברית,  לדוברי 

ברוסית.   
כל אחד יכול להצטרף למעגל התומכים המיוחד 
אחד  לשבוע  הפחות  לכל  השבוע,  שיחת  למשלוח 
 .$250 היא  ההקדשה  עלות  השנה.  שבועות  מ–55 
אפשר להנציח על ידי מדבקה את קורבי המשפחה, 
החיים  לזכות  או  נשמתם  לעילוי  הנפטרים  לזכר 

להצלחתם. 
המועדף,  השבוע  לתיאם 
בטלפון  למשרדנו  להתקשר  ניתן 

 .7 1 8 – 7 6 1 – 4 4 8 3
להיות  תהפכו  בכך 
הרבים,  ממזכי 
בכל  ותתברכו 
ותזכו  הברכות 
בכל  להצלחה 

מעשה ידיכם.

לפרסם  מצווה 
ולהלן  מצווה,  עושי 
שמות  רשימת 
להנות  הזוכים 
מידי  הציבור  את 
עם  בשבוע  שבוע 

עלויות  במימון  תורה,  דברי 
תעמוד  הרבים  זכות  המשלוח. 

להם ולזרעם עד עולם!
ואלו יעמדו על הברכה

ורחל  ירון   - וילך  פרשת 
גולדשטיין - פרשת האזינו - סוזן 
 - סוכות  המועד  חול  מארקמן. 

דוד איבגי. בראשית - אלעזר ורחלית רייכמן. פרשת נח–
צביקה ואבלין האופטמן. פרשת לך–לך –משה חיים ורחל 
שרה  חיי  פרשת  נבון.  וגליה  אילן   - וירא  פרשת  גוטמן. 
פייגנבלט.  ופרידה  מוטי   - תולדות  פרשת  דובב.  ארי   -
פרשת ויצא - מאיר וענת גלייזר. פרשת וישלח - שלמה 
פרשת  סופר.  ומרים  שלמה   - וישב  פרשת  סופר.  ומרים 
מקץ - אליהו וסוזן קפסטיק. פרשת ויגש - ליאור מיימון. 
 - שמות  פרשת  נחמיאס.  ומאי'ה  עופר   - ויחי  פרשת 
גאטו  מיכאל   - וארא  פרשת  יקיר.  ואורית  יעקב  אפרים 
פרשת  טישלר.  מיילה   - בא  פרשת  דיזנהויז.  וגבריאלה 
בשלח - שמעון ובלה סופר.  פרשת יתרו - בנימין גריין. 
פרשת משפטים - עופר ומאי'ה נחמיאס. פרשת תרומה - 
חיים ואלינור פסו. פרשת תצוה - אילן וגליה נבון. פרשת 
ויקהל–פקודי  פרשת  רוטשילד.  וירדנה  איתן   - תשא 
ושושנה  שמואל   - ויקרא  פרשת  מרום,  ומרגלית  דוד   -
המועד  חול  טוויזר.  וגלית  יצחק   - צו  פרשת  שוסטר. 
פרוספר   - שמיני  פרשת  שטרוסמן.  ובתיה  משה   - פסח 
פרץ.  ודנה  אבי   - מצורע  תזריע  פרשת  לנקרי.  ואריאלה 
פרשת  בן–אלטבה.  ורחל  יעקב   - אחרי–קדושים  פרשת 
 - בהר–בחוקותי  פרשת  פייגנבלט.  ופרידה  מוטי   - אמור 
ארז ואדוה כהן. פרשת במדבר - בן ציון ואורית מאטה. 
 - בהעלותך  פרשת  טוויזר.  וגלית  יצחק   - נשא  פרשת 
איתן וירדנה רוטשילד. פרשת שלח–ירון ורחל גולדשטיין. 
פרשת קורח - אהוד ושימרית זכרי'ה. פרשת חוקת - ר' 
מויאל.  ופלינה  שמעון  בלק -  פרשת  לרמן.  וגולדי  מנחם 
פרשת פינחס–מרדכי יעקב ורינא קליינמן. פרשת מטות - 
מסעי - שמוליק ורינה איס. פרשת דברים–צביקה ואבלין 
גולדשטיין.  ואור  שלומי   - ואתחנן  פרשת  האופטמן. 
פרשת עקב - אופיר מליאנק. פרשת ראה - יצחק וגלית 
טוויזר. פרשת שופטים - נעמי פיאסטרו. פרשת כי תצא 
סטון.  רבקה  כי–תבוא -  פרשת  סגל.  וחי'ה  נחמן  הרב   -

פרשת נצבים–וילך - דוד ומרגלית מרום.

Sichat Hashavua, L'Chayim 
& восхождение

For 11 years, CIC mails out weekly 

newsletters on the Torah portion; Sichat 
Hashavua in Hebrew, L'Chayim in English 
and Voschoshdenia in Russian to the 
community and also distributes copies to 
many local synagogues.

The weekly sponsorship of this project 
is $250 which can be dedicated in honor of 
a family member, a special occasion etc. or 
in the memory of a loved one. To receive 
a newsletter in the language of your choice 
or to schedule a sponsorship please call the 
CIC office at 718–761–4483.

Thank you to all the sponsors of 
the last year. 

Vayelech - Yaron & 
Rachel Goldstein, 
Haazinu - Susan 
Markman, Chol 
Hamoeid Sukkot 
- David Ibghi, 
Bereishit - Elazar 
& Rachelit 
Reichman, Noach 
- Zvika & Evelyne 
Hauptman, Lech–
Lecha - Moshe 
Chaim & Rachel 
Guttman, Vayera - Ilan 
& Galia Navon, Chayei 
Sorah - Dr. Ari Dubov, 
Toldot - Motti & Freida 
Feigenblatt, Vayeitzei –
Michel & Anat Glazer, 
Vayishlach - Shlomo & 
Miryam Soyfer, Vayeshev 
– Shlomo and Miryam Soyfer, Miketz 
- Dr. Eli & Susan Kopstick, Vayigash - 
Lior Maimon, Vayechi—Ofer & Maya 
Nacmias, Shmot - Phillip & Orit Jackier, 
Vaeira –Michael Gatto & Gavi Disenhouse, 
Bo–Michelle Tischler, Beshalach - Shimon 
& Bella Soyfer, Yitro - Bruce Green & 
Allie Bowling, Mishpatim - Ofer & Maya 
Nacmias, Terumah - Victor & Eleanor 
Pesso, Tetzaveh - Ilan & Galia Navon, 
Ki Tisa - Etan & Yardena Rothschild, 
Vayakhel - Pekudei–David & Margalit 
Marom, Vayikara - Sam & Shoshana 
Shuster, Tzav - Yitzchak & Galit Twizer, 
Chol Hamoied Pesach - Moshe & Batia 
Strusman, Shmini - Prosper & Ariella 
Lankry, Tazria - Metzora - Avi & Dana 
Peretz, Acharei–Kedoshim - Yaakov & 
Rachel Ben - Altabe, Emor - Motti & 
Freida Feigenblatt, Behar - Bechukotai 
–Erez & Adva Cohen, Bamidbar - Dr. 
Benjy & Orit Matta - Nasso - Yitzchak 
& Galit Twizer, Behaalotecha - Etan & 
Yardena Rothschild, Shelach - Yaron & 
Rachel Goldstein, Korach - Ehud & Shimrit 
Zecharia, Chukat - Menachem & Goldie 
Lerman, Balak - Simon & Paulina Moyal, 
Pinchas - Mark & Reena Kleinman, Matot 
Maasei- Shmulik and Rina Iss, Devorim - 
Zvika & Evelyne Hauptman, Va'etchanan 
- Shlomie & Ohr Goldstein, Eikev - Ofir 
Melanick, Reeh - Yitzchak & Galit Twizer, 
Shoftim - Naomi Poyastro, Ki Teitzei - 
Rabbi Nachman & Chaya Segal, Ki Tavo 
- Jane Stone, Nitzavim–Vayeilech - David & 
Margalit Marom
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צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף�יצחק אהרונוב
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פרשת נצבים-וילך

Êîëîíêà ðåäàêòîðà
שבת זו היא האחרונה בשנת תשע"ז, אך היא גם 

השבת שמכינה אותנו לראש-השנה של שנת 
תשע"ח הבאה עלינו לטובה.

בשבת זו שלפני ראש-השנה קוראים מדי שנה את 
�פרשת "נצבים" (ובשנה זו – גם את פרשת "וילך"). הפ

רשה פותחת במלים "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' 
�אלוקיכם". למרות שמדובר על התאספותם של בני יש
ראל במדבר – יש בכך, על פי הזוהר, רמז לראש השנה 

שבו נצבים כביכול כל היהודים לפני ה', ביום הדין. 
אמר הבעש"ט, כי בכך יש גם ברכה ועידוד של 

הקב"ה, שכולנו נזכה בדין, לשנה טובה. הדבר רמוז 
במלה "נצבים" שמשמעותה עמידה בטוחה, דהיינו, 

שאין לאדם ספק בכך שיזכה בדין.
את הברכה הזאת נשמע כולנו בקריאת התורה בשבת זו.

�לסיום, רצינו להזכיר לכם שכל בני המשפחה מוזמ
נים לשמוע את קול השופר בבית-הכנסת, בית חב"ד, 

או אפילו ברחוב, ולקיים בכך את המצווה המרכזית 
של ראש השנה. 

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה! שבת שלום!

Åâðåéñêàÿ óëèöà

-

 

�
 
�ש
ה

 
 

 זו.
�

"ד, 
 

ם!

 

001 718 7234444

6084000 1122
03 9606169 073 2480711

053 3166532

1602 15.9.17

6:096:256:166:276:256:46

7:207:227:227:237:207:43

1986)

שיח

ELUL 5777.indd   5-7ELUL 5777.indd   5-7 13/09/2017   16:49:3213/09/2017   16:49:32


