
בס"ד

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

הלל והודאה
הננו שמחים להביא לידיעת הציבור הרחב את תכנית האירועים

של כנסי תורה ושמחות הדלקת נרות החנוכה
המתקיימים בעירנו במהלך ימי חג החנוכה הבעל"ט,

בהשתתפות כב' המרא דאתרא מורנו ורבנו הגאון הגדול

רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר שבע

לכל תושבי באר שבע
חג אורים שמח

לשכת רב העיר
במידה ולא רשמנו מקומות עמכם הסליחה

יום שלישי, כד' כסלו תשע"ח )12.12.17( – הדלקת נר א' דחנוכה 
20:00 – מסיבת חנוכה "לנשים" במרכז הצעירים, ב"ש.

יום רביעי, כה' כסלו תשע"ח )13.12.17( – הדלקת נר ב' דחנוכה 
20:30 – מסיבת חנוכה "לב לאחים" לצעירים, בביהכנ"ס "אורות הזוהר" רח' חיישין 11 שכונה ו' החדשה, ב"ש.

22:15 – הדלקת נר חנוכה – "בנמל התעופה בן גוריון" שדה התעופה.

יום חמישי, כו' כסלו תשע"ח )14.12.17( – הדלקת נר ג' דחנוכה
15:30 – הדלקת נר חנוכה ושעור "בכלא אלה", ב"ש.

16:30 – הכנסת ספר תורה בביה"כ "אהבת ישראל" שכונה ה', ב"ש.
17:30 – סיום מסכת ומסיבת חנוכה בביהכנ"ס "זוהר הרקיע" רח' רנה קסן 64 רמות, ב"ש.

18:00– הדלקת נר חנוכה "חב"ד" בכיכר ברח' יוהנה ז'בוטינסקי נווה זאב, ב"ש.
18:45 – מסיבת חנוכה "לב לאחים" לצעירים רח' מרדכי מקלף 44 )מול הפרלמנט( ב"ש.

20:30 – מסיבת חנוכה – "במקלט הפינתי" מול קיוסק אוריון רח' הקוממיות 1 קרית גת.  

מוצ"ש פר' מקץ, כח' כסלו תשע"ח )16.12.17( – הדלקת נר ה' דחנוכה
21:30 – מסיבת חנוכה  ומלווה מלכה "לב לאחים" לצעירים ולמשפחותיהם 
         בבית המדרש "עדות ביהוסף" רח' בצלאל 20 שכונה ב' באר שבע.

יום ראשון, כט' כסלו תשע"ח )17.12.17( – הדלקת נר ו' דחנוכה
 16:30 – הדלקה מרכזית "בכותל המערבי", שריד בית מקדשינו, עיה"ק ירושלים תובב"א.

יום שני, ל' כסלו תשע"ח )18.12.17( – הדלקת נר ז' דחנוכה
13:30 – מסיבת חנוכה "קול יהודה" לאברכים ושומעי השיעורים.

19:00 – הדלקת נר חנוכה "במרכז המסחרי" רח' שומרון נאות לון, ב"ש.
20:30 – מסיבת חנוכה "לב לאחים" לאברכים והמשפחות המתחזקות 

         באולם ביהכנ"ס "משכן שמעון" רח' רח' פרנק 1 שכונה ו' החדשה, ב"ש.

יום שלישי, א' טבת תשע"ח )19.12.17( – הדלקת נר ח' דחנוכה
12:30 – מסיבת חנוכה "לעובדי הרבנות והמועצה הדתית", ב"ש.

18:00 – הדלקת נר חנוכה "במרכז לבריאות הנפש" )ביה"ח פסיכיאטרי( ב"ש.
18:30 – הפנינג חנוכה "חב"ד" היכל התרבות שד' רגר 34, ב"ש.

19:45 – מסיבת חנוכה "לב לאחים" לצעירים בביהכנ"ס "מגן אברהם- חצר מאחור", רח' גוש עציון 61 שכונה ג', ב"ש.
20:30 – מסיבת חנוכה "לב לאחים" לסטודנטים, בביהכנ"ס "רינת ירושלים-היכלא דרבנו יורם מיכאל" שכונה ה', ב"ש.

יום רביעי, ב' טבת תשע"ח )20.12.17( – "וזאת חנוכה" 
20:00 –הכנסת "ספר תורה" לע"נ רבי שמעון הכהן זצ"ל, באולמי "בלו קאסל" אשדוד.


