
 ב"ה 

 אצל אדמורי חב"דל"ג בעומר 

 

 מנהגי היום:

 "ג בעומרמתפילת ________של ערב ל החל בלג בעומר -._________________1

 ___________.ל יום ש _______אומרים תחנון כי הוא

 

יום של ____________ושל שמחה ואמירת תשבחות לה' מספר   -_______________. 2

 __________.-וקבלת החלטות טובות בנושא של __________ ה_____________

 

 ביצים רובים שגדל במערה, ונוהגים לאכול __________זכר לעץ הח -. ________________3

 קשות. 

 

ולשחק בחץ  __________ צאת לל נוהגים ________ה_________ -__________משחק ב___. 4

 שבימי ____________לא נראתה הקשת ב___________. וקשת, זכר לכך

 

רון ביום ___ במילעלות ל________של רבי שמעון __________והגים נ –יה לקבר רשב"י על .5

 _______בעומר.

 

 שם .הרבי אומר שכל המשתתף ב__________הרי רשב"י נמצא   -_________בתהלוכות. 6

 

 

 ל"ג בעומר אצל אדמורי חבד

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא,  מנחה, 

 שמחה, 

 לא אומרים תחנון

התוועדות, יום של  

שמחה, תהילים ,  

 ישראל -אהבת

חרובים , קשות,  

 אכילה מנהגי 

,  ברובר יוחאי, ק

 ל"ג. 

תפות ,  השת

   תהלוכה

בל"ג בעומר  -הזקןדמו"ר א

 היה אומר _______________.

דש את מנהג היציאה חי- ר האמצעי"דמוא

ריכת סעודה בל"ג בעומר, ע ל________

עם _________וביצים קשות, הרבי אמר 

מאמר_________והיו מספרים על ל"ג 

החגיגה החלה  -דמו"ר הצמח צדקא בעומר בשנים קודמות.

"ג בעומר, היו עורכים ______לב

כה לערוך ______בין החסידים מי יז

לים _________, . מתפלאת הסעודה

סועדים , מפסיקים לתפילת 

_________ ומתוועדים על אור 

ה_________, מנגנים ניגונים וחוזרים 

_________. בבוקר מתפללים _

דה ועורכים _________ ויוצאים לש

__________חלבית, הרבי אמר מאמר 

חסידות ופעם אף הורה לנגן "ארבע 

."_________ 

יוצא לשדה היה  – המהר"שאדמו"ר 

 ויטשד___________שליד ליובאוע

תפילת אחרי  – אדמו"ר הרש"ב

_______קצרה ה _היית שחרית 

עם משקה  ת הרבי בבי

ו________, הרבי אמר 

בכל שנה מינה מאמר________. 

הרבי _________שיקנה לזכותו 

את ההדלקה של המדורה 

 ב____________.

ישיבה, תלמידי ,  

שת, שדה,  ץ וקח

 ענןרשב"י 



 ב"ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ג בעומר???בל שנהומה את עושה ה

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

ולקרובים , ____לבני ביתו __לעיתים ערך _____ -אדמו"ר הריי"ץ

 ולעיתים נתן לחסידים ________חסידות ללמוד.

אצל הרבי ל"ג בעומר הוא יום __________של  - המשיח בי מלךהר

ם ינוסיהפצת המעיינות. והורה לערוך תהלוכות וכ

מצוות לילדי_________שבהם יביעו את הקשר שלהם ל

יאמרו את _________הפסוקים. לעיתים התוועד הרבי ה________ו

  ל"ג בעומר או ב_________ל"ג בעומר. בליל

ספר  שהוא יום חופשי בכל בתי ה יוצא בימי ראשון כאשר ל"ג בעומר 

בחצר הרבי והרבי יוצא אל התהלוכה לראות   רכים תהלוכה עובניו יורק, 

הפסוקים ומדבר לילדים   12, מאזין לגים שהכינו הילדיםאת המייצ 

 הילדים. דקה לכל  טבע לצ ישראל, הרבי מחלק בעזרת ה'מדריכים' מ


