
גם אתה שליח
תכנית עבודה חגים תשע"ט 

בחודש החגים ה'תשע"ט יחוגו אלפי תרמילאים את חגי תשרי כאשר הם נמצאים בעיר הנופש 

מלך  שלט"א  הרבי  בשליחות  בעיר  הפועל  מדג'ין,  חב"ד  בית  שבקולומביה.  מדג'ין  והתיירות 

המשיח, יקיים תפילות, סעודות ופעילויות שבת וחג לאלפי התרמילאים, יארחם ברוב פאר והדר 

ויאפשר להם לקיים את מצוות החג מתוך שמחה ורווחה.

מטרות הפעילות: 

כלל התרמילאים השוהים במדג'ין ישמעו קול שופר	 

השתתפות של למעלה מ- 80%  מהתרמילאים בסעודות ראש השנה	 

כלל התרמילאים יברכו על ארבעת המינים בחג הסוכות	 

השתתפות של כ- 70% מהתרמילאים בשבתות ובשאר חגי תשרי 	 

החג  לתפילות  מפואר  באולם  יהודים.   830 כ-  עמנו  יחגגו  במצטבר  השנה   ראש  בסעודות 

ולארוחת חג מפוארת 

תפילות  משובח,  אוכל  מפסקת  מסעודה  החל  יהודים.   350 כ-  עימנו  יתקבצו  כיפור   ביום 

מרוממות וארוחה לשבירת הצום

סוכות  יחגגו עימנו כ- 370 יהודים. בסוכה מרווחת, אוכל טוב, תפילות חג, נטילת לולב  בחג 

ואווירת חג מרוממת 

בשמחת תורה  ישמחו איתנו כ- 290 יהודים. הרבה שמחה, לחיים, הקפות, וריקודים ארוחות 

חג מפנקות 

שיעורים  שישי,  ארוחות  מרוממת,  שבת  לקבלת  יהודים.   840 כ-  עימנו  יסבו  בשבתות  

והתוועדויות מעוררות 

ב״ה



עלות בדולר אמריקאי  הוצאות

$460.00 ביטוח ורפואה

$295.36 גרפיקה ודפוס

$6,830.00 שכירות מבנים, אולמות ושטחים

$2,639.25 כלים חד פעמיים

$1,888.76 ירקות

$235.50 סדר ניקיון

$1,583.00 בניית הסוכה

$2,368.00 משכורות עובדים

$450.80 פירות

$802.00 ציוד כללי

$7,209.50 חומרי גלם קפואים

$1,336.70 חומרי גלם יבשים

$5,634.00 שינוע ותחבורה, כולל טיסות תמימים שלוחים

$3,589.10 שתיה קרה

$381.82 תבלינים

$2,513.27 בלתי צפוי מראש

$38,218 סך הכל הוצאות

תקציב הפעילות לחודש החגים - תשרי ה'תשע"ט
10 תפילות ראש השנה    6  תפילות יום כיפור    10  תפילות חג הסוכות 

10  תפילות שמחת תורה    12  תפילות שבת

4  סעודות ראש השנה    2  סעודות כיפור    4  סעודות חג הסוכות

    4  סעודות שמחת תורה    8  סעודות שבת וחג

אלפי ברכות, מצוות ושמחה לכ- 2,680 תרמילאים וחיילים משוחררים 



עלות בדולר אמריקאי  הכנסות

$11,720.00 דמי השתתפות של תרמילאים

$26,498 השתתפות של נדיבי לב

הכסף שלכם מושקע במקום הנכון!
עם סיכום חודש החגים יופיע באתרנו פירוט של הוצאות השליחות ופירות השליחות שלכם
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פרטים ליצירת קשר ולהשתתפות 
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בחר לך חלק בחודש החגים במדג'ין

450$שולחן בסעודת חג ושבת  

3,200$שכירות בית חב״ד

50750$ חיילים משוחררים

4,429$בשר

1001,500$ חיילים משוחררים

2,772$דגים

2,640$חד פעמי

5,000$מפטיר יונה

1,000$החזקת שליח בחודש החגים

2,339$ירקות ופירות

1,200$פתיחת הארון לתפילת נעילה


