מראות הוד והדר ירח האיתנים תשפ"ג
בהיכל קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

היכ>לא
דמ>לכא

היכ>לא
דמ>לכא
מראות הוד והדר ירח האיתנים תשפ"ג
בהיכל קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

היכ>לא
דמ>לכא

חסידי צאנז

מתלכדים למען
רשימת יהדות התורה
אגודת ישראל
מראות מכינוסי ההוד במערכות הקודמות
בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

יו"ל ע"י:

וְ עָ ִׂש ָית ּכְ כָ ל
ֲא ֶׁשר יֹורּוְך!
מטה חסידי צאנז
ועשית ככל אשר יורוך!
בשבת קודש פר' בראשית לאחר התפילה
הכריז הרה"ח ר' בערל שטמר הי"ו בשמו
ובנוכחותו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א:

מי לה' אלי!

בחסות ובשיתוף

מטה אגודת ישראל
לקראת המערכה הגורלית
ז' מרחשון תשפ"ג

היות שהמערכה הנוכחית היא על עיקרי הדת
כי בעוה"ר משנאי ה' רוצים לעקור תורה
וידישקייט בבני ישראל,
מוטל חוב על כל אחד ואחד להצביע
ליהדות התורה אות ג'
ולפעול ולעשות למען המערכה.

הפקה ועריכה:
הר"ר משה גליק
גרפיקה ועימוד:
הר"ר מרדכי וורובל
דפוס:
כל גרף
מראות הקודש
באדיבות הצלם המוכשר
שנוהג עמנו טובת עין בכל עת

הר"ר משה גולדשטיין הי"ו
ובאדיבות א.פ .ובאדיבות א.א.

צאנז איז דיר טייער

בס"ד

|
י.י .גנזל

הכרזת הקודש
בהוראת כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א
במעמד ה'הקפות שניות':

רגעים טרם ההכרזה ,ביקש מרן שליט"א להוסיף ולציין:

"ס'איז א גרויסע זכייה זיך משתתף זיין!"

09-7782736

שמואל בורד 054-844-1601
כוללי הש"ס .היכל האצילות של עולם התורה.

מיסודו ומשאת חייו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זי"ע
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א

צאנז'ע חסידים.
שלכם הוא!

צילום :משה גולדשטיין

בשם כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א:
היות ובימים אלה מתקיימת המגבית הגדולה
של המוסד הנאדר בקודש 'כוללי הש"ס',
הבקשה היא מכל אחד מאנשי שלומנו,
לשאת בעול ,בשותפות קודש ,בעין יפה,
ולסייע להצלחת המגבית .בשכר זאת יתברך
בשפע חיים ,ברכה והצלחה.

היכ>לא
דמ>לכא

בסייעתא דשמיא

היכ>לא
דמ>לכא
מראות קודש מההוד וההדר ,הזך והזוהר ,הרון והרוממות
של הימים המרוממים והקדושים שעברו עלינו לטובה
ירח האיתנים תשפ"ג
בהיכל קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א

בשערי הגליון  /משה גליק

רואים את הקולות

חמישים ואחד ימים מרוממים ונשגבים עברו עלינו לטובה ,מראש חודש
אלול ועד מוצאי שמחת תורה .ימים בהם זכינו להתקרב אל אבינו שבשמים,
'בך נדבק ויעלוץ לבנו' ,ימים של שמחת הנפש על עצם הזכייה להיות בנים
למקום אשר בחר בנו מכל העמים ,ימים של התרגשות והתעלות בצל קדשו
של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אשר רומם אותנו לעולמות של התעוררות
והתחזקות והתעלות ,עולמות של קרבת אלקים ותענוג רוחני בכל רגע ורגע.
השפתיים עדיין מרחשות את נעימות התפילות הקדושות ,כפירושו
של הרה"ק מרוז'ין זי"ע למה נקרא שמו חודש מרחשוון? על שם שעדיין
רחושי מרחשי שפתי בני ישראל בתפילות ועבודות הקודש של הימים
הנשגבים שעברו עלינו לטובה .ועל אותם נ"א ימים מרוממים ,אנו מייחלים

ומבקשים :אל נ"א תעבור מעל עבדך' ,שימים אלו לא יעברו מתוכנו וזכרם
לא יסוף מזרענו ,כפי שפירש הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע את
לשון פיוט הקדוש 'אזמר בשבחין' אותו יסד ברוח הקודש רבינו האריז"ל
"יהא רעוא קמיה דתשרי על עמיה' ,שרושמו של חודש "תשרי" ישאר חופף
על עם ישראל במשך כל ימות השנה---
זאת היא איפה גם משאלת לבם ונפשם של כל חסידים ואנשי מעשה,
זקנים עם נערים ,הנתונים עדיין תחת רושמם העז והכביר של ירח האיתנים
בצלו הטהור של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ,שהתחיל בשעות המוקדמות
של היום ביום א' דסליחות ,והסתיים בשעות המאוחרות של הלילה במעמד
ההקפות שניות ...מביטים הם לאחוריהם אחוזי התרגשות והתפעלות:
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האומנם כל זאת חווינו על בשרינו או שמא היינו כחולמים?! האם אכן
אנחנו ,קרוצי גושי חומר ,זכינו לנסוק אל-על ולהפעיל אל תוך אותה
אטמוספרה עילאית ומרוממת?! כלום אמת הוא אנחנו זכינו 'דיתענג
לשמיה במתיקין ודובשין'?!
אם כן ,אם אמת נכון הדבר שזכינו לזכייה נעלית זו ,מעתירים כולנו
יחד בכל ולב ונפש" ,יהא רעוא קמיה דתשרי על עמיה ,דיתענג לשמיה
במתיקין ודובשין" ,מי יתן וקרני האורה וההוד של חודש תשרי ימשיכו
להאיר את כל השנה הבאה ,עולם ועד לא תהיה ביננו פרידה---
בדפים שלפניכם ,מביאים אנו מאגד נבחר של מראות-הוד ורממות,
שביבי אור אשר הונצחו למזכרת נצח מהימים הקדושים ,במטרה פשוטה,

שיצופו הזכרונות ויתעוררו הלבבות ,ישוחזרו המראות ויתחדשו התחושות,
ותתענג שוב הנפש במתיקין ודובשין .תמונות אלו הם בבחינת 'רואים את
הקולות' ,אין אלו תמונות דוממות ,אלא כל תמונה והקול הבוקע ועולה
ממנו ,קול של 'אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם' ,וכפירוש רש"י
(שמות כ ,יט) אתם ראיתם  -יש הפרש בין מה שאדם רואה למה שאחרים
משיחין לו ,שמה שאחרים משיחין לו פעמים שלבו חלוק מלהאמין ,אכן
אתם ראיתם! כאשר שמענו וכאשר ראינו כן עוד נחזה ועוד נשמע! כל מי
שהיה חלק מאותם ימים נשגבים ,שעה שיעמיד נגד עיניו מראות אלו בוודאי
יגאה לבו לחוש שוב את התחושות ,האווירה ,ההתעלות וההתרוממות,
שילוו אותנו לנצח.

מראות הוד והדר ירח האיתנים תשפ"ג בהיכל קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ◄ היכ>לא דמ>לכא ►
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ּ ְכבַ ָּק ַרת רוֹעֶ ה עֶ ְדר

קבלת קהל בבני ברק

היכ>לא
דמ>לכא

קבלת קהל אנ"ש בכל מקומות מושבותיהם לברכת השנים

את חודש אלול המשילו בספרי חסידים לימים בהם 'המלך בשדה',
כביכול מלכו של עולם יורד לרעות בגנים עם בניו אהוביו בני ישראל ,ואז
קל יותר לכל אחד לגשת אל המלך ולשוב ולהתקרב אליו.
על משקל ביטוי זה של 'המלך בשדה' ,זוכים עדת הקודש דחסידי צאנז
שכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מכתת רגליו במשך כל חודש אלול בין כל
ריכוזי קהילותינו הק' ברחבי ארץ ישראל ,מצפון ועד דרום ,כרועה נאמן
המקבץ טלאיו ,וכאב רחמן הכורה אזנו ופותח את לבו ,מקבל את אלפי

אנשי שלומינו העוברים לפני הקודש ובכובד ראש וחרדת קודש מגישים
קוויטל בצירוף פדיון נפש ,לצד הבקשה 'לבריאות הגוף והנפש' נוספת
הפעם בקוויטל גם הבקשה 'לכתיבה וחתימה טובה'.
שעות ארוכות וממושכות ,שעות רצופות ללא הרף ,עד השעות הקטנות
של הלילות ,יושב כ"ק רבינו שליט"א ומקבל את כל אחד ואחד במתינות
ובסבלנות אין קץ ,מרעיף מברכות קדשו ,מחזק ומעודד ,תובע ודורש ,ומעלה
לזכרון טוב את כל אחד ואחד עם בני משפחתו להיפקד בדבר ישועה ורחמים.
הגה"צ רבי חיים צבי שפירא שליט"א גאב"ד קהל חסידים רמת אהרן
וכ"ק האדמו"ר מגארליץ בני ברק שליט"א בקו"פ

הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א ראש ישיבת אורחות תורה בקו"פ

א ווארט פון רבי'ן
אנו שומעים מדי יום ביומו שמועות נוראות
על אסונות קשים הפוקדים את אחינו
בני ישראל ,אשר זעקתם עולה עד לב
השמים .אכן נסתרים דרכי ה' ,וכעת נדרשת
האמונה ביתר שאת ,להתחזק למרות שרבו
הקושיות והתמיהות ואין אנו מבינים דרכי
הבורא ,אנו מאמינים בני מאמינים כי לכל
יש יד השגחה עליונה שמובילה ומנהלת
הכל ,ועל זה הדרך נצעד ונלך באמונה
שלימה כי הצור תמים פעלו א-ל אמונה
ואין עול צדיק וישר הוא.
(מתוך רעוא דרעוין שופטים תשפ"ב)

רב העיר בני ברק הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א בקו"פ

קבלת קהל בירושלים
תקיעת שופר בר"ח אלול אחר התפילה

קבלת קהל בקודש פנימה בקרית צאנז

בתפילת יום כיפור קטן
בהיכל המתיבתא ערב ראש חודש אלול

כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א
ואחיו אב"ד מאקווא אשדוד שליט"א בקו"פ

כ"ק אדמו"ר מזלאטשוב שליט"א בקו"פ
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מראות הוד והדר ירח האיתנים תשפ"ג בהיכל קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ◄ היכ>לא דמ>לכא ►
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קבלת קהל בחיפה

כ"ק אדמו"ר מנדבורנא חיפה שליט"א בקו"פ

קבלת קהל בביתר

היכ>לא
דמ>לכא

הגאון רבי בערל רכניצר שליט"א דומו"צ קהילת בעלזא בחיפה והרה"ג רבי חיים
מאיר גרינבוים שליט"א דומו"צ קהילת סערט ויזניץ בחיפה בקו"פ

אברכי קהילתינו הק' בחיפה בהצגת מיזם כולל תורה לשמה
לבעלי בתים בבית מדרשינו

קבלת קהל באלעד

חדב"נ כ"ק גאב"ד קרית הבעש"ט שליט"א בקו"פ

כ"ק אדמו"ר מבערגסאז שליט"א בקו"פ
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קבלת קהל בקרית צאנז טבריה

הגאון רבי יוסף קדיש ברנסדורפר שליט"א רב קהילות החסידים בטבריה בקו"פ

מראות הוד והדר ירח האיתנים תשפ"ג בהיכל קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ◄ היכ>לא דמ>לכא ►
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היכ>לא
דמ>לכא

לִ ׁ ְשמוֹעַ ֶאל הָ ִרינָה וְ ֶאל הַ ְּתפִ ילָ ה

בעריכת פרוזבול

במוצאי מנוחה  -וימי הסליחות

צינת האשמורה האחרונה של הלילה טופחת על פאותיהם הרטובות של
חסידים ואנשי מעשה הצועדים בסילודין ובכובד ראש אל 'היכל רוזנברג'
בקרית צאנז נתניה; דוק של קדושת שבת-סליחות עדיין נסוך על פניהם.
מרגע לרגע מתמלא היכל בית המדרש בעוד בחורי חמד ואברכי משי,
המקדימים להכין נפשם לקראת אמירת הסליחות ,אליהם מצטרפים אלפי
החסידים שנקבצו ובאו מכל קצוי ארצה"ק ,כשהללו הקדימו להשכים קום
כמה שעות כדי לצאת לדרך...
משואה של אש קודש הוצתה בבת אחת בחדרי לבבם של כל החסידים
שגדשו את ההיכל הגדול ,ברגע בו נכנס כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אל ההיכל

כשהוא פותח באמירת "אשרי יושבי ביתך" ,רטט של חלחלה ויראת יום
הדין חולף בקרבם עת פותח מרן שליט"א בנעימה המעוררת של אמירת
ה"קדיש" בימים הנוראים ,מה שמהווה מעין 'תרועת-פתיחה' לתפילות
של הימים הנוראים.
בקול חוצב להבות אש ובדברי התעוררות נוראים שנקטעו ביבבות-בכי,
מרחיב כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א על החובה להתעורר מהתרדמה שנפלה
על אנשים ולהתעורר לקרוא אל ה' .הדברים חרשו חריש עמוק בלב אלפי
החסידים ,כשהם יוצאים לדרך החדשה טעונים בכדים מלאי התחזקות
והתחדשות ובהכנה נשגבה לקראת הימים הקדושים.

סליחות זכור ברית

בהתרת נדרים

א ווארט פון רבי'ן
בימים אלו אשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים יקבל האדם על
עצמו קבלות טובות לפרוש מעניינים שונים אשר משך כל השנה
אינו נזהר בכך ,ביותר אברכים ובחורים יקבלו עליהם כבר עתה
לימים הללו קצבת השעות וההספק שילמדו ויהגו בכל יום ,ובפרט
שישנם גם ימים שיש בהם איזה התרשלות מהזמנים הקבועים
לעסק התורה ,וכן ימי יום טוב וחול המועד ,וזה יהיה לטובת עצמם
ולטובת כל כלל ישראל
(מתוך דרשת ההתעוררות ביום א' דסליחות תשפ"ב)
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ְמ ַק ֵ ּד ׁש יִ ְש ָׂר ֵאל וְ יוֹם הַ ִ ּז ּ ָכרוֹן
ערב ראש השנה ,וימי ראש השנה

חרדת יום הדין ניתנת למישוש בידיים כבר משעות הבוקר המוקדמות של
ערב ראש השנה ,בעת אמירת סליחות 'זכור ברית' שעות ארוכות בהתעוררות
רבה ,כשאחרי התפילה עורך מרן שליט"א שטר פרוזבול וכן התרת נתרים.
מי יתנה תוקף קדושת היום 'ראש השנה' ,בצלו של כ"ק מרן אדמו"ר
שליט"א; כאן בחצר הקודש צאנז ניתן למשש בידיים את השילוב של
שמחת המלכת הבורא של 'היום הרת עולם' יחד עם פחד יום הדין של
'היום יעמיד במשפט'; את החיבור של "ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים
יעלוזו" יחד עם "ובכן תן פחדך"; כאן מתערבבים ומתמזגים ניגוני השמחה

המושרים בפיוטי 'וכל מאמינים' ו'מלך עליון' ,יחד עם ניגוני רגש מרטיטים
עתיקי יומין בתפילת 'היה עם פיפיות'; כאן נשזרים עבותות אהבה יחד
עם עבותות יראה לכדי חבל קלוע של התרוממות והתעלות המקשר את
כולם אל מלכו של עולם .לצד התפילות הנעלות מבוקר ועד ערב ,שהיו
חטיבה אחת של התעוררות וקרבת אלקים ,זכו החסידים לשעות של דבקות
והתעלות הנפש בעת השולחנות הטהורים בימי ראש השנה ונעילת החג
שעברה ברוב התרוממות.

היכ>לא
ְק ָר ֻאה ּו ִּבהְ יוֹת ֹו ָקרוֹב דמ>לכא
עשרת ימי תשובה ויום י"ג מידות

אל תוך אטמוספירה נעלה של ימי רחמים ורצון נשאבים כל הזוכים
לחסות בצל הקודש בעשרת ימי תשובה ,ימים שכולם חטיבה אחת ורצופה
של תיקון המעשים והתחזקות בתשובה ותפילה וצדקה .החסידים אף זוכים
שוב ושוב לשאוב ממעיינו הטהור של כ"ק רבינו שליט"א השופע ללא הרף
דיבורי הדרכה והתחזקות ,לחזק לבב המייחלים לה' לנצל כל רגע של ימים
אלו .אם זה בדרשת-שבת-שובה בו מאריך רבינו שליט"א שעה ארוכה
בדרוש בענייני פרוזבול ובהמשך בדברי חיזוק והתחזקות בדברים העומדים

על הפרק ,ובהמשך בעידן רעוא דרעוין .אם זה ביום י"ג מידות ,הידוע בחצר
קדשינו כיום קדוש מבואו ועד צאתו המסוגל לקבלת התפילות ולתיקון הנפש,
בו מתאספים יחד עם רבינו שליט"א לאמירת כל ספר התהלים ,ובהמשך
לקריאת כל פרשיות הקרבנות מתוך ספר תורה ,ולאחריה מעמד 'תשליך'
על שפת הים .כך בכל יום ויום בעת אמירת הסליחות באשמורת הבוקר
במחיצתו של רבינו שליט"א ,ברוב עם וברוב התעוררות.

א ווארט פון רבי'ן
א ווארט פון רבי'ן
עם כניסתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אל היכל בית המדרש
לתפילות ראש השנה ראה את השילוט המבקש מכל הקהל לא
להתעכב במעברים ובכך ולמנוע מצבים של סכנת נפשות ,אמר
מרן שליט"א" :כי יש בזה גם קריאה למסטינים והמקטריגים
שלא יעמדו למנוע מעבור תפילה ,אלא יעלו מעלינו לבל ישטיננו
ויעלו כל התפילות ויתקבלו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.
(ליל ראש השנה תשפ"ג)
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הרה"ק מסטרעליסק אמר ש'תשובה' ראשי
תיבות :ת'מים תהיה עם ה' אלקיך ,ש'ויתי
ה' לנגדי תמיד ,ו'אהבת את ה' אלקיך ,ב'כל
דרכיך דעהו ,ה'צנעת לכם עם ה' אלקיך .בראש
השנה קיבלנו מחדש לזכור שהשי"ת הוא מלך
העולם ולית אתר פנוי מיניה למעלה ולמטה,
בכל העולמות אין שום דבר זולתי הקב"ה ,וגם
עתה בעשרת ימי תשובה כאשר חיים באמונה
של שויתי ה' לנגדי תמיד ,ותמים תהיה עם ה'
אלקיך ,שיודעים שרק הקב"ה מנהיג את כל
העולם ,זוכים בכך למחילה וסליחה.
(בעידן רעוא דרעוין שבת שובה תשפ"ג)
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וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
לוֹקינ ּו ְּב ַאהֲ בָ ה ֶאת יוֹם הַ ּ ִכ ּפו ִּרים הַ ּזֶה

הבדלה במוצאי יום כיפור

היכ>לא
דמ>לכא

יום הקדוש בצל הקודש

עם כניסתו של כ"ק מרן שליט"א אל היכל הגדול לתפילות יום הקדוש,
פותח מיד בדרשת ההתעוררות שלפני 'כל נדרי' .כשכל קהל הקודש כורה
אוזן קשבת לשמוע את דבר ה' בשעה נעלה זו; בקול ה' בכח וקול חוצב
להבות אש מאריך מרן שליט"א בחובת ודרכי התשובה בשעה קדושה זו.
לב מי לא התעורר לתשובה שלימה בשעת אמירת הפסוקים 'פלגי מים'
ו'אור זרוע לצדיק' ,תוך כדי נישוק הספר תורה; לב מי לא הואר באור יקרות
בעת שאגת 'ויאמר ה' סלחתי כדברך' ג' פעמים ,ולאחריה ברכת "שהחיינו"
בהתרגשות אדירה; לב מי לא זע ולא היטלטל כשכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

מתחטא לפני קונו בפיוטי ליל יום הקדוש בניגונים העתיקים והמרטיטים.
במשך שתים-עשרה שעות רצופות של יום הקדוש ,שעה אחר שעה בלי
הפסק ,הטבילו אלפי החסידים את נשמתם בנהר דינור ,בתפילות הקדושות
של יום הכיפורים; י"ב-שעות של שוועה וזעקה ,של וידוי ותחנונים ,של
השתפכות הנפש והתרוממות הלב ,של הזדככות מכל סיג ופגם .עד לשמחה
האדירה הפורצת בניגון העליז לאחר שמיעת קול השופר המנסר באמצע
אמירת קדיש ,כשכולם רוקדים ומוחאים כף בשמחה ובצהלה ,שמחת טהרת
הנשמה וקרבתה אל בוראה.

א ווארט פון רבי'ן
העיקר לקבל על עצמו להתרחק מן החטא והגורמים לכך,
להשליך את כל הכלים המביאים לידי כל הרעות בעולם ,על
כל אחד לערוך חשבון נפשו להתבונן איזה דבר מביא אותו
לידי נסיונות ומכשולות ,וישתדל להתרחק מהם כמטחוי קשת,
ויזהר מאוד שלא יבוא לידי נסיון בשביל שלא יכשל.
(מתוך דרשת כל נדרי תשפ"ג)

מנחה ערב יום כיפור

סליחות ערב יום כיפור

סדר הכפרות

קידוש לבנה

שוה"ט ערב יום הכיפורים

שוה"ט מוצאי יום כיפור
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היכ>לא
דמ>לכא

ֲאז ִַמין או ׁ ְּשפִּ יזִין עִ ָּל ִאין ֲאבָ הָ ן ַק ִ ּד ׁ ִ
ישין
זמן שמחתנו חג הסוכות בצל הקודש

אווירה של מעין 'עליה לרגל' שטפה את רחובות קריה נאמנה קרית
צאנז ,במשך שבעת ימי זמן שמחתנו חג הסוכות ,כאשר אנשי שלומינו
זקנים עם נערים ,מיטלטלים בדרכים בכל יום ויום מימי הסוכות לקבל את
פני כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.
יש שישבתו כבר ביום טוב הראשון בקרית צאנז כדי להתפלל במחיצת
הקודש ביום הראשון של סוכות ,כשרשפי אש שלהבת המצוות פורצת בכל
עוז כאשר תפילת החג נערכת כמנהג 'ותיקין' עם הנץ החמה ,וזאת כדי
לזכות לנענע את הלולב ברגע הראשון שאפשר ,כשהם מקבלים פירוש חי
לפסוק 'מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה' ...יש מי שמשכים לצאת

לדרך כדי לזכות להתפלל תפילת שחרית במחיצת הקודש בחול המועד .ויש
מי שמבכר את העדיפות להשתתף בשולחן הטהור הנערך מדי ערב של חול
המועד בהתרוממות מיוחדת ,להשביע בצחצחות נפשו באוצרות של דברי
תורה וחסידות .בהתרגשות מיוחדת אשר זוכים לשמוע קולו בקודש לאחר
כמה ימים בהם תקפה חולשה את כח הדיבור של רבינו שליט"א ,ובחסדי
ה' שלח דברו וירפאהו להשמיע דברות קודש שמחים ומאירים .ולאחריה
תתרונן הנפש בשירים וריקודים לשמחת החג ,בליווי כלי זמר בניצוחם של
מקהלת המשוררים המלהיבים את הציבור ברוב עז וחדווה.

א ווארט פון רבי'ן
יש לדעת שהמציאות האמיתית של העולם
שהקב"ה הוא מהווה כל הוויות ,ואתה
מחיה את כולם ,ואין דבר בעולם זולתו
של השי"ת ,כל מה שנדמה שיש אנשים,
ברואים ,מאורעות ,תנועות ,פעולות ,הכל
באמת הוא אלוקות ,ואין מאומה בעולם
בלעדי השי"ת ,אלא שהכל בהסתר.
(מתוך רעוא דרעוין
שבת חוה"מ סוכות תשפ"ג)
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היכ>לא
דמ>לכא

ְּבכוֹר ָּבנ ָ
ֶיך ִּתפְ ֶ ּדה
מעמד פדיון הבן

ברון שיר ושבח ובהתרוממות של שמחה של מצוה עם שמחת החג נערך
בחול המועד סוכות מעמד פדיון הבן של נכד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,
הילד יקותיאל יהודה נ"י בנו בכורו של הרב משה מרדכי מוטצען שליט"א,
חתן הגה"צ ראש הישיבה ואב"ד קהילתינו הק' בארה"ב שליט"א ,בן הרה"ג
רבי אהרן מוטצען שליט"א בנו של חדב"נ הגה"צ כ"ק גאב"ד קרית הבעש"ט
שליט"א.
מעמד הפדיון הבן נערך לפנות ערב ביום אושפיזא דיעקב שלימא,
כאשר הכהן הפודה הוא הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת
חברון וחבר נשיאות מפעל הש"ס .מפאת חוסר מקום בסוכה הגדולה

שם הצטופפו אלפי מאנ"ש אשר הגיעו מכל רחבי הארץ ,נערך אף שידור
חי במראה ובאומר בריכוזי אנ"ש בארה"ק ובחו"ל בו חזו במעמד הפדיון
ובסעודת האושפיזין שלאחריה.
בין פרק לפרק במעמד הנעימו מקהלת המשוררים בניגוני שבח והודיה
ובניגוני ריקוד ברוב שמחה וצהלה ,אחר מעמד הפדיון הבן בו נשא דברים
הכהן שליט"א ואחר דברות הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ,התפללו
מעריב והחל סעודת אושפיזין דמשה רעיא מהימנא ,בו זכינו שוב לשמוע
דבקות קודש מרבינו שליט"א ,ולשמוח בשמחת החג בריקודים ומחולות.
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היכ>לא
דמ>לכא

ַּתעֲ נֶה ֱאמ ּונִים ׁשוֹפְ כִ ים לְ ָך לֵ ב ּ ַכ ַמיִ ם ,וְ הו ׁ ִֹשיעָ ה נָא
הושענא רבא

"מה משמעות השם שקראו חכמינו ז"ל ליום גמר החותם 'הושענא
רבא?" -אמר רביה"ק מרן הדברי חיים זי"ע' – "אלא ,שלשה פירושים
ישנם לכך' :הושענא רבא' – על שום מה? על שם הישועה הגדולה' .הושענא
רבא'  -על שום מה? על שם שהגדול יושיע' .הושענא רבא'?  -על שום מה,
על שם הישועה לגדול"---
מאמר לוהט זה חפף כל היום הקדוש של הושענא רבא על כל אנ"ש
שזכו להסתופף בצל הקודש ביום קדוש ונורא זה – יום גמר החותם; כל
דרדק בחצר קדשנו יודע את החשיבות הרבה והמשקל הרב שייחסו רבותינו

הק' ליום הושענא רבא .אווירת 'יום הדין' שוררת בהיכל בית המדרש; כל
הריקודים והניגונים ,התופים והמחולות ,של חג הסוכות זמן שמחתנו,
שובתים כעת ,דוממים בצד ,יודעים כי עכשיו לא יזכו למבט מאף אחד.
כעת ,נשאבים כולם אחורנית וחוזרים שוב אל תוך קדושת ראש השנה ,אל
האטמוספרה העילאית של יום הכיפורים; התפילות כולם עוברים בהתרוממות
הרוח ובחרדת קודש ,במתינות ,בדבקות ,בהתעלות ,באותו נוסח המרטיט
של ראש ויום הכיפורים; הכל מעתירים לישועה גדולה ,מתחננים שהגדול
יושיע ,ומעל הכל ,מתפללים על הישועה לגדול ,לשכינתא בגלותא---

קריאת משנה תורה

סעודת דוד מלכא משיחא בהרחבה
 ◄ 22היכ>לא דמ>לכא ► מראות הוד והדר ירח האיתנים תשפ"ג בהיכל קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

מראות הוד והדר ירח האיתנים תשפ"ג בהיכל קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ◄ היכ>לא דמ>לכא ►

23

א ווארט פון רבי'ן
מובא בשם צדיקים לבאר מדוע רוקדים עם התורה בידינו ,ולכאורה אם אנו רוצים לכבד
התורה היה לנו להניח התורה באמצע על הבימה ולרקוד סביב לתורה ,אלא הענין בזה,
שאנו נוטלים את התורה בידינו כי גם התורה רוקדת עמנו ,וזאת הרהרתי בלבי היום כאשר
ראיתי את האברכים החשובים הללו רוקדים עם התורה ,שגם התורה הקדושה רוצה וחפצה
לרקוד ,כאשר התורה רואה שיש כאלו נסיונות וכזו זוהמא בעולם ובכל זאת יש בני עליה
כאלו העוסקים בתורה ,התורה עצמה רוקדת ושמחה .הגע בעצמך ,אלמלי לא היו הישראל
עוסקים בתורה היו מניחים את התורה במוזיאון באנגליה וכדו' ,ועכשיו התורה רואה שלא
רק לומדים תורה אלא יש כאלו בני תורה ובני עליה ,התורה עצמה רוקדת ושמחה!"
(בנעילת החג שמחת תורה ושמיני עצרת תשפ"ג)

היכ>לא
דמ>לכא

ֱאמ ּונִים ֲא ׁ ֶשר נ ֱֶאסָ פ ּו ְּב ָרכוֹת נִכְ סָ פ ּו
שמחת תורה

יום שכולו התרוממות ,קרבת אלקים ,התקשרות בנים לאביהם שבשמים,
הוא יום שמיני עצרת ושמחת תורה בחצר הקודש צאנז ,כ"ק מרן אדמו"ר
שליט"א עובר לפני התיבה בכל התפילות ומנשא עמו את כל הציבור טפחיים
מעל הקרקע הגשמית ,בשילוב נוסחאות יום טוב עם נוסחאות הימים
הנוראים ושבת קודש ,בשילוב הרבה ניגוני ערגה ושמחה.
שעות של התעלות והשתפכות הנפש עוברי על המוני החסידים בעת
אמירת הפיוטים לפני ההקפות ,ובשמיעת דברות קודש מלהבות אש הנאמרים
בקודש ונשמעים בשקיקה על ידי זקנים עם נערים .שמחה אדירה פורצת
ממעמקי הלבבות שעה שרבינו שליט"א מעודד שוב ושוב את שירת 'וחיי

עולם נטע בתוכנו' ,והכל זועקים מנהמת לבם 'אכן ,וחיי עולם נטע בתוכנו,
אשרינו מה טוב חלקינו'
נחלי דמעות של התרגשות נשפכו ביום שמיני עצרת כאשר אברכי
ובחורי כוללי-הש"ס ,עלו יחדיו להתכבד בריקודי הקפה עם התורה ,והכל
מזמר בשמחה רבה 'י-ה זכות אבות יגן עלינו' .כאן ניתן ביטוי של כבוד
התורה ,בחורים צעירים ואברכים צעירים מתכבדים לרקוד עם התורה,
וכפי שהתבטא מרן שליט"א בנעילת החג שבוודאי האבות הקדושים באו
להשתתף בהקפות רק לכבודם של אברכים ובחורים אלו.
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ַמלֵ א ִמ ׁ ְש ֲאלו ָֹתם
נר למאור

שעות ארוכות שכולם חטיבה אחת של הרעפת
השפעות טובות וישועות על הכלל והפרט ,זכו לחוות
אלפי החסידים בעת המעמד המרומם והנעלה בשעת
עריכת השלחן הטהור של נעילת החג ,המכונה בפי
החסידים 'עפיל טיש' .בחרדת קודש עומדים על
רגליהם אלפי החסידים במשך כל השלחן הטהור,
חשים הם כי ארובות השמים נפתחים להוריק שפע
של ישועות וברכות בכל העניינים ,שפע של פרנסה
לכל אחד ואחד מאנ"ש בעת חלוקת הפרנסה חלה;
שפע של ישועות לתורמי נר למאור עת עריכת
ה'מי שברך'; שפע אדיר של ברכות וישועות עד
בלי די ,שעה שמרן שליט"א נוטל לדיו את 'ספר
החיים' של תורמי 'נר למאור' ומעיין ארוכות בשמות
ומעתיר עליהם להפקד בדבר ישועה ורחמים מתוך
בכי סוער; שפע של תשועה גדולה ופורקן ליהודים
שעה שכל הציבור אומר יחדיו בהתעוררות רבה את
התפילה "מצלאין אנחנא"'; ומעל הכל ,שפע אדיר
ונורא למעלה מהשגתנו ,ברגעים הנדירים כאשר
מרן שליט"א זורק את תפוחי הישועות לעבר קהל
הקודש ,כששירה אדירה ונרגשת פורצת מפי כל
הקהל המפזז ברוב עוז וחדווה "וימלא משאלותינו"
"והריקותי לכם ברכה עד בלי די"---

זוכרי זמירות יזמרו בקול

מסוד חכמים ונבונים ,נפתח פינו בשיר ורננים ,כולנו כאחד אשר זכינו לימים נשגבים ומרוממים בצל הקודש במשך כל ירח
האיתנים ,בכל התפילות והמעמדים הקדושים שעברו עלינו וזכרם לא יסוף לאורך ימים ושנים ,אשר ללא ספק כל ההיערכות
הגדולה נזקפת לראשי העסקנים המסורים שהכל מודים ומעריכים את מסירותם והתמסרותם בכל מאודם ובראשם
הרה"ח ר' בר יוחאי שמעון הי"ו  -הרה"ח ר' זאב קליין הי"ו

מנהלי היכלי התורה והחסד

ואתם עמם הרה"ח ר' שמואל צבי ארנפלד הי"ו  -מנהל משרד היכלי התורה
שעמדו וניהלו ברוב כשרון את כל המערך הלוגיסטי המורכב והמורחב של 'ירח האיתנים' בחצר הקודש ,בבניה ופיתוח תוספות
הבניה ,הגדלת ההיכל והמבואות ,הגדלת הסוכה הגדולה ,בניית הבמות לעזרת נשים והגלריות בהיכל ,ארגון אלפי מנות הסעודות
בכל מערכת החגים ,ארגון הכנסת האורחים ,והמבצע המורכב של מכירת אלפי המקומות על הצד היותר טוב
הר"ר יצחק הרשקוביץ הי"ו
מנהל לוגיסטי ' -היכל רוזנברג' וקרית החינוך
ואתו עמו כל צוותות האחזקה ,כל אחד ואחד בשמו הטוב יבורך
על מאות שעות השקעה והכנות ועבודה רבה להכנת ההיכלות לתפילה
והאולמות לסעודה ובניית כל המערך התשתיות,
חשמל ,אינסטלציה ,נגרות ,נקיון ,בניית הגלריות ועוד.
צוות מכירת המקומות לצד המנהלים הנ"ל
הר"ר שמואל בלך הי"ו  -מזכיר המשרד
ואתו עמו הר"ר הלל ישראלי הי"ו  -מנהל אגף מחשוב
מפתח תוכנת מכירת המקומות
על ההשקעה הרבה בארגון וסידור אלפי מקומות הישיבה
הר"ר שמעון לצטר הי"ו  -יו"ר האגף הפיננסי של היכלי התורה
על הכוונה פיננסית ומעקב תשלומים המורכב
של אלפי ההזמנות הרבות במהלך ירח האיתנים
הר"ר יצחק יהושע ויינברגר הי"ו והר"ר משה דוב לוינשטיין הי"ו
מראשי מחלקת היח"צ בהיכלי התורה
על המסירות הרבה ימים ולילות למען הצלחת
כל הפעלות הכבירות על הצד היותר טוב
הר"ר מרדכי וימר הי"ו  -אחראי לוגיסטיקה ושילוט
שפיקח במסירות רבה על עשרות שלטי ההכוונה מאירי העיניים
הר"ר צבי פרידמן הי"ו
על ניהול ברוב כשרון את המערך האדיר והמורכב של הכנסת אורחים
הר"ר יהודה לוינשטיין הי"ו  -מנהל הרכש של המטבח היכלי התורה
הר"ר יהודה לוק הי"ו  -וכל צוות המטבח
הר"ר זלמן פרקש הי"ו וכל המסייעים
שעמלו ללא לאות בבישול והזמנות
והכנת אלפי המנות בכל ימי החגים בטוב טעם
הר"ר יצחק מאיר וינקלר הי"ו  -מנהל המשרד האמריקאי
על פועלו הרב במכירת העליות ונר למאור בארה"ב

הר"ר אהרן פרידמן הי"ו  -מנהל מחלקת הגביה
על פועלו הרב לגביית התשלומים בסבר פנים יפות
הר"ר חיים ברוך הלברשטאם הי"ו  -מנהל מחלקת הפרסום
על ההכוונה בתכנון פרויקט ירח האיתנים,
ניהול קריאטיבי כתיבה ,עריכה ,של כל מאות פרטי המדיה
הר"ר מרדכי וורובל הי"ו  -הדרים  -סטודיו לפרסום ועיצוב גרפי
על עיצוב גרפי מרשים ומקצועי
של כל מאות פרטי המדיה ,המודעות ודברי הדפוס  -בחן וביופי
הר"ר יוסף יצחק יעקובוביץ הי"ו
על סיועו הרב בכל הכינוסים והמעמדים
הר"ר משה גליק הי"ו  -יו"ר כוס של ברכה
על דאגתו להחיות עם רב בשתיה חמה וקרה,
מיני מזונות וקידושא רבא ,במהלך כל ירח האיתנים
הר"ר אלכסנדר שמחה שכטר הי"ו הר"ר ישראל גרין הי"ו
על סיועם הרב בכל השוה"ט והמעמדים
הרב אלתר יעקב שמעון שר הי"ו  -מנהל ת"ת דרכי אבות קרית צאנז
ואתו עמו כל המתנדבים המסורים
ובראשם הר"ר משה רייך הי"ו ,הר"ר גרשון איצקוביץ הי"ו,
הר"ר עמרם גולדשטיין הי"ו וכל המלמדים המסורים
על ארגון התפילות המרוממות לאלפי ילדי אנ"ש במסגרת ארגון 'קול הצאן'
הר"ר הערשל איידליס הי"ו  -יו"ר ועדת התחבורה דחסידי צאנז
על מסירותו הרבה לארגן ולתפעל את כל המערך התחבורתי המורכב
מכל ערי הארץ במשך כל ירח האיתנים
הרב מרדכי ברוך בלומנטל הי"ו  -סגן מנהל ת"ת דרכי אבות ק"צ
הר"ר יקתיאל יהודה דייטש הי"ו והר"ר עמרם גרין הי"ו
ואתם עמם כל צוות המשוררים לבית צאנז
שהטיבו נגן בתרועה וזוכרי זמירות זמרו בקול נעים
במהלך כל השוה"ט והמעמדים

מנשים באהל תבורך
מרת ש .דייטש תחי'
על טוב לבה ומסירותה הגדולה הראויה לשבח בעזרת הנשים

מה יקר חסדכם! שכרכם הרבה מאד על פי פועלכם! אשריכם ואשרי חלקכם!
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הקב"ה ישלם שכרכם הטוב ,מלכא דעלמא יברך יתכון יפיש חייכון ויתן ארכא לשניכון ,ותתפרקון ותשתזבון מן כל עקא ומן כל מרעין
בישין ,מרן דבשמיא יהא בסעדכון כל זמן ועידן ,ויריק לכם ברכה עד בלי די ,עד שיבלו שפתותיכם מלומר די.

ּתו ָֹרה הַ ְקדו ׁ ָֹשה הִ ְת ַח ְננִי ְּבבַ ָק ׁ ָשה
מעמד הקפות שניות

אם מובא בספה"ק ה'אמרי פנחס' שיום ראש השנה הוא כמו הקבלת
פנים שלפני החתונה ,ואחר כך הימים הקדושים הם כמו החתונה ,הרי
שכעת בעת מעמד הקפות שניות עומדים אנו לקראת עריכת "מעמד המצוה
טאנץ של ירח האיתנים" ....המעמד שינעל ויחתום את החתונה הגדולה  -זו
שהתפרשה על פני חודש ימים ,וכעת באה אל סיומה...
בין הקפה אחת לחברתה מושרים ניגוני התעוררות עתיקים מהיכלם של
תלמידי הבעש"ט הק' זי"ע ,מרם שליט"א אף מבקש לשורר ניגוני גאולה כמו

'יבנה המקדש' 'בנה ביתך' ועוד ,מה שהוסיף לאווירת ההתעלות והתרוממות
אמתיים וחצי מעל הקרקע; וכך ,במשך כשמה שעות ,עמדו על רגליהם אלפי
החסידים ,רוקדים בהתלהבות בשמחת התורה ,לרגע מתעלים הם בשירה
אדירה של 'וטהר לבנו' ,וושוב דומע הציבור ומייחל מול קול הצאן של אלפי
תינוקות של בית רבן המצפצפים בקול ומזמרים "עוצו עצה ותופר דברו
דבר ולא יקום כי עמנו אל" ,ושוב מסיימים בשירה אדירה של 'ישועת ה'
כהרף עין לשנה הבאה בירושלים'.

היכ>לא
דמ>לכא

א ווארט פון רבי'ן
השי"ת יעזור שיקח כל אחד לביתו שנה טובה ומבורכת ,שכל הימים
טובים ילוו אותנו ,שיקחו כל אחד לביתו מלא חופנים ברכות שאל מאי
דבעי ואתנה לך ,למלא כל משאלות הלב לטובה ,רפואות וישועות שפע
ברכה והצלחה ,לכל בני ישראל יהיה אור במושבותם ,מובא בספרים
הקדושים ששמחת תורה הוא בחינת אור ,שיהיה אורה ושמחה בכל
הבתים ,שנתוועד תמיד מתוך שמחה ונזכה לשנה טובה ולשנת גאולה
וישועה במהרה בימינו אמן
(ברכת הקודש בסיום הקפות שניות תשפ"ג)

שבת בראשית

בלימוד תפילות התנאים והאמוראים בתר צלותי ,שבגמ' ברכות ט"ז ע"ב  -י"ז ע"א

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
למד בכרך הש"ס המפואר
אשר גדולי ומאורי ישראל
שליט"א הגו בו ,וחתמו בו
את ברכת קדשם לקראת
ההגרלה על הש"ס לטובת
כוללי ש"ס
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היכ>לא
דמ>לכא
רבו בוני המלוכה:

השנה הורחב ההיכל הגדול בצד
דרום בתוספת של עוד מאות
מקומות; הוקמה מבואה רחבה
בכניסה להיכל הגדול ,נוספו
חדרי שירותים ,הורחבה הסוכה
הגדולה ,נוספו אולמות לסעודות,
לקידושים ,להכנסת אורחים.

עשרות משאיות ורכבים כבדים
פורקים מתקני ענק של חדרי
נוחיות ,מזגני ענק ,גנרטורים,
ציוד בניה כבד.
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היכ>לא
דמ>לכא
החודש הזה  -לכם!

מאות טונות של ברזל,
פיגומים ,במות ,מאות מטרים
פארנצעס ,עשרות מטרים של
מדריגות ,מפלסים.

אלפי מנות בחג ,בשר
ודגים וכל מטעמים,
אלפי קילו מזונות ,אלפי
בקבוקי שתיה ,אלפי
קרטונים חלב ,אלפי
קילו פירות וירקות,
אלפי חלות ולחמניות,
מאות קופסאות קפה

נרעשים ונרגשים עומדים אנו בסיומו של ירח האיתנים תשפ"ג,
ולבנו עולה על גדותיו בשבח והודיה להשי"ת שזיכה אותנו בזכייה
הגדולה לעמוד ולשרת שוב את עדת הקודש הבאים לחסות בצל
רבינו שליט"א ,ולמסור את ימינו ואת שעותינו שכל החודש הזה יהיה
כולם לכם ושלכם ובעבורכם ,למען תוכלו לעמוד בתפילה ובכל
המעמדים הקדושים מתוך הרחבת הדעת והנפש.
כל שנה ושנה ,בשעה שהציבור עדיין אורז את הכלים של פסח ,או
עסוק בדיונים אודות רכישת מקומות נסיעה למירון לל"ג בעומר ,הרי
אנו במשרדי הנהלת היכלי התורה רואים נגד עינינו את ירח האיתנים
המתקרב ובא ,וישיבות ההיערכות מתחילות להיערך בזו אחר זו.
למעשה כבר בסיום ירח האיתנים של השנה הקודמת אנו עורכים
ישיבת הפקת לקחים כדי לבדוק מה עוד ניתן לשפר ולייעל לרווחת
הציבור הבא להסתופף בצל קדשו של רבינו שליט"א ,לבל יחסר
המזג והכל יתנהל על הצד היותר טוב .אך ההחלטות הלכה-למעשה
מתקבלות בחודשי הקיץ.
אם כך בכל שנה ושנה ,הרי השנה הזאת ,לקראת ירח האיתנים
תשפ"ג ,ידענו כי מדובר במבצע לוגיסטי ענק ממדים שטרם נראה
כמותו.
הציבור הולך וגודל משנה לשנה בליעה"ר ,בעוד ששטח ההיכל הגדול
ושאר הבניינים אינם מתרחבים מעצמם ...ולצד ההכנות האחרונות
לקראת הרחבה הגדולה והשינוי המקיף שאנו עומדים לבצע בכל
מבנה ההיכל הגדול ,ואנו מקווים לצאת אל הציבור בבשורה זו
בקרוב ממש ,נדרשו גם פתרונות זמנים ומידיים גם עבור שנה זו.
למרות הזמן הקצר והדחוק עד מאד ,וחרף העובדה שמדובר
בהוצאה כבירה של למעלה ממליון שקלים" ,קפצנו למים" ,וסמכנו
על סייעתא דשמיא ועל כח המשלח – כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,
ועל זכות הציבור הבא לשאוב ממעיינותיו הטהורים של רבינו שליט"א,
והעמסנו על שכמנו את העול הכבד.
במבצע בזק ,מורכב ומקצועי ,הורחב ההיכל הגדול בצד דרום
בתוספת של עוד מאות מקומות; הוקמה מבואה רחבה בכניסה
להיכל הגדול ,נוספו חדרי שירותים ,הורחבה הסוכה הגדולה ,נוספו
אולמות לסעודות ,לקידושים ,להכנסת אורחים ,הכל מתוך מחשבה
רבה לטובת הכלל והפרט ,ובמקסימום השקעה תוך שימת דגש
לרווחת הציבור.
במשך כל התקופה הרגשנו את הסייעתא דשמיא וכח ברכתו של כ"ק
רבינו שליט"א המלווה אותנו ,כך שזכינו לבצע שיפורים רבים אשר
הציבור לא גמר עליהם את ההלל .אלפי החסידים שזכו להסתופף
בצל הקודש יחד כולם שבחו והודו על ההשקה הכבירה והאדירה
שהושקעה לרווחת הכלל בכל פרט ופרט ,מכל הבחינות והמובנים.
זו ההזמנות להוקיר ולהעריך ולייקר את כל שותפינו היקרים ,תומכינו
הנכבדים בארץ ובגולה שפותחים לבם ונפשם להרחבת גבולות
הקודש כל השנה ,אין ספק שללא עזרתם ותמיכתכם המאסיבית
והקבועה לא היינו יכולים לכל החלומות שהתגשמו השנה.
ועל הכל ה' אלקינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך ,על כל הסייעתא
דשמיא שליותה אותנו על כל צעד ושעל ,אלה וכאלה יוסף עמנו
להגדיל שמו הגדול הגבור והנורא שנקרא עלינו ,לאורך ימים ושנים
טובות בטוב ובנעימים ברוב הצלחה וסייעתא דשמיא ,ומלכנו בראשנו
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אשר על מי מנוחות ינהלנו עד ביאת
גואל צדק אמן.

שלנו ושלהם ,שלכם!
בר יוחאי משעון זאב קילין
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מטה חסידי צאנז
הר"ר יוסף יצחק יעקובוביץ הי"ו
רכז ארצי מטות חסידי צאנז
053-3104190

ואלה ראשי המטות
קרית צאנז ,נתניה

הר"ר שמחה אלכסנדר שכטר הי"ו 053-3104005

צפת

הר"ר דוד משה ויינברגר הי"ו

058-3277788

טבריה

הר"ר ישעי' יצחק וינגרטן הי"ו

052-7158200

אלעד

הר"ר מאיר טאובר הי"ו

052-7184049

ביתר עילית

הר"ר יצחק אהרן ישראלי הי"ו

053-3177484

חיפה

הר"ר גבריאל מרמורשטיין הי"ו

054-8517417

בני ברק

הר"ר מרדכי רוטנברג הי"ו

052-7116618

ירושלים

הר"ר שמואל אפרים שטיגליץ

050-4111034

פתח תקוה

הר"ר אהרן אליעזר שכטר הי"ו

052-7629100

אשדוד

הר"ר מרדכי שמרלר הי"ו

054-8437987

בית שמש

הר"ר שמעון שמרלר הי"ו

052-7182913

צאנז איז דיר טייער

אם חייך יקרים לך.

Congregation Shefa Chaim
PO Box 520
Monsey, NY 10952

וינשטיין מסתובב עם חיוך
למרות כל ההוצאות של החגים?

כנראה יש לו בנק
שמבין אותו מצוין
ללקוחות כל הבנקים
הלוואת 'אחרי החגים' בתנאים נוחים.
פריסת תשלומים נוחה ומותאמת אישית
אפשרות לדחיית מועד התשלום הראשון ב 3-חודשים
סניפים בפריסה
ארצית

שירותים
דיגיטליים

בנקאי
אישי

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל .בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין

