
ברוב שמחה והתרגשות הננו בזה בקריאה של חיבה ובהזמנה של 
מצוה לכל אחד ואחד מאנשי שלומנו היקרים בכל מקומות  

איש איש כפי כבודו מעלתו לבוא ולהשתתף  , מושבותיהם
.בשמחת התורה

חגיגת סיום סדר מועד
תמידיןשנלמד בהתמדה ובעקביות מידי יום ביומו קיץ וחורף 

ץ ''דומשנים בשיעורו הבהיר והנפלא של ' כסדרן למעלה מג
במסגרת זמן א''שליטישראל לרר ' רח''הגה' הקקהילתנו 

.ד הגדול''בביהמשיעורי תורה ברבים 

ק פרשת ויחי ''מעמד הסיום יתקיים במוצש
ד הגדול''ביהמטבת בהיכל ו''לטאור 

א''שליטר''עטר''אדמומרן ק''כבראשות הוד 
בדיוק9:00נטילת ידים לסעודה בשעה 

במעמד נכבד זה נסב יחדיו בשבת אחים זקנים עם נערים סביב  
וליתן  , שולחנות ערוכים בפאר והדר ליתן כבוד לתורה ולומדיה

הגדולה שזכינו בשיעורי הזכיהשבח והודאה לנותן התורה על 
ללמוד ולסיים למעלה ממנין מסכתות  ' הקהתורה בקהילתנו 

.ס בבלי''בשבסדר מועד 
גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולהרמת קרן התורה בקהילתנו  

.ד''בסד הגדול ''בביהמולחיזוק והעצמת שיעורי התורה ' הק

המצפים לבואכם

'שיעורי תורה ברבים'ד הגדול      וועד ''ביהמהנהלת 

ד"בס



ברוב שמחה והתרגשות הננו בזה בקריאה של חיבה ובהזמנה של מצוה  
איש , לכל אחד ואחד מאנשי שלומנו היקרים בכל מקומות מושבותיהם

.איש כפי כבודו מעלתו לבוא ולהשתתף בשמחת התורה
חגיגת סיום סדר מועד

כסדרן  תמידיןשנלמד בהתמדה ובעקביות מידי יום ביומו קיץ וחורף 
' הקץ קהילתנו ''דומשנים בשיעורו הבהיר והנפלא של ' למעלה מג

במסגרת זמן שיעורי תורה ברבים  א''שליטישראל לרר ' רח''הגה
.ד הגדול''בביהמ

ק פרשת ויחי ''מעמד הסיום יתקיים במוצש
ד הגדול''ביהמטבת בהיכל ו''לטאור 

א''שליטר''עטר''אדמומרן ק''כבראשות הוד 
בדיוק9:00נטילת ידים לסעודה בשעה 

במעמד נכבד זה נסב יחדיו בשבת אחים זקנים עם נערים סביב שולחנות 
וליתן שבח והודאה לנותן  , ערוכים בפאר והדר ליתן כבוד לתורה ולומדיה

ללמוד ' הקהגדולה שזכינו בשיעורי התורה בקהילתנו הזכיההתורה על 
.ס בבלי''בשולסיים למעלה ממנין מסכתות בסדר מועד 

' הקגדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולהרמת קרן התורה בקהילתנו 
.ד''בסד הגדול ''בביהמולחיזוק והעצמת שיעורי התורה 

המצפים לבואכם
’שיעורי תורה ברבים'ד הגדול      וועד ''ביהמהנהלת 

הנושאות בעול ושותפות במסירות למען  

גדול שכרכן  ' חלק כחלק יאכלו'שיעורי התורה 

שמחת של מצוה זו היא שמחתכן  , בזה ובבא

.האישית גם כן

בפאר והדר בעזרת המצוהתוכן סעודת ה''בעז

. ש''אנהנשים לכלל נשות 

ד"בס


