
תשמ"ו - לפני 36 שנים

בבית  לאו"ב  ועורך  מבקר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

מדרשנו דחסידי בעלזא בציריך, זמן קצר אחר חנוכתו.

תשע"ח - לפני 4 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מגיע לביקור אצל כ"ק האדמו"ר 

מסאדיגורא זצ"ל בירושלים, לרגל שמחת נישואי בנו כ"ק 

האדמו"ר מסאדיגורא שליט"א.

תשפ"א - לפני שנה

ר'  הרה"ח  בהלווית  משתתף  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

המנוחות  בהר  בעלזא  חסידי  מזקני  ז"ל  פריד  אלכסנדר 

ומכסה הקבר בעפר, ונושא דברי 

פרידה לאחר סתימת הגולל.

י"ב שבט

להוספות והערות לחץ כאן
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תש"ח - לפני 74 שנים

שמחת  מתקיימת  שירה(  )שבת  בשלח  שב"ק  בליל 

ה'שלום זכר' לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בשוה"ט של כ"ק 

מרן מהר"א זי"ע, אחר אמירת התורה לפני ברכהמ"ז.

תשמ"ב - לפני 40 שנים

שב"ק פרשת בשלח )שבת שירה( נערכת בהתעלות בצל 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בלונדון, במסגרת מסע הקודש 

בשאטער  מתקיימים  השוה"ט  ועריכת  התפילות  לעיר. 

מתקיימת  ובמוצש"ק  בעיר,  המוסדות  בנייני  שבחצר 

באגלייטן רבתי עם לפידי אש לבית האכסניה.

תשנ"ו - לפני 26 שנים

אדמו"ר  מרן  כ"ק  משתתף  בשלח  פרשת  במוצש"ק 

לתלמידי  מלכה  מלוה  בסעודת  דברים  ונושא  שליט"א 

ישיבת 'בני עקיבא' בהר עציון.

תש"ס - לפני 22 שנים

נושא משא קודש לפני חברי  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

המשלחת השניה של 'עם אחד' מארה"ב.

תשס"א - לפני 21 שנים

נישואי  בשמחת  משתתף  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

האדמו"ר  בת  עם  שליט"א  סטולין  מקרלין  האדמו"ר  בן 

מדזיקוב ויזניץ שליט"א.

תשס"ג - לפני 19 שנים

להבחל"ח  של  לביתו  נוסע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בבני ברק, שם מתקיימת אסיפת 

מועצת גדולי התורה.

תשע"ה - לפני 7 שנים

כ"ק  אצל  לביקור  מגיע  שליט"א  מבאבוב  האדמו"ר  כ"ק 

מרן אדמו"ר שליט"א.

י"ג שבט



תקט "ז - לפני 266 שנים

יעקב  רבי  הגה"ק  נסתלק 

ה'פני  בעל  זי"ע  פאלק  יהושע 

מתייחסים  שרבוה"ק  יהושע', 

אחריו.

תשמ"ב - לפני 40 שנים

חגיגת חנוכת הבית לבניני מוסדותינו הק' בלונדון נערכת 

רבני  ובהשתתפות  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות 

מתקיימת  ואח"כ  המוסדות,  שבחצר  בשאטער  העיר 

עריכת השוה"ט לכבוד חמשה עשר בשבט עד אור הבוקר.

תשס"ג - לפני 19 שנים

שמחת  בשאטער  נערכת  בשלח  פרשת  בערש"ק 

בן  שליט"א  נטע  נתן  אלימלך  ר'  הרה"ג  של  החאלאקע 

הרה"צ רא"מ שליט"א.

תשס"ז - לפני 15 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף במעמד הכנסת ספר 

תורה ל'גרויסע שטוב', נדבת משפחת כהנא שיחיו.

תשע"ח - לפני 4 שנים

להשתתף  ברק  לבני  נוסע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

בשמחת השבע ברכות לנכד גיסו כ"ק האדמו"ר מוויז'ניץ 

שליט"א, בן לבנו הרה"צ ר' יעקב מרדכי שליט"א.

י"ד שבט



תרנ"ח - לפני 124 שנים

חנה  הרבנית  נישואי  שמחת 
משה  ר'  הרה"ק  בת  רחל 
 - זצ"ל  ממאקארוב  מרדכי 
זי"ע,  מהר"י  מרן  כ"ק  חתן 
יהודה  ר'  הרה"צ  עב"ג 
הי"ד,  ז"ל  אינגבער  לייבוש 

מתקיימת בעיר קאדניא.

תש"ח - לפני 74 שנים

מרן  לכ"ק  הברית  שמחת 
נערכת  שליט"א  אדמו"ר 
וצהלה  חדוה  ברגשי 
'החשמונאים'  בביהכנ"ס 
אליהו  של  בכסא  בת"א, 
מרן  כ"ק  התכבד  וסנדקאות 
היחידה  )הפעם  זי"ע  מהר"א 
סנדקאות  זי"ע  מרן  שקיבל 
בארץ ישראל(. 
הברית  סעודת 
ה  מ י י ק ת ה
מרן  כ"ק  אצל 
זי"ע  מהר"א 
עריכת  בעת 
לרגל  השוה"ט 
עשר  חמשה 

בשבט.

תשכ"ו - לפני 56 שנים

כס  על  עלותו  ימי  )בטרם  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

האדמו"רות( נואם בסעודת מלוה מלכה לטובת ישיבה"ק 

בביהמ"ד המרכזי ברח' בעלזא 5 בבני ברק.

תשמ"ב - לפני 40 שנים

במסגרת מסע הקודש לעיר לונדון מבקר כ"ק מרן אדמו"ר 

שם  מתפלל  בעיר,  ויז'ניץ  דחסידי  בשטיבל  שליט"א 

תפילת ערבית ועורך לאו"ב.

תשנ"ח - לפני 24 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף ונושא דברים בחגיגת 

חצי יובל שנים למרכז 'בר בי רב' בנשיאות כ"ק האדמו"ר 

מקאליב זצ"ל.

ט"ו שבט - ראש השנה לאילנות

הזמנה שכתב הרה"ק רבי משה מרדכי 
ממאקארוב זצ"ל אל ש"ב הרה"ק רבי 

יצחק מאיר מקאפיטשניץ זצ"ל

הרה"צ ר' יהודה 
לייבוש אינגבער ז"ל

ביהכנ"ס 'החשמונאים' בת"א



תשס"ד - לפני 18 שנים

מרן  כ"ק  נושא  הבדלה  אחר  בשלח  פרשת  במוצש"ק 

אדמו"ר שליט"א מדברותיו לחתנים.

תשס"ה - לפני 17 שנים

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משתתף ונושא דברים בוועידת 

בבית  שמתקיימת  באר"י'  בעלזא  מוסדות  'מרכז  נדיבי 

התפילה במעון קדשו.

תשע"ו - לפני 6 שנים

בטרם עריכת השוה"ט, קובע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

ביהמ"ד  בבנין  שלמה'  יעקב  'בית  החדש  בשטיבל  מזוזה 

הגדול, ואח"כ עורך שם לאו"ב. 

תשע"ט - לפני 3 שנים

לפני צאתו מהגרויסע שטוב אחר עריכת השוה"ט, נושא 

הקמפיין  לתומכי  ברכה  דברי  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

מוסדות בעלזא באר"י.העולמי 'לבבנו אליו' שנערך בימים שלפני כן על ידי מרכז 

תרע"א - לפני 111 שנים

נסתלק הגה"ק מהרש"ם הכהן מבערזאן זצ"ל, 

מגדולי תלמידי כ"ק מרן מהר"ש זי"ע.

תש"ד - לפני 78 שנים

זי"ע  מהר"א  מרן  כ"ק  הקדושים  האחים 

זי"ע עולים מהעיר  וכ"ק מהר"ם מבילגורייא 

חיפה - שם שהו מעת הגיעו לארץ הקודש - לירושלים, בבואם לעיר 

וכן בשערי עיר הקודש  'מוצא'  יד  נתקבלו בקבלת פנים נלהבת על 

סמוך לבנין 'מושב זקנים'.

ט"ו שבט - ראש השנה לאילנות )המשך(

ט"ז שבט
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תש"מ - לפני 42 שנים

משה  ר'  המפו'  החסיד  נפטר 

גראס ז"ל מגענף.

תשמ"ב - לפני 40 שנים

לעיר  הקודש  מסע  במסגרת 

לונדון מבקר כ"ק מרן אדמו"ר 

לצעירים  בישיבה"ק  שליט"א 

ובוחן את התלמידים, וכן מבקר בבנין 'בית מלכה', אח"כ 

האדמו"ר  כ"ק   - העיר  רבני  אצל  לביקורים  מר"ש  נוסע 

ביהמ"ד  רב  זצ"ל  דייטש  משה  הג"ר  זצ"ל,  מסאסוב 

"בית שלום" שאץ, הגה"צ ר' יוסף צבי דונר זצ"ל ראב"ד 

קהלות החרדים בעיר והג"ר שמעלקא פינטער זצ"ל אב"ד 

כ"ץ  נטע  חיים  ר'  המופלג  הרה"ח  אצל  וכן  ביקאווסקא, 

ז"ל, הגה"ח ר' יצחק אויסנבערג זצ"ל, ויבחלט"א הדומ"ץ 

היום מסיים  דוב באב"ד שליט"א. בצהרי  יוסף  ר'  הרה"ג 

מר"ש את מסע הקודש בעיר לונדון, ויוצא להמשך המסע 

בעיר מנשסתר.

תש"ח - לפני 74 שנים

אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  למילה'  ה'שלישי  סעודת  נערכת 

שליט"א.

תשל"ג - לפני 49 שנים

שב"ק פר' בשלח )שירה( נערכת בשכונת סיגעיט בראשות 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, במסגרת מסע הקודש לארה"ב.

תשמ"ב - לפני 40 שנים

בית  לבנין  הבית  חנוכת  חגיגת  נערכת  הערב  בשעות 

מרן  כ"ק  בראשות  במנשסתר  בעלזא  דחסידי  המדרש 

אח"כ  ביהמ"ד.  שבחצר  בשאטער  שליט"א,  אדמו"ר 

מופיע מר"ש לתפילת ערבית בהיכל ביהמ"ד.

תשמ"ח - לפני 34 שנים

ז"ל,  וינד  הלל  ר'  הרה"ח  נפטר 

משב"ק אצל כ"ק מרן מהר"א זי"ע.

ט"ז שבט )המשך(

י"ז שבט



תשמ"ב - לפני 40 שנים

כתום  בשווייץ  למנוחה  נוסע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

מסע הקודש בעיר לונדון ומנשסתר.

תשס"ו - לפני 16 שנים

פולק  יהושע  ר'  הרה"צ  נפטר 

נכד  קאלבסוב,  אב"ד  זצ"ל 

מרן  כ"ק  א"ח  ע"ה  הרבנית 

מהר"א זי"ע.

תשע"ז - לפני 5 שנים

הרבנית  אמו  לקבר  עולה  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
השלושים  ככלות  המנוחות,  בהר  ע"ה  מבילגורייא 

לפטירתה.

י"ח שבט
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