
 

 גור:חצר הקודש 
היסטארישע באזוך פון רבי'ן אין אמעריקא אין 
לויף פון פינף וואכן. די הויכפונקט פון די באזוך 
איז געוועהן א היסטארישע שבת אין 'די פאלאס' 
זאלן אין בארא פארק און די מעמד אין מאנסי 
'קריאת השם' פאר 'תלמוד תורה אמרי אמת' 

א סקווירמו"ר מד'גור בהשתתפות כ"ק אד
שליט"א וועלכע האט זיך עקסטער מטריח 

 געוועהן צו באשיינען די מעמד.
 
מעטשינ'ג קאמפיין 'נחלצים' לטובת 'איחוד  -

מוסדות גור' און די גרויסע כינוס חסידי גור 
 איידער די קאמפיין אין די 'רעננה' סטעדיום.

 
אפגעצייכענט 'אכציג'סטע' יום הבהיר פון רבי'ן  -

 מים על ממלכתו.יך ייאר שליט"א.
 
שמחת התחונה פאר יונגסטן זוהן פון רבי'ן  -

עלטסטן זוהן הרב אברהם מרדכי שליט"א. ביים 
  חתונה האט מען צום ערשטן מאל 
אויפגעשטעלט 'פינף און צוואנציג' שטאק 
פארענטשעס כדי צו קענען אקאמאדירן די 

 טויזענטע חסידים.
 
באזוך א ט דער רבי האט צום ערשטן אפגעשטא -

אין שטאט 'חצור' און אויפגענומען די ארטיגע 

ציבור לקראת די ימים נוראים. אזוי אויך האבן 
זיך א גרופע חסידים ארויסגעצויגן צום שטעטל 

 ומינה'.'ד
 
געעפענט דריטע ישיבה קטנה אין אשדוד.  -

פארגעקומען מערערע סיומי הש"ס דורך בחורי 
 באוהליך'. רהחסידות אין ראם פון חבורת 'יששכ

 

 בעלזא:קודש חצר ה
מעטשינ'ג קאמפיין 'לבבינו אליו' לטובת מרכז 
מוסדות בעלזא און די כינוסים איבער די גאנצע 
וועלט וואס זענען פארגעקומען אין 
בעפארברייטונג בראשות אייניקלעך פון רב 

 שליט"א.
 
צום ערשטן מאל איז דער רב ארויסגעגאנען צו  -

 ול.בחודש אל –די בחירות אין ארה"ק 
 
שמחת אירוסי החתן הרב חיים מאיר שליט"א  -

עב"ג נכדת האדמו"ר ממעליץ, אין לויף פון דריי 
אייניקלעך ביים רב -וואכן זענען געבוירן דריי אור

 שליט"א.
 
עפענונג פון 'ישיבת ישמח לב ' אין אשדוד,  -

הנחת אבן הפינה פאר 'ישיבה גבוהה ברכת אהרן' 
 אין בית שמש.

געשעענישן 
 פון יאהר

 אין די רעבישע הויפן



 סאטמאר:ודש הק חצר
 'דולה ומשקה' לבחורי החסידות.כינוס -

 
מסע הקודש לעיר הבירה לונדון לכבוד די  -

 עפענונג פון די נייע 'היכל התורה'.
 
מסע הקודש לעיר האבות סיגוט לרגל הילולת  -

 הקדושת יו"ט זי"ע.
 
הכתרת הגה"צ ר' משה מנחם ווייס שליט"א  -

-סאטמאר ב"פ אלס 'אב"ד-מלפנים דומ"ץ פאפא
 לונדון'.

 
איז פארגעקומען א 'מעמד צום ערשטן מאל  -

 חומש סעודה' לילדי כתה א' בראשות האדמו"ר.
-נשואי נכד האדמו"ר בן לבנו אב"ד סאטמאר -

 וומסב"ג.
 
ייסוד 'וועד החינוך ורוחני' למען הקהלה בבני  -

 –ברק, הסתלקות הגה"צ ר' אליהו כ"ץ זצ"ל 
הכתרת הרב מיכל ב"ב, ו-אב"ד שיכון סאטמאר

 יט"א אלס 'דומ"ץ הקהלה'.פרידמאן של
 
 
 

 סאטמאר:חצר הקודש 
כינוס 'טהרת הקודש' בהשתתפות חברי הבד"ץ, -

די מעכטיגע קאמפיין אויפצוטרייבן און פארטיילן 
מיליאנען דאלארן פאר די ליטווישע מוסדות על 

 טהרת הקודש.
 
 כינוס 'מתאחדים' לבחורי החסידות. -

 
נסיעה לארה"ק בעריכת  דמו"ר עלהכרזת הא -

 השלחן ביום לג' בעומר.
 
מסע קודש למונטריאל לרגל באנייאונג פון נייע  -

 בנין הכולל.
 
 סיום ג' בבות אין ראם פון חבורת 'זכרו'. -

 
הצלחה אין די מוסדות פון קרית יואל ווען  -

מ'האט אפגעקויפט א ריזן שטח פאר די בנין 
  .הת"ת

 
בינ'ס אייניקלעך זענען ון רים פכוזעקס שיד -

געשלאסן געווארן איינס נאכ'ן צווייטן. צווישן זיי 

-צוויי שידוכים ביי הגה"צ אב"ד סאטמאר
 ירושלים שליט"א.

 
פון די 'ישיבה קטנה' אין בארא פארק, עפענונג  -

זאלן -ישיבה גדולה אין קוממיות, פרישע שמחה
ן ארבעט אי-אין וויליאמבורג, געענדיגט בוי

 אהל רחל' אין ירושלים.מ"ד 'ביה
 
 
 

 סקווירא:חצר הקודש 
הנחת אבן הפינה לביהמ"ד החדש והמפואר ביום 

 ב' ניסן.
 
הנחת אבן הפינה לבנין החדש של מרכז  -

 הכוללים.
 
חנוכת הבית לבנין החדש 'בית צפורה'  -

 בוויליאמסבורג.
 
-חנוכת קעמפ החדש לבנות סקווירא בסוואן -

 לעיק.
 
ש במאנטשעסטער לביהמ"ד החד חנוכת הבית -

 מקוה דשם.והנחת אבן הפינה לה
 
מעמדי 'בחרתנו' ו'רוממתנו' לבחורי וילדי  -

החסידות וואס האבן זיך מקבל געוועהן קבלת 
טובות בעניני טעכנעלוגיע. די מעמדים זענען 
פארגעקומען אין 'שיכון סקווירא', 'בארא פארק' 

דמו"ר און 'מאנטשעסטער' אין שפיץ פון כ"ק א
 שליט"א וועלכע האט געשריבן עטליכע אותיות
אין די ס"ת וועלכע ווערט געשריבן דורך קהל 
עדת חסידי סקווירא. די קלימאקס איז געוועהן 
בעצם יום הפורים ווען די ילדי שיכון סקווירא 
האבן געקויפט די גאלד וואס פון דעם וועט מען 

 גיסן די גאלדענע קרוין פאר די ס"ת.
 
יזין למשפחת שווארץ ת אושפסעוד -

וטויבענפעלד שתרמו שמונה מיליאן דאללער 
 לטובת בנין בנות סקווירא בירושלים.

 
סעודת ראש חודש לנגידי ותומכי הביהמ"ד  -

 החדש.
 
פתיחת השטיבל הרביעי בבארא פארק והכתרת  -

 דיין לפערצן שטיבל.



אירוסי בן הבכור לבן הזקונים הרה"צ ר' חיים  -
שמחת נשואי בן העשירי לבנו  –"א שליטמאיר 

 בכורו הרה"צ ר' אהרן מענדל שליט"א.
 
חליפת בעלי תפלה לימים נוראים תש"פ, לאחר  -

 חולשה של הגאון ר' משה גרין שליט"א.
 

 

 ויזניץ:חצר הקודש 
מעטשינ'ג קאמפיין 'תנו לבבכם' למען 'בית 

ארבעט -וויזניץ' און פארענדיגט דוריסענדיגע בוי
 ויזניץ'.פון 'בית 

 
היסטארישע שבת אין גריכלאנד פאר נגידי  -

נסיעה מיוחדת קיין 'שכם' מיט נגידי  -המוסדות 
ארדיטשוב' מיט נסיעה מיוחדת קיין 'ב -המוסדות 

 תם'.תומכי 'קופת להחזיקם ולהחיו
 
און  מסע קודש צום שטאט 'אנטווערפן' -

, הכנסת ספר תורה עם האדמו"ר 'מאנטשעסטער'
 נדון.לו-מוויזניץ

 
צום ערשטן מאל האבן חסידי וויזניץ בירושלים  -

 געפראוועט א שבת התאחדות ביים רבי'ן.
 
נוף' חנוכת הבית לביהמ"ד החדש בשכונת 'יפה  -

פתיחת  –פתיחת ביהמ"ד בעמנואל  –בבית שמש 
ביהמ"ד בלעיקוואוד, פערטע שטיבל אין אלעד, 

 דריטע שטיבל אין בראכפעלד.
 
 עך.ן צוויי אייניקלשמחת החתונות פו -

 
פטירת נכדתו האחרונה פון הרה"ק בעל אהבת  -

 ישראל זי"ע הרבנית ציפורה מפאשקאן ע"ה.
 
 

 זניץ:חצרות הקודש ווי
צייט' פון הרה"ק בעל היסטארישע 'ערשטע יאר

תורת מרדכי זי"ע בהשתתפות בניו כ"ק 
 בי תבל.מכל קצהאדמורי"ם שליט"א 

 
 יץ בלעיקוואוד.הנחת אבן הפינה לקרית וויזשנ-
 פתיחת ישיבה גדולה בבארא פארק.-

 
 ב"ש לטובת ביהמ"ד.-פיין בוויזניץאממעטשינ'ג ק-
-ביקור היסטורי הבזק של האדמו"ר מוויזניץ-

 ובמונטריאל. קיימישא בארה"ק

לונדון -האדמו"ר מוויזניץבזק של ביקור -
, ונשא דברים אצל הילולת הרה"ק בעל בארה"ק

 רית וויזניץ.הישועות משה זי"ע בק
 
ך ג' לונדון בארה"ק למש-ביקור האדמו"ר מוויזניץ-

 בחודש אבשבועות 
. 
פ במונטריאל ב"-ביקור האדמו"ר מוויזניץ-

 ובלונדון.
 
 ישיבה קטנה בלונדון.פתיחת -

 
 מאנסי בלונדון.-ביקור האדמו"ר מוויזניץ-

 
ב"ש בארה"ב לטובת -קור האדמו"ר מוויזניץבי-

 מוסדותיו.
 
וומסב"ג -אדמו"ר מוויזניץבראשות ה מסע קודש-

 לאוקריינא.
 
בראשות מסע קודש 'מגן אבות' לאוקריינא -

 ב"ש.-האדמו"ר מוויזניץ
 
ושלים שהה ראש השנה יר-האדמו"ר מוויזניץ-

זר "ק, ביוה"כ חזר למונסי, ובסוכות חבארה
שבועות חג הושבת שקלים גם חנוכה  לירושלים.

 ערך בירושלים.
 
מורי"ם לונדון לנכדי האדחתונה היסטורי ב-

 .יאלונטרמלונדון ומ
 
 לונדון.-וויזניץר מאירוסי בת זקונים של האדמו"-
 ב"פ.-וויזניץאירוסי בן זקוניו של האדמו"ר מ-

 
גרין, -ביקור האדמו"ר מלונדון בגאלדעס -

 מאנטשעסטער ואנטווערפן.
 
 ערפן.וירושלים באנטו-ביקור האדמו"ר מוויזניץ-

 
 

 ץ:ויזנימרכז חצר הקודש 
לבנו ערשטע אייניקל בן  שמחת החתונה פון

 יחיד הרב חיים מאיר שליט"א ה
 
מסע קודש לקאסוב וויזניץ לכבוד החתונה,  -

תונה און די הדלקה מסע קודש לגליל לכבוד די ח
 אין מירון.

 



ראש השנה לחסידות באולמי 'עוועניו' עד שש  -
 בבוקר.

 
 ייסוד סמינר חדשה לבנות וויזניץ. -

 
 צווייטע מעטשינג קאמפיין. -

 
 ן.מסע קודש לעיר וויע -

 
'שבת שיטה הקדושה' באוקריינא, נסיעה  -

 ליזענסק עם התומכים.
 
הקיץ ונסיעת מגבית 'פדיון שבויים' בשבועות  -

 הרבי לאיירופא.
 
 קניית שטח ענק לבנין הת"ת בלונדון.  -

 
 

 באבוב:חצר הקודש 
הגדול  שמחת החתונה לנכדו הראשון בן לבנו

 הרב חיים שלום שליט"א.
 

ערהאלטן פערמיטן ה: דושהרחבת גבולי הק
פלענער פאר בנין בנות ציון -ויפארצוזעצן מיט ב

אין לינדען תלמוד תורה, אפגעקויפט שטח און 
, פארענדיגט לטובת ביהמ"ד חדשניו דזורסי 

 ארבעט ביים ביהמ"ד הגדול.-ינדרויסענדע בויא
 
 

 :45-חצר הקודש באבוב
ת גבולי הקדושה: נאך גרויס אינטערווענצן חבהר

האט מען אפגעקויפט די בנין 'וויי' הארט נעבן 
וך ינחנוכת הבית לבית ח, מ"דיעצטיגע ביה-ביז

קניית , קניית בנין אדיר להתלמוד תורה, לבנות
-בני באבובמפ חדש לחנוכת קעבית החיים חדש, 

 ית מקוה טהרה בבית האדמור., בני45
 

להרב יוסף, הולדות  לנכדו בןהחתונה  שמחת
קל און דער רבי האט ערשטע אור אייני
 געבענטשט 'שהחיינו'.

 
תא' איינצושפארן הוצאת מעמד 'שלימתא חדוו

 נה.החתו
 

יעה צום שטאט 'קרעניץ' עם היסטארישע נס
 נגידי המוסדות.

 

האדמו"ר קיבל , לונדוןלארה"ק ולמסע קודש 
 .הכלים מהרה"ק באבוב זי"ע

 
 

 :דש צאנזחצר הקו
הורים ירושה' לטובת מעמד ההיסטורי 'ט-

פר תורה מיט הכנסת ס המוסדות אינאיינעם
קודש מפואר בהיכל  כת הבית לארוןוחנו

 רוזענבערג.
 

מעמד היסטורי 'פדיון פטר חמור' בחול המועד 
 פסח.

 
 לים.מעטשינ'ג קאמפיין לטובת מרכז הכול

 
-להרב הצעיר ושידוךנשואי נכד האדמו"ר בן 

 סן לבן הראש ישיבה.שלי
 

צפת  בניית 'קרית צאנז' בשכונת 'הר כנען' בעיר
להת"ת ידש ופתיחת ישיבה קטנה באלעד, ובנין 

 "פ.בב
 

פטירת הראש ישיבה למעלה מששים שנה הגה"צ 
ן החסידים הגה"ח קר' אליהו שמערלער זצ"ל, וז

 ר ז"ל.גער' חיים מרדכי שטיי
 
 
 

 סטאלין:-חצר הקודש קארלין
מאל האט מען צום ערשטן בראש השנה תשע"ט 

יגאנטישע שאטער געדאווענט אין די נייע ג
 בשכונת 'שמעון הצדיק' בירושלים.

 
מעטשינ'ג קאמפיין לטובת מוסדות קירוב 

 'קארלין אין קיעוו.רחוקים ד
 

ינו שליט"א כרב הקהלות די בכל רבהכתרת בני 
 אתר ואתר.

 
י מסע הקודש לניו יורק והביקור הסוד

 סטראליע.במעלבארן, אוי
 
 

 חצר הקודש באיאן:
ואי בת זקונים של הרבי בישוב יואב, שבע נש

 מ"ד הגדול גור.ברכות המרכזי בהכיל ביה
 



ד "מעמד הנחת אבן הפינה לאגף החדש בביהמ
 .דופתיחת ישיבה גדולה באלע

מסע הקודש 'קרננו למעלה' בשווייץ לנגידי 
 .ותהמוסד

 
קשה בתוככי  עצרת התעוררות לאור מצב

 הקהלה.
 

ולנשא השתתף הרבי נסע במיוחד לבני ברק ל
דברים אצל עצרת תפלה לרפואת האדמו"ר 

 מסאדיגורא.
 

פטירת הרב יעקב שפירא זצ"ל רב הקהלה בקרית 
ובי גת, והרב נפתלי חיים שמערלער זצ"ל מחש

 החסידים.
 
 

 דש תולדות אהרן:חצר הקו
 'ויקבלו כולם' לטובת' גקאמפיין מעטשינ

, כינוס הכנה 'כינוס כללי' בראשות המוסדות
 האדמו"ר, וכינוסי הכנה בניו יורק ובלונדון.

 
 .ייסוד הקהלה בחרישייסוד הקהלה בטבריה, 

 
 בי.רמסע קודש לארה"ב לרגל ב' חתונות לנכדי ה

 
טובות' לבחורי החסידות נגד  ס 'שמועותכינו

 טכנלוגיע.
 
 סע קודש לעיר 'דינוב' עם נגידי ותומכימ

עם נגידי ת, מעמד 'עת רצון' במירון וסדוהמ
 ות.המוסוד

 
ההחלטה הנדירה להעביר הישיבה גדולה לעיר 

 אלעד.
 

טע באזוך ביי כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא פארמאכ
 שליט"א.

 
 ת שמש.בביץ ונת גולעבענציחתימת רבינו נגד שכ

 
 

 חצר הקודש תולדות אברהם יצחק:
יין 'הר היסטארישע החלטה זיך ארויסציציען ק

 –יונה' און דארט אויפשטעלן מוסדות התורה 
עט זיך ואז דער רבי שליט"א ובאשטעטיגט 

 אויפהאלטן חודש חשון תש"פ אין נייעם שטעטל.
 פארענדיגט בויען מיידל שולע אין ביתר.

 נה לטובת המוסדות.מסע קודש לארגענטי
 
בשמחת בית  בסידור קידושיןרבי נתכבד ה

 המ"ד.דות אהרן בחצר הביתול
 

 הרבי השתתף בסיום הרמב"ם ע"י חסידי חב"ד.
 
 

 יא:חצר הקודש דושינסק
קונים של האדמור עם נין כ"ק בעל שמחת נשואי בת ז

טורי באופן היס עמק התשובה מקארלסבורג שליט"א.
 גאב"ד סיעיט שליט"אתף הסבא כ"ק הגיע להשת

 
רי בלי אינטערנעט, מעטישינ'ג קאמפיין הראשונה בהיסטו

האדמו"ר על קאמפיין עטה"ק בשבע ברכות  הכרזת
ע"י קהלות הקודש בארה"ב 'מתחברים קאמפיין  – המרכזי

 סקיא.להתנתק' לטובת מוסדות דושינ
 גיע.כינוס כללי לכלל בחורי החסידות נגד פגעי הטעכנלו

 
, בנין חדש למוסדות באשדודבצפת, סיימו  ייסוד הקהלה

ם חדשים יפתיחת בית הוראה בירושלים, התמנות דיינ
 בהקהלה בלונדון.

 
תומכים במירון )מתחילה היה אמור שבת הכרת הטוב ל

 לערוך השבת באוקריינא והרבי ביטלו(.
 

ה שמחת נשואי נכד הראשון בן לבנו בכורו הראש ישיב
אש ישיבה עם נכדת שליט"א, שידוך שליסן לבת הר

 האדמו"ר מסאטמאר שליט"א.
 

נעתר לבקשת  ים שליט"אמרן שר התורה ראב"ד ירושל
והרבי קבלו , האדמו"ר ומסר שיחה לקראת חג השבועות

 בדרות קודש.
 
 
 

 חצר הקודש פאפא:
ף זי"ע אשת הרה"ק בעל ויחי יוספטירת הרבנית ע"ה 

 ביו"ט פסח.
 

פתיחת והגית',  חים במגרת 'חבורתפסמעמד סיום מסכת 
פתיחת ביהמ"ד לבחורים ביהמ"ד חדש במאנסי, 

 חדש בבארא פארק. בירושלים, אולם שמחות
בנו הר ה להגרמ"מ ווייס שליט"א והכתרת מסיבת פריד

מינוי דיינים ב"פ, -לוי יצחק שליט"א כדומ"ץ פאפא
 הוראה.חדשים בבית 

 
קח אויף שטח צו פארברייטערן ביהמ"ד אסן מגעשל

ום סישלאסן מקח אויף בנין ת"ת חדש בב"פ, הגדול, גע
 בניית מעון קדשו של הרבי בקריית פאפא.

 
לכלל בחורי החסידות חור מעם' כינוס כללי 'הרומותי ב

י בספר 'תפארת יומעמוד מוד לללבחורים וראת הרבי הו
 שלמה'.



 אסיפת כלל המלמדים של המוסדות ברחבי ניו יורק.
בן ג שליט"א עב" הרב לוי יצחק תבשליסן ל-שידוך

 האדמו"ר מטאהש שליט"א.
 
 

 ניץ:ויז-ר הקודש סערטחצ
וויזניץ -סערטחסידי תורה של כלל  סת ספרמעמד הכנ

, כהנס"ת ע"י הרה"ג ר' מאיר כ"ץ צ"לאדמו"ר זלע"נ ה
 לע"נ הראש ישיבה זצ"ל, הכנס"ת לביהמ"ד בבני ברק.

 
מסע קודש בלונדון ובטאראנטא לטובת המוסדות, פתיחת 

 .מ"ד השלישי בבני ברקביה
 

, החסידים הרה"ח ר' יודא לייב קיסטנער ז"ל ניפטירת זק
 "ח ר' יוסל שעכטער ז"ל.והרה

 
 

 חצר הקודש דאראג:
כת גת חנוו לאוקריינא, חגיבראש קהל חסידימסע קודש 

 דאראג.הבית לבנין הכנסת ארוחים בעיר 
 

מעמד היסטורי 'שמחת התורה' בחינת שלשים אלף דפי 
בהשתתפות גדולי  בע"פ ע"י תלמידי הישיבהגמרא 
 .ישראל

 
 ת חבורת 'עמוד יומי', התייסדו' החדשבניית 'היכל התורה

 ים.לאברכ
 

 ציינו חצי יובל להסתייסדות החסידות.
 

שליסן לנכדי הרבי, -רה התקיימו שלשה שידוךבתקופה קצ
 שני חתונות לנכדי הרבי.

 

 עווארסק:חצר הקודש פש
, לונדון-ר מוויזניץ"נכד האדמו חתונה ההיסטורי עם

 והמצוה טאנץ הסודי בביתו.
באיירופא, ביקור מרומם  דושיםמסע קודש למקומות הק

במאנטשעסטער לרגל נשואי נכדו, ביקור בארה"ב לרגל 
 .גש עם האדמו"ר מגורנשואי נכדו שם נפשמחת 

 

 חצר הקודש ביאלה:
 מעלה עמוס'.אריבער צום יושוב ' חסידים ציען זיך

 
 שבת היסטורי בראשות האדמו"ר בעיר אשדוד.

 
 מעטשינ'ג קאמפיין לטובת המוסדות.

 גדולה באלעד והת"ת בצפת.שיבה יפתיחת ה
 
 

 בעלזא:-חצר הקודש מאחנובקא
ו , וכבר נערכחדשוהגדול הביהמ"ד התקדמות גדולה בבנין 

 שם תפלות וטישן.
פתיחת ישיבה קטנה בירושלים, החזרת הס"ת של תשנ"ב -

 לבית וועד בירושלים.

מעטשינ'ג לטובת המוסדות בלי אינטערנעט, וכן -
 מעטשינג לטובת בנין הת"ת בלונדון.

 ביהמ"ד חדש בביתר.-
 
וסי ב' בנותיו של בנו הרב יוסף ארב' נשואי נכדי הרבי, -

 לביהמ"ד וישיבה באלעד.מדי הכנסת ס"ת , ב' מעמאיר
 זקן החסידים הרה"ח ר' יחיאל הירש ז"ל. פטירת-
 

 

 חצר הקודש נדבורנא:
 שמחת החתונה לבן זקונים של האדמו"ר.

 בת המוסדות.מעטשינ'ג קאמפיין 'מעלין בקודש' לטו
 

 דש בביתר.פתיחת ביהמ"ד הח
 
 
 

 גורא:חצר הקודש סאדי
 שמחת נשואי בת האדמו"ר.

 מעטשינ'ג קאמפיין לטובת המוסודת.
אנגל'ס לצרכי -ס"ר בלאמחודש אדר ב' שהה האדמו

ה"ק, חזר בחודש אלול לאר. , חודש ניסן בניו יורקרפואה
, עצרת גדולה ופהוהתקיים קב"פ נרגש בשדה התע

לרפואת האדמו"ר בחודש אב בהשתתפות האדמו"ר 
 מבאיאן.

 
 

 ש טשערנאביל:חצר הקוד
 בניית 'היכל הטישן'.

 דות.מעטשינ'ג קאמפיין לטובת המוס
לבנין חדש באלעד, געשלאסן מקח  ה גדולההעברת הישיב

 ים, בניית מקוה חדש בבני ברק.אויף ביהמ"ד בירושל
מסע קודש לעיר מוסקובה ברוסלאנד והביקור בארכיוון 

 חב"ד.
 

 קארלין:-סקודש פינהקחצר 
 םלאברכישטאט, -אלטאין ענג' שבת היסטורי 'להת

 נה שעות בשבת.מעל שמו ם שלמדווריובח
 קדשם' לטובת המוסדות.מעטשינג קאמפיין 'רצון 

אברהם משה הורוויץ זצ"ל  פטירת חותן המלך הרה"ח ר'
 , ואחותו הרבנית זינקובער ע"ה.בי חסידי קארליןמחשו

 
אצל  סטאלין-ארליןעם האדמו"ר מקלראשונה  הרבי נפגש

 אבלים בשידלובצא.ניחום 
 

מור בחצר הרבי שימש ככהן הפודה אצל פדיום פטר ח
 בראש השנה. הכבש קודש צאנז, ואכל ראשה
 

 הקודש סלאנים:חצר 
יר אלעד, והאדמו"ר שהה שם העברת הישיבה גדולה לע

 חורים.ד עם הבלמשך כמה שבועות ביח
 פתיחת ביהמ"ד בטבריה.-
 כי המוסדות.מסע קודש לאוקריינא עם תומ-



 נשואי שתי נכדי הרבי.-
 ולה בפטירת המשגיח הרב דוד גאלינסקי ז"ל.אבידה גד-

 
 
 

 ווקא:טריש ראחמיסר הקודחצ
 ידות.כינוס כללי לבחורי החס

 לעיקוואוד.הנחת אבן הפינה לת"ת ב-
 
חנוכת הבית לת"ת בב"פ, מעטשינ'ג קאמפיין לטובת -

 ת.ודהמוס
 
 געשלאסן מקח אויף בנין אדיר לטובת בית חינוך לבנות.-
 פתיחת ישיבה קטנה בלעיקוואוד.-

 
 

 זניץ:ווי-קובחצר הקודש דזי
 .ץ' בבית שמשוויזני-קרית דזיקוב'פתיחת -

 
 יטשע'.הרבי הלביש לראשונה 'גאלדענע בעק-

 
 מעמד מיוחד לרגל שבעה שנים לאחר ההכתרה.-

 
 

 חצר הקודש פיטסבורג:
העברת הישיבה גדולה לבנין חדש בקרית פיטסבורג 

 ת בת"ת., בניית אולם השמחושדוד, בניית היכל הטישןבא
 
, בארה"ב בהשתתפות האדמו"רכד האדמו"ר י ננשוא-

 נשואי נכד האדמו"ר עם נכד האדמו"ר משידלובצא.
 
על הלב והמצב הרבי אושפז לבית החולים ועבר ניתוח -

 נשתפר ב"ה.
 
 .לטובת המוסדות שינ'ג קאמפיין 'אהבת קדומים'מעט-

 
 פטירת אחותו הרבנית קרייזווירטה ע"ה.-

 
 

 חצר הקודש בוהוש:
התחלת כתיבת ספר תורה' לזכות טורי 'מעמד היס

 האדמו"ר ע"י כלל אנ"ש בעצם יום הבהיר.
 נשואי בת זקוניו של האדמו"ר.

 
 

 וב:חצר הקודש לעל
 נשואי נכדו הראשון.

 
, יושבים שבעה נפגש לראשונה עם אחיו האדמו"ר מב"ב-

, צפת ע"ה-הרבנית מנדבורנא םפטירת אחותביחד, לאחר 
 .תתפו בחתונות צאצאיםת, והשפערכו שבת ביחד בצ

 
 

 חצר הקודש מונקאטש:
ק לכבוד חתונת נכדו. מעמד מסע קודש היסטורי לארה"

 היסטורי במירון. שבת בעיה"ק ירושלים.
 
 קוי ה' יחלפו כח.ועבר טיפול רפואי וב"ה -

 
נשואי נכדתו בת לראש -, אייניקל-ע אורבר מצוה ערשט-

 הכולל.
 

 חצר הקודש אמשינוב:
ן אפעראציע אויף די יז דער רבי אדורך אבחג הסוכות א

השולחנות ע תפלות ועריכת הארץ און זינט דאן זענען אל
פארגעקומען אויף א פארמאכטע פארנעם בביתו נאוה 

 קודש.
 
, ביקור על שבת בביתר, פתיחת ישיבה קטנה בביתר-

 נשואי ב' נכדי האדמו"ר.
 

 חצר הקודש ערלוי:
 "ס.מסע קודש לעיר פרעשבורג לציון החת

 
פתיחת ביהמ"ד בבני ברק, והרבי ערך לראשונה שבת -

 בבני ברק.
 
 ב' נכדי הרבי.שליסן ל-שידוך-

 
היסטורי כשהרבי ביקש לפעול ולהפעיל למען המעטשינ'ג -

וגם דיבר לבחורי בישיבה נגד  ד בצפת."של אחיו אב
 אכילת 'פאפיטעס'.

 
 תכנית להשכנות חסידי ערלוי בשכונת 'הר יונה'.-

 
 

 חצר הקודש סקולען:
הסתלקות כ"ק אדמו"ר זי"ע והכתרת בניו האדמורי"ם 

 , והרבנים מווסב"ג וב"פ.ממאנסי ולעיקוואוד
 נר חנוכה הדליק אדמו"ר זי"ע בדלת לפני הביהמ"ד.

ן הרחבת בניקאנטראקט לההעתקת משכן אד"ש לב"פ, 
 ביהמ"ד.

הילולת הנועם אליעזר בוומסב"ג והסעודת הודאה בב"פ -
 .בצוותא

 
 

 וויזניץ:-חצר הקודש קאסוב
וויזניץ' בבית שמש עם חמישים -ייסוד 'קרית קאסוב-

 דירות.
 מעטשינ'ג קאמפיין לטובת המוסדות.-

 
וויזניץ בא לנחם -והאדמו"ר מסערטכות פטירת אבי המל-

ב"ב לנחם -אדמו"ר מביאלהמשדה התעופה, וכן הגיע ה
 ידלובצא.גיסו האדמו"ר מש

 
 



 הקודש זוטשקא: ותחצר
, הסתלקות האדמו"ר זצ"ל והכתרת בניו כאדמורי"ם-

 הצוואה המרטיטה.
אמסנא והנסיעה הראשונה -הקמת חצר הקודש זוטשקא-

 קריינא.לאו
נשואי בן סנא, אמ-קאנשואי בן האדמו"ר מזוטש-

, אירוסי בת האדמו"ר מאנסי-קאהאדמו"ר מזוטש
 ירושלים.-מזוטשקא

, סגירת מקח לביהמ"ד נסיעת כל האחים לניו יורק-
 זוטשקא במאנסי.

 
 

 חצר הקודש קאליב:
הסתלקות הסבא קדישא זי"ע והכתרת נכדו חוגרו 

 כאדמו"ר וממשיך דרכו. הצוואה המרטיטה.
 שלשלים יום קודם ההסתלקות השתתף במעמד 'בעד

 עמך' ואמר 'שמע ישראל'.
 'ג לטובת מפעליו הכבירים.מעטשינ-
ביקור האדמו"ר החדש במאנטשעסטער לשמש כסנדק, -

 .ובארה"ב לטובת מוסודתיו
 ביקור בעיר בני ברק וערך שם את השבת.-

 
 

תחלת בניית בנין ביהמ"ד ה קודש מודזיץ:חצר ה
 כדי הרבי., ג' חתונות לנהחדש

 
 שליסן לבן זקוניו-שידוך חצר הקודש פרעמישלאן:

 ונכדתו הגדולה.
 

פתיחת ביהמ"ד בב"פ והכתרת בנו  חצר הקודש דינוב:
 מפיין לטובת הישיבה.כרב הביהמ"ד, המעטשינג קא

 
חתונה  חצר הקודש תולדות צבי ספינקא:

הגדולה לבן זקוניו של הרבי בארמארי, נשואי 
 , מסע קודש לאיירופא.כורנכדו הב

 
הכנס"ת  חצר הקודש משכנות הרועים:

נסיעות אד"ש , צ"ליסטורי לע"נ האדמו"ר זה
 פטירת בנו הרב שאול יצחק, לארה"ב נשואי נכדי

הנצחת שהתקיימו ל תרורעצרות התעוזצ"ל, ו
 זכרו.

 
הנחת אבן  ב"פ:-טשערנאבילהקודש חצר 

 , הכתרת דומ"ץ הקהלה.לביהמ"ד החדש ינההפ
 

שליסן -ידוךש חצר הקודש סקווירא מב"פ:
לבן האדמו"ר, שידוך שליסן לבת הרב אברהם 

, שמחת נשואי בן הרה"צ ר' פנחס יהושע העשיל
'לגדלו' לטובת  ג קאמפייןמעטשינ, שליט"א

, ר תורה היסטורי לביהמ"דספ הכנסת, המוסדות
 פטירת ר' ראובן אריה סענדערס ע"ה.

 
עטשינ'ג קאמפיין מ ר הקודש קאסאן:חצ

דער  - יע יושוב אין לינדען ניו דזורסילטובת די ני
 לינדען.שבתים אין טליכע רבי פראוועט ע

 
פטירת מנהיג העדה הגאון  קהל עדת ירושלים:

זצ"ל והכתרת בנו כממלא לייבל מינצבערג ר' 
נת שכוינ'ג לטובת המוסודת, שמקומו, המעט

 .המתמידים בטבריה
 
 

 נאך געשעענישן:
ניה בחודש הכניסה הגדולה של אגודת ישראל בנת

 אדר ב'.
 

 .אסיפת 'בעד עמך' לקראת הבחירות חודש אדר
 

 מעמדים ברחובה של עיר לקראת הבחירות.
 

החלטה הדרומטי של מועצת גדולי התורה בנוגע 
 חוק הגיוס החדש.

 
צאנז זצ"ל ביקור זקן האדמורי"ם כ"ק אדמו"ר מ

 בארה"ק.
 

גאב"ד סעדריהעלי שליט"א ביקור הגה"צ 
 בארה"ק.

 
 הכתרת הגה"צ ר' שלמה קאהן כגאב"ד מעלבארן.

 

 
 :פטירת צדיקים

 הרה"ק מסקולען זצ"ל.
 קאליב זצ"ל.הרה"ק מ

 הרה"ק מזוטשקא זצ"ל.
 הגה"צ גאב"ד בני ברק זצ"ל.

 בערג זצ"ל.מינצהגה"צ ר' לייבל 
 הגה"צ ר' אברהם חיים לעווין זצ"ל.

 הגה"צ ר' אליהו כ"ץ זצ"ל.
 הגה"צ ר' אליהו שמערלער זצ"ל.

 הגה"צ ר' מרדכי שיינבערגער זצ"ל.
 הגה"צ ר' נפתלי צבי שמערלער זצ"ל.

 
 ן עלינו ועל כל ישראל.זכותם יג

 
 


