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 ־ 2018 יוני 10
2018 יוני 16

יוני 10 ראשון יום
בחו״ל 08:30 • 08:00■

יוני 12 שלישי יום
 בלשכה הורביץ ו-צבי פריימן יעקב 12:30 ־ 11:30■
 )לשכה( פריימן ברק״ 13:30 -13:00■
 בלשכה עסיס דוד 15:00 - 14:00■
 פרוש מאיר - )לשכה(שסראוס יוסי 15:30 ־ 15:00■
)לשכה(קצירו עזרא 17:00 -16:00■

יוני 14 חמישי יום
 חיים תורת ברחי מויזניץ האדמו״ר אצל 13:30 -12:30■
 מועצגח״ת ישיבת 17:30 -16:30■
בבית ברים אורי 20:30 -19:30■

יוני 11 שני יום
נחתתיבארץ 13:00 -12:00■
 בכנסת שניאור עם ונוחי שרוליק,נוושי עם 15:00 -14:00■
 )כנסת(* (15:15)סיעה ישיבת 15:30 ־ 15:00□
ד 19:00 -18:30■ בבית בודגר דו
 יארה האירועים )גךצפת ברסלב - היובל ועידת 20:00 -19:00■

חדרה(

יוני 13 רביעי ־ם
בבית רוסנר 10:00 - 09:301
 (10:30-16:00)שובו רשת תלמידי של מצווה בר 11:00 -10:301
 מירון עו״ך עם 11:45 -11:151
 מויזניץ-בי״ש האדמו״ר אצל 12:30 - 12:001
 מקרלין האדמו״ר עם 14:00 - 13:301
 מושי עם 15:00 -14:151
 בכנסת אגו״י חנ״י עם 16:00 -15:151
 בכנסת שניאור עם ונוחי שרוליק,מושי עם 17:00 -16:001
 בכנסת ואשר מקלב עם ומושי שרוליק 18:00 -17:001
 בנתניה מצאנז אדמו''ר ה אצל 20:30 - 20:001
 1 מצוה בר 21:00 - 20:301
 ב"ו| חתונת 21:30 - 21:001

 ב" חתונת 22:00-21:301
 ב"ו| חתונת 22:30 - 22:001

 i מצווה בר 23:00-22:301
 ב" חתונת 23:30 - 23:001
1 מצווח בר 00:00 - 23:301

יוני 15 שישי יום

ת1̂ יוני 16 ב
■22:00 - 23:00 I
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יוני

ידני 17 ראשון יום
 ברזובסקי מ הגר" אצל 10:00 ־ 09:30■
 בלשכה טל 12:00 ־ 11:00■
 עזרי־אל ואריאל קעביג יוסף 14:30 ־ 13:30■
 קומה 34 ישראל שבסי רח' )בלשכה אסרף מאיר 15:30 ־ 14:30■

פרוש מאיר ־ (2
 מאיר ־ )לשכה(חומר( משה)להכניס בן תמיר 16:45 -16:00■

פרוש
בלשבה מושי 17:15 -16:45■
ברים י.מ. נוחי,דייטש, הרשלר, רובינשטיין, 20:00 ־ 18:30■

_____________________________מאיר חבינשטייו - ישראל( )אגודת

יוני 18 שני יום
 כהן הרב'עקב 09:00 - 08:30■
 והשכן הירש 10:00 - 09:00■
 )לשכה( ב״ב נופינקא - וייץ אריה 13:00 -12:00■
 (256 חדר )בכנסתאלקין השר 0ע 15:15 -14:30■
 )כנסת(* (15:15) סיעה ישיבת 15:30 -15:00□
 בכנסת ובלו□ ריבלין 17:00 -16:15■
 אצל 19;30וב- לנדו הגר״ד אצל 19:10ב- 19:00 -18:00■

הירש הגרמ״ה

 - 2018 יוני 17
2018 יוני 23

יוני 19 שלישי יום
גולדין בבית 12:00 - 08:00■
 )אולם: לוי קדושת תורה תלמוד ־ הומש מסיבת 14:45 ־ 14:15■

 שמש( בית 25 אמת שפת רח' נחום עטרת
 ־ פרס( ,רה ישראל )אגודת אמונים שלומי פגישת 21:00 ־ 19:00■

מאיר רזבעשנזיין

יוני 21 חמישי יום
 )לשכה(כוחי + שפירא משה + רוזנברג דודי 14:00 ־ 13:00■

פרוש מאיר
)לשכה(רוזנברג דודי 14;30 י 14:00■
העיר טובי בבית 18:00 ־ 17:00■
גרליץ ומיכאל גולדברג שמעון 19:30 ־ 18:30■
בבי׳ב הלפרן רי־ימ בת אירוסי 20:00 ־ 19:30■

יוני 20 רביעי יום
 בתורה י־ם מחוז ממי״י מנחל רפלד אסף עם 09:00 - 08:00■

14 מציון
 )לשכה( בגליל תורה תלמוד טלדן ויואב כץ נועם 09:45 י 09:00■
 שמר ישראל ־
■11:30- 13:00 

 סנהז שב־ת״ת
בכנסת כהן ב"צ ויעקב קאהן ישראל 17:00 ־ 16:00■

יוני 22 שישי יום
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יוני 24 ראשוך יום
 הנביא'□ ברה* 10:15 - 09:15■
 בלשכה אברמוביץ פרץ 12:30 -11:30■
 בלשכה שיערמו אברהם 14:00 -13:00■
בבית נוחי עם 18:00 ־ 17:30■
 )אגודת הרשקוס יקי דייטש, נוהי, רובינשטיין, 19:00 -18:00■

 מאיר רובינשטיץ - ישראל(
בבית וקאופמן מקלב עם 20:00 ־ 19:15■

עי יום יוני 26 עלי
זייברט עם 10:15 - 09:15■

 בלשכה יעקב רוטנברג 12:00
 בלשכה פקשר יהושע 14:00
 בלשכה וייבלד חיים 16:00
לנתניה לצאת 17:45

יוני 25 עני יום

תפטור מוסדות רישום נוהל בנושא דיון 13:30 -12:00■ שכ  )ל
 פרוש מאיר - השר( סגן

 )כנסת(*ט (15:15)סיעה ישיבת 15:30 -15:00□
 יובל ,קרית1 שטרן בדחי ירושלים דגל של אירוע 19:00 -18:00■
■19:00- 19:30 

 י|1ר )אולם (6.00)
■20:00-19:30 

 (•שראל
■20:00 - 20:30 

 הפ[ היכלי )אולם:
■20:30 - 21:00 
■21:00 - 21:30 
■21:30 - 22:00 

22:008 - 22:30 
■22:30 - 23:00 

23:008 - 23:30

יוני 27 רביעי יום
 בלשכה שטראוס יוסי 10:45 -10:15■
הכנסת חשב אצל 15:30 -15:00■

יוני 28 חמיעי יום
יהודיים( דתיים )חגיםבתמה י״ו צום [□

 בבית כהן יעקב הרב אצל 10:00 - 09:008
מונטיפיורי ברה' 12:30 - 11:308
ד בת״ר אירוסין 19:30 -19:008 ^ דו א9!00מרגל  החדש לם1א

בני 1 לנדא הרב גור כומינר שע״י

עי יום יוני 29 עי
י אגו"• קהל קבלת 10:30-12:00 13:00 - 11:308
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2018 יולי 0
 _____

יולי 01 ראשון יום
 באגו"' בוקשפן משה 10:30 - 09:30■
בלשכת אלמליח רות 12:00 -11:00■
 פרוש מאיר ־ מיר ישיבת תיק וישראל כהן בנימין 13:00 -12:00■
 ומושי יוסי עם 15:00 • 14:00■
 אהרן ו־תפילינסקי יוסף חיים גפנר 17:15 -16:15■
בבית כהן יעקב הרב אצל 22:30 - 22:00■

יולי 02 שגי יום
 השר סגן ע״י בכנסת חב״ד של אירוח 11:30 -10:00■
בכנסת יענקי 13:00 -12:00■
 נגב )באולם (13:30)תב״ד לתנועת הוקרה יום 15:00 -14:00■

בכנסת(
 )כנסת(* (15:15) סיעה ישיבת 15:30 -15:00□
 הכנסת השב אצל 16:30 -16:00■
ברילנט ושלמה סיידה עמוס עם 17:30 -16:45■

יולי 03 שלישי יום
 גת בקרית ואזנה מאיר אצל אייכנשטיין־ עם 11:00 ־ 10:00■
בתל -11:45■
^ + גלהר 13:30 ־ 13:00■ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ח כ ש ל ( ן ז ו  ר
תיעקב( )באר - שטראוס יומי 14:00 ־ 13:30■ שכ  ־ השר( סגן )ל

שסראוס יוסי
 הנדלר מאיר וחיים מאירוביץ שמואל 15:30 ־ 14:30■
 )כנסת( גולדברג שמעון 16:00 -15:30■
 בכנסת הערבית השפה יום 17:30 ־ 16:30■
 לקבר■■■■■■■■■■■{ שאול לקרית 19:00 -18:00■
^ל^ של העצמאות יום 21:30 ־ 20:00■ ה מנ הז ^ ^ ^ב ה  אר

 התעופה( שדה קרית 1 השרון רח׳ אירועים מרכז )אוונייוהשולחן(
_________________________________ברק בבני 22:30 - 21:30■

עי יום יולי 04 רבי
 ־ ( אשכול רמת 7 פארן רח׳ רוזנבלס, )גור ביקורות 10:00 ־ 09:00■

 רוזנבלס גור
 בכנסת פרוש יענקי 13:00 ־ 12:00■
 בבית בריסק מרדכי 18:00 ־ 17:00■
 מוישי־בבית^י עם 20:00 ־ 19:00■
 19:30 טקס 18:30ב פנים כץ)קבלת פרס 21:00 - 20:00■

 בירושלים( דוד המלך )במלון (20:30 ערב ארוחת
 וילקומירר ברחי קופמן יענקי עם 22:30 - 22:00■
הלפרט משה אצל 23:15 ־ 22:45■

.

יולי 05 חמישי יום
הנקרא ראש לכפר לצאת 08:30 - 08:000
09:001 • 9:30

פרשנתפים ארגון מיוחד חינוך פאנק : כ  ראש )
פחש מאיר - הנקרה(

 המגזר מקרב חנדל״ן לחמי עסקים ועידת 16:30 -15:30■
 טאואר( )סיסיהחרדי

 בבית להיות 18:15 -17:15■
 באגו״י הניג יחזקאל 19:00 -18:301

 +נותי+יוסי תולים בביקור סיור 19:30 -19:00■
פרוש מאיר - )ירושלים(דיטש+המר+קליין

 פרם( רח' ישראל )אגודת אמונים שלומי פגישת 21:30 -19:30■
מאיר רובינשטיין

באגו״י ונוחי רובינשטיין מאיר 22:30 ־ 21:301

יולי 06 שישי יום
 גולדברג,יעבקי שמעון עם שמש בית בעירית 10:15 ־ 09:15■

 חזו״א. מקהילת ומייזליש מצאנז הם,למברגר
 #אגו־יי קהל קבלת 10:30-12:00 13:00 -11:30■
 גבי ועחו״ב של היועהמ״ש אצל מקלב עם 13:00 ־ 12:00■

 שור פרנקל
 גפכר היועמ״ש 14:00 ־ 13:30■
 בבית יעקב בית מפנינת וייץ 15:00 ־ 14:00■
סאלאהייציק הגר״ב אצל דייטש יוסי עם 16:15 ־ 15:15■

יולי 07 שבת
סיעה ישיבת 18:00 ־ 17:00 ■
אשד ויעקב שפירא דוד עם בב״ב 23:45 ־ 22:45■

פרוש מאיר13/01/201927 14:13
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 ־ 2018 יולי 15
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יולי 15 ראשון יום
בבית קלדרון שי 11:30 - 10:30■
ת מעון בורד+ש מאיר 12:30 -11:30■ סדו מו  צאבז גוטמן)

ת(ירושלים(  פרוש מאיר ־ )בבי
 המכבי שמעון ברחי 15:00 -14:00■
 )לשכה( בבית קלירס אהרן הרב 15:30 ־ 15:00■
בבית אלי 16:30 -15:30■
 )בבית( היפה חסידי כלל ־ פשקוס שלמה 18:00 - 17:00■
 בהשתתפות: פרוש מאיר הרב אצל פגישה 19:30 ־ 18:00■

 חב״ד ־ כהנא משה רוזן, שניאור פרוש, נוהי דייטש, רובינשטיין,
 מאיר הרב )בית בק מרדכי + וינסלד שיבאור + רבינוביץ יוסי +

 מאיר רובינשטיין ־ ( 6 ישראל שרי רח׳ - פרוש
 רחי ־ פרוש מאיר הרב )בית אמונים שלומי פגישת 21:30 -19:30■

 מאיר רובינשטיין ־ ( 6 ישראל שרי
 הזית גני )אולם: (9:30) פלם אליהו ב״ר מצווה בר 22:30 * 22:00■

ב״ב( 34 מקוצק האדמור רח׳

יולי 16 שני יום
 )כנסת(* (15:15) סיעה ישיבת 15:30 • 15:00□

בבית בדיסק מרדכי 18:00 -17:000
 הישיבות תניכי בביהמ״ד קופמן יצתקי לבך בדית 19:00 -18:30■

 70 הפסגה דתי וגן בית
 3 תשובה שעדי 20:30 -19:30■
בכגסת 23:00 - 22:00■

יולי 17 שלישי יום
 בבעלזא 10:00 ־ 09:30■
 בכנסת מקלב אור' עם 11:00 ־ 10:00■
 בלשכה ויינפלד שניאור 13:00 ־ 12:00■
 )לשכה(בוקשפן צבי + בוקשפך יואל 14:00 ־ 13:00■
̂י בכפר ציפורי )במלון הסמינרים איגוד עמן יום 16:30 ־ 15:30■  חפ

חיים(
 קרליבך קוסטנטינר,שמואל ברגשטיין,נחמן דוד 20:00 ־ 19:00■

בלשכה
■20:30 - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ ת ד עו ס

עי יום יולי 18 רבי
 בכנסת בעלזא עם 12:30 -11:30■
 אלקע זאב השר אצל 15:15 * 14:15■
 סיעה ישיבת 18:00 -17:00■

19:30 ־
אסי רב ברחי' גריינימן ור־׳ש מ”ר עם 20:30 ־ 20:00■

יולי 19 חמישי יום
 מנכ׳יל לפגישת הכנה ושנור טננהויז 11:10 ־ 10:30■
 9 אהרן קדושת ברחי בעאא עם 13:00 -11:30■
 פרוש מאיר ־ פרוש הרב אצל סורוצקין הרב 14:00 ־ 13:00■
 מציון תורה ברחי 16:00 ־ 15:00■
 דגן בבית 17:00 - 16:00■
בסלונים טיש 20:30 -18:30■

שי יום יולי 20 שי
 בבית שיינבדגד משה ד' 10:15 - 09:45■
 י אגו״י קהל קבלת 10:30-12:00 13:00 -11:30■
נוף להר רובינשטיין מאיר עמ 14:45 -13:45■

יולי 21 שבת
בבית אסטרייכר ארי 23:30 ־ 22:30■

פרוש מאיר13/01/201929 14:13
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 - 2018 יולי 22
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יולי 22 ראעוך יום
יהודיים( □,דתי )חגיםבאב תשעה □

עי יום יולי 24 עלי
^0א'יזנשט"ן-נוחי. גבי 09:15 - 08:45■ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
לצפניה 10:00 - 09:30■
 פרוש מאיר - בלשכה לוסטיג הרב 12:00 -11:00■
 פרוש מאיר - )לשכה( שרפר דוד 13:00 -12:15■
 )לשכה(הבעש״גו( גנזלר)מוסדות יעקב 14:00 -13:00■
)לשכה(קצירו עורא 15:00 -14:00■

 מאיר - )אגוייי( ישראל אגודת מזכירות כינוס 20:00 -19:00■
פחש

 יצתק במנחת אירוע 20:30 - 20:00■
חתונת| 21:00 - 20:30■

 ירושלים( חן ארמונות
 |1מצ בר 21:30 - 21:00■

 י-ם( לב)סאטמר(
 חתונתן 22:00 • 21:30■
 מצו בר 22:30 - 22:00■
1מצו בר 23:00 - 22:30■

עי יום מי יולי 26 וז
לצפת 10:00 - 09:30■

 ברק בבני שיינבאן־ אייזיק עם 17:00 -16:00■
 טיש 7וב- יצתק בנחלת לציון עליה 18:00 -17:00■
בבית ומושי יוסי 19:30 • 18:30■

יולי 23 עני יום
 פרלמןבלשכה ושמחה פרלמן ישראל 11:00 -10:00■
^0בה יחזקאל והדב דייטש יוסי 12:00 -11:00■ ר מו ^ ה  מ

H - ( החינוך במשרד )בלשכה H lH M ^ V ^ je ru sa iem .muni.il ̂
 בי״ם )בנושא: סויסא שולמית + אלמליה רות 14:30 -13:45■

 פרוש מאיר ־ )לשכה(הישועה( מעייני בי״ח
 רה' שפירא משפ' בבית מגזר האדמו״ר אצל 16:45 -16:15■

 20 שטריקר
 מבאיאן האדמו״ר אצל 18:00 -17:30■
 מסלונים האדמו״ר אצל 19:00 -18:15■
 מביאלה האדמוייר אצל 19:45 -19:15■
מצאנז האדמו״ר אצל 21:15 - 20:45■

 ישראל( בית )אולם:
מבעלזא האדמו״ר אצל 23:00 - 22:30■

יולי 25 רביעי יום
 השר( סגן )לשכת השר סגן פ״א 08:30-09:00 09:00 - 08:30!■

 אבואב שמואל
 בערלוי 10:30-09:30■
 בלשכה שעיר. בן נהמן 13:00 -12:00■
 בבית שווי^ מנדי 13:45 -13:15■
 אייכלר ור״י הלברשט□ ר"מ בכנסת 15:00 -14:00■
 פרוש מאיר - נבנצל הרב אצל 16:00 -15:30■
מסלאנים האדמו״ר אצל 18:00 -17:00■

בבית? סלוניס עם פגישה 23:00 - 22:30■

עי יום יולי 27 עי
■09:15 - 10:00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ש מ ש ח בי ת רי עי  ב
11:00 ־ 10:30■
סאלאווייציק הגר״ב אצל דייטש יוסי עם 16:00 -15:00■

ת יולי 28 עב

פרועו מאיר13/01/201930 14:13
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יולי 29 ראשון יום
1בחופ? קופטייל 00:00□

ה צבי ברוך 13:00 ־ 12:008 עיב טנר)י ( התורה עריבות רו
)ל/׳וכה(

 באגו״י ובריסק יוםי,מוי׳&' עם 14:00 -13:00■
ונוהי יוסי,בווישי המשך 16:00 -15:00■

יולי 30 שני יום
̂ובחוס קופסייל » □

יולי 31 שלישי יום
בתופש קופסייל 00:00♦ □

 בירושלים אליהו הגרייש אצל 10:00 - 09:301
 )קוממיות( שיח רב קוממיות, א בעלז ישיבת קעמפ 13:00 -12:001

פרוש מאיר ־
 אליהו שמואל הרב אצל דייסש יוסי עם 15:15 -14:301
24 אברהם ברבת יונה משפ' 16:30 -15:301

בבית סגל מרדכי אברהם 10:00 - 09:30■

12:00 -11:00B בלשכה מאילת הכס הרב 
 בלשכה ריבלין יעקב 14:00 -12:00■
 בלשכה גל מאיד 15:00 -14:00■
 ליצמן אצל יוסי עס 16:00 -15:00■
 Mjp ואריה דייסש יוסי 18:30 -17:30■

 pjef1jsaiem.muni.il - החינוך( )במשרד
 חתונת 20:30 - 20:00■

 יחש טף )אולם: (7:30)
 חתונת 21:00 - 20:30■

 ב״ב( הפאר היכלי
 חתונת 21:30 - 21:00■
 חתונת 22:00 - 21:30■
 מצו בר 22:30 • 22:00■
חתונת 23:00 - 22:30■

פרוש !ויר

אוגוסט 01 רביעי יום
 יו□ באותו פגישות לקבוע לא 10:00 - 09:00■
 מוישי-בבית* עם 20:00 -19:00■
■9:30-20:00

 ב הפאר היכלי
■20:30 - 1:00

אוגוסט 02 חמישי יום
יום באותו פגישות לקבוע לא 10:00 - 09:00■

אוגוסט 03 שישי יום
יו□ באותו פגישות לקבוע לא 10:00 - 09:00■

אוגוסט 04 שבת

*

פר\ש מאיר13/01/201931 14:13
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 - 2018 אוגוסט 05
2018 אוגוסט 11

אוגוסט 05 ראשון יום
 יום באותו פגישות לקבוע לא 10:00 • 09:00■
ת אפרים 13:30 • 12:30■ לייבוביץבבי
גלבך נחמן + קריציבסקי אליהו + הלפרין חיים 17:00 - 16:00■

פרוש מאיר ־ )לשכה(
| חתונת[ 19:00 ־ 18:30

טניק(1
עילית במודיעין 20:00 ־ 19:00

בבית רכטשפר אברהם 22:00 - 21:001
סידייטש עם 23:00 - 22:001  עם יחד סאלאווייציק הגרי׳ב אצל יו
ו-א.ראוכברגר א,וובר

אוגוסט 07 שלישי יום
 ישי אלי אצל 10:00 - 09:00■
 בלשכה בלוי מנדי 13:00 ־ 12:00■
 )לשכה(שטייינר חיים 15:00 ־ 14:00■
באגו״י 19:00 - 18:00■
 מקרלין האדמו״ר אצל דייטש יוסי עם 21:00 ־ 20:00■
 לבייב זאב מגבעת פרוש ומשר. יוסי עם 22:00 - 21:00■
 חתונת| 22:30 י 22:00■

 ב״ב וגשל )אולם: (6:45)
 חתונת[ 23:00- 22:30■

פרידמן־{ ארמונות

אוגוסט 06 שני יום
■00^09£0-09• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ ^ ^ ^ ^ ■ ה' ר תו ל ה ^ ל ע

_______בלשכה פכטר ישראל 11:00 -10:00■
■13:00- 00:
 בפרס? מושי oy 14:15ב- 14:45 -14:00■
 באגו״י אברמיביץ ופי־ץ נוחי מושי 15:45 -14:45■
סוד שיה ילדי למען מגדל פארק חנוכת טקנז 16:30 -15:00■

 ירושלים( רמות שכונת 2 )זריצקי (3:00)
 באגו״י ומושי רכטשפר רוטנר עם 16:45 - 15:45■
 רייכמן דוד לקבר עליה 19:00 - 18:00■
 ב^ חתונת 21:00 - 20:30■

 ב״ב( חן)שוהם(
 בו| חתונת 21:30 - 21:00■

{תמיר
בי! חתונת 22:00 - 21:30■

ב״ב(
 ש} שמחת 22:30 - 22:00■
סאלאווייציק הגדייב אצל 23:30 • 23:00■

עי יום אוגוסט 08 רבי
 בלשכה נוחי 12:00 -11:00■
גולדברג שמעון 14:00 -13:00■

אוגוסט 09 חמישי יום
 לר״ה( לחו״ל נסיעות )בנושא: צייאדה עמוס 11:00 ־ 10:00■

 פרוש מאיר ־ )לשכה(
 12 הארבעה יבת״א,רח 13:45 -12:45■
בכנסת מקלב אורי עס 16:00 ־ 15:00■
^ ואיתמר דייטש יוסי 16:30 ־ 16:00■ ר ^ אי ^ו ר ה ל צ א רו עז בר

־ החינוך( במשרד
 אלעד העיר ראש )לשכת אמונים שלומי פגישת 20:00 ־ 18:00■

מאיר רובינשטיין ־ גאון( ניסים רחוב

אוגוסט 10 שישי יום
וובד לאברהם לצלצל 10:00 - 09:00■
אגד אריה 12:00 -11:00■ ב ^ ״ אגו ב ^ בי מנו ^ל ^דו  •שעיהו ’,,קינ

אגו״י* קהל קבלת 10:30-12:00 13:00 -11:30■

פרוש מאיר13/01/2019 14:13
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 - 2018 אוגוסט 12
2018 אוגוסט 18 ן

אוגוסט 12 ראעוך יום
רך רחוב הי בית ישיבת שנה״ל פתיחת 10:15 - 09:15® כרמית ד

 פ מאיר - לחניה( עד מביא זה ה בית ישיבת בוויז לרשום כרמית. )דרך
 גבעת 19 קהתי )דחי שלמה אבני בחיידר סיור 12:00 - 11:00®

 פרוש מאיר ־ י-ם( שאול
 ־ (26 ברכה ישא )רח׳ חסידי כלל בחיידר סיור 13:00 ־ 12:00■

פרוש מאיר
 ליצמן־ אצל חייברט יוסי עם 16:15 -15:15®
 דייט^^מאיר יוסיי הלברשטאם מיכל -עם16:30 17:30 -16:30®

 muni.il ־ ( בבית פרוש מאיר )אצל פרוש
בבית וובר אברהם 20:00 ־ 19:00®

עי יום אוגוסט 14 עלי
הס יענקי 11:30 -10:30®
 פרוש מאיר ־ היהודית( )בסוכנות הרצוג בחיי 13:00 -12:00®
 בלשכה הלפריך יעקב 14:30 ־ 13:30■
 באגוי׳י טסלר ויעקב מנדל שיקי עם 19:00 ־ 18:00■
באגו״י צפת עם 20:00 ־ 19:00®

אוגוסט 13 עני יום
•1 בבית 10:00 - 09:00■
 מאיר - ®כטר)לשכה( ישראל קאליש+ אילת 11:30 -11:00■

פדוש
 ליצמן אצל יוםי,תייברט עם 14:00 - 13:00■
 בלשכה מגנת הרב 15:30 - 14:30■
 שיח ילדי -למען מגדל פארק חנוכת טקס 16:30 -15:30■

ק3:00>זוד) אר פ י-ם( רמות 2 זריצק׳ רח׳ סח־ שיח קמפוס מגדל (??)
 חתונת! 18:30 -18:00■
 חתונת[ 19:00-18:30■
 חתונת[ 19:30 - 19:00■
 חתונת[ 20:00 - 19:30■
 יוס| עם 21:00 - 20:00■
 חתונת[ 21:30 - 21:00■
 חתונת[ 22:00 - 21:30■
 חתונת[ 22:30 - 22:00■
 חתונת[ 23:00 - 22:30■
■00:00-23:00 110:30

אוגוסט 15 רביעי יום
ק לבני מושי עם 07:45 - 06:45■  בו
 לנדו הגר״ד אצל 09:30 - 08:30■
 אדלשטיין הגר״ג אצל 10:30 - 09:30■
 סלבודקה בישיבת 11:30 -10:30■
 סילמן יהודה הרב אצל 14:00 -13:00■
 ירמיהו ברת' כהן יעקב הרב אצל 15:30 -15:00■
ר ישראל הרב אצל 16:30 -15:30■  28 אהליהב ברג
 עילית במודיעין 18:00 - 17:00■
 1 חתונת 18:30 -18:00■
ו 19:00 -18:30■  מצו! ב
 1ל 9 בין 19:30 -19:00■
 1 חתונת 20:00 -19:30■
 חתונת 20:00 -19:30■
 חתונת 20:30 - 20:00■
 חתונת 20:30- 20:00■
 | חתונת 20:30 - 20:00■

נוספים... פריטים

עי יום אוגוסט 17עי אוגוסט 16 חמיעי יום
בקייב נחיתה 09:45 - 09:15■
בבדדיטשוב 13:15 -12:30■
במליבת' 16:00- 15:00■

i

ת אוגוסט 18 עב סאלאווייציק הגר״ב אצל 23:30 - 23:00®
במוייבת' 09:00 - 08:00■

פרוש מאיר13/01/201933 14:13
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אוגוסט 20 שני יו□
 בבית 11:00-09:00■
בבית ליאוך מעה 12:00 -11:00■
מעו!גולדברג 13:30 ־ 12:30■  המעפילים פינת העלייה רחי ע

 כ"ג 1 רע״י ברסלב,רח* רבני ע□ עמע בבית 14:30 י 13:30■ !
בני ) דייסע יוסי + קופרברג + ליצמן + זייברס 17:30 ־ 15:30■

ברק(
ח'אמונים עלומי פגיעת 20:00 ־ 18:00■ ־ ברק( בני וילקומירר )ר

אוגומט 19 רא/צווך יום
 בקייב התעופה לעדה יציאה 08:00 - 07:00■
לארץ המראה 14:00 -13:00■
□ - תודה הפנסתספר 17:00 -16:00■ !^ ^ ^ ■ ת ח פ ש מ׳

; מעפהת בבית
 )התהלוכה (6:00 תצא התהלוכה 8

 ( 17 גיורא בר רח׳ סקחירא
 בבית סירקיס מיכל רי אצל 19:00 - 18:00■
עי מ 22:00 ־ 20:00■ עתיים לע ו

עי יום אוגוסט 22 רבי
באגו״י, 10:30-09:30■
 פרוש מאיר ־ )לשכה(חיימוביץ עמליה 14:00 -13:45■
לצפת לצאת 14:15 -14:00■
 מאיר ־ )צפת(בצפת מלך בת ספר בית תנוכת 19:00 -17:00■

פרוש

אוגוסט 21 שלישי יום
 הער בהעתתפות מעהי* ״דיברות בביה״ס סיור 10:15 - 09:00■

 פוק דב על )ביהי־סגרציה( )א. פרוע מאיר הער וסגן דרעי אריה
 פרוע מאיר ־ }לעכה( עגיא מעה 12:00 -11:30■
ה(בוקעפן יואל 13:00 -12:00■ לעכ ( 
דרעי אריה אצל 14:00 ־ 13:00■
ו גראזי מדים + צייאדה עמוס + עסראוס יוסי 16:30 - 15:30■

ה(חו״ל( תקנותבני עינוי בנועא: )ורנר דפנה לעכ  פרוע מאיר ־ )
בי־־ם מסעערנאביל האדמו״ר אצל 18:00 ־ 17:00■

אוגוסט 24 שישי יום
 דייטש +יוסי פרוש מאיר עם באגוייי 12:30 -11:00■

^ל ם0+הלברש ^ טיי ש ^רוונ מ צ אגו"י3+וי ^ר - (רי fjBHHHMMHH8H@jerusalem.rr1uni.il
* אגוי׳י קהל קבלת 10:30-12:00 13:00 - 11:30■

אוגוסט 23 חמישי יום
 א' 37 10:00-09:00■
פרס בדת' 11:00 -10:00■
 פרוש דוד לנכד בבייב בסדיגורא ברית 12:00 ־ 11:00■
 (5 □,נשר )כנפיאלקין השר 17:00 ־ 16:00■
 בבית מאשדוד תילברברג אולבסקי,פייבוש 20:00 -19:00■
ח^מלאכי21ן30-21^00■ הרביעקבקעניגבר ?7אצל ג ך ^ " ב

אוגוסט 25 שבת
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 ־ 2018 אוגוסט 26
2018 ספטמבר 01

m

שון יום אוגוסט 26 רא
 פרידמן ליענקי לצלצל 09:30 - 09:00■
 ריבלין לפרס 11:30 - 09:30■
 בדק בבגי 14:00 -13:00■
 בלשכה ויינברג שלמה 16:00 -15:00■
 בי-מ בסדיגורא 18:30 - 18:00■
בבית מושי ע□ 19:00 - 18:30■

בב״ב אברמוביץ פרץ 23:30 - 23:001

אוגוסט 28 שלישי יום
 ארבל משה אצל 10:00 ־ 09:30■
 בירושלים החייל בבית 11:00 - 10:00■
 פרוש מאיר ־ )לשכה( גרליץ, מויאל, חיים עם 12:30 -11:00■
 חגית פרוש, -מאיר החינוך שר סגן עם פגישה 14:30 ־ 13:30■

 34 ישראל שבטי החינוך במשרד פרוש מאיר )אצל דייטש ומסי משה
.......1........... 11 - (1 קומה מחניים בנייך

ברחובות הומינר פנחס אצל 18:00 ־ 17:00■

אוגוסט 27 שני יום
 פרידמן ׳ענקי עם 09:30 - 08:45■
 פרוש מאיר - )לשכה(קריציבסקי אליהו 10:30 -10:00■
 במחוז התשע״ט הלימודים שבת פתיחת כנס 12:30 -11:00■

 פרוש מאיר - החרדי
 באגו״י פילוח 19:00 -18:00■
 יום פילות, - ישראל אגח־ת הזמנה: 18:30 -18:00^

^education.go(n)אח. 6:30 - אח. 6,2018 באוגוסט ^ ^ ^ |)

אוגוסט 29 רביעי יום
..Lבחופש בורד □1

אוגוסט 30 חמישי יום
 פרוש מאיר - )לשכה( פולק ויוסף פרידמן משה 12:00 -11:00■
 בבית בריסק מרדכי 14:30 -13:15■
 בלשכה בונפיל דני 16:00 -15:00■
קאצק 17:00 -16:00■
(7:00)סטולין קארלין מוסדות מרכז ועידת 19:30 -19:00■

י-ם( 4 רמז דח־ רח' הרכבת מתחם הכנסים )במרכז

בלשכה אלמליח רות 11:00 -10:00■
 תודה תלמוד של החדש באגף מזוזות קביעת 12:00 -11:00■

(2 חיים דברי )רח' האדמו״ר לנין וחלקה - י-ם צאנז
 ברק בבני 8ה- ועדת 15:00 - 14:00 ■
 בוילקומירר הרבסט יעקב 17:00 -16:00■
 האדמורי״ם אצל 19:00 ־ 18:00■

 ממוחיץ,דארג,ויזניץ,ויזניץ-בי״ש,ספיבקא
 המשרד להנהלת וגיבוש עיון ערב 19:30-21:00 21:00 -19:30■

מחניים( )רחבת (19:00-19:30 והמנכ״ל)התכנסות השר במעמד

אוגוסט 31 שישי יום
 בבית לייבוביץ אפרים 09:30 - 08:30■
*1אג קהל קבלת 10:30-12:00 13:00 -11:30■ י "

ספטמבר 01 שבת
שבה פתיחת מצב־ חדר פתיחת -20:30-22:30 22:30 ־ 20:30■

 שוש - (1 מספר באולם ,2 השלושה רחוב אביב, תל החינוך )משד־ר
נחום

פרוש רימא13/01/201935 14:13



 2018 ספטמבר
ש ו ה ד ג ב א

1
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

---------------------
2018 אוקטובר

1 ה ד ג ב א
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30
_________________________________________

 - 2018 ספטמבר 02
2018 ספטמבר 08

עון יום א ספטמבר 02 ר
שנה פתירות מצב- תדר פתיחת -6:30-9:30 09:30 - 06:30®

 שוש ־ (1 נוספר באולם ,2 השלושה רחוב אביב, תל החיכוך )משח־
 מביאלה תאדמו״ר אצל 09:00 - 08:00■
 בלשכה דונט ו-אלי• ויינר יצחק שמואל 17:00 -16:00■
 מערלוי האדמו״ר אצל 18:00 -17:30■
a פרוש מאיר אצל 20:00 -18:00® y בקמ״ח( ונוחי מושי( - 

jlfl@jerj5alem.rnuni.il[■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■20:00 -20:30 ^ ק ס נ פי ^ ח מ ד א ^ צ  א
■0

»(1 
■0 

9 
■0

 ר!
■0

י א (

בבית סלאנים אברהם 23:00 - 22:30■

עי יום ספטמבר 04 עלי
 מקופישניץ האדמו״ר אצל 10:10 ־ 09:40®
 אקסלרוד אשר 11:00 -10:15®
 מבאיאן האז־מו״ר אצל 11:30 -11:00®
 'גצבדג1נ הגר״ל אצל 12:00 ־ 11:30■
 השמונה ועדת 18:00 - 17:00®
 מסלונים האדמו״ר אצל 20:30 -19:30■
בבית רובינשטיין מאיר 21:30 - 21:00■

ספטמבר 03 עני יום
 4 יאיר בן פנהס זמש,רח1׳ג בבית 12:00 -11:00■

 י באגו" סקי לטוב ה יעקב 14:00 - 13:30■ נח
 בלשכה טננהייו יהושע עט 15:30 - 14:30■
 + גראזי מרים + צייאדה עמוס + שטראוס יוסי 17:00 -16:00■

 פרוש מאיר - )לשכה(חו״ל( תקנותבני שינוי בנושא: )ורנר דפנה
 פרס ’רח - ישראל )אגודת אמונים שלומי פגישת 20:30 -18:30■

מאיר רובינשטיין - ירושלים(

ספטמבר 06 חמיעי יום
 אדלשטיין הגר״ג אצל 09:50 - 09:20■
_ לנדו הגרייד אצל 10:20 - 09:50■
 1כהן לעמיל משה הג״ר אצל 12:00 -11:00■

עילית
 הכנסת במזכירות 13:00 -12:00■
 בירושלים טירר שמואל 14:00 -13:00■
 אלתר הגר״ש אצל 15:00 -14:00■
 מסטריקוב האדמו״ר אצל 20:00 -19:30■
 ממכנובקה האדמו״ר אצל 20:30 - 20:00■
 מאלכסנדר האדמו״ר אצל 21:00 - 20:30■
מויזניץ רמ"מ האדמו״ר אצל 22:00 - 21:30■

ספטמבר 05 רביעי יום
 לארץ מגיע ירושלים מווישניץ בנתב"ג.האדמו"ר 09:00 - 08:00■
 הענקת בישראל- יפה קריה תחרות סיום טקס 13:00 -11:00■

 הירקון, פארק יפה, לישראל המועצה )ביתאלעד לעיר היופי דגל
 הפתק את לקחת יש הגולדפיטק- חניון דרך אביב תל 80 רוקח שדי

 למבנה.( בכניסה ולהביאו האלקטרוני מהשער
 השנה ראש לרגל כוסית הרמת 11:00-12:00 12:00 -11:00®

 אבואב שמואל - ( מחנ״ם )רחבתוהמנכ״ל השר במעמד
 כהן יעקב להרב לצלצל 16:00 -15:00■
 מבוסטון האדמו״ר אצל 18:30 -18:00■
 מסלאנים האדמו״ר אצל 19:10 -18:40■
 בירושלים אמונים משומרי האדמו״ר אצל 19:50 -19:20■
 מקרלין האדמו״ר אצל 20:45 - 20:15■

 9:20מפרימישלאן- האדמו״ר אצל 21:30 - 21:000
 ברק בבני מנדבורנר. האדמו״ר אצל 22:00 - 21:30■
־ 22:00■
באלעד חסידי ה-כלל לקהילות כנם 23:30 - 23:00■

עי יום . ספטמבר 07 עי
בבי[ מזהה קביעת 13:30 -12:30■

ת ספטמבר 08 עב

4
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0 9 - 2018 ספטמבר 1
.̂ 'Xr*r - *r *' v-•יי' ̂־־ -lilt!

2018 ספטמבר 15
■%

2018 אוקנוובר 2018 ספנומבר
ש ו ה ד ג ב א ש ו ה ד ג ב א

1 1 2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30ו/ר

ספטמבר 10 שני יום ספטמבר 09 ראשון יום
j□ יהודי'□( דתיים )חגיםהראשון־( )היו□ השנה 1ראע יהודיים( דתיים )חגים השנה ראש ערב |□

1

!

ספטמבר 12 רביעי יום שי יום ספטמבר 11 שלי
□| in□ יהודיים( דתיים )חגים גדליה יהודיים( דתיים )חגיםהשני( השנה)היום ראש |□

בלשכה שגיא □שה 09:00 ■ 08:30₪

• וי®'■■

בבית זייברט חנוך אצל 23:00 ־ 22:00■
ירועלים מוומעביץ האדמו״ר ת11לל בכתב־יג 00:00 ־ 23:00■ ו

1

ספטמבר 14 שישי יום
רס9 ברה' ם י■ מעירית אגרי נציגי 11:00 ■ 10:00■

ספטמבר 13 חמישי יום
41 קדימה ברחי 12:00 ■ 11:00■
- 31 יהושע אהל שמש,רח' בבית לעלוב בת״ת 18:00 - 17:00■

פרוש מאיר
בב״ב ולצר יעקב ר' עם 19:30 • 18:45■
ויינברג ילקומירר.שלמה1ב אברמוביץ פרץ עם 20:30 -19:45■

ספטמבר 15 ?ובת

! !■
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ר 16 ב מ ט פ ־ 2018 ס
 2018 אוקטובר 2018 ספטמבר

ש ש 1 ה ד ג ב א ו ה ד ג ב א
1 1 2 3 4 5 6

5 1, ! {1< 1! 22 1° S  11 !? J  J  A !1 A ר ב מ ט פ 2018 ס
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 
30

ספטמבר 17 שני יום
 urns על גולדמן ר״מ בקמת לבדוק 09:30 ־ 09:00■
 בבית הכלכלית בהברה ז-פרבקל גולדברג עב 10:00 - 09:30■

שמש
 בני״ע הס יעגקי עם 10:30 -10:00■
בודנר דוד אפל 12:30 -11:30■

שון יום ספטמבר 16 רא
 כשתיאל,בלשכה ותמיר בלוי הלפרין,מנדי יעקב 14:00 -13:00■
בבית להיות 17:30 -17:00■
 שלא פטור מוסדות בנושא ישיבה 17:45-18:15 18:15 -17:45■

 איתן + השר סגן בסיכון: לנוער בסיסי תקציב + לחתו□ מוכני□
א. + די) תדודי( דו שכ אבואב שמואל - { הנזנכ״ל )ל

 בקר ו-יהושע תפילינסקי אהרן גפנר יוסף חיים 15:00 -14:30■
בלשכת

הקר ע□ לוודא עילית-סופית ממודיעין קרלין ע□ 16:00 -15:00■

4

עי יום ספטמבר 19 רבי שי יום ספטמבר 18 שלי
׳הח־יים( דודים )חגיםכיפור יום |□ יהודיים( דתיים )חגיםכיפור יום ערב |□

UDU 12:30 - 12:00■
V

4

ספטמבר 21 שישי יום
 באגו״י בלוי ומנדי הלפרין יעקב 12:00 -11:00■
באגו״י שפירא משה 13:30 -12:30■

I

ספטמבר 20 חמישי יום
 ב בבי־ באגו״י השמונה ועדת 11:30 * 10:30■
 בבית בריםק מרדכי עם 15:00 ־ 14:00■
 בבית ומושי יוסי 17:30 -17:00■
 בבית רוונטל אברהם 18:15 -17:45■
עילית במודיעין 20:00 ־ 19:00■
פרוש מאיר הרב אצל שוורץ מבדי + רובינשטיין 22100 - 21:00■

מאיר רובינשטיין ־ בהמשך״( )יעודכן

ספטמבר 22 שבת
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 2018 ספטמבר
 ש ו ה ד ג ב א

1
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

 2018 אוקטובר
Wו n ד ג ב

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

̂לי־ ; ■ י
 - 2018 ספטמבר :

2018 ספטמבר 29
H

ספטמבר 24 שני יום ספטמבר 23 ראשון יום
יהודיים( דתיים )חגים)ישראל( מוכות |□ יהודיים( דתיים )חגים סוכות ערב □
& )כנסת( (15115) סיעה ישיבת 15:30 - 15:00□  מפ״ת ולהרבס□ יוססמן לאברהמי לצלצל 09:30 - 08:300

 דייויס. על רבינוביץ ולהר״ש
סידייסש עם 12:15 ־ 11:150  באגוי״י הלברשסאם ומיכל יו
באגו״י דייטש ויוסי קינג אריה עם 14:30 ־ 13:300

ספטמבר 26 רביעי יום שי יום ספטמבר 25 ?ולי
 דתיים )חגיםלישראל( חוץ מ ראשון־ ה סוכות)היום המועד רוול □

'הודיים(
יהודיים( דתיים )חגיםלישראל( השני-מחוץ סוכות)היום חג □
יהודיים( דתיים )חגיםהראשון־ישראל( סוכות)היום המועד חול □

יהודיים( דתיים )חגיםהשני-ישראל( סוכות)היום המועד הול □  10:15ב- בערלוי,סיימו ומוסף שחרית 09:00 ־ 08:000
 אדלשסיין הגר״ג אצל 12:00 ־ 11:300
 לבדו הגר״ד אצל 12:30 ־ 12:000
 פחן אריה הרב אצל 13:00 - 12:300
פראנד איצ־ה אצל צהרים ארוחת 15:00 - 14:000

 באלעד צבי הר מאל עם 11:00 -10:000
 8ה־ ועדת 16:00 -15:000
 בביתר כינוס 18:30 ־ 17:000
הבליו יצחק יוסף הרב אצל 21:00 ־ 20:000

ן

 שיח )בבית 6:30סוד- שיח ־ ה ואב ש ה בית שמחת 18:00 ־ 17:300
(31 ירמיהו רח* סוד

מסלונים האדמוייר אצל מנחה 18:45 -18:150
בירושלים השמונה ועדת 21:30 - 20:300
 רחי שמרלר ר״ח השואבה בית שמחת 23:00ב־ 23:00 - 22:000

הכהן אדוניהו
 בלוי דיינוש,מנדי יוסי עם בבית פגישה 24:00ב־ 00:00 ־ 23:000
הלפרין, ויעקב

1

1 .——--_---.-----
ספטמבר 28 שישי יום ! ספטמבר 27 תמימי יום

יהודיים( דתיים )חגיםהרביעי־ישראל( סוכות)היום המועד חול □ יהודיים( דתיים )חגיםהשלישי־ישראל( )היום סוכות המועד חול □
 דתיים )חגיםלישראל( השלישי-מחוץ סוכות)היום המועד חול □1

יהודיים(
 דתיים )חגיםלישראל( השני־מחוץ )היום מוכות המועד חול □

יהודיים(
 845-826-6085 בודנו־ משה 11:00 -10:000
ו-הם גור,אבוסבול 12:00 ־ 11:000
ב קינג אריה 15:00 -14:000 בבית ומושי דייסש יוסי קלמנוביץ דו

 בחיפה וחניץ בסרט ומוסף שהרית 10:00 ־ 09:000
 פרס ברח־ 16:00 - 15:000
בסדיגורה □יש 22:00 ־ 21:000
הסורים ברח״ אורייתא של השואבה בית שמחת 00:00 ־ 23:000

ספטמבר 29 ?ובת
יהודיים( דתיים )חגיםהחמישי־ישראל( סוכות)היום המועד חול □
 דתיים )חגיםלישראל( הרביעי-מחוץ סוכות)היום המועד הול □

יהודיים(
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