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  יעה טובה וכו'.לאוהל פנה בחיוך ללייבל זאיאנץ וזוגתו וברכם בנס 770-בצאתו מ

אד"ש להועדה לדוברי עברית על דו"ח שיעורי תורה בטלפון מהשבוע  קמענה כ"
  זכיר עה"צ לפעילות נמשכת ובהוספה וכו'".אהאחרון, ומבצע פורים: "

:¯„‡ Â"Î '‚ ÌÂÈ  היום ביקש לייבל את החומש שאתמול שמע בו אד"ש קריה"ת בשביל

קא את אותו חומש או אפי' חומש אחר מאותו ואד"ש. הת' י' דוברוסקין שאלו אם צריך דו
הוצאה ולייבל אמר שלא משנה, ואמנם מיד הביא חומש ולייבל נכנס עם זה אחרי מנחה 

  וכשיצא הוציא את החומש ואמר שאד"ש עיין בסוף פ' פקודי.

:¯„‡ Í"Ê '„ ÌÂÈ .בצאתו למנחה נתן לבתו של אלינסון כמה מטבעות  

קרא להם לייבל חזרה  ,ולאחר שיצא ,דקות 15-ושהו כאחרי מנחה נכנס אלינסון ובתו 
  ושהו כמה שניות. 

"Î '‰ ÌÂÈÁ :¯„‡ פיינשטיין  שהמהרב אחרי קריה"ת אמר שיעשו מי שברך ל

(כנראה מצד שאגוה"ר קבעה יום זה לתפילה עבורם, הבעל קורא ר'  קלויזנבורגאדמו"ר מולה
. נסע 5והרבי אמר מיד: בן מינדל)דוד רסקין לא ידע את שם אמו של הרבי מקלויזנבורג 

  לאוהל.

:˘„ÂÁ‰ 'Ù ‡¯˜ÈÂ Ù"˘  ועיין במודעה דסיום הרמב"ם  770כשהגיע בבוקר נעצר בפתח

, ובמודעה על מענה אד"ש על הסיום בהילטון (אעה"צ שיהי' בהצלחה רבה 885בתות"ל 
  וכו').

בהתוועדות אחרי המאמר ניגש הרש"ג עם בקבוק משקה לרגל הדינער דתו"ת 
 ,ר' בערל ליווי ,רע"ז שרפשטיין ,פוזנר ' זלמןר ,קזרנובסקי שרא' במוצש"ק, ומזג גם לר

שיתקיים נתן גורארי' עבור סיום הרמב"ם בבובפולו השליח ר' רמ"פ כץ, בסיום נתן משקה ל
(שטרנברג)  ור' נתן קרא לו "נחום" ,ושאל היכן גיסו ,לאביו רש"זגם ונתן  .מחרת ביום א'ל

(לא שרו  "ניעט ניעט"חיוך "ר' נחום", ומזג אד"ש גם לו. בסיום התחיל הוסיף אד"ש ב
  דקות לפני השקיעה. 20). ההתוועדות הסתיימה "שיבנה"

ÔÒÈ� '· '‡ ÌÂÈ:  נסע לאוהל. לפני שנכנס למכונית דיבר כמה שניות עם מישהו (אמר לו

רוב לשעה. כשיצא ) נכנס ר"ב גורודצקי ושהה ק7:15שזמן רב לא ראה אותו). אחרי מעריב (
  לביתו ניגש ל"חלון המכתבים" והוריד מכתב מעל תהלים.

:ÔÒÈ� '‚ '‚ ÌÂÈ  .(כג, יט) עיין (קריה"ת עיין בסוף פ' כי תשא (לד, כו) ובפ' משפטים

  ).35בלקו"ש השבועי פ' צו הערה 

  היום אפו מצות לאד"ש.

                                                           
5
  ח' אלול.לכאורה התערבב שם עם המובא לקמן ב, ו196בס' שמן ששון מחברך ח"א עמ'  ג"כהנ"ל מובא להעיר ש 
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כשנכנס למנחה נענע בראשו לשלום להרב בן שלמה (ח"כ מש"ס). אחרי מנחה נכנס 
  לאד"ש (לגעה"ת). 'המרכז'מנהל החשבונות של 

כיון שהימים מתארכים, כשנכנס למעריב שרו "ילכו מחיל"  7מהשבוע מעריב בשעה 
  בניגונו של ר"ש ברוכשטט וסימן בידו הק' (וכן למחרת).

:ÔÒÈ� '„ '‚ ÌÂÈ חה יצא לספרי'ה כשבידו שני חבילות של שטרות. האחת של אחרי מנ

. ונתן מהמצות]-[ שקלים (בתוך שני מעטפות). נכנס והפריש חלה 100 שקלים ואחת של 500
חבילות הכסף הנ"ל, ואמר לו  2יהושע יוזביץ המצות לאה"ק (ארבע קרטונים) ואת ר' ל

עשות בזה. ונתן לו שני מכתבים שימסור את זה לועד הרוחני דכפ"ח והם כבר יודעים מה ל
לעצמו שכר טירחא מהמצות, ושיחלקו  חקים א' בשבילו וא' בשביל ארה"ק. ושכללי

  יודעים שם איך לחלק).כבר בירושלים כנהוג (ו

איר "שאל את ר' יעקב הרצוג אם נוסע ישר לאנגלי' ומתי נוסע, ובאיזה חברה, ואמר 
ים מה לעשות עם זה. עכתב כללי, והם כבר יודומ , ונתן לו קרטון מצות לאנגלי' "אינדיא

א מהמצות (נוסח הברכה שאמר אחרי מסירת המצות הודפס חלעצמו שכר טיר חקיוכנ"ל ש
  פ' ויקרא).בהנחות הת' 

אם יש לו היכרות עם  , וקותי ניגש ושאלו אד"שראפ] [=שאל איפה שאל וואו איז ראפ
על)  (אל "ישראל'דיקע-ארץ"שידבר עם ה, ואמר שלא, אמר לו אד"ש "איר אינדיא"חברת 

 כתב כלליויסבירום את חשיבות הענין. ותן לו מ "איר אינדיא"שאיתם יש היכרות שידברו עם 
און  כתב כללי"שכר טירחא". אח"כ אמר היות שנמצאים כאן עוד כמה יהודים אתן גם להם מ

. שאל להם בדואר] [=ונחסוך לשלוח מ'וועט איינשפארן שיקן דאס זיי אין מייל (דואר)
כלי [=בלי] ן אן מ, או[=איפה הצעצוע שלך] בחיוך את חיים ברוך: וואו איז דיין צאצקע

  אד"ש את הטייפ.לאומנתו?! והראה 

  ספרי' התחיל לנגן "והיא שעמדה" וחזר מיד לחדרו.הבצאתו מ

בארגונם של הת' א. שמולביץ וי. קרסיק, את  885בערב התקיים סיום הרמב"ם בתות"ל 
ההדרן אמר הרב מנטליק. בסיום החלק הרשמי של הערב התוועד ר' יואל כהן עם הת'. 

תשורה את שיחת כ"ק אד"ש מי"ט כסלו תשל"ה (הדרן על בתור המשתתפים קיבלו 
  הרמב"ם).

:ÔÒÈ� '‰ '„ ÌÂÈ  על הסיום דאתמול: "ות"ח על הבשו"ט ויה"ר שתהא מענה כ"ק אד"ש

  מחזור הב' וכו'. אזכיר עה"צ". –פעולה נמשכת ובפרט 

ה מהסדר המשלוח (הוא הכניס דו"ח על צהיום אמר לייבל לי. ראפ שאד"ש הי' מאד מרו
  כל פרטי המשלוח). במעריב חיכה עד שגמרו קדיש בתרא בחדר השני.

:ÔÒÈ� 'Â '‰ ÌÂÈ  בסוף פ' צו תחילת שמיני וסוף פ' פקודי (הביאור בפרש"י בקריה"ת עיין

  בהתוועדות דשבת). נסע לאוהל.
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:ÔÒÈ� 'Ê 'Â ÌÂÈ שלמה קונין שליח ר' בצאתו בעש"ק לספרי' חילק צדקה ונתן גם ל

  הרי לוקח כל פעם]. אתה[= עמסט דאך אלע מאל".נדו בחיוך "באמרו לו 

טנקים ביום שני ערב יום הבהיר י"א ניסן, ושעושים סיום  18מענה על ההודעה שיוצאים 
  לכוונה הפנימית)".שעיקרה מתאים ( רבהבכל טנק: "נת' ות"ח ויה"ר שיצא בהצלחה 

  כמה דקות לפני הדל"נ הכניסו לאד"ש את הקונטרס הדרן על הרמב"ם שאד"ש הגיהו.

תשבו יומם ולילה  .הצעטל על פרש"י דש"ק: בל"נ ח' לג ולה. ופתח אוה"מ לא תצאו.
  את הקושי]. [=מסלקים רנו באווארענעןווהספ. והאב"ע ורמב"ן (וצ"ע) גו'

:Âˆ 'Ù ÔÒÈ� 'Á ˜"˘ ÌÂÈ  בסיום ההתוועדות מזג לחיים לכל הת' השלוחים ממרוקו

גורודצקי. ונתן בקבוק משקה  נימיןבהרב מהמשקה שהביאו מסיום הרמב"ם שם. ומזג גם ל
מענדל שם טוב עבור הסיום של ועד השכונה ביום ג' י"א ניסן. ומזג לחברי הועד, וגם ר' ל

' ניסן טגרליצקי עבור הסיום ביום א'  מנחםר' ישראל דוכמן ומזג לו. ונתן בקבוק לר' ניגש 
ומזג לתוך זה מהמשקה דמרוקו. התחיל ניגון הקפות לאביו ז"ל. ההתוועדות   770-ב

  .5:40הסתיימה בשעה 

  JEM - living archiveבאדיבות                          התוועדות י"א ניסן תשמ"ה. הקהל עומד בזמן אמירת המאמר.               
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:ÔÒÈ� 'Ë ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ מצאים כאן ערכו סיום הרמב"ם נתל' הת' שלמדו במגדל העמק ה

  במוצש"ק, וע"ז הואיל כ"ק אד"ש לענות היום: "נת' ות"ח".

  בסיומים. "הדרן על הרמב"ם"היתה הוראה מאד"ש שכדאי לחלק את ה

. חילקו שי את המורה שיעור 770ליד  הרמב"ם בערב התקיים הסיום של לומדי שיעור
  לשנה הבעל"ט. וכן חילקו את ההדרן למשתתפי השיעור.

ÔÒÈ� 'È È�˘ ÌÂÈ, :ÔÒÈ� ‡"È ¯È‰·‰ ÌÂÈ ·¯Ú  בהתוועדות לפני שיחה הג' עיין בדף

זה הדף שחילקו בסיום הרמב"ם בבופולו (מצד א' של הדף תמונתו  כפה"נוך הסידור. שבת
  של הרמב"ם ומצד הב' ההתחלה והסיום) וגם סיים מתוך דף זה.

הורה להרב גרובנר מדעטרויט לומר לחיים ושוחח עמו מספר שניות, והראה לו משהו 
בסיום הרמב"ם בדעטרויט. בדף הנ"ל ובתוך הדברים אמר לו אתה אחראי שהכל יהי' בסדר 

  (הנ"ל מנהל ועד הרבנים שם והם מארגנים את הסיום). 

רלי' בחיוך רחב, אתה כהן טההתוועדות אמר להרב גוטניק מאוס ריבצאתו לביתו אח
  תברך את הקהל.

:ÔÒÈ� ‡"È ¯È‰·‰ ÌÂÈ '‚ ÌÂÈ לק "ניקלס" גם למבוגרים בערך כרבע יכשהגיע בבוקר ח

עם כמה גבירים שלקחו ע"ע לעזור לשלוחים. בין הדברים אמר  שעה, אח"כ דיבר מס' דקות
, אד"ש: ח"ו, להביא אלי את חשבון ושב ראש][=י א' מהם לאד"ש שיהי' ה"טשערמאן"

הכספים? נענה מיסטער טשייז (בעל ה"יאכטא") שהרבי יהי' הטשערמאן של הטשערמאן 
מה ששמעתי. בזמן  (הוא הטשערמאן), וענה אד"ש שהוא יהי' נשיא הכבוד, זה בערך

  שאד"ש דיבר איתם היתה דלת געה"ת פתוחה וכולם נדחפו פנימה.

נסע לאוהל. (בערב הי' הספר אצל אד"ש, וכשיצא היו בידו ג' מצות). אח"כ נכנס ד"ר 
   וייס ושהה למעלה משעה.

:ÔÒÈ� ·"È '„ ÌÂÈ  הבוקר חילק כרבע שעה צדקה למבוגרים, אח"כ נכנס הרב מענטליק

  אל אד"ש.

�   � �  

  יודל קרינסקי על ספר שהוא מו"ל על הרמב"ם (באנגלית):ר' מענה ל

 מקומולציין  131ע"ח ההידור) משובח, נת' ות"ח ודבר בעתו, ע'  לא"והזירוז (אולי 
  ברמב"ם סוף...".

מענה לצא"ח על מכתב ששלחו לאנ"ש אודות ההתחזקות בכל המבצעים לרגל י"א 
  רבה וכו'". ניסן: "אזכיר עה"צ שתהי' בהצלחה

לת' שהודיעו על עריכת מפתח לביאורי כ"ק אד"ש ברמב"ם ענה "עה"צ". הקונטרס 
    הופיע לי"א ניסן.
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 ÔÒÈ�  .„"Ò·– ¯ÈÈ‡   

 מעט לך כותב והנני. ר"בגו הבריאות בקו ימצאנו שמכתבי אקוה, כמשפט ט"אחדהש
  .האחרון בזמן כאן מהנעשה

ממקומו אמר "יישר כח" להרב באמזער (על בסיום ההתוועדות די"א ניסן כשקם אד"ש 
מת ההתוועדות חיכה עד יהתעסקותו בקשר לסיום הרמב"ם). כשהגיע אד"ש למדרגות של ב

  שיגיע הרב יאלעס.

בקשר עם יום הבהיר י"א  84מענה על הידיעה מהמשתתפים ע"י צאגו"ח בסכום של 
שליט"א מחיל אל חיל  כולל שילכו כאו"א –וכל המברך מתברך וכו'  –ת"ח ו 'ניסן: "נת

  גו'".

ה שנאספה לכבוד י"א ניסן: קמענה על הברכות שנשלחו ע"י נשי חב"ד ביחד עם הצד
"נת' ות"ח וכל המברך מתברך וכו' והזמן גרמא ימי ניסן ובהם עצמם בסמיכות לשה"ג וכו' 

  אזכיר על הציון".

:ÔÒÈ� ‡"È ¯È‰·‰ ÌÂÈ '‚ ÌÂÈ  חילק ניקלס לכולם. נסע לאוהל. בערב התקיים סיום

  ).667פ.  הרמב"ם שע"י ועד השכונה באולם של אהלי תורה (א.

:ÔÒÈ� ·"È '„ ÌÂÈ  כשהגיע חילק ניקלס לכולם. כשעבר הרב מנטליק אמר לו אד"ש

שיחכה, כשסיים אד"ש לחלק מטבעות הוא נכנס אחריו, ומספרים שאד"ש אמר לו שרוצה 
ץ להרב פיקארסקי. באמצע החלוקה כשעבר ר' צבי מ. שטיינמץ (המשורר צבי למכור החמ

"ש בחיוך: מז"ט (היום האפשערעניש של נכדו מ"מ לאזאר מאיטלי') דאס יאיר) אמר לו אד
געזען אין "כפר חב"ד" אבער דאס איז מעבר  איך אן מיט די שירים דאס האבטהאט ניט צו

אחה"צ  .]ראיתי זאת ב"כפר חב"ד", אבל זה מעבר לים, ים[=אין לזה קשר לעניין השיר לים"
עשה בשני ידיו הק' תנועות אדירות,  "ימין ה'"ת. כששרו בעת ההתוועדות הודיע על התוועדו

וכמובן שהשירה בקעה רקיעים. בסוף ההתוועדות בסיום חלוקת הדולרים ניגש ר' אלימלך 
[=מה שלום  מאכט אייער מעזינקע ניימן (מבארא פארק) ואד"ש נתן לו דולרים, ושאלו וואס

  (נולדה לו בת) וברכו שיגדלה לתורה חופה ומע"ט. הבת הקטנה]

:ÔÒÈ� ‚"È '‰ ÌÂÈ  קראו בס"ת של משיח. כשנסע למקוה חילק מטבעות לכולם. נסע

  לאוהל.

. בין הדברים אמר להרב פיקארסקי מסתמא אלע אחרי מנחה נכנס לגעה"ת למכור החמץ
[=מסתמא בכל פעם נהגתם למכור את  פארקויפט דעם חמץ בערב קבלןמאל האט איר 

[=סליחה  . בסיום אמר לו ענדשולדיקט פאר מטריח זיין א רב ערב פסחבערב קבלן]החמץ 
  וכו'. על הטרחת רב בערב פסח]
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·¯Ú ÔÒÈ� „"È 'Â ÌÂÈ :Ù"‰‚Á  בערך הביאו המצות מהמאפי' והכניסום לגעה"ת  4בשעה

אחרי מנחה חילק מצות כרגיל אח"כ הלך  ,ואז הכניסו המצות לחדרו ואז יצא אד"ש למנחה
  לספרי' כשחזר חילק מטבעות לכמה אנשים שעמדו במקום.

'· ÏÈÏ· רש"ג  עם גם חילק מצות כרגיל ובסיום שאל היכן בערל יוניק (הוא עבר קודם

בורו ולקח לעזור לו ללכת), ולייבל יצא לראות היכן הוא, ואמר לו אד"ש שיקח א' מבניו ע
בנו שמעון, כשיצא אד"ש עמד בערל ליד דלת המעלית ואד"ש שאלו אם קיבל המצה. (לפני 

בקבוקי יין). למחרת ביום השני של החג כשהלך  2שאד"ש הלך לספרי' לקח בנימין לשם 
  פאונד מצות. 2בצהרים לספרי' לקח איתו 

Ó"‰ÂÁ„ '‡ ÔÒÈ� Ê"È '· ÌÂÈ להרב יאלעס. בסוף : כשנכנס לשחרית חייך חיוך רחב

התפלה הוא ניגש לאד"ש ומסר משהו (כנראה פתק) ואד"ש הכניס את זה לסידור, ושוחח 
עמו מספר מילים בחיוך רחב, בסוף אמר לו אד"ש שישנה עתה הכרזה (מה שמכריזים אחרי 

ה"ת עם חתנו ושני נכדיו. בסוף הם יצאו עאח"כ עלה עם אד"ש במעלית ונכנס לג )התפלה
מספר דקות. כשיצא הביט עליו אד"ש בחיוך עד שזז לכיוון דלת המזכירות. הוא והוא נשאר 

  שהה בגעה"ת בערך כרבע שעה.

:ÔÒÈ� È"Á '‚ ÌÂÈ  בסיום הכנס דצ"ה הודיע שיתן דיימס לטנקיסטים לחלק לקהל לכ"א

ה"ת ושוחח ע) חילק צדקה לילדים וחזר לג5:15כשיצא לביתו ( ).4מטבע א' (הילדים קיבלו 
  דקות עם ר' אברהמ'ל שם טוב.מספר 

כשנכנס למעריב חייך לאלימך ניימן. כשיצא לביתו הציג ניימן לפני אד"ש את בנו של 
רפ"מ אלתר (חתנו של ר' מנשה הקטן) אד"ש אמר לו (כנראה שיאמר לאביו) ענדשולדיקט ה

  מכתבים, וברכו בפסח כשר ושמח. 2שאני חייב לו [=סליחה] 

אנ"ש מערי השדה בספרית לוי"צ. אציין רק פרט אחד: ר' בלילה התקיימה אסיפה של 
ישראל ליבוב הזכיר בתוך דבריו שלפני זמן כתב לאד"ש באיזה ענין שאם עסקי אנ"ש היו 
מאוחדים היו יכולים לפעול יותר וכו', ואד"ש ענה לו: (תוכן בערך, לא מדויק כלל)... משיח 

  "פ שכל כלל במלחמת אחים...והשטן משתולל בפיתויים מבהילים שלא ע ,בא מכבר

  .7:15-בימי חוה"מ החל אד"ש לנסוע לביתו לפנות ערב. מעריב ב

:ÔÒÈ� Ë"È '„ ÌÂÈ  כשנסע לביתו לפנות ערב הכניס משהו למזכירות (עמד בדלת של

  המזכירות).

נפוליון מול הספרי', ואחרי  שבליל שבת כשחזרו כולם מהתהלוכה התחילו לשיר מאר
ם שאד"ש פתח הדלת מעט וסגרה ו)ניגש לחלון הראשון שליד הדלת, מספר שניות (מספרי

הרים את התריס ומחא כפים ודפק קלות על החלון, ולאחר מספר דקות חזר והוריד את 
  התריס.
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:ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ¯Á‡ ,˜"˘  כשנכנס לתפילה הסתובב לריל"ג ומספרים ששאלו היכן

  הרש"ג.

. בתחילת ההתוועדות כששרו מחא כפיו והראה באצבעו 6:20נכנס להתוועדות בשעה 
כמ"פ לילד קטן שישיר. לפני סיום ההתוועדות דיבר שכהן יקח עוה"פ ד' כוסות, אח"כ 

, ובשעה 11:30-לו לקחת ד' כוסות. ההתוועדות הסתיימה ב הסתובב להרב גוטניק והראה
  התחיל לחלק כוס של ברכה. 11:50

 לר' יצחק רייטפארט נתן בקבוק ואמר לו ווען וועסטו שוין ארויסגעבן נאך א ספר
ך רחב) ו. לר' שלמה זרחי נתן בקבוק באמרו (בחי[=מתי כבר תוציא לאור ספר נוסף]

מלמד נתן בקבוק ואמר לו פאר די סטעמפס (בולים) פון להצלחה בשידוכים. לר' שמואל 
 –[=עבור הבולים של הרמב"ם, ככל שירבו הבולים  רמב"ם וואס מער סטעמפס מער פרנסה

מהבעש"ט, אמר לו אד"ש שהבעש"ט הנהיג  12. ילד שעבר אמר שהוא דור תתרבה הפרנסה]
 חיו אינו מתנהג בדרך זו ,דרך בעבודת ה' שאתה צריך להתנהג בה (?), והוא אמר לאד"ש שא

. להרב אברהם הכט אמר שלא ישכח לדבר מחר וענה לו אד"ש שישפיע עליו שיתנהג כראוי
(בסיום) על משה הספרדי. לבנו של א"א צייטלין מצפת, ילד כבן שנתיים, מזג ג"פ בחיוך 

  JEM - living archiveבאדיבות                                     . ה"תשמ פסח של אחרון מוצאי ברכה של כוס חלוקת              
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לת' השלוחים למארוקו נתן לכ"א  רחב, ושהילד המשיך ללכת המשיך אד"ש להסתכל עליו.
נסעו  2שלוחים, אולם  8י. לפני פסח  שלוחים (הם הגיעו לנ. 2בקבוק יין, ושאל היכן עוד 

  מכאן לפני פסח).

אחרי קרוב לשלוש שעות הסתיימה החלוקה. מרח מהיין שבתחתית על האף בין העיניים 
כי לשיר (ה"פ) וניגב כמ"פ במפית. הורה להרב מנטליק להכריז על הסיום מחר. התחיל 

  נסע לביתו. 2:45-בשמחה. ב

:‚Á Â¯Ò‡ ÔÒÈ� ‚"Î '‡ ÌÂÈ  נסע לאוהל. רובם ככולם של אנ"ש והת' נסעו לסיום

  הרמב"ם במנהטן. ובמנחה מעריב הי' קהל קטן.

:ÔÒÈ� „"Î '· ÌÂÈ  יחידות. בסיומה כשיצאו החו"כ נכנס ר"ב גורודצקי ושהה כרבע שעה

מחלונות עזרת נשים אך מיד הגיע מדובר בזאל הגדול), היו בחורים שהשקיפו ש יש לזכור(
בסיום הוא עלה עם אד"ש במעלית, ואד"ש נכנס לחדרו ומיד יצא  לייבל וגירש את כולם.

  למעריב.

:ÔÒÈ� ‰"Î '‚ ÌÂÈ צש"ק הבא: ומענה בקשר לסיום הרמב"ם לדוברי צרפתית במ

צ אזכיר עה" מאורגנת וכו'דדוברי צרפתית  יתסאורטודוק"כמדומה יש במנהעטון קהילה 
  שיהא בהצלחה רבה בכל".

:ÔÒÈ� Â"Î '„ ÌÂÈ ) בצאתו נתן צדקה והביט לתוך הזאל. לא נסע 11:30נסע למקוה (

  לאוהל.

:ÔÒÈ� Á"Î ˜"˘ÚÂ ÌÂÈ  (במוצש"ק) מענה למארגני סיום הרמב"ם דדוברי צרפתית

ולועדה לדוברי עברית על דו"ח שיעורי תורה מהשבוע האחרון ועל הוספת קוי טלפון 
  : "נת' ות"ח והזמ"ג בסמיכות וכו' אזכיר עה"צ".לשיעורים

:¯ÈÈ‡ Á"‰·Ó È�ÈÓ˘ 'Ù ˜"˘ ÌÂÈ  באמצע ההתוועדות נתן בקבוק משקה לשאנוביטש

בעמפייר  "כתב סופר"בקשר עם סיום הרמב"ם במוצש"ק של משתתפי השיעור בבהכנ"ס 
גם להת' ומזג לכמה מהמתעסקים בזה. ולהת' שלום שריקי לסיום הרמב"ם בצרפתית (ומזג 

דבריו ובסוף על הסיום ב. גולדמאן) והורה לו להכריז  ז. בלומנפלד, וי. ש. ,א. אבצן ז. ש.
אמר לו שיגיד שזה יהי' בצרפתית, והוא לא הבין והתחיל להכריז בצרפתית ומיד תיקנוהו, 

גרליצקי עבור סיום ספר  ר' מנחםואח"כ אמר לו אד"ש שיכריז גם בצרפתית. ונתן בקבוק ל
שיעור. וכן נתן בקבוק לר"ד רסקין על החגיגה  דיומזג לכל המגי 770-המדע מחר ביום א' ב

ההתוועדות הסתיימה  ,ומזג לכל הנהלת צא"ח וכל העובדים בצא"ח ובצ"ה ,דצא"ח בב' אייר
  .6:05-ב

:ÔÒÈ� 'Ï '‡ ÌÂÈ  תוב יכמענה על הידיעה מהסיום בצרפתית שהתקיים אתמול "בטח

  בפרטיות ות"ח".

  , ואז התפלל אד"ש מעריב.10נכנס הרש"ג לאד"ש ושהה עד  9בערך בשעה 


