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חדר אור מנחם
מוסד חינוך על טהרת הקודש

ב"ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 1729 President st. Brooklyn New York, 11213   718-778-8770   718-778-9770   office@ohrmenachem.life  www.ohrmenachem.life

ְּתֵהא ְׁשַנת ְּפָלאֹות ַאְרֶאּנּו





"דער אויבערשטער זאגט: ער דארף ניט קיין גן עדן, ער דארף ניט קיין בית המקדש, 
ער וויל גאר נישט, ער וויל נאר דעם "ושכנתי בתוכם", אין דעם מוח פון א אידישן 
- משיחת שמחת תורה תשט"ו קינד - דארטן וויל ער זיין". 

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

6:41PM7:38PM

7:36PM6:29PM7:26PM

6:26PM7:22PM6:17PM7:14PM

7:12PM6:06PM7:03PM

7:01PM

5:55PM6:53PM

First Sunday for preschool  
10:00AM-12:00PM

Rosh Chodesh Teacher’s meeting
Elementary Grades end 2:00PM

  א - מנחם מענדל טעוול  • ה - עזריאל שכטר  • ה - פינחס הלוי ברוכשטט  • ח - לוי שפירא  • טו - פרץ צבי אלימלך פיקרסקי  • טז - שלום דובער שפינדלר  • 
יב - מנחם מענדל נמני  • יא - משה צבי סטאליק  • יא - שלום )דוב( בער זלטרוב  • יב - אברהמ'ל זילבערנאגעל  • יד - משה יוזביץ

א' ראש השנהערב ר"ה תשפ"א

האזינוו' תשרי תשכ"הצום גדליהב' ראש השנה

א דחג הסוכותערב חג הסוכותי"ג תשרי תרמ"גיום הכיפוריםערב יום הכיפורים

שמיני עצרתחול המועד סוכותחול המועד סוכותחול המועד סוכותחול המועד סוכותחול המועד סוכותב דחג הסוכות

בראשיתאסרו חגשמחת תורה
מולד חודש מרחשוון יהיה בליל שבת 

בשעה 3, 23 דקות ו 0 חלקים
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ספטמבר-אוקטובר 2020 תשרי תשפ"א 

After

After

After





100

"בכל יום ויום שילמוד בנם שי' לימוד קודש באותן השעות שהי' עלול ללימודים אחרים - הרי נעשה 
הדבר עוד הפעם, שבמילא גם על זה חל הלימוד דתוספת ברכה הבא לפי רוב המעשה, און השי"ת זאל 

־עעלפען, אייך ביידן, דעם טאטען מיט דער מאמען, צו ערפילן זייער הארץ פארלאנג בקרוב ולבשר טו
- מאגרת ח' מר-חשון תשט"ו נדפסה באג"ק ח"י בות תכה"י". 

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

5:45PM6:43PM

5:36PM6:35PM

4:28PM5:27PM

4:21PM5:21PM

Sunday winter schedule 
School begins 9:00AM (all classes)

Friday winter schedule 
Dismissal: 12:00PM (all classes)

 ב - תנחום הערץ אברמסון  • ד - שלום דובער ליבעראוו  • ה - לוי יצחק רובאשקין  • טו - לוי יצחק דריי  • י - מנחם מענדל יצחקוב  • יג - יוסף יצחק גאלדשטיין  • 
יד - מאיר ארי'ה לייב ברוין  • יד - שלום דובער שלג  • יח - לוי  שפינדלר  • כ"ב - זאב וואלף וואלאך  • כה - שלום דובער יצחקוב  • כח - מנחם מענדל אברמסון

נח

לך לך

ויראשעון חורף
כ' חשון תרכ"א

חיי שרה כ"ה חשון תשמ"ח
 מולד חודש כסליו יהיה ביום ראשון 

בשעה 16, 7 דקות ו 1 חלקים
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אוקטובר-נובמבר 2020 מרחשון תשפ"א 





על  חינוך  בענייני  יעשה  ישראל,  כלל  בתוככי  מאתנו,  אחד  שכל  "ויהי-רצון 
טהרת הקודש, ובענייני תורה ומצוות, באופן המתאים להוראת ימי חנוכה הבאים 
עלינו לטובה, ובמסירה ונתינה כהוראת רבנו הזקן אשר ימים אלו חג הגאולה שלו, 
- התוועדות חג-השבועות תשל"ד, הנחה בלתי-מוגה ומתוך שמחה וטוב לבב". 

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

4:16PM5:17PM

4:12PM5:14PM

4:10PM5:13PM

4:11PM5:14PM

Rosh Chodesh Teacher’s meeting
All Grades end 2:00PM

Preschool: No Classes.  
Elementary: 9:00-2:00

 Preschool PTA: 10:00AM-12:00PM. 
Elementary PTA: 7:00-9:00PM

Preschool: Dismissal 2:15PM

Elementary: Dismissal from 770 
after Mincha with the Rebbe's minyan

 ב - הרב חיים דוד לבנר ב - מנחם מענדל זילבערשטיין  • ז - לוי עמרם  • ז - לוי יצחק הכהן בריסקי  • ז - יהודה ארי'ה לייב ברוך  • ט - הרב דובער הכהן בריסקי  • טו - שמואל באראדקין  • טז - נחמן פבזנר  • 
יא - מנחם מענדל הלל גאנזבורג  • יז - הרב תנחום אברהמס • יט - יהושע הלוי ברוכשטט • כ - יצחק שניאור זלמן צירקנד  • כא - רפאל איזיק שוויי  • כג - מנחם מענדל כהן  • כו - שניאור זלמן שוורץ

תולדות ב' כסלו תשמ"ח א' כסלו תשל"ח

  ט' כסלו תקל"ד 
ט' כסלו תקפ"ח

ויצא י' כסלו תקפ"ז 

וישלחי"ד כסלו תרפ"טי"ג כסלו תשמ"ו 
 י"ט כסלו תקל"ג 
י"ט כסלו תקנ"ט

וישב א' חנוכה
ב' חנוכה

 מולד חודש טבת יהיה בליל שלישי 
בשעה 4, 51 דקות ו 2 חלקים

ה' חנוכהד' חנוכהג' חנוכה
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נובמבר-דצמבר 2020 כסלו תשפ"א 





נקודות  יסודות'דיגע  צוויי  די  פאראיינציקט  ווערען  דא 
פון  הקודש  טהרת  על  חינוך  הבעל-שם-טוב:  שיטת  פון 
קליינווייז אן - פון די קטנים, אין אן אופן אז זיי זאלן דערנאך 
- אגרות קודש כרך יט אגרת ז'רצד ווערן די אמת'ע גדולים 

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

4:13PM5:16PM

4:16PM5:20PM

4:21PM5:26PM

4:28PM5:32PM

No classesNo classesNo classes

Regular classes resume
(Seforim yerid in cheder)

Rosh Chodesh Teacher’s meeting
All Grades end 2:00PM

 ב - מנחם מענדל מיכלווסקי  • ב - חיים סעלווין  • ב - אליהו מאיר סעלווין  • ג - משה ברוין  • ה - שניאור זלמן לירן  • ו - הרב מאיר נחום פרידמאן • ז - מנחם מענדל שמעון נחום  • 
 ח - אליהו אדם עמרם  • ט - נחום קגן  • טז - חיים אלעזר ישראל ברוין  • י - מנחם מענדל ברוך  • י - יוסף יצחק סתהון  • יד - ישראל ארי'ה לייב פלדמן  • כ - ברהם יעקב שטרנברג  • 

כא - מנחם מענדל לאבקאווסקי  • כב - משה נחום שפינדלר  • כג - מנחם מענדל רובאשקין  • כג - שניאור זלמן אווערלאנדער  • כח - שניאור זלמן כהן  • רח - שניאור זלמן דובאוו

מקץזאת חנוכהז' חנוכהו' חנוכה

ויגשעשרה בטבתה' טבת תשמ"ז

ויחי

שמות כ"ד טבת תקע"ג
 מולד חודש שבט יהיה ביום רביעי 

בשעה 17, 35 דקות ו 3 חלקים

 כ"ח טבת תר"מ
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דצמבר 2020 -ינואר 2021 טבת תשפ"א 





"דארף מען ארויסנעמען די הוראה פון דעם בעל ההילולא, וואס ער האט זיך מוסר נפש 
געווען בפועל - און אויך געשיקט אנדערע אידן אויף מסירות - צוליב איינשטעלן חדרים 
פאר אידישע קינדער, און אז דער לימוד אין די חדרים זאל זיין על טהרת הקודש, און ניט 
משנה זיין ח"ו די דרכי החינוך ווי זיי זיינען געווען איינגעפירט ביי אידן במשך כל הדורות".
- לקוטי שיחות חלק יז, שיחה ליו"ד שבט עמ' 145  

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

4:36PM5:39PM

4:44PM5:46PM

4:52PM5:54PM

5:01PM6:02PM

5:09PM

Rosh Chodesh Teacher’s meeting
All Grades end 2:00PM

 ב - יוסף יצחק פייס  • ד - מנחם מענדל שוורץ  • יב - יוסף יצחק טובי  • יב - יוסף פבזנר  • יב - לוי יצחק ברוך  • כ - שולם חסקינד  • כא - ישראל נח באראדקין  • 
כב - הרב יצחק פוקס  • כג - בנימין בורוויץ  • כה - ישראל פופר • ל - הרב מנחם מענדל הכהן הענדל )ל' אדר א(

וארא

בא ט' שבט תש"ל 
י' שבט תש"י 

בשלחט"ו בשבט י"א שבט תשי"א

יתרו כ"ב שבט תשמ"ח
 מולד חודש אדר יהיה ביום שישי 

בשעה 6, 19 דקות ו 4 חלקים
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ינואר-פברואר 2021 שבט תשפ"א 





"איז דאך על אחת כמה וכמה בימינו אלה, און אין דער מדינה וכיו"ב, וואס עס איז ניט ח"ו א 
מצב של סכנה בגוף, דארף מען לייגן די גרעסטע השתדלות, אז דער חינוך פון אידישע קינדער זאל 
- לקוטי שיחות חלק יז, שיחה ליו"ד שבט עמ' 145 זיין על טהרת הקודש, ניט אריינמישן אין דעם קיין לימודי חול". 

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

5:09PM6:10PM

5:18PM6:18PM

5:26PM6:26PM

5:34PM6:34PM

5:42PM6:41PM

Rosh Chodesh Teacher’s meeting
All Grades end 2:00PM

Preschool: No Classes.  
Elementary: 9:00-2:00

Preschool PTA: 10:00AM-12:00PM. 
Elementary PTA: 7:00-9:00PM

All classes Dismissal at 12:00PMNo classes

משפטים

תרומה

 ט' אדר שני ת"ש
 תצוה - פוריםתענית אסתר

שושן פורים

כי תשא

ויקהל-פקודי כ"ז אדר א' תשנ"ב כ"ה אדר תרס"א
 מולד חודש ניסן יהיה בליל ראשון 

בשעה 19, 3 דקות ו 5 חלקים

א - מנחם מענדל סטאליק  • ב - הרב ברוך פריז • ג - שניאור זלמן זילבערשטיין  • ד - הרב מנחם מענדל ד. יוזביץ  • ד - שלום דובער שקד  • ה - מאיר שלמה ליבעראוו  • ה - שניאור זלמן ליפשיץ  
 •  ו - מנחם מענדל פופר  •  ח - יוסף פיקרסקי  • ט - הרב אברהם ישעי' רייניץ  • ט - משה חיים גאלדשטיין  • טז - הלל מיכלווסקי  • טז - שניאור זלמן גרין  • טז - עקיבא מאיר ראני  • 

יא - מנחם מענדל שלג  • יז - שמואל ניסים זוהר  • כב - דוד טענענבוים  • כד - ליפא סעמיועלס  • כד - ישראל יצחק פרישמן  • כו - שמואל עמרם  • כז - מנחם מענדל פייס

13

14151617181920

21222324252627

28123456

78910111213

א

חזוהדגב

טוידיגיביאיט

כבכאכיטיחיזטז

כטכחכזכוכהכדכג

Ohr Menachem
Chinuch al Taharas Hakodesh

חדר אור מנחם
מוסד חינוך על טהרת הקודש

ב"ה

פברואר-מרץ 2021 אדר תשפ"א 





־חחלק העיקרי ]=של חינוך התלמידים[ הוא על אחריות ההורים, האב והאם, שעליהם להחדיר בבניהם מידות טו
בות בכל האמצעים העומדים לרשותם, ואפילו גם אם טרודים הם באיזה עניינים שיהיו הרי זוהי מחובתם העיקרית . 
. ואם בימות הלימוד בתלמוד-תורה הדברים אמורים, על אחת-כמה-וכמה בערבי שבתות וימים-טובים אחר חצות, 
- אגרות-קודש, כרך כה, עמ' קמג ובימי שבת-קודש וימים טובים שאז עיקר האחריות על ההורים" 

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

6:49PM7:49PM

6:56PM7:56PM

7:58PM7:59PM7:04PM8:04PM

8:05PM7:11PM8:12PM

Sunday summer schedule.  
School begins 10:00AM (all classes)
Rosh Chodesh Teacher’s meeting

All Grades end 2:00PM

Friday summer schedule.  
Dismissal 12:30PM

Last Day Preschool

Last Day ElementaryNo classesNo classesNo classes

No classesNo classesAll Grades 10:00AM - 4:00PM

Rosh Chodesh Teacher’s meeting
Elementary end 2:00PM

א - לוי יצחק דובאוו  • ג - ישראל גולדשטיין  • ג - שלום דובער שווארץ  • ה - שמעון ברוין  • ה - מנחם מענדל אווערלאנדער  • ח - שלום דובער חודיידטוב  • ט - הרב מרדכי שלמה פאלאס • טו - מנחם מענדל 
קושנירסקי  •  טו - לוי יוזביץ  • טז - שניאור זלמן ברוך  • טז - שלום גאלדשטיין  • יב - מנחם מענדל סתהון  • יד - משה מרדכי שטרנברג  • יז - שמואל גרין  • כ - לוי לעווקאוויץ 

ויקרא ב' ניסן תר"פ שעון קיץ

צו - ערב חג הפסחי"ג ניסן תרכ"ו י"א ניסן תרס"ב 

חול המועד פסחחול המועד פסחב דחג הפסחא דחג הפסח
י"ח ניסן תרס"ב

שביעי של פסחחול המועד פסחחול המועד פסח

שמיניאסרו חגאחרון של פסח
כ"ח ניסן תנש"א

 מולד חודש אייר יהיה ביום שני 
בשעה 7, 47 דקות ו 6 חלקים
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מרץ-אפריל 2021 ניסן תשפ"א 

After





"בזה צריך להיות עיקר התפקיד של המחנך – לחנך את הילד, שהרצון יהיה 
כראוי,  תלמיד  גדל  ואז  גידים,  ושס"ה  איברים  רמ"ח  השתלשלות  בכל  בגלוי 
עמם  והולכים  ה'",  "צבאות  ומעמידים  שגידלנו",  גידולים  "ראו  עליו  ואומרים 
- התוועדות חג-השבועות תשל"ד, הנחה בלתי-מוגה לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש". 

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

7:18PM8:20PM

7:26PM8:28PM

7:33PM8:37PM

7:40PM8:45PM

Special Program

Rosh Chodesh Teacher’s meeting
Elementary end 2:00PM

ז - משה שמואל פבזנר  • ח - מנחם מענדל קרסיק  • טז - חיים גבריא-ל נח גוטליב  • י - שלום דובער כהן  • יב - מנחם מענדל קורץ  • יב - אר'ה לייב הכהן סבוי'ה  • יד - הרב חנוך העניך העכט  • 
יד - שניאור זלמן רייניץ  • יז - ישראל בריסקי  • יט - משה צבי הכהן הענדל  • כ - מנחם מענדל דריי  • כא - הרב ברוך שלום שוויי  • כב - מנחם מענדל ליבעראוו  • כג - יוסף משה רובאשקין 

תזריע-מצורעב' אייר תקצ"ד 

אחרי מות-קדשים

אמורלג בעומרט"ו אייר תנש"אי"ג אייר תשי"ב 

בהר-בחוקותי
 מולד חודש סיוון יהיה בליל רביעי 

בשעה 20, 31 דקות ו 7 חלקים
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Ohr Menachem
Chinuch al Taharas Hakodesh

חדר אור מנחם
מוסד חינוך על טהרת הקודש

ב"ה

אפריל-מאי 2021 אייר תשפ"א 





"התלמידים שמחנכים אותם על טהרת הקודש, שמחנכים 
אותם שתהי' אצלם העבודה ד"בכל דרכיך דעהו" – הרי הם 
מבן  החל  כנ"ל,  התחלקות,  שום  בו  שאין  לוי,  משבט  כמו 
- משיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון ה'תשכ"א חודש" 

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

7:47PM8:53PM

7:49PM8:55PM8:56PM7:54PM9:01PM

8:00PM9:08PM

8:05PM9:13PM

No classesNo classes

Rosh Chodesh Teacher’s meeting
Elementary end 2:00PM

א - הרב ישראל גרינבערג  • ד - יוסף גרין  • י - הרב לוי יצחק בעלינאוו • יב - מאיר חיים הכהן ליפשיץ  • יד - ישראל ארי'ה לייב ליבעראוו  • יח - יהושוע צירקנד  • כ"ה - לוי פיקרסקי  • כא - משיח מנחם מענדל מייזלין  
• כב - יואל הלוי ברוכשטט  • כד - חיים קהת נמני  • כד - לוי יצחק וואלאך  • כד - יוסף יצחק פריז  • כו - צמח מענדל צירקנד  • כז - מענדל שעכטער  • כט - מרדכי מאיר הכהן בריסקי  • ל - יהודה שפירא

במדבר

נשאב דחג השבועותא דחג השבועותערב חג השבועות

 ט"ו סיון תרפ"ז
בהעלותך

שלח
 מולד חודש תמוז יהיה ביום חמישי 

בשעה 9, 15 דקות ו 8 חלקים

 כ"ח סיון תש"א
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דגבא
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יחיזטזטוידיגיב

כהכדכגכבכאכיט

לכטכח כזכו

Ohr Menachem
Chinuch al Taharas Hakodesh

חדר אור מנחם
מוסד חינוך על טהרת הקודש

ב"ה

מאי-יוני 2021 סיון תשפ"א 

After





 והיישר-כח – מגיע לאלה שלומדים עם התלמידים ואינם מתפעלים מכל הנסיונות וממשיכים בדרך 
חינוך זו, וכן לעסקני החינוך, שאינם חוסכים מנשמתם, מגופם ומממונם, ונותנים כפי יכלתם, ובמשך 
ביראת שמים  הקודש  טהרת  על  החינוך  את  להחזיק  ובלבד   – יכלתם  מכפי  יותר  יתנו מסתמא  הזמן 
- משיחת אור ליום ועש"ק פ' מקץ, נר ג' דחנוכה ה'תשי"ד טהורה. 

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

8:09PM9:18PM

8:12PM9:20PM

8:13PM9:21PM

8:12PM9:20PM

8:10PM

Summer program

All classes Dismissal at 12:00PM

Rosh Chodesh Teacher’s meeting
All Grades end 2:00PM

קרח

חקתג' תמוז תרפ"ז

 י"ב תמוז תר"מ 
י"ב-י"ג תמוז תרפ"ז

בלק

פנחסי"ז תמוז
מולד חודש מנחם אב יהיה בליל שבת 

בשעה 21, 59 דקות ו 9 חלקים

 א - ראובן שלמה רייניץ • ד - הרב שניאור זלמן גולדשטיין • ה - הרב יוסף יצחק אווערלאנדער • ז - יוסף יצחק בלאנק  • ו - שמואל מרדכי סאל  • ו - שמואל כהן  • טז - פנחס משה טענענבוים  • יד - מאיר הלוי ווירצבערג  • 
יט - יוסף ישראל רייניץ  •  יט - שלום לייב הלוי ווירצבערג  • כא - שמואל גאלדשטיין  • כד - אליעזר שמאי הלוי פראגער  • כה - נתן וויינפעלד  • כז - שניאור זלמו סילמאן  • כז - מרדכי דוד רייניץ  • כח - דוד אברהם ברוך נמני
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טזטוידיג יב יאי
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כטכחכזכוכהכד

Ohr Menachem
Chinuch al Taharas Hakodesh

חדר אור מנחם
מוסד חינוך על טהרת הקודש

ב"ה

יוני-יולי 2021 תמוז תשפ"א 





"עקב תשמעון" – קאי על חינוך הבנים, חינוך על טהרת הקודש, שזהו היסוד על כללות העבודה, 
וכפי שראינו בהנהגת רבותינו נשיאינו שמסרו נפשם על ענין החינוך. וענין החינוך צריך להיות באופן 
ד"עקב תשמעון", כהפירוש ש"עקב" מורה על ענין הקבלת עול, היינו, שלא לילך אחר הטעם ודעת 
- משיחת ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשי"ז ולעשות פשרות כו', אלא שהעבודה תהי' מתוך מסירות נפש.  

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

8:10PM9:17PM

8:07PM9:12PM

8:02PM9:06PM

7:55PM8:58PM

7:47PM8:49PM

Last day of classes / Graduation

 ג - יהודה לייב עמרם • ד - שניאור זלמן יצחקוב  • ז - הלל רפפורט  • ט - אריה לייב יצחקוב  • טז - לוי יצחק גרנובטר  • טז - צבי מאיר וואלאך  • טז - שמואל נחום  
• יז - לוי יצחק נחום  • כה - שמואל סטאליק

מטות-מסעי

דברים

ואתחנןתשעה באב

עקב כ' מנחם אב תש"ד

ראה
 מולד חודש אלול יהיה ביום ראשון 

בשעה 10, 43 דקות ו 10 חלקים
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Ohr Menachem
Chinuch al Taharas Hakodesh

חדר אור מנחם
מוסד חינוך על טהרת הקודש

ב"ה

יולי-אוגוסט 2021 אב תשפ"א 





"יום הולדת שני המאורות, הבעש"ט ורבנו הזקן, אשר מסרו נפשם על חינוך ילדי בני ישראל כידוע. . 
שהרי ההודעה על-דבר זה – ודאי שהוראה היא וגם נתינת כוח, לכל אלו ההולכים בעקבותיהם, ההולכים 
בהווה או על-כל-פנים ילכו מכאן ולהבא, שיצליחו בעבודה קדושה האמורה, חינוך על טהרת הקדש 
- אגרות-קודש כרך יז עמ' שלד על-פי תורתנו תורה תמימה, תורת הנגלה ותורת החסידות גם יחד". 

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

7:38PM8:39PM

7:28PM8:28PM

7:17PM8:16PM

7:06PM8:04PM

7:01PM

First day of ChederFirst day of Preschool

א - דובער פבזנר  • ג - ישראל אריה לייב סנדרוי  • ה - אברהם דוד שפירא  • ח - אברהם יהושע העשיל טענענבוים  • י"ד - שמואל בצלאל קדנר  • כ - מאיר שלמה גאנזבורג  • כא - מנחם מענדל 
פרישמן  • כב - שמעון שארף  • כג - ישראל קושנירסקי  • כט - דובער כהן

שופטים

תצא
י"ג אלול תרנ"ז

 ח"י אלול נח"ת  ט"ו אלול תרנ"ז
ח"י אלול קה"ת 

תבאי"ט-כ"א אלול ת"ש

נצבים
 מולד חודש תשרי יהיה בליל שלישי 

בשעה 23, 27 דקות ו 11 חלקים

ערב ר"ה תשפ"ב
כ"ט אלול תקמ"ט
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כטכח

Ohr Menachem
Chinuch al Taharas Hakodesh

חדר אור מנחם
מוסד חינוך על טהרת הקודש

ב"ה

אוגוסט-ספטמבר 2021 אלול תשפ"א 





"דער חינוך פון תינוקות של בית רבן דארף זיין אין אן אופן אז די תינוקות 
ווערן אינגאנצן דורכגענומען און דורכגעדרונגען מיט דעם ענין און נקודה 
פון "משיח", אזוי, אז בשעת מ'גיט נָאר א קוק אויף א אידיש קינד איז ווָאס 
משיחות ליל שמחת תורה קודם הקפות ה'תשנ"ב. מוגה זעט מען? — משיח'ן!" 

שבת חמישי שישישני רביעישלישי ראשון

7:59PM7:57PM6:55PM7:52PM

6:46PM7:43PM6:43PM7:40PM

6:38PM7:35PM7:33PM6:31PM7:28PM

6:26PM7:23PM7:21PM6:19PM7:16PM

 א - מנחם מענדל טעוול  • ה - עזריאל שכטר  • ה - פינחס הלוי ברוכשטט  • ח - לוי שפירא  • טו - פרץ צבי אלימלך פיקרסקי  • טז - שלום דובער שפינדלר  • 
יב - מנחם מענדל נמני  • יא - משה צבי סטאליק  • יא - שלום )דוב( בער זלטרוב  • יב - אברהמ'ל זילבערנאגעל  • יד - משה יוזביץ

וילךצום גדליהב' ראש השנהא' ראש השנה

האזינויום הכיפוריםערב יום הכיפוריםו' תשרי תשכ"ה

חול המועד סוכותחול המועד סוכותחול המועד סוכותב דחג הסוכותא דחג הסוכותערב חג סוכותי"ג תשרי תרמ"ג

בראשיתשמחת תורהשמיני עצרתחול המועד סוכותחול המועד סוכות
מולד חודש מרחשוון יהיה ביום רביעי 

בשעה 12, 11 דקות ו 12 חלקים
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יביאיטחזו

יטיחיזטזטוידיג
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לכטכחכז

Ohr Menachem
Chinuch al Taharas Hakodesh

חדר אור מנחם
מוסד חינוך על טהרת הקודש

ב"ה

ספטמבר-אוקטובר 2021 תשרי תשפ"ב 

After

After

After




