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 שני, א' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

היה   . קריה"ת היה כרגיל .10
  . כ"ק אד"ש לא הלך לביתו  . מנחה

הלך  8בשעה  .מעריב כרגיל
 . לביתו עם רחי"ק

 שלישי, ב' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  . עם הרכב של רשמ"ס 12:45
בשעה  .מנחה ומעריב היה כרגיל

הלך  .11:45היה יחידות עד  8:10
 .לביתו

 רביעי, ג' אדר
הגיע כ"ק אד"ש  1:30בשעה 

  . היה מנחה 3:30בשעה  .770ל
הלך לביתו וחזר   5:10בשעה 

עבד על  .מעריב היה כרגיל .770ל
 1:30בשעה  .שיחת פ' תרומה

 .הלך לביתו

 חמישי, ד' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

 4:55בשעה  .מנחה .קריה"ת .10
היה ר"נ מינדל בחדרו הק' עד 

  . אח"ז הלך לביתו עם רחי"ק  5:25
אח"ז היה   770חזר ל 6:45בשעה 
היה יחידות   8:15בשעה  .מעריב

  .אנשים 40במשך הלילה נכנסו כ

 ערש"ק, ה' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

מנחה וקבלת שבת היו   .1:30
הלך לבקר את    9:45בשעה    .כרגיל

 . אמו ומשם הלך לביתו

 ש"פ תרומה, ו' אדר
הגיע כ"ק אד"ש  9:15בשעה 

בשעה   .התפילות היו כרגיל  .770ל
 770הלך לביתו וחזר ל 3:15

מנחה ומעריב היו   .4:50בשעה 
ר'  .כרגיל אח"ז היה קידוש לבנה

 .יענקל כ"ץ היה בחדרו הק'
 .הלך לביתו 11בשעה 

 ראשון, ז' אדר
הגיע כ"ק אד"ש  3:05בשעה 

כ"ק אד"ש לא יצא היום   .770ל
מעריב היה   .לתפילת מנחה

 . הלך לביתו 11:35בשעה  .כרגיל

 שני, ח' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

מנחה   ., קריה"ת היה כרגיל10
הלך  5:20בשעה  .היה כרגיל

 .6:25בשעה  770לביתו וחזר ל
הלך  12:45בשעה  .מעריב היה

 .לביתו

 שלישי, ט' אדר
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הגיע כ"ק אד"ש  2:35בשעה 
  . היה מנחה 3:25בשעה  .770ל

הלך לביתו וחזר   5:30בשעה 
אח"ז היה   6:35בשעה  770ל

 . הלך לביתו 12:15בשעה  .מעריב

 רביעי, י' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

אמר כ"ק אד"ש   3:20בשעה    .1:45
אשר לא יוצא היום לתפילת 

הלך לביתו   5:30בשעה  .מנחה
מעריב  .6:35בשעה  770וחזר ל

 .הלך לבקר את אמו .היה כרגיל

שז"ר מאה"ק היה  9בשעה 
אצל כ"ק אד"ש בחדרו עד השעה 

 .הלך לביתו 2:30בשעה  .2

חמישי, י"א אדר ]תענית אסתר 
 מוקדם[

בשעה  770לכ"ק אד"ש הגיע 
סליחות היה כרגיל צווה לנגן    .10

היה   2:15בשעה  .'רחמנא' כמ"פ
 .מנחה צווה לנגן 'אבינו מלכנו'

היה מעריב אח"ז הלך   6:40בשעה  
  .לביתו

 ערש"ק, י"ב אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

מנחה וקבלת שבת היו   .1:30
 .הלך לביתו 10בשעה  .כרגיל

 ש"פ תצוה, י"ג אדר
בשעה  770הגיע לכ"ק אד"ש 

בשעה   .התפילות היו כרגיל  .9:50
 770הלך לביתו וחזר ל 3:30

  . התפללו מנחה .4:50בשעה 
נכנס למעריב עם   6:45בשעה 
הלך  10:15בשעה  .המגילה

 .לביתו

 פורים – ראשון, י"ד אדר 
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

היה שחרית   9:35בשעה  .8:50
היה   3:15בשעה  .11וגמר בשעה 

 .היה מעריב 6:45בשעה  . מנחה
 . עלה להרבנית 8בשעה 

היה התוועדות   8:40בשעה 
אמר שלש שיחות לפני המאמר  
ההתוועדות היה כרגיל בכלל לא 
היה ניכר על כ"ק אד"ש שמחה  

 .2כמו בכל שנה וסיים בשעה 
 .הלך לביתו 2:15בשעה 

 שושן פורים – שני, ט"ו אדר 
הגיע כ"ק אד"ש  10:05בשעה 

  . היה קריה"ת 10:35בשעה  .770ל
בשעה  .היה מנחה 3:15בשעה 

חזר   6:30בשעה    .הלך לביתו  5:15
  .ואח"ז היה תפילת ערבית 770ל

 4:30היה יחידות עד  8:10בשעה 
 . ואח"ז הלך לביתו

לפני יחידות כ"ק אד"ש אמר 
להר' חדקוב אשר לכאו' הערב 

אבל  11יחזור לביתו בשעה 
 .4:30בפועל סיים יחידות בשעה  

 ז אדרשלישי, ט"
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

בשעה  .היה מנחה 3:15בשעה  .1
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חזר   6:45בשעה    .הלך לביתו  5:05
  .ואח"ז היה תפילת ערבית 770ל

  .הלך לביתו 9:45בשעה 

בעת תפילות מנחה ומעריב 
 .'כיסה כ"ק אד"ש את פניו הק

 רביעי, י"ז אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

היה מנחה,   3:17בשעה  .12:35
 .בשעת מנחה מכסה את פניו הק'

בשעה  . הלך לביתו 5:15בשעה 
 .אח"ז היה מעריב  770חזר ל  6:40

 .הלך לביתו 11:40בשעה 

 חמישי, י"ח אדר 
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

בשעה   .קריה"ת היה כרגיל  .10:05
הלך   5:35בשעה    .היה מנחה  3:30

עם   770חזר ל  6:45בשעה    .לביתו
בשעה  .כב ואח"ז היה מעריבהר

 .הלך לביתו 11:45

 ערש"ק, י"ט אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  . היה מנחה 5:50בשעה  .12:45
בשעה  .קבלת שבת היה כרגיל

הלך לבקר את אמו ומשם   9:45
 .הלך לביתו

 ש"פ תשא, כ' אדר 
הלך אל המקוה  6:30בשעה 

הגיע   9:10בשעה  .וחזר לביתו
מנחה   .התפילות היו כרגיל 770ל

 10:20בשעה  .ומעריב היו כרגיל
 .הלך לביתו

 ראשון, כ"א אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

בשעה  .היה מנחה 3:15בשעה  .1
 770הלך לביתו וחזר ל 5:35

 .היה מעריב  7בשעה    .6:55בשעה  
 2:30היה יחידות עד  8:20בשעה 

 . אח"ז הלך לביתו

 כ"ב אדרשני, 
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

היה   3:15בשעה  ., קריה"ת10:05
היה ר"נ מינדל    4:50בשעה    .מנחה

הלך  5:30בשעה  .בחדרו הק'
 .6:50בשעה  770לביתו וחזר ל

 . הלך לביתו 11:30בשעה  .מעריב

 שלישי, כ"ג אדר 
הגיע כ"ק אד"ש  12:55בשעה 

  . היה מנחה 3:27בשעה  .770ל
הלך לביתו וחזר   5:35בשעה 

בשעה  .מעריב .6:55בשעה  770ל
אח"ז הלך   3היה יחידות עד    8:20

 .לביתו

 רביעי, כ"ד אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  . היה מנחה 3:15בשעה  .1:10
הלך לביתו וחזר   5:20בשעה 

בשעה  .מעריב .6:50בשעה  770ל
 .הלך לביתו 11:30

 חמישי, כ"ה אדר 
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

היה   3:15בשעה  ., קריה"ת10:05
הלך לביתו   5:40בשעה  .מנחה
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 .מעריב .6:50בשעה  770וחזר ל
 5:30היה יחידות עד  8:20בשעה 

 .ואח"ז הלך כ"ק אד"ש לביתו

 ערש"ק, כ"ו אדר 
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

 .מנחה וקבלת שבת היו כרגיל .1
הלך לבקר את אמו   9:45בשעה 

 . ומשם הלך לביתו

 פקודי, כ"ז אדר- ש"פ ויקהל
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

אמרית תהלים והתפילות   .7:30
היה   1:35בשעה  . היו כרגיל

התוועדות דיבר ענינים; משכן 
ושבת, מאמר, ניסן תשרי, לימוד  
התורה, ב' ניסן, פסח וסיים  

  .4:05בשעה 

 .מנחה ומעריב היו כרגיל
 .הלך לביתו 10:20בשעה 

 ראשון, כ"ח אדר 
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  . היה מנחה 3:30בשעה  .12:10
הלך לביתו וחזר   5:35בשעה 

אח"ז היה   6:55בשעה  770ל
היה יחידות   8:20בשעה  .מעריב

 52במשך הלילה נכנסו כלערך 
ואח"ז   2:10אנשים וגמר בשעה 

 .הלך לביתו

 שני, כ"ט אדר 
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  . הלך אל המקוה .קריה"ת .10:05
נתן   770כאשר חזר כ"ק אד"ש ל

לריל"ג הטלית שלו בכדי לתקן  
 12:45בשעה  .ותיקנתי את זה

בשעה   770הלך אל האוהל וחזר ל
בשעה  .אח"ז היה מנחה 5:50
הלך לבקר את   .היה מעריב 6:50

אמו ומשם הלך לביתו אח"ז חזר 
. הלך לביתו 11:45בשעה  .770ל
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 ערש"ק, א' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

 .קריה"ת היה ליד חדרו הק' .12
הלך לביתו וחזר   3:20בשעה 

 4:30משעה  .4:20בשעה  770ל
 .5:30היה רבא"ג בחדרו הק' עד 

 .מנחה וקבלת שבת היו כרגיל
 .הלך לביתו 9בשעה 

 ש"פ תרומה, ב' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

בשעה   .התפילות היו כרגיל  .9:10
 770הלך לביתו וחזר ל 3:30

היה   5:15בשעה  .5:10בשעה 
 7:45בשעה  .יב כרגילמער . מנחה

 .הלך לביתו

 ראשון, ג' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  . היה מנחה 3:20בשעה  .11:30
הלך לביתו וחזר   5:45בשעה 

מעריב היה   .6:40בשעה  770ל
היה יחידות   8:20בשעה  .כרגיל

 . אח"ז הלך לביתו 4עד 

 שני, ד' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

בשעה   .קריה"ת היה כרגיל  .11:40
ר"נ   .3:30היה מנחה עד  3:15

בשעה  .מינדל היה בחדרו הק'

 770הלך לביתו וחזר ל 5:45
בשעה   .מעריב כרגיל  .6:40בשעה  
 .הלך לביתו 11:40

 שלישי, ה' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  . לא יצא לתפילת מנחה .12:15
היה הר' שלמה אהרן   4בשעה 

קאזארנאווסקי בחדרו הק'  
 5:50בשעה  .עשר דקות ללערך

בשעה  770הלך לביתו וחזר ל
 .היה מעריב 6:45בשעה  .6:40

 .הלך לביתו 12בשעה 

 רביעי, ו' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

היה א' בחדרו   3:10בשעה    .11:45
היה הר' בנ"צ   3:37בשעה  .הק'

ש"ט והר' שמואל חפר בחדרו 
 5:50בשעה    .הק' אח"ז היה מנחה

בשעה  770ל הלך לביתו וחזר
בשעה  .מעריב היה כרגיל .6:40

 .הלך לביתו 12

 חמישי, ז' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

הלך אל המקוה   . קריה"ת .10
בשעה  .12:10בשעה  770וחזר ל

 770הלך אל האוהל וחזר ל 1:15
התפללו מנחה אח"ז    .6:10בשעה  



 חודש אדר תשכ"ח

8 

 .היה הנהלת הישיבה בחדרו הק'
 7בשעה  .היה מעריב 6:45בשעה 

 .לך לביתוה

 ערש"ק, ח' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  .ר"נ מינדל היה בחדרו הק'  .10:30
הלך לביתו וחזר   4:10בשעה 

מנחה וקבלת   .5:10בשעה  770ל
הלך   9:30בשעה  .שבת היו כרגיל

 .לביתו

  ש"פ תצוה, ט' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

בשעה   .התפילות היו כרגיל  .9:50
 .התפללו מעריב .היה מנחה 5:30

הלך לביתו ועשה  7:45בשעה 
 . קידוש לבנה שם

 ראשון, י' אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  . היה מנחה 3:15בשעה  .12
נכנסתי ביחד עם אבי    3:30בשעה  

ובני יהושע שי' לחדרו הק' לרגל 
כ"ק אד"ש נתן לו   .האפשערניש

, גזז שערותיו  $1מטבע של כסף 
היינו שם    .תן לו כמה ברכותוגם נ

 . לחמש דקות

הלך לביתו וחזר  5:45בשעה 
מעריב היה   .6:35בשעה  770ל

 . הלך לביתו 11:45בשעה  .כרגיל

 שני, י"א אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

היה   3:20בשעה  . קריה"ת .10

הלך לביתו   5:45בשעה  .מנחה
מעריב  .6:40בשעה  770וחזר ל

הלך  11:15בשעה  .היה כרגיל
 .לביתו

 שלישי, י"ב אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  2בשעה  . הלך אל המקוה .10:30
בשעה   770הלך אל האוהל וחזר ל

בשעה  .אח"ז היה מנחה 6:17
הלך   7:15בשעה    .היה מעריב  6:48

 .לביתו

 תענית אסתר – רביעי, י"ג אדר 
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

נכנס לסליחות צווה לנגן   .10
בשעה  .'רחמנא' ו'אבינו מלכנו'

 6:25בשעה    .3היה מנחה עד    2:30
היה מעריב וקריאת המגילה  

הלך   7:50בשעה    .כרגיל בכל שנה
 .לביתו

 חמישי, פורים 
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  . היה שחרית 10בשעה  .9:45
מעריב  .מנחה היה 3:15בשעה 

היה   8:35בשעה  .כרגיל
אח"ז הלך  1:40התוועדות עד 

 .לביתו

 ערש"ק, שושן פורים 
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  .ר"נ מינדל היה בחדרו הק'  .12:30
 .5בשעה  770הלך לביתו וחזר ל

 .מנחה וקבלת שבת היו כרגיל
 .הלך לביתו 9:30בשעה 
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 ש"פ תשא, ט"ז אדר 
 הגיע כ"ק אד"ש 9:50בשעה 

בשעה   .התפילות היו כרגיל  .770ל
תפילת   .5היה התוועדות עד    1:30

הלך לביתו וחזר   .5:20מנחה עד 
  .6:30בשעה  770ל

הלך לביתו וחזר  7:30בשעה 
היה   9בשעה  .8:30בשעה  770ל

הלך  2:15בשעה  .2יחידות עד 
 .לביתו

 ראשון, י"ז אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

בשעה  .הלך אל המקוה .11:40
הלך אל האוהל עם בגדי  2:15

 .6:15בשעה  770שבת וחזר ל
היה   6:45בשעה  . התפללו מנחה

  .הלך לביתו 7:15בשעה  .מעריב

 שני, י"ח אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

היה   3:15בשעה  . קריה"ת .10
ר"נ מינדל היה בחדרו  .מנחה

בשעה   770הלך לביתו וחזר ל  .הק'
הלך   1בשעה    .מעריב כרגיל  .6:30

 .לביתו

 שלישי, י"ט אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  . ב' אנשים היו בחדרו הק' .2
בשעה  .היה מנחה 3:30בשעה 

 770הלך לביתו וחזר ל 5:55
 .מעריב היה כרגיל .6:40בשעה 
היה א' בחדרו הק' עד  9בשעה 

בשעה  .11:30אח"ז רבא"ג עד  11
 .הלך לביתו 1:45

 רביעי, כ' אדר
בשעה  770הגיע לכ"ק אד"ש 

  . היה מנחה 3:15בשעה  .11
הלך לביתו וחזר   5:50בשעה 

אח"ז היה   6:50בשעה  770ל
 . הלך לביתו 11:30בשעה  .מעריב

 חמישי, כ"א אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

היה   3:20בשעה  . קריה"ת .10
ר"נ מינדל היה בחדרו  .מנחה

הלך לביתו וחזר    5:45בשעה    .הק'
ריב היה  מע .6:40בשעה  770ל

 . הלך לביתו 12:15בשעה  .כרגיל

 ערש"ק, כ"ב אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

הלך לביתו   4:45בשעה  .1:30
מנחה   .5:40בשעה  770וחזר ל

בשעה  .וקבלת שבת היו כרגיל
 .הלך לביתו 9:30

 פקודי, כ"ג אדר – ש"פ ויקהל 
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

אמירת תהלים והתפילות   .8:10
היה   1:30בשעה  . היו כרגיל

התוועדות דיבר ענינים: חודש 
אדר, פ' פרה, מאמר כעין שיחה,  

  . ענינים של פורים .רש"י ל"ה,ב
 4:45סיים ההתוועדות בשעה 

 5:20בשעה    .אח"ז התפללו מנחה
בשעה  770הלך לביתו וחזר ל
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בשעה  .מעריב היה כרגיל .6:30
  .הלך לביתו 7:40

 ראשון, כ"ד אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

ר"נ   .לא יצא לתפילת מנחה   .1:30
בשעה  .מינדל היה בחדרו הק'

 770הלך לביתו וחזר ל 5:50
 .היה מעריב  7בשעה    .6:50בשעה  
בשעה  .היה יחידות 8:20בשעה 

נכנס אבי שי' ליחידות והיה    1:15
יחידות סיים בשעה   .1:30שם עד  

בשעה   ."תהיה קריה  .בבוקר  5:45
 .הלך לביתו 7:10

 שני, כ"ה אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  2בשעה  . הלך אל המקוה .12:15
בשעה   770הלך אל האוהל וחזר ל

 7:05בשעה    .התפללו מנחה  .6:40
הלך  7:40בשעה  .היה מעריב

  .לביתו

 שלישי, כ"ו אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

  . היה מנחה 3:15בשעה  .1:15
לך לביתו וחזר  ה 5:55בשעה 

התפללו  .6:50בשעה  770ל
 . הלך לביתו 11:50בשעה  .מעריב

 רביעי, כ"ז אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

בשעה  . לא יצא למנחה .12:45
 770הלך לביתו וחזר ל 5:50

 .אח"ז היה מעריב 6:40בשעה 
 .4:45היה יחידות עד    8:30בשעה  
 הלך לביתו 5בשעה 

 חמישי, כ"ח אדר 
בשעה  770הגיע לכ"ק אד"ש 

  . הלך אל המקוה .קריה"ת .12:45
הלך אל האוהל וחזר   2:45בשעה 

  . התפללו מנחה  .6:40בשעה    770ל
התפללו  .רבא"ג היה בחדרו הק'

 . הלך לביתו 7:45בשעה  .מעריב

 ערש"ק, כ"ט אדר
בשעה  770כ"ק אד"ש הגיע ל

היה ר"נ מינדל    1:30בשעה    .12:30
היה א'   2:45בשעה  .בחדרו הק'

 4:40בשעה  .4:30חדרו הק' עד ב
בשעה  770הלך לביתו וחזר ל

מנחה וקבלת שבת היו   .5:50
 .הלך לביתו 10בשעה  .כרגיל

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


