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האלט מיט די אינהאלטסרייכע

טעגליכע שיעור
 געזאגט יעדן טאג א נייע שיעור דורך דער בארימטער מגיד

הרה"ג ר' לייבוש דייטש שליט"א
פיל מיט דברי מוסר וחיזוק, איבער די שוועריגקייטן פונעם 

היינטיגן דור. אינטערסאנט און נוגע פאר יעדן עלטער

קנעפל 1 דערנאך 1 פון די הויפט מעניו

הערט כסדר די גאר

רייכע שיעורים
)דריי ביז פיר שיעורים פער וואך(

דורך הגה"צ ר' שלמה רובין 

שליט"א אב"ד ציעשנוב
דברי מוסר, באגלייט מיט משלים פון פריערדיגע ספרי מוסר

קנעפל 1 דערנאך 9 פון די הויפט מעניו

 ליקוטי שיעורים 
בענינים שונים

    אפטיילונג פון "חברה משניות אוצר יהודה" לתשב"ר

רעקארדירונגען פון הרה"ק 
מפשעווארסק ז"ל, און נאך

ליקוט פון שיעורים בהלכה 
ואגדה אויף יעדן יום טוב

 3 און 1- שיעורים אין גמרא רש"י 
9- עין יעקב מהרה"ק מפשעווארסק ז"ל

 שיעורים אין פילע 
מסכתות משניות

תפלת הדרך, דאווענען, תהלים, 
ברכת המזון, ועוד; טעמי המקרא

 2- סיפורים מר' יודא ראזענבערג ז"ל
9- דרשות בענינים העומדים על הפרק

 מערכת אפטיילונג - 
לאזן א מעסעדזש

)פון הויפט מעניו( אפדעיטס )אינמיטן 
א שיעור( בוקמארק
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1  ...............  יום ההצלה כ"א כסלו 
 יום המר ה' אייר .........................  4
 גדולת יום ל"ג בעומר ...............  5

 ימי בין המצרים ...........................  3
 יומא דהילולא כ"ו אב ..............  6

סיפורי הרה"ק מפשעווארסק ז"ל ...  8

 דער "חברה משניות" איז פאר קינדער פון כיתה ד' ביז די בר מצוה וואס קענען אליינס 
לערנען מסכתות משניות  און עס גוט חזר'ן און זיך קומען גרינטליך פארהערן

מען באקומט דערפאר הערליכע כתבים און שיינע ספרים ומתנות
ביי דעם אפטיילונג קענט איר הערן די פונקטליכע דעטאלן און זמנים פון דער חברה משניות
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א נייע שיעוריעדן איינציגן טאג 

דריקט #  צוריק קומען ווי מען האט געהאלטן ביים שיעור )אויב מען האט געדרוקט "בוקמארק - זיראוי" פון פריער(

1

דערנאך 1


