
 

 

 

 

לאור הוראתו הידועה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  "עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את 
הגאולה האמיתית והשלמה, תיכף ומיד ממש", ו"מה שנותר זה לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש" תתקיים אי"ה, 

  –התוועדות ארצית  ימה,ע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשל
 

 !קבלת פני משיח צדקנול -" עצרת גאולה ומשיח"
 

שנה ל"אתחלתא דגאולה"  90ובמיוחד בשנה זו בה חוגגים  ,, שלוחים ואישי ציבורבהשתתפות רבנים, משפיעים
 שנה לנבואת וניסי 50ת ברוסיא. וכן ושל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בצאתו מבית האסורים על שמירת גחלת היהד

 .מבצע תפיליןותקנת , מלחמת ששת הימים
 

 בעצרת גם תושמע הזעקה והמחאה כנגד הנסיונות לפגוע בשלימות התורה העם והארץ ובטחון עם ישראל.
 

להשתתף במעמד חשוב , ולכל אחינו בני ישראלאנו קוראים בזאת לכל אחד ואחת מאנ"ש שיחיו בארצנו הקדושה 
 ים ו"ברוב עם הדרת מלך"-פיס בבת-בערב, באמפי 7בשעה  וז ה'תשע"זזה שיתקיים אי"ה ביום שלישי ג'  תמ

 .וחג ולגודל המעמד נא לבוא בבגדי שבת
 

של השלימה והמיידית  ובטוחים אנו מתוך אמונה טהורה שבעז"ה התוועדות זו בוודאי תפעל ותזרז את התגלות
 הרבי מלך המשיח שליט"א מתוך שמחה וטוב לבב.

 

 ינו מלך המשיח לעולם ועדיחי אדוננו מורנו ורב
 

 _____________________וע"ז באנו על החתום_____________________

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 קריאת קודש
 

 ליובאוויטש באה"ק-פיעי אנ"ש חסידי חב"דמאת רבני ומש

 

 שנת ה'תשע"ז -סיון יום ראשון כ"ד ב"ה, 

 הרוניין אברהם הרב
-חב"ד בקהילת צ"סבא, מו-כפר העיר מרכז רב

סבא, -בכפר הפרסית העדה טש רבליובאווי
 ומרבני מכון הלכה חב"ד באה"ק

 הכהן כהן מנחם הרב
-"בית מנחם" חב"ד קהילת רב

ליובאוויטש ומראשי ישיבת תומכי 
 שבע תמימים ליובאוויטש בבאר

 הרב שלום דובער הלוי וולפא
ראש כולל עיוני ומרבני חב"ד מרבני חב"ד באה"ק 

יו"ר  עילית ויו"ר מכון הרמב"ם השלם-בביתר
 צלת העם והארץהמטה העולמי למען ה

 

 הרב משה זלמנוב
במגדל העמק ויו"ר  ליובאוויטש-מרבני חב"ד
 מכון כשרות בהידור""

 יצחק חביב הרב
לדוברי  ליובאוויטש-ד"חב קהילת רב

ומשלוחי כ"ק אדמו"ר מלך צרפתית 
 בירושלים עיה"קהמשיח שליט"א 

 מאיר מאירי הרב
 ליובאוויטש-ד""שערי גאולה" חב קהילת רב

 ומרבני העיר קרית גת

 

 יגאל פיזם הרב
ליובאוויטש וראש ישיבת -רב קהילת חב"ד

, תומכי תמימים ליובאוויטש קרית שמואל
 ומרבני חב"ד באה"ק

 לבקיבקר זלמן שלמה הרב
-חב"ד בקהילת צ"ומומרבני העיר צפת, 

חסידי  ישיבת מראשי, עירליובאוויטש ב
ומרבני מכון  , ליובאוויטש בצפת-חב"ד

 הלכה חב"ד באה"ק

  רוזנבלט שאול הרב
 ליובאוויטש-ד"החסידית" חב "הספריה קהילת רב

 חב"ד באה"קומרבני מכון הלכה  עילית,  ביתר

 

 סמןבן ציון גרו הרב
ליובאוויטש -רב ומשפיע אנ"ש בקהילת חב"ד

 העמק, -מגדל
 ומחבר סדרת הספרים "צנצנת המן"

 שמעון ויצהנדלר הרב
 ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש 

לציון, מרבני מרכז ההפצה ממ"ש  -ראשון
 ומשפיע אנ''ש ברמת גן, באה"ק

  פרידמן מענדל מנחם הרב
ברמת אביב מורה צדק בקהילת חב"ד ליובאוויטש 

משפיע בישיבת תומכי תמימים וכפר חב"ד, 
ליובאוויטש בפתח תקווה, ומרבני מכון הלכה חב"ד 

 באה"ק

 

 הרב רפאל צבי הרטמן
 ליובאוויטש -משפיע ראשי בקהילת חב"ד

 שמש-בית

 הרב ישבעם סגל
 יע אנ''ש בכפר חב"ד, מחבר ספרים, משפ

 ליובאוויטש באה"ק-ומזקני חסדי חב"ד

 ישראל נועם הרפז הרב
משפיע אנ"ש בירושלים עיה"ק ושליח לשכונת 

 הזיתים בירושלים עיה"ק-הר

 

 סגל בועזהרב 
-די חב"דיחסבקהילת יע אנ''ש משפ

, ומנהל תלמוד תורה תל אביבליובאוויטש ב
 ים חב"ד בת

 הרב זלמן ניסן פנחס נוטיק
משפיע בישיבת תומכי תמימים 

ליובאוויטש בראשון לציון, ומשפיע 
ליובאוויטש ירושלים -בקהילת חב"ד

 עיה"ק

 הרב יצחק ידגר
 משפיע אנ"ש, ושליח לחבל תענך 

 ליובאוויטש באה"ק-ומזקני חסדי חב"ד

 

 הרב חיים לוי יצחק גינזבורג
משפיע ראשי בישיבת תומכי תמימים 

 ליובאוויטש ראשון לציון
 ומשפיע אנ''ש בכפר חב"ד

 הרב מיכאל מישולובין
 ליובאוויטש-משפיע ראשי בקהילת חב"ד

-מלאכי, ומזקני חסדי חב"ד-קרית
 ליובאוויטש באה"ק

 הרב זמרוני זליג ציק
משפיע אנ"ש, ושליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

ים, ויו"ר האגודה למען הגאולה -שליט"א לבת
 האמיתית והשלימה

 

 קלונימוס קופצי'קהרב 
ליובאוויטש -משפיע אנ"ש בקהילת חב"ד

ומשולחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
 חדרהב

 מרדכי קעניג הרב אלעזר
ליובאוויטש -משפיע אנ"ש בקהילת חב"ד

 עילית-נצרת

 בועז קליהרב 
 א"שליט המשיח מלך ר"אדמו ק"כ שליחומשפיע 

ליובאוויטש בקריית -חב"דחינוך דות מנהל מוס
 שמואל

 

 (אין בסדר הרשימה לקבוע את גודל מעלת הרבנים שליט"א)                                                                                       (  בלבד )רשימה חלקית    

 


