
 

 

 

 

  הקשר .זאת קהילה חסידי של שכונה - גדולה שכונה של במרכזה [רוממה] בירושלים נמצא המרכז

  הוא המשכן .בבילגוראיי רב שהיה [הנוכחי ר"האדמו של ואביו] הקודם ר"באדמו מקורו בעלז עם

 חג שבימי [השישית לקומה היישר] הכנסת בית לאכסדרת ישר נכנסים מהרחוב .בעולם מהמרשימים

 המפואר הכנסת בית אולם .מתפללים 7000 לארח שלו הפריפריים האולמות עם יחד יכול ומועד

  רחבי בכל ישמע שילחש אפילו התפילה בעל ,הכלל מן יוצאת  באקוסטיקה ניכן 'מ 20 כ שגובהו

  ארון .זהב מעלי עשוי "שיווית"וה ,ענקיות בדולח נברשות מטה משתלשלות המבנה מתקרת .ההיכל

  .תורה ספריי 70 כ בתוכו להחזיק שיכול כספות ארון זהו ,בעולם הגדול הוא 'מ 17 כ גובהו הקודש

 העץ כסא ,בסגפנותם כמעט ,בצניעותם ידועים לדורותיהם הקהילה של רים"האדמו ,לפאר בניגוד

 של מהמקום לבד ,הכיסאות משאר שונה ואינו מעם מורם אינו ר"האדמו יושב שעליו מרופד הלא

 סגור ,האולם בקדמת .ר"האדמו בשם מסומן לא אפילו והוא ,הקודש לארון בסמוך ,לו שניתן כבוד

 כל .הנוכחי ר"האדמו של הסב ,בעלז של ר"האדמו של והכסא הדוכן את שומרים זכוכית של בכלוב

  עוד יש הכנסת לבית מתחת  .הצנועה מעליבותו להתרשם שלא יכול לא זה מוזיאוני בפריט שמביט

 לבנות אולפנות בתי ,לדרדקים מחדר במוסדות ,תלמידים 10000 ל ,חינוך מוסדות של קומות חמש

 הכוללת האירוח מחלקת ,ביום קפה ספלי 15000 המגיש מטבח .לרבנות והסמכות לישיבות ועד

 באולמות הגדול ,הקהילה לאנשי חינם הניתנים לחתונות אולמות ,מיטות 1000 עם אורחים חדרי

 המאה של השמונים בשנות ר"האדמו של בפיקוחו החלה בנייתו .איש 10000 לתוכו להכניס יכול

  וכמעט באוסטרליה ,ב"בארה ,בלונדון ,באנטוורפן סניפים לקהילה .2000 בשנת והסתיימה הקודמת

 לגבאי] ילדים מרובות משפחות הגדול ובחלקם אמידים אינם ברובם בעלז אנשי .בעולם מקום בכל

 .חסדים וגומלים הכלל לטובת תורמים ,שבינם האמידים אך [ילדים 15 תמונה ראה – אותנו שליווה

 .לנשים לבוש פרטי להוסיף הצניעות בשם הגבאי דאג למשכן בהגיענו

 

 בחזרה לדף הקודם

 על המרכז התורני של חסידות בעלז בירושלים

About the Belz scholar, religious center in Jerusalem  

links secondary.html


 פנחס שובל  , עמליה מידובניק, הגבאי

זהבה בית  , איילה לוין, עופר ברזל, שיינוולד זאב

 הלחמי 

 חנה ילין ועמליה מידובניק , ברזל, שיינוולד זאב

רבקה  , חנה ילין, אריה ברגר, און-זהבה בר, פנחס שובל

 עופר ברזל ועמליה מידובניק, ניב

ן במרכז בעלז  ביקור חברי הארגו
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 נברשות הבדולח בתקרת אולם בית הכנסת

  ר הסב"דוכן התפילה וכיסאו של האדמו

 תמונות ממרכז בעלז
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זהבה  , אריה ברגר, חנה ילין, עמליה מידובניק

  און-בר

  הגברים באגף הגברים

, עמליה מידובניק, און-זהבה בר, דפנה ברפמן

 רבקה ניב וחנה ילין

 אולם בית הכנסת

ן במרכז בעלז  ביקור חברי הארגו
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 אולם בית הכנסת וארון הקודש

התמונות שמורות בארכיון  . און-צילם את האירוע ישראל בר

 .תמונותיו ומיועדות לצרכי תיעוד ולמסירה לכל מעוניין

 תמונת היכל בית הכנסת

The synagogue  


