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הורה לנגן ביחד שיבנה .אחר ברכה אחרונה נתן לר' ב .יוניק יין מכוסו (כנראה
עבור הרש"ג).
ההתוועדות הסתיימה בשעה  – 6:30בצאת השבת.

יום א' ל' שבט
* חלוקת דולרים .כשעבר ר' משה ובר שאלו אד"ש האם לזוגתו (שנמצאת בבית
רפואה) יש קופת צדקה .ענה :שבירושלים היה לה ,וכאן לא .אד"ש :הרי דיברתי
עם כל הלב על זה.
* בשעות הצהרים התפרסם ב 770-שיצאה הוראה מאד"ש להביא מחר את כל
הילדים ל 770-ביחד עם קופות צדקה בידיהם.
* מפי השמועה – שבעת שהורה להדפיס את המכתבים הכלליים הורה גם
להדפיס סידורים חדשים.

יום ב' א' אדר
אחרי קריה"ת החל לחלק לילדים מטבעות ניקלע'ס (באותו מקום של החלוקת
הדולרים הקבועה שע"י המעלית) ,נתן את הניקל לידי הילד ,והילד היה צריך
לשימו בקופה .זה החל מהשעה  10:25ונמשכה ללא הפסקה עד .1:15

יום ג' ב' אדר
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ד' ג' אדר
בבוקר ,בחלקו צדקה לילדים איחל מז"ט לר' ליבל זאיאנץ מברזיל (מחתן את
בנו בשבוע הבא).

יום ה' ד' אדר
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.
* מפי השמועה – לפני כמה שבועות לא יצא מוגה ליקוט משיחות (מהתוועדויות)
באידיש ,והעיתון אלגעמיינער זשורנאל נוהג להדפיס הנ"ל באידיש ושאלו את
אד"ש מה לעשות ,וענה להם שידפיסו את השיחה שיצא בלה"ק.
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יום ו' "ה' אדר" – יום בשורה
זמן קצר לפני הדלקת נרות נודע אשר השופט חתם על שאפשר להוציא את
הספרים ,החבר'ה הת' החלו לרקוד ,וביתר שאת בעת צאת אד"ש לספריה
ואד"ש סימן חזק להגברת השירה .ורקדו קצת לפני תפילת קבלת שבת .הכינו
ברגע אחרון את הבימה לתפילות של אד"ש .בקיצור ,היתה שמחה גדולה.

ש"ק פרשת תרומה ו' אדר
* בבוקר הודיע על התוועדות .בשעה  1:30ירד להתוועדות.
בריח התיכון של ההתוועדות היה בענין ו"עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" הן
בשיחות הראשונות והן במאמר והן ברש"י .בסוף התירוץ על הרש"י דיבר חזק
על "עד מתי" ובסיום השיחה קראו – צעקו כל הקהל "עד מתי" וכו'.
אחר השאלות ברש"י היתה חלוקת בקבוקי משקה .בסוף ההתוועדות הורה לנגן
ניעט ניעט וסימן קצת בידו הק' להגברת השירה .ההתוועדות הסתיימה בשעה
.5:25
* קידוש לבנה.
* בתחילה חשבו שכבר ביום שני בשבוע הבא יביאו את הספרים ל 770-אך
היום במוצש"ק התברר שהשופט חתם שבאם בתוך עשרה ימים לא יוגש ערעור
אז הספרים מוחזרים מיד אלינו.

יום א' ז' אדר
* בעת חלוקת הדולרים ,כשעבר הרב מ .מענטליק נתן לו אד"ש דולר נוסף
באמרו שזה לכבוד יום הולדת של משה רבנו וחייך.
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ג' ט' אדר
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ה' י"א אדר – תענית אסתר מוקדם
* בקריאת ההפטרה קרא עד הפסוק "כה אמר ה' וגו'" ,ומיד המשיך בברכות
של סיום ההפטרה.
* לאחר תפילת מנחה אמר שיחה .בגמר השיחה הלך חזרה למקומו אך חזר שוב
למיקרופון ודיבר אודות מבצע פורים וכו' .חלוקת דולרים.
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יום ו' י"ב אדר
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

ש"ק פר' תצוה י"ג אדר
* התוועדות.
בהתוועדות נכח המקובל הרב שרעבי מירושלים ,בהיכנס אד"ש לביהכ"נ בלכתו
למקומו עבר על פני הנ"ל ,אד"ש הושיט לו יד לשלום עליכם .בסיום שיחה
ראשונה אד"ש סימן לו לשתות את הכוס לחיים.
שיחה שניה – בסוף השיחה דיבר קצת על שצריך להיות קידוש השם ,שכל
חסיד ליובאויטש ושמכירים אותו בתור ליובאויטשער אסור לו להתנהג בכיוון
לא רצוי ולגרום לחילול השם ,כי הרואהו לא תולה רק בו אלא גם במקים
השכינה כ"ק מו"ח אדמו"ר ,ובנשיא דורנו וכו'.
הרש"ג הגיע באמצע שיחה הראשונה והלך בסוף השיחה (הוא לא מרגיש
בטוב) ,בדרכו הלך לאד"ש ואמר לחיים.
אחר השאלות ברש"י ,זהר ,רמב"ם והפרשה החסידית תורה אור ,חילק בקבוקי
משקה ,אחר החלוקה החל לנגן והריקותי לכם.
אחד מאלו שקיבלו את הבקבוקי משקה (יהודי בלי זקן) ניגש שוב לאד"ש עם
בנו הקטן ,אד"ש מזג לבן מהבקבוק ונתן לו פרוסת עוגה .היה אחד שאד"ש
סימן לו לשתות את הכוס ורמז בידו איפה בנו (כנראה?).
אחרי השיחה שבו אמר את התירוצים ברש"י וכו' ,ניגנו בשמחה עצומה ואד"ש
עודד חזק מאוד את השירה והרבה זמן.
הר"י נימוטין ניגש לאד"ש ושוחח עם אד"ש ,בגמר שיחתו אד"ש נתן לו פרוסת
עוגה.
אחרי זה דיבר על מבצע פורים .והתחיל לנגן שיבנה ,סימן להר"י קוגן לשתות
לחיים ,הנ"ל לקח כוס קטנה אד"ש סימן לו שוב שיקח כוס גדולה.
ההתוועדות היתה שמחה וכו' ,הסתיימה בשעה .4:50
* קריאת המגילה למטה בביהכ"נ.

יום א' י"ד אדר – "פורים"
התוועדות.
בשיחה השלישית והרביעית הרבי דיבר בארוכה אודות משיח צדקינו ,אשר עד
עכשיו זה היה תלוי בידי אדמוה"ז וכ"ק מו"ח אדמו"ר שהכריז לאלתר לתשובה
לאלתר לגאולה ,וכעת זה שייך לכלל ,שכל מעשה או דיבור ומחשבה שכל
56

יומן בית חיינו 770 -

אחד עושה לטובה זה מזרז יותר ויותר את ביאת המשיח וכו' וכו' .אחר השיחה
התחילו לנגן בכל העוז ולצעוק "עד מתי" .עודד את השירה בתנועות ידיים
חזקות מאוד וזמן רב .הורה לאחד לשתות לחיים כל הכוס .הורה לשרוק וכל
זה בשמחה רבה.
שיחה חמישית דיבר על רמב"ם היומי וחומש היומי.
הורה לנגן ניגון הכנה ,ניגון אדמוה"ז ,ניע חאלפצי ושיבנה.
כשהגיע הזמן לנגן "שיבנה" אד"ש החל לנגן אך לפתע הביט אל מקום החזן
טלשבסקי ועשה תנועה (כאילו מדוע אינו שר) והחזן החל לנגן .עריכת מגבית.
אח"כ (הסידור כבר היה פתוח) אמר שרוצה לגזור גזירה חדשה והיא :שידפיסו
הגדות של פסח עם ציורים בשביל ילדים בנוסף לסידור וחומש וקופת צדקה
כפי שדובר בעת אחרונה וכו'.
חלוקת דולרים .בעת החלוקה ניגש הרי"פ (הגבאי) לקבל דולרים כהרגלו
(הוא עמד מעבר לשולחן) אך אד"ש לא התייחס אליו כלל וכלל ,והתחיל לנגן
כי בשמחה תצאו ,בהליכתו לקח מספר מעטפות של המגבית .ההתוועדות
הסתיימה בשעה  1:10בלילה.
יש לציין שלא היה מאמר .בנוגע לגבאי שאד"ש לא נתן לו יש המקשרים זה עם
הדיבורים של אד"ש לפני שבועיים אודות כבוד הרבנים.

יום ב' ט"ו אדר
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ג' ט"ז אדר
היום התקיימה יחידות בשעה  .8:00אמירת השיחה ביחידות לאורחים הועברה
בוידאו חי לחצר ( 770איפה שנמצאת הסוכה).

יום ה' י"ח אדר
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

ש"ק פרשת כי תשא-פרה כ' אדר
התוועדות.
בין אחת השיחות הראשונות מחא כפיים לעבר ילד קטן שמחא כפיו ,ועודד את
השירה .אחר השאלות ברש"י היתה חלוקת בקבוקי משקה.
בסוף השיחה של התירוצים ברש"י דיבר חזק על "עד מתי" וכו' ,בסיום השיחה החלו
לצעוק ולקרוא "עד מתי" ,באמצע השירה קם ר' איטשה גינזבורג ואמר בקול רם שמכיון
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שכבר פסקו רבני ליובאויטש שהמשיח צריך לבוא אז צריכים לצעוק בתוקף "עד מתי",
וכל הקהל החל שוב לקרוא "עד מתי" ולנגן ,פני אד"ש נהיו רציניות לפתע (אחר דיבורו
של גינזבורג).
בסיום השיחה שלאח"ז גם כן דיבר שוב על המשיח ואמר שסובלים יסורים
קשים כשנמצאים בגלות וישנם כאלו שלא מרגישים את זה וטוב להם וכו' וכו'.
אח"כ דיבר אודות שיהיה לכל אחד סידור ,קופה ,חומש והגדה של פסח עם
ציורים ,והזכיר ע"ד מבצע פסח ומעות חיטין ,הורה לנגן שיבנה ועודד קמעה
את השירה.
ההתוועדות הסתיימה בשעה .5:00

יום א' כ"א אדר
* חלוקת הדולרים .כשעבר ר' רפאל הלפרין (מחבר ספרי אטלס עץ החיים),
הנ"ל שאל את אד"ש האם הוא זוכרהו משנת ה'תש"ח שהרבי הכניסו לרבי
הקודם ליחידות .אד"ש ענהו שזוכר ,אלא שאז היה בלי זקן וכעת עם זקן .הנ"ל
הראה לאד"ש את ספרו אטלס עץ החיים ,אד"ש אמר לו כשידפיס להבא שיהיה
כתוב בגדול "מעשה אבות סימן לבנים" ,הוא נתן את הספר לאד"ש ,אד"ש אמר
לו שיכניס את שאר ספריו דרך המזכירות (מפי השמועה).
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.
* היום נפוצה השמועה המשמחת שלפני שבת אד"ש הורה להדפיס את מכתביו
מכל השנים בדוגמת ספרי אגרות קודש של אדמו"ר הריי"צ .האחראי לכך
הוא ר' בערל לוין .והורה להוציא חלק א' עד י"א ניסן (המכתבים הם כנראה
מארכיון המזכירות).

יום ב' כ"ב אדר
* היום בבוקר הגיעה קבוצת גבירים ביחד עם אחדים מהשלוחים שהביאום
ל ,770-בקריה"ת פינו להם מקום מיוחד וכו' .הכניסו היום ס"ת חדש ושרו שישו
ושמחו ואד"ש עודד את השירה .אחר הקריה"ת נאספו הגבירים והשלוחים בהול
(שלפני ג"ע התחתון) ואד"ש בירך וענה לכל אחד ביחוד.
גביר אחד (שהביאו הר"י אהרונוב מצא"ח) אמר לאד"ש שהוא (אהרונוב) עושה
את מה שהרבי מבקש לעשות .אד"ש :הוא כבר עשה – הגדה של פסח (מפי
השמועה).
אחר שאד״ש גמר לשוחח עם הגבירים נאספו השלוחים בגעה״ת ואד״ש בירכם
שיצליחו עם המושפעים שלהם ,ו״ששליח״ בגימטריה ״משיח״ ,ושגם הגבירים
הם שלוחים ,ועכשיו שזה כעת לפני פסח קשה לתרגם לאנגלית (לשלוחים
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אד״ש העדיף לדבר באידיש ,ואילו לגבירים אד״ש דיבר עמם באנגלית).
* אחר תפילת מנחה אד"ש הסתובב במיוחד לקהל וסימן כמה פעמים בידו הק'
להגברת השירה (דבר לא שגרתי) ודומה לכך היה גם בתפילת ערבית.
* (אמש כנראה) יצא מענה אד"ש על הגליון "בית חיינו" בערך הענין" :נת'
ות"ח ...אד"ש ציין תאריך כלומר שיכתבו בתחילת הגליון מאיזה תאריך ועד
מתי היומן ,כתב כך" :כ"ו שבט – י' אדר תשמ"ז".

יום ה' כ"ה אדר – יום הולדת הרבנית שתליט"א
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

ש"ק פרשת ויקהל-פקודי כ"ז אדר
* התוועדות.
בשיחה הראשונה דיבר על כך שמדבר רבות על משיח ,על הענין בדיבור אחד,
מעשה אחד וכו' ועדיין לא פועלים מאומה ולא עשו שום דבר ,והביא ענין של
שני שותפים וכו'.
אחר המאמר ,ניגש הרש"ג עם בקבוק משקה לאד"ש עבור הדינר של ישיבת
תות"ל ,והכריזו על הנ"ל ,אד"ש אמר למכריז לומר שישתתפו אנשים ונשים,
והוא הכריז כנ"ל ,אד"ש המשיך ואמר למכריז שיזמין גם את הטף.
אחר השאלות ברש"י חילק בקבוקי משקה ,והתחיל לנגן והריקותי לכם.
בסוף השיחה של התירוצים ברש"י התחיל לדבר וזעק מענין "הספרים" ,ע"ד
דידן נצח שישנם כאלו שרוצים לעורר שוב את הענין של דידן נצח ,שרוצים
שוב לעורר את הענין ולקחת ספרים ולחלקם ולהפיצם ,שיידעו שזה לא יהיה
לעולמים ,השווער ינצח ,ולא ישאר שום רושם כלל וכלל .שהוא ענין שמבלבל
(לאחרים) במילא צריכים לדבר בזה ,והוא ודאי שיהיה הענין של דידן נצח
שהרי זה שייך לכ"ק מו"ח אדמו"ר ,אלא שצריכים להעביר את הכתם שנשאר
על המים (בסיפור ממדרש רבה שדובר בי"ב טבת ש.ז ).וסוף כל סוף יועבר זה
גם כן.
והענין הזה במילא שייך להשלוחים שהרי יצא מרשותי ולכתחילה כבר לא היה
זה שייך אלי כי אם לכ"ק מו"ח אדמו"ר ,ולכן זה נוגע לשלוחים של כ"ק מו"ח
אדמו"ר שהם יחליטו ברוב עם הדרת מלך מה לעשות בזה.
והעזרה למצב זה היא לא על ידי תעניות ,כפי שכתב אדה"ז שאין זה סדר לפי
דורות אלו ,ואין הפירוש שאין יכולים לצום ולכן פטורים ,כי אם שגילה עבודה
חדשה שלא על ידי תעניות וכו' ,אלא על ידי שמחה ונתינה לצדקה (בער"ח)
כשיעור סעודה אחת ,ויתנו למוסדות תורה או תפילה או לעני כפשוטו שהרי
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אתה החיית נפש העני כו' ,ולומר פרק תהלים היינו הפרק של שנות חייו של
כ"ק מו"ח אדמו"ר ופרק שיעור החודשי בתהלים ,וללמוד מאמרים בתורת כ"ק
מו"ח אדמו"ר אודות פורים (דאזלינן מיניה) או פסח .וזה ישנם בכמה לשונות
(שפות) וזה נוגע לאנשים ונשים (וטף?).
ודבר ודאי שה' עמו הלכה כמותו ולא היה לעולמים ולא יהיה לעולם היפך
רצונו וכו' ,כל הענין הזה הרי הוא מצד החושך הכפול והמכופל ,ומראים לא רק
ברמז כי אם בגילוי ,שהרי היה הסיפור של אשה אחת שהלכה לכותל המערבי
ואחר כך החליטה שהיות ויש לה ירושה מבעלה והוא היה אוהב ספרים ,במילא
תשלח את הספרים לכאן לספריה של כ"ק מו"ח אדמו"ר ,שום אדם לא עורר
אותה לזה ,כי אם היתה אצל הכותל המערבי וראתה חב"דניק מניח תפילין עם
יהודי ,וזה פירי פירות של כ"ק מו"ח אדמו"ר ,ונתעוררה בזה כו'.
ומזה רואים שסוף כל סוף יגיעו גם הספרים של כ"ק מו"ח אדמו"ר ,אלא שישנם
אלו שהם פוסחים על שני הסעיפים ,לרקוד על שתי חתונות ובמילא צריכים
לדעת שכל הענין הוא שרוצים לעשות עוד הפעם הלוויה לכ"ק מו"ח אדמו"ר.
הם חושבים שאפשר לקחת כי הוא לא נמצא כאן ונעשה הפסק וכו' ,הרי זרעו
בחיים אף הוא בחיים ,ודבר ודאי שכ"ק מו"ח אדמו"ר ינצח בזה ,ומזה באים
אחר כך לארץ הקודש ,עיר הקודש ,הר הקודש ,בית המקדש ,קודש הקודשים,
ואז נעשה כמו שנאמר בהקריאה של ויקרא ה' אל משה גו' וידבר אליו גו' ,אדם
כי יקריב מכם וכו'.
הענין הזה שייך להשלוחים ורק להם להודיע מהשיחה הנ"ל ולא לפרסם
ברשימה כי עלולים לקחת זה בתור עדות וכו'.
שיחה שלאחרי זה דיבר בין השאר על אלו שעושים ליצנות ,ליצנות מהרמב"ם
בשעה שהם אפילו לא למדו חצי רמב"ם ,שילמד את כל הרמב"ם ,ואותם אלו
שעושים ליצנות ,למעלה (אחרי מאה ועשרים) יתנו להם הדפים של כל העולם
ודיו של כל הימים ויכתבו כמה שרוצים ליצנות וכיו"ב .ואילו חבירו ישב וילמד
עם התנאים והאמוראים.
התחיל לנגן ניעט ניעט .ההתוועדות הסתיימה בשעה .5.20
* בקשר לסיפור שהרבי סיפר בהתוועדות אודות אשה אחת שתרמה את ספרי
בעלה לספריית ליובאוויטש ,יש לי אישית שייכות לענין כדלהלן:
מיד אחר פורים ביקשני ר' נחמיה קסלר שי' מנהל ספריית לוי יצחק של צא"ח
שאתלווה עמו לבית משפחה בשכונת פלטבוש ,כי בעלת הבית התקשרה ואמרה
שרוצה לתרום ספרים לספריה.
הגענו לבית חד קומתי ,נכנסנו פנימה ,וראינו חדרים מלאים ארונות וספרים.
מסקירת הספרים ראינו הרבה ספרים שתוכנם לא מתאים עבור ספריה ציבורית
כשלנו ,וגם חלק גדול מהספרים ישנם כבר בספריית לוי יצחק.
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שאלנו את האשה מה פתאום התקשרה לספריה להזמיננו ,מאיפה ידעה עלינו.
וענתה :שהיא אלמנה זה תקופת מה ,ובעלה ז"ל היה איש יודע ספר וחובב
ספרים ,ולא ידעה מה לעשות עם הספרים ,עד שלפני זמן ביקרה בארץ והיתה
בכותל המערבי ,שם ראתה דוכן תפילין ומניחים תפילין לבאי הכותל .היא
ביררה מי האחראי על הדוכן ,והתברר לה שזה שייך לחב"ד ליובאוויטש ,ובבואה
חזרה לארה"ב חיפשה מקום השייך לחב"ד שאליו תוכל לתרום את ספרי בעלה
ז"ל ,וכך הגיעה אלינו – לספריית לוי יצחק.
הסברנו לה ,שאנו ספריה ציבורית מוגדרת ולא כל הספרים מתאימים עבורינו,
אך הספרים שלה יכולים להיות במקום יותר מוצלח ,בספריה של הרבי ,והיא
מאד שמחה לשמוע ונתנה מיד את הסכמתה לכך.
ר' נחמיה סיפר את כל הסיפור לר' בערל לוין (הוא גיסו) ,ור' בערל הודיע על
כך לרבי .ואחר כמה ימים הביאו את כל הספרים לספריה של הרבי ,ועל זה
נסוב הסיפור שהבאנו לעיל בשיחה.

יום א' כ"ח אדר
* חלוקת דולרים .עבר הרב אלבום ושוחח עם אד"ש אודות הרבי מגור וכו'.
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.
* היום התפרסם מודעה מטעם הבד"צ של השכונה על קיום הוראות אד"ש על
נתינת צדקה בשיעור סעודה אחת (הם שיערו ב 3-דולר) ,ולומר תהלים וללמוד
מאמרים וכו'.
היה גם מודעה שביקשו לתרום את המחיר של סעודה אחת עבור הפרסומת
בעיתונות אודות כלו כל הקיצין ומשיח.
בלילה הדביקו מודעות ברחבי בורו פארק אודות ההוראות הנ"ל של הרבי.
* יצא היום שיחה מוגהית אודות ההוראות הנ"ל ,ונוסף שם קטע חדש שלא
נאמר בהתוועדות ,אלא אד"ש אמרו לר"י קרינסקי במכונית במוצש"ק והוא:
לערוך התוועדות בר"ח ניסן.

יום ב' כ"ט אדר "ערב ר"ח ניסן"
* היום בבוקר פשטו אברכי הכולל והת' על בתי הכנסיות בשכונה ובבורו פארק
וגבו מחיר של סעודה אחת עבור מבצע משיח בעיתונות.
היתה התעוררות כללית בקרב אנ"ש והת' בענין זה.
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.
* בצאתו לביתו ,בהיותו ברכב ,הודיע לר"י קרינסקי שילמדו את המאמר ראשית
גויים עמלק פר"ת ולהודיע מכך לשלוחים.
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* בערב ,בהתוועדות חסידים ב 770-לימד ר"י כהן את המאמר הנ"ל .רואים
במוחש שהמאמר קשור לענין "הספרים" וד"ל.

יום ג' ר"ח ניסן
* יצא היום מכתב כללי מתאריך כ"ה אדר.
* בעת השקיעה אד"ש יצא לרגע ל"מים שלנו" ,לקח את הכוס ושטפו שלש פעמים
ושפכו לתוך דלי .אחרי כן מילא את הכוס עד חציו ושפכו לתוך הכד ועשה כן שלש
פעמים וחזר לחדרו תוך שמניף בידו להגברת השירה.
* ר"ש וינפלד מהוצאת ספרים אשכול הכניס לאד"ש תניא מהדורה חדשה.
הרבי הראה להריל"ג שחסר בספר זה משהו ומקוה שלא יהיה נזק ושיחליפו.
(הריל"ג או הרבי?) ובנו הרי נמצא כאן (הכוונה שאפשר למסור לו – המעתיק).

יום ד' ב' ניסן – יום הכתרת מו"ח אדמו"ר
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.
* היום נפוצה שמועה שאמש התקיים כינוס שלוחים זוטא ,ופרטיו אינם ידועים.

יום ה' ג' ניסן
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.
* בצאתו לביתו ניגש הר' קריגר מירושלים ושוחח עם אד"ש כמה דקות על יד
המכונית.
* בערב הועבר בשידור חי לכל קצוי תבל הוראותיהם ודבריהם של העומדים
בראש ועד השלוחים ,כדלהלן:
דברי סיכום על מהלך כנס השלוחים וההחלטות לפועל מפי הר' ישראל שמוטקין
ור' בערל שמטוב שהועבר בשידור חי למחוזות אנ"ש והשלוחים ברחבי תבל היום

יום חמישי ג' ניסן ה'תשמ"ז
ר"י שמוטקין :הרבי אמר לר"א שמטוב עשרה ימים לפני ה' טבת באם ח"ו...
(וביטל בידו) ,הרי המאה ומאתיים שלוחים הרי אופשטורעמען די וועלט (=
ירעישו את העולם).
על הערעור ,בית המשפט יתן  3תאריכים:
 .)1פעם ראשונה שהולכים להיפגש.
 .)2שקו"ט לפני השופטים שיבדקו.
 .)3שני הצדדים יאמרו דבריהם בדיבור כ 20-דקות כ"א.
ומחכים בימים אלו לתשובה.
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