
 

           

   

               

            
 

 

כמנהג שהנהיג מרן הגאון 

הרב שאול ישראלי זצ"ל
נחגוג ונציין גם השנה

את שחרורה ואיחודה של ירושלים, מקום מקדשנו

הציבור מוזמן להשתתף 
 ZOOM-באירוע ב

ביום ראשון כ"ז באייר תשפ"א )9 במאי( 
אור ליום ירושלים בשעה 20:30 בדיוק

הלינק לזום: 
https://us02web.zoom.us/j/6131815506?pwd=TFpZOEVXeEZxOFY0OE4zK213SjdJdz09

ולא תבנה ירושלים עד שיכספו אליה בניה תכלית הכוסף... )ריה"ל(

מועדים לשמחה לגאולה השלימה!
עו"ד שלום וסרטיל              הרב משה ארנרייך     הרב יוסף כרמל

                  יו"ר ההנהלה                                                   ראשי המכון

20:30   הרב משה ארנרייך, ראש מכון 'ארץ חמדה'  
ָעִלים )שיר השירים(  נְּ פּו ְפָעַמִיְך בַּ    ַמה יָּ

20:45   הרב יוסף כרמל, ראש מכון 'ארץ חמדה' 
  גוש עציון וירושלים, מתי ולמה זה התחיל?  

21:00   גב' רחלי כרמל-חדד, הקרן למורשת הכותל המערבי 
          סיור וירטואלי בחפירות החדשות במנהרות הכותל המערבי

Eretz Hemdah Institute for Advanced Jewish Studies, Jerusalem
ארץ חמדה, מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים )ע"ר(

  חלוקת מלגות הצטיינות לע"נ:
                  דוד צבי טרשנסקי ז"ל / גולדי כהנא ע"ה

Tel 972-2-5371485 'טל info@eretzhemdah.org  www.eretzhemdah.org
 עמותה רשומה מס' 580120780

Following the custom introduced by
Maran Hagaon Harav Shaul Israeli zt"l,

we will celebrate, this year as well, the anniversary
of the liberation and unification of Jerusalem, the place of our Holy Temple

You are cordially invited
to join the event that will be by ZOOM

on Sunday evening Iyar 27, 5781 (May 9) at 20:30
All speeches will be in Hebrew

The link for the ZOOM:

20:30   Rav Moshe Ehrenreich, Dean of 'Eretz Hemdah' Institute 
             "How beautiful are thy steps in sandals"  (Song of Songs) 

20:45  Rav Yosef Carmel, Dean of 'Eretz Hemdah' Institute 
            Gush Etzion and Jerusalem, when and why did it start?

21:00  Mrs. Racheli Carmel-Chadad, Western Wall Heritage Foundation
            A virtual tour of the new excavations in the Western Wall tunnels

  Awarding of scholarships in memory of
                   David Zvi Tarshansky z"l / Goldie Kahana a"h

Happy holiday and prayers for a full redemption!
 Adv. Shalom Wasserteil Rav Moshe Ehrenreich     Rav Yosef Carmel
     Chairman of the Board                                      Deans of the Institution

נודה לכל מי שידבנו לבו ויתרום לחיזוק ארץ חמדה

לתרומה

We would be grateful to anyone

who will contribute to strengthen Eretz Hemdah

for donation

https://us02web.zoom.us/j/6131815506?pwd=TFpZOEVXeEZxOFY0OE4zK213SjdJdz09
http://www.eretzhemdah.org/donate.asp?lang=he&PageId=7
http://www.eretzhemdah.org/donate.asp?lang=en&PageId=7

