הנהלת 'מכבי' בבני ברק התברכה
במעונו של הגר"י זילברשטיין

תפילה נדירה
במערת המכפלה

חבר המועצת שיבח את 'מכבי' הממנה מנהלים מתוך הציבור החרדי  sבביקור השתתפו מנהל מרחב בני
ברק ,סגניו ומנהל השיווק למגזר החרדי

הגר"י רצאבי ,פוסק עדת תימן ,יקיים תפילה מיוחדת במערת המכפלה
בכ"ח מנחם אב עבור מאות תמכי מוסדות יד מהרי"ץ שבנשיאותו
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