Rada Słuchaczy ze znanym działaczem, wiceprezesem Zarządu Uczelni Josefem Koeningsbergiem.
The Council of students, including the renowned activist on the Yeshiva board, Josef Koeningsberg.

Na program nauki tej uczelni składają się wyłącznie przedmioty
religijno-rabiniczne w zakresie „Biblji”, „Talmudu” i Kodeksu Rytuału
Mojżeszowego „Szulchan – Aruch” wraz z komentarzami ułożonymi
w duchu tradycji rabinicznej. Uczelnia ma też za zadanie
wychowanie uczniów w duchu ściśle religijno-ortodoksyjnym i w tym
celu też utrzymywać będzie kuchnię i internat dla uczęszczających
do uczelni uczniów.

The educational program of this institution comprises only
religious-rabbinical subjects in the area of „The Bible,” „The Talmud”
and „The Shulchan – Aruch,” with commentaries in the spirit of the
rabbinical tradition. The school’s mission also includes educating
students in a strictly religious-orthodox spirit, and for this purpose it
will also maintain a kitchen and residence hall for students.

Fragment statutu Stowarzyszenia Wyższej Uczelni Religijnej
Żydowskiej - „Jeszywas Chachmej Lublin” – 1934 r.
A fragment of the statute of the Association of the Jewish
Religious Higher School - "Yeshivas Chachmej Lublin" - 1934.

The yeshiva’s flag shows the hands of
Issachar holding a Torah scroll, while
Zebulun’s hand places a crown on top of it.
The relationship between Issachar and
Zebulun was symbiotic, Issachar devoted his
time to study and teaching of the Torah,
while Zebulun gave him financial support,
for which he was to receive a share of
spiritual rewards

Na fladze Jesziwy przedstawiono ręce
Issachara ujmujące zwój Tory, podczas gdy
ręka Zebuluna nałożona jest na zwój korony.
Issachara i Zebuluna łączyła symbiotyczna
więź, Issachar poświęcał czas studiowaniu
i nauczaniu Tory, podczas gdy Zebulun
zapewniał wsparcie finansowe, w zamian za
udział w duchowej nagrodzie.

Struktura organizacyjna Jesziwy
Kolegium Rabinów
Grupa najwybitniejszych luminarzy nauki talmudycznej z całej
Polski, stanowiąca Kierownictwo Duchowe i Naukowe Uczelni.
Kolegium stanowi faktycznie najwyższa rada wiedzy talmudycznej.
Kieruje nią wybrany przez Kolegium Rektor uczelni, który wraz
z Radą Pedagogiczną przyjmuje słuchaczy, układa program
wykładów, ustala materiał do studiowania oraz przeprowadza
egzaminy wstępne i semestralne.

Rada Administracyjna
Jej członkowie pochodzą z różnych miast Polski. Są nimi wybitni
działacze religijni i społeczni, przywódcy gmin żydowskich
i znakomici obywatele. Zajmują się stroną finansową Uczelni,
uchwalają budżet Uczelni, kontrolują gospodarkę finansową, zbierają
fundusze - w wielu miastach istnieją oddziały Stowarzyszenia
Wyższej Uczelni Talmudycznej Lubelskiej, pod nazwą
„Snif Jeszywas Chachmej Lublin”, które zajmują się zbieraniem
funduszy dla uczelni.
Zarząd Gospodarczy
Zajmuje się bieżącą gospodarką Uczelni, układa i realizuje budżet
zatwierdzony przez Radę Administracyjną. Poważną pozycją
w budżecie Uczelni stanowi opłacenie długów, pozostałych z budowy
gmachu. Budżet Jesziwy bywa pokrywany z dotacji ofiarodawców,
ze subsydiów gmin żydowskich, spadków oraz składek członków
wspierających i z datków, wpływających z puszek uczelni,
znajdujących się w domach żydowskich

Organizational Structure
College of Rabbis
A group of the most outstanding luminaries of Talmud scholarship
from all of Poland, constituting the Spiritual and Educational
Leadership of the School. The college is the highest council
of talmudic knowledge. It is directed by the Rector of the school,
selected by the College, who together with the Pedagogical Council
admits students, sets up the program of lessons, determines
the material to be studied and conducts preliminary and semester
examinations.
Administrative Council
Members come from various cities in Poland. They are outstanding
religious and social activists, leaders of Jewish communities and
outstanding citizens. The Council takes care of the financial side
of the School, approves the budget, audits finances, collects funds
– in many cities there are branches of the Lublin Higher Talmudic
School Association, operating under the name “Snif Yeshivas
Chachmei Lublin,” which raise funds for the school.
Management Board
The board handles the School’s day to day operations, organizing
and implementing the budget approved by the Administrative
Council. Repayment of debt for the construction of the building
is an important budget item. The yeshiva’s budget is covered
by donations, subsidies from Jewish communities, bequests
and contributions from members, and donations from collection tins
in Jewish homes.

