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באריכט

ק �א באזוכט ביי כ�רבינו שליטמר� 
  א�סקולע� שליט�ר מ�ואדמ

א "היינט פארמיטאג האט מר
 רבינו שליט

ר "ק אדמו"י כאפגעשטאהט א באזו� בי

א במעונו אי
 פאל� "ר רבי שליטסקולענע

ח "סניא פו
 הרבני הנגיד הרהבבית הא ספרינגס

ווי עס , ו פו
 לאס אנדשעלעס"ערל ווייס היב' ר

האט זי� אנטוויקעלט א לענגערע גאהר 

  .שמועס בסוד שיח שרפי קודשדיגע 'ידודות

  

א "שליט
 באזו� האט דער סקולענער רבי 'נאכ

א ביז צו די "ליטויסבאגלייט מר
 רבינו שאר

  .אויטא
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 ��היכלי בתי מדרשינו אנגעווארעמט מיט
�די מאסיווע שנייקול תורה אי� 

  ס אי� ניו יארק�שטורעמיגע וועטער

או
 מאסיווער שניי דער קאלטער וועטער 

 פו
 ניו יארק או
 אומגעגנט אי
 די גאס
שטורע� 

אכט א גאהר ווארימע האט גאהר פאראורז

בתי מדרשינו היכלי אטמוספערע אינערהאלב 

גרעיטער ניו יארק ווי טויזענטער איד
 איבער 

האב
 אויסגענוצט דאס נישט קענע
 גיי
 צו דער 

  .התורהארבעט אלס נא� א טאג פו
 לימוד 

  

די התלמוד תורה אזוי אוי� די בחורי חמד ויל

ג 'פולט די היכלי� זיצענדיהאב
 איבערגע

  .בהתמדה בלימוד התורה

  

ורג איז געווע
 תהילת יהוס� אי
 וויליאמסבהיכל 

היינט א מאסיווער אכסניא של תורה פאר 

ש "תושבי וויליאמסבורג בכלל או
 פאר אנ

ע היכל טשנאכפאלגענדיג מיט די ער, בפרט

היכל בית דער נעמלי�  –התורה אי
 ניו  יארק 

אי
 בארא פארק מדרשינו הגדול ית י ב"שע' חי

טאג 
 פו
 'כער איז דוירכאויס די שעהוועל

 
נאכאנאנד געוואר
 פולער או
 פולער פו

סי אזוי בית מדרשינו הגדול אי
 מאנ או
, לומדי�

או
 היכל ראזענבערג אי
 קרית יואל וועלכע 

קו� צוליב זענע
 אלע געווע
 פול עד אפס מ

  .דע� וועטער

  

� חזו בני חביבי דמשתכחי� בצערא דלהו-
  - לייועסקי� בחדותא ד

 �•�  
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בער פאראיאי� וויליאמסבורג � שני חדר�
  מיט אויסטערלישע הצלחה

  תא דשמיאוסייע 

א גאהר ערהאב
 בילד האט זי� היינט 

 ד בר� משה"פארמיטאג אנטפלעקט אי
 ביהמ

בורג או
 סמאי
 וויליא. סט מא
אוי� סקיל

. אכט סט. ער אי
 בית מדרשינו אוי� סטבאזונד

ווי גאהר , צווייטע זייט וויליאמסבורג עראי
 ד

 
חשובע מלמדי� או
 עסקני� האב


 'צוליבוואס  –צזואמענגענומע
 די קינדער 

ליכט ער זענע
 נישט ערמעגשווערער וועט

או
  -  געווע
 צו גיי
 אי
 חדר היינט

סגעשטעלט פאר זיי א גאהר אוי

רא� פו
 דיגער פראג'תאינהאלטסרייכער רוחניו

  .עטליכע שעה

  

תלמידי מוסדותינו ר "ליעההונדערטער קינדער ב

אי
 די פראגראמע
 ווי מע
 והאב
 אנטייל גענ' הק

 
אזוי  האט געלערנט מיט די קינדערלי� או
מע

צדיקי� או
 געטיילט  וריסיפ לטצייאוי� דער

  .מתנותהערליכע 

  

 
א דאנק די געוואלדיגע מסירות נפש או

מענעדשער  
� געטרייעאיבערגעגעבנקייט פונע

ג האבר� וריאסמבאי
 וויל' תינו הקמוסדו'ד

� האט מע
 אוי, ו"
 הימאיואל שפיל' החשוב ר

 
א געשמאקע מאלצייט אוי� געגעב
 צו עס

טרא" די שוועריקייט
 , יטאג פאר די קינדערמ

געמאכט כמעט וואס האט , פונע� וועטער

  .פיר
רכצויאוממעגלי� עס דו
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  אינפארמאציע וויכטיגע

 
 וועלכער וועטער שווערע די פו
 ליכט אי

, אומגעגענט או
 יארק ניו אי
 היינט הערשט


 די רופ
 צו אויפגעפאדערט עלטער
 די ווער

 בנוגע' הק מוסדותינו פו
 ס'ליניע אינפארמאציע

  .ס'סקעדשול די

 

 718-305-6100: וויליאמסבורג

 718-506-1000: פארק בארא

  845-782-1512: יואל קרית

 �•�  

 

  האמת ברו� דיי�

' ח ר"נפטר געוואר
 הרה אג איזטהיינט פארמי

ה מחשובי זקני "ט ליפא פישער ע"יו' חנני

אי
 עלטער פו
 , אי
 בארא פארק' קהלתינו הק

שומרי החומות פו
  יסאיז ארו' די לוי, יאהר 84

 
ווי עס האט מספיד , בארא פארקטשאפעל אי

א אי
 "קהלתינו שליט'" ד"צ דומ"געווע
 הגה

א או
 "טבע רבני� שליבארא פארק או
 נא� חשו

ר מנח� "טר מוהער פונע� נפדי חשובע קינד

  .ו"הי' ר ישראל ארי"ו או
 מוה"הי

  

ק ווי ער "עפירט אוי� ארהדער נפטר ווערט ג

  .ה קומע
 לקבורה"וועט אי

  

 �•�  
  

�  ניחו� אבלי

 ווייס יושע' ר הישיש ח"ביי משפחת הרה

 ובניו ברק בבני הקהלה ומייסדי מזקני א''שליט

 מנהל א''שליט חיי� משה' ר החסיד הרב

' ור ו''ני זאב בנימי
' ר ואחיו ברק בבני המוסדות

 ברק בבני קהילתינו מראשי ו''ני אייזיק יצחק


שבעה אוי� די פטירה פו
 זייער מאמע  זיצט מע
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צבי יהודה  ר"ב שיינדל מרתשה החשובה הא

  .ביז זונטאג אינדערפרי ה"ע

  

 ישמח' רחמע
 זיצט שבעה אי
 איר שטוב אוי� 

  .ברק בני יואל קריתאי
 שיכו
  3 משה

  

  :מע
 קע
 רופ
 אויפ
 טעלפאו
 אוי�

011-972-3-5702565.  

  

  ובלע המות לנצח
  - בשורות טובות-

  

 �•�  
 

  ,בילדער, נייעס�, קאמענטאר�דער אימעיל פונע� מערכת פאר 
  :או� וויאזוי אוי� ארויפצוגיי� אוי� אונזער רשימה איז

BechatsrosSatmar@Gmail.com        
  

  אדער אראפצוגיי�, ארויפצוגיי� אוי� אונזער ליסטע
  מוז אריינגעשיקט ווער� א אימעיל אדרעס מיט א נאמע�  
  .ע� ערהאלטער פו� יענער אדרעס או� שטאט ווי מע� וואוינטפונ


