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באריכט

  ק בצל הקודש אי� פאל� ספרינגס�שב


'פאר ק"ערש 
 געקומע
 זענע
 דאווענע
 צו גיי

 תלמידי פו
 כיתה א, א"שליט רבינו מר
 צו

 וועלכע אנדשעלעס לאס'ד מתיבתא ישיבת


 הקודש בצל ווייל
 צו פאהר
 צו געקומע
 זענענ

�
'רבי פו
 גענומע
 שלו האב
 זיי ווי, ק"שב אוי 

 זי� האב
 א"שליט רבי דער או
 א"שליט

  .לימודי זייערע אי
 פאראינטערעסירט

 


, דאווענע
 געגאנגע
 א"שליט רבי דער איז דא

 געדאווענט כנהוג האט א"שליט רבי דער ווי

 איז שבת קבלת צו או
, עמוד 
'פאר מנחה


 מענדל ר"ב אשר' שמעי ר"מוה צוגעגאנגע

  .וויליאמסבורג פו
 ו"הי קרויס

 

 זענע
 סעודה די נא� ק"שב ליל טיש ביי

 אנדשעלעס לאס תושבי געווע
 אנוועזענד

 בצל זי
 מסתופ� זי� געקומע
 זענע
 וועלכע

 געוואר
 מכובד איז מקדש כל מיט. הקודש

 ו"הי ווערצבערגער אלימל� הערש ח"הרה

 מנוחה מיט, מאנסי משה ויואל דקהל ק"ראה

 משה' ר ח"הרה געוואר
 מכובד איז ושמחה

 .ו"הי פאלקאוויטש

 זי� א"שליט רבי דער האט תורה די ביי

 על חדש מל� ויק פסוק אויפ
 געשטעלט

 האט רבי די ווי יוס� את ידע לא אשר מצרי

 אותו מאכילי
 פו
 סוגיא די אי
 דרוש א געזאגט

  .הקל הקל

  

 ר"מוה געוואר
 מכובד איז אכסו� קה מיט

 פו
 ו"הי סאלל דניאל שלו ר"ב יעקב מרדכי

 מכבד א"שליט רבי דער האט דא
, יואל קרית


 מיט אנדשעלעס לאס פו
 חמד בחורי די געווע

 האט מע
 וועלכע אי
 ק"שב לכבוד ניגוני

�  .צייט לענגערע א געווע
 מארי

 

 מכבד א"שליט רבי דער טאה ז"ברכהמ מיט


 ווערצבערגער אלימל� הערש' ר ח"הרה געווע

 אז געזינגע
 מע
 האט פירות די נא� או
, ו"הי

  .רקידה געהויבענע א אי
 השביעי ביו

 

 געשטעלט רבי די זי� האט סעודות שלש ביי


 הבאי ישראל בני שמות ואלה פסוק אויפ

 כ
 אלקי כשמ� זאגט מדרש דער או
 מצרימה

� מחסד אז יששכר בני פו
 נאכברענגנדיג תהלת

 או
 איינמאל זינדיגט איד א אפילו ת"השי

 מוחל אייבערשטער דער אי איז נאכאמאל
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 געווע
 מארי� האט רבי דער או
, מאל יעדע

  .והתחזקות מוסר בדברי

  

� פו
 בחורי די האב
 הבדלה או
 מעריב נא

 אהיימבאגלייט אנדשעלעס לאס'ד מתיבתא

 איז עס וועלכע
 אי
 א"שליט 
'רבי דע


 אי
 דאורייתא ריתחא לענגרע א אנשטאנע

 תורות די איבער או
, ישיבה פו
 לימודי זייערע

 במש� געזאגט האט א"שליט רבי דער וואס

 .ק"שב דע
 �•�  

  

 �טוב מזל
 א געוואר
 געבויר
 איז אינדערפרי היינט

 מייזליש זושא משול ר"הר ביי ט"למז אינגעלע

 א"שליט מייזליש צבי חיי' ר צ"הגה ב
 א"שליט

 ד"גאב צ"הגה ב
, ברק בבני ישיבתינו ראש

 .א"שליט פארק בארא דקהלתינו
 �•�  

  
 �•�  

 

 התורה באר ישיבת לטובת דינער

 סאטמאר�ד


 אי
 קעסטל ראוז פו
 זאל אי
 איז נאכט נעכט

 השנתי דינער דער פאהרגעקומע
 וויליאמסבורג

 עס ווי סאטמאר'ד התורה באר ישיבת לטובת


 או
 ס'טאטע הונדערטער באטייליגט זי� האב

 מקו געוואלדיגער דער אט שטיצ
 צו ש"אנ

 חמד בחורי 100 אריבער לערנע
 עס ווי תורה

  .ר"בליעה

 �•�  

  

 ר�תשב פאר מלכה מלוה שיינער

 יואל קרית אי� תהלי� חברת משתתפי

 א פאהרגעקומע
 נעכט
 איז יואל קרית אי

 ילדי חשובע אלע פאר מלכה מלוה הערליכער

 ק"שב יעדע
 משתת� זי� זענע
 וועלכע ר"תשב

 זי� זענע
 עס ווי, תהלי חברת ביי


 או
, י"כ קינדערלי� 500 צו קרוב צונויפגעקומע

  .פראגרא הערליכער א פארגעקומע
 איז עס

 

 ר"מוה הדגול העסק
 האט מעמד דער אנגעפירט

 וועלכער ו"הי פריעדלענדער שמואל אברה

 געניטשאפט א מיט תהלי חברת די אה
 פירט

  .יאהר גאנ# א

 

 ווייס' חנני דוד ר"הר אויפגעטרעט
 האט עס

 יואל קרית אי
' הק המוסדות ממנהלי א"שליט

 דרשה אינהטלטסרייכער זיי
 מיט האט וועלכער

  .קינדער די באצויבערט

 


' ארי אהר
 ר"מוה אויפגעגעטרעט
 האט דא

 קינדער די פאר דרשה א מיט ו"הי אייזענבערג

 .תהלי אמירת פו
 חשיבות די איבער

� מקיי ו"הי ברוי
 לוי משה ר"מוה האט דערנא


 מהנה האט ער ווע
 מגרונו' ה כבד דע געווע


 חזנות הערליכע מיט באטייליגטע די געווע

 יצחק שלו ר"מוה פו
 פידל 
'מיט באגלייט

  ו"הי שעהר

 

  לו נאה כי לו יאה כי

נביע ברכותיו הנאמנה  מעומק לבבינו
עומד  נו החשובדיכ ידי"מול פני מע

  האבר� היקר ,לימנינו בכל עת

  ו"הישה דוד פרענקל מר "מוה

ב "בעיה' מגדולי עסקני קהלתינו הק
  לאנדא�

  ל טוב"לרגל הולדת בנו למז

יכנס  כ�, ר שכש� שנכנס לברית"ויה
וירווה , � טובי�לתורה לחופה ולמעשי

  .תו� הרחבת הדעתרב נחת דקדושה מ

  כעתירת וברכת

  המערכת
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 מתנות הערליכע געוואר
 פארטיילט איז דא

  .משתתפי אלע פאר

 
 - השרו� חבצלת תתעורר תהילי� אמירת ידי ועל-

 �•�  
  

 סאטמארער אי� דאורייתא ריתחא

 פארענטפער� צו כוללי� או� ישיבות

 א�שליט רבינו קושיית
 א"שליט רבי דער האט באריכטעט שוי
 ווי

 ישיבה די אי
 איבערגעלאזט בקודש כמנהגו

 אוי� געפאהר
 איז ער איידער בחורי די פאר

 לערנט'מ וואס סוגיא די אי
' קשי א, אפרוה

 .ישיבה די אי
 יעצט

 בני פו
 התאחדותינו קול מערכת האט אצינד

 א"שליט רבינו מר
 פו
' קשי די געווע
 מפי# ברק


 צענטער
 אלע איבער כוללי או
 ישיבות די אי

 הישיבות תלמידי או
 הכוללי אברכי די ווי


 צו דאורייתא בריתחא מייגע זי� זענע


  .'קשי ס'רבינ דע פארענטפער

 

 צו ווער
 אריינגעשיקט קענע
 תשובות די

, גליו
 אינע ערשיינע
 ה"אי וועט עס ווי מערכת


 מלכי שלח
 על זיי
 עולה ה"אי וועט עס או


  .א"שליט רבינו מר
 ק"כ רבנ
 מלכי מא

 �•�  
 

  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
  

 �•�  

 

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

BechatsrosSatmar@Gmail.com        
  

  אדער אראפצוגיי�, אונזער ליסטעארויפצוגיי� אוי� 
  מוז אריינגעשיקט ווער� א אימעיל אדרעס מיט א נאמע�  

  .פונע� ערהאלטער פו� יענער אדרעס או� שטאט ווי מע� וואוינט


