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באריכט

א צירוק "היינט אינדערפרי איז מר
 רבינו שליט


 'נאכקומע
 למעו
 קדשו אי
 קרית יואל אנגע

� עטליכע וואכ
 אוי� אפרוה אי
 פאל� ווייל
 אוי

  .ספרינגס

  

א האט געדאווענט שחרית אי
 "דער רבי שליט

א האט "ד הגדול ווי דער רבי שליט"ביהמ

, געלייגט תפילי
 פאר הבחורי� חתני הבר מצוה

 ,ו"א פריעדמא
 הי"ר ליפא בהרמ"ב
 מוה' הב

' הב, ו"פריעדמא
 היהלוי ר אלעזר "ב
 מוה' הב

ר "ב
 מוה' הב, ו"יצחק מיטטעלמא
 היר "ב
 מוה

עציל יקי� גר אל"ב
 מוה' הב, ו"זלמ
 געלב הי

א "ר מענדל ווייס שליט"ב
 הר' הב, ו"פרענקל הי

פאלאטשעק דניאל ר "ב
 מוה' הב, ג"מ בישיב"ר

  .ו"הי

  -מתיי� לשל� �ברי-
 �•�  

  

  זמ	 כניסה אי	 קרית יואל

ה צירוק אנהייב
 די זמני "היינט נאכט וועט אי

כניסה אי
 קרית יואל בביתו נאוה קודש אוי� 

  .אזייגער או
 ווייטער 8:00פו
 . אוהעל קט

 �•�  
  

  

  

  הכנות לימי השמחה בחצרות קדשינו

אי
 די טעג פיבער
 האפטיג די הכנות לימי 

חתונה פו
 נכד די  –השמחה בחצרות קדשינו 

ה "א וואס עס וועט אי"ר
 רבינו שליטמ

יגע ווא# פאהרקומע
 ברוב פאר והדר קומענד

י
 דרשינו הגדול איתרו בבית מ' מיטווא# פ

  .ורגסבאמווילי

  

אוי# אי
 בארא פארק ארבעט
 די עסקני� מיט 

בע ברכות גרויס פלייס צוצושטעל
 דע� שבת ש

ראוועט ווער
 אוי� א ה דארט געפ"וואס וועט אי

  .געהויבענע� פארנע�

  

  ששו ושמחו בשמחת רבינו
  

  -פרטי� יבואו-
 �•�  

  

בבית � גלגל החוזר�וויכטיגע מסיבת 

  א�ד בית ברו� שליט�צ רב ביהמ�הגה

קומט היינט אווענט פאהר א אי
 קרית יואל 

אי
 " גלגל החוזר"מסיבת  רוויכטיגע-העכסט

א ב
 "יואל טייטלבוי� שליט' צ ר"שטוב פו
 הגה

 ,ד בית ברו#"א רב ביהמ"ינו שליטק מר
 רב"כ
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אזייגער אי
  6חברו
 אנגעהויב
 פו
  6אוי� 

  .אווענט

  

דער מסיבה איז געווידמעט להחזקת א גאהר 

ש וועכלער איז כסדר געווע
 "חשובער איד מאנ

בבחינת ביתו פתוח לרווחי� או
 היינט צו טאג 

� פו
 אר� ער ליידער צוקומע
 צו די הילד

  .אנדערע

  

ה באטייליג
 ביי אט דער "ל
 זי# אימאס
 ווע

ה פיר
 "באסעס וועל
 איאו
 , סיבהוויכטיגער מ

 9:00ד הגדול פו
 "דע� ציבור פו
 או
 צו� ביהמ

אזייגער צו פארגרינגער
 פאר די  11:00ביז 

העיר זי# משתת� צו זיי
 ביי דער  תושבי בעושח

  .טגיע מסיבהכווי

  

  -קומט אי� די מאס�-
 �•�  

  

  סעודת הילולא היינט נאכט 

  אי	 בית מדרשינו אי	 מאנסי

היינט נאכט וועט אי
 בית מדרשינו אי
 מאנסי 

געפראוועט ווער
 א סעודת הילולא צו די 

או� , ע"ק בעל עצי חיי� זי"יארצייט פו
 מר
 הגה

  .נא# מעריב 9:45

  

  -זכותו יג� עלינו-
 �•�  

  

 אנטווערפע	 אי	 כוללינו פאר דינער

 �סוקסעס געוואלדיגע מיט אפגעראכט	
 אלע פו
 ציבור קאלערפולער או
 שיינע גאר א


 אנטווערפע
העיר  תושבי קרייז
 או
 שיכט

 דינסטאג פארגאנגענע� דע� זי# האב
' שיחי

 דינער יערליכ
 ביי� געווע
 משתת� בא' פ נאכט

 פו
 זאל
 די אי
 געוואר
 אפגעראכט
 איז וואס

 התורה מבצר הערליכ
 דע� לטובת, "רחל בית"

 שטייט וואס, סאטמאר'ד משה ויואל כולל

, א"שליט ק"הגה רבינו מר
 ק"כ בנשיאות

 בעריש ישכר' ר צ"הגה הכולל הראש ובהנהלת


' הק רבינו מר
 תלמידי מחשובי א"שליט קאה

 מסלתה יונגעלייט צענדליגע לערנע
 עס ווי, ע"זי

  .המעטירה קהלתינו פו
 ומשמנה

 

 צ"הגה: דרשות מיט ט
אויפגעטרע האב
 עס

 ברו#' ר הגאו
 הרב, א"שליט הכולל ראש דער

" חיי� תורת" הכולל ראש א"שליט וואסינג

 כולל די מיט אינאיינע� לערנט וועלכע


'שעה פארמיטאג די אי
 אינגעלייט 
 האט או

פו
 די חשיבות  הרגשי� זיינע ארויסגעברענגט

 אהר
' ר צ"הגה או
, פו
 אט דע� בארימט
 כולל

 האט וועלכער הדת מחזיקי ד"גאב א"שליט שי�

 דע� לכבוד וברכה תורה דברי געווע
 משמיע

  .מעמד

 

 די געהאט ציבור דער האט ספעציעל

 פונע� וברכה תורה דברי די הער
 צו געלעגנהייט


 סאטמאר ק"אבדק צ"הגה" הכבוד נוא�" חשוב


 אנגעווארעמט האט וועלכער א"שליט לאנדא

, דיבורי� ווארעמע זיינע מיט ציבור דע�

 עטליכע או
, התורה החזקת בנוגע ארומרעדנדיג

  .והבנות הבני� חינו# בעניני יסודות וויכטיגע

 

  יקי� אשר ברו�-
  -הזאת התורה דברי את 

 �•�  
  

� הנהלת מוסדות יטב לב�  �יישר כחכ

אי
  די טעג א גרויס דערלייכטערונג הערשט

, ק"אונזערע הייליגע מוסדות יטב לב בארה

ה "נאכדע� וואס פארגאנגענע סו� ווא# איז ב

ל
 נא# א געהאלט פאר די כלי הגעלונגע
 צו צא

פאר וועמע
 מע
 , קודש פו
 די הייליגע מוסדות
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געהאלט  האט איצט באוויז
 צו באצאל
 דאס

  .ט"אוי� חודש אלול העעל

דאס צווייטע  -דאס אויסצאל
 נא# א געהאלט 

איז ערמעגליכט  - ! געהאלט אי
 איי
 חודש

אנשי שלומינו געוואר
 דורכדע� וואס 

ובפרט אנשי שלומינו אי
 בארא , אומעטו�

 
פארק האב
 דערהערט דע� קריאת הקודש פו

בתי א ביי� עצרת ר"ק שליט"ק מר
 רבינו הגה"כ

זי# אי
 די לעצטע וואכ
 האב
 או
 , ומגבית חירו�

דור# , מיט גאר שיינע סכומי�באשטייערט 

הנהלה האט געהאט די היזיגע וועלכע די 

מעגליכקייט צו שיק
 פו
 דאהי גרעסערע 

ו
 צוזאמע
 מיט דע� וואס די הנהלה א, סכומי�

דארט האט זי# אנגעשטרענגט צו שאפ
 די 

ה געהאט די "ט מע
 בהא, איבעריגע געלטער

  .מעגליכקייט אויסצוצאל
 נא# א געהאלט

  

גלייכצייטיג האב
 אוי# געהאט א חלק דערי
 די 

אריבער טויזענט נשי� צדקניות תחיו אי
 קרית 

וועלכע האב
 אי
 די לעצטע וואכ
 זי# , יואל

די צענדליגער קלענערע פארטיס באטייליגט ביי 

וואס איז אפגעראכט
 געוואר
 איבער די גאנצע 

האב
 , ובזכות נשי� צדקניות נגאלו, שטאט

 
זייערע ברייטהארציגע נתינות פיל צוגעהאלפ

פאר די חברי הנהלה צו קענע
 אויסלייז
 די כלי 

דורכ
 צאל
 נא# א , קודש פו
 זייער ענגשאפט

  .חודש געהאלט

  

רויסצוברענג
 די געוואלדיגע הרחבת איבעריג א

ע 'הדעת וואס דאס האט געשאפ
 ביי די חשוב

וועלכע קענע
 ווייטער אנגיי
 , כלי קודש שיחיו

 
מיט די הייליגע ארבעט פו
 חינו# הבני� נאכ

דאס איז . קריג
 דאס געהאלט אוי� נא# א חודש

ש "אויסער דע� וואס דער עצ� פאקט אז אנ

ויסטערלישע שוועריקייט
 זענע
 ווַא# צו די א

דאס אליינס האט זיי , וואס זיי גייע
 ליידער דור#

 
געשיקט הויפענס מיט חיזוק צו קענע
 דורכגיי


  .די שווערע צייט

  

ק "די חברי הנהלה סיי פו
 דאהי או
 סיי פו
 ארה

זענע
 אויסטערליש דאנקבאר פאר די אלע וואס 

האב
 זי# אנגעשטרענגט ביי די איצטיגע 

או
 ארבעט
 , ערדערארענטליכע אקציעאויס

אצינד ווייטער אוי� פארשידענע פראנט
 צו 

זאל 'כדי מ, שאפ
 פרישע גרויסע סכומי� געלט

קענע
 ווייטער צאל
 פאר די כלי קודש אוי� די 

איבעריגע חדשי� וואס מע
 איז נא# דערווייל 

  .שולדיג

 
ווער עס וועט העלפ� מיינע מוסדות וועל אי� נישט -

  - )ע"ק בעל דברי יואל זי"מר� רביה(שולדיג בלייב� 
 �•�  

  

  קעט אי	 ירושלי� לטובת דע� באנ

  שהויואל מכולל 

די אי
  –קומט אצינד  ק"עיהאי
 ירושלי� 

א ענגער באנקעט פאהר  –
 'אווענט שעה

ויואל החזקת דע� ארטיג
 כולל למצוייני� ל

משה וועלכער איז דארט מתנוסס לש� 

  .ולתפארת

  

ר "ח מוה"ומט פאהר בבבית הרהקמסיבה ר עד

ווי א , ו"ראל מרדכי פעלבערבוי� הייש

ור פו
 תומכי� זענע
 זי# משתת� בגערופענער צי


 תורה פעסטונג מחזק צו זיי
 דע� געוואלדיג

ק ירושלי� וועלכער איז פו
 די שרישי� "בעיה

  .פו
 קהילתינו המעטירה

 �•�  

  

 

  ,בילדער, נייעס�, דער אימעיל פונע� מערכת פאר קאמענטאר�

  :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�  

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


