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באריכט

אט נעכט
 נאכט פארלאזט א ה"מר
 רבינו שליט

ווי דער רבי האט געוויילט וועג
 די מעקסיקא 

אבער דער  ,אויפ
 וועג קיי
 ניו יארק, שחיטה

יע אי
 ניו יארק או
 שווערער וועטער סיטואצ

גער צו ומגעגנט האט נישט ערלויבט די פליא


או
 צוליב דע� האט דער פליגער פו
 , לאנד

 .א געמוזט לאנד
 אי
 וואשינגטא
 די"שליט
 'רבי

  .סי

  

קומע
 אנגע א איז אהי
"ווי נאר דער רבי שליט

גליי� ' האב
 זי� די עסקני קהלתינו הק

אריינגעווארפ
 אינע� הינזיכט או
 נא� גרויסע 

לייב ' טערווע� פו
 הרב ארינשתדלנות או
 אי

ו ביי די "וויזעל הי' משה ארי' או
 ר, ו"גלאנ� הי

ווי סענעטאר יוס  ליבערמא
  ע בעאמעטעהויכ

�א אראפגעפירט "איז מר
 רבינו שליט,  או
 נא

געוואר
 פונע� פליגער גליי� צו א פריוואטער 

ו "ציממער מיט די היל  פו
 הרב לוי ש� טוב הי


ווי עס האט שוי
 דא
 , פו
 וואשינגטא

אפגעווארט א מני
 וועלעכע זענע
 ספעציעל 

ו
 באלטימאר א דאנק די געקומע
 צו פאהר
 פ

א איידע� פו
 "היל  פו
 הרב אייכענשטיי
 שליט

א רב "אונסדארפער שליט' יעקב אלי' ג ר"הרה

פו
 או
 די חברה הצלה  ,ראשית חכמה' דק


 מיט געברענגט א ספר זיי האב או
, באלטימאר


  .תורה או
 מע
 האט זי� געשטעלט דאווענע

  

טעלט שפעטער מיטאג צייט האט מע
 זי� געש

א "או
 דא
 איז דער רבי שליט, דאווענע
 מנחה

געפאר
 אוי  ווערדישניע פו
 ווי דער רבי 


 בא
 קיי
 'א איז אויפ
 וועג אצינד מיט,שליט

  .פעלד אי
 ניו דערשזי- נוארק לופט

�•�  

  

  !היו�! תושבי קרית יואל
א מאסיווע השתתפות פו
 תושבי קרית יואל 

ו
 קר
 איז ערוואטעט היינט נאכט אי
 זאל פ

ביי� גראינדיעז
 מעמד חיזוק  ויואל משה

  ".נטרונא"ודות להחזקת דע� בייליג
 מוסד היס

  

 
עס איז שוי
 היינט איבערגי ארויסצוברענגע


 ציבור אנשי שלומינו תלמידי וחסידי 'פאר

דיג געטריי צו די 'סאטמאר וועלכע זענע
 אמת

דאס , שיטה הקדוש פונע� הייליג
 ויואל משה

ו
 די עקזיסטענ� או
 אקטיוויטעט
 פו
 נחיצות פ

  .אט דע� הייליג
 מוסד
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ה ארויסווייז
 "או
 טאקע דערפאר וועט זי� אי


 שטיצ
 'היינט נאכט א שטארקע הערצה גורכ


או
 מיט דע� האב
 א , דע� מוסד בגו  ובממו

קליינער חלק אי
 זייער געוואלדיגע ארבעט 

וועכלער איז מקדש ש� שמי� מסו  העול� 

  .ד סופווע

  -אלי' מי לה-
�•�  

  

 צוגעגרייט איז ארט דעגזינירט ספעציעל
 מעמד דע� ביי" שרייבער קוויטל" פאר

  ט"הבעל תרומה' א" המשכה"
 

 איבערגעב� קענע� מע� וועט קוויטלע�
 רבינו מר� פו� לידיו מעמד נאכ� גליי�

 א"שליט

 גדולה הישיבה לטובת דינער יעריגער-היי דער

 וואס כנסיות עטליכע פו
 קאמבאנאציע א איז

 לעצמו כדאי איז זי� פאר איינע יעדע


 אלפי פו
 שטרא� מאסיווער א צונויפצוברענג

  .רבתי ברוקלי
 תושבי סאטמאר חסידי

 


 זיי
 וועט הישיבות יו� אינע� הויכפונקט
 די פו

 ארויסצובאגלייט
" לשלו� צאתכ�" מעמד דער

 איידער א"שליט רבינו מר
 העדה מנהיג דע�

 נסיעה די אוי  ארויס זי� לאזט א"שליט רבי דער

 ע"זי הקדושי� אבותיו מנוחת מקו� זיי
 צו פוקד

 סיגוט האבות עיר אינע� באהאלט
 ליג
 וואס

 מר
 זקינו פו
 קדישא דהילולא יומא לרגל, ו"יצ

  .ע"זי טוב יו� קדושת בעל ק"הגה

 

 רבי דער איידער טעג געציילטע בלויז זייענדיג 

 דא איז, נסיעה די אוי  ארויס זי� לאזט א"שליט

 קענע
 צו ציבור  ביי� אינטרעסע שטארקע א


 וואס, א"שליט 
'רבי פאר
 קוויטלע� איבערגעב

 אוהל הייליג
 אינע� פארליינע
 זאל רבי  דער

 צדיקי זקיניו עליו
 קדושי די פו
 מנוחת� מקו�

 ימי כל האב
 וועלכע ע"זי לדורותיה� סיגוט בית

, קינדער אידישע פאר ישועות ט'פועל'גע חייה�

 אי
 הקדוש אוהל דער איז נפרדו לא ובמות�

 אלס טאג היינטיג
 צו� ביז באקאנט גוט סיגוט

 עניני� דיגע'הפלא זענע
 איד
 וואו קדוש מקו�

  .לטובה עניניה� בכל להוושע

 

 משמשי� די וועל
 מעמד גרויס
 דע� לכבוד

 שרייב
 וואס א"שליט ר"אדמו ק"כ בבית בקודש

� אינע� ארט ספעציעל
 א אוי  זיצ
, קוויטלע

 שרייב
 קענע
 וועט מע
 וואו, זאל קעסיל ראז

� א זיי
 וועט מעמד גרויס
 נאכ
 או
, קוויטלע

 מרו
 כבני דורכצוגיי
 געלעגענהייט ספעציעלע

 או
, פרידה בברכת צדיק מברכת זיי
 צו מקבל

 פו
 לידיו קוויטלע� די איבערצוגעב
 דערביי

  .א"שליט 
'רבי

 

 ארט זייער אוי  זיצ
 וועל
 שרייבער קוויטל די


 איז עס או
, מעמד גאנצ
 דע� במש� זאל אי

 כדי, פריער וואס טישל צו� צוצוקומע
 ראטזא�

 .שורות לענגערע פארמייד
 צו
 �•�  

 
 געצויג� וועט" גורל נסיעה" ספעציעלע

� פו� סכו� מיט� משתתפי� אלע פאר ווער
250 $�  ארט אויפ

 
 צו גורל אי� אריינגיי� וועל� משתתפי�

� מיט� צוזאמע� נסיעה מיטהאלט� קענע
 א"שליט �'רבי


 מיט
" הישיבות יו�" פונע� קאמבינאציע א אי

 גרויסארטיג
 ביי� וועט" לשלו� צאתכ�" מעמד

 ספעציעלער א ווער
 געצויג
 המשכה מעמד

 ה"אי וועט בגורל זוכה דער וועלכע מיט גורל


 מסע דע� מיטצוהאלט
 מעגליכקייט די האב

  .סיגוט האבות עיר צו�" אבותינו בעבור" הקודש
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 דער ווערט היינט ביז יאר
 אלע ווי

 כדי פאררופע
 ספעציעל מעמד גרויסארטיגער

 וועלכע אי
 סכומי� פאנטאסטישע די שאפ
 צו

 אנגיי
 קענע
 צו זי� נויטיגט הישיבה הנהלת די

 זי� נויטיגט ספעציעל. ארבעט הייליגע די מיט

 קעש" סכומי� גרעסערע אי
 הישיבה הנהלת די


 וויכטיג קריטיש זי� פעלט וואס" פלא� אויפ

 אנפיר
 פו
 הוצאות טעגליכע-טאג די פאר אויס

 היכלי די ווי פראיעקט
 מאסיווע אזעלכע

  .יואל קרית אי
 גדולה הישיבה

 

 וואס מיטצוברענג
 ציבור דע� זיי
 צו מזרז כדי

 ווייטער יאר דאס איז" פלא� אויפ
 קעש" מער

 קעש גרויסארטיגע די געוואר
 פראקלאמירט

 דאס אבער, באריכטעט באזונדער ווי, גורלות

- הויפט" ספעציעלער דער צוגעקומע
 איז יאר

 רומעניע קיי
 טיקעט א אוי  גורל א" געווינס


  .הקודש מסע דע� מיטצוהאלט

 

 פו
 סכו� מיט
 באשטייער
 זי� וועל
 וואס אלע

 אריינגיי
 ה"אי וועל
, הדינער מעמד ביי�$ 250

  גורל דער". גורל נסיעה" גרויסארטיג
 אינע�

 או
, הדינער מעמד נאכ
 תיכ  ווער
 געצויג
 וועט

 נאכ
 תיכ  וועט בגורל זוכה גליקליכער דער

, נסיעה די אוי  ריש
 אנהייב
 זי� קענע
 מעמד

� די מיט אינאיינע� וועג אויפ
 ארויסצולאז
 זי

  .א"שליט רבי דער ובראש� מיטרייזענדע פילע

�•�  
  

  

  ניחו� אבלי�
ר "מערא ב' משפחת האשה החשובה מרת חי

ק זיצ
 טייל "ה גאלדמא
 פו
 ארה"מאיר ע

קינדער שבעה אי
 מאנסי אי
 שטוב פו
 איר 

  .מארטא
 159איידע� אוי  

  

  .אינדערפימע
 זיצט שבעה ביז מאנטאג 

  

  ובלע המות לנצח
  -בשורות טובות-

 �•�  
  

 
  ,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�  

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


