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באריכט
  

 :בשעה טובה ומוצלחת
א לאזט זי� ארויס "מר� רבינו שליט

בעבור "אוי� די מסע הקודש 
  צו די שטאט סיגוט" אבותינו

  
  

א או� די "ווי געפלאנט האט דער רבי שליט

פמליא געדארפט ארויסרייז� היינט נאכמיטאג 

, קיי� פראנקפורט או� פו� דארט קיי� בודאפעסט

אבער צילוב די שווערער וועטער איז דער 

ס וועלכע 'פליגער געווע� צוויש� די פולע פליגער

  .זענע� אפגעלייגט געוואר�

  

 6:00ס או� דעראיבער איז היינט פארטאג 

א ארויסגעפלויג� פו� "אזייגער מר� רבינו שליט

  .פעלד קיי� מיאמי פלארידא- נוארק לופט

  

א איז אנגקומע� איז "תיכ  ווע� דער רבי שליט

א צוגעפאר� מיט� קאר פו� הרבני "דער רבי שליט

ו צו� "יצחק מארקאוויטש הי' הנגיד ר

א איז "ד ווי רבינו שליט"קרעסטירער ביהמ

ש וועלעכע "ומע� געוואר� דור# זקני אנאויפגענ

, געפונע� זי# דארט אי� די ווינטער חדשי�

א געשטעלט "דערנא# האט זי# דער רבי שליט

נאכע� דאווענע� זענע� די זקני , דאווענע� שחרית

א "ש דורכגעגאנגע� ביי מר� רבינו שליט"אנ

   .להתבר#ולבר# 

  

א אריבער אוי  א "דערנא# איז מר� רבינו שליט

מסיבת לחיי� צו� שטוב פו� קרעסטירער רב 

  .א"שליט

  

א אריבער צו� שטוב "דערנא# איז רבינו שליט

ו ווי "יצחק מארקאוויטש הי' פו� הרבני הנגיד ר

  .א האט געגעס� פת שחרית"רבינו שליט

  

ג ראש ישיבה דמיאמי "דערנא# איז הרה

א אריבערגעקומע� אוי  א באזו# צו מר� "שליט

  .א"רבינו שליט

  

א אריבער צו� שטוב "דערנא# איז רבינו שליט

ו ווי דער רבי "ר אנשיל פאלקאוויטש הי"פו� מוה

  .א האט ארויפגעלייגט א מזוזה"שליט

  

א ארויסגעפאהר� "דערנא# איז דער רבי שליט

א האט "צו� לופט פעלד ווי דער רבי שליט

  .געדאווענט מנחה אי� א פריוואטע צימער
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א אויפ� וועג קיי� "טאצינד איז רבינו שלי

א וועט "י שליטפראנקפורט פו� ווי דער רב

בודאפעסט או� פו� דארט קיי� פאהר� קיי� 

  .איהעל

  
  =כי מלאכיו יצוה ל#לשמר# בכל דרכי#כי מלאכיו יצוה ל#לשמר# בכל דרכי#כי מלאכיו יצוה ל#לשמר# בכל דרכי#כי מלאכיו יצוה ל#לשמר# בכל דרכי#=
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        שמעו� לסמו� עליו' הוא ר" כדאי"

ה פאהר דער "היינט דינסטאג קומט אי

ראפעל ווי עס וועט " כדאי"גרויסארטיגער 

אויסגעצויג� ווער� דעי� גרויס� פרייז פו� דריי 

  .60,000א ס# הכל פו�   20,000מאל 

געדענקט דער ראפעל איז געווידמעט צו שטיצ� געדענקט דער ראפעל איז געווידמעט צו שטיצ� געדענקט דער ראפעל איז געווידמעט צו שטיצ� געדענקט דער ראפעל איז געווידמעט צו שטיצ� 

די הייליגע פעולת החסד צדקת רבי מאיר בעל די הייליגע פעולת החסד צדקת רבי מאיר בעל די הייליגע פעולת החסד צדקת רבי מאיר בעל די הייליגע פעולת החסד צדקת רבי מאיר בעל 

        ....י כולל עצי חיי�י כולל עצי חיי�י כולל עצי חיי�י כולל עצי חיי�""""שעשעשעשע. . . . הנסהנסהנסהנס
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  ,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


