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באריכט

  

א "היינט אינדערפרי האט דער רבי שליט

שיעור  –געדאווענט שחרית אי� ישיבה גדולה 

ת דהאי "� ת"לרגל די חתימת ימי השובבי' ד

  .א"שעת

�•�  

  

  אלנפל גדול בישר
היינט נאכמיטאג איז געקומע� די בשורה איבער 

הלוי די פטירה פו� הרב הגאו� הצדיק רבי יודא 

ק שומר שבת אי� "ק דק"ל אבד"טירנויער זצ

וועט ' יאר די לוי 88בארא פארק אי� עלטער פו� 

פו� בית מדרשו  6:30ארויס גיי� היינט נאכט או� 

  .טע סט'53או� . טע עוו'13אוי$ די 

  

י� ניו דשערסי ווי דער נפטר וועט אויפ� וועג קי

  ער חלקה'קומע� לקבורה אי� די קאסענ
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  הכל הול� אחר החתימה
ק "ק פארטאגס די לעצטע ערש"מארג� ערש

א וועל� זי' "ת דהאי שעת"� ת"לימי שובבי

ש צוזא� נעמע� אי� אלע צענטער� פו� "אנ

  .למעמד בקשת רחמי�' קהלתינו הק

  

א וועט מארג� אריי� קומע� צו "מר� רבינו שליט

אי� ' ד הג"אי� בימפארטאגס  5:00תהלי� או� 

  .קרית יואל
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פרחי עסקני� אקציע לטובת מוסדות 
  יטב לב

" אקציע העסקני� פרחי" וואכענדיגע יעדע די

 סומע מינימאלע די פרייטאג היינטיג� ערווארט�

 זיי� וועט וואס הגורלה ספעציעלע די ביי $2 פו�

 די פו�" התבשיל בית" דע� לטובת געווידמעט

 העסקני� פרחי די. ק"בארה לב יטב' הק מוסדות

 ארומצוגיי� מטריח זי' פרייטאג ווא' יעדע זענע�

 אונטערנעמע� ביי� או�, זעקלע' לב יטב די יטמ

 קוק�, אקציע איינמאליגע זעלטענע די ווא' די

 או� זיי� מחזק זיי זאל מע� אז ארויס שטארק זיי

 מע� וועלכע דור' $2 פו� סומע די ווא' די שענק�

 א אוי$ גורל ספעציעל� אינע� אריינגיי� קע�

  .סעט פלאש וויי� הערליכע

 

 מע� קויפט $2 בלויז מיט: געדענקט-
  -זכותי� זעלטענע איי� זי�
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  ברו� דיי� האמת
נעכט� איז אי� בארא פארק פאהרגעקומע� די 

ה בת "מירל גאלא ע' הרבנית חיפו� ' לוי

, א"ק וואודיסלאוו שליט"צ אבד"א הגה"יבלחט

דינט אלס מנהלת עלאנג ג וועלכער האט יאהר�

אי� אינג� עלטער , אי� בית רחל אי� בארא פארק

יאהר נאכ� נישט זיי� געזונט פאר לאנגע  49פו� 

  .ע"יאהר� ל

  

איז ארויס נעכט� אינדערפרי פו� ' די לוי

ד אי� בארא פארק ווי עס "ער ביהמ'וואדעסלאוו

האב� באגלייט הונדערטער תלמידות וועלכע 

או� עס האט , ר געזעגנטהאב� זי' גאהר שווע

פ "- דקהלתינו ב"צ דומ"מספיד געווע� הגה

א בש� די הנהלת המוסדות או� דער וועד "שליט

  .החינו'

  

ח "ה איז געקומע� לקבורה אי� ביה"די נפטרת ע

אי� קרית יואל איבערלאזענדיג חושבע קינדער 

חיי� אהר� אונגאר ' ג ר"ובתוכ� הרה, שיחיו

אי� . אכט סט. סט '- דקהלתינו הק"א מו"שליט

  .וויליאמסבורג

  

ער 'די משפחה זיצט שבעה אי� וואדיסלאוו

סטע גאס אי� בארא '47 1546ד אוי$ "ביהמ

  .פארק ביז דינסטאג אינדערפרי

  

אי�  אווענט א וועט זיצ� היינט"דער דיי� שליט

  .בעדפארד עוו 650 $וויליאמסבורג אוי

  
  ובלע המות לנצח

  - בשורות טובות-
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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


