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באריכט

  א"ליטבאזו
 ביי מר� רבינו ש
א "נעכט
 נאכט איז געקומע
 צו מר
 רבינו שליט

א "א
 שליטטשפאלטי'ר מ"אוי� א באזו� האדמו

פו
 בארא פארק ווי עס האט זי� פארמירט א 

  .שיינער שמועס
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א "היינט אינדערפרי האט דער רבי שליט

שיעור  –געדאווענט שחרית אי
 ישיבה גדולה 

 א"
 דאווענע
 האט דער רבי שליט'נאכ', ב

או
 דערנא� , לי!געזאגט א שיעור בספר תה

 
זענע
 די תלמידי הישיבה דור� נעמע
 שלו! פו

  .א"
 שליט'רבי

  

געגאנגע
 צו! בית א "דערנא� איז דער רבי שליט

השחיטה ווי ער האט אפגעשטאט דע! 

  .וועכענטליכער באזו�
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ה זיי
 זמ
 כניסה אי
 "היינט נאכט וועט אי

  אויפדערנאכט 11:00 ביז 8:00פו
  וויליאמסבורג
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ו "מאיר הירש הי' ח ר"באזו
 פו� הרה
  ק"אי� ירושלי� עיה' אי� מוסדותינו הק

 באזוכט האט דאנערשטאג ווא� פארגאנגענע


 הרבני טגאס גרויסער א ק"עיה ירושלי! אי

 קריתפו
  המוסדות מנהל ו"הי הירש מאיר הנגיד

  .יואל

  

 געווע
 באריכטעט שוי
 ווי איז וואס גאסט דער

 לטובת דינער יערליכע
 ביי! הכבוד אורח דער

 אריבער איז, ירושלי! אי
 למצויני! כולל דע!

 אויג דע! אויג
 זיינע מיט קוק
 כולל צו!

 המסללי! ציו
 אברכי די ווי בילד עפארכאפנד

  .הדחק מתו� תורה לערנע
 או
 זיצ
 מפז

 


 אי
 פלאצירט איז וואס כולל דע! באזוכ
 נאכ

 גאסט דער איז משה בר� ד"הביהמ היכל

 ער דער ווי ת"הת בני
 דערנעבנדיגע
 צו אריבער

 פו
 ארויס או
 ת"ת פו
 כיתות די באזוכט האט

 לייג
 מלמדי! זייערע וואס כוחות די התפעלות


 לנו הסלולה בדר� הקודש טהרת על אריי

 רבינו א מר
"טיבלח או
 ע"זי' הק מרבותינו

  .א"שליט
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 פארגעקומע
 איז ת"הת כיתות די גיי
 ארו! נאכ

 די ווי ת"ת פו
 זאל עס אי
 מעמד ספציעלער א

 וואסאי
 די צייט  תהילי! געזאגט האב
 קינדער

 
 אי
 'ציו
 הק אויפ
 געווע
 איז א"שליט רבינומר

 מכובד איז תפילה בעל אלס ,סיגוט שטאט


 שבירושלי! הדעת נקיי די פו
 איינער געוואר

, א"שליט דאווידאוויטש ראוב
 צבי ח"הרה

 מנהל דער אויפגטרעטע
 האט דערנא�

  .ו"הי יאקאב ישכר ר"הר' הק מוסדותינו

 


 היכל צו! אריבער גאסט דער איז דארט פו

 לערנע
 או
 זיצ
 חמד בחורי די ווי, קטנה הישיבה

 אריבער איז גאסט דער, רבה יגיעה א מיט


 פו
 געווע
 נהנה שטארק או
 בחורי! די צוויש

 האט גאסט דער, ישיבה וואקסנדע

 די פאר ווערטער אפאראויפגעטרעט
 מיט 

 .בחורי!
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לטובת צרכי החג  קאמפיי� אי� לאנדא�
 אי� ירושלי�

 טעג די אי
 זי� גרייט
 לאנדא
 אי
 שלומינו אנשי

 י"שע" נשואות עיניה!" אקציע גרויס
 צו!

 צאלט וועלכע, משה ויואל וחסד צדקה מפעל

 עניי נפשות טויזנטער פאר החג צרכי אלע אויס

  .שמש בית, ירושלי! – ק"ארה

 


' ר ח"הרה לאנדא
 אי
 זי� געפינע
 טעג די אי

 קהל מראשי ו"הי פעלבערבוי! מרדכי ישראל

 מפעל ר"יו – ירושלי! סאטמאר'ד לב יטב

 לכל נמר& עסק
 דער אוי� אזוי או
, וחסד צדקה

  .ו"הי יאקאב לייב יוס� ה"מו קדשינו

 

 ארויס העלפט, לאנדא
 תושבי שלומינו אנשי

  !ק"עיה ירושלי! אי
 ברידער אייער

 

 - נאכפאלג
 וועל
 פרטי� מער-
�•�  

  
  

 

  ,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


