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:טבאריכ

א געגאנגע
 צו� "נעכט
 אווענט איז מר
 רבינו שליט

א "� קרית יואל שליט"שטוב פו
 הגאו
 הגדול דומ

ווי עס איז אוי� אנוועזנד געווע
 , בעל אגלי דבש

ובנו א "ד קארלסבורג שליט"צ גאב"מחותנו הגה

צו וואונטש
 מזל טוב לרגל א "משה שליט' ג ר"הרה

די שמחה במעונ� מיט די חתונה פו
 זייערע 

שיחיו וועלכע איז פאהרגעקומע
 די אייניקלע� 

  .פארגאנגענע ווא�

  

ביי דער באזו� איז אנטוויקעלט געוואר
 א שיינער 

 שבע ברכות ויו� שמועס בדברי תורה והלכה בעניני

   .האחרו
 דשבעת ימי המשתה או
 נא�

�•�  

  

קארלסבורג 'צ מ"שפעטער אויפדערנאכט איז הגה

א אוי! א "א געקומע
 צו מר
 רבינו שליט"שליט

קעלט א שיינער ווי עס האט זי� ווידער אנטווי באזו�

ט שני של גליות או
 "י מת ביווענינ' בהלשמועס 

א מכבד "או
 דערנא� האט דער רבי שליט, נא�

א צו פארהער
 "ער רב שליט'געווע
 דע� קארלסבורג


 צו� ידי הישיבה ואס איז דא
 געשטאנעמתלמ' א

  .שבת' הלגאנ� א אוי! "פארהער ביי מר
 רבינו שליט

�•�  

  

ד מיט גרינדונג "הוספת ספסלי היביהמ
  "י התורהיסוד"פו� כולל ערב 

  .טע עוו'15ד "אי� ביהמ 
 
פו
 די הערליכע  � קייט'נא� א רינגעלע אינעאי

' ק
 פו
 התאחדות אברכי� דקהלתינו האקטיוויטעט

איז נתייסד געוואר
 נא� א סני! , אי
 בארא פארק

יסודי "ער כולל ערב 'פונע� בארימטע
 בארא פארק

לש� וועלכער איז שוי
 ביז היינט מתנוסס " התורה

ולתפארת אי
 היכל בית מדרשינו הגדול אי
 בארא 

  .פארק

  

בית היכל אי
 נתייסד געוואר
 דער נייער סני! איז 

ווי אלס ראש הכולל איז . טע עוו'15מדרשינו אוי! 

יואל העני� הורווי� ' ג ר"רהאויפגענומע
 געוואר
 ה

צ "ע� פו
 הרהא אייד"ר דוד שליט"הרא ב
 "שליט

  .א"שליט. עווע ט'15רב דקהלתינו 

  

אוי! אצינד חדות אברכי� נעמט אדי הנהלת הת

רעסירט ינטוועלכע זענע
 פארא פרישע חברי הכולל

ווערט  עסכולל ווי אריינצוגיי
 אינע� מסגרת ה

חבורת יסודי "לערנט די טעגליכע שיעור פו
 גע

מר
 ק "כואר
 דור� וועלכער איז נתייסד געו" התורה

א או
 ווערט היינט צו טאג "שליטק "הגהרבינו 
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ש איבער דער גארער וועלט "אלפי אנגעלערנט דור� 

  .מידי יו� ביומו

  

  -כי ה� חיינו ואור� ימינו-
�•�  

  

זעלט� שיינע או� סוקסעספולע מסיבת 
מגבית השנתית פארגעקומע� אי� בני 

  'הק מוסדותינוברק לטובת החזקת 
  

גרויסארטיגע יערליכע מסיבה פארגעקומע� ברוב 
  האל-פאר והדר אי� די זאל� פו� גראנד

מיט די באטייליגונג פו� די גאנצע קהילה קדושה 
  א"שליט זקני  ונערי  אי� שפי� פו� ראש הישיבה

  

ק לסדר ויקהל האב
 זי� "מוצאי שב פארגאנגענע�

צונויפגעזאמלט די גאנצע קהילה קדושה אי
 בני 

 
ברק או
 אפגעראכט
 מיט גרויס ווארימקייט או

סוקסעס די יערליכע דינער לטובת החזקת המוסדות 

  .ו"המתנוסס לש� ולתפארת אי
 בני ברק יצ' הק

  

ר� די הנהלת די מסיבה איז געפייערט געוואר
 דו

המוסדות אינאיינע� מיט א שטאב עסקני� נמרצי� 

 
די וועד המגבית וועלכע האב
 לאנגע וואכ

צוגערישט או
 צוגעברענגט דע� סוקסעס פונע� 


ה
 אי
 די חלק פו
 , דינער העכער אלע ערווארטונגע

די זעלטענע רייכע פראגרא� או
 איבערהויפט די 

די ציבור האט זי� געוואלדיגע ריזיגע סכומי� וואס 

בייגעשטייערט לטובת המוסדות צו שטיצ
 די 

מבצרי התורה ומערכת החינו� אינערהאלב די 

  .מוסדות

  

האל וואו די -ביי� אריינקומע
 צו די זאל
 פו
 גראנד


האב
 די געטרייע עסקני� , מסיבה איז פארגעקומע

אי
 די צוויי זייט
 איז , אויפגענומע
 איש לפי כבודו

י
 אויסגעשטעלט די אלע טייערע או
 געווע
 שי

 
ווערדפולע זאכ
 וואס זענע
 אויסגעראפלט געוואר

  .אי
 ענדע פו
 די אוונט צוויש
 די תומכי המוסדות

 
די ריזיגע ציבור האט זי� געוואש
 צו די רייכע או

אויבנא
 האב
 , ברייטע סעודת מלוה דמלכא

ע 'די חשוב, באשיינט די חברי הנהלת המוסדות

או
 די רבני הקהילה , יצי תורה אי
 די מוסדותמרב

  .א"ובראש� דער ראש ישיבה שליט

  

 
א באזונדערע רוש� האב
 געמאכט די משוררי� פו

די קהילה וועלכע האב
 מהנה געווע
 מיט שיינע 

  .זמירות שירות ותשבחות

  

ר המסיבה האט געדינט דער חבר הנהלת "אלס יו

יקותיאל יצחק ברא� ' ר ג"ק הרה"המוסדות בנש

וועלכער האט ענטפאנגע
 דע� ציבור מיט א "שליט

כבוד או
 דא
 מכבד געווע
 א משפחה מיטגלידער 

יעקב ' ח ר"פונע� האלט
 חבר הנהלת המוסדות הרה

ל וואס די מסיבה איז נתנדב געוואר
 "הארטמא
 ז

  .לעילוי נשמתו

  

 פולקעפיגער די זי� האט הכבוד יראת מיט

 המסיבה לכבוד וברכה ת"ד שיינע די צו צוגעהערט


 ער האט באזונדער, א"שליט ישיבה ראש דער פו

 מיט
 המוסדות הנהלת געטרייע די משבח


 מקוה פראכטפולע נייע די לעצטנס אהערשטעל

  .י"קר פו
 סופר זוסמא
 יעקב' ר הנגיד פו
 לבו נדבת

  

אלס נוא� הכבוד האט אויפגעטרויט
 דער 

ב פה מפיק מרגליות "באקאנטער איש החינו� אי
 ב

א וועלכער האט "משה בלויא שליט 'הגאו
 ר

פארגאפט דע� ציבור מיט פייערדיגע רייד פיהל 

אזוי אוי� , מיט עצות או
 הדרכות אי
 חינו� הבני�

האט שטארק ארומגערעדט בשבח פו
 די מוסדות 

  .או
 די הייליגע ישיבה

  

נאכדע� איז פארגעקומע
 די מערערע גורלות אוי! 

ז איז נתכבד "מיט ברכהמ, אסא� ווערדפולע חפצי�
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י הרב אורי "געוואר
 דער חשובער אורח פו
 קר

יעריגער מרבי� תורה או
 רב - א לאנג"שוואר� שליט

  .פעלי� אינערהאלב די קהילה

  

נאכדע� איז די ציבור אהיי� מיט געהויבענע 

געמיטער נאכ
 מיטלעב
 אזא שיינע מעמד מפואר 

ומרומ� בשבת אחי� ג� יחד מיט
 איינציג
 ציהל צו 

או
 די חינו� ' יצ
 ווייטער די הייליגע מוסדות הקשט

  .הטהור

 

�•�  

  

 
  ,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


