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:באריכט

דינער השנתי לטובת כולל עצי חיי� 
  ומסיבת שבע ברכות

גאהר א שיינער מעמד איז דע� פארגאנגענע� 

ש "ק געפראוועט געוואר� במעמד אלפי אנ"מוצש

וועלכע זענע� זי� צוזאמעגעקומע� מחזק זיי� דע� 

וועלכער שטיצענדיג  –הייליג� כולל פו� בני ברק 

דע� כולל איז מע� איז ממשי� דע� שלשלת הזהב 

 –קאסע " מאיר בעל הנס' פו� די סיגוטע ר

נע� מיט די צענטראלער שבע ברכות לרגל אינאיי

  .השמחה בחצרות קדשינו

  

ר "ר האט געדינט דער פה מפיק מרגלית הר"אלס יו

או� עס האט אויפגעטרעט� , ו"הערשל פריעדמא� הי

א "דייטש שליט' מתתי' ג ר"אלס נוא� הכבוד הרה

ק וועלכער האט "רב רמת שלמה אי� ארה

ער האט איבערגעגעב� זיי� עדות נאמנה וואס 

מיטגעלעבט באזוכנדיג אי� היכל הכולל די 

  .פארגאנגענע ווא�

  

אז מר� רבינו ' דערנא� האט מע� געהאט די זכי

א האט משמיע געווע� דברות קודש ווי דער "שליט

א האט ערווענט די גרויסקייט פו� שטיצ� "רבי שליט

או� נא� די דברות קודש האב� , דע� הייליג� כולל

ו או� "יודא יושע פריעדמא� היר "אויפגעטרעט� הר

ו אויפגערעט� מיט דברי "ר ישאל שפריי הי"הר

  .בדחנות לכבוד די שמחה

�•�  

  

  בקודש פנימה
נעכט� פארמיטאג זענע� דייני קהילת בעלזא 

א פו� בארא פארק אי� באגלייטונג פו� ארו� "שליט

אברכי הכולל פו� בעלזא אריי� אל הקודש פנימה  30

ווי , בית השחיטה אי� קרית יואל� באזוכ� אי� 'נאכ

  .ועניני שחיטה' מע� האט ארומגערעדט בהל

�•�  

  

  שבע ברכות בחצרות קדשינו
שיינער שבע ברכות איז געפראוועט געוואר� א 

ד אבני צדק לכבוד "נעכט� נאכט אי� היכל ביהמ

ד "צ רב הביהמ"נישואי ב� הגה –שמחת בית רבינו 

  .א"שליט

  

עצי תמרי� האט זי� דער ציבור תושבי השכונת 

געוואש� צו א ברייטע סעודה או� עס האב� 

או� דערנא� , אויפגעטרעט� עטליכע בעלי דרשני�

  .א משמיע געווע� דברות קודש"האט דער רבי שליט

נא� די דברות קודש זענע� עטליכע אינגעלייט ארוי# 

  .אויפ� טיש משמח זיי� לכבוד די שמחה

�•�  
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אינדערפרי  א האט היינט"מר� רבינו שליט

ווי ' שיעור ג –געדאווענט שחרית אי� ישיבה גדולה 

' א האט געלייגט תפילי� פאר הב"דער רבי שליט

ו "ר חיי� משה ביטמא� הי"חת� הבר מצוה ב� מוה

  .פו� קרית יואל

�•�  

  

לטובת " שלא יבוטל התמיד"מעמד 
  'שיעור ד –ישיבה גדולה 

ה הונדערטער תושבי קרית "היינט נאכט וועל� זי� אי

יואל צוזאמענקומע� ארויסווייז� שטיצע או� חיזוק 

ביי� ', שיעור ד –פאר די הנהלת הישיבה גדולה 

להחזקת " מעמד שלא יבוטל התמיד"גרויסארטיג� 

ה פאהרקומע� אי� "וועלכער וועט אי, הישיבה

  .חברו� גאסגראנדיעז� זאל אי� בני� הישיבה אוי# די 

  

די אקטיוויטעט� או� אירע מעלות פו� די ישיבה 

איז היינט ברייט בארימט ' גדולה שיעור ד

או� , אנערהאלב חצרות קדשינו ברוחניות ובגשמיות

אוודאי פארשטענדלי� אז מיט דע� קומט מיט די 

, דיגע אימפעריע'ריזיגע קאסט� פו� אט אזא תורה

תושבי קרית יואל ה אנשי שלומינו "כ וועל� זי� אי"ע

ה "גאר ווארע� אנרופ� ביי� מעמד וועלכער וועט אי

ק מר� רבינו "פאהרקומע� בהשתתפות ובראשות כ

וועלכער וועט , ראש הישיבה –א "ק שליט"הגה

  .ה משמיע זיי� דברות קודש לכבוד המאורע"אי

  

  -שטיצט די הייליגע ישיבה-
�•�  

  

  מסיבות אי� וויליאמסבורג נעכט� נאכט

נעכטן נאכט האבן זיך הונדערטער אנשי שלומינו 

תושבי וויליאמבורג באטייליגט ביי די מסיבת 

סאטמאר מאנטריאל 'ד" אור תורה"לטובת ישיבת 

ר אהרן משה "אין שטוב פון הרבני הנגיד מוה

ווי מען האט געשטיצט די ישיבה , ו"שלאגער הי

  .מיט שיינע סכומים

  

עקומען א מסיבה אזוי אויך איז נעכטן נאכט פאהרג

פון " לייבוש' קמחא דפסחא קרן ארי"לטובת דעם 

נפתלי הירצקא ' ג ר"אין שטוב פון הרה, בית שמש

ווי , י וויליאמסבורג"כ תו"א ראה"צוויבל שליט

דער ציבור האט זיך ווארעם משתתף געווען 

  .לטובת דעם קרן

�•�  

  

פתיחת שערי בית מדרשינו המפואר 
 ו"אי� אנטווערפ� יצ

 וועלט גארער די איבער ש"אנ האב� פרייד גרויס מיט

 בפרט אנטווערפע� תושבי ש"אנ או� בכלל

 אוי# ה"אי אז, ומרנינה טובה בשורה די אויפגענומע�

 וועט פרה-שמיני' פ ק"שב קומענדיג� דע�

 דחסידי המפואר מדרשינו בית שערי ווער� געעפענט

  .ו"יצ אנטווערפע� אי� סאטמאר

 

 צו' הק קהלתינו חברי פו� פארלאנג גרויסע די נא�

 די אוי# כאטשיק - תפילה מקו� אייגענע� א� האב�

 אויסווארט� קענענדיג נישט -  טוב ויו� שבת תפלות

 או� טהרה מקוה די אוי# ארבייט- בוי די ווילאנג ביז

 ווער� פארענדיגט וועט הגדול ד"ביהמ היכל

 הנהלת די האט, שעה גוטע א אי� צ"בשעטומ

 פארלאנג דע� נאכצוקומע� געווע� מחליט הקהלה

 קומענדיג� דע� וועט געמאלד� ווי או�, ציבור פונע�

 שערי די ווער� געעפענט פרה-שמיני' פ ק"שב

  .והדר פאר ברוב ד"הביהמ

 

 די ארבייט בוי העפטיגע די א� גייט טעג די אי�

 עושי די או�, ד"הביהמ היכל גרויס� דע� רענאוויר�

  .הערב ועד הבוקר מ� ארבייט די טוה� המלאכה
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 גענעראל" א פארקומע� וועט נאכט דינסטאג מארג�

 ראשי אויפטרעט� וועל� עס ווי" פארזאמלונג

 וואס עניני� איבער ארומרעד� או�', הק קהלתינו

  .זמ� דע� אי� נוגע זענע�

 

-  -ישראל אלקי' לה היכל בוני
�•�  

  

ק דקהלתינו "צ אבד"שידו� בבית הגה
  א"שליטמאנטשעסטער 

נעכט� נאכט איז געשלאס� געוואר� די שידו� פו� 

א מיט "ק דקהלתינו שליט"צ אבד"החת� ב� הגה

יושע העשיל ' ג ר"הכלה די טאכטער פו� הרה

ק ביקאווסק אי� "% ק"א דומ"האלבערשטא� שליט

  .לאנדא�

�•�  

  

צענטראלער מסיבת שבע ברכות פאר 
� דקהלתינו ירושלי� "צ דומ"הגה

  א"שליט
שיינער היימישער ווארימער שבע ברכות איז א 

ק אי� "פארגעקומע� דע� פארגאנגענע� מוצש

  .בבית מדרשינו בר� משה, ירושלי�

  

ביי� מסיבה האב� אנטייל גענומע� אלע חברי 

כול� נקבצו ובאו , הקהילה אינג או� אלט

ארויסצווייז� די גרויסע הערכה או� שמחה וואס 

בענע� דיי� � חשוב� איבערגעגע'האט פאר'מ

  .  א"שליט

  

אל% גאסט רעדנער איז איינגעלאדענט געוואר� 

י "ר, א"אליקי� שלעזינגער שליט' הגאו� הגדול ר

צ "דער מסיבה האט געעפענט הגה. הרמה לאנדא�

או� צו� שלוס האט , א בדברי תורה"דער דיי� שליט

י "דער ר, ער איינגעלאדענט דע� חשוב� גאסט

דער ראש הישיבה . א ער זאל אויפטרעט�"שליט

ט 'חזר'האט ארומגערעדט בעניני השעה או� גע

� עול� די שיטה ברורה פו� סאטמאר צו זיי� 'מיט

  .מובדל פו� די ציוני� או� זייערע מוסדות

  

דערנא� האט אויפגעטרעט� המשמח אלקי� 

ו "שיינבערגער הי] שמואליק[שמואל ' ואנשי� ר

  .וועלכער האט מארי� געווע� בדברי בדחנות

  

ישראל יצחק ' ג ר"נא� אי� האט אויפגעטרעט� הרה

א וועלכער  האט ארומגערעדט "מענדלסאו� שליט

או� , פו� די יאר� וואס זיי האב� געלערנט אינאיינע�

  .שפעטער רעד� בדברי תורה וחסידות, אריבער

  

� בענטש� האט אויפגעטרעט� מיט דברי 'פאר

 ו"מנח� יודא גרי� הי' בדחנות האבר� החשוב ר

וועלכער האט מיט גראמע� , מחשובי לומדי הכולל

א אי� "� דיי� שליט'פארגעזינגע� דברי הערכה אויפ

ווע� , ד"כולל או� ביהמ, ישיבה, נאמע� פו� די מוסדות

ער ענדיגט צו אז די שולשלת הקודש וואס באגלייט 

או� , זענע� אוי� די זיידעס פונע� דיי�, בית סאטמאר

דער חות� הקודש או� די  זיי זאל� משפיע זיי� אז

סאטמאר זאל –סייעתא דשמעיא לבית סיגעט 

באגלייט� דע� דיי� במעשיו המרובי� ובהנהגת 

  .'הקהילה הק

  

שלו� ' ג ר"מיט ברכת המזו� איז מכובד געוואר� הרה

  .א מרבני הקהלה"שניצלער שליט

  

 -וישושו בשמחה-

 

  ,בילדער, נייעס�, פונע מערכת פאר קאמענטאר�דער אימעיל 
  :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


