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:באריכט

  בקודש פנימה
א געגאנגע
 "נעכט
 נאכמיטאג איז מר
 רבינו שליט

לייב גלאנ� ' קני� הרב ארימנח� אבל זיי
 שר העס

ו וועלכער זיצט אצינד שבעה נא� זיי
 טאכטער "הי


 'ע נפטר געוואר
 די ווא� נאכ"ה וועלכער איז ל"ע

ווי דער רבי האט  –יט ינישט זיי
 געזונט א שטיק צ

ו או
 די בני "לייב הי' ארי' ו
 מחזק געווע
 רא מנח�

  .משפחה

�•�  

  

א "היינט אינדערפרי האט מר
 רבינו שליט

 
רבי  ווי דער, ד הגדול"ביהמגעדאווענט שחרית אי

חת
 הבר ' א האט געלייגט תפילי
 פאר הב"שליט

ו פו
 "ר דוד אבערלאנדער הי"מצוה ב
 מוה

  .וויליאמסבורג

  

א געגאנגע
 צו� "
 דאווענע
 איז דער רבי שליט'נאכ

ארט ווי עס ווערט געבויט דער נייער מקוה טהרה 

 האט באקוקטווי דער רבי , ביי� בני
 פו
 אשת חיל

  .ווי די וואסער וועט לויפ
 די דא� פו
 די מקוה

�•�  

  

אי� ' ברייטערונג אי� קהלתינו הקסאוי
  אנטווערפ�

קהלתינו  הנהלת האט, באריכטעט די ווא� שוי
 ווי

 די ביז אז געווע
 מחליט ו"יצ אנטווערפע
 אי
 'הק

 אדירי� בניני� די ביי ארבייט-בוי פארצווייגטע

 פארענדיגט וועל
 אנטווערפע
 אי
' הק דקהלתינו


 די אינאיינע� דאווענע
 ש"אנה "אי וועל
, ווער

 רענארווירט
 ספעציעל אינע� ט"ויו שבת תפלות


ה "אי וועט וואס(, בני
 גרויס
 אינע� שטוב גרעסער

 די פאר שטיבלע� צוויי די אלס דינע
 עווענטועל

  ).החול לימות תפלות

  


 פולסט
 מיט
 ארבייט בוי די א
 גייט טעג די אי

 אריי
 לייג
' הק קהלתינו הנהלת ווע
, טעמפא

 דבר א ארויסקומע
 זאל עס אז כוחות געוואלדיגע

 סאטמארע" א פאר זי� פאסט עס ווי, ומתוק
 נאה

 געעפענט אוי� איז גלייכצייטיג, "המדרש בית


 שיינע א צורישנדיג דא� די אי
 לא� א געוואר

  .נשי� די פאר שוהל-ווייבער

  

 גענעראל" א פארגעקומע
 איז נאכט דינסטאג דע�

 בהשתתפות, יעקב בית פו
 זאל אי
" פארזאמלונג


 צו�. וידידינו שלומינו אנשי ציבור שיינער גאר א פו
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 בערקאוויטש ליפא' ר ח"הרה גערעדט האט ערשט

 דע� באגריסט האט וועלכער דקהלתינו ק"ראה ו"הי

 ר"מוה הדגול העסק
 געווע
 מכבד האט או
, ציבור

 דע� איבערגעב
 זאל ער ו"הי היימאנ
 יצחק ישראל

  ".הקהלה דבר"

  

 אייניגע ארויסגעברענגט האט ו"הי יצחק ישראל' ר

 ערנסט
 אזא אי
 נוגע זענע
 וואס פונקט
 וויכטיגע


 א"שליט רבינו מר
 ק"כ אז איבערגעגעב
 או
, זמ

 די במש� אז דע� פו
 רוח קורת געוואלדיגע א האט

 א אי
 דאווענע
 ש"אנ וועל
 ט"ויו שבת תפלות

  .וכיאות כראוי אטמאספערע ליכע'ברודער

  


'לויט 
 פורי� נא� תיכ%ה "אי מע
 וועט פלא


 או
, מדרשינו בית בהיכל פלעצער-זי� די פארדינגע


 וועט פרה-שמיני' פ נאכט דאנערשטאג קומענדיג


 מיט
 אינאיינע�" שערי� פתיחת" די פארקומע

 אוי� מע
 וועט דערביי ווי, "מזוזות קביעת מעמד"



'רבי פונע� ק"ודב ברכה דברי הער
 צו' זכי די האב 

 אלע פארקומע
 וועל
 ק"שב אוי% ה"אי או
, א"שליט

  .ד"הביהמ בהיכל תפלות

  

  -מחיל אל חיל-
�•�  

  

  דרשת הכנה אי� בני ברק
צ דער "ה הגה"ט איאי
 בני ברק ווע' אי
 קהלתינו הק

 –א אויפטרעט
 היינט אווענט "ראש ישיבה שליט

אזייגער מיט א דרשת  9:00התענית או� מוצאי 

אי
 , וררות לקראת דע� גרויס
 טאג פורי�הכנה ותע

  .ד עטרת זקני�"ביהמ

�•�  

  

  ט"זמני� לימי הפורי� הבעל
זמני� לימי מודעות או
 בייגעלייגט איז דא די 

  .הפורי� בחצרות קדשינו ובקהלתינו הקדושות

�•�  

  

 

  ,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


