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באריכט

ג �שבת התוועדות פו	 תלמידי ישיב

לאזט איבער א געוואלדיגער � שיעור ב
  רוש� אוי� די בחורי�

לעכטיגער שבת התוועדות איז דע�  א

ט אפגעראכטע� "ק העעל"גאגנענע� שבפאר

שיעור  –געוואר� מיט די תלמידי ישיבה גדולה 

י הישיבה "בראשות די רמ, משהבר� היכל  –' ב

  .א"שליט

  

דער נסיעה האט זי� שוי� אנגעהויב� 

נאכמיטאג ווע� די בחורי� האב� דאנערשטאג 

זי� געזעצט לערנע� פינע  שעה רצופות אלס א 

� 'נאכאו� , ק"דרבה צו� געהויבענע� שב הכנה

ר לוי יצחק "אט דער מנהל הרה לערנע�

פאר די פגעטרעט� א אוי"בארזעסקי שליט

אויפדערנאכט או�  ,מיט א דרשת הכנהתלמידי� 

 ניו יארק, קיי� טשעלסיגעפאהר� מע� איז איז 

ק רבי מנח� נחו� "הרה פו� ק"צו� מקו� מנו

ג ר מרדכי אהר� זאבעל "ווי הרה ,ע"טווערסקי זי

פרקי האט פארגעזאגט  מ בישיבה"ר א"שליט

ת ומיט גרויס התעוררמיט די בחורי� תהלי� 

דערנא� האט מע�  �או, לענגערע צייטפאר א 

גא וטאאקיי� סארדע� וועג ווייטער פארגעזעצט 

עס איז געפראוועט געוואר� דער גאהר ווי . י.נ

  .יבענער שבתגעהו

  

גא ומע� איז אנגעקומע� קיי� סאטראטא

געגאנגע�  איז תיכ  מע� ווי, פרייטאג גאנ! פרי

, או� געמאכט א� הכנה צו� דאווענע�אי� מקוה 

דערנא� האט מע� זי� געשטעלט דאווענע� או� 

  .מיט א גרויס ווארעמקייט

  

נא� א נארהאפטיגע� פרישטאג וואס איז 

זענע� די , אר� אויפ� ארטוט געושטעלגעצו

אי� או� , ק"בחורי� זי� געגנאגע� גרייט� צו� שב

ד "דער ביהמשוי� די נאכמיטאג שטונדע� איז 

זענע� זי� מכי� צו� די בחורי�  ווע�פול געווע� 

ג חסידשע ספרי� ווי עס 'ק לערנענדי"שב

  .פאסט זי� פאר אזא מאמענט

  

מאיר ' ג ר"מנחה איז צוגעגאנג� הרהתפילת צו 

דערנא� איז  או�, מ בישיבה"ר א"צוויבל שליט

יוס  ' ר ג"געהערט געוואר� א דרשה פו� הרה

, מ בישיבה"ר א"  שליטפילאפ �שמואל הכה

וואס איז נאכגעפאלגט געוואר� מיט א גאהר 
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האט געדאווענט  לת שבת ווי עסווארימע קב

  .י"נש לעבאוויטש לייבו ח"בה� עמוד ה'פאר

ת סעוד ערהאט זי� אנגעהויב� ד� דאווענע� 'נאכ

צ "הגהאיז געפירט געוואר� דור�  וועלכער ק"שב

ר "אדמוהא "שליט משול� פייש גינזבערג' ר

כער איז ספעציעל וועל, פו� בארא פארק מחוסט

או�  ,געקומע� צו באשיינע� דע� שבת התוועדות

במש� די גאנצע סעודה וואס האט אנגעהאלט� 

 גאסטר 'האט דער חשובע שעה  3יבער רפאר א

דברי תורה או� דברי  משמיע געווע�א "שליט

אוי� האט , התחזקות פאר די בחורי�

חיי� אברה� טייטלבוי� ח "הבהאויפגעטרעט� 

  .מיט דברי תורה לכבוד דער געלעגנהייטי "נ

  

יז געפראוועט געוואר� נא� די לענגערע סעודה א

וועלכער איז פארצויג� געוואר� ביז די באטע 

מאיר ' ג ר"הרהווי , גאהר שפעט אי� די נאכט

יפגעטרעט� מיט וא האט א"צוויבל שליט

  .לכבוד המאורע בליציגע רעיונות

  

ק אינדערפרי האב� זי� די בחורי� "שב

געשטעלט אויסזאג� גאנ! ספר תהלי� אלס א� 

מע� האט זי�  או� דא� האט, הכנה צו� דאווענע�

  .מיט א גרויס התעוררותגעשטעלט דאווענע� 

  

ח יחזקאל "ד איז צוגעגאנגע� הבה"צו פסו

ר עקיבא הערש "ח מוה"י המיול"געלבשטיי� נ

שחרית  צואו� , חבר הנהלת המתיבתאו "היקליי� 

ק יצחק יושע "בנש ח"האיז צוגעגאנגע� הב

אהר�  ח"המוס  הב או� צו תפילת, י"הורווי! נ

  . י"י� טייטלבוי� נהענ

  

כ� מעשהו בסעודת יו� הו בראשונה כמעש

� ועט געוואר� דור� דעוואס איז געפראו, ק"שב

, א"נע� גאסט דער חוסטער רבי שליטעגעהויב

אזוי אוי� איז געהערט געוואר� א דרשה  או�

  .י"שמואל אהר� גראסבערג נ ח"הדור� הב

תיכ  נא� די סעודה איז געבליב� צייט פאר א 

דערנא� האט מע� זי� או� קורצע הפסקה 

  .מנחהעשטעלט דאווענע� ג

  

דער איז געפראוועט געוואר�  נא� מנחהבאלד 

ערענסקייט א געוואלדיגע ט שלש סעודות מי

מרדכי אהר� ' ג ר"דערהויבנקייט ווי הרהאו� 

א האט אנגעפירט מיט די ווארימע "זאבעל שליט

דערנא� האט דער חוסטער רבי או� ניגוני� 

 פגעטרעט� מיט דברי מוסרא אוי"שליט

ע� ניגוני דערנא� האט מע� געזינג. והתחזקות

אויסנוצענדיג , ת פאר א לענגערע צייטוהתעורר

  .� פו� עת רעווא דרעווי�'די מינוט

  

האט זי� אנגעהויבע� דער  10:30או� ק "מוצש

מלוה מלכה ווי עס איז סערווירט געוואר� א 

האט מהנה געווע� די  או� עס, רייכע סעודה

פו� בחורי� אנגעפירט  עגאנצע צייט א קאפעלי

ח "הי או� הב"יואל ריספלער נ ליפא ח"הדור� הב

  .י"אברה� הערש געלבשטיי� נ

  

ג "הרהמלוה מלכה האט אויפגעטרעט�  ערביי ד

 פולע'תוכ�מיט א א "מאיר צוויבל שליט' ר

איז פאהרגעקומע� א רייכער דערנא� או� , דרשה

 2מיטגעהאלט� האב� די בחורי� פראגרא� ווי 

איז וועלכע רייכע אינהאלטסרייכע אינטערוויוס 

' איתמר טובי ח"ה� דור� הבעאנגעפירט געוואר

אברה� ' צדק רגר א מיט קוד� , י"פרידמא� נ

ר יוס  "דערנא� מיט מוה או�, ו"גאלדשטיי� הי

  .ו"פארקאש הי

  

האב� די בחורי� איבערגעגעב� א מתנה  דא�

א "לוי יצחק בארזעסקי שליט ר"הר� מנהל 'פאר
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וועק פאר די בחורי� ט זי� שטענדיג איוואס ג

די הצלחה  צוזי� אוועקגעגעב� � ספעציעל או

  .פונע� שבת התוועדות

  

אריינגעלאזט � זי� די בחורי� האב ז"נא� ברכהמ

ווע� בשירה משמח געאי� א רקידה או� זי� 

  .ובזמרה פאר א לאנגע צייט

  

האבע� די אזייגער  1:00או� מיטאג זונטאג 

אויפ� וועג צירוק טאגע אבחורי� פארלאזט סאר

או� מיטנעמעדיג אלע השפעות  צו די ישיבה 

  .נע� שבתעע� געהויבטובות פו� דקבלות 

  

  -נוע
 הנשמות השבת-
 �•�  

  

ה לטובת דע� מוסד געלונגענער מסיב
  �נטרונא�� הק

  פ�ר� אברכי הכולל אי	 בדו 

צעירי אברכי הכולל דברי יואל אי� בארא פארק 

ק אפגעראכט� "ענע� מוצשהאב� דע� פארגאנג

פול� מלוה מלכה או�� מגבית לטובת סא סוקסע

  ".נטרונא"דע� בארימט� קריטיש וויכטיג� מוסד 

  

ד "אי� ביהמדער מסיבה איז פאהרגעקומע� 

 מיט די השתתפות פו� אתפארת אליעזר 

עס  ווי , הכוללשיינער ציבור אינגעלייט לומדי 

האבר�  ר"יו אויפגעטרעט� דער  קוד� האט

או� , ו"הי מענדל וואל  שטער� ר"החשוב מוה

נוא� הכבוד דערנא� האט אויפגעטרעט� דער 

א "שליט אברה� וואל  שנעעבאלג' ג ר"הרה

 אי� וויליאמסבורג וועלכער ' ו הקינ! בקהלת"מו

דע� עני� אז ארויסגעברענגט במתיקות לשונו 

דורות פריערדיגע פו� די  דיקי�אלע גדולי צ

נות וקעג� צי זענע� געווע� גאהר שטארק

י� או� דאס וויכטיגקייט פו� ז, וואביזריה

י� לטובת אנשליס� אינע� מעמבערשיפ קאמפי

  .נטרונא' דע� מוסד הק

  

ר רב פו� 'א חושבעדא� האט אויפגעטרעט� 

וועלכער האט  א"שליטיעקב שפירא  הרבקווינס 

, גרויסע פעולות פו� נטרונא ארויסגעברענגט די 

אי� די גאנצע ת "בעזהשיקומט אה� או� ווי דאס 

  .וועלט לעיני העמי�

  

לאס� דא� האב� זי� די משתתפי� טאקע אנגעש

ווי זיי זענע�  "�מעמבערשיפ קאמפיי"אינע� 

� מוסד או� אי� אירע 'געוואר� מיטגלידער אינע

  .געוואלדיגע אקטיוויטעט� לטובה

 �•�  
  

ריבית אינערהאלב � יינער שיעור בהלש
  	 מאנטריאלאי� קהלתינו הק

אי� בית מדרשינו התאחדות אברכי� אי� 

די צילוב  –מאנטריאל איז נעכט� או� היינט 

, שטחאגע טעג וואס אסא� מענשט� ארבעט� ני

רבית ' פאהרגעקומע� א שיינער שיעור בהל

יואל אשר ' ג ר"ש הרה"� מגי'בוש� ח'ורכד

וויע� מאנסי  !"דומ ג"א ב� הרה"פישער שליט

ווי עס האט זי� באטייליגט גאהר א , א"שליט

  .שיינער ציבור

 �•�  
  

  יטב לב ראפפעל אי	 לאנדא	

האט  ,אייראפעסני   –הנהלת מוסדות יטב לב 

די שווער� מצב וואס גאהר � ליכט פו� דע� אי

אי�  פאראקלעמירט , מוסדות גייע� אצינד אדור�

ל אוי  א פעא גרויסער ראפאי� לאנדא�  די טעג

ווי אנשי שלומינו  ,ער שבת טיש'מלכותדיג

  .'רופע� זי� ווארע� אה� לטובת די מוסדות הק
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דע� ארויס געצויג� ווער�  ה"אי דער ראפעל וועט

  .ט"מיטווא� פרשת בא הבעל קומענדיג�

  

ביי ראפעל  דע�צו קויפ� מע� קע� זי� ווענד� 

� 'דורכאדער  ו"הי לעבאוויטש ר בנציו�"מוה

  :אוי . טעל

88067933  

  

  -אלקא דמאיר עננו-
 �•�  

  

  

  

  

  ניחו� אבלי�

' תתימרדכי מ' ח ר"ביי משפחת המנוחה הרה

זיצט מע� שבעה ה "ר דוד יודא הירשפעלד ע"ב

  .ק נאכמיטאג"ערש �וביז א

  

 225אוי  אי� זיי� שטוב שבעה זיצט  �מע

HAVEMEYER ST. APT. 6-E  אי�

  .וויליאמסבורג

  

  ובלע המות לנצח
  - שורות טובותב-

  

 �•�  

  

 

  ,בילדער, נייעס�, דער אימעיל פונע
 מערכת פאר קאמענטאר�
  :או� וויאזוי אוי� ארויפצוגיי� אוי� אונזער רשימה איז

BechatsrosSatmar@Gmail.com        
  

  אדער אראפצוגיי�, אוי� אונזער ליסטע ארויפצוגיי�
  מוז אריינגעשיקט ווער� א אימעיל אדרעס מיט א נאמע�  

  .פונע
 ערהאלטער פו� יענער אדרעס או� שטאט ווי מע� וואוינט


