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באריכט

תושבי בארא פארק הכונו 
יבת קני� תורה ארויסצוהעלפ� יש

  סאטמאר מאנסי�ד

אי� די טעג קומע� פאהר די נויטיגע הכנות צו� 

ה "יא וואס וועט" מסיבת הכרת הטוב"

' פ אנערשטאג� ד'פאהרקומע� דע� קומענדיג

ארויסצוהעלפ� , ט אי� בארא פארק"בשלח הבעל

" קני� תורה"צ� די בארימטע ישיבה או� שטי

אי� איר ע האט סאטמאר אי� מאנסי וועלכ'ד

� שוי� קונה געווע� קורצע צייט פו� עקזיסטענ

איר פינאנציעל� מצב או� , איר גוט� נאמע�

ק "צ אבד"שטייט לעול ולמשא פו� הגה

  .א פו� מאנסי"שליט דקהלתינו

  

יני נלע י�מידתל"בתור , אלס אות הכרת הטוב

 'ג ר"האב� זי� די צוויי ברידער הרה" הוראה

� "דומ א"אברה� מאיר האלבערשטא� שליט

יואל ' ג ר"או� הרה. טע עוו'18דקהלתינו 

ד "בצ גא"א חת� הגה"האלבערשטא� שליט

 א אונטערגענומע�"פ שליט"ו בדקהלתינ

א "ליטער רב ש'ארויסצוהעלפ� דע� מאנסי

ויטגע או� העלפ� שאפ� די נ, אינע� עני�

געוואלדיגע סכומי� וואס עס פעהלט זי� אצינד 

  .יו� הישיבהק אויס למע�

  

  -פרטי� יבואו-
 �•�  

  

טהרה � ערשטע אי� סעריע שיעורי� בהל

  בבית מדרשינו אי� לעיקוואד

ה פאהרקומע� די "היינט דינסטאג נאכט וועט אי

' ערשטע אי� א סעריע פו� דריי שיעורי בהל

� "צ רב ודומ"טהרה פאהרגעלערנט דור� הגה

  .אי� לעיקוואד' דקהלתינו הק

 �•�  
  

אינערהאלב  מעמבערשיפ קאמפיי�
  אי� מאנטריאל� קהלתינו הק

 רנא� א וויכטיגע גענעראל פארזאמלונג וועלכע

דע� פארגאנגענע ווא� איז אפגעהאלט� געוואר� 

אי� ' אחדות אברכי� דקהלתינו הקד הת"בביהמ

ויב� א נד אנגעהיהאט זי� אצ, אלמאנטרי

יובל "יפ קאמפיי� מאסיווער  מעמבערש

� אי' להתייסדות קהלתינו הק" הששי�

מיט וואס די הנהלת הקהלה האפט , מאנטריאל

צאהל� די כלי קודש פו� די קהלה אפצו קענע� 
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א  פאר געהאלטדי � נישט ווער� באצאהלט 'נאכ

  .ע צייט אפשניטרעלענג

  

עהט די בייגעלייגטע מודעות פאר די ז-
  - ל או� נא�קה ס פו�'רעזעלוציע
 �•�  

  

 ישיבה קטנה� נא� א רינגעלע אינע� קייט

  אי� לאנדא�סאטמאר �ד

נא� א גרויסע נאכפראגע פו� די עלטער� פו� די 

צ "האט הגה, מוסדות אי� לאנדא�תלמידי ה

זי� א פו� לאנדא� "ק קהלתינו שליט"אבד

דע� אריינגעווארפ� אינע� עני� או� 

ישיבה "מייסד געווע� די פארגאנגענע� ווא� 

  .אי� לאנדא� "סאטמאר'קטנה דרבינו יואל מ

  

מוד תורה אי� תלזייט די איבערפרישונג פו� די 

ר הול� ונתרבה יעד� טאג די "איז בלעיה, לאנדא�

� איינזעה� די 'או� נאכ, תספסלי המוסדו

 א"האט דער רב שליט, דיגע נחיצותגעוואל

מיט די הנהלת המוסדות באשלאס�  אינאיינע�

ביז  אז די נאכפראגע ערלויבט נישט צו ווארט�

נאר מע� מוז , נדיג זמ� הלימודי�אנפאנג קומע

די די ישיבה  פו�ה תיכ" ומיד עפענע� די כית

  .קטנה

  

א האט אויפגענומע� האבר� "דער רב שליט

א אלס "שליט שלעזינגערפנחס ר "החשוב הר

גביו איז עומד דער  או� על, מנהל פו� די ישיבה

לס ראש הישיבה וועלכער איז אא "רב שליט

ל א ווא� איינמאבה או� יישכסדר אי� די 

 שחרית אי� די ישיבהא "דאווענט דער רב שליט

  .מיט די בחורי�

  

די ישיבה איז אצינד סטאנציאנירט אינע� 

ד אוי" די קלעפטא� "ער ביהמ'פרעשבורג

ווי די בחורי� שטייג� על התורה , גאס �ממאאק

והיראה אונטער די הדרכות או� הוראות פו� 

א מר� רבינו "ע או� יבדלחט"זי ק"רבותיה

וענט א האט ערו"דער רב שליטווי  –א "יטשל

ווי  ט"העעל שמות' פק "שבביי שלש סעודות 

דער רב האט מבשר געווע� איבער די עפענונג 

געזאגט ביי די  �האט ער דא ,פונע� ישיבה קטנה

פיר� אוי"  ה"איגעלגנהייט אז די ישיבה וועט זי� 

סט זי� פאר א סאטמארער פאדי וועג ווי עס 

ע � וועט זיי� אונטער די אוישליסליכישיבה או

  .א"ינו שליטק מר� רב"הנהגה פו� כ

  

א "ט האט דער רב שליט"וארא העעל' זונטאג פ

געזאגט א דרשת פתיחה אי� די ישיבה ווי דער 

א האט אי� זיינע ווערטער "רב שליט

אראפגעברענגט פאר די בחורי� א שטיקל פו� 

וואס דארט זאגט דער רבי ספר אבני שה� 

וויאזוי א סאטמארער בחור דאר"  א"שליט

א "או� דערביי האט דער רב שליט, זעה�צוסאוי

וי אזווי פגעלייגט דע� יסוד פאר די בחורי�ארא

יג� בלימוד התורה יו� אויסשטזי� צו פיר� א

  .ש"ויר

  

  -ילכו מחיל אל חיל-
 �•�  

  

ויואל  כוללדינער השנתי לטובת � היינט

  משה אי� אנטווערפ�

 תורה תומכי זי� גרייט� שפאנונג גרויס מיט

 דע� מיטצוהאלט�' שיחי אנטווערפע� תושבי

 ויואל המפוארה כוללינו לטובת דינער יערליכ�

 היינט פארקומע� וועט וואס, סאטמאר'ד משה

  ".רחל בית" פו� זאל� די אי� אווענט דינסטאג

 

 אנהייב� זי� וועט פראגרא� דינער רייכע ערד

 וועל� עס או�, פונקטלי� אווענט 8:30 או�
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' ר צ"הגה בנעימי� מדברותיה� זיי� משמיע

, הכולל ראש דער א"שליט קאה� בעריש ישכר

 מחזיקי ד"אב א"שליט שי" אהר�' ר ג"הרה או�

  .אנטווערפע� הדת

 

 חשובער דער אויפטרעט� ה"אי וועט 10:00 או�

 הלוי בנימי� יוס"' ר צ"הגה" הכבוד נוא�"

אי� ' הק קהלתינו ק "אבד א"שליט וואזנער

 פאר� צו ספעציעל קומט וועלכער, ו"יצ לאנדא�

 שטענדיג ווי וועט או�, דינער דע� באשיינע� צו

 החזקת בעניני רייד פערל זיינע פו� זיי� משמיע

 רעד� א"שליט רב דער וועט אוי� ווי, התורה

  .חינו� בעניני

 

 מתנות שיינע ווער� פארטיילט ה"אי וועל�עס 

 או�, דינער ביי� משתתפי� אלע פאר

  .גורלות ווערטפולע ווער� לטעאויסגעראפ

 
  -�שמח זבולי� בצאת� וישכר באהל-

 �•�  
  

הנהלת מוסד קר� הצלה באזוכט אי� 
  ק�אי� ירושלי� עיה� מוסדותינו הק

 ה"ה, "הצלה קר�" פו� דעלעגאציע א האט היינט

 קר� ר"יו ו"הי בוידעק בצלאל משה' ר ח"הרה

 סטראלאוויטש שמואל שאול' ר ח"הרה, הצלה

, נא� או�, הצלה קר� הנהלת חבר ו"הי

אי�  'הק במוסדותינו �באזואגעשטאהט א 

   .ק"ירושלי� עיה

 

 זי� נע�געפו וועלכע הצלה קר� הנהלת חברי די

 פאר חלוקה יערליכע די לרגל ירושלי� אי� יעצט

 זענע�, הקודש טהרת על' הק מוסדות אלע

  .מוסדות די באזוכ� געקומע�

 
 �•�  

  

  

  

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

  :ארויפצוגיי� אוי� אונזער רשימה איזאו� וויאזוי אוי� 

BechatsrosSatmar@Gmail.com        
  

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

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


