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באריכט

אי� " נר משנה"מפעל  	מלוה מלכה דור
  קרית יואל

ק איז פאהרגעקומע� אי� קרית "פארגאנגענע מוצש

יואל דער יערליכער מלוה מלכה פאר אלע קינדער 

" נר משנה"וואס זענע� אנגעשלאס� אינע� מפעל 

וואס איז נתייסד געוואר� או� ווערט אנגעפירט דור� 

ד "מיה� ורב ב"א חדב"העני� אשכנזי שליט' צ ר"הגה

  .אבני צדק

  

הונדערטער קינדער זענע� אנגעשלאס� אי� אט דע� 

געוואלדיג� מפעל אי� וועלכער מע� לערנט צו 

או� מע� לאזט זי� , משניות אי� די פרייע צייט

  .פארהער�

  

דער מלוה מלכה איז פאהרגעקומע� אי� זאל פו� בית 

מיט די באטייליגונג פו� הונדערטער  רחל פאראדייס

� 'ר וועלכע זענע� אנגעשלאס� אינע"קינדער בליעה

רעט� או� אלס נוא� הכבוד האט אויפגעט, מפעל

מ בישיבת תפארת יונה "ו ר"ער היגר לייבוש לאנ"הר

ק "וועלכער האט געוויילט אוי� שב, אי� בארא פארק

  .בצל הקודש אי� קרית יואל

  

  - ת אד�"נשמ' כי נר ה-
�•�  

  

ת סאטמאר אי� "מסיבה לטובת די ת
  מאנטשעסטער

היינטיג� אווענט איז אי� לאנדא� פאהרגעקומע� א 

אי�  מסיבה להחזקת די תלמוד תורה

  .מאנטשעסטער

  

ח "די מסיבה איז פאהרגעקומע� אי� שטוב פו� הרה

ת אי� "ו חבר הנהלת הת"ר יושע וויינבערגער הי"מוה

צ "מיט די פערזענליכע באטייליגונג פו� הגה, לאנדא�

א וועלכער "קהלתינו מאנשטעסטער שליט'ד ד"גאב

איז ספעציעל געקומע� צו פאר� צו באשיינע� דע� 

  .מעמד
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טובת מפעל צדקה וחסד ויואל מגבית ל
  משה ירושלי�
ה די עסקני� פו� "אי� די קומענדיגע טעג וועל� זי� אי

געפונע� אי� , מפעל צדקה וחסד ויואל משה ירושלי�

לרגל די יערליכע מגבית , מאנשעסטער

ש תושבי "אויסצוצאהל� אלע צרכי החג פאר עניי אנ

  .בית שמש –ירושלי� 
אייער ! געדענקט, טערטייערע ברידער אי� מאנשעס-

 -ברידער אי� ירושלי� קוק� ארויס אוי� אייער שטיצע
  

  

  

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

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




