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באריכט

א געדאווענט "דער רבי שליטיינט אינדערפרי האט ה

רבי  ווי דער' בשיעור  –שחרית אי� ישיבה גדולה 

געזאגט א שיעור � דאווענע� 'א האט נאכ"שליט

  .בספר תהלי� פאר די בחורי�

  

� '� זענע� געקומע� צו� רבי'אי� די פארמיטאג שעה

א תלמידי ישיבה ווערעצקיא פו� פלעטבוש "שליט

ערע א האט זיי פארהערט אוי� זיי"דער רבי שליטווי 

דערנא  זענע� זיי געגאנגע� מתפלל זיי�  או� ,לימודי�

  .ע"ק זי"ביי די ציוני רבותיה' אינע� אוהל הק
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ה זיי� זמ� כניסה אי� "היינט נאכט וועט אי

  .אויפדערנאכט 11:00ביז  8:00וויליאמסבורג �ו� 
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  ע"זי אליסעמיה'צ מ"ת הגהלהילו

צ "יארצייט פו� הגה ידגעפאלט  –' אדר א 'י –היינט 

ל "צ רבי חנו  העני  זצ"ט ליפא בהגה"יו' רבי חנני

ר געווע� א� איידע� "וועלכע איז בזיוו ,יסעמיהאל'מ

  .ע"ק בעל דברי יואל זי"ק מר� רביה"ביי כ

  

ר "א ובתוכ� האדמו"זיינע חשובע קינדער שליט

& דקהלתינו "צ דומ"א או� הגה"סאסוב שליט'מ

א האב� היינט געפראוועט די "בירושלי� שליט

יי� על זאוי� טבריא מתפלל  הילולא או� געגאנגע�

ר "ער איז נטמ� נעב� זוגתו בזוו יווכ "מקו� מנו

ק "ה די טאכטער פו� מר� רביה"הרבנית חיה רויזא ע

  .ע"בעל דברי יואל זי

  

ע "ו וועלכע געדענקע� דע� רב זיניאנשי שלומ

  .צדקה לעילוי נשמתו נע� או� גיב�לטובה לער

  

  -תהא נשמתו צרורה בצרור החיי�-
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  "'מגבית אדר ב"
  ער כולל'לטובת די ירושלימ 

 –אי� ליכט פונע� פארמערט� חודש פו� היי יאהר 

זענע� זי  אנשי שלומינו אי� אלע , העיבורשנת 

מגבית אדר "געגענטער אי� די טעג משתת� אינע� 

לטובת דע� בארימט� כולל למצוייני� ויואל " 'ב

פארת בתוככי תנוסס לש� ולתמשה וועלכער איז מ

  .ק"לי� עיהאי� ירוש' קהלתינו הק

  

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




