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באריכט

  ע"ליזענסק זי'ק מ"הילולת הרה
  בצל הקודש 

א "היינט אינדערפרי האט מר
 רבינו שליט

', אשיעור  –געדאווענט שחרית אי
 ישיבה גדולה 

א געפראוועט "
 דאווענע
 האט דער רבי שליט'נאכ


 'א לחיי� לרגל די הילולא קדישא פו
 הייליג
 רבי

אינאיינע� מיט , ע פו
 ליזענסק"ררבי אלימל� זי

ווי דער רבי , ההילולא תלמידי הישיבה נכדי בעל

א האט דערציילט עובדות וסיפורי� פו
 בעל "שליט

  .הילולא

�•�  

  

א "ה דער רבי שליט"וועט אי ק"דע� ליל שב

 8:00אי
 היכל השלחנות או�  אריינקומע
 צו טיש

וועט פראווע
 שלחנו הטהור  רבי  ערדווי  אזייגער

  .מיט די תלמידי הישיבה ווי יעדע ווא� אינאיינע�

�•�  

  

הקהל את "גרויסארטיגער מעמד 
  ק אי� מאנסי"דע� מוצש" הקהל

 
הונדערטער אנשי שלומינו תושבי מאנסי זענע

 
ערווארטעט זי� משתת$ צו זיי
 ביי� גרויסארטיג

מד הקהל את הקהל דע� סעודת מלוה מלכה ומע

י
 היכל בית מדרשינו הגדול אי
 אט "ק הבעל"מוצש

  .מאנסי

עמד וועט דינע
 אלס מסיבת מרעי� פאר דער מ

ינו ת
 גלייכצייטיג א מגבית לטובת קהלש או"אנ

ה ווארע� "י� איהמעטירה ווי דער ציבור וועט ז

 
ט י
 די זכותי� וואס דער קהלה טראגאאנשליס

�האב
 די געלעגנהייט אריינצוגיי
 אוי� או
 , מיט זי

ערט גורלות וואס ווי
 פיל ווערטפולער או

  .'פראקלאמירט דור� הנהלת קהלתינו הק

  

זיי
 דער ה "איימאקס פו
 מעמד וועט לדער ק

ק קהלתיננו "צ אבד"צענטראלער דרשה פו
 הגה


 'ה אויפטרעט
 מיט"יא וועלכער וועט א"שליט

  ".משא המעמד"

  

  -כבוד המעמד הזה' גדול יהי-
�•�  

  

ק "צ אבד"יחוד דור� הגהשיעור 
  א"אנסי שליטקהלתינו מ

א סעריע פו
 צוויי שיעורי� הויבט זי� אה
 דע� 

' א בהל"ער רב שליט'צ מאנסי"ק דור� הגה"מוצש

  .יחוד

  


 מעמד הקהל את 'צילוב –ק וועט "דע� מוצש

, בדיוק 8:40דער שיעור בשעה מע
 פאהרקו –הקהל 

ה פאהרקומע
 "ור וועט אישיעאו
 דער צווייטער 
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אי
 , אזייגער 9:00או�  ט"פקודי הבעל' ק פ"מוצש

  .גדולד ה"ביהמ
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יערליכער דינער ומלוה מלכה אי� בני 
  'ברק להחזקת מוסדותינו הק

הר דער ה פא"ט קומט אי"ק הבעל"דע� מוצש

אי
 בני ' סדותינו הקיערליכער מגבגית לטובת מו

  .ברק

  

דער רייכער מעמד וואס ווערט שוי
 וואכ
 לאנג 

אהערגעשטעלט דור� די עסקני� או
 דער הנהלת 

גראונד "
 אינע� ה פאהרקומע"המוסדות וועט אי

זאל אי
 בני ברק ווי עס ווערט ערווארטעט " האל

 
הונדערטער אנשי דער ווארימער השתתפות פו

י� קומע
 וועכלע וועל
 ז, ק"שלומנו תושבי ארה

בממו
 צו העלפ
 די הייליגע משתת$ זיי
 בגו$ ו

ת וועלכע שטייע
 אצינד אי
 אזאנע גאהר מוסדו

  .שווער פינאנציעלער מצבי�

  

גאהר ווערטפולער גורלות איז אהערגעשטעלט 

ה "געוואר
 דור� די הנהלת המוסדות וואס וועט אי

אויסגעראפעלט ווער
 במעמד כל הקהל תיכ$ ביי� 

  .דינער סו$ פונע�

  

' צ ר"ה אויפטרעט
 הגה"שא הערב וועט אימ 
'מיט

אי
 ' בתינו הקא ראש ישי"צבי מייזליש שליטחיי� 

ה "נוא� הכבוד וועט איאו
 אלס , בני ברק

' ג ר"נ� נפלא הרהאויפטרעט
 דער בארימטער מח

  .א"משה בלויא שליט

  

ה אנהייב
 או
 ענדיג
 גאהר "דער מעמד וועט זי� אי

ה זיי
 א חלק "וועט האפענטלי� איפונקטלי� וואס 

  .פונע� הצלחה פונע� דינער

  

  מוסדות הקדושי� שטיצט די -
 -דמאיר יעננואלקא  –
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  שבתא טבאברכת ב
  המערכת

�•�

 
  ,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


