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באריכט

א איז "נעכט נאכט איידער דער רבי שליט

ש "אנגעקומע אוי� וויליאמסבורג אויפצונעמע אנ

ר פאהא צוגע"איז דער רבי שליט, צו� געזעגענע

אבל געווע  אוי� בארא פארק ווי ער האט מנח�

קוואקער 'א רב ד"פריעד שליט' פתחי' ג ר"הרה

פאטער ס וועלכע זיצט אצינד שבעה נא� זיי 'היל

ווי עס האט זי� פארמירט א שיינער שמועס , ה"ע

ר 'ווי אוי� האט דער חשובעאו , ומנהגי אבילות' הלב

א איבערגעגעב זכרונות פו די קשר "רב שליט

  .ע"ק זי"ס צו רבותיה'צוויש זיינע עלטער או זיידע

�•�  

  

  בקודש פנימה

א האט געוויילט אי "בעת דער רבי שליט

א אוי� " שליט'וויליאמסבורג איז געקומע צו� רבי

 פו קליוולאנדא "שליטאלכסנדר רבי א באזו� דער 

וועלעכער איז דאהי אצינד לרגל די שידו�  אהייאו

  .צ"שליס פו א קינד בשטומ

�•�  

  

יוס� צבי ' ג ר"דא איז אריי אל הקודש פנימה הרה

מ "ק מהרי"הגהנכד א פו טאראנטא "סופר שליט

וועלכער , ד העדה החרדית"ל גאב"זצ דושינסקי

מקבל , צ"בשטומחתונה א קינד אצינד ה "מאכט אי

א לרגל די " שליט'זיי ברכת קדשו פו רבי צו

  .שמחה

�•�  

  

צ "א הרה"אוי� איז נעכט אריי צו מר רבינו שליט

יושע ' רצ "א זוה פו הרה"שליט טווערסקי יעקב' ר

ל לרגל "ראחמסטריווקא זצ'ר מ"ונכד האדמול "ז

ק מיט "ה חתונה א זוה אי ארה"וואס ער מאכט אי

א פו "ר רבי שליט'ער פו ראחמסטריווקאדי טאכט

  .ק"ירושלי� עיה
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הנהלת המוסדות פו חברי אזוי אוי� זענע נעכט די 

 וויליאמסבורג אריי אל הקודש פנימה מקבל צו זיי

י א איידער זי"ברכת קדשו פו מר רבינו שליט

ערליכע מגבית פאהר ארויס אוי� לאנדא צו� י

 �' הקינו מוסדות –לטובת דע� מבצר התורה והחינו

ה "איקומט דארט פאהר  רכעלאי וויליאמסברג ווע

�  .דע� קומעדיג ווא

�•�  

  

  ביקור גומלי�
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, ש"דע� ציבור אנ  געזעענע'נאכביינאכט שפעט 

א געגנאגע צו� שטוב פו ,איז דער רבי שליט

ו ווי דער רבי "ר אברה� יושע גראס הי"ח מוה"הרה

א האט אפגעשטאט א ביקור גומלי ביי "שליט

ק קרית "יושע ראזענבערגער שליטא אבד' צ ר"הגה

ווי , " העדה החרדית"א אי בית שמש וחבר הבד"רמ

א הערליכע שמועס בדברי  עס האט זי� פארמירט

  .תורה ועוד
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א געדאווענט "היינט אינדערפרי האט דער רבי שליט

ווי דער רבי ' אשיעור  –שחרית אי ישיבה גדולה 

ט א שיעור געזאג דאווענע 'נאכא האט "שליט

  .בספר תהלי� פאר די בחורי�
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אסיפה רבתי לאברכי� אי� 
  וויליאמסבורג

גדול אי ה אי בית מדרשינו ה"היינט אווענט וועט אי

 אסיפה א גרויסער וויליאמסבורג פאהרקומע

געלייט וואס האב געאייגענט ספעציעל פאר אינ

א "א או תשע"חתונה געהאט צוויש די יאהר תשס

  .ק"לפ

  

אי ' דער התאחדות אברכי� דקהלתינו הק

וויליאמסבורג איז ספעציל מסדר דער אסיפה פאר 

 ה אויפטרעט באלערנדע "איאינגעלייט ווי עס וועל

אינהאלטסרייכער דרשות אי בעלי דרשני� מיט 

  .פארשידענע נושאי�

  

דרשה פונע� נוא� הכבוד די קלימאקס וועט זיי די 

 ורב "א חדב"שמעו זאב מייזליש שליט' צ ר"הגה

ד ישמח משה בשכונת בר� משה אי קרית "ביהמ

  .יואל

  

 8:00דער מעמד אנשטפרעכט זי� אנצוהייב או� 

 אזייגער פונקטלי� כדי מע זאל קענע ענדיג

  .בייצייטנס

�•�  

 

ד "עפטיגע בוי פלענער צו� בני� ביהמה
  פ�הגדול אי� אנטווער

ו "ר יואל פאגעל הי"הראי די טעג ווייל אי ניו יארק 

אי ' בריח התיכו פונע� קר הבני דקהלתינו הק

אנטווערפ אינאיינע� מיט נא� עסקני� ווי מע גייט 

דא איבער מיט געניטע ראשי הקהלה או בוי 

ארבייטער די לעצטע בוי לענער וואס איז נוגע די 

  .אי אנטווערפ' ו הקבני הגדול והחדש דקהלתינ

  

ער 'נערפעהיינט אינדערפרי איז דער אנטוו

 אריינגערעכענט דער בוי מייסטער ,דעליגאציע

ד הגדול אי "געווע אי ביהמ ,פונע� פראיעקט

 �אברה' ח ר"קרית יואל ווי אינאיינע� מיט הרה

איז מע  ו משמש או נא�"צבערגער היווער יושע

איבערגעגאנגע די פראקטישקייט  או אופ פו

  .בויע די מקוה

  

די הנהלת הקהלה אי אנטווערפ האפט אי די 

פונע� צוצוטרעט צו די בוי ארבעט  ואכנאנטע ו

בני וועלכע פעלט זי� שוי שטארק אויס צו די 

  .הצלחה פו קהלתינו המעטירה אי אנטווערפ

  

  -כבוד הבית הזה' גדול יהי-
�•�  

  

  פ"ק אי� ב"שבע ברכות דור� די ישיב
 היינט נאכמיטאג איז אי בארא פארק אפגעראכט

א שיינער שבע ברכות דור� די ישיבה קטנה לכבוד 

א סג מנהל "מאיר פערלמא שליט ר אברה�"הר

  .ק"ישבד
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דער שבע ברכות איז פאהרגעקומע אי די 

פלאזא ווי אלע  פראכטפולער זאל פו די הילמא

� או "זייערע רמיאי שפי" פו ק "תלמידי ישיב

האב זי� געוואש צו א ריי� א "שליטי� משגיח

או עס האב אויפגעטרעט דארט , געגרייטע סעודה

  .עלטיכע מגידי שיעור

�•�  
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