
ערווארטן  התרגשות  גרויס  מיט 
הקהלה,   וחברי  אנ”ש  הונדערטער  די 
ערשטע   די  אויף  יצ”ו,  מאנסי  תושבי 
אנ”ש  לכל  כללי  כינוס  גרויסארטיגע 
ומתפללי  ידידי  און  הקהלה  חברי 

ביהמ”ד,
 די הנהלת הקהלה האט איינגעזען 
צו  הענין,  נחיצות  געוואלדיגען  דעם 
פאר  כללי  כינוס  ערשטען  דעם  מאכן 
אלע חברי הקהלה הקרובים והרחוקים 
זיך צוזאמען צו קומען במסיבת מרעים 
איז  עס  און  וריעות  ואחוה  באהבה 
קומענדיגען  דעם  געווארן  באשטימט 
דער  זיין  צו  הבעל”ט,  ויקהל  מוצ”ש 
פאסיגער געלעגנהייט פאר דעם מעמד, 
גאר  זיין  צו  פארשפרעכט  מעמד  דער 
צוגעשטעלט  איז  עס  אינהאלטסרייך, 
און  פראגראם,  רייכער  א  גאר  געווארן 
פאר  דרשות,  באלערנדע  און  וויכטיגע 
יעדן איינעם,  און אזוי וועט דער מעמד 
זיך  זאלן  עס  ווי  צייט,  פאסיגע  די  זיין 
צוזאמען קומען די גאנצע קהלה, און זיך 
טרעפן צוזאמען ידידים און חבירים, צו 
שעפן חיות אויפן יאר און זיך צוזאמען 

צוהאלטן בקשר אמיץ, 
די קהלה  פון  וואוקס  די  און  בלי  די 
איז אין די לעצטע יארן בליעה”ר כמעט 
גרינדונג,  זינט איר  געדאפעלט געווארן 
איבערן  אז  דערצו  געברענגט  האט  און 
זאלן  עס  אז  שייך  אזוי  נישט  איז  יאר 
עולם,  גאנצער  דער  טרעפן  צוזאם  זיך 
די  אנהאלטן  און  דאך,  איין  אונטער 
במילא  באקאנטשאפט  און  ידידות 
צו  וויכטיג  גאר  שוין  זיך  פארלאנגט 
באשטימען א ספעציעלער צייט ווי עס 

זאלן זיך צוזאם קומען די גאנצע קהלה 
נישט  כדי  אחד,  בלב  אחד  כאיש  כלנו 
פארפרעמדעט צו ווערן פון די אייגענע 

זיין דעם  און מקיים  ברודער,  מאנסיער 
יאמר  ולאחיו  יעזורו  רעהו  את  איש 

חזק.

תלמידי וחסידי סאטמאר אין די שטאט מאנסי 
 גרייטן זיך מיט התרגשות צום גרויסארטיגע  

מלוה מלכה ומעמד כינוס כללי "הקהל את הקהל"
פראכטפולער און אינהאלטסרייכער מעמד אינאיינעם מיט ערשטע סעודת מלוה דמלכה 

לטובת הביהמ”ד קומענדיגן מוצ”ש פ’ ויקהל הבעל”ט

 הרה"ח ספרא ומספר רבה 
ר' הערשל פריעדמאן יו"ר המעמד

באשטימט  איז  המעמד  יו”ר  אלץ 
באקאנטן  אלעמען  דעם  געווארן, 

מפיק  פה  און  ואנשים  אלקים  משמח 
דער  ספרא  מלא  צנא  הרה”ח  מרגליות 
זכי’  די  געהאט  האט  וואס  רבה,  ספרא 
צדיק  אותו  של  מקחו  זיין  צו  ממברר 
יואל  דברי  בעל  רביה”ק  הצלת  בנוגע 
זי”ע מגיא ההריגה בשנות הזעם, אונעם 
וועלט בארימטען ספר מאפילה לאורה, 
הר”ר הערשל פריעדמאן ני”ו, ר’ הערשל 
אנ”ש,  ביי  חדשות  פנים  קיין  נישט  איז 
גרויסן  יעדן  ביי  בשער  מופיע  איז  נאר 
איז  און  סאטמאר  מלכות  אין  מעמד 
טאקע דער מנצח על מלאכתו, און דער 
עולם שלינגט זיינע ווערטער מיט גרויס 

אינטערעס און דורשט, 

גאר רייכער סעודה מלוה דמלכה 
וועט סערווירט ווערן לכל הקהל

משי מלכא  דדוד  סעודתא  ־לכבוד 
סער וועט  דמלכה,  מלוה  סעודת  ־חא, 

גאר  און  סעודה  ברייטע  א  ווערן  ווירט 
אויך  אזוי  און  מאכלים,  נארהאפטיגע 
כסדר  וועט   מעמד  גאנצען  דעם  במשך 

וואר פרישע  נאך  ווערן  ־אריינגעברענגט 
עמע מאכלים און ווארעמע געטראנקען, 

קלה  טעימה  א  אנגעגרייט  זיין  וועט  עס 
אויף ספעציעלע טישלעך, מיט ווארעמע 
געטראנקען, זיך צו דערכאפן דאס הארץ, 

גע נתנדב  ספעציעל  זענען  מאכלים  ־די 
דעם  לכבוד  בעם  נדיבים  די  דורך  ווארן 

מעמד כינוס כללי און הקהל את הקהל. 
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ווען נאר איר קומט אריין אין ביהמ”ד, קענט איר 
זיין גערישט אז מען וועט אייך בעטן געלט, אמאל 
איז עס מיט א קליין טישל און אמאל מיט א הויכע 
סטעידש, אמאל מיט א קאמפיוטער, און אמאל מיט 
קאלירפולע טישטוכער, אמאל מיט עסן, און אמאל 
וכו’  אן עסן, אמאל דאנאטס, טרינקען, אייסקאפי, 
וכו’, און ווער ווייסט מה יעלה על הדעת וואס נאך, 
און ווער דרייט דאס אלעס אן, נא זאגט אליין, דער 
שמש!! אלץ בעט ער געלט, און אלץ מיינט געלט, און 
אלץ געלונגט אים, עפעס באקומט ער, אדער געלט 
אדער א פסק, און אסאך מאל ביידע, און ער האט 
יעדעס מאל אן אנדערע פזמון, איינמאל הייסט עס 
מעמבערשיפ און איינמאל נר למאור נאכדעם סתם 
דאן  גארנישט  נישטא  איז  אויב  סעודות,  שלש  א 
סתם מקוה געלט, און אויב צאלט מען שוין אלעס 
די  נישט פארגעסן  און  געלט,  זיצן  אויס דאן עודך, 
יעצטיגע מלוה מלכה און כינוס כללי, און אזוי דרייט 
זיך עס ארום אלעס ארום געלט, ער זעהט אויס ווי 
א געלט מאשין, )atmבלע”ז( וואס הערט נישט אויף 
וואס  שאלה  די  זיך  שטעלט  געלט,  צונעמען  אריין 
נאכדעם  אין  מען?  דארף  געלט  וויפיל  דאס???  איז 
יעדעס  א  זעלבער מענטש  וואס עפעס דארף דער 
מאל געלט?! עס קומט פאר ווי יענער האט געזאגט, 
אין  דיך  כאפט  מען  אז  טייערער,  שוין  קאסט  עס 
קאמאניסטיש  א  אין  שול   א   אין  ווי  דא,  ביהמ”ד 

לענדל.
זיך אביסל  צו פארשטיין דעם ענין דארפט איר 
אויסקענען מיט די תהלוכי הקהלה, א יעדע  ביהמ”ד 
דקהלתינו די בכל אתר ואתר, האט באקומען – צו 
דורך  א איינמאליגען קאמפיין צו דורך נדבים צו וועד 
הקרי’ - א שיין אויפגעבויט ביהמ”ד און פיל אויך א 
מקוה, וואס דאס איז געווען א איינמאליגע קאמפיין 
צו בויען די ביהמ”ד, און נאכדעם האט די ארטיגע 
הנהלת הקהלה איבער גענומען די ווירטשאפט, און 
זיי האבן זייער שטענדיגע הכנסה פון זיצן געלט, נר 
למאור, און נדרים נדבות, וכו’, און מען מאכט אויך 
א מלוה מלכה איינמאל א יאר און אזוי גייען זיי אן, 
דער  געהאלט פונעם רב הביהמ”ד ווערט באצאלט 
דורך גרויס קהל און איז נישט אויף די פלייצעס פון 

די קהלה. 
מיר  אזוי,  זאך  די  איז  מצב  אונזער  כלפי  יעצט 
געווען  איז   וואס  שול  אונזער  אין  אריין  זענען 
געווען  איז  וואס  זאך  יעדע  און  באקס,   רויע  א  ווי 
און  פארעכטען,  געדארפט  מען  האט  אינדעם 
אויפבויען  אדער  פארעכטען,  נאכאמאל  נאכדעם 
פונדאסניי און נאכדעם טאקע אויך פארעכטן, עס 
נייע  די  פאר  קאמפיין  הבנין  קרן  די  דא  טאקע  איז 
שול, אבער דאס איז אלעס פאר די נייע פראיעקטן 
וואס וועט אי”ה זיין גאר בקרוב, דער יעצטיגער שול 
און די אויפהאלטונג און בוי ארבעט פון די לעצטע 
הוצאות  טעגליכע  טאג  די  אויף  אלעס  איז  יאר   4
סתם  ווי  מער  פילפאכיג  איז  וואס  קהלה,  די  פון 
מען  אין  דאווענט  מען  ווי  בנין  א  אויפהאלטן  אזוי 
לערנט, און דערנאך די הוצאות פון דעם בארימטן 
אויבערדערמאנטע  אלע  די  וואס  משה,  ברך  כולל 

הוצאות, האבן נישט אנדערע קהלות, פארדעם  איז 
פארשטענדליך ביז גאר אז די הוצאות פון די קהלה 
איזפיל מער, פון אנדערע קליינע קהלות, אבער די 

הכנסות איז העלפט און נאך ווייניגער.
די  איז  טאקע  פארוואס  פרעגן  איר  וועט  איי 
הכנסות ווייניגער צו איז דאס ווייל  מלויפט אפשר 
וועט  תי’  דער  התחייבותער?,  די  נאך  גענוג  נישט 
יעדער ענטפערן ניין! נאך ווי מלויפט נאך, און טאקע 
וואס  הנאמן,  משמש  אויבערדערמאנטער  דער 

יעדער איז מעיד דערויף מיט א בדידי הוה עובדא. 
יעדע  א  ערשטענס,  אזוי,  איז  דען  נארוואס 
געלט  זיצן  פון  הכנסה  גרעסערע  א  האט  ביהמ”ד, 

וויפיל  פון  זיצן,  מער  פיל  פארקויפט  מען  ווייל 
מתפללים קבועים עס דאווענען אין שול, אין אפי’ 
אזעלכע מתפללים וואס דאווענען נאר אחת בשנה 
דאס  און  זיץ,  א  פאר  צאלן  און  קויפן  ביהמ”ד,  אין 
ביי  דא  אבער  קהלה,  די  פאר  הכנסה  שיינע  א  איז 
ווי עס איז  ווייל אזוי  אונז איז נישט דא די הכנסה, 
דא א מאנגל אין זיצן, איז אפי’  מתפללים קבועים 
קענען נישט קויפן קיין זיץ, און צווייטענס טוען מיר 
סערוויסעס ווי א גרויסע קהלה, פאר א קלענערער 
צאל חברי הקהלה, ווי רוב קהלות און בתי מדרשים,  
און עס איז פיל מער די הוצאות ווי די הכנסות, קהל 

וואס איז די מעשה מיטן משמש ???
עדיטאריעל:
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זייער שטארק ארום מיטן בודזשעט,  זיך  מוטשעט 
און מען האלט אין איין דארפן געלט, דערפאר זענען 
וואס  הילף  סארט  יעדע  אויף  אנגעוויזן  זייער  מיר 

אנ”ש קענען אונז ביישטייערן, 
נעמט  עפעס  וואס  לראשונות,  נחזור  יעצט 
אנטווארט  דער  איז  געלט?  אלץ  “שמש”  דער 
נאך  אייך  איז  אפשר  און  אינטרעסאנט,  זייער 
קיינמאל נישט בייגעפאלן אזוי צו קלערן, אן אנדער 
איינגעשטעלטער משמש, וואלט לכאו’ געהאנדלט 
יעדן טאג, די מקוה,  אזוי, אנגעגרייט דעם ביהמ”ד 
שמחות, און איינקאסירט די שמחה  געלטער, מער 
עליות  די  אויך  צוזאם  נעמט  שמש,  טויגליכער  א 
און  קהלה  די  פאר  איבער  עס  גיט  ער  געלטער, 
בעט זיין געהאלט, אבער דער שמש דקהלתינו איז 
רוחו פי שנים און נישט פי שניים נאר פי כמה, חוץ 
און  ביהמ”ד  די  פאר  ארבעט  איבערגעגעבענע  זיין 
זיין הארץ דא, לכל קדשי קהלתינו  וכו’, איז  מקוה, 
יעדע  א  און  בפרט,  יחיד  יעדן  פאר  און  בכלל,  הק’ 
אסאך  און  דא,  ער  איז  הילף  דארף  מען  וואס  זאך 
אויף  באחד  והוא  דא,  “ער”  נאר  טאקע  איז  מאל 
דארף  מען  זעהט  ער  זאך  וואספארא  מערכה,  די 
אויפצובויען אין ביהמ”ד נישט קיין נפק”מ ברוחניות 
אדער בגשמיות, מחזק זיין א זאך, אויפארבעטן אן 
ווי  און  שם,  ורוחו  ולבו  עיניו  איז  עסקנות  אן  ענין 
באקאנט דארף מען פאר יעדע זאך געלט, איז דער 
די  אויך  צו שאפן  נוטל חלק בראש,  ווייטער  שמש 

געלט פאר דעם.
און  חובות,  גרויסע  מיט  זיך  ראנגעלט  קהל 
מוטשעט זיך זייער שווער אדורכצושטופן די וואך, 
נישט  איז  הכנסות,  רעגולערע  אלע  די  מיט  און 

מעגליך אויפצוהאלטן די קהלה, דערפאר פרובירט 
אויפצוהאלטן  געלט  שאפן  צו  וועגן  אלע  פון  מען 
יזכר  ברם  און  קהלה,  די  און  ביהמ”ד  די  ווייטער 
אותו האיש לטוב, ר’ יואל פריעדמאן משמש הנאמן 
דקהלתינו הק’, וואס ער האט זיך ארויס געשטעלט 
וואס פרובירט מיט אלע כוחות צו דעקן  אלץ דער 
די חובות און דעקן די הוצאות פון די קהלה, אז קהל 
זאל ווייטער קענען אנגיין, דאס איז א אומבאצאלטע 
ארבעט ריין לשם שמים, ווייל  וויפיל מען זאל נאר 
שווערע  די  פאר  גענוג  נישט  איז  באצאלען  וועלן 
ארבעט, פרעגט אייך אליין? פאר וויפיל געלט וואלט 
איר אנגענומען די ארבעט פון מוטשענען דעם עולם 
יעדן שני וחמישי פאר געלט, און ווערן באטראכט ווי 
א פגע רע אין אסאך מענטשען’ס אויגן, רבינו בעל 
ברך משה זי”ע פלעגט אלץ נאכזאגן א ווארט, בדרך 
צחות אז מען זאגט ביי די מי שברך יעדן שבת וכל 
ישלם  הקב”ה  באמונה  ציבור  בצרכי  שעוסקים  מי 
שכרם ויסיר מהם כל מחלה, דארף מען פארשטיין 
זאל  וואס  מחלה  א  עפעס  אויף  מען  בעט  וואס 
זיי זענען קראנק, נאר  ווער זאגט  זיי,  אוועקגיין פון 
די אלע עוסקים בצרכי ציבור דער עולם אנטלויפט 
פון זיי ווי פון עפעס א מחלה נישט מער געדאכט... 

פון די אנדערע זייט, קריטיק גיט אים יעדער ביד 
לויט  איינער  יעדער  כנפשם הטובה עליהם,  רחבה, 
גייט  שמש  דער  אבער  טאג,  יענעם  פון  גוסטע  זיין 
אן מיט א שמייכל, און ער האלט איין זאך פאר די 
אויגן צו שאפן געלט פאר קהל, און איז סובל אלע 
גוט ווערטלעך וויצעלעך וכו’, צו סתם טענות אויף 
יעדע זאך אין ביהמ”ד צו עס האט יא א שייכות מיט 

אים צו נישט.
און פון די אנדערע זייט דארף ארויס געברענגט 

שטעלט  משמש  דער  וואס  סערוויסעס  די  ווערן, 
פאר יעדן צו, וואס יעדער איינער נוצט דעם שמש 
פאר זיין באקוועמליכקייט אפי’ נישט אין די ראמען 
פון משמש,  און דער משמש איז דא צוהילף פאר 
אנגעהויבן  געלגנהייט,  יעדע  ביי  ויחיד  יחיד  יעדן 
מיט די סערוויס פון רופן פרעגן ווען איז דא א מנין, 
מנחה, מעריב, שחרית, אדער יומא דפגרא, און סתם 
אזוי א טעלעפאן נומבער, און דערנאך אויב מאכט 
מען א מסיבה, עצות וכו ‘ וכו’ , דעמאלטס טראכט 
מען אפי’ נישט קיין צוויי מען רופט אן דער משמש 

און ער ענטפערט בסבר פנים יפות, 
און  איינצוזעהן  צייט  די  איז  יעצט  דערפאר 
דאנקבאר זיין, זיין מוראדיגע איבערגעבענע ארבעט 
און אים העלפען,, און ווילאנג עס איז נאך דא ווער 

עס איז  משוגע לאותו דבר.
און שטייענדיג בימי אדר קען מען ענדיגן בדרך 
צחות, עס איז לעצטענס געווארן א נאווינע, אז עס 
ווערט  מען  און  מענטשן  אסאך  צוזאם  זיך  נעמען 
זיך אלע  איינעם א אומווילינדיגן, לאמיר  פון  פטור 
געבן  און  כללי  כינוס  די  ביי  צוזאמקומען  טאקע 
דעם  פון  ווערן  פטור  קענען  צו  געלטער  גרויסע 
משמש, ער זאל מער נישט דארפן ארום לויפן, רייסן 
געלט,  און ארבעטן פאר די קהלה 24/7 צו דעקן די 
מינימום צו קענען ווייטער אנגיין ובזכות צדקה נזכה 
לאמיר  און  בתורה,  האמורות  הברכות  לכל  כלנו 
אונזער  פאר  הקהל,  כל  בשם  וואונטשן  טאקע 
איבערגעגעבענעם משמש ר’ יואל,  אשריך ר’ יואל, 
שזכית לכך דער זכות זאל דיר ביישטיין ויהי’ חלקך 
לשרת  תזכה  יארען   לאנג  נאך  און  הרבים,  ממזכי 
השלימה,  ובבריאות  הדעת  הרחבת  מתוך  ה’  בבית 

באנפין נהירין וכל טוב. 

)פארזעצונג פון זייט 3(
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 משא המעמד דרשת הגה"צ 
האב"ד שליט"א בענין חינוך הבנים

אויסערגעווענליכען  דעם  ביי 
אז  דעם  זיין  מקיים  מען  וועט  מעמד 
נדברו יראי ה’ איש אל רעהו ווי הגה”צ 
האב”ד שליט”א וועט אויפטרעטן מיט 
וויכטיגע דרשה לדעת המעשה  גאר א 
אשר יעשון בנוגע חינוך הבנים והבנות 
בימינו אלה, עס וואלט אין אמת’ן אריין 
אויסגעפעלט א באזונדערן אווענט פאר 
אלו  עמלנו  ואת  פון  נושא  וויכטיגע  די 
הבנים, וויל אבער די הנהלת הקהלה ביי 
דעם  כינוס מזכה זיין דעם ציבור מיט די 

וויכטיגע דרשה, 
עס איז איבריג ארויסצוברענגען די 
שוועריקייטן אין דער גרויסער סייעתא 
פאר  אויס  זיך  פעלט  וואס  דשמיא 
ריכטיגע  די  און  והבנות  הבנים  חינוך 
וואס מען דארף  מעטאדן און מהלכים 

זרע ברכת ה’, דער טאג  האבן צו זעהן 
טעגליכער פאריאגטער לעבן ערלויבט 
און  דערין,  אריינצוקוקן  אסאך  נישט 
אסאך עוסק זיין אין דעם וויכטיגסטען 
חלק פון אונזער לעבן, און אסאך אירע 
פרעגן מי יראנו טוב, און אנצייגען דעם 
שליט”א  רב  דער  מהלך,  ריכטיגען 
האט  אין  העדה  על  איש  דער  זייענדיג 
חינוך  פון  אין דעם פעלד  געווען  עוסק 
הבנים לאנגע יארן, וועט אי”ה משמיע 
נושא,  דעם  אין  והדרכה  תורה  דברי 
וויאזוי  אנווייזונגען  וויכטיגע  געבן  אין 
זיך אומצוגיין ברוב דעת ותבונה, הן די 
התנהגות  אייגענע  זייער  מיט  עלטערן 
דרשה  די  קינדערלעך,  די  לגבי  הן  און 
דעם  פון  לעצמו,  כדאי  איז  אליינס 

גאנצען מעמד. 

תורה:

וויכטיגע שיעור אין פינאנציעלע 
אנגעלעגנהייטן דורכן באקאנטען ביזנעס 

עקספערט ר' אלעזר לאנדא ני"ו
אן  איז  עס  ווען  מוצש”ק  לכבוד 
מעשה,  געלט  א  פארציילען  צו  ענין 
נישט  געזאגט  האבן  אידן  קלוגע  און 
געלט  נאר  געלט,  פון  מעשה  א  דוקא 
פארקומען   וועט  גוט,  אויך  איז  אליינס 
אין  א העכסט אינטרעסאנטער שיעור 
בעניני  החיים  והצלחת  מסחר  עניני 
צוניץ  זייער  אייך  וועט  וואס  ממונות, 
קומען אין אייער טאג טעגליכען לעבן, 
צו  זיין  צו  מסדר  זיך  וויאזוי  וו.צ.בש, 
האלטן חשבון אויף אייערע הוצאות און 
הכנסות, און ווי אזוי צו לעבן און אוועק 
אזוי  ווי  אויך  אזוי  און  געלטער,  לייגען 
אויסצוגעבן געלטער און ווען און וויאזוי 
און  פראדוקטן,  שטוב  איינצוהאנדלען 
וועט  וואס  ידיעות  וויכטיגע  פיל  אזוי 
זיין און ארויס  אייך שטארק בייהילפיג 

העלפן אינעם גאנצען מהלך החיים.

דער שיעור וועט געגעבן ווערן דורך 
דעם אלעמען באקאנטען עקספערט ר’ 
אלעזר לאנדא ני”ו, וואס זיין נאמען איז 
עולם  אין  ציבור  צווישען  באקאנט  גוט 
צוגאנג  געלונגענעם  זיין  מיט  המסחר 
און געוואלדיגען סוקסעס, און די אלע 
שיעורים  זיינע  געהערט  האבן  וואס 
גרויס  מיט  פארציילען  לעקציעס  און 
זיי  שינויים  וואספארא  צופרידנהייט, 
תועלת   וואסערע  און  געהאט,  האבן 
און  עצות  די  געברענגט  זיי  האט  עס 

לעקציעס,
ר’ אלעזר פארשפרעכט א ספעציעל 
דעם  פאר  שיעור  אינטרעסאנטען 
ציבור,  ברייטען  פונעם  לכבודו  מעמד, 
זיין א דבר השוה לכל  אזוי אז עס זאל 
ארויס  וואס  האבן  זאל  יעדער  נפש 

צונעמען. 

עבודה:

 ספעציעלער קאמפיין פון 
הדל לא ימעיט "ממחצית השקל"

ספעציעלן  א  אין  האט  קהל 
מינימאלען  דעם  באשטימט  קאמפיין 
של  אימפעריע  די  העלפען  צו  סכום 
פון  סכום  מיטן  וגמ”ח  ועבודה  תורה 
פון  העלפט  די  באטרעפט  וואס   $215

שק”ל )430(,
שבת  פון  וואך  די  אין  שטייענדיג 
זיין  צו  מקיים  קהלה  די  בעט  שקלים, 
להלכה  השקל  מחצית  געבן  דעם 
ולמעשה, און זיך מחחיב זיין מיט דעם 
אנטייל  דעם  מיט  און   ,$215 פון  סכום 
נעמען און האבן א חלק  און געבן דעם 

תרומת ה’ פארן בנין המקדש מעט, 
די סומע איז דער מינימום וואס מוז 
אריינקומען פון אלע אנ”ש און מחזיקי 

קענען  זאל  קהלה  די  כדי  הקהלה, 
ווייטער אנגיין ביתר שאת ויתר עוז,

געגעבן  וועט  מתנה  ספעציעלע  א 
השקל,  מחצית  נותני  אלע  פאר   ווערן 
סידור  אויפגעכאפטע  שטארק  נייע  די 
ופרח,  כפתור  הוצאות  ישרה  עבודה 
יחיד  א  סידור,  זעלטענער  א  איז  וואס 
אלע  פאר  תפילות  אלע  מיט  במינה 
זמנים מיט א תהלים, מיט שיינע אותיות 

און שיינע לעכטיגע פאפיר. 
די  ביי  קרעדיט  א  אויך  אזוי  און 
בארימטע היט געשעפט “פערסטערס”, 

צו קלינען אייער הוט.
אז  ערווארטן  צו  טאקע  איז  עס 
וואס  מאנסי  תושבי  אלע  און  אנ”ש 

זיך  וועלן  ביהמ”ד,  פונעם  הנאה  האבן 
אין  חלק  א  נעמען  אין  אנשטרענגען 
זיין  מקיים  טאקע  און  קודש,  שקלי  די 
דעם מטבע של אש הראה לו, און געבן  

מיט א פייער און א ברען, דעם מחצית 
הייליגע  די  העלפען  ארויס  און  השקל 
בכל  להתברך  שכרם  ה’  וישלם  קהלה, 

טוב. 

גמילת חסדים:

־נייער סידור עבודה ישרה הוצאות כפתור ופרח, און אזוי אויך קרע
דיט צו קלינען א הוט ביי “פערסטערס”, וועט געגעבן ווערן במתנה 

פאר אלע נדבנים,

נייער שטערן בעולם החזנות ר' משה 
לוי ברוין וועט מהנה זיין דעם ציבור

וועט  מלכה  למלוה  זמירות  די 
באקאנטע   די  דורך  ווערן  אנגעפירט 
וואס באשטייט, פון חשובע  קאפעליע 
חברי  ממובחרי  אינגעלייט  ווארעמע 
את  מהנה  זענען  וואס  הק’,  קהלתינו 
ציבור  דעם  מהנה  איז  און  מגרונם,  ה’ 
ועידן שמחות בית השואבות,  בכל עת 
וכו’, און בפרט די געהויבענע  שמחות, 
ימים  אראפ  לייגען  זיי  וואס  ארבייט, 

נוראים בבית מדרשינו, און יעצט וועלן 
שיינע  ספעציעלן  א  לייגען  אראפ  זיי 

ארבעט, לכבוד דעם מעמד המפואר.
דעם  זיין  מהנה  וועט  אויך  אזוי   
לוי  משה  מוה”ר  הנפלא  החזן  ציבור 
ברוין ני”ו און אראפ לייגען שיינע פרקי 
שטארקע  און  שיינע  זיין  מיט  חזנות 

שטימע.

זמירות יאמרו:

צוזאמען מיט א שיינע קאפעליע משוררים
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גאר אינטרעסאנטע דעבאטע בעניני 
הקהלה וועט פארקומען ביים מעמד 

דער  פון  איבערבליק  קורצען  א 
נאנט אויף די צרכי הקהלה בדרך שאלה 

ותשובה דורך צוויי חברי הקהלה, 
זענען  וואס  הקהלה  חברי  צוויי 
און  לימודים,  לשון  א  מיט  באשאנקען 
תהלוכי  בעניני  אויסגעקאכט  זענען 
הקהלה, וועלן זיך אויסשמועסן, בבחינה 
א  אויף  אביסל  און  סותר,  וזה  בונה  זה 
קהלה,  די  ברענגען  ארויס  טאן  הויכען 
די  קאלירן,  אלע  מיט  זייטען  אלע  פון 

איז  אנטוויקלינגען  אירע  מיט  קהלה 
פארצווייגט,  שטארק  גאר  ב”ה  היינט 
אביסל  עס  אויס  זיך  פעלט  עס  און 
דורכשמועסן מיטן ציבור, און אזוי אויך 
צו פארענטפערן די שאלות און קשיות 
וואס מאנכע פרעגן, דאס אלעס  וועט 
אויס געשמועסט ווערן און האפנטליך 
אויס געקלארט ווערן ביים מעמד כינוס 

כללי, 
תן לחכם ויחכם עוד.

העכסט געלונגענער גורלות קאמפיין 
 גענוי ווי די משנה זאגט אלו דברים 
הזה  בעולם  פירותיהן  אוכל  שאדם 
וועט איר קענען אהיים גיין מיט ריזיגע 
גורל  א  כללי,  כינוס  דעם  פון  אוצרות 
פראגראם פון גאר ווערטפולע גורלות, 
קענען  וועט  איר  ווי  צוגעגרייט,  איז 

ארויס נעמען פיל מאל אייער נתינה.
אלע  פאר  גורל  הויפט  דער 
סכום  מינימאלען  מיטן  משתתפים 
א  איז   ,$215 השקל”  “מחצית  פון 
איר  ווי  וויקאציע  אויסגעצאלטע 
א  און  טיקעטס  צוויי  געוואונען  קענט 
איר  און  צוגעהערן,  אלע  און  האטעל 
א  מיט  אויסרועהן  קענען  זיך  וועט 
אנשעפן  זיך  און  בוים,  אונטערן  ספר 
מיט פרישע כוחות אנצוגיין מיט אייער 
ה’  וקוי  פרישקייט,  א  מיט  היום  סדר 

יחלופו כח.
פארקומען  וועט  אויך  אזוי  און 
באזונדערע 20 גורלות וואו איר געווינט 

ווערט  אין  געשעפטן  די  אין  קרעדיט 
איר  באקומט  קרעדיט  די   ,10,000$ פון 
אין אזעלכע געשעפטן וואו איר קויפט 
איין א גאנץ יאר, און בפרט פאר ימים 
טובים, יעדע גורל פאר זיך לוינט זיך און 
צאלט אויס אייער נדבה,  דער גורל איז 
א באנוס גורל פאר די גרויסע סכומים, 
און אויב איר גיט פאר דעם הויפט גורל 
$215 פאר אן אויסגעצאלטע וויקאציע, 
אין  אריין  אויטאמאטיש  איר  גייט 

אסאך פון די קלענערע גורלות,
און אזוי אויך פאר קלענערע סכומים 
גייט איר אריין נאר  פון מחצית השקל 
אין די גורלות, אזוי אז מיט אייער נדבה 
א  מיט  פארזיכערט  כמעט  איר  זענט 
גורל, פאר $100 גייט איר אריין אין צוויי 
מחצית  פון  סכום  דער   $215 גורלות, 
פון   8 אויסוועלן  זיך  איר  קענט  השקל 
די גורלות, פאר $360 אין 15 גורלות, און 

פאר $500 אין אלע גורלות.

גאר ווערטפולע גורלות, גאר נוצליכע גורלות, גאר אסאך גורלות, 

נייער היכל התורה ספעציעל 
ארגענעזירט לכבוד דעם מעמד

אין די טעג לייגען די עסקני הקהלה 
און  קאפ  און  הארעוואניע  גרויס  אריין 
אהערצושטעלן  און  איינצורישן  מח 
אקאמאדירן  קענען  צו  ביהמ”ד  דעם 

דעם גאנצען ציבור בהרחבה, 
די  אז  איבער  געבן  עסקנים  די 
צוהאלטן  מיט  ציבור  ביים  ווארימקייט 
דעם כינוס כללי איז זייער שטארק, און 

ווערן  פלאצירט  מוזן  וועט  עולם  דער 
מיט גרויס מומחיות צו קענען צושטעלן 

פאר יעדן מקומו הראוי
אזוי אויך וועט זיין צוגעשטעלט די 
טישן לויט די יארגענג, כדי דער ציבור 
אנגענעמע  אן  א  אין  זיצן  קענען  זאל 

אמסטאפערע.

 וועכענטליכער "מוצ"ש שיעור"  
פון רב שליט"א וועט אנגיין געהעריג

שלא יבוטל התמיד:

די  זענען  יעדן  פאר  באקאנט  ווי 
דקהלתינו  האב”ד  הגה”צ  פון  שיעורים 
ציציאונגס  שטארקע  א  שליט”א 
קראפט פאר פולע חשובע בעלי בתים 
וואס  שטאט  די  פון  תורה  בני  און 
איין  זיך  קויפן  און  לקחו  שומע  זענען 
און  ברירות  וויכטיגע הלכות מיט א  די 
א געשמאק, און די קבועים ווילן בשום 
געלגענהייט,  א  פארפאסן  נישט  אופן 
רב  פון  שיעור  א  צוהאלטן  מיט  פון 

שליט”א, 

מלוה  וועד  דער  האט  דערפאר 
די  טראץ  אז  אויסגעשטעלט  מלכה 
מעמד  צום  הכנות  פיבערהאפטיגע 
נישט  וועט  הקהל”,  את  “הקהל 
תמידין  שיעורין  די  ווערן  געשטערט 
וועט  שליט”א  רב  דער  נאר  כסדרן, 
אי”ה משמיע זיין דעם שיעור אין היכל 
און   ,9.15 ביז   8.40 בשעה  הביהמ”ד 
צוליב דעם מעמד וועט דאס זיין זייער 

פונקטליך. 

 ספעציעל גרעסערע פארקינג 
צו געשטעלט

מלכה  מלוה  די  פאר  עסקנים  די 
ארבעטן אויס פלענער צוצושטעלן מער 
פארקינג פלעצער פארן גאנצען קהל צו 
קענען פארקן מיט א באקוועמליכקייט 
נישט דארפן פארקן פארן ביהמ”ד  און 

און פארשמעלערן דעם דורכגאנג,
 מען בעט אלע חשובע אנ”ש אויס 
צופאלגן די אנווייזונגען פון די עסקנים 
די  מיט  ארבייטען  מיט  צוזאמען  און 

עסקנים להצלחת המעמד.
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וועד מלוה מלכה געגרינדעט געווארן 
פון די פני הקהלה

ממנה  האט  הקהלה  הנהלת  די 
געווען א גאר חשובע וועד פאר די מלוה 
וואס  הקהלה  ופני  פארי  די  פון  מלכה 
זאלן פארפיגן אויף דעם גאנצען מעמד 
און  השנתי  מלכה  ומלוה  כללי  כינוס 
סוקסעס  און  הצלחה  דעם  פארזיכערן 
פון די מלוה מלכה אויף יעדן טריט און 

שריט, 
די  פון  באשטייט  וועד  דער 
הן  ואלו  קהלה  די  פון  אידן  חשובסטע 
ני”ו,  הארטמאן  יוסף  משה  ר’  הרה”ח 
שליט”א,  גוטמאן  חיים  ישראל  הרב 
משה  ר’  ני”ו,  כהנא  הערש  נחום  ר’ 
שווארץ  יעקב  שלום  ר’  ני”ו,  טאבאק 
ני”ו, ר’ בעריש לעבאוויטש ני”ו, ר’ ארי’ 
האפמאן ני”ו, ר’ שמעלקא קיש ני”ו, ר’ 
מנחם פישער ני”ו, און הרב אברהם דוד 

וואגשאל שליט”א,
גאנץ  א  צוהילף  שטייען  זיי  וואס 
יאר מיט גרויס איבערגעגעבנקייט פאר 
לכבוד  באזונדער  יעצט  און  קהלה  די 
כוחם  בכל  זיי  טוען  מלכה,  מלוה  די 
איז  זאך  יעדע  און  המעמד,  להצלחת 
טאקע  ערווארטן  און  פיהם,  על  נגמר 
צו  עולם  חשובען  דעם  אויפצונעמען 
ביישיינען די מלוה מלכה און מחזק זיין 

די קהלה מיט סכומים הגונים. 
און אזוי אויך צו פארזיכערן אז דער 
לשם  כנסי’  ריכטיגער  דער  איז  מעמד 
שמים צו געבן פאר דעם חשובן ציבור 
פון קורת רוח אהיים צונעמען  א שעה 
חיזוק און איבער צו חזרן ממשנתו של 

רבותינו הק’ אויף א גאנץ יאר.  

וועד הפועל אויפגענומען ארויס 
צוהעלפען להצלחת המעמד

די עסקני הקהלה האבן פארמירט 
פון  הפועל  וועד  ספעציעלען  א 
אקטיווע און ווארעמע עסקנים לטובת 

הקהלה, 
זיך  האט  הפועל  וועד  דער 
אריינגעווארפן מיטן גאנצען קראפט צו 
פארזיכערן יעדן פרט ביים מעמד זאל 
זיין מיט הצלחה און ארבעטן האנט ביי 

האנט מיט דעם וועד מלוה מלכה, 

ווערט  דגוש  גרויסען  א 
צו  הפועל  וועד  דורכן  אריינגעלייגט, 
פארזיכערן יעדן איינעמס באטייליגונג 
ווערן  אויפגענומען  זאל  יעדער  אז  און 
פונעם  האבן  הנאה  און  לו  הראוי  כפי 

מעמד,
דעם  אנצוווארעמען  אויך  אזוי  און 
אדירים  זכותים  אריינצוכאפן  עולם 

פאר די קהלה.

די הערליכע "המשכה קארטלעך" וועט 
פארטיילט ווערן פאר אלע משתתפים 

און פאר די קינדער

שטארק  איז  קינדער  די  ביי 
המשכה  די  געווארן,  אויפגעכאפט 
המשכה  הייליגע  די  פון  קארטלעך 
די שולן  פון  בילדער  סיגעט סאטמאר, 
און בתי מדרשים, און קברי רבותינו הק’ 

אין דער אלטער היים,
און עס איז גאר שיין אריינצוברענגען 
גליקליכער אמאל,  די קינדער דער  אין 
דער בינו שנות דור ודור, און דער מקום 
איז  ורבותינו,  אבותינו  בו  שהתפללו 

כינוס  מעמד  אזא  ביי  פאסיג  אוודאי 
די  פאר  צונעמען  אהיים  לאנ”ש,  כללי 
און  קארטלעך  המשכה  די  קינדערלעך 
צו פארציילן פאר די קינדערלעך אביסל 
צדיקים  אונזערע  פון  גרויסקייט  די  פון 
דער  פון  אויך  אזוי  און  וקדושים, 
משפחות,  ראשי  די  פון  היים  אלטער 
וואס ברענגט אריין אין זיי יראת שמים, 

און אמונת צדיקים. 

 הרה"ח ספרא ומספר רבה 
ר' הערשל פריעדמאן יו"ר המעמד

מקורב  א  זייענדיג  הערשל  ר’   
לרבינו בעל ברך משה זי”ע האט אסאך 
רבינו  ווי  צוגעזעהן  און  מיטגעהאלטן 
ווייטער  בויעט  און  איבער  נעמט  זי”ע, 
בכל כוחו די הייליגע קהלה, אנגעהויבן 
תיכף לאחר פטירתו של מייסד הקהלה 
רביה”ק בעל דברי יואל זי”ע, און אין די 
ממלכת  בראש  שטייענדיג  יארן  אלע 

עבודת  די  זיין  צו  ממשיך  סאטמאר, 
דודו  וואס  ירושה  הייליגע  די  הקודש 
זי”ע האט אים  יואל  רביה”ק בעל דברי 
מיט  ווארט  ציבור  דער  איבערגעלאזט, 
מיטטיילען  זאל  הערשל  ר’  שפאנונג 
מאוצרו הטוב פאר די חברי הקהלה ביי 
דעם שיינעם מעמד, כינוס כללי ומלוה 

מלכה רבתי.
צבי ואיתרעי בן ומסר לן

)פארזעצונג פון זייט 1(

מסיבה שבע ברכות לכבוד הרה"ג 
בנש"ק ר' אהרן יעקב כהנא שליט"א 

די  איבער  בארימט  איז  קהלה  די 
אחדות,  געוואלדיגע  איר  מיט  שטאט, 
ביישיינפערליך  עס  זעהט  מען  און 
פון  איינער  וואס  שמחה,  יעדע  ביי 
זיך  קומען  עס  וואו  פראוועט,  אנ”ש 
מיט  זיך  פרייען  עס  און  באטייליגען 
אלע חברים און ידידם מיט א זעלטענע 
שמחה,  איז טאקע גאר פאסיג אז ביי 
דעם מעמד כינוס כללי וועט אי”ה אויך 
פארקומען א מסיבת שבע ברכות, לרגל 
מרבני  אחד  פון  קינד,  א  פון  חתונה  די 

קהלתינו הק’ הרה”ג ר’ אהרן יעקב כהנא 
שליט”א וואס מנת חלקו איז טאקע זיך 
סאך  א  מיט  שטענדיג,  צופרייען  מיט 
מומחה  מוהל  אלץ  דינענדיג  שמחות, 
זיך  באטייליגט  ער  און  קהלה,  די  אין 
א  ווי  געפיל  א  מיט  שמחה  יעדע  ביי 
אייגענע שמחה, איז יעצט וועט מקויים 
לבינו  ישמח  שמחתו  וביום  דער  ווערן 

גם אנו.
שמחות  לנו  יושפע  זו  ומשמחה 

לרוב






