
• The Yeshiva has been learning Maseches Bovo 
Metzia over the past year, and will be starting 
Kesubos this Winter Zman.

• Our Yeshiva benefits from the finest buildings, 
dormitories and facilities available, some older 
and some newer. Our Talmidim are able to 
learn, eat and sleep without needing to leave the 
campus, minimising distractions and maximising 
their opportunity to learn undisturbed.  We are 
forever upgrading and investing in our facilities, 
and this past year has been no different, with the 
Yeshiva completing several major projects.

• The existing Fire Detection System was extended 
to include an additional 25 addressable points 
across the Beis Hamedrash, dining room, 
kitchen and cellars.  The opening dining room 
windows were repositioned to improve the level 
of security at the front of the premises.  These 

improvements were funded by the Alumni 
Association.

• The acoustics of the Beis Hamedrash have been 
significantly improved with the application of a 
layer of brilliant white oil-based, eggshell paint 
to harden the ceiling so that it deflects sound. 
The new paint also provides the entire Beis 
Hemedrash with additional brightness.  The 
Yeshiva is grateful to an anonymous well-wisher 
for financing this project.

• The dormitories have also seen improvements.  
The Bochurim’s telephone system was upgraded, 
and new “lines and minutes” providers were 
sourced, leading to cost savings for our Talmidim.  
The bedside lamps in the older dormitory block 
were upgraded, reducing fire risk and improving 
energy efficiency.
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The Sefer Torah Campaign

 London.  In the winter of 2016, a project – ספר בראשית
was launched at the European Gala Dinner of writing 
a unique Sefer Torah as a gift to our beloved Rosh 
HaYeshiva שליט”א.  The Sofer, Reb Yona Bamberger 
from Eretz Yisroel, was on hand as the Rosh HaYeshiva 
wrote the first אות in the new Sefer Torah. 

שמות   .Manchester – ספר 
In the winter of 2017, the 
Manchester Gala Melava 
Malka heralded the start 
of writing שמות  The .ספר 
evening had many memorable 
highlights, including the כתיבת 
 by the Rosh Hayeshiva האות
 ;’the ‘Alumni Choir ;שליט“א
the amazing ‘Backdrop’; the 
Rosh Hayeshiva’s inspiring 
 Mr. Avrohom Henry’s ;דרשה
chairmanship, and Mr. Chagai 
Kahn’s appeal. There was also a wonderful ambience of 
camaraderie, with many fond memories shared among 
alumni.

ויקרא  USA. Four months have passed since we – ספר 
celebrated a wondrous התורה לכבוד   in Boro מעמד 
Park and Lakewood. Rabbi Halberstam chaired the 
Boro Park event, whilst the Lakewood Melave Malka 
was chaired by Reb Chezky Monk, and graced by the 
presence of Harav Malkiel Kotler שליט“א.  The Yeshiva 
was especially honoured by the attendance our former 

Mashgiach, Harav Matisyohu Salomon שליט“א, whose 
presence in spite of ill health greatly enhanced the event 
and inspired those who attended.  We are still basking in 
the positive and warm feelings and generosity shown by 
all the talmidim, parents and supporters who attended. 
We also salute the wonderful generosity shown by 
those who, although unable to attend, nevertheless 

participated by contributing 
or pledging to our campaign.      

Upcoming events…
 Eretz Yisroel.  All – ספר במדבר
alumni based in Eretz Yisroel 
are cordially invited to an 
event that will IYH be held 
on 4 November 2017.  Further 
details to follow.

דברים   .Gateshead – ספר 
An event will be held in 

Gateshead to mark the beginning of ספר דברים.  

 in Gateshead שבת Plans for a special - הכנסת ספר תורה
during חודש אדר, culminating in the הכנסת ספר תורה, are 
already underway. Further details will be announced as 
they become available.

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת 

We have launched a recurring payment system 
through which our Talmidim and friends are able to 
set up a regular donation in order to become a שותף in 
the writing of the Sefer Torah, and to provide ongoing 
support to the Yeshiva. We are extremely grateful to 
all those who promptly signed up at the events to 

date to make a weekly or monthly contribution.

It is still possible to become a שותף – please contact 
gatesheadyeshiva@gmail.com for further details

לכבוד אחינו ורעינו בוגרי הישיבה שיחי‘

Don’t miss this wonderful opportunity to support
the Yeshiva and sign up now!
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The Yeshiva is delighted 
to announce the recent 
appointment of HoRav Chaim 
Grunwald as a Shoel Umeishiv 
for Morning Seder. 

Rav Grunwald is a Talmid of the 
Yeshiva and spent a number of 
years learning in Gateshead 

Kolel.  He has been a Maggid 
Shiur and Shoel Umeishiv at 
Yeshivas Tiferes Yaakov for 
several years.

The Yeshiva is delighted to 
welcome Rav Grunwald to its 
ranks, and wishes him much 
Hatzlocha in his position. 

HoRav Chaim Grunwald

בוגרי הישיבה שיחיו, כל אחד בשמו הטוב  ורעי  לכבוד אחי 
יבורך.

בעמדינו על סוף השנה, וכל אחד מאתנו רוצה להכין 
לפניו דרך לזכות ליום הדין הבעל"ט, ושואלים "מי יראנו 
גורביץ  הגרא"ז  מרן  ע"ז  שענה  מה  כאן  נעתיק  אור", 
זצ"ל, ונדפס בספר מאורי שערים: 'אלול כשמו', הרמזים 
שכתבו הספרים בזה צריך להיות ההכנה עכתו"ד. וידוע 
מה שכתב הבעל הטורים בפ' נצבים עה"פ (ל' ו') ומל ה' 
את לבבך ואת לבב זרעך ר"ת אלול, והדבר צריך ביאור 
ציווי  לנו  ובפרט שיש  איך עושים מילה על ערלת הלב 

ע"ז בפ' עקב (י' ט"ז) ומלתם את ערלת לבבכם.

והנראה בזה עפמש"כ הסמ"ק (מצות עשה ט') בביאורו 
על מצוה זו וז"ל "לאהוב את התוכחות ולאהוב מי שיוכיחנו, 
ויאהבך.  לחכם  הוכח  בספרו  כתב  ע"ה  המלך  שלמה  וגם 
ונמצא  עוד".  תקשו  לא  וערפכם  שנא'  לאו  יש  זו  ובמצוה 
ומי  הלב,  ערלת  את  למול  המפתח  היא  תוכחה  דשמיעת 
את  יסיר  שהשי"ת  דשמיא  לסיעתא  זוכה  בזה  שמשתדל 
ערלת הלב לגמרי – ומל ה"א את לבבך. וזוהי עבודת אלול 

לפתח בעצמו את כח השמיעה.

יראה  ב'  הל'  תשובה  מהלכות  בפ"ד  ברמב"ם  והמעיין 
ושונא את התוכחות  בהדיא דזהו החומר של מבזה רבותיו 
בשביל  והוא  התשובה,  את  המעכבים  דברים  מכ"ד  שהוא 
לתשובה  גורמת  שהתוכחה  בתשובה  דרך  לו  הניח  "שלא 
דבריו  שומע  ולא  למוכיח  בא  אינו  התוכחות  ששונא  וזה   ..

לפיכך יעמוד בחטאיו שהן בעיניו טובים", והן הן הדברים.

לשמוע  והולך  התוכחות  אל  ששומע  מי  הטוב  ולצד 
הנשמה  אוזן  את  לו  יפתח  שהקב"ה  יזכה  חיזוק  דברי 

התעוררות   - יתברך  מאתו  היוצאת  קול  הבת  לשמוע 
את  ע"ג)  (פרק  החרדים  מבאר  ובזה  ולתשובה.  לתורה 
נעשה  א.  ונשמע:  ג' פעמים  דיש  המסורה שקבלנו מסיני 
ונשמע, ב. ונשמע קולו בבואו אל הקודש. ג. ונשמע פתגם 
המלך, דיש קשר ביניהם, דכבר קבלנו בסיני נעשה ונשמע, 
וגם קבלנו כל עת שיבוא חכם וידרוש תוכחה שנשמע קולו 
בבואו אל הקודש דהוא בית הכנסת שנקרא בשם מקדש 
מעט, ואז נזכה לשמוע באוזן הנשמה כרוז מלכו של עולם 
בבני  לפעמים  שקורה  טהרה  רוח  של  ההתעוררות  דהיינו 
אדם – ונשמע פתגם המלך, דעל ידי רוח הקודש ידעו בסיני 

זה הענין, עכתו"ד החרדים.

למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. כולנו בני איש אחד 
קבלנו  שם  שהותנו  ובמשך  הקדושה,  ישיבתנו  בוגרי  אנחנו, 
הרבה תורה ויראת שמים והדרכה איך לנהל חיינו ע"פ תורה 
המסורה לנו מדור לדור, ועל כולם שלמדנו להעריך הכח של 

שמיעת האוזן (לשמוע להבין ולקבל) שהוא מקניני התורה.

הבה נחזק את עצמינו להמשיך בדרך זו וכאימרא הידועה 
של מרן הסבא מקלם זצ"ל חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין 
לא יסור ממנו – מלהיות מחונך! ואז נביא טובה וברכה לעצמינו 

ולכל הנלוים אלינו.

ואסיים בברכה שנזכה כולנו ביחד עם כל אחב"י לכתיבה 
וחתימה טובה שנת גאולה וישועה בכלל ובפרט, שנת הרמת 
קרן התורה, ולראות בישועתן ותפארתן של ישראל, והשי"ת 
בקרוב  להושע  תפילותינו  כל  את  וברצון  ברחמים  יקבל 

בתשועת עולמים.

הכו"ח ברגשי אהבה וידידות
מרדכי יוסף קארנאווסקי

בס"ד
Message from the Mashgiach שליט“א
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The Yeshiva held a technology awareness session for all Bochurim in advance of Summer Bein Hazemanim.

The Rosh HaYeshiva during a recent trip to London visiting the Hasmonean Beis and Menorah Grammar School.
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At the Jerusalem home of longstanding friend and supporter R’ Yossi Perl.

חנוכה מסיבה תשע‘‘ז
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בימים ההם…

The early days… the first Beis Hamedrash

The Hanholoh, supporters, parents, and 
talmidim thank Achisomoch Aid Company (AAC) 
for their continuing generous support of the 
Yeshiva. Their donations at Pesach and Rosh 
Hashanah each year have reached a total of 
£1.1M since 2010.

Achisomoch was set 
up over 30 years ago 
with the objective of 
benefitting Gateshead 
Yeshiva and the NW 
London schools in 
equal measure. As a 
result, in addition to 
the donations to the 
Yeshiva, Achisomoch has 
provided equal financial 
support to North-West 
London schools during that time.

This funding comes primarily from the 
Achisomoch’s profits fund that is derived from 
the commission charged to its clients. After 
covering the operating costs, all remaining 

profits are invested back into the community’s 
educational establishments. 

The Hanholas HaYeshiva are particularly 
grateful for the many occasions that these 
generous donations to the Yeshiva were 

brought forward to 
help with cash flow 
challenges.

 The recently 
introduced new 
online system for 
making payments and 
account management 
has received wide 
acclaim, and positions 
Achisomoch as a leader 
in the charitable giving 
space.  The Yeshiva 

encourages all parents, supporters and 
friends to open an account with AAC to make 
use of its impressive voucher charity-giving 
services, which benefits the Yeshiva in a very 
substantial way. 

GATESHEAD YESHIVA SALUTES 
ACHISOMOCH
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