קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

שישי בשבת
פרייטאג חוקת בלק | י"א תמוז תש"פ
J U LY 0 3 ‘ 2 0

8:18
זמן הדלקת הנרות
845.662.6122

בס"ד

hayoim@gmail.com
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שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים

מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט

#1436

Dec 24 ‘18

•
קויפט מען •ביי "מיללער" 845-542-8745 -
א שטריימעל

קרית יואל  -היום יום  845.662.6122 :וויליאמסבורג  -גוט מארגן  718.388.7744 :ירושלים  -מבשר ואומר011.972.2581.0342 :

בארא פארק
סוואליצעשעהי"ו -
אב״דציממערמאן
הגה״ציעקב
מו"ה
שליט״א
אברהם  -חתן מו"ה אשר בוכינגער
מו"ה
בן
פייוו-טאונס
אב"ד סוואליעווע שליט"א מאנסי
הרה"ג

• • • שידוכים • • •
ליפאנ"י
אייזיקשלום
יואל
נ"י

וומ"סוויליאמסבורג
שליט"א -
יוסףהי"וכהנא
הרב
עקיבאגרין
מו"ה יוחנן
הי"ו (איליאוויטש)
גרין
יוחנן
מו"ה
מאנסיז"ל  -חתן אדמו"ר מבית יצחק ספינקא
מספינקא ב"ב
בן אדמו"ר
(מענדלאוויטש)

מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש

הי"ו (רובינפעלד) מאנסי

אייזיק ליפא
נ"י
לייבושנ"י
בנימין
נ"י
לייבוש
ישי נ"י

וויליאמסבורג
גאלדבערגער הי"ו -
מו"ה יואל
מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א
אדמו״ר
הגה״צ
ווייס
בן מו"ה שלמה מיכל  -חתן מו"ה מיכל
סיגעיט
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א ב"פ

נ"י

טאהש
פיש שליט"א -
אייזיק
יצחק
פנחסהרב
הי"ו
שמעי׳ ב״ר
פנחס
מו"ה מו"ה
שווימערוומ"ס
מענדל הי"ו (פערלשטיין)
שווימער
שמעי' ב"ר מענדל
יונגער
(פערלשטיין)אליעזר
בן אדמו"ר מ'האדאס  -חתן הרב יודא
וויליאמסבורג

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק

בארא פארק
הי"ו -
מו"ה אלי'
יאקאבאוויטש הי"ו
מרדכי
קויפמאןב"ר
יחזקאל יואל
אנשיל נ"י
אשרישי נ"י
חתן מו"ה גבריאל בויער
אפרים -
בן מו"ה
מאנסי
(רובינפעלד)

הי"ו (קרויס) ק"י

פארק
כ"ץ שליט"א  -בארא
מו"ה הרב
פאלאטשעק הי"ו
ירמי'יוסף
אלימלך
טרענק
חיים
בן מו"ה יחיאל מיכל  -חתן מו"ה
קרית יואל
(קרויס)

• • • חתונה • • •

מו"ה ברוך יוסף וויינשטאק הי"ו -
מו"ה יוסף ענדצווייג הי"ו  -בארא פארק
אברהם נ"י
טובי' נ"י  -מו"ה יוסף שלמה פייערשטיין הי"ו
בארא -פארקהחתן איתמר
הי"ו
מו"ה אהרן דוד רובינשטיין
בן מו"ה דוד צבי יודא  -חתן מו"ה חיים זאב פריעדמאן
בן מו"ה מענדל  -חתן מו"ה אליעזר עסטרייכער

חתונות
שידוכים

קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -
כינורהוט
באולם א
דוד

מו"ה אהרן דוב מערלין הי"ו  -בארא פארק
מו"ה שמעון לאנדא הי"ו  -מאנסי
יוסף נ"י
בר-חורין
מו"ה משה
מו"ה משה אלי'  -חתן
פעפערקארן
יודא ארי' -
בן מו"ה
845.248.4755
דאווידאוויטש:
וארא" אין די געגנט פון אולם עקשטיין ,ביטעבןרופט
שלמה פרשת
מו"ה"שבת
חתןפאר
אכסני'ס
געזוכט
מו"ה פסח שמעון גאלד הי"ו
מו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו
נ"י
מענדל
אשרי הי"ו  -מאנסי
פארק
מו"ה מאיר שלמה בערגער הי"ו
דוד
שמואל
פארגעסן
מו"ה נישט
באראיואל
(פערלשטיין)-קרית
מאנסי
(בוקסבוים)
חיים צבי נ"י
בן מו"ה אהרן  -חתן מו"ה יודא ימפל
בן מו"ה יעקב ברוך  -חתן מו"ה ישראל יוסף וועבער

היינט נאכט
קומט פאר די

אווענטדוד "בלייבן א איד"
טיי
באולם כינור

אין שטוב פון ר' משה וויינבערג  -פון  6:00ביז  12:00ביינאכט  4 -רוזין רד.

הבן
הולדת
שידוכים
גענצליך פרייע פרישטאג
פארברענגען ביי א
קומט
באולם פרדס צבי  -וומס"ב

מו"ה אליעזר ברוך שטיינפעלד הי"ו
בחינםמשה נ"י
אברהםדאמענדל
שידוכים ,הולדת
מעלדט
(גאלדבערגער) קרית יואל
הבן והבת  -רופט845.751.1144 :

מו"ה יואל משולם הירש הי"ו
(דייטש) וויליאמסבורג

אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע אינפארמאציע איבער

תנאים
שידוכים
הבת
הולדת
שידוכים

CommerCialהי"ו
 ProPertiesמו"ה מענדל לעווי
חתן
זלמן הי"ו
בן מו"ה
עפשטיין הי"ו
מו"ה אליעזר
From
an owners
and Bank’s
PersPeCtive

א הוט קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -

געברענגט דורךFM Capital :
מעלדט דא בחינם שידוכים ,הולדת
הבן
ישעי׳ צופרי
אברהם10:00
הגה״צמשה
845.751.1144ויואל
רופט:פון קרן
והבת -זאל
 Decemberאין
אייזדארפער25
דינסטאג שמות
אלישיב הי"ו
מו"ה דן ישעי׳
הי"ו
אליעזר שבתי נ"י

(גרינבוים) בארא פארק

(קאניעווסקי) קרית יואל

Fmcapitalseminar@gmail.com
רעזיווערט
היינט:משה
קרן ויואל
פלעצער זענען באגרעניצט באולם

חתן מו"ה זלמן לייב בראך הי"ו

יוסף אהרן הי"ו
אדערמו"ה
בן
מו"ה זושא רובין הי"ו
845.377.3638
רופט:
שמחה רופט845-662-6122 :
אסאך אייער
וועט מעלדן
פלאץ! צו
אויף איין
היום יום שמחה! אלע אשמחות
בעניפטען!
וואס איר
פראגראם

היום יום שמחה! אלע שמחות אויף איין פלאץ! צו מעלדן אייער שמחה רופט845.751.1144 :
בעזהשי"ת

לעצט
הנגידאלע
ידידנו הרבנימיט
הרה"ח
האכסניא בבית
The
man with the
Mr.
Rosenberg
truckהשם
הבא בשם
ברוך
זומער און
הר"ר משה וואלף מינוטיגע
אפענהיים הי"ו
יצ"ו
יואל
קרית
תושבי
לכל
להודיע
וועט זיין דא הננו
דינסטאג פנחס פון  1:30ביז  7:30אין פארנט פון  6ווען ביורען
קעמפ געברויכן
296 Forest rd.

אשר כ"ק מרן אדמו"ר

מסיבת קבלת פנים תתקיים
שליט"א
מקרעטשניף
האכסניאדניאל
המקובל ר'
הגה''ק
משה פריש
הרה''צ המקובל ר'
היום בבית
שליט''א בן אי"ה
על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"א
ממנובערב
נהנו 9:00
פריש זצ''ל בעמ"ח פי' מתוק מדבש ,אשר רביםבשעה
עצהאי"הותושיה

יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת

ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
ליתר פרטים
א' על
בארה"ק
מוסדותיו
הקודשקהל משעה 8:00
טהרתקבלת
פנחס -
בעירנו יום
ישהה
להתקשר:
347.464.6436להתקשר
נא
וישהה בעירנו עד יום ה' בערב
האכסניה בבית הרה''ח ר' יואל דאנציגער שליט''א  2קראלי #201
845.604.1386

וועד העסקנים

יתר הפרטים בסדר הימים הבאים לקראתינו לשלום וזמני כניסה
לכ”ק מרן אדמו”ר שליט”א יתפרסם בעזרת השם אחר השבת

באולם “כנור דוד״

18 Getzel Berger Blvd.

מנחה-סעודה שלישית........בשעה 9:00
הבדלה.....................בערך בשעה 12:00
סעודת מלוה מלכה.............בשעה 1:00

בשב”ק חקת-בלק תיערך רק הסדר כדלהלן:

עד אחרי שבת נחמו הבעל״ט

שמופיע בהדרת קודש לשכון כבוד

בתוככי עירנו המעטירה קרית יואל יצ״ו

כ״ק מרן
אדמו״ר מסקולען שליט״א

אנו מקבלים ביקרא דאורייתא
את כבוד האי צדיקא נהורא נפישא

ב
שמ

חה

בשמחה עילאה ברעותא בחדותא מעמקי הלבבות

בעזרת השם יתברך אדון כל

זרוע לצדיק ולישרי ל

אור

אינספיראציע

די מח איז ווי א פאראשוט .עס ארבעט
נישט אויב מען עפנט עס נישט.

דירות צו פארדינגען

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

געזוכט צו דינגען א פורנישט  1רומיגע אפארטמענט פאר א יונגערמאן ,רופט347.560.0733 :
צו פארדינגען  2נייע  4רום דירות ,אויך  2נייע  5רום דירות אויף זענטא .רופט917.592.4369 :

אפיסעס
געציילטע  Luxuryאפיסעס צו פארדינגען ווען ביורען/קוויקוועי917.474.0920 .fresh air, separate AC ,

קאמערציאל
Looking to rent or buy unfinished space in KJ. Long term. Call/text: 845.202.3521 offerinkj@gmail.com

א קלאסיפייד אין "היום יום" ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן! רופט845.751.1144 :

!NEW ON THE MARKET FOR RENT
A 3 & 4 room apartment on Raywood, great condition, ready to move in.

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

MK Realty - 845.782.0205 x3
Rentals@mkrealtyusa.com

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

א קאר ליעס?

Securedleasetakeover@gmail.com

זענט איר געווארן
האט איר א קינד געבוירן מיט
 Cerebral Palsyאדער אנדערע געשעדיגט פון א קאר
עקסידענט אדער א
געבורט פראבלעמען? איר קענט
מעגליך פארדינען מיליאנען .דאקטאר/שפיטאל טעות.

מיר האבן געווינען
מיליאנען פאר
אונזערע קליענטן

רופט:

יעקב בראדי

718.564.6050

Atty. ad

ווערט געזוכט א אינגערמאן צו ארבעטן מיט ספעציעלע קינדער
יעדן זונטאג פון  9:00ביז  3:00און א גאנצע וואך פון  3:00ביז 6:00
ווערט געזוכט א מאנס-פערזאהן צו שלאפן
יעדע נאכט פון  10:00ביז  8:00צופרי מיט ספעציעלע בחורים
ווערט געזוכט א אינגערמאן צו ארבעטן אין אונזער דעי-העב
מען דארף האבן דרייווערס
לייסענס רופט347.864.7875 :
מיט ספעציעלע בחורים פון  9:00ביז 5:00

שידוכים היסטאריע
די וואך אין

וואס האט פאסירט ו' חוקת?

ו' חוקת שנת ת"ח

ווי געשריבן איז פארגעקומען דורך א שרעקליכע צרה
אום ו' חוקת ביי די גזירות ת"ח ות"ט.
אין יענעם טאג האבן די קאזאקן באפאלן צוויי
שטעט ,טולטשין; אוקריינע ,און הומיה; בעלארוס ,און
אויסגעהארגעט טויזנטער אידן על קידוש השם.
אין טולטשין האבן די פוילישע שרים זיך אויסגעדרייט
זייער רוקן צו די אידן וואס האבן געקעמפט אינאיינעם
מיט זיי .זיי האבן געוואלט שלום מאכן מיט די קאזאקן
און איבערגעבן די אידן אין זייערע הענט .ווען די אידן
האבן דאס געזען האבן זיי געוואלט זיך נוקם זיין אין די
פוילישע שרים און זיי הארגענען נאך איידער זיי גייען
אריבער צו די אנדערע זייט.
אבער דער גרויסער צדיק און ראש ישיבה פון טולטשין
הרה"ג ר' אהרן זצ"ל האט געשריגן "מיר זענען אין גלות
צווישן די פעלקער און מיר טארן נישט מלחמה האלטן
מיט זיי .אויב וועלן מיר עפעס טון פאר זיי וועלן די מלכי
האומות ביטער נקמה נעמען אין אלע אידן פונעם גאנצן
לאנד .לאמיר מקבל זיין די גזירה מן השמים בשמחה און
גיין אויף קידוש השם!"

י"א תמוז

6 5 4 3 2 1

די קאזאקן האבן
זיי טאקע אלע
און
געפאנגען
וועכנטליכע
אפהאנדלונג
צאמגענומען אין
איבער א
א גרויסן גארטן.
קאפיטל אין
איינער פון זיי האט
היסטאריע
אריינגעשטעקט א
...
פאן אין דער ערד און
אויסגערופן" :ווער עס וויל זיך שמד'ן און בלייבן לעבן
זאל זיך זעצן אונטער דעם פאן" ,און קיין איין איד האט
זיך נישט אנגערופן! די רוצחים האבן דאן אויפ'ן פלאץ
דערמארדעט על קידוש השם פופצן הונדערט אידן.
אויך אין הומיה האט זיך אפגעשפילט ענליך ווען
מען האט געגעבן די געלעגנהייט פאר די אידן זיך צו
טויפן ר"ל און ארויסגיין מיט'ן לעבן ,און קיינער פון
די  3,000אידן האבן זיך נישט געבראכן ,נאר אלע האבן
אוועקגעגעבן זייער לעבן פאר די הייליגע אמונה און די
תורה הק'.
עס איז זיכער אז די אלע אידן זענען תיכף
ארויפגעגאנגען אין גן עדן אויף גאר א הויכע פלאץ,
אבער פאר אונז אויף דער וועלט איז עס געווען נאך
א צרה אינעם טאג וואס איז שוין לאנג געווען מוכן
לפורעניות – ו' חוקת.

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

ערב שב"ק

84°

63°

84°

בייטאג :מערסטנס פארוואלקנט .טאנדער-שטורעמס פון
צייט צו צייט .געוויסע שטורעמעס קענען זיין באגלייט
מיט ווילדע ווינטן .העכסטע טעמפעראטור ארום 84
דעגרי .ביינאכט :פארוואלקנט .טאנדער-שטורעמס אין
אווענט ,נאכגעפאלגט מיט רעגן-שאוערס פון צייט צו
צייט .נידריגסטע טעמפעראטור ארום  63דעגרי.

Great pay with opportunity for growth.

COLOR SALE

שבת קודש

61°

בייטאג :מערסטנס זוניג .העכסטע
טעמפעראטור ארום  84דעגרי.
ביינאכט :מערסטנס קלאר .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  61דעגרי.

Hamaspik is looking for a
heimishe capable yingerman to
work one on one with a young
man with special needs during
the day. Candidate must be
energetic with a positive attitude
and driver’s license.

?

פרייטאג חוקת בלק

Please email resume to

dspielman@hamaspikorange.org

or leave a detailed message
with name, phone number and
any past work experiences. at:
845.774.0344

SALE PRICES
INCLUDE
ALTERATIONS

40%
OFF

30%
OFF

20%
*OFF

בארא פארק

וויליאמסבורג

מאנסי

קרית יואל

1411 39TH ST.
718.435.4750

178 WALLABOUT ST.
718.330.1700

16 MELNICK DRIVE
845.678.8624

7 VAN BUREN DRIVE
845.774.4100

*RESTRICTIONS APPLY. CANNOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS. MUST BE PAID IN FULL AT THE TIME OF PURCHASE.

השבת אבידה

פארלוירן\געטראפן?

מעלדט עס אין דעם ווינקל
 גענצליך אומזיסט -ערשיינט יעדן פרייטאג

געטראפן שווארצע  MP3אין א ווייסע האלטער פורים .רופט845.637.4718 :
געטראפן א עקסעלענט באס טיקעט ביכעל אין עצי תמרים געגנט .רופט 347-831-2566 :ל.מ
געטראפן א גאלדענע קייטל ביי  .shoe barnרופט845.782.6302 :
געטראפן א שווארצע געשטריקטע גארטל פרשת קרח ביי די טרעפ פון טארנאפאל צו בית מרדכי845.395.4096 .
געטראפן א גלעזער דעם מיטוואך אויף געציל בערגער נעבן ישראל זופניק .רופט845.782.4665 :
געטראפן א סכום געלט דעם דינסטאג ביי מירון/דרובידזש געגנט .רופט 845.662.1375 :ל.מ
געטראפן א בעג מיט א בלענקעט און א בעיבי קלייד און קאפעלע דעם מיטוואך ביי שארטקאט פון בראך'ס לאט845.783.3810 .
געטראפן א פערל קייטל ביי ווען ביורען/איהעל .רופט845.492.8546 :
געטראפן א  Crossפּען נעכטן נאכט אין ביהמ"ד ברך משה  -ד"א ווידער עס הענגט העכער די סינקס פון די מקוה
פארלוירן געווארן תפילין ,מיט עטליכע טולס גרעי בייטל מיט נאמען און נומער אינעווייניג .אויף ראוונע פארגאנגענע וואך ,רופט917.575.9148 :
געטראפן א  Coachבערזל אין מיט א טשעק און קעש אינעווייניג  .Woodbury Commonsרופט845.782.2477 :
פארלוירן א  Bangleביי לאנדאס גראסערי .רופט845.239.3921 :
פארלוירן א בעג מקוה וועש פרשת שלח אין ביהמ''ד אבני צדק .רופט845.783.0150 :
פארלוירן א  SDקארד .רופט845.587.8779 :
פארלוירן א קליינע האריגע צדקה פושקע .רופט845.492.5386/845.783.5038 :
פארטוישט א טלית שבועות אין ביהמ''ד הגדול .רופט845.637.1686 :
עמיצער האט איבערגעלאזט א שאל ביי  8לעמבערג חנוכה צייט .רופט845.783.4847 :
איינער האט איבערגעלאזט א בעג ביי קויפמאנ'ס טעיק אוט ,ביטע אפנעמען

זמנים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז
קרי״ש

סו״ז

סו״ז

4:17

5:29

8:38

10:06

10:30

תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

1:01

1:45

6:07

8:33

9:46

קלאסיפיידס
ביקור חולים זוכט א וואלאנטיר צו ארויסהעלפן א משפחה  1טאג א וואך מיט קאכן נאכטמאל און פארברענגען845.537.1560 .
א עקספיריענסד בעיביסיטער נעמט אן בעיביסיטינג פאר איבערנאכט אדער פאר א גאנצע וואך .רופט :קויפמאן 845.782.8059
לעב דימאנטן  -ברעיסלעטס ,כלה רינגלעך אד''ג .אויך Call for appointment 845.747.5510 - Gem Genius .Custom Jewelry
CASH your points same-day payment, Call/Text: PinPoints - 845.219.1250
א עקספיריענס שערער וועט שערן יעדע נאכט אין ביהמ''ד אבני צדק  13רוזשין רד .פון  ,10:30 – 10:00פרייז  ,$10צו נוצן די מקוה/שויער $5
מיר דעליווערן פרייטאג  11:00פון ק"י צו מאנסי און צוריק נעמט מען אן ארדערס ביז 845.533.2332 - LD Messenger 12:15
עקספיריענסד פראפעשענאל פלאמבער  Anco Plumbingשלמה ניימאן 845.782.2009 -
A professional cleaning company servicing the catskills area, post construction, move in/out 347.263.4005
פאר רעזידענשעל "פראנטיער לענדליין" ,אדער די נייע "פוינט-טו-פוינט" (עקסשענדזש/סקיי-ווייער) פאון845.492.9559 .
איז מעגליך אינגאנצן צו עלימינירן חתונה בריוולעך? יא! דורך קאל פרא! | thecallpro.com - 888.604.2610
קרעדיט ריפעיר מיר קלינען אייער קרעדיט ריפארט  100%לעגאל פאר בלויז 888.499.1099 $300
פאר אלע הענדימען ארבעט  -רופט נחמי' ניימאן 845.662.4179 -
MilesFlipper: We pay top $ for all your CC points/miles C: 888.660.6304 T: 917.765.2690 MilesFlipper@Gmail.com

ארבעט געלעגנהייטן
ווערט געזוכט א ארבעטער אין ק''י אין די  constructionפעלד .רופט845.774.5040 :
געזוכט א אחריות'דיגע יונגערמאן צו דעליווערן יעדן טאג פון  4ביז  ,7דארף האבן אייגענע קאר845.459.5791 .
Great job opportunity for the right person in a warehouse in NJ, Willing to train, Good pay - Great
benefits. Hours 7:30 4:30, Send your resume/information to employment@fabuwood.com
 - Ride & saveמיר זוכן אן עקספירענסד מענידזשער .זאל זיך אויסקענען מיט קאר געברויכן .רופט845.656.6330 :
 - Ride & saveמיר האבן יעצט א  openingפאר פארט טיים דרייווערס .רופט845.656.6330 :

א טעגליכע בליק אינעם "היום יום" וועט אייך אינפארמירן מיט אלע וויכטיגע אפדעיטס\שמחות וואס איז אייך נוגע

 105,000ספרים

 40% OFF Saleצאלט נישט מער ווי  $37א חודש!
רופט אדער טעקסט :דוד רבינוביץ 646.760.3154 -
רבי מאיר בעל הנס
לראותבנים
ויזכנובנים ובני
ויזכנו לראות
בנים...
בנים
...
ובני בנים
 ...ובני
בנים
לראות
ויזכנו
זיבנבערגן

845-637-4143
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רבי מאיר בעל הנס

מאירבעל
רבי מאיר
רבי
בעלהנסהנס

רבי מאיר בעל הנס

פון • תקפ״ב •
אונזערע
פושקע פון
תפילה -
די  8דורות
אונזערע
פושקע
תפילה -
דורות
עלטערן
אונזערע
פון
תפלה-פושקע
דורות
די 8די 8
ÁÇÁµ¿´¯¾´ÃÁÆÈ´Ã³»ÃÉÉ´Ç´²¸²
זיבנבערגן
ÁÇÁµ¿´¯¾´ÃÁÆÈ´Ã³»ÃÉÉ´Ç´²¸²
זיבנבערגן
נתייסדה ע״י הגה״ק
 • ¼È´Ç¯·º¯½Á±·¯³¾ÇÁ·»Áתקפ״ב •
 • ¼È´Ç¯·º¯½Á±·¯³¾ÇÁ·»Áתקפ״ב •
געמאכט א
עלטערן האט
הגה״ק א
געמאכט
האט
עלטערן
רושם 
רושםיחזקאל 
לטובה המראה
ÁÇÁµ¿´¯¾´ÃÁÆÈ´Ã³»ÃÉÉ´Ç´²¸²
ÁÇÁµ¿´¯¾´ÃÁÆÈ´Ã³»ÃÉÉ´Ç´²¸²
רושם
האט געמאכט א נתייסדה ע״י
נתייסדה ע״י הגה״ק
והישמח משה זי״ע

¼È´Ç¯·º¯½Á±·¯³¾ÇÁ·»Á
המראה
»¯½¸ÇÁ·¸¸´´Â¸´¯¾¸¸µ»»ÃÉ½Çיחזקאל 
¼È´Ç¯·º¯½Á±·¯³¾ÇÁ·»Á
»¯½¸ÇÁ·¸¸´´Â¸´¯¾¸¸µ»»ÃÉ½Ç
והישמח משה זי״ע
ווייטער
זיין אויף
לאמיר מתפלל
»¯½¸ÇÁ·¸¸´´Â¸´¯¾¸¸µ»»ÃÉ½Ç
אויף ווייטער
זיין
מתפלל
לאמיר

לאמיר פועל׳ן אויף ווייטער

»¯½¸718-388-1168 ÇÁ·¸¸´´Â¸´¯¾¸¸µ»»ÃÉ½Ç
718-388-1168

המראה יחזקאל
והישמח משה זי״ע

718-388-1168

זיבנבערגן

זיבנבערגן
• תקפ״ב •

נתייסדה ע״י הגה״ק
יחזקאל•
המראהתקפ״ב
•
ע״ימשה
והישמח
זי״עהמראה
הגה״ק
נתייסדה

משה זי״ע
יחזקאל והישמח
718-388-1168

מודעה משמחת! עס איז שוין דא צו קויפן דעם מתיבתא  -עס איז אויך דא צו באקומען
שדכנים ביכל פון אלע תלמידי ישיבתינו הק' פון זומער תש"פ אומזיסט א באזונדערע ליסטע נאר
פון שיעור ג' און שיעור ד' אליין
פאר'ן פרייז פון ( $25עס איז אויך צוגעצייכנט ביי יעדן בחור די פאר שדכנים וואס ווילן האבן די
נעמען פון זיינע זיידעס) ,צו באקומען אין מתיבתא אפיס אין זכי' צו טוהן אין שידוכים פאר
קרית יואל אויף די פיפטע שטאק אין אלט'ן ביזנעס סענטער שיעור ג' און שיעור ד' ,פאר פראג'ן
מאנטאג ביז דאנערשטאג פון  9:30צופרי ביז  4:30נאכמיטאג .קען מען רופן845.783.3155 :
י

ל
יעד ע

ל

יעדע פרייטאג
פון 9:00-3:00

מיר זענען גרייט מיט אלע
שווים געברויכען פאר
מענער ,בחורים און אינגלעך.

6 Anipoli Dr. | 845.783.1444

Bathing Suits | Bath Robes | T-shirts | Nose Clip | Goggles | Tubes

דהילולא
יומא
שידוכים

פו
י

יום :י"א תמוז

אייערע שליחים פאר סיום משניות,
פעולות וזכותים לעילו נשמת ,מנין
לעת הצורך ,רופט718.925.2255 :

הרה"ק רבי צבי הירש ב"ר יצחק אייזיק זי"ע

מזידיטשוב " -שר בית הזוהר"

זכותו יגן עלינו

ן

קודם צו
”דרייוו גודס“
נאכדעם
אין וואסער!

י
ל שיש

8- 1 0

טאנץ
אריין!

יל שי
ש

נולד :תקכ"ג בסאפרין
רבי משה חיים טויב בן
מסאסוב
אביו :רבי יצחק אייזיק
רבי יצחק אייזיק מקאלוב ,מתלמידיו :בעל דברי חיים
בזו"ש אשת רבי יוסף
מספרין
מצאנז; בעל בני יששכר;
ראטענבערג מקאזיווע,
המלבי"ם
אמו :הינדא
בזוש"ל אשת רבי דוב
חיבר :עטרת צבי על הזוהר;
שם משפחתו :אייכנשטיין שפירא מטלוסט; רבקה
צבי לצדיק על תיקוני זוהר;
זוגתו\חותנו :רחל פערל
אשת רבי יהודה לייבוש
פרי קודש הילולים; סור
ערליך אב"ד ראזלא
בנותיו\חתניו :שרה אשת
מרע ועשה טוב; ועוד
רבי יהודה צבי מראזלא;
רבותיו :החוזה מלובלין;
חוה אשת רבי נפתלי הירצל רבי ברוך ממעזיבוש; המגיד נסתלק לגנזי מרומים:
לאבין; רייזיל – בזו"ר אשת מקאזניץ; רבי משה לייב
תקצ"א בזידיטשוב

