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אן זיין משפחה און 
קינדער, ווייט פון 

נאנטע און באקאנטע 
איז ער אנטלאפן

גענצליך אליינס!

קיין צוויי ברירות האט ער נישט געהאט, ער האט געמוזט 
אהערקומען זיך צוריק אוועקצושטעלן, באצאלן זיינע חובות און 

אנהייבן פון פריש.

מיר וועלן אים געבן נאך א געלעגנהייט, צו האבן א רואיג לעבן.

מיר וועלן אים און זיין ביזנעס שטעלן 
אויפן פיס

איינמאל פאר אלעמאל!

אים 
צוריקקערן 

אהיים

ב״ה

יעקב נוה  חסידים'  'קהל  דק"ק  רב  ניישטאדט  דוד  אהרן  ירושלים,  הוראה  היכל  ור"מ  אב"ד  בראנסדארפער  משה  ירושלים,  סקווירא  דחסידי  תוי"י  דומ"ץ  גאלדמינצער  אהרן  המגבית:  רבני 
עסקני המגבית: אהרן גרינוואלד, אהרן בער ראטה, מרדכי יחזקאל פרידמאן, יעקב יוסף קארן, יוסף שמואל זילבערמאן, שרגא שווארץ,  מרדכי בעריש ראזנבערג, אברהם ברוין, שמואל סג"ל איצקאוויטש

מיטוואך בשלח בביהמ"ד הגדול

ת$100
חו

הפ
ט אייך משתתף מיט לכל 

זיי

וכל המוסיף מוסיפין לו מן השמים



והצלת 
נפשות ממש

פיקוח נפש

יעקב נוה  חסידים'  'קהל  דק"ק  רב  ניישטאדט  דוד  אהרן  ירושלים,  הוראה  היכל  ור"מ  אב"ד  בראנסדארפער  משה  ירושלים,  סקווירא  דחסידי  תוי"י  דומ"ץ  גאלדמינצער  אהרן  המגבית:  רבני 
עסקני המגבית: אהרן גרינוואלד, אהרן בער ראטה, מרדכי יחזקאל פרידמאן, יעקב יוסף קארן, יוסף שמואל זילבערמאן, שרגא שווארץ,  מרדכי בעריש ראזנבערג, אברהם ברוין, שמואל סג"ל איצקאוויטש

די רבנים זענען מעיד אז א גרויסע סכנה ליגט אויף אים און אויף זיינע 
קינדער, אויב באווייזט ער נישט צוריקצוצאלן די חובות גענוג שנעל.

ער בעט זיך 'עשה למעננו ולמען דורותינו', מיין משפחה איז אין סכנה 
פון צוזאמבראך.

מיר וועלן אים העלפן!

קענען מיר צוזען די פיין פון א 
משפחה חשובה בישראל?

מיר מוזן אים העלפן!

אים 
צוריקקערן 

אהיים

! א צ ו י ו  נ י א א  ו ה ו ם  י א צ ו י ם  י נ ק ז ה  א ר י  מ

ב״ה

מיטוואך בשלח בביהמ"ד הגדול

ת$100
חו

הפ
ט אייך משתתף מיט לכל 

זיי

וכל המוסיף מוסיפין לו מן השמים



שבת 'נכספה' 
 לטובת ביהמ"ד תוי"י שכונת וועסלי הילס  לטובת ביהמ"ד תוי"י שכונת וועסלי הילס 

בראשות הרה"צ רבי יעקב יוסף שליט"אבראשות הרה"צ רבי יעקב יוסף שליט"א
שב"ק וארא  שב"ק וארא  ||  ליווינגסטאן ניו דזשערסי  ליווינגסטאן ניו דזשערסי
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 הגבה"כ לברכהמ"ז: הגבה"כ לברכהמ"ז:
הנדיב ר' חיים וואלטערהנדיב ר' חיים וואלטער

זמירות דורך הרה"צ שליט"אזמירות דורך הרה"צ שליט"א

שמועס פון הרה"צ שליט"אשמועס פון הרה"צ שליט"א

הרב ישראל שטערןהרב ישראל שטערן
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רייכע מלוה מלכה

יו"ר: הרב ישראל שטערןיו"ר: הרב ישראל שטערן

הגה"צ אבד"ק לימנוב שליט"אהגה"צ אבד"ק לימנוב שליט"א

הרה"ג ר' יונתן שיפעל שליט"אהרה"ג ר' יונתן שיפעל שליט"א

הרה"צ רבי יעקב יוסףהרה"צ רבי יעקב יוסף
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הרה"צ שליט"א פארטיילט כוס של ברכה

מארגן השבת ר' שלום אלי' פעלבערבויםמארגן השבת ר' שלום אלי' פעלבערבוים

העסקן הנמרץ ר' חיים בערגער מכובד בברכהמ"זהעסקן הנמרץ ר' חיים בערגער מכובד בברכהמ"זדי נשמה קאפעליע מיטן בעל מנגן ר' משה דוד ווייסמאנדל די נשמה קאפעליע מיטן בעל מנגן ר' משה דוד ווייסמאנדל 

העסקן הנמרץ ר' יודל בירנהאק באקומט א מתנההעסקן הנמרץ ר' יודל בירנהאק באקומט א מתנההעסקן הנמרץ ר' חיים בערגער באקומט א מתנההעסקן הנמרץ ר' חיים בערגער באקומט א מתנה
גבאי השטיבל ר' ברוך גאלדקלאנג גבאי השטיבל ר' ברוך גאלדקלאנג 

באדאנקט די עסקני השבתבאדאנקט די עסקני השבת
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 מעמד קריאת השם 'היכל וואזנער' פארן ביהמ"ד ת"ת באר יוסף
לע"נ פונעם לאנגיעריגן שד"ר המוסדות הרה"ח ר' מאיר יודא וואזנער ע"ה

הוקדש ע"י חברי וועד הנהלת המוסדות
להנציח את זכרו הבהיר בקרב מוסדותינו הק' 

וייזכר שמו הטוב לעד ולנצח נצחים

קווירא
כון ס

בית המדרש לתורה ולתפלה בבנין התלמוד תורה דשי

"א ט י ל ש ר  " ו מ ד א ן  ר מ ק  " כ ת  ו א י ש נ ב

היכל בית המדרש הזה הוקדש לזכרון עולם 
לעילוי נשמתו הטהורה של האי גברא רבא ותיק וחסיד הנערץ והמרומם

הרה"ח ר' מאיר יהודה ב"ר יוחנן הלוי וואזנער ז"ל
מראשי וטובי קהל צמח דוד ומנחשוני התושבים פק"ק קרית מלך רב, ציר נאמן לשולחיו כ"ק מרנן 

רבוה"ק ליסוד וקיום מוסדוה"ק מאז היווסדם ועד זיבולא בתרייתא זה שישים וחמש שנה.
כשליח נאמן העושה שליחותו הצליח להרחיב גבולי הקדושה

בהקמת בנייני המוסדות ובמיוחד הבנין הנוכחי
פקודת קדשם שמרה רוחו ללכת יומם ולילה על פתחי נדיבי לב ובס"ד התרים וגייס סכומים עצומים 
להחזקת המוסדות להעמיד דורות של תלמידים חסידים ואנשי מעשה ההולכים באור נתיבות קדשם

נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה ומופלגת בשנת המאה לחייו

כ"ה טבת תשפ"ב
ת.נ.צ.ב.ה.

info@safesideins.com www.safesideins.com845.364.0000

Exceeding 
Expectations

הר"ר משה וואזנער פארטיילט הר"ר משה וואזנער פארטיילט 
ממתקים פאר די קינדערממתקים פאר די קינדער

הרה"ג ר' יצחק שמעון טרעט אויף פאר די קינדערהרה"ג ר' יצחק שמעון טרעט אויף פאר די קינדער
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שבת התוועדות דורך כולל תוי"י בני ברק אין קערעסטיר

מיט די שטרות פון 'מכון מסחר הלכה' ווערט בע"ה פארמיטן פילע סכסוכים, דיני תורה ועגמ״נ 
צווישן משכיר-ושוכר, מוכר-וקונה, בעל הבית-ופועל, מלוה-ולוה, שותפים און יורשים.

 מיר שטעלן אויס 

אלע סארטן שטרות
Rental Agreement שכירות 

Real Estate Agreement מכירת בתים וקרקעות 

Contractor Agreement שטר הסכם לקבלן 

Employer Agreement שטר הסכם לפועל 

Non-Compete Agreement היתר עיסקא 

Partner Agreement שותפות 

Will צוואה 

845.350.2099
Fax: 845.335.4095 Email: mischerkahalacha@gmail.com

פאר מער אינפארמאציע רופט:

בס״ד

בראשות הרה"ג רבי אהרן ווידער שליט"א מו"ץ בשיכון סקווירא ובעמח"ס משפט הרבית ועוד

ר' נפתלי קויפמאן טרעט אויף ביים ציון אין קערעסטירר' נפתלי קויפמאן טרעט אויף ביים ציון אין קערעסטירציון הק' אין איהעלציון הק' אין איהעלציון הק' אין ליסקאציון הק' אין ליסקא

שלש סעודותשלש סעודות

אמירת ויתן לך אין רבי ישעי'לעס קוויטל שטובאמירת ויתן לך אין רבי ישעי'לעס קוויטל שטוב

מלוה מלכהמלוה מלכה

יו"ר הנסיעה ר' יעקב ניישלאסיו"ר הנסיעה ר' יעקב ניישלאס פאנעל ביי מלו"מפאנעל ביי מלו"מ



ישיבה קטנה תוי"י לאנדאן: באזוך פון האדמו"ר מזוועהיל

וועכנטליכע כולל שובבי"ם פרייטאג באשמרות הבוקר אין וויליאמסבורגער שטיבל

יארצייט סעודה פון הרה"ח ר' מאיר יודא וואזנער ע"י בני משפחתו

חתנו ר' ישראל אברהם שפירא טרעט אויףחתנו ר' ישראל אברהם שפירא טרעט אויף
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שניי אין שטעטל

מכות פלעי אין חדר פארגעשטעלט דורכן מלמד מומחה ר' דוד משה קארן

ת"ת זרע יעקבת"ת זרע יעקב

ת"ת צאן יעקבת"ת צאן יעקב
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Labels 
& Lists

Zeh Mzeh Skver Directory

 איר קענט ביי אונז באשטעלן
לעיבל'ס פאר אייער: שמחה; דינער אד"ג

ווי אויך א ליסטע פון אייער: משפחה; חברים; שטיבל וכדו'

חשוב'ע מחותנים!
מאכט אייך גרינגער מיטן נייעם סערוויס!

צייכענט אן אלע אייערע נעמען וואס איר 
ווילט ארויסשיקן אויף די הזמנות לקראת 

די חתונה פון אייער קינד, און מיר וועלן 
עס אייך צושטעלן עצהיו"ט געפרינטעט 

אויף ענוועלאופס אדער לעיבעלס/ליסטע.

 רופט אריין אין אפיס פו
  זה מזה סקווירא דיירעקטארי

845.533.9221

בשורה 
טובה 

ומשמחת
לציבור אנ"ש

מיט גרויס פרייד זענען מיר מודיע איבער
די נייע ספעציעלע סערוויס 

'בבית המעיינות' פאר

קומט אריבער 
אויסוועלן, אדער 
רופט אריין מיטן 

באשטעלונג און מיר 
וועלן אייך צושטעלן 

די גאנצע ארבעט:

אנגרייטן, און שיין 
איינפאקן כראוי 
וכיאות פארן בר 

מצוה בחור'ס מתנה

פונעם ברייטן אויסוואל אויף

 אריבער זיבעציג 
ספרי חסידות

ספעציעלע ביליגע פרייזן ווען איר 
קויפט א גרעסערע קוואנטום

)בנוסף צום ביליגן פרייז: נאך 10% הנחה ביים קויפן 10 סעטס און ארויף(

פאר גאר ביליגע פרייזן!

ספעציעלע שעות יעדע נאכט

פון 9:15 ביז 10:15
אדער רופט אריין אויף - 

 845-362-1525 #3

אזוי אויך איז 
דא צו באקומען 

'סערטיפיקאט 
קארטלעך'

 צו שענקען
 פארן בחור'ל
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במרכז אנ"ש
פרשת וארא בצל 

הקודש )ב(
ביינוש  הרב  בעליות:  כיבדו  בקריה"ת  ה':  יום 
משב"ק  דוד  הרב  הי"ו,  לויבער  נפתלי  ר'  משב"ק, 

שליט"א. גלילה מו"ה שלום בער פישעל הי"ו.

 שבת קודש
  פרשת וארא

בצל הקודש במאליבא, 
קאליפארניע

ר'  הרה"ג  מנחה  לתפלת  ש"ץ  וקבל"ש:  מנחה 
ש"ץ לקבלת שבת  אלכסנדר אויסטערליץ שליט"א, 

הרב אהרן משב"ק שליט"א.

הכוס  הגבהת  שב"ק:  ליל  בשולה"ט  כיבודים 
לקידוש: הרה"צ רבי אהרן מענדיל שליט"א, זמירות 
גרינוואלד  מרדכי  מו"ה  השבת  כל  במשך  וניגונים 
המשתתפים  כל  עברו  ושמחה  מנוחה  אחר  הי"ו, 
אסטרייכער  אביגדור  ר'  אכסוף  קה  לחיים.  לנתינת 
הי"ו, ברכת המזון הרה"צ רבי אהרן מענדיל שליט"א, 
חלוקת תפוחים מהתפוח של  ניגון שמחה עד הנה. 
לכל  ואח"כ  אד"ש.  מרן  כ"ק  לבני  אד"ש  מרן  כ"ק 
קדוש  יום  שרו:  קודש  הדברות  קודם  המשתתפים. 
הוא, פתיחת הד"ת הרה"ג ר' אלכסנדר אויסטערליץ 

שליט"א. דברות קודש בערך 35 דקות.

דזמרה  לפסוקי  לברכות  ש"ץ  יום שב"ק:  תפלת 
ש"ץ לתפלת שחרית  גרינוואלד הי"ו,  מו"ה משולם 
מו"ה מרדכי גרינוואלד הי"ו. בעל קורא הרב ביינוש 
משב"ק שליט"א, כהן ר' יצחק כ"ץ הי"ו, לוי הרה"ג 
הרה"צ  שלישי  שליט"א,  אויסטערליץ  אלכסנדר  ר' 

ביינוש  הרב  רביעי  שליט"א,  מענדיל  אהרן  רבי 
לויבער  נפתלי  מו"ה  חמישי  שליט"א,  משב"ק 
שביעי מו"ה  ששי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,  הי"ו, 
פינחס אונגער הי"ו, אחרון מו"ה יושע אונגאר הי"ו, 
גלילה הרב  מפטיר מו"ה אביגדור אסטרייכער הי"ו, 
הרה"צ  מוסף  תפילת  ש"ץ  שליט"א.  משב"ק  אהרן 
זמירות  אנעים  פתיחה  שליט"א,  מענדיל  אהרן  רבי 

הרה"צ רבי יצחק שליט"א. 

המזון  ברכת  שב"ק:  יום  בשולה"ט  כיבודים 
הרה"צ רבי יצחק שליט"א.

ש"ץ לתפלת מנחה הרב דוד משב"ק שליט"א, 
מו"ה  הי"ו,  גרינוואלד  משולם  מו"ה  כיבדו  בעליות 
דוד משב"ק שליט"א,  יושע גאלדקלאנג הי"ו, הרב 

גלילה מו"ה מרדכי גרינוואלד הי"ו.

כיבודים בסעודה שלישית: הגבהת הכוס לקידוש 
לכל  הערינג  חלוקת  שליט"א,  יצחק  רבי  הרה"צ 
רבי  הרה"צ  לברהמ"ז  הכוס  הגבהת  המשתתפים, 

חיים מאיר שליט"א.

גרינוואלד  מרדכי  מו"ה  מעריב  תפלת  ש"ץ 
הי"ו, הגבהת הכוס הרה"צ רבי יצחק שליט"א, אוחז 
)לאס  הי"ו  ראזמאן  לייב  מאיר  מו"ה  ה'הבדלה' 
גרינוואלד  מרדכי  מו"ה  המבדיל  אנדזשעלעס(, 

הי"ו.

פרשת בא בצל 
הקודש )א(

יום ב' - ר"ח שבט: הפסקה עד: 10:45. בקריה"ת 
שליט"א,  מאיר  חיים  רבי  הרה"צ  בעליות:  כיבדו 
מו"ה מרדכי גרינוואלד הי"ו, מו"ה יעקב יוסף ברי"מ 
שליט"א.  אדמו"ר  מרן  כ"ק  רביעי  הי"ו,  אונגאר 
גלילה ר' פינחס אונגער הי"ו. מוסף הרב דוד משב"ק 
יצחק  רבי  הרה"צ  זמירות  אנעים  פתיחה  שליט"א, 

שליט"א.

Fund Stone

Shmili Adler
Hard Money Loans

845.263.4565
samuel@thefundstone.com
25 Robert Pitt Dr. Suite 209-C

מרדכי שלמה אפטער 
845.608.1989

שטיצט די וואס שטיצן תורה
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שמחות אנ"ש

SUPER SQUARE CENTER
20 MEZRITCH ROAD NEW SQUARE, NY 

845.362.3311

- AW21 -

S T O C K I N G  U P

Personalized kaplech for yom tuv 
deadline Monday 08/30/2021

SUPER SQUARE CENTER
20 MEZRITCH ROAD NEW SQUARE, NY 

845.362.3311

- AW21 -

S T O C K I N G  U P

Personalized kaplech for yom tuv 
deadline Monday 08/30/2021

 שמחת 
לידת הבן למז”ט

 ר’ אהרן דוד ביסטאן הי”ו
 בן ר’ חנינא יודא הי”ו

וחתן ר’ יצחק ביסטאן הי”ו בי”ש

 ר’ חיים עזריאל בלום הי”ו
 בן ר’ צבי הי”ו

וחתן ר’ אהרן ברד”י איינהארן הי”ו

 ר’ יוסף זאב בלומינג הי”ו נתני’
 בן הרב משה שליט”א ירושלים

וחתן ר’ מרדכי שפירא הי”ו נתני’

 ר’ ליפא סיגל הי”ו מאנסי
 בן ר’ יוסף הי”ו

וחתן ר’ מרדכי דירנפעלד הי”ו

 ר’ מאיר ראזענבלום הי”ו
 בן ר’ דוד יודא הי”ו

וחתן ר’ יחיאל ראזען הי”ו

 ר’ מיכאל זאבנער הי”ו
 בן ר’ אלי’ מאיר הי”ו

וחתן ר’ נפתלי ביסטאן הי”ו

 ר’ שלום אלי’ פעלבערבוים הי”ו
 בן ר’ שמואל לייב הי”ו

וחתן ר’ אליעזר שלמה גאליצקי הי”ו

 ר’ שמואל ברייער הי”ו מאנסי
 בן ר’ אלעזר צבי הי”ו

וחתן ר’ הערשל שמעלצער הי”ו וומסב”ג

 שמחת 
לידת הבת למז”ט

 ר’ יוסף סמיט הי”ו ב”פ
 בן ר’ דוד יושע זאב הי”ו ב”פ

וחתן ר’ חיים גדלי’ כהן הי”ו

 ר’ יחזקאל שרגא קליין הי”ו מאנסי
 בן ר’ יעקב יושע הי”ו ב”פ

וחתן ר’ זאב ראזענבוים הי”ו מאנסי

 ר’ מנחם נחום פריעזעל הי”ו אנטווערפן
 בן ר’ יעקב יוסף הי”ו לאנדאן

וחתן ר’ מרדכי פריד הי”ו אנטווערפן

 ר’ שמעון דוב טווערסקי הי”ו ב”פ
 בן הרב פינחס שלום שליט”א ב”פ

וחתן הרב משה יצחק פינטער שליט”א ב”פ

 ר’ שמעון נפתלי הירצקא טויבענפעלד הי”ו
 בן ר’ יעקב יודא הי”ו מאנסי

וחתן ר’ יעקב יוסף בר”ה וואלאדארסקי הי”ו

 שמחת 
אירוסין למז”ט

 החתן אליעזר ני”ו

 ב”ר אהרן קראמער הי”ו 

עב”ג הכלה בת ר' שמואל ראזענבוים הי"ו

 החתן משה ני”ו

 ב”ר אליעזר ברוין הי”ו 

עב”ג הכלה בת ר' מענדיל דייטש הי"ו מאנסי

 שמחת 
נישואין למז”ט

הכלה בת ר' עקיבא בראנסדארפער הי"ו לאנדאן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
 לכבוד האי גברא יקירא

 העומד לימין המערכת בכל עת ועונה

 מוה"ר שלום אלי' פעלבערבוים הי"ו

לרגל שמחת לידת בנו למזל טוב

יזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים 
טובים בבריות גופא ונהורא מעליא

המערכת
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