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בני כ"ק אד"ש ביי שמחת החתונה בבית ראחמיסטריווקא - באבוב 45

בני כ"ק אד"ש ביי ניחום אבלים ביי האדמו"ר מאונגוואר ע"פ אמו ע"ה
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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
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אסיפת חינוך פאר מלמדים פון ת"ת תוי"י לאנדאן - בראשות הרב יוחנן ווינער

רייכע שו"ת סעריע מיט הר"ר יוחנן שליט"א

 פתיחה דורכן מנהל  פתיחה דורכן מנהל 
הרב יעקב יוסף פריעזעלהרב יעקב יוסף פריעזעל

 ר' אהרן יוסף שרייבער ר' אהרן יוסף שרייבער
 מלמד בת"ת מלמד בת"ת

 שואל פון די עלטערע קלאסן: שואל פון די עלטערע קלאסן:
המלמד ר' יוחנן האכהייזערהמלמד ר' יוחנן האכהייזער

 שואל פון די אינגערע קלאסן: שואל פון די אינגערע קלאסן:
המלמד ר' פינחס האכהייזערהמלמד ר' פינחס האכהייזער

 מנכ"ל המוסד ר' אברהם שמואל פריעזעל מנכ"ל המוסד ר' אברהם שמואל פריעזעל
באדאנקט די חשוב'ע מלמדיםבאדאנקט די חשוב'ע מלמדים

 מכ"ל המוסד געבט איבער א ספעציעלע מילגה מכ"ל המוסד געבט איבער א ספעציעלע מילגה
פאר די חשוב'ע מלמדיםפאר די חשוב'ע מלמדים

 ספאנטאנישע דברי שבח דורכן מלמד ספאנטאנישע דברי שבח דורכן מלמד
ר' משה יודא ברייערר' משה יודא ברייער
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 פתיחה דורכן מנהל  פתיחה דורכן מנהל 
הרב יעקב יוסף פריעזעלהרב יעקב יוסף פריעזעל

 ר' אהרן יוסף שרייבער ר' אהרן יוסף שרייבער
 מלמד בת"ת מלמד בת"ת

HVAC קביעת מזוזות דורך הרה"צ רבי יעקב יוסף ביי נייע לאקאציע פון יענקי'ס

שבת התוועדות לתלמידי ישי"ק תולדות יעקב יוסף מאנסי

ביים אנוואונטשן פארן אייגנטומער ר' יעקב טורעםביים אנוואונטשן פארן אייגנטומער ר' יעקב טורעם

הבדלההבדלהתפילת מעריב מוצ"שתפילת מעריב מוצ"ש

די סעודות שב"ק הערליך אנגעגרייטדי סעודות שב"ק הערליך אנגעגרייטמלוה מלכהמלוה מלכה
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אנ"ש באגלייטן למנוחת עולמים הרה"ח הישיש ר' מרדכי 
שווארץ ע"ה - מראשי קהלתינו הק' רבות בשנים
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במרכז אנ"ש
פרשת יתרו בצל 

הקודש )ב(
זושא  מו"ה  אצל  הנולד  לבן  ברית  ד':  יום 
בערגער הי"ו, מו"ה אליעזר )ב"ר שלום( גרינבוים 

הי"ו )ב"פ(.

של  החופה  אצל  רבינו  השתתף   8:00 בערך 
החתן יצחק )ב"ר אברהם( פעלדמאן ני"ו עב"ג ב"ר 

שלמה גאלדמינצער הי"ו.

לרגל  לחיים  המסיבת  היה  קהל  בקבלת 
מרדכי  )ב"ר  יוסף  יעקב  ב"ר  החתן  של  השידוך 

זלמן( פעלדמאן הי"ו. 

הנחת תפילין הב' ב"ר מרדכי אברהם  יום ה': 
מו"ה  בעליות,  כיבדו  בקריה"ת  )ב"פ(.  ני"ו  גראס 
חיים  )ב"ר  משה  החתן  הי"ו,  ברוין  פינחס  חנינא 
החתן  החופה(,  )יום  ני"ו  פעלבערבוים  מנחם( 
ני"ו  אייזענבערג  שרגא(  אפרים  )ב"ר  הערשל 
)מאנסי  - יום החופה(, גלילה מו"ה מרדכי אברהם 

גראס הי"ו. 

של  החופות  אצל  רבינו  השתתף   8:00 בערך 
ני"ו  פעלבערבוים  מנחם(  חיים  )ב"ר  משה  החתן 
הערשל  החתן  הי"ו,  ברוין  יונה  בנימין  ב"ר  עב"ג 
)ב"ר אפרים שרגא( אייזענבערג ני"ו )מאנסי( עב"ג 

ב"ר שלמה אונגאר הי"ו.

פנימה:  הקודש  אל  נכנסו  קהל'  ב'קבלת 
ורבינו  אנדזשעלעס  מלאס  תשובה  בעלי  קבוצה 

שליט"א השמיע להם שיחת קודש.

זושא  ב"ר  הב'  תפילין  הנחת  עש"ק:  יום 
בלומענפרוכט ני"ו )ב"פ(.

שבת קודש 
פרשת יתרו

מו"ה  מנחה  לתפלת  ש"ץ  וקבל"ש:  מנחה 

לקבלת  ש"ץ  אמו(,  )יארצייט  הי"ו  לונגער  אנשיל 
שבת מו"ה יעקב יוסף בוקסבוים הי"ו.

הכוס  הגבהת  שב"ק:  ליל  בשולה"ט  כיבודים 

שליט"א,  מענדיל  אהרן  רבי  הרה"צ  לקידוש: 

מנוחה ושמחה הרה"ג ר' חיים נחום מערמלשטיין 

הרה"ג  עלם  ריבון  קה  רב(,  )דעלאטינער  שליט"א 

ביהמ"ד  )רב  שליט"א  קייסערמאן  מרדכי  ר' 
מאיר  ר'  משלו  צור  בלעיקוואד(,  אברהם  בית 
ר'  אכסוף  קה  שמחה(,  )בעל  הי"ו  פאכטמאן 
ברכת  שמחה(,  )בעל  הי"ו  לעפקאוויטש  אהרן 
)מאנסי(,  שליט"א  מליזענסק  האדמו"ר  המזון 

)ר"י מאור  ווייס שליט"א  הרב משה  שבע ברכות 

עם  הקודש  בצל  לחסות  שבא  בב"פ  התלמוד 
לויבער  נפתלי  ר'  ריקוד  ניגון  מתלמידיו,  קבוצה 
חלוקת פירות נתכבדו  )בעל שמחה(, בשעת  הי"ו 
בניגונים: הרב נטע לעמבערגער שליט"א )מאנסי - 
נכד מאקאווע ונכד האדמו"ר מביקסאד(, ר' געצל 
יחזקאל  יושע  ר'  )לאנדאן(,  ענגלענדער  )בר"פ( 
הי"ו  פשערהאפער  יודל  ר'  )ב"פ(,  הי"ו  רוקח 
שלמה  משה  ר'  מסקולען(,  האדמו"ר  )משב"ק 
ר'  )ב"פ(,  ר' מאיר לעזער הי"ו  )ב"פ(,  לעזער הי"ו 
קודם הדברות  משה אלי' אסטרייכער הי"ו )ב"פ(. 
הגה"צ  הד"ת  פתיחת  נועם,  משוך  שרו:  קודש 

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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הדומ"ץ שליט"א. בשעת לחיים נתכבדו בניגונים 
הבעלי שמחה: ר' יעקב יוסף לעפקאוויטש הי"ו, ר' 
מענדיל אונגאר הי"ו )וומסב"ג(, ר' פינחס אונגאר 
הי"ו, ר' יחזקאל לונגער הי"ו, ר' נתן לויבער הי"ו, ר' 
יונה בוקסבוים הי"ו, ר' אפרים שרגא אייזענבערג 
הי"ו )מאנסי(, ר' אהרן בייער הי"ו )מאנסי(, ר' זאב 

לויבער הי"ו.

תפלת יום שב"ק: ש"ץ לברכות מו"ה שמואל 

יואל  מו"ה  דזמרה  לפסוקי  ש"ץ  הי"ו,  סופר  לייב 
שחרית  לתפלת  ש"ץ  הי"ו,  שפיטצער  הערש 
 - )מאנסי  הי"ו  אייזענבערג  שרגא  אפרים  מו"ה 
הב'  כהן  בעליות:  נתכבדו  בקריה"ת  שמחה(,  בעל 
בחורי  )מקבוצת  ני"ו  פיקסלער  משה  ישראל 
ישיבת מאור התלמוד(, לוי הב' יושע ראוויצקי ני"ו 
שלישי  התלמוד(,  מאור  ישיבת  בחורי  )מקבוצת 
רביעי  שליט"א,  האגער  יוסף  יעקב  רבי  הרה"צ 
הרה"ג דעלאטינער רב שליט"א, חמישי האדמו"ר 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ששי  שליט"א,  מליזענסק 
שליט"א, שביעי ר' געצל ענגלענדער הי"ו, הוספות 
יודל  מו"ה  ב.  )ב"פ(,  מו"ה שלמה לעזער הי"ו  א. 

הבר  הב'  ג.  מצוה  בר  בחורי  הי"ו,  פשערהאפער 
הבר  הב'  ד.  הי"ו,  גאלדקלאנג  אהרן  ב"ר  מצוה 
מצוה ב"ר בנימין זאבנער הי"ו, ה. הב' הבר מצוה 
ב"ר דוד ברוין הי"ו, ו. הב' החתן חיים מנחם )ב"ר 
העניך( גינזבורג ני"ו )שמתחתן בשבועות הבאות(, 
עלי' עשרת הדברות הרב משה ווייס שליט"א )ר"י 

מאור התלמוד(, אחרון החתן הערשל )ב"ר אפרים 
ר'  מפטיר  ש"ב(,  )שבת  הי"ו  אייזענבערג  שרגא( 
גלילה  שמחה(,  )בעל  הי"ו  אדלער  יוסף  יעקב 
מוסף  תפילת  )לאנדאן(.  הי"ו  ברויער  משה  מו"ה 
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, פתיחה אנעים זמירות 

הרה"צ רבי אהרן מענדיל שליט"א. 

מכובד  זה  יום  שב"ק:  יום  בשולה"ט  כיבודים 

יום שבתון  )בעל שמחה(,  הי"ו  אונגאר  ר' שלמה 
ר' יעקב מאשעל הי"ו )בעל שמחה(, ברכת המזון 
הרב מנחם נחום )בהר"י( טווערסקי שליט"א )נכד 
שבע  ראמען(.  דומ"ץ  וחתן  מבארנוב  האדמו"ר 
שליט"א  האלבערשטאם  יחזקאל  הרב  ברכות 

)נכד האדמו"ר מגארליץ וחתן המחותן האדמו"ר 
)בעל  הי"ו  שפירא  יעקב  ר'  ניגון   מקאלאשיץ(. 

שמחה(.

הערש  ברוך  ר'  מנחה  לתפלת  ש"ץ 

יצחק  ר'  כהן  )מאנטריאל(,  הי"ו  פעלבערבוים 
אברהם  ר'  לוי  שמחה(,  )בעל  הי"ו  פישער  יודא 
יחזקאל  יושע  ר'  שלישי  )ב"פ(,  הי"ו  גרינבלאט 
שלום  שמחה  מו"ה  גלילה  )ב"פ(,  הי"ו  רוקח 

ליכטער הי"ו )לאנדאן(.

הכוס  הגבהת  שלישית:  בסעודה  כיבודים 

)נכד  ני"ו  שטיין  בעריש  ישכר  הבה"ח  לקידוש 

ר'  יקרא  דרור  מראחמיסטריווקא(,  האדמו"ר 
הכוס  הגבהת  )ב"פ(,  הי"ו  לבלוני  משה  אברהם 
לברהמ"ז הרב נטע לעמבערגער שליט"א. הגבה"כ 

האדמו"ר  )נכד  ני"ו  הורוויץ  ירוחם  הבה"ח  לש"ב 

החתנים  לכבוד  שמחה  ניגון  וומסב"ג(,  מוויזשניץ 
)אבד"ק  שליט"א  סעקולא  אברהם  ר'  הרה"ג 

סאדוואנא(.

גאלדמאן  יחזקאל  הרב  מעריב  תפלת  ש"ץ 

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



שליט"א, הגבהת הכוס הבה"ח גבריאל טווערסקי 
ני"ו )נכד ראחמיסטריווקא(, אוחז ה'הבדלה' הבה"ח 
פרע"ח מנחם נחום )בהרי"י בהרה"צ ראי"ה( ני"ו, 
המבדיל הנגיד מוה"ר אליש ענגלענדער )לאנדאן(, 

והמבדיל לחתנים מו"ה מרדכי גרינוואלד הי"ו.

שליט"א  רבינו  השתתף   10:00 בשעה 
המשפחה  בני  השיכון,  תושבי  המון  בראשות 
ותלמידי הישיבות אצל הלוי' של הרה"ח הישיש 
רבות  - מראשי קהלתינו  ע"ה  ר' מרדכי שווארץ 

בשנים.

פנימה:  הקודש  אל  נכנסו  קהל'  ב'קבלת 
משה  ר'  הרה"צ  שליט"א,  מליזענסק  האדמו"ר 
וחתן  מוויען  האדמו"ר  )בן  שליט"א  כ"ץ  מרדכי 
בתו  נישואי  שמחת  לרגל  מוויזשניץ(  האדמו"ר 
ואירוסו בנו, הרה"ג ר' מרדכי קייסערמאן שליט"א 
)רב ביהמ"ד בית אברהם בלעיקוואד(, הרב משה 
לשיחת  ותלמידיו  התלמוד  מאור  ר"י   - ווייס 
קודש. גם היה מעמד התחלת כתיבת ס"ת שנכתב 
הבחורים  נכנסו  גם  לאנדאן.  תוי"י  ישי"ק  למען 
שליט"א  ורבינו  בשב"ק  הקודש  במחיצות  שחסו 

השמיע להם שיחת קודש.

פרשת משפטים 
בצל הקודש )א(

ברוך  מו"ה  אצל  הנולד  לבן  ברית  א':  יום 

פדיון  )מאנסי(  הי"ו  גרינוואלד  )ברמ"א(  אברהם 

הבן לבן הנולד אצל מו"ה משה אהרן )בר"ש( גליק 

הי"ו.

ב'קבלת קהל' אחר התפילה נכנסו אל הקודש 
האדמו"ר  בן  האגער  יוסף  יעקב  הרב  פנימה: 
מוויזשניץ לאנדאן עם חותנו הרב בערל טויב - רב 
החתונה  שמחת  לרגל  נעשכיז  ארי'  נפתלי  זכרון 

של בנו.

יום ב': הנחת תפילין הב' ב"ר הענדל שפוטץ 

ני"ו. בקריה"ת כיבדו בעליות: מו"ה שמואל זאנוויל 
גרינוואלד  יואל  מו"ה  )ב"פ(,  הי"ו  אוסטערליץ 
גלילה  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שלישי  הי"ו, 
אמרו  התפילה  אחר  הי"ו.  שפוטץ  הענדל  מו"ה 
תהילים ספר רביעי ותמניא אפי לרפואת האדמו"ר 

מו"ה  אצל  הנולד  לבן  ברית  שליט"א.  מוויזשניץ 
זאנוויל  שמואל  מו"ה  הי"ו,  גרינוואלד  יואל 

אוסטערליץ הי"ו )ב"פ(.

אחר התפילה נכנסו אל הקודש פנימה בביתו 
נאוה קודש: תלמידי ישיבת 'הדרן' בב"פ לשיחת 

קודש.

לפני מעריב הדליק רבינו שליט"א נר נשמה 
ואחר מעריב אמר קדיש רגל היוד"ק של הרה"ק 

ה'מיטעלער בעלזער רב ז"ל. 

מרדכי  הרב  בן  הב'  תפילין  הנחת  ג':  יום 

אברהם  בית  ביהמ"ד  )רב  שליט"א  קייסערמאן 
ני"ו  שווארץ  יוסף  פינחס  ב"ר  הב'  בלעיקוואד(, 
רבינו  אמר  עלינו  קוה,  יום,  אחר  )טאראנטאו(. 

לנתינת  עברו  התפילה  ואחר  הקדישים  שליט"א 
בעלזער  ה'מיטעלער  של  היוד"ק  לרגל  לחיים 
ברית לבן הנולד אצל מו"ה ברוך אברהם  רב ז"ל. 
הי"ו  ווייסבערגער  אלקנה  מו"ה  הי"ו,  האלצלער 
)מאנסי(. פדיון הבן לבן הנולד אצל מו"ה אברהם 
לרגל  לחיים  מסיבת  הי"ו.  טויבענפעלד  נחום 
הי"ו  ווייסבערגער  דוד  ב"ר  החתן  של  השידוך 

)מאנסי(.

אחר התפילה נכנסו אל הקודש פנימה בביתו 
 - שליט"א  רובין  יושע  ר'  הגה"צ  קודש:  נאוה 
ביח"ל  והתלמידות  ההנהלה   ,45 באבוב  אבד"ק 

'נעלה' בניו דזשערסי לשיחת קודש.

פנימה:  הקודש  אל  נכנסו  קהל  בקבלת 
נחום  ר'  הרה"צ  שליט"א,  מפאפא  האדמו"ר 
עם  מראחמיסטריווקא  האדמו"ר  בן  טווערסקי 
הרב  בלעיקוואד,  תורה  שערי  מישיבת  תלמידיו 
רידזש,  בטשעסטנאט  ראה"כ   - מיללער  ישראל 
נתיבות  ישיבת  ראש   - וואלנער  יחזקאל  הרב 
השידוך  לרגל  לחיים  המסיבת  היה  גם  התלמוד. 
יוסף  יעקב  )ב"ר  ני"ו  קויפמאן  פינחס  החתן  של 
ע"ה( עב"ג הכלה ב"ר צבי מאיר זילבערמאן הי"ו 

)מאנסי(. 

הבנין'  קרן  'וועד  שליט"א  רבינו  מנה  בערב 
למען בנין ביהמ"ד הגדול של הקרי' חדשה "קרית 
וועד  לחברי  בנוסף  המה  הוועד  חברי  סקווירא". 
הקרי' הרב יצחק יוסף אונגער ור' משה פריעזעל: 
ר'  אונגאר,  צבי  משה  ר'  גרינבוים,  אפרים  ר' 

מענדיל פישל, ר' הערשל )ב"ר יעקב( שפירא.

info@safesideins.com www.safesideins.com845.364.0000
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Personalized kaplech for yom tuv 
deadline Monday 08/30/2021

שמחת לידת הבן למז”ט
 ר' אברהם יצחק סיגל הי"ו

 בן ר' יוסף הי"ו
וחתן ר' יחזקאל ברמ"ג שפיטצער הי"ו

 ר' אברהם שמואל ברויער הי"ו מאנסי
 בן ר' יושע הי"ו ב"ב

וחתן ר' יצחק רייצנשטיין הי"ו

 ר' אהרן משה עלפער הי"ו לאנדאן
 בן ר' מענדיל הי"ו לאנדאן

וחתן ר' חיים מרדכי לעפקאוויטש הי"ו מאנסי

 ר' בנימין זאב אונגער הי"ו מאנסי
 בן ר' יעקב יחזקי' הי"ו

וחתן ר' הערש מיילעך פריעדער הי"ו

 ר' חנינא ליפא שטיינער הי"ו ירושלים
בן ר' יצחק הי"ו בי"ש

 ר' יוסף מרדכי לונגער הי"ו
 בן ר' יעקב חיים הי"ו

וחתן ר' אלעזר יונה זילבערמאן הי"ו

 ר' מנחם מענדיל פעלבערבוים הי"ו ב"פ
 בן ר' אברהם יושע העשיל הי"ו

וחתן ר' סנדר גליק הי"ו ב"פ

 ר' משה בראנדער הי"ו מאנסי
בן הרב אברהם שליט"א בי"ש

 ר' משה גאלדמאן הי"ו מאנסי
 בן הרב בערל שליט"א מאנסי

וחתן הרב דוד נחמן רוטנער שליט"א

 ר' פינחס פישער הי"ו אנטווערפן
 בן ר' יצחק הי"ו

וחתן ר' פינחס אלימלך שמעלצער הי"ו אנטווערפן

 ר' שלמה ברוך וויינגארטן הי"ו ב"פ
 בן ר' יושע הי"ו ב"פ

וחתן ר' יעקב יחזקי' טאמבאר הי"ו מאנסי

 ר' שלמה חיים ראזענבלום הי"ו
 בן ר' יוסף בנימין הי"ו

וחתן ר' ראובן גאלדמינצער הי"ו

 ר' שמואל זילבער הי"ו
 בן ר' יעקב יוסף הי"ו

וחתן ר' יעקב איינהארן הי"ו

 ר' שניאור זלמן קויפמאן הי"ו מאנסי
 בן ר' מרדכי אליעזר הי"ו

וחתן ר' אהרן בר"מ אונגאר הי"ו מאנסי

שמחת לידת הבת למז”ט
 הרב מרדכי גאלדמאן שליט"א בי"ש

 בן האדמו"ר מזוועהיל שליט"א
וחתן הרה"צ ר' אברהם יעקב פלינטנשטיין 

שליט"א ירושלים

 הרב ישעי' משולם זושא טווערסקי שליט"א
 בן הרה"צ רבי אהרן מענדיל שליט"א

וחתן האדמו"ר מבארנוב שליט"א

 ר' יעקב יוסף מארגערעטן הי"ו
 בן ר' אברהם יצחק הי"ו
וחתן ר' משה יעקב הי"ו

 ר' ישי אונגאר הי"ו לאנדאן
 בן ר' נחום הי"ו מאנסי

וחתן ר' הערשל ברויער הי"ו לאנדאן

 ר' מרדכי גרינוואלד הי"ו
 בן ר' חנני' הי"ו

וחתן ר' ברוך אליעזר אייזנבערגער הי"ו

 ר' מרדכי פינחס אייזענבערגער הי"ו
 בן הגה"צ ר' יוסף ישראל שליט"א

 דומ"ץ דקהילתנו

וחתן ר' אפרים גרינבוים הי"ו

 ר' ניסן פריעזעל הי"ו לאנדאן
 בן ר' אהרן הי"ו ירושלים

וחתן ר' בערל זילבער הי"ו לאנדאן

 ר' שמואל שמעלקא פריעזעל הי"ו מאנטריאל
 בן הרה"ג ר' יחזקאל שליט"א

 דומ"ץ לאנדאן

וחתן ר' פינחס מנחם קליין הי"ו מאנטריאל

 שמחת 
אירוסין למז”ט

 החתן הערשל ני"ו
 ב"ר יעקב יוסף בר"א בייער הי“ו מאנסי

עב"ג בת ר' חיים ישעי' בייער הי“ו סטעטן איילענד

 החתן ישראל מנחם ני"ו
 ב"ר שמחה קאהל הי“ו

עב"ג בת ר' יעקב יוסף בר"פ בערגער הי“ו

 החתן פינחס קויפמאן ני"ו
 ב"ר יעקב יוסף ע"ה

עב"ג בת ר' צבי מאיר זילבערמאן הי“ו מאנסי

הכלה ב"ר ירמי' גאלדמאן הי“ו וויען

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
 לכבוד האי גברא יקירא

 העומד לימין המערכת בכל עת ועונה

 מוה"ר שלמה ברוך וויינגארטן הי"ו

לרגל שמחת לידת בנו למזל טוב

יזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים 
טובים בבריות גופא ונהורא מעליא

המערכת
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 רפואה העלט סענטער
 

 וישב מרדכ"י אל שער המלך
מכובדנו איש חי ורב בפטירת דאגה בלב איש ישיחנה,  נווצערי נוכאביביע מקרב ולב כנה, נ, בלב נשבר ונפש כואבת ומעונה

 לתורה ולתעודה בכל עת ועונה,הקים בנייני קודש אמונה, איש יקר רוח ומלא משיירי כנסת הגדולה  רב תבונה,פעלים 
לבו הזהב ב לו"נ במסירות נאמנה, כביר המעש לכל דבר שבקדושהבעצמותיו ב תבוערהיתה קדשי בית סקווירא הצלחת 

 ממנו תושיה ועצה ונהנאיש אשכולות אשר רבים בלו"נ חפצה,  כל צרכי הכלל והפרטמסור להיה ובכל מדה נכונה, 

 ז"ל שווארץ שרגאב"ר מרדכי הרה"ח ר' כש"ת 

 בשיכון וממייסדי "רפואה העלט סענטער" מראשי קהילתנו הק'זקן החסידים 
 

האי חסיד האי עניו תנו ל"ע בהילקח מא ומספד תמרוריםעשה נאבל יחיד 
דקם של רבותינו הקדושים בהתבטלות משרידי דור הישן שעמד לימין צ

מופלאה ובאמונה פשוטה וטהורה ופעל גדולות ונצורות להרחיב גבולי 
זה  ,הכלל והפרטכל צרכי למען ו ,הקדושים מוסדותה ,הקהילה, השיכון

ועד יומו האחרון בואו להשתקע בקרייתנו המעטירה  וםמי השנששים 
 כולן שווין לטובהבן מאה שנה זקן ושבע ימים 

 

 ע"ה, נפלאת אהבתך לבית סקוויראר' מרדכי הרה"ח מאוד  נונעמת ל
 בכל תחומי החיים!ואור לנתיבותינו יית נר לרגלינו ה עד מאוד!

 
 החשוביםבניו שלושת ל יםהכנ נומיטב תנחומישגר נהומה יגון בלב 

שי'  יעקב צביומוה"ר  יחיאל מיכל, מוה"ר פייבל אשרגמוה"ר 
 השבורה ל"ע כל המשפחהלו ,והיקרים ההולכים בדרכיו הטובים

 

 שזכרו הבהיר לא ימוגדולת מעשיו ילווהו לעד ולנצח נצחים, ו
 .לנו לעדודרכיו הטובים ימשיכו להאיר  מאתנו לעולמים,

 
  החותם בכאב ובדמע;מוקיר זכרו הבהיר 

  רראאבבייגגדדוורר  אאססטטררייייככעע
  ככלל  חחבברריי  הה""בבאאווררדד""  ששלל  ררפפוואאהה  ההעעללטט  ססעעננטטעעררוו



זיך איינצושרייבן צו דעם סעמינאר רופט

845.560.0560

הננו בזה להודיע לכבוד מחותני אנ"ש שי' העומדים לפני נישואי 

יוצ"ח שלאור דרישת ההורים המחותנים זה רבות בשנים, הרוצים 

לידע ולהיוודע דרכי ההכנה אל חתונת צאצאיהם, הן במחשבת 

התורה והשקפת החסידות, והן עצות והדרכות מעשיות איך לגשת 

מוכנים ומזומנים, בדעה מיושבת לימים נשגבים ומרגשים אלו

הכנה לחתונה
עם סדרת הרצאות ודרשות מאלפות, לבאר, לסדר 

ולהרחיב את הנושאים הנחוצים, הנוגעים לכל אחד ואחד

עלה בידינו לסדר בס"ד

עניינים, מנהגים, און פראקטישע 
עצות אוף יעדן טריט און שריט 

ווען איר מאכט חתונה א קינד

וויכטיגע הלכות וואס זענען 
נוגע פאר יעדער מחותן, פון 

די הכנה צום חתונה ביזן 
לעצטן שבע ברכות

וויאזוי איר זאלט צוגיין צו אייער חתן אדער כלה, און וויאזוי 
אריינצוברענגען די אטמאספער אין שטוב ביי אלע קינדער

 ע"י הרה"ח ר'

 אפרים גרינבוים
שליט"א - מגיד מישרים

 ע"י הרה"ג ר'

 אברהם ישעי' וואזנער
שליט"א - מו"ץ

 ע"י הרה"ח ר'

 אלעזר יונה זילבערמאן
שליט"א - איש חינוך

א טיפערע בליק איבער וואס 
עס טוט זיך אפ ביים חתונה 

מאכן א קינד בכללות ובפרטות

וויאזוי זיך צו גרייטן צום גרויסן 
יום החופה, און צו דאנקען דעם 
אויבערשטן אויף די זכי' אז איר 
קענט חתונה מאכן אייער קינד

 ע"י הרה"ג ר'

 אלכסנדר אויסטערליץ
שליט"א - מו"ץ

 ע"י הרה"ח ר'

 משה מנחם טויבנפעלד
שליט"א - משפיע רוחני

ב״ה

דער פרייז 
איז בלויז 

$195

 סעמינאר
למחותנים

א העכערע בליק

הכנה, שמחה, הודאה

הייב די אטמאספערע אין שטוב

ענינים, מנהגים, עצות

הלכות והליכות


