שבת קודש ויחי

הדלקת הנרות

4:28

5:57

זמן מוצש”ק

עלי’ לתורה

שלום זכר

בהמ”ד
סערדאהעלי
1105-54

בת ר’ מרדכי פריעד הי”ו

החתן נפתלי הערץ נ"י
בן ר' בנימין פאגעל הי"ו

בהמ”ד
וויזניץ
1230-51

הכלה תחי'
בת ר’ ישראל הכהן פליגמאן הי”ו

החתן ברוך מרדכי נ"י
בן הרה"ג יצחק יעקב כייעם שליט"א

בהמ”ד
סערדאהעלי
1513-44

הכלה תחי'
בת הרה"ג יצחק אהרן פאגעל שליט"א

הר”ר נפתלי צבי פאסטען הי”ו

החתן דוד נ"י
בן ר' יואל ווערצבערגער הי"ו

בהמ”ד
סאטמאר
1350-53

הכלה תחי'
בת ר’ יואל לאקס הי”ו

הר”ר נפתלי הערצקא חיים גרין הי”ו ב"ר צבי הי"ו חתן ר' פנחס הלוי ליזער הי"ו

החתן אלכסנדר חיים נ"י
בן ר' מנחם מענדל הכהן קאהן הי"ו

בהמ”ד
סאטמאר
1364-52

הכלה תחי'
בת ר’ חיים ראטער הי”ו

החתן זלמן נ"י
בן הרה"ג שאול יחזקאל שווארטץ שליט"א
דומ"ץ דעברעצין

בהמ”ד
דעברעצין
4918-16

הכלה תחי'
בת הרה"ג משה האלפערין שליט"א
ר"י ספינקא

החתן משה נ"י
בן ר' חיים מרדכי יואל מייזעלס הי"ו

בהמ”ד
ביקאווסק
1559-59

בת ר’ יצחק ריבא הי”ו

באולם בית אסתר  1353-50סט.

החתן יצחק נ"י
בן ר' צבי מענדל ענגעל הי"ו

בהמ”ד
ברכת אברהם
1319-50

הכלה תחי'
בת ר’ משה יצחק ווערטהיימער הי”ו

הר”ר נפתלי הערצקא חיים גרין הי”ו ב"ר צבי הי"ו חתן ר' פנחס הלוי ליזער הי"ו

החתן ישכר בער נ"י
בן ר' יחזקאל יצחק זאב סאנדער הי"ו

בהמ”ד
סאטמאר
1364-52

הכלה תחי'
בת ר’ יהודה מרדכי דייטש הי”ו

הרב חנניה יו”ט ליפא טייטלבוים הי”ו בן הגה”צ אבד”ק נירבאטור שליט”א חתן הגה”צ אבד”ק סאווראן שליט”א

החתן דוד צבי נ"י
בן ר' משה מאיער הי"ו

בהמ”ד נירבאטור  5021-16סט.

הר”ר שמעון מיטטעלמאן הי”ו ב"ר יוסף

הי"ו חתן ר' חיים לייב פריעדמאן הי"ו

בהמ”ד סאטמאר  1350-53סט.

הר”ר אשר קרויס

הי”ו ב"ר משה הי"ו חתן ר' מאיר שמואל אקערמאן הי"ו
בהמ”ד טאהש  4615-14עוו.

בהמ”ד באבוב  4420-15 45 -כוו.

בהמ”ד מונקאטש  4706-14עוו.

וואך נאכט מוצש”ק
הר”ר אשר קרויס

הי”ו ב"ר משה הי"ו חתן ר' מאיר שמואל אקערמאן הי"ו
בבית מו”ח  1764-45סט.

הר”ר דוד קויפמאן הי”ו ב"ר הערשל הי"ו חתן ר' יעקב הערש לאווי הי"ו

ברית
בהמ”ד מונקאטש  4706-14עוו.

הכלה תחי'

הכלה תחי'

בס"ד

בית המדרש משיב כה<לכה <לינסק
Cong. Linsk 1966 63rd st. Brooklyn NY 11204

ב"ה

הנני בזה להזמין את מע"כ ידיד בית מדרשנו הי"ו וב"ב שיחי'

וד תלמידי וחסידי
ק
א

<להשתתף במסיבת

איח

ליש

מ<לוה מ<לכה השנתית
הנערכת <לטובת בית מדרשינו
שתתקיים אי"ה

Grand'e Terrace

מוצש"ק ויחי
י"ד טבת תשפ"ג לפ"ק

ב א ר א פ א רק

(ברכת משה)

1676 61st St.

ולמספ' JAN. 7 2023

בשעה  8:45בערב
ברכת המזון בשעה 10:45

צהלי ורוני יושבת בארא פארק

ממשיך דרך אבותיו הק' שרפי מעלה

ראש הקהל

פרס

אורח ה

כבוד

מצדיקי הרבים
ידידנו וידיד כל בית ישראל
הרבני היקר והחביב

שוש<לתא דדהבא צדיקי בית נדבורנא

מו"ה יעקב יאבלאנסקי נ"י

אשר יופיע בהדרת פניו לעירינו עיר

מיקירי מתפללי בית מדרשינו

פרשת שמות הבעל"ט

ד ב ר ה בי ה
מ"ד

בארא פארק
וישבות אתנו שב"ק

למען החזקת מוסדותינו הקדושים

פרטים יבואו

ישמיע ידידנו
מחשובי מתפללי בית מדרשינו
הרה"ג

פאנעל בענין

מעמד
נהדר
ומרומים
לכבודה
של
תורה

רבי שלמה מרדכי ווייס שליט"א
מנהל ישיבת 'הדרן'

בן הגה"צ רבי שלום נח שליט"א
דומ"ץ אורשיווא
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שא ומתן כ
הל כ
עם המומחים המפרסמים
בדיני תורה השכיחים

ה

הוד כ"ק
מרן אדמו"ר שליט"א

ירמי' קארפען

גבאי

יושב ראש

מ

בברכת ברוכים הבאים בשם השם
וברגשי גיל וחדוה מקדמין אנו את פני

המצפים לקבל פניכם

1
ישראל משה פערלשטיין

אברהם הענדלער

ראשי בתי דינים

הגה"צ רבי יצחק שטיין שליט"א
ראש בית דין פאלטישאן

הגה"צ רבי אפרים ראזען שליט"א
דומ"ץ טארטיקוב

נזר העסקנות
סיום מסכת תענית

שנלמד בשיעור ערב עם האברכים היקרים
ע"י ידידינו
האברך היקר והחביב
בשם כל חברי השיעור

מו"ה משה יוסף
שטיינבערג נ"י

שבת קודש ויחי

הדלקת הנרות

4:28

5:57

זמן מוצש”ק

קידוש

הר”ר אהרן אלי’

גאטסמאן הי”ו ב"ר אברהם אליעזר הי"ו חתן ר' אברהם צבי זעלצער הי"ו
בהמ”ד וויען  1254-51סט.

הר”ר יחיאל הערשקאוויטש הי”ו ב"ר אהרן הי"ו חתן ר' ארי’

טייטלבוים הי"ו

בהמ”ד וויען  1254-51סט.
הר”ר יחזקאל טייטלבוים הי”ו בן הרב דוד שלמה הי"ו חתן הרב דוד דוב האגער שליט”א
בהמ”ד ציעשינוב  961-44סט.
הר”ר יונה פישער הי”ו ב"ר שלמה משה הי"ו חתן ר' פנחס קאפף הי"ו

ב״ה מען האט זוכה געווען אריין צי ברענגען א נייע
יוגל בבריתו של אברהם אבינו ,די דאגות פון א שמחה
איז ב״ה זייער גרויס ,אבער ווי אזוי וועט די בעבי
אנקומען צום שוהל פאר די ברית ?
ריפט חסדי אלעזר און מיר וועלן אייך
צישטעלן א וואלאנטיר וואס וועט טראגן
די בעבי צום שיהל ,ווארטן און אייך
אהיים טראגן .פריי פון צאל.

בהמ”ד נייטרא  1215-50סט.

בר מצוה
הב׳ מאיר זאב נ”י ב”ר אהרן יצחק וקס הי”ו

ביהמ”ד לינז  4306-15עוו.

הב׳ יחזקאל נ”י ב”ר יעקב שמואל שפיטץ הי”ו

ביהמ”ד ביסטריץ  5202-12עוו.

347.292.7444
(אויב קיין ענטפער לאזט איבער א מעסעדש)

ארגון

חסדי
אלעזר
ע ״ ש הר ב א ל

על
ז ״ל
ב ער ב ו י ם

עז ר

צי ווערן א וואלאנטיר רופט

347.292.7444

Chasdeieluzer@gmail.com

פ

כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים!!

בס”ד

Saving struggling new mothers.
Rested mother, healthy family.

מתכבדים אנו בזה להזמינכם להשתתף אצל מעמד הנהדר

הזמנת

Only A Few
!Days Left

כבוד

1

RAFFLE #18
להחזקת אלפי לומדי תורה בתוככי מבצר האדיר

ישיבת מיר בירושלים עיה"ק

דינסטאג
פרשת וארא
כ"ד טבת תשפ"ג לפ"ק
JANUARY 17TH 2023

באולם
עטרת גאלדא
1362 50TH STREET

בש ע ה

8:0 0

בע רב

Buy tickets now and help build
stronger, healthier families.

משא המעמד

100

מורינו הגאון הגדול
ראש הישיבה שליט"א

TICKETS

בהשתתפות רבני הישיבה ,מגידי שיעור וראשי חבורה שליט"א שיפארו את המעמד לכבוד התורה ומחזיקיה

ת ח זק
להמ מלכ ת לפ ני
ה'

נאסטאלגישע
פרעזענטאציע
אין מים אלא תורה

ק ול ח זק

מאוד

1000

ר' מרדכי בן דוד

360

$

180

$

100

$

50

$

36

$

1324 50 Street, Brooklyn, NY 11219

718.483.8410 | kimpatorinaid.org/50k

לכה"פ  $365יום לשנה
ע"י הבעל מנגן המפורסם

TICKETS

TICKETS

TICKETS

TICKETS

TICKET

!most popular

דער דינער איז רעזערווירט פאר די
חשוב'ע נדיבים וועלכע שליסן זיך אן
למען החזקת הישיבה מיט
צו רעזערווירן אייער זיץ
רופט אריין צום
מחזיקי תורה דינער-ליין
718-508-3367

$

25

10

5

2

1

באקומט אייער

ח"י טבת תשפ"ג • Drawing January 11, 2023

איינטריט קארטל
אין די פאסט!

bpdinner@themir.org

12/26/2022 10:35:18 AM
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