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9:23זמן מוצש”ק7:55הדלקת הנרות שבת קודש  במדבר      

קידוש שלום זכר

                   

 
 
 
 

 ת"בעזהשי
 
 
 

 
 

 ,תושבי עירינו ,הננו להודיע לכל קהלא קדישא
 ט"שביום שבת קודש הבעל ,חובבי ומוקירי תורה

 יתקיים

 
 
 
 
 

 שיעור

 פרקי אבות
 
 
 
 
 
 
 
 

 פה מפיק מרגליות ג"י הרה"ע

 א"שליט' ד דקהילתנו הק"אב
 המתובלים בדרשותיו המפורסם

 ובחסידות בתורה
 

  6:51בשעה מנחה 
 
 
 
 
 

 הדרשהותיכף אחר כך 

 
 
 
 

 
 

 ~ בואו וטעמו מדובשה של תורה ~
 
 
 
 
 
 
 

 
 ביקרא דאורייתא

 הגבאים

info@mindorientation.com
718.218.3535 

דא ליגט אייער ישועה!
אלע קינדער ענדיגן דעם

פראגראם צווישן 6-18 חדשים

רוב קינדער ענדיגן דעם
פראגראם אין 6 חדשים

אייער קינד איז קליג און 

געלונגען, אבער דאך 

מוטשעט ער זיך צו ליינען. 

 Mind .איר זענט נישט אליין

Orientation באניצט זיך 
מיט די דעוויס מהלך 

אויסצולערנען אייער קינד צו 

ליינען פליסיג און זיך 

קאנצענטרירן, כדי זיי זאלן 

זיך שפירן קליג און געראטן 

אויך ווען עס קומט צו ליינען.

יא! אייער קינד קען און וועט אי"ה ליינען פליסיג.  פארבינדט זיך מיט אונז פאר מער אינפארמאציע.

מאכן ערנסטע 
פארשריט אין 

ליינען אין 
בלויז איין וואך

אייער דיסלעקסיק קינד זאל:

הרב יצחק אלי לייכטאג הי”ו בן הרה”ג אפרים שמעון שליט”א דומ”ץ סאטמאר 15 חתן הרה”ג בערל גורלניק שליט”א

בהמ”ד סאטמאר  4514-15 סט.

הרב דוד יצחק אייזק כ”ץ שליט”א בן הרה״ג ראה״כ סקאליע שליט”א חתן הרה״צ אבד״ק אילינוב  שליט״א

בהמ”ד סקאליע  1335-48 סט.
ברית שבת בביהמ״ד סקאליע שחרית 9:30 ברית 12:00

בס"ד
זונטָאג ראש חודש סיון 

הייבט זיך ָאן ַא נייע מחזור אין ספרי החפץ חיים

הייבט ָאן לערענען יעדן טָאג 2 הלכות אין שמירת הלשון 

און זייט זוכה צום הבטחה
 פון גרויסן מַאנטשעסטער ראש הישיבה זצ"ל

 'ַאזוי וועט מען נישט וויסן פון קיין שום שלעטכטס'

הר”ר יחזקאל קאין הי”ו ב”ר יוסף יהודה הי”ו חתן ר' אפרים יוסף וויטריאל הי”ו

בהמ”ד היכל התפלה 1650-56 סט.

הרב חיים רובין שליט”א בן כ”ק אדמו”ר מ'סוליצא שליט”א חתן כ”ק אדמו”ר  מ'ספינקא  שליט”א

בהמ”ד ספינקא 1466-56 סט.

הר”ר צבי ראזנער הי”ו ב”ר מנחם מענדל הי”ו חתן ר' שמואל צבי פריינד הי”ו

בהמ”ד ברכת מנחם 1600-55 סט.

הרב הערשל ראטענבערג הי”ו בן הגה”צ אבד”ק וואידיסלב שליט”א חתן הגה”צ אבד”ק רענדיק  שליט”א

בהמ”ד וואידיסלב 1546-47 סט.

IT’S 8 
  MINUTES TO 
        SHABBOS.

WHERE 
        ARE YOU?

Make a change. Make an impact. 

Whether you shop for Shabbos a day in 
advance or bring in Shabbos early, there’s no 
need to rush on our Boro Park streets. Stop the 
Rush.

בארא פארק פאראייניגט
למען פיקוח נפש!

ם כ י ת ו ש פ נ ל ד               ו א מ ם  ת ר מ ש נ ו

עין+בעין
החדששוב ספר להשיג ניתן 

והוא כולל ידיעות נפלאות 
וחידושים מופלגים, המפיקים 

נוגה ומפיצים אור בתוקף קדושת 
ואמיתות התורה, ומראה עין בעין 

עד כמה מדויקים דברי ה' בכל 
אות ותיבה, ועד כמה עמוקים 
דברי חז"ל גם במקומות אשר 

במבט ראשון הם בלתי מובנים.

 הפצה ע"י

ז.ברמן

 והן המה מעשי ידי הגאון
 הגדול המפורסם מחבר ספרים רבים

ומגדולי מרביצי תורה בדורינו

 מורה מורינו הגה"צ
רבי יצחק זלמן 

גיפס שליט"א
א ק נ י פ ס ל  ל ו כ ש  א ר ו  , ם ה ר ב א ת  כ ר ב ק  " ק ד ב א

יותר מ-700 עמודים, ועשרות 
שעות של קורת רוח והתפעלות

הספר 
שכולם 

מתלהבים 
ממנו 

הר”ר שמעון זעלצער הי”ו

בהמ”ד בורשטין 5610-12 עוו.


