
 

 

   שידוכים     
 (ישראל חייםב"ר ) וומס"בנ"י  ישי' קריצלערמו"ה  נ"י אליעזר אבא (יחיאלב"ר ) וומס"בנ"י  ישראל מאיר טויבערמו"ה 
 (סיניב"ר ) ק"ינ"י  אלי' יודא ראטהמו"ה  נ"י חיים (שלמהב"ר ) וומס"בי נ" סעאלעזר אלימלך פארגמו"ה 

 (הרב יחיאלב) וומס"ב שליט"א הערשל אויש הרב נ"י זלמן לייב (הרב שלום אליעזרב) וומס"ב שליט"א אהרן טייטלבוים  הרב
 אב"ד וואלקאן            

 (יצחק יעקבב"ר ) ק"ינ"י  משה הערש ראזענפעלדמו"ה  נ"י יחזקאל שרגא (שלמה זלמןב"ר ) וומס"בנ"י  יוסף לייב סאנדערמו"ה 
 (אברהם אלתרב"ר ) מאנסינ"י  חיים מאיר פראמאוויטשמו"ה  נ"י משה (הרב אברהם ניסןב) וומס"בנ"י  מרדכי ניימאןמו"ה 
 (יודא מרדכיב"ר ) וומס"בנ"י  חיים מאיר שטערןמו"ה  נ"י שמעון משה (אברהם ישעי'ב"ר ) וומס"בנ"י  חס גלויבערנפמו"ה 
 (ראובןב"ר ) ארגענטינאנ"י  ברא'אברהם גמו"ה  נ"י שמואל הערש (יוסףב"ר ) וומס"בנ"י  אברהם אלי' מאסרימו"ה 
 (יושעב"ר ) ב"פנ"י  דוד לייב לעפקאוויטשמו"ה  נ"י יחזקאל שרגא (ברךב"ר ) ב"פנ"י  סעיואל פאשקמו"ה 
 (חיים אלעזרב"ר ) ב"פנ"י  משה ענגלענדערמו"ה  נ"י חיים הערש (שמעוןב"ר ) ב"פנ"י  יושע גאלדבערגערמו"ה 
 (וואלףב"ר ) וומס"בנ"י  אברהם יושע ווירצבערגערמו"ה  נ"י הערשל (יוסףב"ר ) ב"פי נ" כהנא מנשהמו"ה 
 (יוסףב"ר ) ב"פנ"י  שמואל אהרן זיידמאןמו"ה  נ"י מרדכי (יחזקאלב"ר ) ב"פנ"י  משה לענסקימו"ה 
 (מאירב"ר ) ב"פנ"י  שמחה העלפגאטמו"ה  נ"י משה נחום  פלעטבוש ע"ה אלעזר בראדמו"ה 

 מאנסי שליט"א חיים מאיר האגער הרב
 (הרב יעקב לייבב) מאנסישליט"א  מנחם זאב קלוגהאפט הרב נ"י יוחנן קיימישא שליט"א-בן אדמו"ר מוויזניץ   

 (יחזקאלב"ר ) וומס"בנ"י  נחום דייטשמו"ה  נ"י יעקב (מענדלב"ר ) מאנסינ"י  שלום פליגמאןמו"ה 
 (משה דודב"ר ) מאנסינ"י  אליעזר זוסמאן צבי  מיללערמו"ה  נ"י אלעזר (נחוםב"ר ) ק"ינ"י  משה שווארטץמו"ה 
 (ברוך מרדכיב"ר ) וומס"בנ"י  יוסף שאול ליכטענשטייןמו"ה  נ"י שה ארי'מ (אברהם אליעזרב"ר ) ק"ינ"י  ברוך עקשטייןמו"ה 
 (דודב"ר ) ב"פנ"י  יחזקאל פריעדמאןמו"ה  נ"י ישראל (יוסףב"ר ) מאנטריאלנ"י  הטאהרן משה קאמו"ה 

 (הרב חיים אלכסנדרב) לאנדאן שליט"א נפתלי צבי וואקסמאן הרב
  ר"י מונקאטש ב"פ שליט"א חיים אלעזר ראבינאוויטש הרב נ"י בנציון ראה"כ באבוב             

  בן כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א        

  

  

 

7:26 
8:54 

#14-165 

 
 שב"ק  עש"ק  זמנים
 4:56 4:58 עלות השחר

 6:08 6:10 נץ החמה
 8:55 8:56 סוף זמן קר"ש
 9:31 9:32 גר"א
 10:15 10:15 סוף זמן תפלה

 10:39 10:39 גר"א
 12:54 12:55 חצות

 1:35 1:35 מנחה גדולה

 5:35 5:34 מנחה קטנה
 7:42 7:41 שקיעה

 8:54 8:53 ר"ת

   

   

   

   

 

 718-384-4190קעטסקילס:  -וויליאמסבורג

Fax: 718-384-4631        Email: ads@dvaryoim.com 
 קרית יואל            קול הציבור - מאנסי             לוח הציבור - ב"פ

        718-303-4300                        845-425-1313                  845-662-3137 
  

 
 

 '(ב )פרק  תז"מעש"ק 

 Apr. 20  למס'  ה' אייר
 '18             חתשע"  



    שלום זכר   
 אברכים זופניק  נ"י משה הערש דייטשחתן מו"ה  נ"י אראן אברהם יודאב"ר מרדכי  מו"ה
 היוז 86אוהל רפאל   נ"י יצחק משה זיכערמאןחתן מו"ה  נ"י מאנן בערישב"ר אליעזר זוסיא  מו"ה
 Lynch 5בבית מו"ח   נ"י ישראל יעקב פרענקלחתן מו"ה  נ"י דמאןלווא יצחק אליעזרב"ר אברהם יואל  מו"ה
 Lynch #2 237בביתי   נ"י טובי' גדלי' לעפקאוויטשחתן מו"ה  נ"י ווייס בנציון יוסףב"ר עמרם  מו"ה
 מארסי/ראטלידזשבורשטין   נ"י ווייס (בר"ש)נתן נטע חתן מו"ה  נ"י שפיטצעראלי' ב"ר יואל  מו"ה
 ביהמ"ד הגדול קיט"ל הרב שמואל טייטלבוים שליט"אחתן  נ"י לייפער הרב יחיאלבמאיר שמואל  מו"ה
 ביהמ"ד הופער  נ"י משה יוסף מיטעלמאןחתן מו"ה  נ"י ריספלער פישלב"ר ליפא יואל  מו"ה
 ביהמ"ד הופער  נ"י מיכל פריינדחתן מו"ה  נ"י יאקאבאוויטש בערלב"ר חיים הערש  מו"ה
 ראסס 154בית מרדכי   נ"י מרדכי שלמה גאלדבערגערחתן מו"ה  נ"י שפרונג יצחקב"ר שלום  מו"ה
 סקילמאן/פארקדזיקוב  דזיקוב אב"דהרה"ג משה יחזקאל לויפער שליט"א חתן  אבד"ק לימנוב שליט"א ןב נ"י מייזלישפינחס מרדכי  מו"ה
 בעדפארד/פלאשינגהאניפאלי  הגה"צ אבד"ק האניפאלי שליט"אחתן  כ"ק אדמו"ר מראדאשיץ זצ"ל ןבשליט"א  אשר האראנטשיק הרב
 פרענקלין/מורטלוואלקאן  הרה"ח חיים הכהן לאנדא שליט"אחתן  י ז"להרה"ג צב ןב נ"י גראססמרדכי הלוי  מו"ה
 לינסק -נדבורנא הגה"צ אבד"ק סעליש שליט"אחתן אדמו"ר מנדבורנה לינסק שליט"א  ןב נ"י ראזענבויםמאיר אלימלך  מו"ה

  ארימערל 31
 המברכים תלמידיו כתה ט׳ סניף תהילות יואל. הולדת בתושמחת לרגל שליט"א  יואל האלענדערהרב ר׳ לכבוד  ל טובמזברכת 

 
 אין קיט"ל לי גארדענס 7:15ביז  6:00עס וועט אי"ה פארקומען חברת עונג שבת פאר תשב"ר שבת נאכמיטאג פון 

 
 718-388-3273לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ,  ,outfitsאון ברית  poyaגמ"ח פאר נייע הערליכע 

 

  

 



      קידוש     
 טרופ 89אור חיים   נ"י שאול רוביןחתן מו"ה  נ"י כהנאמענדל ב"ר יואל  מו"ה
 מורטל 782בארדיטשוב   שליט"א הרה"ג לוי יצחק אבראהאםחתן  "ינ אדלער הרה"ג חיים שלמה ןבדוד יחזקאל שרגא  מו"ה

 )מארסי/נאסטרענד(

 ראב"דביהמ"ד ה  נ"י אברהם שמואל פייערווערקערחתן מו"ה  נ"י פריעדמאןמרדכי ב"ר יואל  מו"ה
 ידלטאןארסי/ממ 379בריגל   נ"י פריינד (בר"א)טובי' חתן מו"ה  נ"י האללענדערראובן יוסף ב"ר יואל  מו"ה
 ידלטאןארסי/ממ 379בריגל  הרב ישראל שמעון ראזענבערגער שליט"אחתן  שליט"א אוויטשיאלעזר אילהרב 
 דברי יואל   נ"י שמשון ראאבחתן מו"ה  נ"י פאלקאוויטשברוך הילל ב"ר שלמה מנשה  מו"ה

 העריסאן/וואלאבאוט
 ראסס 172דעעש  בארדיובמהרה"צ יחזקאל שרגא גלאנץ שליט"א חתן  הרה"צ קארלסבורג שליט"א ןב נ"י משה ברוך פאנעט מו"ה
 מורטל/פרענקלןוואלקאן   נ"י מרדכי שווארטץחתן מו"ה  נ"י קאהןאברהם ישעי' ב"ר ישראל  מו"ה
 ראטלידזש/ווייטוויזניץ  שליט"א הרב חיים דוב ווייסבערגחתן  נ"י מעהרינגמרדכי ב"ר עזריאל  מו"ה
 לימנוב הרה"ג נתן דוד אשכנזי שליט"אחתן  הגה"צ אבד"ק לימנוב שליט"א ןב נ"י אהרן שמואל מייזליש מו"ה
 פאפא  נ"י אברהם אוישחתן מו"ה  נ"י אויש אליעזר יונתןב"ר הערשל  מו"ה
 פאפא  נ"י משה אהרן דייטשחתן מו"ה  נ"י גאלדבערגער הרה"ג יצחק אהרן ןב שמואל דוד מו"ה
 פאפא  נ"י אלימלך רוטנערחתן מו"ה  צבי אלימלך ע"הב"ר  נ"י פנחס געלבמאן מו"ה
 8סאוט קיט"ל אוהל פיגא  יקותיאל יודא ווערטהיימער ז"לחתן מו"ה  משולם זושא ז"לב"ר  נ"י חנני' שניצלער מו"ה
 בעדפארד 469קליוולאנד  שליט"א הרב אשר זעליג וואגשאהלחתן  נ"י וואגשאהל הרב חיים מאירבישכר בער  מו"ה
 קראלי  נ"י שולם פייש הלוי יאקאבאוויטשחיים מחתן מו"ה  נ"י שפיערער שמחה מנחםב"ר  משה יעקב מו"ה
 תהילות ישראל  נ"י נחמן שלמה שטיינמעץתן מו"ה ח נ"י היללעריצחק ב"ר יואל  מו"ה

 פרענקלין )פלאשינג/פארק( 68
      וואך נאכט מוצש"ק     

 Taylor 157נ"י  מיכל פריינדבבית מו"ח מו"ה  נ"י יאקאבאוויטש בערלב"ר חיים הערש מו"ה 
 9:00הופער שחרית והברי"מ למחרתו בביהמ"ד 

 South 9 #4-L 146נ"י  יצחק משה זיכערמאןבבית מו"ח מו"ה  נ"י מאנן בערישב"ר אליעזר זוסיא מו"ה 
 סקולען ב"פוהברי"מ למחרתו בביהמ"ד 

 Flushing #5-A 505 , בביתינ"י משה יוסף מיטעלמאןמו"ה חתן  נ"י ריספלער פישלב"ר ליפא יואל מו"ה 
 8:45הופער שחרית והברי"מ למחרתו בביהמ"ד 

 יט"אשל אשר האראנטשיק הרב
 כ"ק אדמו"ר מראדאשיץ זצ"ל בן   

 Heyward 172 , בביתיהגה"צ אבד"ק האניפאלי שליט"אחתן 
 8:20שחרית היוז  188קאלוב והברי"מ למחרתו בביהמ"ד 

     הקמת מציבה      
 אשת הרה״ג רבי יעקב אהרן פישער זצ״לע״ה  שרה אסתר פישערשל האשה הצוה״ח מרת 

 הרה״ק רבי שמואל דוד הלוי אונגאר זצוק״ל אבדק״ק נייטראבת 
 במאונט קיסקא נ. י. -בביה״ח דנייטרא  - 12:00בשעה  ביום א׳ לסדר אח״ק הבעל״טיתקיים אי"ה 

 10:30מוויליאמסבורג: בעדפארד קאר. ראדני  בשעה  - 10:00בשעה  50th St 1460ביהמ״ד חמ״ד נייטרא מבארא פארק:  - באס יסע
 בביה"ח ק"י 3:45ביום א' בשעה  ע"ה יתקיים אי"ה לפקאוויטשב"ר יודא לייבוש  ברוךשל הרה"ח 

 
SANSA ALERT -  פאר די וואס קויפן אדער האבן געקויפט א נייעSansa  זאלן אין אכט נעמען אז

פארמאגן עס,  Sansesגויאישע טמא'נע ניגונים און מוזיק, אויך די נייע מאושר  pre-loadedס'קומט מיט 
 צו די מוזיק איז אויסגעמעקט געווארן. Sansaאייער  צוקוקןאיבער מאכט זיכער

 

  

 



  
 בשורה
 טובה

 שוב אפשר להשיג הספה"ק טבא דשמואל
 מאדמו"ר הגה"ק מהר"ש צבי מספינקא זצוק"ל בחניות הספרים

 
 י"א אייר -י )ראפשיץ ביומא דהילולא( לאנצוהט -קאמארנא  - קאלאמיאנסיעה קיין 

 מוצ"ש אח"ק-דינסטאג, אוקריינא פולין :נסיעה ב'        שטאג אח"קדאנער-דינסטאג ,אוקריינא: נסיעה א'
 718-757-1799צדיקים דקאלאמיי  נחלתפאר פרטים רופט 

 

  

  

 



  

  

  

  
 די שטערקסטע רעזולטאטן    -קלאסיפיידס   

 347-760-2813רופט  .אין ביהמ"ד קיט"ל ראדני פורים ביינאכט USBגעטראפן א  - השבת אבידה
 ל.מ 347-452-2436רופט  .פיל מיט שיעורי תורה פאר פסח צייט sansaפארלוירן א  - השבת אבידה

 347-860-3493הרה"צ המקובל רבי יונה לעבל שליט"א יקבל קהל בוומס"ב ע"י הזמנה מראש 
 לאזט קלארע מעס. 347-377-0091רעסירטע רופט נסטע אינטעעשמש געזוכט פאר א גוט גייענדיגע שול אין ניי וומס"ב געגנט, גוט באצאלט, ער

 210-816-3635 .עס ווערט געזוכט א מענעדזשער פאר די זומער פאר א  קאנטרי אין סוואן לעיק מיט באנגעלאו
 Beautiful 1200 s.f. apt. 3 bedroom, 2 full bath, big porch. sec. 8 ok. Call: 347-528-4068 - 13/44 - ב"פ

 ל.מ. 718-384-7463אפיס, רופט  ש צו פארדינגען, געאייגנט פאר ביהמ"ד, אדער אזס.פ. אויף ראטליד 800פלאץ פון  - וומס"ב

 Large renovated basement office space for rent – high ceiling utilities incl. Myrtle/Kent area. 718-676-0100 - וומס"ב
 Furnished walk-in 2 bedroom apt with dining room short term lease Hewes St bet. Marcy/Harrison. 347-581-9897 - וומס"ב
 Office space for rent. Basement 800 sf with 9.6' ceiling and windows. Parking option available. 718-522-5512 - וומס"ב
 25x100 R7A LOT 11500 buildable sqf , available for sale or partnership. Call/text 732-784-8288 - וומס"ב
 For sale luxury 5 bedrooms up and down condo, 2600 s.f . + 2 bed. finished apt. for the tenant. Ready to move in.845-709-1955- מאנסי

 646-330-0455/845-693-1305. רופט: OK 8טוילעט, סעק. ½  1בעדרום פורנישד הויז צו פארדינגען פאר די יאר אדער זומער,  3נייע איבערגעבויטע  -דרידזשוווא



  

  

  

  

  

 
 


