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בעלי השמחה לכל ולבבית חמה טוב מזל ברכת מאחלת הנהלת הקהילה

רייפער דבורה מרים גוטווירטה מרדכי יצחק
יששכר נ״י אברהם ר׳ בת נ״י הכהן ב״ר פנחס
(מנדלזאהן) רייפער (דוידוביץ) גוטווירטה
לאנדאן אנטווערפען

מ א ו ר ש י ם
תשס״ו ניסן ר״ח לאנדאן,

לבוא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת

Weekenddienst (tot 22 uur)
van vrijdagavond 7 april - 18.30u.
tot maandagavond 10 april - 18.30u.
Bek, Belgiëlei 66 230.53.64
De Tollenaere, Kroonstraat 80 235.14.24
Huybrechts, Pr. Boudewijnln. 136 449.75.70

*
Na 22u. op 7 april (שב״ק :(ליל
Bek, Belgiëlei 66

*
Weekdienst (tot 22 uur)
van maandagavond 10 april - 18.30u.
tot vrijdagavond 14 april - 18.30u.
Bell, Lange Leemstraat 176 230.81.81
De Tollenaere, Kroonstraat 80 235.14.24
De Kezel, J. Moretuslei 165 827.13.04

*
Na 22u.: 0900-10500 / 10512 (0.45¤ per min.)

HATZOLOH - 03.289.00.00 :הצלה
SHMIRA - 03.218.91.00 :שמירה

תרופות Albertstr. 44 - Van Leriusstr. 24 :גמ״ח

מרקחת בתי תורנות

תשנ״ו-תש״ס עולם  לזכרון
זוסמאן יואל ב״ר צביה מרת

Cecilia Kirschenbaum-Spitzer
תש״ס ניסן י״ג

שליט״א שטרנבוך-שפיגעל חיים אשר הרב למשפ׳
*

נ״י פארבער-גראס חיים ר׳ למשפ׳

בן נולד

ערב פסח של סדר היום
בשעה 5.45) תפלין הנחת זמן (תחילת להתפלל מקדימין שחרית,  □

בשעה 6.55 החמה נץ  □
סיום עושים צמים או הבכורים □

(מג"א) 9.24 שמע קריאת זמן סוף  □
שחרית פת □

הכיסים את לנער □
(והשטריימל) ותפילין הטלית תיק את לנער □

(Stofzuiger) אבק השואב את לנקות  □
ועגלות הילדים המכונית לנקות את □

לפני 9.30 החמץ את למכור  □
השיניים את לנקות □

חמץ: 10.51 אכילת זמן סוף  □
הדלתות את להדביק) (או ולסמן שנמכר, מה כל את הארונות בתוך להצניע □

הלבנות) השקיות (רק שעה 11.00 לפני האשפה להוציא  □
שעה 12.17 עד הקהילה בחצר חמץ שריפת  □

ארוחת הצהרים □
(13.43) חצות לפני הצפרניים את ולגזוז להסתפר □

משעה 14.20 המצות אפיית  □
"לכם") (שיהיה המצות בעד לשלם □

פסח ערב של מהמצות חלה לקחת □
פסח ולייבשם ערב של להוציא המצות □

בלילה (מהרי"ל) נעורים להיות שיוכלו כדי הגדולים, ואפילו התינוקות, שישנו נכון  □
במקוה לטבול □

שעה 17.08 עשירה) לאחר (מצה לאכול סעודה לא  □
הזרוע ואת הביצה את לצלות למרור, הסאלאט את ולשטוף לבדוק □

החריין את לפרר □
המלח מי ואת החרוסת, את להכין □

המצות וקופסאות ענבים מיץ היין, בקבוקי את לפתוח □
יו"ט בשביל הגאז (או החשמל) אש את להכין □

יו"ט בשביל זייגער" ה"שבת להכין □
לסדר וההגדות הקערה הכרים, הכסאות, להכין □

מדובקים הדפים אין אם חדשים והגדות מחזורים לבדוק □
תבשילין עירובי לעשות □

עריכת הסדר רק לפני תחלת ויש מדליקות הנרות בשעה 20.15, נשים מדליקות  □
21.16 שעה לאחר מעריב -

חמץ שריפת
ביז 12.17 - קהילה דער פון הויף אין

זעקלעך פלאסטיק אין חמץ דעם ברענגען נישט

חמץ מכירת
ניסן: 10.00-12.00  15.00-18.30 יא א, ביום

יב-יג ניסן: 15.30-18.30 בימים ב-ג,
ערב פסח: 8.30-9.30 ביום רביעי

סדובסקי צילה צירל רוזמרין  מנדל מנחם
נח נ״י משה בת ר׳ חיים נ״י ב״ר שלמה
(קלופמן) סדובסקי (גלקופף)  רוזמרין
אשדוד אנטווערפען

מ א ו ר ש י ם
תשס״ו ניסן ה׳ אשדוד,

ריסנער ברכה קאמפף טוביה שמחה
חיים נ״י ר׳ בת נ״י ירחמיאל ב״ר דוד
(גאלדבערג) ריסנער (באללאג) קאמפף
גייטסהעד אנטווערפען

מ א ו ר ש י ם
תשס״ו ניסן ו׳ גייטסהעד,

חנה מינקא פלדמן שמעון שטיין 
ר׳ רפאל נ״י בת נ״י ב״ר יוסף מנחם
(גוטספעלד) פלדמן (בעק) שטיין
אנטווערפען ברק בני

מ א ו ר ש י ם
תשס״ו ניסן ו׳ אנטווערפען,

רייצער רוחמה ויזניצער לייב הערש
שלום יואל נ״י ר׳ בת נ״י ב״ר מנחם מענדל
(דירענפעלד) רייצער (פלדמאן) ויזניצער
אנטווערפען מאנסי

מ א ו ר ש י ם
תשס״ו ניסן ו׳ אנטווערפען,

נ״י כצנשטיין-באדען יצחק ר׳ למשפ׳
*

נ״י גראס-ווערטהיים ברוך ר׳ למשפ׳

בת נולדה

קויפמאן שפרה רויזא פיין משה
ר׳ ברוך מנחם נ״י בת ב״ר שלום יואל נ״י
(פרידבערג) קויפמאן (זקהיים) פיין
אנטווערפען ציריך

מ א ו ר ש י ם
תשס״ו ניסן ז׳ אנטווערפען,


