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 we received the last 19 years. This year is סיעתא דשמיא another year has passed as we reflect on the ב״ה
different! In these trying times, we see so clearly that anyone we assumed we could depend on for our 
lives, if it is doctors, heads of states, prime ministers, professionals, health ministers are all useless. 
Financially all business stand on the verge of collapse. We see the fulfilment of the last Mishna in סוטה. 
The Mishna tells us what will happen before משיח comes. Every support we thought we could lean on, 
will be powerless. The Mishna concludes, על מה אנו להשען on what can we lean on? אבינו שבשמים. It 
should say מי על on who can we lean on, not על מה on what should we lean on?

The משה  explains with an analogy. If a person is in need of desperate financial help and is באר 
recommended a philanthropist in Australia who could assist him. If he has no connections to this 
person it will not help him the knowledge that there is a wealthy person on the other side of the world. 
However, if he is told that this person is your close friend, and even more so, your loving father this 
will be would be a true source of relief and hope. It is the fact that our creator, is אבינו שבשמים our 
loving father that the משנה stresses. What greater comfort do we have from this knowledge, that the 
awesome infinite creator of universe is our beloved Father our אבינו שבשמים.

Let us not lose this opportunity to connect to our beloved father in heaven - our אבינו שבשמים.

A Kosher Pesach

Michoel Ber Weissmandl

מאת ראש הכולל שליט"א 
דברי פתיחה
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Our sincerest & heartfelt thanks  
to our trustees

Rabbi Abraham Hassan
Mr Chagai Kahn

Mr Dovid Greenblatt
for their constant devotion  

and efforts for the Kollel

 ישלם ד’ כפעלכם להתברך בכל מילי דמיטב בבריות
גופא ונהורא מעליא לאריכת ימים ושנים טובות
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We wish to express our appreciation  
and admiration to 

Reb Moshe Brunner
Reb Ezra Royde

for their outstanding dedication  
and commitment to the Kollel

ישלם ד’ כפעלכם להתברך
בכל מילי דמיטב בבריות גופא 

ונהורא מעליא לאריכת ימים ושנים טובות 
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ברכה מיוחדת לאכסניא של תורה

ביהמ”ד שערי מרדכי
 יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם

יהא רעוא שיתרומם ויתקדש שם שמים על ידכם

ראש הכולל וחברי הכולל
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ברכה לראש משביר
ברגשי כבוד והוקרה נשגר בזה תודתנו העמוקה

מול האי גברא רבה, איש האשכולת, דגול מרבבה, המאציל מהוד תורתו 

ועבודתו על קהלתו, מקים עולה של תורה בעירנו 

כש"ת הגה"צ רבי יצחק ארי' ווייס שליט"א
אב"ד ק"ק קול רינה הורדענקא

 אשר בטהרת רוחו והכרתו זכה להיות ממיסדי הכולל וממחזיקיה מאז
 ועד עתה בעין יפה ורוח נדיבה ובסבר פנים יפות

ברך ד' חילו וישלם פעלו בבריות גופא ונהורא מעליא, ויזכה להמשיך מפעליו  
הנשגבים בהרבצת והרמת קרן התורה והיראה

בהוקרה ובהערצה מרובה

מיכאל בער ווייסמאנדל         חברי הכולל
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ברכות עד בלי די
אין די מילין להביע את רגשי הוקרתי אל יד"נ הרבני התורני עושה תורתו 

קבע ומלאכתו עראי, מוקיר ורחים רבנן והוא גופי' צורבא דרבנן, גאון החסד, 
לבו פתוח כאולם לכל דבר שבקדושה

כש"ת הר"ר שמואל נתן הכהן 
קאהן הי"ו

 ידיו רב לו בהקמת בית מדרשינו,
 ומאז ועד עתה מסור בלב ונפש לטובת הכולל

 צדקתו הגדולה תעמוד לו לעד להתברך בכל ברכות התורה
 בבני חיי ומזוני רויחי ובמילוי כל משאלות לבבו לטובה ולברכה

ראש הכולל    חברי הכולל
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 ברכות יעלו לראש משביר
אל מעלת כבוד ידידנו

מוקיר רבנן ונושא דגל התורה ותומכה

 ר' אברהם חיים גאלדשטיין הי"ו
על אשר נשאו לבו לגשת אל זיכוי הרבים

להגדיל תורה ולהאדירה 
בהוספת שעות רבות של עמל התורה לכל בני החבורה

בהיקף ידיעת ששה סדרי משנה
הנלמדים ומוקדשים

לע"נ ר' אלכסנדר זושא בן ר' שמואל יהודה ז"ל
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים 

 וזכות אלפי השעות של לימוד התוה"ק
 לע"נ יאירו על נשמתו לנצח במעלות קדושים וטהורים

 יה"ר מלפני הקב"ה שזכות התורה יעמוד לו ולב"ב שתחי'
 שלא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם עד עולם
ושיזכה בס"ד להמשיך דרכו כאות נפשו הטהורה

ויתברך בכל מילי דמיטב בזה ובבא

החותמים בהוקרה ורגשי ידידות
אברכי הכולל
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The Rosh Hakollel
wishes to pay tribute to a most sincere, 

genuine בעל צדקה וחסד

Reb Joseph Ben David נ״י

Your exceptional friendship  
is most appreciated.

May the beacon of light shining from our 
Kollel, spread onto your home & family.
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In cherished memory of

 ר' ברוך
 בן יחזקאל ע״ה

נפטר י' אדר
ת.נ.צ.ב.ה.

May his example continue  
to inspire his family
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The Rosh Hakollel
wishes to pay tribute to  

London friends מוקירי תורה  
imbued with a sense of אחריות to the Kollel, 

and to what the Kollel stands for 

Reb Shuli Meyer
Reb Ossie Mocton

Reb Dovi Heller
שיחיו

 תתברכו בכל ברכות התורה לתומכיה המאושרים 
בבני חיי ומזוני רויחי וכל מילי דמיטב
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The Rosh Hakollel
wishes to pay tribute to  

London friends מוקירי תורה  
imbued with a sense of אחריות to the Kollel, 

and to what the Kollel stands for 

Reb Gaby Ackerman
Reb Hudy Inglis

Reb Sruli Klor
שיחיו

 תתברכו בכל ברכות התורה לתומכיה המאושרים 
בבני חיי ומזוני רויחי וכל מילי דמיטב
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Best Wishes  
from

The Steinberg Family
Charitable Trust
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לעילוי נשמת

 ר' יונה אברהם
 ב״ר שמואל ע״ה

ואשתו

 פייגא
 ב"ר יהודה יצחק ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה

19

PATRON



לעילוי נשמת

האשה נינה בת ר' מאיר ע״ה
ת.נ.צ.ב.ה.

הצלחה רבה
משפחת מוקטון
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ברכות שמים מעל

קדם ידידי וידיד כל ישראל,
 מעוטר בלב טוב ורוח נדיבה,מוקיר ורחים רבנן לאות ולמופת,

עומד לימין מוסדות התורה  בכל עת ועונה בלב ובנפש חפיצה,
פעולותיו הכבירות מעידות עליו,

כש''ת הר''ר ארי' ליב לויסון הי''ו

יתברך בכל ברכות התורה לתומכיה המאושרים בבני חיי
ומזוני רויחי ורוב נחת ושמחה

המברך בכל לב

מיכאל בער ווייסמאנדל
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 Wishing you much 
Brocho Vehatzlocho

Family S Lerner

19

PLATINUM



The Rosh HaKollel  
wishes to express his appreciation  

and admiration to 

Mr & Mrs Moshe Morris שיחיו  

Their outstanding generosity and devotion on 
behalf of מוסדות התורה is legendary. 

Your friendship to  
Heichal HaTorah is cherished.

ויה"ר שיתברך בכל ברכות התורה לתומכיה 
המאושרים בבני חיי ומזוני רויחי וכל מילי דמיטב
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לעלוי נשמת

ר' גבריאל בן חיים ע"ה
19th Teves

ר' שמעון בן חיים ע"ה
5th Tammuz

ת.נ.צ.ב.ה.
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ברכות מיוחדת
מתוך רגשי תודה ברכתינו בזה שלוחות להאחים היקרים 
והמפוארים העומדים לנס ולמופת במעשיהם המופלאים, 

מסורים בכל לב לכל דבר שבקדושה

ה״ה

הרה”ח ר’ בן ציון פרישוואסער שליט”א
והרה”ג רבי שלמה פרישוואסער שליט”א

ראש ישיבת חיי עולם 
ורב דבהמ״ד סאסוב לונדון

הקב״ה ישלם שכרם בכל מילי דמיטב ויזכו להמשיך 
פעולותיהם הכבירים מתוך בריות גופא והרחבה ונחת 

ויקומו בהם הברכות היעודות למחזיקי תורה עץ חיים היא 
למחזיקים בה ותומכיה מאושר

בהוקרה
מיכאל בער ווייסמאנדל
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Families Last  
and Wiesenfeld 

wish this amazing Kollel
הצלחה רבה 
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We admire
Rabbi Weissmandl

for his total dedication to  
Heichal Hatorah

With continued success and best wishes

Moishe & Lissie Morris
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Wishing Kollel Heichal Hatorah 
Continuous Success

67 WINDSOR ROAD
PRESTWICH

MANCHESTER
M25 0DB

TEL: (0044) 161 795 1212

Office also in Edgware

www.sayada-accountants.eu
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Wishing the Rosh Kollel 
R’ Michoel Ber Weissmandl שליט״א

and the Kollel  
much מזל and ברכה

SILVER
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Proud to be associated with  
such a wonderful Kollel

Wishing you every Hatzlocha

Meir & Elisheva Maslo

SILVER
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Best Wishes to the Kollel

from
Daniel Lyons & Family

SILVER
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לעילוי נשמת

האי גברא יקירא,פאר המעלות והמדות, מופלא 
בחסדיו הגדולים, רודף צדקה במדה גדושה, 

מחזק ומקים עולה של תורה,

 הר''ר בנציון בן
 הר"ר אברהם משה הלוי דונר ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה
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In admiration of the Rosh Kolel 
Rabbi Weissmandl

 Patrice & Judith Klein
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Wishing much הצלחה  
with the building project.

May the כולל go מחיל אל חיל.

לע״נ אברהם גרשון בן ר׳ בצלאל הכהן ז״ל
ושרה בת ר׳ שלום ליב ע״ה

Mr & Mrs Zalman Cope

19

SOREI ELEF



With best wishes
 

Ainsdale Properties Limited
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Best wishes 
from

B.S.C.F
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We wish the ראש כולל , the כולל   
and this event much הצלחה 

Pini Neuman. Eli Neuman.  
Zvi Neuman. Avrohom Henry

19

SOREI ELEF



19

SOREI ELEF



Best wishes 
from

Joseph & Ruthie Pearlman
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Wishing this  
event much success

Heathwoods Insurance & Financial Services is authorised 
and regulated by the Financial Conduct Authority.

Your number one  
property & construction brokers!

Tel: 0203 191 8765   
Insurance@heathwoods.co.uk 

www.heathwoods.co.uk
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_________________________________________________________________
JMC Surveyors Limited | 47 Bury New Road, Prestwich, Manchester, M25 9JY 
|t: 0161 773 1122 |f: 0161 375 1122 |e: jacob@jmcope.co.uk  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rent Reviews   
Lease Renewals 

Building Surveys 
Schedules of Condition 

Dilapidations 
Property Management 

Party Wall 
Project Management 

Valuations 
Investment 

Planning 
Rating 

Wishing the Kollel  
much continued Hatzlocho

Jacob Cope  
& all the staff at  
JMC Surveyors
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לעילוי נשמת

 ר' משה זעליג
 בן נפתלי הערץ ע״ה

ת.נ.צ.ב.ה
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לעילוי נשמת

 אסתר בתיה
 בת ר' אביגדור ע״ה

ת.נ.צ.ב.ה
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בידידות ובהוקרה

חיים ווייס ומשפחתו

19

SOREI ELEF



לעילוי נשמת

 ר' ישראל זאב
 בן ר' צבי אשר ע"ה

 מרת סערל
 בת ר' שלמה זלמן ע"ה 

ת.נ.צ.ב.ה
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 אשגר בזה ברכותי להרבנים חברי הכולל שליט״א
ובראשם לכב' ידידי מעכ״ת

הרה”ג ר’ מיכאל בער ווייסמאנדל שליט”א
ראש הכולל

ואתו עמו לידידי הנעלה

הרה”ג ר’ מנחם הכהן זילביגער שליט”א
שואל ומשיב

 ויהי רצון שחפץ ה' בידכם יצליח
  להגדיל תורה ולהאדירה

תלכו מחיל אל חיל ותזכו לברכות התורה ולומדיה

בהוקרה רבה
יושע עוזר היילפרין
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רוח for adding so much to יישר כח
 to our בית המדרש

Mr & Mrs A Uzvolk  
& Family
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לעילוי נשמת

 ר' דוב ב"ר צבי ז"ל

   נפטר כ"ו ניסן תשע"ח
  ת.נ.צ.ב.ה
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לעילוי נשמת

 הילנה בת
 החבר ר' שמואל ע"ה

 ת.נ.צ.ב.ה
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לעילוי נשמת

 ר' אלכסנדר זושא
 ב"ר שמואל יהודה ע"ה

 ת.נ.צ.ב.ה
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לעילוי נשמת

 ר' אברהם שמואל זאב
 ב"ר יהושע העשל ע"ה

 ת.נ.צ.ב.ה
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לעילוי נשמת

ר' אליעזר
 בן ר' צבי ז״ל

ת.נ.צ.ב.ה
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DAVLEA ESTATES

I am most grateful to be able to assist such a Choshuve Kollel 
and I cherish my yedidus  with the amazing and untiring 

ר' מיכאל בער שליט"א 
May the רבש"ע give him continued strength for his עבודת הקודש 

in good health.

I would also like to salute my good friends  
Chagai Kahn, David Greenblatt & David Leitner  

for their unbelievable commitment to the kollel. In this זכות 
may they all be זוכה to health, wealth and נחת  

from their families. 

בידידות דוד ריסנר
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Wishing you continued Hatzlocho

Best Wishes
Ruben & Aviva Smith
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לעילוי נשמת

 ר' אנשיל אשר
 בן ר' יוסף ז״ל

ת.נ.צ.ב.ה
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לעילוי נשמת

 ר' אליעזר
 ב"ר יצחק יהודה ע"ה

ואשתו
צפורה בת ר' שמעון ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה
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The Directors of City Estates wish  
Rabbi Weissmandl  

and his Kollel  
much Hatzlocha
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Wishing the Kollel continued success
מחיל אל חיל

Motti Richman  
& Family
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Wishing this most unique כולל  
much הצלחה

Family Chaim Englard
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We would like to salute this fantastic 
Kollel, it’s Hanholo and particularly  

Rabbi Weissmandel. 
It should continue to grow for many 

years. 
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With Best Wishes
from

 
Family Goldberg

of

Northern & Midland Holdings Ltd
London
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עלו והצליחו
 ברכותינו הלבבית לכבוד לומדי הכולל

 ובראשם ידידנו עוז
הגאון רבי מיכאל דוב ווייסמאנדל שליט”א

לע״נ
 אבינו עט”ר הרה”ח אברהם אליעזר

 ב”ר צבי מאיר פערעלמאן ז”ל
נלב״ע ט' טבת תשע״ו לפ״ק

ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע״י
משפחת פערעלמאן

לונדון
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הצלחה רבה
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Mr & Mrs Yitzchok Barr

are pleased to support this  
excellent Kollel
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Best Wishes

Families I Stern  
and Y Emanuel
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With best wishes

CHARTERED ACCOUNTANTS

INSOLVENCY PRACTITIONERS

50 Trinity Way, Salford M3 7FX

Tel: 0161 828 1000 Fax: 0161 832 1829

Email:info@crawfordsaccountants.co.uk

D.N. Kaye and A. Kachani are Insolvency Practitioners licensed
by The Institute of Chartered Accountants in England and Wales
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Wishing this very special Kollel  
every success it truly deserves

Family Avigdor Friedlander
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Best Wishes

Dovi & Deanne Heller
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Wishing the Kollel  
much further success

Noach & Shana Weg
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In appreciation of  
Reb Michoel Ber שליט"א’s  

Heartfelt Tefilos, Brochos  
and weekly נו"א Divrei Torah.

Your genuine concern for a פשוט'ע בעל הבית
Shows what a special person you are

And Manchester is privileged to have a 
.like you in our midst ראש הכולל 
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Best Wishes

CG Henry and CS Finiasz
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Best Wishes

Leah & Moishe Gross

19



Being the most awarded kosher winery doesn’t just happen.

From growing the grapes to bottling and every step in between, making 

wine is an art that we’re passionate about and proud to have passed on for 

nine generations. Baron Herzog isn’t just a brand, it’s our family name, and 

putting it on every label signifies our commitment to you that there is quality 

in every bottle.  And while all the awards are nice, our greatest pleasure comes 

from knowing our wines are enjoyed every day around the world, whether 

it’s simply with dinner on a Tuesday night or for celebrating a special occasion. 

Product of USA
www.kedemeurope.com
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With tremendous  appreciation to 
Rabbi Weissmandl שליט"א

and the dedicated Yungerleit from his Kollel 
for the great series of inspiring Shiurim on הלכות ריבית which they have given 
to us and the whole קהילה. We have benefited enormously from these and we 

look forward to hearing many more שיעורים from the בני הכולל!

Wishing Reb Michoel Ber שליט"א and the כולל every הצלחה  
in their עבודת הקודש to continue to inspire throughout.

From all the participants at 'End your day the Torah way'

Join us for daily inspiring הלכה Shiurim
(Sun - Weds) 10pm - 10.20pm

19



Best Wishes

Family A. Reich
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HAS YOUR NURSERY/CHEDER/SCHOOL/ACADEMY/YESHIVA/SEM MADE 
THE MOST OF WHAT TORAH UMESORAH, MANCHESTER HAS TO OFFER?

SESSIONS IN THE LAST 2 YEARS:
Kagan Structure Course-  Mrs Rochelle Steinberg- 4 sessions
 Helping children deal with frustrations  Mrs Tali Kimmelman
The importance of developing healthy emotional intelligence  Mrs Tali 
Kimmelman
Learning the three key points of autism  Mrs Blimi Leitner
Dealing with sensory issues and a literal perspective  Mrs Blimi Leitner
Teaching Gemara skills  Rabbi Dovid Kestenbaum
Classroom management  Rabbi Yisroel Meir Rubinfeld - 3 sessions
My Talmid is not reading properly what can I as a Rebbe do about it  
Rabbi Dovid Manson
Inspire your children with pride in עם ישראל and שמירת תורה ומצוות  
Rabbi Shmuel Yaakov Klein
1Halachic Q & A  Rabbi Yaakov Wreschner- 2 sessions
Answer teenagers tough השקפה questions  Rabbi Chaim Veshnefsky- 2 
sessions
The real deal  Rabbi Chaim Veshnefsky נבואה
Incredible accuracy of our מסורה  Rabbi Chaim Veshnefsky
It’s 2019 Do you know who your children and students are by  Rabbi 
Yitzchok Feigenbaum
Teaching subjects or students?  Rebbetzen Yocheved Ernster.   
Collaborative Problem Solving  Mrs Rochel Zimmerman 
What is the aim of my lesson?  Mrs Rochel Zimmerman
Total participation for all learners  Mrs Rochel Zimmerman
Instructional Coaching Collaberate-Become a teachers coach  Mrs 
Rochel Zimmerman, Dr Sarah Rosenfeld, Mrs Mindy Litski, Mrs Chumi 
Levitansky - 70 hour course
Girls Primary School Networking session 
Brilliant behaviour is our business  Mrs Rochel Atkins
Practical approaches to teaching מדרש to all ages   Rebetzin Rena 
Tarshish
How does technology affect Chinuch today?  Rabbi Moshe Young
 What are our Chinuch priorities? Get the right perspective on critical 
Hashkofa questions in the classroom  by  Rabbi Yitzchok Sorotskin 
Rabbi Elya Brudny and Rabbi Malkiel Kotler live hookup
3 plus 3 new teachers training  Mrs Tzippora shuck Mrs Chumi 
Levitansky- so far we run the course twice
‘Motivator for the motivated’ reaching all of the children all the time 
by Rabbi Tzvi Rosentahl- this was screened to Gateshead as well

Hashkofah Chinuch training course by  Rabbi Yitzchok Feigenbaum- 6 
sessions
One year Rebbeim training course by  Rabbi Yisroel Meir Rubinfeld- 
every other week
3 Rebbeim High School Networking Event
The Do’s and Don'ts of a successful rebbe  Rabbi Aaron Pinczewski 
Computer course - 5 sessions
What do teachers do besides teaching?  Rabbi Yitzchok Loebenstein 
Raising awareness of the needs of the struggling teenager Rabbi 
Avrohom Yaakov Schwab
Positive criticism Rabbi Zecharia Wallerstein
The challenge of chinuch in this generation Rabbi Zecharia Wallerstein 
How to recognise and help a child with autism ADHD OCD and other 
neuro development issues  Dr Giovanni Giarolli (1 session for men, 1 
session for ladies and 1 for SEN)
How to develop your students critical thinking skills  Mrs Yehudis 
Stern
Nefesh Chaya Program-‘Don’t let me fall through the cracks’ Mentoring 
Program. - weekly programme
Developing within a child a healthy balance between self survival and 
self esteem  Rabbi M. Young
What is my student's behaviour trying to tell me? Understanding the 
child's emotional brain  Mrs Sarale Yodaiken- 
Involving the SEN child in גמרא learning  Rabbi D. Benarroch  
Aims and methodology in teaching Gemara  Rabbi Refoel Jacos 
6 part course - Gaining a deeper understanding of our student’s needs  
Mrs Sarale Yodaiken- 6 sessions
“THE ROLE AND MISSION OF THE MECHANECH TODAY.”  Rabbi Shmuel 
Yaakov Klein
MAKING IT REAL תולדות ישראל Mrs B. Lopian
 A POSITIVE ENVIRONMENT IN THE CLASSROOM Rabbi YY Katz
Chinuch in Halacha - menahalim session  Dayan Osher Westheim
Motivating you talmidim  Rabbi Y. Moskowitz
How to make learning Gemara a career?  Rabbi Chaim Wein
Motivation today  Rabbi Shmuel Yaakov Klein
Planning a memorable lesson  Rabbi Yehoshua Levy
Understanding your talmid beyond the surface  Rabbi Mordechai 
Reichenberg
Rabbi YL Wittler  דברי חזוק
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Best Wishes

Benzy & Judy Adler
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Lichvoid  
Rosh Hakollel שליט"א 

and lichvoid  
our dear son נ"י
May the kollel go  

.מחיל אל חיל

Bebirkas kol tuv
Family E Levin, Zurich
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לעלוי נשמת

רבי מאיר בעל הנס
זכותו יגן עלינו

Space Donated By a Well Wisher
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Don’t let
them

get
with it.

Councils love it when you don’t 
check your Rates bills. We check 
your bills thoroughly to ensure 
you’re not overpaying.

We’ll check your
bills for free

0161 883 1675
save@fcsnationwide.co.uk  |  www.fcsnationwide.co.uk

away
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Wishing 

Rabbi Weissmandl שליט"א

 and the Kollel members עמו"ש 

much הצלחה 
to go מחיל אל חיל

from
The Fine Family
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Best Wishes

Yisroel & Rivki Steinberg
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Best Wishes

Family I Geller

Wishing much Mazal and Brocha  
to a great institution

Family D. M 
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Wishing this outstanding Kollel every success.

Dermer Foundation

With Best Wishes

from
Jaqueline & Andrew Rashbass
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הצלחה רבה

from 
Townvalley LTD

בהוקרה רבה לראש הכולל ולכל האברכים

Dr and Mrs Mechel Haffner
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Best Wishes

Purcells Accountants
Chartered Accountants and Registered Auditors

0207 328 3272

לעלוי נשמת
חדוה לאה בת ר' יצחק ע"ה
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הצלחה רבה 

Freshwater Group of Companies
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Elite 
Bookkeepers  

wish Kollel 
Heichal Hatorah 

much הצלחה
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בברכת הצלחה רבה

Family Yoni Reich

Best Wishes 
Prime Bake
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Wishing the Kollel  
much הצלחה Best wishes 

from 
Family Lobenstein  

Underwell Ltd

wish the ראש כולל every 
continued success

With our best wishes for the 
continued success of

  כולל היכל התורה 
and to Rabbi Weissmandl 

שליט"א

Family Brodie
לע"נ ר' לוי גבריאל בן ר' נטע חיים הלוי ז"ל ומרת מינק 

בת ר' שמעון ע"ה ובנם הרב יהודה ז"ל

19



DAYCARE

fun & loving atmosphere
snacks & toileteries provided

15 hours free funding

Kayla Brandeis (0161) 459 4045/07563 577 826   3 King Street

OFSTED REGISTERED

YEA
RS EXPERIENCE IN CHIL

D
C

A
RE

“AN ISLAND OF HAPP INESS”

Option of FREE child drop 
o� at home time!

be
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DAYCARE

fun & loving atmosphere
snacks & toileteries provided

15 hours free funding

Kayla Brandeis (0161) 459 4045/07563 577 826   3 King Street

OFSTED REGISTERED

YEA
RS EXPERIENCE IN CHIL

D
C

A
RE

“AN ISLAND OF HAPP INESS”

Option of FREE child drop 
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With tremendous admiration 
for the ראש הכולל שליט"א

לעלוי נשמת
  ר' יהודה בן

הרב אליהו דב ז"ל

לכבוד ראש הכולל שליט"א
וכל חברי הכולל

יהי רצון שימשיכו להרביץ תורה מתוך 
בריאות הגוף והרחבת הדעת.

בברכת כל טוב
יוסף שלמה לוונשטיין ומשפחתו

Hatzlocho and  
best wishes 

from 
Warren & Zipporah 

Henderson and Family
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Wishing the Kollel 

שילכו מחיל אל חיל 

Let us beat your current 
suppliers price! Just email 

bpsupplementsuk@gmail.com

Best Wishes 

from 
G A Harris & co Ltd

לכבוד ראש הכולל

הצלחה רבה

Family E Dresdner

הצלחה רבה

Family S Kaufman,  
Gateshead
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