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Fax: 718-384-4631
ìàåé úéø÷
845-662-3137



Email: ads@dvaryoim.com
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øòôéåì ùéøòá הרה"ג

בן הגה"צ חיים משה חתן כ"ק הגה"צ אלימלך כהנא זצ"ל מספינקא

ìòãðàîñééåå óñåé íééç הרב
( נ"י ב"פ )ב"ר משהøòììéî øùà מו"ה

(שליט"א נייטרא )בהרב שמואל דוד

ö³ìí
נ"י

ãåã óñåé
 נ"יá÷òé
 נ"יïîçð

ö³ìí −ëê

 שליט"א וומס"בøòâøòáðòæàø

ìéùòä òùåé íäøáà הרה"ג

 חתן הגה"צ ראב"ד מכון להוראה שליט"א- בן הגה"צ אבד"ק סוליצא

øòâøòá ãåã ïøäà הרב
( נ"י ירושלים )ב"ר פסחéååòì á÷òé íäøáà מו"ה

(שליט"א וומס"ב ) בהרב ממישקאלץ

 èëàð êàåå 
161 Heyward é"ð

ïôøà÷ ìà÷æçé äùî ä"åî ç"åî úéáá
8:00 úéøçù ã"áàøä ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
266 Keap #6-L éúéáá ,é"ð øòðéåøá ÷çöé éúáù ä"åî ïúç
à"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìù ïéðîá úéøçù ì"èé÷ ìåãâä ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

íñ×í −ëê
(נ"י )ב"ר עזרא

úàéæ ìàëéî ïåòîù ïéîéðá מו"ה

(נ"י )בהרב מאיר

ãòéøô ïäëä ìøòá מו"ה

(נ"י )ב"ר שלמה

õ"ã 'éøëæ מו"ה

é"ð

øòôéåì ñçðô ø"á ìàåé ä"åî

é"ð

øãðñëìà íäøáà ä"åî
âøòáðòæééà éáö ìàåîù ø"á

úåðåúç 
ö³ìí

 נ"יìàéðã

ìàéøòôîéà íìåàá
 נ"יìàåé ñçðô
àâéô ñãøô íìåàá
 נ"יøæòéìà ïîì÷
ô"á - àãìàâ úøèò íìåàá

ö³ìí −ëê
(נ"י )ב"ר ניסים

à÷àð ìàåîù ãåã ÷çöé מו"ה

(נ"י )ב"ר יצחק חיים
(נ"י )ב"ר יוסף מרדכי

øòâðéëåá á÷òé מו"ה

ïäà÷ àâøù ìà÷æçé מו"ה

 לפנצ"ה בדיוק10:30  בעדפארד בשעה500 מנין לאמירת כל ספר תהלים בכל ערש"ק בבית רבינו זי"ע

מקדמים אנו בברכה את פני המשפיע דולה ומשקה בתורת רביה"ק מברסלב זי"ע
הרה"ח ר' שאול סירוטה שליט"א רה"כ אש דת למו
שיעור בלקוטי מוהר"ן ודרשה הכנה לשובבים יתקיים בבית מדרשינו
.4:30  מנחה וסעודות ג' בשעה- בשב"ק פרשת ויחי

ביהמ"ד אברכים
דחסידי ברסלב
306 Rutledge St.

מכון ידידי'

יועץ בעיני חינוך ושלום בית ע"פ תורה
בהדרכת המחנך הגדול המפורסם הרב יחיאל יעקבזון שליט"א בעמח"ס אל תחטאו בילד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בשורה משמחת  -הננו להודיע שהרה"ג ר' אהרן האלפערין שליט"א
מנהל המכון וראש ישיבת ברכת שמואל  -ישהה כאן בעירינו עוד כמה ימים,
המעוננים להתיעץ נא להתקשר  347-460-5635ולהשאיר מודעה

מערכת דרך אמונה  -שמעו ותחי נפשכם! שיעור נפלא בפרשת השבוע 'בגודל סגולת לימוד משניות
שמביאו לכל טוב בעוה"ז ומצילו מכל רע לעוה"ב'  718-298-3717אורך השיעור  43מינוט ,דריקט .1
אויב ווילט איר באקומען אן אפדעיט טעקסט וועכנטליך ווען די נייע שיעור גייט ארויף אויפן ליין,
ביטע שיקט א טעקסט צו  718-644-6919און מיר וועלן אייך אפדעיטן אי"ה.

ריבניץ ליל שישי באס :דאנערשטאג ליל שישי וועט פארן די באס  8:30פון ויואל משה פריי פון אפצאל  -היטשעס :פון  9:30ביז  11:30פארנט פון ויואל משה

 : • : • : • : • :יארצייטן : • : • : • : • :
ë"−³ - êò−îî ð"ëê ñ"®ï [ó¾ ñ¼ë] öòìñê −ëþ
ï"½³ - óðþ¼¬½ôê ð"ëê ñ"®ï ¹−þì öí×í ë−−ñ í¾ô −ëþ
¬"ôš³ - ¬"¾þíô −š½õ ½"ìô - ñ"®ï îòêð−ñî¬ þï¼−ñê þ"ë íôñ¾ −ëþ
ë"¼š³ - êšêþš ð"ëê ñ"®ï ðñêèò−þš ¹−þì ö−ô−òë þ"ë þ¼ë−ñ íðîí− −ëþ
ë"®š³ - êšêþš ð"ëê ñ"®ï −îñí −×ðþô þ"ë ðîð ¾þ−í −ë® −ëþ
−"þ³ - èò−ð−−þè ð"ëê ñ"®ï þ¼èîñš −ë® óíþëê þ"ë ðîð ó−−ì −ëþ
ë"ñþ³ - ê¾þêîî −ô×ìô ñ"®ï ¾−õò¼îî¼ñ öþíê þ"ë [ð−½ì] ñ¾−õ −ëþ
ð"ñþ³ - ö−õ¼¬½ô ñ"®ï öè−îëñ¼ò−®êš (êñ−¬½îê) ¹½î− þ”ë šì®− −îñ −ëþ
ë"ôþ³ - íðîí− þ¼¾ ½"ìô - êòôîí ð"ëê ñ"®ï þ−õê½ þï¼−ñê ñêþ¾− þ"ë ¾îë−−ñ íðîí− −ëþ
è"òþ³ - êõþô ëñ ³"î¾ ½"ìô - ó−ñ¾îþ− öî−®ñ öî¾êþ ñ"®ï ñ’ï−òõ íðîí− þ”ë þ−êô ñêõþ −ëþ
½"þ³ - ±−ò−ñêôô - ñ"®ï ö−îî¼ñ öí×í ñ¾−õ ó−þõê ñê−ì− þ"ë ëš¼− ½ìòõ −ëþ
ð"½þ³ - ñ−îîðêþô ¹½î− −ëþ ö³ì - š½ôî¾ô ñ"®ï þ¼òþ¼ñ ñ×−ô ñê−ì− þ"ë −×ðþô −ëþ
î"½þ³ - ¹þêðò¼¬ñê ð"ëê ñ"®ï þ¼®−ññ−ë −îñí š−ï−−ê šì®− þ"ë öêôõ−ñ −þîê −ëþ
î"¼þ³ - ê¾þêîîô ñ"®ï þ¼šî® öí×í ¹½î− þ”ë [ñëîšôí] ó−−ì −ëþ
î"¼þ³ - ³î¬−¾ ¾ñ¾ ½"ìô - êšêþšô ñ"®ï þ¼ñ¼þ¬ öí×í −×ðþô −ëþ
¬"®þ³ - š®êš ð"ëê ñ"®ï öþ¼¬¾ò¼èþêô (ëîñ−õô) ñêþ¾− ó−−ì þ"ë ¹½î− óíþëê −ëþ
--------ê"½¾³ - óìòô þêë - ëîñ¼ñô öêôþð−ë −×ðþô í¾ô þ"ë óìòô þï¼ñê þ³ñê −ëþ

÷ñãééôéñàì

-

ë"š - íñ−¬ñ−¬ ð"ëê ñ"®ï ê−õ¼ñîëê −îñí ½îþðî¬ þ"ë šì®− −ëþ
ë"š - ñ"®ï ê−õ¼ñîëê −îñí (í"ôþ) þ−êô þ”ë ¹½î− −ëþ
è"×³ - èêþõô ñ"®ï þ−ñ¼í −îñí [¬"î− ³îõ½î³] öêôõ−ñ ¬"î− [ñîê¾ öî¾þè] þ”ë í¾ô −ëþ
¬ë¾ î"¬ ê"−î ¬"ò³ - ö−¾ê¬êþš ð"ëê ñ"®ï −îñí þ−êô þ”ë ñêšïì− −ëþ
¼"³ - èêþõô ñ"®ï ¹êíñî¾ šì®− þ”ë ë−ñ −ëþ
è"¼³ - êšêþšô ¾"þ ö³ì - èêþõ ±"ôîð ñ"®ï êñ½ô−îë þ×¾¾− þ”ë šì®− −ëþ
ï"¼š³ (’íë ê"−î) - š"í¾¼ë ð×ò - ëî−¬−¬ô ñ"®ï þ¼îî−ñš −ë® þ”ë öþíê −ëþ
¬"¼š³ - óîñ¾ ³ìîòô ½"ìô - êòðîþîí ð"ëêþ ñ"®ï þï¼−ñê þ”ë óîìò³ −ëþ
ï"õš³ - ó−þ¾−ñ þêõ ½"ìô - ±−þêš õ"þ ð−ôñ³ - ð−¾þ¼ëô ñ"®ï ñšî− ëš¼− þ”ë ñêõþ −ëþ
ð"−þ³ - öôêò ³−ë ½"ìô - ¬ê¬¾òï−−ê ðí−òêë ð"ëê ñ"®ï ½ñþ¼õ ëš¼− þ"ë í¾ô šì®− −ëþ
î"ñþ³ - ê®ëîþ¬½îêô ñ"®ï öêôþ¼¬îè (ë−ëê −þî×−ë) ’−þê ëš¼− þ”ë ñêþ¾− −ëþ
ì"ôþ³ - ½ò−îîšë þëšò - ’−þê ³èê¾ ð×ò - ó−ñ¾îþ− −ñîðèô ñ"®ï ö−š¬îò þ¾ê þ”ë ¼¬ò ö³ò −ëþ
è"õþ³ - þîêôñ öô¾ ½"ìô - š½−îþëêëô ñ"®ï öíê½þîê−ò¾ (¬½îõêš) ë−−ñ íðîí− þ”ë ìò ’−þô¾ −ëþ
è"õþ³ - −î¾êš ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− ñ"è½ í¾ô þ”ë −ë® šì®− −ëþ
ì"õþ³ - ±ñêš¾−ô ð"ëê ñ"®ï ±−ò−−þ (êðêô) ñ¬−−õ ö³ò þ"ë íôñ¾ ¹½î− −ëþ
ì"õþ³ - óí¾ −òëê ½"ìô - þêîîèòîê ð"ëê ñ"®ï ðñêîîò−þè [ó¾îëí ³èîþ¼] í¾ô þ”ë ¹½î− óíþëê −ëþ

׀

אבותינו  -להצלת בתי חיים באירופה 718-640-1470 -

60∞-47∞ ¬òšñêîîþêõ èê¬¾þ¼òêð øòèòåå

³ë¬ î"¬ - èê¬−−þõ öèþêô



חבורת ישראל ואורייתא  -נב :נב .נ .מב :כט:

46∞-26∞ è−òîï èê¬−−þõ



¾32∞-30∞ ¬òšñêîîþêõ š"ë

ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã

טעגליכע  5מינוט'יגע חיזוק שיעורים "חיים שיש בהם718-362-8846 "...
מיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג .בית הבתים 718-855-6900 .654 Myrtle Ave
עס איז ליידיג געווארן א עמוד פאר מנחה מעריב אין ביהמ"ד זידיטשוב ראסס .סט 20 .מינוט פארן זמן רופט 917-817-0185
ווארט איר אויף א ישועה? ווילט איר זעהן הצלחה און אייער אונטערנעמונג?
רופט אייער פרעזענליכע שליח  -א ת"ח ובנם של קדושים  -צום ציון פון הרה"ק מריבניץ זצוק"ל
ווי מען זעהט וואונדערליכע ישועות929-287-0159 .
להדליק פראגראם פאר אייער באקוועמליכקייט האבן מיר צוגעשטעלט א אטאמאטישע סיסטעם זיך צו
רעגיסטרירן ,נאך  2טאג פארבליבן פאר די ביליגע פרייז פון  $49נתיב חיים 718.838.1811 # 8
א וועלט בארימטע ארגעניזאציע זוכט א פראפעשינאל פאנדרעיזער מיט עקספיריענס ,רופט347-927-1233 :
א חבורה אינגעלייט זוכן א פלאץ צו דאווענען פאר שבתים ) (Commercial & residential okרופט347-687-2448 :
א חשובער מוסד זוכט א פאנדרעיזער ,מיר זענען גרייט צו טרענירן און צוהעלפן347-228-4915 ,
צו יעדע צייט - ,צו יעדע געלענענהייט - ,זענען מיר פאר אייך בעזה"י גרייט!!!
מיט א הערליכען  POEMמיט א טיפן באדייט רופט דעם מומחה  -צו באשיינען אייער מתנה/שמחה.
יושע פנחס בוכינגער 347-793-9624
 - íð−ëê ³ë¾íפארלוירן אנפאנג וואך א אויעררינגעל )מעגליך ניי וומס"ב געגנט( רופט718-541-5828 :
 - íð−ëê ³ë¾íדי אלע זאכן וואס זענען פארלוירן געגאנגען ביי די סאטמארע חתונה מאנטאג ויחי
אין העמילטאן פלאזא קען מען אפנעמען אין בית רחל זאל היינט פון  6:00ביז  10:00ביינאכט און
מארגען פרייטאג פון  8:00ביז  .12:00צו הערן מער פרטים רופט) :נאר ביז שבת( 347-633-6942
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א שיינע  1בעדרום איבערגעבויטע דירה ,געאייגנט פאר חתן כלה ,גוטע פרייז ,סקילמאן געגנט 347-450-8259 .ל.מ.
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  300ס.פ .אפיס אין ניי וומס"ב ,פריוואטע אריינגאנג .רופט718-496-8589 :
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  3בעדרום דירה בעדפארד/לינטש פאר  2יאר .אימעילlynchcondo@gmail.com :
 - ë"½ôîîהערליכע  1בעדרום דירה צו פארדינגען ,פורנישד/נישט פורנישד ,דיינונג רום מיט פארטש .אויף סקילמאן 212-810-7491
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  2בעדרום פורנישד דירה ביז  .Octמוז האבן פלאן פאר נאכדעם .רופט 718-408-8943 :ל.מ.
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א גרויסע אפיס מיט ווינדאויס ,פלאץ פאר  4דעסקס ,לי גארדענס געגנטofficeatlg@gmail.com 347-915-5821 .
 - ë"½ôîîשיינע  1בעדרום פורנישד בעיסמענט צו פארדינגען ,שיינע גרויסע קיטשן און דיינעט ,לאורמער347-405-0871 .
 - ë"½ôîîא ביהמ"ד צו פארדינגען פאר אינדערוואכן אין הארץ פון ווס"ב ,געאייגנט פאר פלעי גרופ ,ישיבה ,כולל וכדומה347-603-0892 .
 - ë"½ôîîצו פארדינגען  temporaryא ליידיגע דירה פאר א אפיס וכדו' .רופט347-644-7795 :

Tax Returns – Convenient Office Location – Maximum Refund
76 Lee Ave. (Cor. Rodney)  משה יואל גאלדשטיין347‐944‐1929

978-219-9626 : רופט.8 . נישט סעק,מורטל/ פרענקלין,'טע שטאק6 , ס"פ1450 , ½ בעדרום דירה3  צו פארדינגען א- ë"½ôîî
2000 - 4000 s.f. office space is available for rent in center of Willi., ready to move in, Call 917-604-8224 - ë"½ôîî
Bsmnt offices for rent, 666 Flushing Ave. fully furnished. Util. & cleaning incl. + access to conference room. 347-370-9562 - ë"½ôîî
1 bedroom furnished apartment on Clymer street for rent. Call 845-425-3406 - ë"½ôîî
Vernon Ave 18.75 X 100 lot R6B 2 Family 3 Stories, fully gut. special $1.1M non-negotiable - 201-957-7000 - ë"½ôîî
A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: apartmentat816myrtle@gmail.com - ë"½ôîî
Brand new renovated office space available near Williamsburg, - ë"½ôîî
150 to 6000 s.f. Call: 347-675-7534/718-677-6653 or email 492office@gmail.com
3 room furnished apt. for rent. Rutledge/Bedford. 718-384-1647 or 347-432-7701 - ë"½ôîî
For sale: a private two family house in new Williamsburg area, lot is 20x100, - ë"½ôîî −−ò
brand new build, 20x55, ready to move in, kitchen appliances included, cellar also fixed up,
delivered vacant, please send your info by email: newwilliarea@gmail.com - only serious inquires
Bushwick - 5000 s.f. commercial space (on 2 floors) available on Jefferson St. $7500 a month. Call 914-906-0548
Monsey - Selling a Duplex style home, 2 Kitchens, Corner lot, on Brewer Rd. Call Moshe 845-662-7768
Monsey: For Rent Herrick Ave. 4 BR plus playroom/pesach kitchen, 2 porches. - also a 3 BR Apt. for rent. Call: 845-222-6244

.מ. ל917-355-8277 . אקעי8 . סעק, פאר ביליגע פרייז, רומיגע דירה5  צו פארדינגען א שיינע- îîêþèò−ôîñë/−"š
718-783-1000 .ג.ד. א,sewer mains - וואנעס- סינקס-  מיר שטאפען אויף טוילעטס- Tri State Sewer
718-387-7934 , שעה פארן זמן שב"ק2  אין גאנץ וומס"ב ביזFree delivery , מיר האבן ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען-  אכטונג שמשים,פלאם'ס עפעטייזינג
Full renovation, kitchens, baths, basements  חתן כלה,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774
LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 מיר רעדן אידיש
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com.
718-851-1011 , קיין וומס"בfree Delivery  מיר האבן- Schwartz Appetizing B.P.  מודעה פון- בעלי שמחות/שמשים
845-418-3331 : רופט.ק"י/ וומס"ב,צו פארדינגען קרעדיט קארד מאשינען פאר געלט אקציעס וכדומה
654light@gmail.com באשטעלען/ אימעיל פאר פיקטשער$549  קענט איר יעצט האבן פאר בלויז$2000  ווערט פון העכערbraes chandelier  עטליכע נייע:ספעשל
Unlimited talk & text + free phone, $25/mo. no tax, no fees, monthly payments. Call/text 718-913-3957
Mention this ad get a discount. 718-869-1370  ווי אויך אנדער פלעצער.airport  פון און צו,היימישע קאר סערוויס )מיט מיני ווען( אין מיאמי פלארידע

Pesach Tikvah seeking: 1) - Driver with CDL license $60 per trip. 2) - Bus Matron
Williamsburg Sunday AM and PM route. 3) - Bus Matron to and from Boro Park Sun AM
& PM and/or Mon-Thurs 4:30 PM. Call: 718-875-6900 x135

Worldwide SIM cards & cellphone rental. 718-218-5000 דינוב/ווילעדניק
Office in Willi. is looking for a yingerman to manage a team for customer service must have writing skills knowledge in eBay and amazon 845-288-2643

,917-310-4874 : גוטע שעות פאר א מאמע מיט קינדער רופט טעקסט אלע אייערע פרטים צו, אפיס אין וומס"בRE געזוכט א סעקרעטערי אין א
HASC CENTER WILLIAMSBURG PROGRAM - Direct Support Counselors for Williamsburg Day Hab
Program; looking for male staff with experience, or will train; work with individuals with intellectual disabilities;
F/T; Competitive Salary; Excellent Health Benefits. 718-535-1989/535-1937; email hr@hasccenter.org
.646-270-0746 : ביטע רופט. גוט באצאלט,home aid עס ווערט געזוכט א קאר רייד נעקסטע וואך קיין מיאמי פאר א פרוי

845-746-8185 : רופט.$870  אויך פארן זומער( קיין א"י. )עוועיל,$575  בעלגיע$549 "טיקעט קיין לאנדאן
Looking for a field manager, must have experience in the construction line. 718-207-4019

