
   éëåãéùí     
 ä"åîàùéù ÷çöé ìàéúå÷é  é"ðé"÷  ïéîéðá ìàåîù é"ð  ä"åî øòâøòáîàá ïðçìà ïáåàø ïàãðàì  ä"ò 

 ä"åîàãðàì äùî ìàøùé  é"ðé"÷  éìà íééç íäøáà' é"ð ä"åî ùà÷øàô óìàåå  é"ðé"÷ 

ä"åî øòììéî ùøòä íééç á"ñîåå é"ð êåøá é"ð  ä"åî ñééåå ãåã íééç  é"ðé"÷ 

 ä"åîñééåå ïøäà ÷çöé  é"ðé"÷  óñåé íééç é"ð  ä"åî ñééåå ÷çöé äîìù á"ñîåå é"ð 

áøä øòâøòáðééåå éáö ñçðô  à"èéìùá"ñîåå óñåé ìàéçé é"ð  áøä øòáéåèù øéàî ìàåîù ïôøòååèðà à"èéìù 

 ä"åîøòáééøù íééç äùî  é"ðé"÷  áééì ãåã é"ð  ä"åî ñééåå íåìù  é"ðô"á 

    èëàð êàåå      

 ä"åî äîìù ø"á ïåùîùìòãðàî é"ð
ä"åî ç"åî úéááïéøâ êìîéìà á÷òé  é"ð177 Taylor 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ô"á á÷òé úìçð1548 56th St.  úéøçù8:45 
     íéàðú úáéñî       

áøä ñéåø÷ 'éòùé äùî ïøäà à"èéìù  
                        àèôà ã"áà 

ìàåé é"ð    áøäé÷ñøòååè ïøäà à"èéìù 
                                    à"èéìù ìáàðøòùè ã"áà ïá  

  íìåàá äàøéå äøåú- ô"áäòùá7:30 

     íéìáà íåçéð       
על פטירת אחיו ר' יעקב ב"ר באר שבע, -מנהל מוסדות באר יצחק  הרה"צ ר' שמעון אופק שליט"אאצל 

  עד יום ה' בבוקר, - Marcy (bsmnt) 373יושב בבית הרה"ח ר' יצחק מאיר שווארטץ הי"ו יוסף ע"ה, 
 ואח"כ מעריב. 6:15מנחה בשעה  - 8:30שחרית בשעה 

  מחר         ~         למען אחי' ורעי אדברה נא         ~       מחר
 "עמו במלאכתו"יום ג' פרשת תרומה קומט פאר די גאר וויכטיגע מסיבה  מארגן נאכטאי"ה 

             ווי עס ווארט אייך פרזענדליך יוסף צבי שישא - .Union Ave 123ביי מיר אין שטוב 

 אייראפא        ~           סעלפאון ספעשעל ~                  ארץ ישראל
 M&H Com 160 Lee 718-797-2668    דינגען סעלפאונס פאר ביליגסטע פרייזןגרויסע אויסוואהל צו  

íôîþ³ èê¬òêô 

¬ë¾ ï"× Feb. 16 ’½ôñ 

#11-114

âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190 
 Fax: 718-384-4631          Email: ads@dvaryoim.com 

           ô"á- øåáéöä çåì                  éñðàî-        øåáéöä ìå÷        ìàåé úéø÷
           718-303-4300                  845-425-1313                845-662-3137  

Divine Catering  347‐754‐7171פאר אלע אייערע שמחות



 

 −ëþ¹ñêîî ö−ô−òë ó−−ì  ð¼þ¼½ ,ö−¾¬ò¼þ¬ ð"ëê ñ"®ï šêññêõ −îñí - þ"³  
 −ëþðò−š½−ï −×ðþô ë” þíðîí− ¾îë−−ñ  ö−¬¾þîë ð"ëê ñ"®ï êðòêñ - ê"−þ³ 
 −ëþñêîô¾ ðîð ë” þóíþëê  ëîëñô ñ"®ï ðñ¼õò¼ôîñë -  ï"î¬î ì"ëí ð×ò - ê"−þ³  
 −ëþñðòîï μîòì ë” þ’−¼¾−  šêðþêîîòë ô"ô ñ"®ï ê−þîñ -  ó−òòþ ¹ò× ½"ìô - ï"−þ³  
 −ëþñêîòô¼ ë” þ’−¼¾−  ïþêëð¼¾õô ñ"®ï ð−−þõ¬ñ¼îî (ó−−ì ³îþëð) - í"×þ³  
 −ëþþï¼−ñê ëš¼− ë” þþ−êô  ê−−ôêñêš ±"ôîð ñ"®ï - ï"×þ³ 
 −ëþóîìò óìòô ë (−ò¾í)” þ öþíêñ−ëîòþ¼¾¬ô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ - îî¼−êñ - ê"ñþ³ 
 −ëþëš¼−  ñ"®ï êôêð−îîô -  íôñ¾ ³þêõ³í ì"³/±−¾−ðêþô š"ë½ ð−ôñ³ - î"ôþ³  
 −ëþ−ë® ëš¼− ë” þëîð óîìò ¾−ðêþîî ð"ëê ñ"®ï öêô−−ò - ó−ñ¾îþ− -  ¬¼òë ô"þ ö³ì - ¬"ôþ³  
 −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− óíþëê ë” þëš¼−  ó¼ñ¼ìô ñ"®ï þ¼ò−−ñ -  íþî³ −þëð −¬îš−ñ ½"ìô - õ"þ³  
 −ëþ−×ðþô ë” þ ó−−ì ð"ëê ñ"®ï è−®òêð ¾¬¼îî - ë"õþ³  
 −ëþñêþ¾− ¹½î− ë”þ ðîð öþíê  ¬êôþê−ðê¾êñêë ð"ëê ñ"®ï ¾¬−−ð -  −òþè öë ½"ìô - î"õþ³  

 −ëþëš¼− −ë® ë” þšì®− ñê×−ô  óñ¼š ð"ëê ñ"®ï ó−−íòõîê -  ëš¼− öîêè −ë® ½"ìô - î"õþ³  
 −ëþñîê¾ ¹½î− ë” þöòìî− í¾ô ) −òêðê þ−ò ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õòíê¾ (êîîñêõñêí−ô - ï"õþ³  
 −ëþ öþíêë”þ ¹½î− êîîêò ð"ëê ñ"®ï öí× öí×í - öê®ò−îî¾ -  ó−−ì ±õìí ö³ì -  óíþëêñ ð½ì/öþíê −ìþõ ½"ìô - î"®þ³ 

 −ëþ¹½î− êë−š¼ ë” þ ’−ëî¬ í¾ô) èþîë¾¼þõë ô"þ ñ"®ï öôí¼ñ (½"³ì ö³ì - ¬"®þ³  

 öèþêôèê¬½ò−ð - ¬ë¾ ì"×  
 −ëþñõêš ðîð ëš¼− ë”þ ¾þ−í −ë® −ñ³õò šþêô−−ò -ñ"®ï ¾ñþ−ô  êò−îî ±"ôîð -  ®"×ì ö³îì −ëê - ï"−³ 

 −ëþíðîí− ë” þþ−êô  ¬ðê¬¾−−ò ±"ôîð ñ"®ï - í"×š³  
 −ëþöþíê ë” þšì®−  ëîòëîí ð"ëê ñ"®ï −îñí (ñ−ôêþëêð) - ô"š³  
 −ëþ−þõê êþï¼ óë”þ íôñ¾ ñêõþ  íëî® óþêô ñ"®ï îðê−òêñ -  ó−þõê íòìô ñèð ³"î¾ ½"ìô - í"½š³ 
 −ëþ¹½î− ðîð  þ"ëóíþëê šì®−  ðîð ð− ½"ìô ñ"®ï ó−−íðò−ï– ë"¼š³  
 −ëþšì®− ðîð ][¹−þì ë”þ öëîêþ  ëîšþ¬¼−õô ñ"®ï èþ¼ëôêþë -  ¾ô¾î þîêô ö³ì -  ì"ðþí −¾îð−ì ½"ìô - ï"õš³  

 −ëþšì®− ðîð ë” þöî¾þè  ëîšþ¬¼−õô ñ"®ï þ¼ò×êë -  ö−ñëîñô š"íþí þëì -  ðîð ³−ë ½"ìô - ï"õš³  
 −ëþþ¼ëîð ë” þ−ë®  ö¼èêþ−îþ¬ ð"ëê ñ"®ï ¬òêô¼ð - −"þ³ 
 −ëþ¾îë−−ñ ’−þê ë”þ šì®−  öêïþ¼ëô ñ"®ï öíêïò¼¬êò −îñí -  ë−¾ôî ñêî¾ −ëê - ê ³−ë ½"ìô - ñ - è"ñþ³  
 −ëþöî¼ô¾  ö−þë¾êñ ð"ëê ñ"®ï þ¼ò−îî -  ½"³ì ð−ôñ³ -  þïò −òëê ½þ¬òîš ½"ìô -  ê"ñþ³  
 −ëþšì®− ë” þ þï¼−ñê ¾¼¼ð ±"ôîð ñ"®ï þ¼èþ¼ë®þ−îî - ë"õþ³  
 −ëþñêþ¾− ë” þñ−®¼è ó−š−ñê  ±−ò¾¬−ñô ñ"®ï (ëîšêþ) -   
 −ëþ½ìòõ ë” þþï¼ñê ¼¾îí−  ê−ë¼ï ð"ëê ñ"®ï îîêþêðêì (ê−−ôêñêš) 
 −ëþö½−ò ñêþ¾− ë”þ ’−þê í¾ô  êîîêšêô ð"ëê ñ"®ï μê¬¾þ¼õîš -  êôìõ öë −ò¼ ³"î¾ ½"ìô - ®"þ³  

 −ëþ¹½î− óîñ¾ ë” þñêþ¾− êþîè−ðê½ô ñ"®ï öêôð¼−þõ - ±−îîêòþ¼¾¬ - î"®þ³  
 −ëþóîìò óìòô ë”þ öòìî− êšîî−þ¬½êôìêþô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ - ó−ñ¾îþ− -  ñ−ëîòþ¼¾¬ô ð−èôí ð×ò - î"®þ³  

 ---------  
 −ëþêõïî− ë” þ¾þ−í −ë® êš½−ñô ñ"®ï þ¼ðò¼ñð¼−þõ - ë"íþê -  ð−ôìî −ë® ½"ìô - ê"ñ¾³  

 −ëþ−×ðþô ë” þí¾ô ’−ñðè  öêôðñêèñ−í¼îîïô ñ"®ï - ó−ñ¾îþ− -  ê×ñôð êþš− ½"ìô - ¬"ñ¾³ 

  הגר הקדוש רבי יוסף סאראלווא הי"ד איז פארברענט געווארן עקד"ה דורך די אינקוויזיציע אין רוים. אין די צייט פון
ער איז געווארן א  יאר. 23די פארשאלטענע אינקוויזיציע אין פארטוגאל, האט ער זיך מגייר געווען אין עלטער פון 

ברית'ן. אויף דער עלטער איז ער פאר'מסר'ט געווארן  800מוהל מומחה, און איבערגעלאזט א פנקס פארצייכנט מיט 
צו די אינקוויזיציע, מען האט אים ארעסטירט און געפירט קיין רוים, און געפרואווט אנצורעדן צו שמד ר"ל. אבער ער 

  הויבענעם קאפ, געשריגן שמע ישראל, ויצאה נשמתו באחד. [ה'שמ"ג]איז געגאנגען צום פייער מיט א גע

  דער הייליגער "פרי מגדים" האט גענדיגט שרייבן די בארימטע "פתיחה כוללות," דער אריינפיר צום פרמ"ג אויף שו"ע
 ספר היסוד צו הוראה און הלכה. [ה'תקמ"א]  אורח חיים, און

  אין דמשק, סיריע, האט זיך אנגעהויבן אין דעם טאג, ווען א די געשיכטע פונעם בלוט בלבול קעגן אידן
פראנצויזישער גלח אין שטאט איז מיסטעריעז פארשוואונדן געוווארן. די פראנצויזישע דיפלאמאטן האבן געפייניגט 

ידן. איין איד אלס "פארדעכטיגטער" ביז ער איז אומגעקומען הי"ד, און האבן געוואלט אומברענגען נאך צענדליגער א
אויך האט מען ארעסטירט צענדליגער אידישע קינדער צו צווינגען די עלטערן זיך "מודה צו זיין." אויפ'ן השתדלות 

 פון השר הצדיק משה מאנטיפיורי ז"ל איז די גזירה בטל געווארן. [ה'ת"ר]
å øòèòå  èê¬òîï è−òîï ∞17-∞22      èê¬òêô −−ò¾ μ−ñè¼ô ∞17-∞25        èê¬½ò−ð −−ò¾ μ−ñè¼ô ∞11-∞29  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 ל.מ. 718-283-4046שעה פארנאכטס, ביטע רופט:  1געזוכט א יונגערמאן ארויסצוהעלפן אין א מוסד 

 347-563-4721, רופט: $75פרייז  music systemברענגט א שמחה צו אייער שמחה! באשטעלט די קול שמחה 
  לאזט א קלארע מעסידש 347-719-0644געזוכט א א פאסיגע מנהל פאר ישיבה גדולה רופט 

  718-388-1458       שמואל מנחם קאהן               ריטעיל   –האלסעיל       מגילות  
 718-871-0323אויס צו ארבטען די שענסטע אייער קינד'ס נאטורין רופט מומחה חיים הערש פריעדמאן 

 718-781-5926רופט  Smart Phoneאויך קענט איר אנצינדן אייער קאר פון די  Remote Startersמיר קומען אראפ צו אייך אריינצולייגן 
 917-635-3332 :רופט Pahtstoneביי  AM 10:00אפוינטמענט מארגן דינסטאג צופרי  ןאויב האט איר א

 מיר בינדן אייער אלטע סידורים, ספרים, מעשה ביכלעך, א.ד.ג. ווארטס נישט אויף ערב פסח רובינפעלד'ס ספרים
  718-391-5158, מכון להשפיעווילט איר קענען אויפטרעטן פראפעשענעל פאר א רבים? דאן רופט 

 718-387-5253צו פארקויפן א ספרים שאנק אין א גוטע קאנדישן, רופט 
ë"½ôîî -   718-878-5040 (לי/בעדפארד),בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען, ווילסאן  2בעדרום און א  1א 
ë"½ôîî - Beautiful brand new 4 bed. Apt. for sale, South 9, ready for closing, series inquires only, 917-635-2414  

ë"½ôîî - 2 ½ bedroom apt. for rent for 4 months only, w/ porch, Wallabout/Lee, 7th fl. w/ elevator, fax: 718-834-1589 
ë"½ôîî - House for sale, all brick, great condition, will be delivered vacant, house 17x50, lot 17x100, Skillman St. 646-389-1822 L.M.  

NJ - 27000 s"f warehouse, 14 ft. ceiling, 2nd floor, $4.50 per s"f, tax & cam inc. Chaim Hersh Weiss 917-753-5242

 −½òêô- X-Large home for sale, 10 bedrooms, 7 bathrooms, two in-law suites. David 845.548.6999  

Green Hills Estates -  הערליכע גרויסעluxury  :347-699-5662הייזער עוועיל. פאר שבתים, רופט  

 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

 ל.מ. 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  first mortgage, אדער א short saleאויב מאכט איר א 
  212-477-8663געזוכט א יונגערמאן צו ארבעטן אין א אפיס רופט: 

1107-404-late hours, 718 -,Stove, A/C  Same day Washer , Dryer ,Fridge  - Appliances RepairApplex   

Hamaspik Day Habilitation of Will. seeking male direct support staff to work with special need Boys. Driver’s License a must.718-302-3333x211 

Looking for right candidate for great investment in a Kosher Supermarket Serious candidates only, info@greentreestrategies.com 
Black office chairs in beautiful condition to sell for very very cheap, please text to 917-710-8519 

מיז האבן  ,געזוכט א טויגליכע אינגערמאן אין א וומס"ב אפיס פאר וועכנטליכע אויסגאבע
communication skills & computer knowledge, לאזט מעס 845-662-3301רופט:  ,גוט באצאלט. 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 
  ערשטע? רופט שויןווילט איר צאלן אייער רענט און גראסערי  ביל אן קיין דאגות די נעקסטע 

 קאורס וואס הייבט זיך אן די וואך. CDLאון הערט א קורצע איבערבליק וועגן די  718עקס.  877-236-4235 
 

212-444-9955
 −ëþóîìò³ ë” þ¹½î−  ¹½î− ³−þê¾)-  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï öí×í (ê"ôþ ñ¾ î½−è- ì"¼¾ 
 −ëþðîð ëš¼− ë” þ¾þ−í −ñ³õò  êò−îîô ñ"®ï ¾ñþ−ô- ì"×³ 
 −ëþëš¼− ë” þóíþëê  ðêþè−ôï ð"ëê ñ"®ï- ï"õ³ 

þðò½×ñê þðò¼½öôñï ó−þõê
 −ëþñê−ì−  êòñ−îî −ô×ìô ñ"®ï-  ³îþîðí þð½ ð×ò- í"ôš³ 
 −ëþñ×−ô ë” þ−ñë¼¬ ðîð  ó−−íòêô ð"ëê ñ"®ï þê−−¾- ¼"š³ 
 −ëþšì®− ë” þñê−³îš−  ö−−¬¾ñ¼õ ð"ëê ñ"®ï- î"¼š³ 
 −ëþó−−ì ë” þö−ô−òë  êòðêþîíô ñ"®ï êðîþë-  ó−−ì μþð/þîê íþî³ ½"ìô- î"õš³ 
 −ëþíðîí−  ê−ññêõ¼¬òê ð"ëê ñ"®ï êô−ñ- î"õš³ 
 −ëþñêþ¾− ë” þó−−ì  ö−ë¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼èîñš- î"õš³ 
 −ëþí¾ô ë” þñðò¼ô óìòô  öë−îê ±"ôîð ñ"®ï ±−òîš-  −êìî− öë ½"ìô- ï"®š³ 
 −ëþþï¼ñê ë” þë−−ñ ’−þê 

þì¾í ³îñ¼5:37
íôìí ±ò6:49

¾"þš öôï ¹î½8:53
ê"þè9:29
íñõ³ öôï ¹î½9:58
ê"þè10:22

³î®ì12:10
íñîðè íìòô12:43
íò¬š íìòô4:00

í¼−š¾5:32
³"þ6:44

 
 
 

חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן

שבטזכ"


