
    èëàð êàåå      
 ä"åîñéåø÷ àãåé íééç é"ð  

áï  ïøäà â"äøä à"èéìùãåîìúä øòù é"øå ìàåîù úéá ìä÷ã áø

ïúçïééèùøòáìéæ ìàøùé áøäà"èéìù éúéáá ,189 Franklin #4-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ìàåîù úéá9:15 

 ä"åî äîìù ãåã ø"áäùî )é"÷( àãðàá é"ð  ïúçä"åîøòâøòáöøòåå àáà íäøáà é"ð ,390 Berry basement 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåâà úéøçù àèðàì7:30 

'éîòåè òîòøàåå èéî èëàð êàåå  - 'øòèðòñ ìòîééøèù' ééá ,éùéù ìéì èðééä 

163 Rodney Street 
     úåðåúç      

áøä ãìòôðãééæ íåìù à"èéìù ììä é"ð  áøäñééåå äîìù óñåé à"èéìù 
  íìåàáìàèðòðéèðà÷äôåçä äòùá 6:45 é"òáî 

  קהל עדת
 קאשוי 

  הננו בזה להודיע שכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בערב 8:30ידרוש היום דרשה במקום שבת הגדול בשעה 

 קיצור הל' פסח ואגדה ומוסר 

 שוינט אייער אידיש געלט -ספרים און חפצים  אלעוועט מען אי"ה אוועק טראגן  12:00מארגן  -היוז  188 ביהמ"ד וכולל קאלוב

  אידן האט

רחמנות
קינדערלעך, מיין ווייב ליידט פון די ביטערע מחלה, און מיין זוהן האט  5איך האב 

  תועפות,לעצטענס געהאט א נערווען צוזאמענברוך, דאס קאסט מיר אפ א הון 
 C/O Fisher Family 5008 Old New Utrecht, Brooklyn NY 11204: שיקט אריין אייער נדבה צו

   בעדפארד 500בבית רבינו זי"ע  מנין לאמירת כל ספר תהלים כל ערש"ק
  לפנצ"ה  11:00בשעה 

 ~ הזמנה מיוחדות  לבחורי ישיבות ומתן שכרה בצידה~ 

î® èê¬¾þ¼òêð 

ö½−ò ’î Mar. 26 ’½ôñ 

#11-146

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  

 !צעטל אליינס-מאך דיין שמחהTzetelMaker.comמזל טוב!



 

 −ëþñ−ë−−õ  þ"ëþ½−ê  ¾−ðò−ð ð"ëê ñ"®ï ±−îîêš½êë - ð"õš³  
 −ëþ−×ðþô  þ"ëþ¼ë  þëîòêí ð"ëêþ ñ"®ï þ¼ñðê öí×í -  ó−þ¾ò −õò× ½"ìô - ð"®š³  
 −ëþë−−ñ ’−þê íðîí− ö³ò ë” þñðò¼ô óìòô  ñ"®ï ó−þê¬ (ëîòô−þ) - î"þ³  
 −ëþñê−ì− ñêîô¾ ë” þöð ) öê¾î¬îëô ñ"®ï ë−−ñþ¼èò−ê (ñ−îîðêþ -  ëî¾¬êñïô ô"−þ ð×ò - ë"×þ³  
 −ëþ¬õ¾îí− öî¾þè ë” þñêîô¾ ) ¬ê¬¾þ¼ëñêí ð"ëê ñ"®ï (ñ½êš -  þòñ μîþ¼í ð−ôñ³ - è"ôþ³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë” þë−−ñ ëš¼−  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï −îî¼ñ (ó−ñ¾îþ− ð"ëêþ) - ð"ôþ³ 

 −ëþóìîþ− ë” þ ö³òîí− öôñï óñî¾ô±−¾õ−ñ - êòþê¬ô ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ - ¬"òþ³  
 −ëþñêîô¾ öþíê ë”þ íðîí− ) −ñ¼íêðþ¼½ ,í¬êš ð"ëê ñ"®ï ðê½ê (ê"−þíô -  ð"−ë¾êþ −¾îð−ì ½"ìô - í"½þ³  

 −ëþö−×ò¼ô óìòô ë” þ óîñ¾ ö−þõñ−−í êòêðþîíô ñ"®ï -  ó−ô×ì ðîë× ½"ìô - ð"õþ³  
 −ëþññí  þ"ë−ë® ëêï  −"òë ×"ìêî −îë−ñ ð"ëê ñ"®ï ö−−ñš öí×í - î"õþ³  
 −ëþñêõþ öð þ−êô ë” þšì®− ó−−ì  êîîêþ¬½îê ð"ëê ñ"®ï −š®êñõ -  íðôì −ñ× ½"ìô - ì"õþ³  
 −ëþöþíê ë”þ ñêîô¾ ëš¼−  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï í¬êþ - ìô” öìñî¾/ó−òîôê þôî¾ ½ þîí¬í - î"¾³ 

å øòèòå  èê¬¾þ¼òêð öè¼þ ∞43-∞61     èê¬−−þõ è−òîï ∞34-∞52        š"ë¾ è−òîï ∞28-∞40  

 עד דף מ"ו מס' נדריםעד ל"ז וחזרת שנתיים  כ"ודף מ סוטהמס'  השנהעל חזרת הבחינה 
 - ג' שמיני א'ביום בתשלום גמול יתקיים אי"ה  חבורת ישראל ואורייתא שע"י

  (פריוואטע אינטערנעמונג)  תהלות יואלב - קו' ב'באברכים זופניק  2:00בשעה 

כולל אברכים למצויינים מקבלין עוד מספר מצומצם לזמן הבעל"ט לחבורת הל' 
 להשאיר מעסעדזש 347-674-3435שבת ולחבורת יו"ד ח"ב עם תשלומין  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 718-782-9583רופן  ביטע גוטע דיינוג רום בענקלעך זאל 8האט אוועק צו געבן א סעט פון  ווער עס

 איר קענט נאך ברענגן די צוריסענע מעשה ביכלעך צו בינדען אין עס אפנעמען נאך פסח - Marcy 279 רובינפעלד'ס
  347-236-4101א קנעטער איז עוועיל. פאר חבורות, ביטע רופט: 

 718-734-7955, רופט שוין תורת הביתקיינער וויל נישט פארפאסען די גאר וויכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון   חתנים!
 .$917-703-1066 א וואך. רופט: 150. 2:30ביז  10:30מאל א וואך,  2געזוכט איינער צו מאכן דעליווערי'ס מיט מיין ווען 

 718-387-2650 פאר הספריםש"ס עוז והדר * טור ושו"ע צורת הדף * טור שו"ע הבהיר * רמב"ם פרענקל  בעסטע פרייזן  
 917-623-0486ספעציעל קלאר אן קיין זאץ וכל הקודם זכה  - ראזענבערג'ס היימישע מאסט

 718-228-2891באצאלט, פעקסט רעזומע צו: היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער/בילדינג מענעדזשער, שיין 
 845-694-5200רופט:  solutionשוועריגקייטן צו צאלן קרעדיט קארד ביללס? נערווירט פון מיטשענדע טעלעפאון קאלס? פאר א גרינגע 

 CDLזיכט איר א פרנסה קלה ונקי'? ווערט א סקול באס דרייווער און מאכט פרנסה בריווח,  עס עפענט זיך א 
  לאזט א מעסידש און מיר וועלן אייך אי"ה צוריק רופן #1258 718-963-9260רופט  - קלאס גלייך נאך יו"ט, 

ë"½ôîî  -   פון  ,בעדרום פורנישד דירה פאר א משפחה שמחה 3געזוכט אMay 31  ביזJun 23, 917-613-9931 ,גוט באצאלט  
ë"½ôîî -  347-790-2619, אלט וומ"ס געיגנט, בעטן) 9(בערך א דירה אויף פסח צום שלאפן  דירה)(אדער טוישן מיט א ק"י איך זיך צו דינגען 
ë"½ôîî -  ,עוועיל. 8בהכ"ס, נאר מיט סעקשן  2פארטשעס,  2בעדרומ'ס,  4צו פארדינגען א גרויסע לעכטיגע דירה ,June 1   ,347-651-1818 .ל.מ
ë"½ôîî - 1  ,718-930-5601פורנישד/נישט פורנישד, רופט: בעדרום דירות צו פארדינגען 

 −−òë"½ôîî  -  718-395-3394בעדרום לעכטיגע בעיסמענט פורנידש דירה מיט הויעכע דירה צו פארדינען, רופט בראקער  1נייע 
Linden, NJ - 20,000 sq. ft. Warehouse space avail. for Short Term or Long Term (4 Yr. Lease). Truck Parking avail., 516-986-7892 

 −½òêô-  845-608-9477בהכ"ס, רופט  2בעדרום דירה פאר פסח מיט א פסח'דיגע קאך,  3צו פארדינגען א

îêñ¼½−¬òêô - 845-791-9748קעמפ, -ספמ"ק, חדר, דעי .עס איז נאך פארבליבן עטליכע שיינע באנגעלאוס אין נחלי אמונה 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

 347-858-1939רופט:   +age 25פאר בערך א חודש,  Honda Odyssey 2015צו פארדינגען א 
Self-Storage   אין וומס"ג אונטער היימישעmanagement  24 718-388-9050רופט hr. access  

Now buying large Amex accounts. Call: 845.517.1233. Text: 845.521.5837. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

LAWYER   Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080   מיר רעדן אידיש 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, Call For Free Consultation 800-209-8530 
1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   

WORLD CLASS FOOT CARE NEAR YOU Dr. Harry Baldinger D.P.M.  foot specialist  Williamsburg / Monsey   845-425-8686 
 לאזט קלארע מעס. 347-362-5008, רופט: potentialגעזוכט א מענעדזשער פאר א גראסערי אין וומס"ב, מיט גוטע 

Hamaspik is looking to hire a F/T male Service Coordinator to work in the Williamsburg office. 
Associates degree necessary , driver license a plus.  Email Resume to Shechter@Hamaspikkings.org 

 s  -Zeatman Plumbing 917-202-3536 WE also have water filter   מיר נעמען אן אלע  פלאמבינג דזשאבס, אויפשטאפן סינק,   - פלאמבער

  $,220לעצטע געלעגנהייט! שפארט
 718עקס.  877-236-4235 :רופט שוין

 347-558-8238נג, מאכן ווענט וכד' רופט: יפסח קאך, לייגן טיילס, שעלוו  install’nהענדימאן עיוועל. צו 

Park Hatters 133 Harrison (Cor. Lorimer) 718-435-3500 
- Special price $145 - Reg. $165  

  S. Weiss Bakery 
123 Lee 

  מיר וועלן האבן ערש"ק חלות און בילקעלעך וואס ברעקלען נישט
we accept food stamps & all major credit cards  

Tax Returns –  Convenient Office Location – Maximum Refund 
76 Lee Ave. (Cor. Rodney)   1929‐944‐347    משה יואל גאלדשטיין 

 

  טעג!!! 4די כתבי ידות הענדלער איז יעצט דא אין ניו יארק פאר 
  האנדלט זיך איין א כתב יד פונעם הייליגען חתם סופר און שפירט זיך ביים סדר

 347-721-4171סגולה לשמירה והצלחה, רופט שוין בן מלך! ווי אן אמת'ע 

 קוגעל Overnightפערלמוטטער'ס 
צופרי  11:00צוליב די גרויסע פארלאנג איז שוין ב"ה דא צובאקומען אונזער קוגעל טעגליך פון 

 Bedford cor. Lynchאון אויף  .Clymer Stאויף  שטיינבערגס בעקערי ביי:

 

212-444-9955
 −ëþñêîô¾ íðîí− ë” þþ−êô )
 −ëþ±þ−í −ñ³õò ë” þ öêôõ−ñ þï¼−ñê þ−ôïî®ô ñ"®ï- î"¬³ 
 −ëþ ëš¼−ë” þ þï¼−ñê ±−òô¼þš ,ö−ñëîñë ô"þ ñ"®ï ¾’ñþ−ô¼³-  ëš¼−ð ê³î¼−ò®ð êþõ½ ½"ìô-  î"×³ 
 −ëþöþíê ë” þþ¼ë þ×¾−  ëîëñë ô"þ ñ"®ï- ë"½³ 
 −ëþó−−ì ë” þëš¼−  ’−þë¬ ,þ−ôï−ê ð"ëê ñ"®ï ê−õ¼ñîëê-  ìšñ ¹½î−/ó−−ìí ±¼ ½"ìô- ð"š³ 
 −ëþíôñ¾ ë” þëš¼−  ±−−¬½−îþ ð"ëê ñ"®ï öê−−òîô-  íôñ¾ ³þ¬¼/íôñ¾ ê½× ½"ìô- −"š³ 
 −ëþí¾ô ë” þ îí−ñê èþîëôêí ±"ôîð ñ"®ï šêññêõ- è"×š³ 
 −ëþ¼¾îí− í¾ô ë” þô¾êšñ¼ô¾ ñêî  êòðþîí ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí-  í"ñš³ 
 −ëþðîð ë” þí¾ô ¾¬ê¾¬îë)- íêþ¬½îêô ñ"®ï (êîîêšñêï-  íô×ìí ö−¼ô ½"ìô −ëê- í"ñš³ 
 −ëþþ−þ¬ óíþëê ë” þöî¼ô¾  ô"ðõõë ï−îñš ð"ëê ñ"®ï ±"× öí×í- ð"òš³ 
 −ëþëš¼− ë” þ¹½î−  ðêþëô ñ"®ï μ−ñëþ¼-  ëî½ê½ô ñ"ôþ −ëê- ê"¼š³ 

þì¾í ³îñ¼5:38
íôìí ±ò6:50
öôï ¹î½¾"þš9:19

ê"þè9:55
íñõ³ öôï ¹î½10:33
ê"þè10:57

³î®ì1:01
íñîðè íìòô1:41
íò¬š íìòô5:21

í¼−š¾7:14
³"þ8:26

 
 
 

חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן


