
   íéëåãéù      
ä"åîäùîàøáâé"ðàðéèðòâøà ìàåéé"ð ä"åîäøéàë øéàî óñåé  é"ðàðéèðòâøà 
ä"åîèìà ÷çöéùéô øé"ðô"á ìàðúðé"ð ä"åîøòøéôù á÷òé íäøáà ä"ò á"ñîåå 
ä"åîòéàîù ãåã íåçðá"ñîåå é"ð 'éøà íééçé"ð ä"åîúå÷éïàîãòéøô êìîéìà ìàé á"ñîåå é"ð 

ä"åîáééì ïîìæö"çøáøòîéååùá"ñîåå é"ð éáåè''éìãâé"ð ä"åîïàîøò÷à ùøòä àãåé á"ñîåå é"ð 
ä"åîïàîééð ììéäé"ðé"÷ àãåé äùîé"ð ä"åî ïéåøáðäòù äîìù  é"ðé"÷ 
ä"åîïòöèåî íééç íäøáàá"ñîåå é"ð ãåã øãðñëìàé"ð ä"åîô àãåé äîìùùà÷øà á"ñîåå é"ð 

   øëæ íåìù - èëàð êàåå   

 ä"åî íäøáàø"á  á÷òéïäà÷ é"ð  ïúçä"åîøäòù ìàøùéé"ð 
 ç"åî úéáá94 Wilson  

 åúøçîì î"éøáäå 
 ã"îäéáá øàîèàñ55 ùèéìãàø 

 ä"åîìàéæåò øæòìà  
ø"á  êìîéìà øùàñìòæééî é"ð  

 ä"åî ïúç ïøäà íééçïàîãòéøô óñåé é"ð 
 éúéáá223 Lee basment  

 åúøçîì î"éøáäå 
 úéøçù ì"ðä úéáá9:30 

äìéôúä øçà àáø àùåãé÷ 
 ä"åîìùéô íéøôà ìàøùé  

ø"á  íåìù íäøáàâééååöðòæàø é"ð 
 ä"åî ïúçïééèùðéáåø óñåé íäøáà é"ð 

 ã"îäéááìàåé úåìäú ì"èé÷  
 åúøçîì î"éøáäå 

 ã"îäéáá ãàøà 

    øëæ íåìù    
ä"åîàãåéø"áìàéøæò íééçñàøâé"ðä"åî ïúçõéùôéì ÷çöéé"ð ÷éðôåæ íéëøáà  
ä"åîáàæ ïåòîùóòéøáé"ðáàãåé ÷çöé áøä à"èéìùïúçæééø óñåé ïåòîù áøäà"èéìù  ïàøáéà48 øòîééì÷  
ä"åîìàåéáïáàæ ïéîéðá â"äøäùèéååà÷ùøòäé"ðúçä"åî ïìñòèù ìëéî ìàéçé é"ð   øãðñëìà141 'á 'å÷ ññàø 
ä"åîàâøù ìà÷æçéø"áàáé÷òùøéäé"ð ä"åî ïúç÷éìâ áééì ïîìæé"ð  ïåéøôà)àðñàø÷( á"ù ìöà 
 áøäóôàìéô íééç ïðçìà à"èéìù  ïá ö"äâä  à"èéìù  àãåäé ìàéúå÷éì"èé÷ã õ"ãáä øáç  ïúçà"èéìù øàîèàñî ø"åîãà ÷"ë îäéáì"èé÷ ìåãâä ã" 

          ìöàøåäèä ïçìåù  
ä"åîáàæ íçðîø"áíéøôàïøòèùé"ðä"åî ïúçùèéååàáà÷àé ìøòáé"ð øòôåä øàåôîä ã"îäéá 
ä"åîùèéååà÷øòá éëãøî øéàîé"ð ø"áä"ò óñåéä"åî ïúçñééåå íééç ìàøùéé"ð   ïòéåå  
ä"åîíäøáàø"á'éòùéïééèùøòáìéæé"ð ä"åî ïúçéøòëééøèñò ïéîéðá ÷çöé"ð   éãìàäéî319 ïàùæéååéã  
ä"åîíéåáðòæàø øòá øëùùéðé"ïáàðøåáãðî ø"åîãà ÷"ëïúçùèéååà÷ñàî ìëéî â"äøä-ìàéøèðàî  àðøåáãð467 ãøàôãòá  
ä"åîàãåé íøîòø"áäùîãìàååðéøâé"ð ä"åî ïúçøòâøòáãìàâ àáé÷ò ïøäàé"ðיםאומת  àôàô  
ä"åîäîìùéëãøîø"áïøäàïàîøòñàåå é"ðä"åî ïúçïéåøá íåìùé"ð àôàô  
ä"åîìâéôù äîìùé"ðïáà"èéìù ïéùåìà÷ ååàøèñàî ö"äâäïúçà"èéìù õéååàðéáàø ÷çöé â"äøäïàéàá õ"îåã  áåìà÷188 æåéä  
ä"åîìàåéø"áøéàîïàîãòéøôé"ðä"åî ïúçñàøâ ìà÷æçé íäøáàé"ð  àâéô ìäåà ì"èé÷àñ èå8 
ä"åîíçðî ãåã ìàåîùø"áäùîùèéååà÷øàîé"ðä"åî ïúçïàøà øæòìà ïøäà é"ð  èé÷"ïàñéøòä ì  
ä"åîøùàø"áøåãâéáà òùåéùèéååà÷øòá é"ðä"åî ïúçíéåáìèééè éëãøî á÷òé äùî é"ð  ñðéãøàâ éì ì"èé÷  
ä"åîàâøù ìà÷æçéø"á'éìàõøòîé"ð  - é"÷ä"åî ïúçêìîéìà ïåéöðáïàîãòéøô é"ð   á÷òé úòìåú651 ãøàôãòá 

  , נא ללמוד משניות ולומר תהלים לע"נ.רבינו יואל מסאטמאר זי"עע"ה בת  אסתרשל הבתולה הצדיקת מרת  היארצייטחל  היום

  קהל בית יוסף צבי

  דושינסקיא
  בנשיאות מרן הגאב"ד

  ור"מ שליט"א

  הגה"צ גאב"ד ור"מ שליט"א ידרוש

 דרשת שבת הגדול 
  6:00בשעה • בשב"ק אחצ"ה • בבית מדרשינו 

  בית המדרש
 מהר"י ט"ב

7 Franklin Ave.  

  דרשת שבת הגדול ע"י הרה"ג אב"ד בית מדרשינו
להלכה ולמעשה בדיני פירות (מנחות פ"ד עמוד א.) בסוגיא שומרי ספיחין בשביעית 

  5:45בשעה  -ושאר הל' החג  שביעית הנמצאים בינינו

  בבית מדרשינו  5:45בשעה מגי"ש בקהלתינו הרה"ג ר' ישעי' ווייס שליט"א  דרשת שבת הגדול ע"י -דקוויאשד  קהל בני יששכר

  אחצ"ה 5:45בשעה  הגה"צ  אבדק"ק שליט"אע"י  שבת הגדולדרשת  - דיוויזשאן  182  קהל שערי חיים יעמרינג

 î® š"ë¾ š"¾¼- ñîðèí 

 

ö½−ò ’ï Mar. 26 ’½ôñ 

                
          

#11-147 

âøåáñîàéìéåå- ÷:ñìé÷ñèò718-384-4190 
 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     

íéðîæ ÷"ùò ÷"áù 
þì¾í ³îñ¼5:365:34
íôìí ±ò6:486:46

¾"þš öôï ¹î½9:189:17
ê"þè9:549:53
íñõ³ öôï ¹î½10:3210:32
ê"þè10:5610:56

³î®ì1:011:01
íñîðè íìòô1:411:40

3:265:225:22
í¼−š¾7:157:16

³"þ8:278:29
 
 
 
 

8:29מוצש"ק    •   7:00הדלקה"נ 



      úåëøá òáù úáù     
ä"åîøòðæàô íçðî óñåéé"ðä"åî÷àèùðééåå íøîòé"ðìàéøòôîéà  
ä"åîùèéååà÷ôòì ìàéæåòé"ðä"åî÷éìâ ïäëä áééì ïîìæé"ðà ïåéøô(àðñàø÷)  
ä"åîéååòì äùî íéøôàé"ðä"åîñééåå ÷çöéé"ðæé÷øàî éã  
ä"åîõéáåøéàî ãåãé"ðä"åîñéåø÷ óìàåå ùøòäé"ðæé÷øàî éã  
áøäãìòôðãééæ íåìùà"èéìùáøäñééåå äîìù óñåéà"èéìùíåéøà÷éã  
ä"åîùèéååà÷ôòì áééì ãåãé"ðä"åîãìòôâéìòæ ÷çöé ãåã ìàåîùé"ð äùî ìàåéå  
áøäâðéìôðàä ïåòîùà"èéìù- ìàéøèðàîáøäáéãäåî 'éìàà"èéìùå"çøäî ã"áà éìòäèàáîàñ  
ä"åîùèéååà÷ùàî øòá äùîé"ðä"åîù ïøäàïàîãòéøô ïåòîé"ðøàðòî ÷øàô  
ä"åîâééååöðòæéåø á÷òéé"ðä"åîñå÷øàî áééì äùîé"ðøàðòî ÷øàô  
ä"åîøòáéåìâ ñçðôé"ðä"åîùøéä éáö ïîìæ äîìùé"ðìàèðòðéèðà÷  
ä"åîïàîãòéøô óñåé áàæ ïðçìàé"ðä"åîùèéååàáòì íééçé"ðìàèðòðéèðà÷  
ä"åîøòôééì øîúéàé"ðä"åîåéâøòáðòæàø àôæåé óñé"ðìèñò÷ æåàø  
ä"åî אלי' ברויןé"ð ä"åî מאיר ראזען é"ð ñòøòè øòååéø  

ä"åî  ÷çöéåå"øá ïéåøá é"ð ä"åî ìùøòä ù"øáòèò÷òôé"ð 
   çïåòîù ìàåîù ä"åî ïúèòîàñä"ò

çîùú çîù  
ä"åîïééèùøòáìéæ ùøòä á÷òéé"ðä"åîìòãðàñ áééì ïîìæé"ðçîùú çîù  

îä"å÷éìàî áééì äîìùé"ðä"åîãòéøô ìùøòäé"ðçîùú çîù  
      ÷"ùöåî èëàð êàåå      

 ä"åî øåãâéáà ø"á êåøá á÷òéøòéåðøéè é"ð
ä"åî ïúçùèéååàáòì ìùøòä éúéáá ,é"ðïåàèìãéî ïåô âðàâðééøà 239 Lee #2-l 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäååìäú ì"èé÷ úéøçù ìàåé ú8:00 

  ברכת
  מזל טוב

  שליט"אהרב נחום דוד שמאיע המנהל  לכבוד
  לרגל קישור החיתון אצל בנו הח' המופלג בתוי"ש חיים ארי' הי"ו

  סגן המנהלנפתלי הירצקא רייז  :גדול  העונה יותר מן המברך -צוות המלמדים כיתות ד' ה'  ו' סניף טרופ חלק ב'  :המברכים

  דישיבה גדולה שערי אפרים קרן חתנים 
  ,ב"פ -  לעבאוויטשמשפחת  -  $ קעש12,000גרענד ראפפעל געווינער פון די 

  ,מאנסי -  פייערווערקערמשפחת  -דיינינג רום סעט  ז:צווייטע פריי
  ,ווערצבערגערמשפחת  -  און א לערנער שטריימאל G&Bחתן פעקקעדז ביי  :דריטע פרייז

  ,פלעטבוש - פעלדמויזמשפחת  -  China Glattעצאלטע שמחה ביי אויסג :פערטע פרייז
  דערמיט ווילען מיר זיך באדאנקן פאר די אלע וואס האבן זיך משתתף געוועהן. תזכו למצוות

  רבי מאיר בעל הנס 'זינבערגען' היים פושקעס!! קומט אויסליידיגן אייערע טייערע קינדער !!

  מתנה, און באקומט דערפאר א שיינע
 ביי די פאלגענדע אדרעסן קענט איר אפנעמען אייער מתנה.

 Hewes St. #1-A  718-388-1168 202  ביי אונז אין אפיס:
104 Ellery St. 718-963-3565 • 179 Lorimer St. #2-R, 718-782-6623 • 70 Ross St. # 2-L 718-387-0887 

75 Skillman St.#4-A 718-643- 0953 • 564 Wythe Ave #3-C 718-387-2357 
214 Hooper St. 718-384-3246 •  210 Rutledge St. 718-387-2015 • 481 Bed. Ave. Top Fl. 718-522-6552



      ùåãé÷      
ä"åîìàéçéø"á÷çöé ìàåîùìñòèùé"ð ä"åî ïúçïàîãòéøô äùî ÷çöéé"ð   àèôàåå/éìèåàáàìà  
ä"åîòèò÷òô ìàåéé"ðïáàî ø"åîãàåà"èéìù øàååùïúç øòâøòá êìîéìà áøää"ò  àèôàèåàáàìàåå/éì  
ä"åîóñåé ìàôøø"áíééç íäøáàïééèùðòèëéìé"ðïúçïàîùééìô áééì àãåé áøäà"èéìù ì"èé÷ ìåãâä ã"îäéá 
ä"åîמשה ø"á óñåé íéøôàוועבער é"ð  ä"åî ïúçéã 'éìà ÷çöéùèé é"ð   ãàøá  
ä"åîìà÷æçéø"áìàøùéïàîééðé"ðä"åî ïúçøòâøòáãìàâ àáé÷ò ïøäàé"ð  õéðæéåå6 òéì  
ä"åîìãåéø"á÷çöéøòðéáé"ð ä"åî ïúçâøòáðòæàø ïåéöðá íééçé"ð ïòéåå  
ä"åîêìîéìà òùåéáäùî ìàéîçøé áøäïàîèéáé"ðä"åî ïúçùèéååà÷øòá øåãâéáà òùåé é"ð  àî àã132 ïàùæéååéã  
ä"åîàôæåé óñåéø"áäùî íééçïàîñééåå é"ð ä"åî ïúçéòîù'øòìñò÷ íåçðé"ð   àãåäé ãâî625 ãøàôãòá 
ä"åîìàéøæò ìàéçéø"áéáö äùîõèøàååùé"ðä"åî ïúçøòöèéôù øåãâéáàé"ð    à÷ðéôñ44 ïðòô  
ä"åîàãåé íøîòø"áäùîãìàååðéøâé"ð ä"åî ïúç÷ò ïøäàøòâøòáãìàâ àáéé"ðיםאומת  àôàô  
ä"åî  øëùùé ìàåéáíéøôà áøä øòáòåå é"ð  ïúçà"èéìù õéùôéì ÷çöé áøä   ÷ñøàååòùô95 ïàñéøòä 

 äòù ãò12:45  
ä"åîïäëä ìàåéø"áíééçàãðàìé"ðä"åî ïúçùèéååà÷ôòì ìàéæåòé"ð  áåìà÷159 ññàø  
ä"åîïéáåø ùéøòá øëùéé"ðáéòùé áøä'éìùà"èøéèñòø÷ ã"áà ïúçà"èéìù øòôééì äîìù áøä  ÷òøéèñòø  èåàñ/éøòá8 
ä"åîóñåé íééçø"áìàåîù øéàîïàîøò÷à é"ðä"åî ïúçùèéååàãéååàã á÷òé íäøáà é"ð   àðñàø÷631 ãøàôãòá  
ä"åîùøòä øéàîø"áêìîéìà éëãøîïééèùé"ðä"åî ïúçâøòáðòæàø ïäëä ìãðòî é"ð  ïàøôàù  
ä"åîìäàùâàåå ùéøòá øëùéé"ðïáäùî úøàôú ã"áà ö"äâäïúç à"èéìùâìàáòòðù áàæ íäøáà ö"äâäà"èéìùñ"çî äøäè éçúô   äùî úøàôú261 ïðòô  

      íéìáà íåçéð      
 ם ב' בבוקרעד יו Keap 212על פטירת אמו יושב בביתו  גראס הי"ו  ב"ר עזראאצל מו"ה מאיר יודא 





  718-362-8869רופט:  שכר לימודפאר  הילףצו באקומען די אפליקעשאן פון 

  718-388-3273לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ,  ,outfitsאון ברית  poyaגמ"ח פאר נייע הערליכע 
  8ביז  10איר קענט נאך וואשן אייער טלית, פאלישן די עטרה לכ' יו"ט, ברענגט עס אריין צו אונז פון  - Lee •   718-522-6124 142  • זינגער'ס טליתים

 718-384-6784יראים טשאפעל זוכט א שומר, דארף זיין עוועיליבל בייטאג, ביינאכט, שבתים און ימים טובים, 
 −−òë"½ôîî  -  ,עוועיל. 8בהכ"ס, נאר מיט סעקשן  2פארטשעס,  2 בעדרומ'ס, 4צו פארדינגען גרויסע לעכטיגע דירה ,June 1   ,347-651-1818 .ל.מ 

−½òêô  -  914-419-5468רומיגע דירה אין א פריוואטע הויז אויף דיקעיטער, גרויסע פארטש, לאנדרי רום,  5צו פארדינגען א 

−½òêô  -  ה, אין די בארימטע ביה"כ, פסח קאך,סוכ½  2בעדרום דירה,  4צו פארקויפן א ברענד נייParkview Terr., 914-419-5468  

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, for only $99 a month, Call For Free Consultation 800-209-8530  
  לאזט קלארע מעס. 347-362-5008, רופט: potentialגעזוכט א מענעדזשער פאר א גראסערי אין וומס"ב, מיט גוטע 

  917-623-0486 -וכל הקודם זכה  - ספעציעל קלאר אן קיין זאץ צו באקומען ביי אלע מקוה אידן  - ראזענבערג'ס היימישע מאסט



  !!ווארימע נייעס לכבוד ערב פסח!      
  טעלן גאר געשמאקעמיט גרויס פרייד מעלדן מיר אז דאס יאר וועלן מיר צוש

  מיט גאר א רייכע אויסוואהל פון די בארימטע  נאכטמאהל           

  River Terrace 31 Division Ave  אין די זאל פון
  

וועט זיך קענען אריינזעצן מיט די גאנצע ען ווי מ ,וועט זיין פלאץ כיד המלך אן א פרעשורעס 
  .מיט ספעציעלע פרייזן דערצו, וילטליע ווי לאנג איר ויפאמ

  718-782-7272פאר מער אינפארמאציע רופט:   - 12:00ביז  4:30אפען טעגליך פון  - אזוי ווי אלע יארן

 


