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(שליט"א וומס"ב )בהרב חיים וואלף

ïðàî øùà הרה"ג

óñåé
 נ"יäùî
 נ"יóñåé äùî
 נ"יáåã áàæ
 נ"יäîìù
 נ"יäùî
 נ"יìàåîù
נ"י

דומ"ץ קיט"ל מורטל

ïééì÷ êåøá מו"ה
ùèéååà÷öéà øéáò íäøáà מו"ה
 נ"י לעיקוואדáà÷àé òèð ìàëéî מו"ה
( נ"י לעיקוואד )ב"ר יצחקïééååãðàøá äøáà מו"ה
( נ"י לאנדאן )ב"ר חיים מאירñééåå äùî מו"ה
( נ"י וויען )ב"ר חיים יודאïàîãòéøô òùåé מו"ה
(נ"י וומס"ב )ב"ר אברהם הערש

(נ"י ב"פ )ב"ר יעקב מנחם

(ø"áùú)

ïòãøàâ ìòôà

õ"ë áåã éëãøî הרה"ג
( נ"י וומס"ב )ב"ר אברהםïééì÷ áééì íééç מו"ה
(' נ"י ב"פ )ב"ר זכריêàáðòæééà éìúôð éëãøî מו"ה
( נ"י מאנסי )ב"ר שמואל זאנווילõèøàååù éáö éìúôð מו"ה
( נ"י מאנסי )ב"ר שלום יעקבïééèùðéøâ äùî óñåé מו"ה
( נ"י לאנדאן )ב"ר נחום מרדכיøòâøòáðééåå ñçðô מו"ה
(' נ"י לאנדאן )ב"ר משה אריñééåå àôéì מו"ה
(שליט"א וומס"ב )בהרב יוסף

é"ð éìàøèù 'éìà íéøôà ø"á íééç ìàåé øåçáä

ïéì÷ðòøô 128

 èëàð êàåå 
20 Rutledge (municipal) é"ð

øòáéåìâ óñåé ìàôø ä"åî ç"åî úéáá

é"ð

ìùøòä ä"åî
øòùéô (ïàãðàì) êåøá ÷çöé ø"á

 íéàðú úáéñî 
 נ"יïäà÷ àùåæ íìåùî מו"ה
 נ"יøæòéìà
 נ"יùèéååà÷ùøòä ìàøùé מו"ה
(נ"י )ב"ר חיים דוד שמואל

õòîðééèù óñåé øùà מו"ה

 נ"יñééåå äùî êåøá מו"ה
 שליט"אíàäàøáà ÷çöé éåì הרב

ìçø úéá íìåàá
 נ"יíðåá äçîù íééç
äùî ìàåéå íìåàá
 נ"יùøòä ïøäà
ì÷ðòøô íìåàá
 נ"יàãåé íäøáà
ôòé÷ 274 øàðòî ìòéåø íìåàá

(נ"י )ב"ר אברהם יודא

ùøéä íøîò מו"ה

 נ"יùèéååàáòì äùî מו"ה
 שליט"אùéìæééî âéìòæ øùà הרב

1:00

 ראונד טריפ7$ , פון ויואל משה4:55AM ,וואלאבאוט/ בעדפארד מורטל און בעדפארד4:50AM  פרייטאג. פון ויואל משה8:45PM 5:30PM  דאנערשטאג- באס ער"ח מוקדם ריבניץ
הננו להודע שכ"ק מרן רבינו שליט"א ידרוש

קהל

 ולבע"ב, אברכים,לבחורי חמד

תולדות צבי
דספינקא

ı הכנה לימי הקי- דרשת פתיחת הזמן
היום בבית מדרשינו
8:45  בשעה- תיכף אחר תפלת מנחה מעריב

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

44 Penn St.

מתמידים רב הצעיר
845-666-4122-718-301-2788
קהל נטעי אביגדור
לעמבערג
נתייסד על שמו של מורינו
רבי אביגדור הכהן מיללער זצ"ל
בנשיאות הרה"ג רבי אברהם
שלמה יאווא שליט"א – אב"ד

הננו להודיע שאי"ה יתקיים
אסיפת חיזוק  -סעודת הילולא וסיום
של מרן רבינו הגאון הצדיק המפורסם

רבינו אביגדור בן מוה"ר ישראל הכהן זצ"ל
היום  -בשעה  8:00בערב
בבית מדרשינו 107 Rutledge St.
נ .ב .הדרשות יתחילו אי"ה  8:30עד  10:30בדיוק

מתיבתא וכולל ש”ס
בשורה טובה לשוחרי תורה  -נשארו עוד כמה מקומות לבחורים מציונים בתוי”ש מגיל י"ט ומעלה החפצים
להשלים עצמם במסכת הש״ס בבהירות .מתחילים מסכת זבחים גפ”ת ע"י ת”ח מופלגים ושו”מ

דברי פתיחה יתקיים היום בשעה 1:00

בהאכסניא של תורה ביהמ”ד פאלטיטשאן ב”פ 1360 55th St
הגאון הגדול חיד״א ווייס שליט״א דומ״ץ סאטמאר אנטוורפן ישתתף וישא מדברותיו
ליתר פרטים להתקשר להרה”ג יואל מייזעלס  - 347-319-6250תהי’ טראנספארטאציע מוומס"ב  -להגדיל תורה ולהאדירה

מנין לאמירת כל ספר תהלים בכל ערש"ק בבית רבינו זי"ע  500בעדפארד בשעה  10:30לפנצ"ה בדיוק

ניחום אבלים אצל משפחת המנוח הרה"ח אברהם וואסערטייל ע"ה
יושבים בנו כ"ק אדמו"ר מרימנוב שליט"א ,ר' שאול ,מרת טיבערג אחותו מרת ראטענשטיין ומרת וואלף
בבית - 1256 50th St.עד יום א' בבוקר

ביהמ"ד דחסידי באבוב  - 43 Harrisonמנין תפילת מנחה בכל יום בשעה 6:10

זעלטענע געלעגנהייט גרינוויל זשערסי סיטי
איר קענט יעצט האבן א חלק אין אוועק שטעלן די מקום תורה – כולל אברכים וואס
דעס איז די שליסל פאר די רוחניות'דיגע עתיד אינעם בליענדע יישוב גרינוויל.
נדיבי עם וואס פארשטייען די חשובות און זעלטענע זכי' ביטע רופט 201-477-8443
לא תעמוד על דם רעך! יעדער איד איז מחויב צו רופן טעגליך
'קול זעקה'  646-585-2957דריקט  #1צו הערן אלעס ארום דעם גזירת גיוס אין א"י
קריאת הטעמים געלעגנהייט! עס מאכט זיך יעצט אויף נאכאמאל א קלענערע קלאס פאר עלטערע קינדער/יונגע
בחורים זיך צו אויסלערנען "ניגוני הטעמים" אויף צו זיין א פארטיגע בעל קורא.
ס'איז אויך צוגעשטעלט פאר די וואס האבן נאכט מתמידים אז זיי זאלן קומען פרייטאג און שבת נאכמיטאג.
געגנט פון בעדפארד לינטש סט .מיר ווילן אנהויבן די וואך פרשת שמיני )ב'(

א יעדע דאלאר וועט זיך אייך האבן געלוינט ,גאראנטירט.

רופט  917-690-9431לאזט א מעסעדזש.

האט איר א געפיל צו עסקנות?
באקומט איר סיפוק פון העלפן א צווייטן?
יומען קעיר סערוויסעס זוכט טויגליכע אינגעלייט צו טון "סערוויס קארדינעישען"
א סערוויס קארדינעטאר שטייט אין פארבינדונג מיט עלטערן און משפחות פון
ספעציעלע געברויכן און מאכט זיכער אז זיי האבען אלע סערוויסעס וואס נאר מעגליך,
ער דינט אלץ שתדלן און אדוואקאט ביי רעגירונגס באאמטע פאר סיי וועלכע
פראבלעם עס קען זיך מאכען - .גוט באצאלט מיט פולע בענפיטען.

שיקט אייער רעזומעי צו:

a.sabel@humancareservices.org

״ג׳ אייר קערעסטיר״  -נסיעה א׳  -צוויי טאג אונגארן  -פוילן $1249
נסיעה ב׳  -איין טאג אונגארן  $1099אלעס אינקלודעד
)Call Now Kosher Waze to book your package 718.596.WAZE(9293

÷ñãééôéñàì
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 - íð−ëê ³ë¾íפארלוירן דינסטאג א קייטל) ,מעגליך אויפן וועג פון ניי וומס"ב קיין ויואל משה( רופט 347-563-1385
אוועקצוגעבן לשם מצוה א  ,GE convection ovenא  ,side by side ref./freezerא build in bedroom
פורניטשער ,דיינונג רום סעט ,א  leather couchאון  .window shadesרופט718-384-7308 :
בשורה טובה ללומדי יו"ד ח"ב  -י"ל מחדש טור שו"ע עם ביאור מעגלי טהרה ע"ד הפשט על מחבר ,ט"ז ,ש"ך ,פתחי תשובה ,ג"כ ,להשיג 347-743-8220
אברך כולל מוכן ללמוד עם בחור בעל כשרון הרוצה להשלים בלימוד הל' שבת באשמורת הבוקר/ליל שישי/עש"ק/יום א' 347-637-0391 ,ל.מ.
אן עקספיריענסד איבערגעבענע אינגערמאן מיט א קלארע פארשטאנד און הסבר איז וויליג צוצולערנען מיט אייער בחור דעם קומענדיגן זמן הבעל"ט718-757-8030 .
שליח הקן  -די גרעסטע סגולה לשידוכים -קינדער -פרנסה -קויפן א הויז -וכל השפעות טובת  -רופט שוין 917-923-0995
קול הספרים :שס'ן ,טורים ,שו"ע929-376-9909 Special 3 payment avail. - Free Delivery. ,
אכטונג ישיבות און בתי מדרשים קדושת לוי פאר מקדושים בחינם ביי רובינפעלד'ס ספרים סטאר
הרה"צ המקובל רבי יונה לעבל שליט"א יקבל קהל ע"י הזמנה מראש 347-860-3493
טוסאן אריזאנע  -עס מאכט זיך א גרופע משפחות וואס פארן ארויס קיין  Tucson Arizonaפאר אפאר וואכן ,אויב אינטערעסירט רופט 718-576-3044 :ל.מ.
 ?ADHDפארמייד  ,medicationפרובירט  NEUROFEEDBACKרופט 347-566-1317
ארץ ישראל? אייראפע? פאר איר קויפט אייער טיקעט ,קויפט דעם  ,2018 Pocket Guideאויסצופלאנען אן ערשט-קלאסיגע נסיעה!
 – Schwartz Appetizing B.P.צו באשטעלן רופט  718-851-1011דעליווערי צו די שולן/זאלן פון אייער
שמחה  -אויך איז דא צובאקומען הערליכע אויסוואל פון פאשידענע פיש  -Plattersסעלעט  -Plattersהערינג Platters
UNIQUE OFFERING. A highly experienced CPA, now accepting everyday
BOOKKEEPING services. Have your books professionally managed, and ready for filling,
stress free! $45/hr ~ 6 hr weekly minimum. Contact: 917 968 4646 ~ isaac@surpluscpa.com
מיר וועלן אפווישן אייער חובות אדער סעטלען סענטס אויפן דאלער .רופט 718-213-6645 :אדער אימעיל debtrelief12345@gmail.com
Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com
 Energyפאר ביליג  -פאר ביליגע עלעקטער און געז רופט 845-270-9105
Attention Jersey City property owners, spare yourself the hassle & headache of managing your property.
Call "Property Management" today @ 201-588-3594 or email wholepropertymanagement@gmail.com

 Alpine Acresזוכט א נורסערי מלמד  +קינדערגארטן פאר גאנץ זומער ,אויך אן אסיסטענט מלמד פאר '2טע העלפט דארף קומען צו פארן917-474-0014 .
מחנה אוהל ברוך קראסנא  -מאנטיסעלאו זוכט מלמדים פאר כיתות ב' ביז ו' אן באנגעלאו .שיין באצאלט .פעקסט 718-438-9434
א ת"ת אין וומס"ב זוכט א כיתה ז' מלמד פאר שנת הלימודם תשע"ט רופט 347-620-3330
געזוכט א לעבעדיגע אינגערמאן אנצופירן א קלאס פאר אינגלעך פאר גוט באצאלט 347-974-0448 .ל.מ.
געזוכט אן עקספיריענס קעכער פארן זומער פאר א קליינע קעמפ אין סוואן לעיק מיט באנגעלאו210-816-3635 .
א גוט גייענדיגע מוסד זוכט א גלינגענע פאנדרעיזער פאר שיינע פראצענטן347-585-6617/718-781-2966 .
Hamaspik is looking for male worker to teach a boy music In Williamsburg after school hours. Please call 718-408-5401
Looking for an outside salesman in a growing company lots of potential, salary + commission, please call and leave a message. 609-891-8682

הענדימאן עוועיל .צו לייגן טיילס ,שעלווינג ,מאכן ווענט וכד' פלאמבינג ,עלעקטריק ,אלע סארט קאנסטראקשן גוטע פרייזן347-558-8238 ,
DESIGN CONSTRUCTION - High end work... low end cost... we remodel complete apt. 347-220-5929
 ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774חתן כלה Full renovation, kitchens, baths, basements
All your CONSTRUCTION needs 718-635-2902
 - Tri State Sewerמיר שטאפען אויף טוילעטס -סינקס  -וואנעס ,sewer mains -א.ד.ג718-783-1000 .

347-693-8882  רופט, צו פארדינגען א דירה אין בעדפארד גארדענס פאר חתן כלה- ë"½ôîî
.מ. ל516-725-5051 , פאר קורצע און לאנגע טערמינען,מורטל/ בעדרום פורנישד דירות בעדפארד1  צו פארדינגען שיינע איבערגעפיקסטע- ë"½ôîî
347-228-2838 טעקסט/לי געגנט רופט/ בעדרום דירה ברענד נייע קיטשען גרייט אריינצומופן ראטלידזש2  צו פארדינגען א- ë"½ôîî
.מ. ל718-384-7335 .  בעדרום דירה מיט דיינונג רום גרייט אריינצומופן1  צו פארדינגען א גרויסע- ë"½ôîî
sz7182257@gmail.com  שיקט אימעיל מיט אייערע פולע אינפא צו, ביליגע פרייזutilities incl.  בעדרום דירה צו פארדינגען1  א- ë"½ôîî
917-539-9938  חתן כלה דירות צו פארדינגען פאר גאר ביליגע פרייזן רופט די בראוקער- ë"½ôîî
,'טע שטאק מיט עלעוועיטאר5 (בעדפארד/ )בערי8  סאוט, בעדרום דירה צו פארדינגען3 - ë"½ôîî
Open House Today 7 - 8, Text 347-903-6569 גרויסע פארטש
551-267-4646 . געגנטCascade  און אין,קליימער געגנט/ דיוויזשאן, בעדרום דירות3  צו פארדינגען- ë"½ôîî
Beautiful 2 bedroom apt. for rent, big porch. Ready to move in. Myrtle/Marcy. No DR. 347-461-4872 - ë"½ôîî
4 BR walk up apt for rent, South 8 Cor. Driggs. Section 8 o.k. Approx. 1600 s.f. 917 364-8350 - ë"½ôîî
Furnished 1 bedroom apts for rent on Skillman cor. Park. no DR. 718-925-2999 - ë"½ôîî
Wilson St newly renovated 2 bedroom chosson kallah apt on parlor fl. 347-875-0512 - ë"½ôîî
Fully furnished chosen kallah apt. on Rutledge/Bedford area avail. from April 15. 347-762-1256 - ë"½ôîî
718-419-4199 פענן געגנט רופט/ בעדפארד. בענקל דעסק אינטערנעט אינק, דעסק אפיסעס צו פארדינגען1 - ë"½ôîî
neiman11211@gmail.com  אימיעל.פארק/ קענט. ברענד נייע אפיס ספעיס עוועיל.פ. ס1500 - ë"½ôîî
917-710-1026  רופט.ווערהויז צו פארדינגען אין ניי וומס"ב/ אפיס ספעיס- ë"½ôîî
917-548-2541 . צענטראלע לאקעישאן, מוסד אדער איבערבויען פאר אפיסעס, געאייגנט פאר ביהמ"ד.פ. ס2300  צו פארדינגעןWarehouse Space - ë"½ôîî
718-599-5569 פארק געגנט רופט/ צו פארדינגען א קליינע אפיס ספענסער- ë"½ôîî
.מ. ל347-693-7997  רופט, געזוכט צו דינגען א צימער אדער קליינע ווייבער שוהל פאר א ת"ח צו לערנען אין די וואכן טעג- ë"½ôîî
Large renovated basement office space for rent – high ceiling utilities incl. Myrtle/Kent area. 718-676-0100 - ë"½ôîî
Myrtle/Marcy Beautiful 9x13 offices, Basement shaft window, Utilities & Internet incl., call/text 718-614-4477. 1/$500- 1/$600- 2/$1050 - ë"½ôîî
Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099 - ë"½ôîî
2500 s.f. warehouse space + 400 s.f. parking in Jersey City FOR RENT 2 blocks from shul. email: aneiman11211@gmail.com - ë"½ôîî
Lot incl. office, storage, bulletin board, all fenced, rent 5K mo. sale 3,600K, ok to build 15000 sq. ft. community use, owner financing, 449 Broadway & Hewes 845-774-9690 - ë"½ôîî
347-930-8472  רופט. אפלייענסעס אינק, ביה"כ2  בעדרום דירה3  צו פארדינגען א-ðêîîš−¼ñ
1) Mixed USE. Store w/ 2 family on Utica Ave for $1.2m Fully Renovated
2). Clinton Hill Downtown Development 24,000 s.f.
approved plans to build 16 units 10 parking spots $ 9.5m. Call 201-957-7000

917-539-9938 זוכט איר צו קויפן\פארקויפן דינגען\פארדינגען א דירה ווי אויך אין זשערסי סיטי וכדו' רופט די בראקער
845-323-5566 מאנסי/ ווילט איר זיין דעם זומער אין אייער אייגענע הויז 'נוסח' מאנסי? רופט אייער פריינט זושא פעדער בראקער...אוועק געפאקט די פסח געשיר
Looking for a Exp. Inside Salesperson for an Apt. House Supplies company, Good Potential. Spanish/English a must, email: 1aptsupply@gmail.com - õ"ë
845-425-1126  רופט.8  פול ביה"ס נישט סעק2 , פסח קאך,Maple Terr.  בעדרום דירה אין צענטער פון מאנסי אויף3  צו פארדינגען א נייע- −½òêô
Open House near Hatzlucha Grocery 4/15 2 - 4 pm. Brand new modern up to date 1 family detached house 4000 s.f. ready to move in. 914-548-0870 - −½òêô
OPEN HOUSE SUN. 4/15! Town house with income on Widman Ct, 20k s.f. lot. Corner unit, with 3 windows on all sides. Moshe Einhorn 845-406-4944 - −½òêô
Olympia/College area mint condition 5/7 bedrooms colonial gourmet kitchen finished bsmt glorious property make an offer Q Home sales 914-329-1958 - −½òêô
Beautiful brand new Townhouse / Flats in construction, now available for sale. Call/Text 718-530-4569 Email: Joseph@sgnrlty.com - −½òêô
Ridge Ave. - Magnificent town house being built now 3 floors approx. 1300 per floor. 845-213-0924 L.M. - −½òêô
FOR SALE Beautiful brand new condo, 5 BR + bsmnt. COLLINS AVE Many upgrades 845-377-5097 - −½òêô
845-274-2379  גוטע געגנט, הערליכע גראונדס, פעמעלי רום+ , קאר גאראדזש2 , ביה"כ2.5 , בעדרומס4 , פריוואטע הויז צו פארדינגען- ¾ïð−þ ¬êò½¼¾¬
Beautiful House avail. for rent for summer 4 Bedrooms 3 Baths 2400 S.F., Nice property, 12 min walk to shul. Call/Text 973-850-9607 - ¾ïð−þ ¬êò½¼¾¬
Beautiful home for sale near shuls, near stores. Call Shulamit Kind 845-538-6468 - ¾ïð−þ ¬êò½¼¾¬
For sale - Private house on 2.4 acres. brand new interior. Divided into 2 apartments with unfinished bsmt apt. call/txt 347-699-4709 - èþîëèò−ôîñë
210-816-3635 : רופט. עסן אלעס אויפן פלאץ, פול, מקוה, בחורים מיט ביהמ"ד60  פאר. א קעמפ געווארן עוועיל- ½ñ−š½¬¼š
718-504-5760  רופט.שבתים/וואך/האלב זומער/ צו פארדינגען באנגעלאוס פאר גאנץ- ½ñ−š½¬¼š
.מ. ל917-627-4042 : רופט. צו פארדינגען. בעדרום באנג2  און1 - ¾ïð−þðêîî
347-661-6200 . בעדרום הויז צו פארדינגען פאר שבתים4  א ווינטערייזד פריוואטע ברענד ניי- ¾ïð−þðîêîî
347-927-6737 . נאנט צו אלעס, אלעס צוגעשטעלט, בעדרום הויז מיט גרויסע פארטש5  הערליכע נייע- ¾ïð−þðîêîî
An excellent place for a small yeshiva to rent for the summer in Fallsburg near Skops supermarket 845-774-9690 - èþîë½ñêõ
Fallsburg Hill/Philbob - Unit for sale, ready to move in this summer, 917-586-8034

: • : • : • : • :  יארצייטן: • : • : • : • :
í"½š³ - š−ð® ³ñî¼õ ½"ìô - öô−³ô ñ"®ï ìñê® ¹½î− þ”ë ê−ì− −ëþ
ï"®š³ - ¹êõ¼ïî− ð"ëê ñ"®ï ’−ôìò −ëþ
ë"þ³ - ³îëê μþð ½"ìô - −"þê −ô×ìô ñ"®ï þ¼ñîè¼þ îí−ñê þ”ë þ−êô −ëþ
è"þ³ - ö−ð¼è¼½ ð"ëê ñ"®ï š¼ë ¾þ¼í −ë® −ëþ
ï"¬þ³ - ±−îîê¾¬¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï êòí× öí×í −îñ þ”ë þ−êô −ëþ
ñ"þ³ - ðîðñ öþš/ó¾îëí ³èîþ¼ −ëê - êòþê¾¬ô ñ"®ï ðñêîîò−þè ¹½î− þ”ë óþô¼ −ëþ
è"ñþ³ - óðê ³îðñî³ ½”ìô - êîîêþ¬½îêô ñ"®ï (ê¾¬ò¼ñô) ë−−ñ íðîí− íôñ¾ þ”ë ¼¾îí− −ëþ
î"ôþ³ - −×ðþô ¼þï ½"ìô - ’−þê ñîš ö³ì - ö−−ðþêîîò−−ñšô ñ"®ï ±¬þêîî¾ ’−¼¾− í¾ô þ”ë −×ðþô −ëþ
ï"ôþ³ - þ¼¬òêñê½ −"þ ö³ì - êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï þ¼¬ò−îîþ−¾ šì®− þ”ë þï¼−ñê ’−ñê −ëþ
ï"òþ³ - ó−ñ¾îþ−ë ñ"®ï ó−ðþõ½í ð"ëêþ μîþë ñêîô¾ þ”ë μîþë ó−½ò −ëþ
í"½þ³ - ¬îè−½ ,ëêþ ð"ëê ñ"®ï μ−ñþí¼ þ−êô −ëþ
è"½þ³ - ê"þèí −ð×òô - ëîðêþê¬½ ð"ëê ñ"®ï öíêï−−þ¬ í¾ô þ”ë ññí −ëþ
í"½þ³ - íðîí− −þ¼ ½"ìô - ö−ðêþ ð"ëê ñ"®ï ñíêîîš þïî¼ þ”ë ë−−ñ ’−þê íðîí− −ëþ
¬"¼þ³ - ö−¾¬þîš ð"ëêþ ñ"®ï óêñõ ðîð þ”ë šì®− −ëþ
ê"õþ³ - ð¼îô ðîë×/¼¾îí− ñíê ³"î¾ ½"ìô - ö−®õ¾îêô ñ"®ï μëôêë ¹½î− þ”ë ½ìòõ ¼¾îí− −ëþ
ë"õþ³ - êò−îî ±"ôîð ñ"®ï þ¼ô¼þš í¾ô −ëþ
ì"õþ³ - ó−òîñ½ô ñ"®ï èþ¼ëò−−îî (ñêîô¾ −þëð) ñêîô¾ þ”ë ë−−ñ þ×¾− −ëþ
-------è"¾³ - ó¾ −ë³×/ó¾ −ñíê ½"ìô - êšêþš-±−¾îñêïô ñ"®ï èþ¼ëèò−ñš −×ðþô óíþëê þ”ë ó¾ −ëþ
ð"¾³ - êþï¼ î−ï ½"ìô ñ¼ë - ¬½îì þ−¼ë ô"þ - ñ"®ï ö−−¬¾ñ¼šò−õ ’−ñðè þ"ë êþï¼ −ëþ
í"¾³ - öí×í í"êìþí −¾îð−ì ½"ìô - ö¼®¬−−îîë ô"þ ñ"®ï ¾¬−îîêšþ¼ë öí×í ñ−îîòêï ñêîô¾ þ"ë þ¬ñê ó−−ì −ëþ
í"¾³ - ¼îîêñêîî ð"ëê ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ öþíê þ”ë šì®− −ëþ
ô"¾³ - "ë×î×í" μþî¼ - þêô−¬ñêë ,èþîë®ñêï ð"ëê ñ"®ï ññ¼íòþ¼¬¾ ðîð þ"ë šì®− −ëþ
î"½¾³ - í¾ô −þëð ½"ìô - êîîêšê¾¬ ð"ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí ëš¼− þ”ë í¾ô −ëþ

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

î"ô³ - êòî¬ñê −ô×ìô ñ"®ï ö−−¬¾ò¼®êš-öêôè−ñ¼ï ó−−ì þ”ë ñêîô¾ −ëþ
ï"−š³ - ëî¾¬þê− ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê (−ë® ó×ì) ¾þ−í −ë® þ”ë ðîð −ëþ
ï"ñš³ - ê½−ñë ð"ëêþ ñ"®ï ¾þ−í −ë® þ”ë −×ðþô −ëþ
ï"½š³ - þòí þîê ½"ìô - ëîëñ ,îîêþðêì ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê (¾ðîší ³þí¬) −ë® þ”ë šì®− −ëþ
ê"¼š³ - ¾"îîïë ð"îîìí ö³îì - −ðêþëô ñ"®ï −ïò×¾ê ë−−ñ íðîí− þ”ë [þ¼ëîñô−þêí] ëš¼− ñêþ¾− −ëþ
¬"¼š³ - ³îš−õ½í ½þ¬òîš ½"ìô - ¬îè−½ ,¾−ñ¼½ ð"ëê ñ"®ï êòí× öí×í ¹½î− þ”ë íðîí− −ëþ
ë"õš³ - íšïìí ð−í ½"ìô - ê½−ñ ±"ôîð ñ"®ï þ¼¾−ñêš í¾ô þ”ë ë−−ñ íðîí− −ëþ
ì"õš³ - êòëîðô ñ"®ï (ëî¾¬êñï-−ò−¼ ³ë) þ¼ë ëîð þ×¾− þ”ë ¾îë−−ñ íðîí− −ëþ
ì"õš³ - ö−ñëîñô íïîìí −ð−ôñ³ô - öêï¼þë ð"ëê ñ"®ï ö−þ¼õñêí ¾þ−í −ë® −ëþ
ï"×þ³ - ±−þêšô õ"þ ð×ò - ¼šîî−¬−õ¾ô ñ"®ï êþ−õ¾ (ê¬−îîêñ½) í¾ô þ”ë −×ðþô −ëþ
- ñ¾−ô−ðêþ ð"ëê ñ"®ï íðîí− þ”ë −ë® −ëþ
ì"ôþ³ - ëš¼− šñì ½"ìô - ö−ôêšðîõ ð"ëê ñ"®ï þîðè−ëê ëš¼− −ëþ
í"¼þ³ - ñêîô¾ öîþ×ï ½"ìô - ¾¬êšòîô ±"ôîð ñ"®ï êòí× öí×í ëš¼− íðîí− þ”ë ñ−îîòêï ñêîô¾ −ëþ
î"õþ³ - ±−îîêòê¬½-öêþîîê½ô ñ"®ï þ¼èêí −ë® í¾ô þ”ë þ−êô šì®− −ëþ
ê"®þ³ - öê−þê¬-êèñê¾ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−−ð (ðîð öþîè) ðîð öþíê þ”ë í¾ô −ëþ
-------è"¾³ - −ë® ±þê ³"î¾ ½"ìô - ëîñè−ïêš ð"ëê ñ"®ï þ¼ôêþõ ñðò¼í μîòì þ”ë −ë® ’−þê −ëþ
¬"×¾³ - −"ë¾þ ³îðô ½"ìô - ñ"®ï ³î−ñèþô −ë® ëš¼− þ”ë è−ñ¼ï þ¾ê ’−¼¾− −ëþ
ô"¾³ - ó−ìšþô ³îñðèô ½"ìô - ó−ñí¼® ð"ëê ñ"®ï ðñêîîò−þè í¾ô þ”ë šì®− −îñ −ëþ
ê"½¾³ - þîðè−ëê ëñ ½"ìô - ñ"®ï þ¼ññ−ô öí×í ñêþ¾− þ”ë þîðè−ëê −ëþ
è"½¾³ - í¾ô ³îê¾ô ½"ìô - êþ¬−−ò ð"ëê ñ"®ï þêèòîê −îñí ðîð ñêîô¾ þ”ë í¾ô óîñ¾ −ëþ

ö½−ò ì"× - èê¬−−þõ öèþêô
×"³ - ó−ðîô¼í −îî ½”ìô - ö¼−îî ,êòïîõ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí (š"íñ¾) ’−¼¾− þ”ë ñ−¬õ¼¾ −³ë¾ −ëþ
ï"¬³ - ½"³ìí ñ¾ îò−šï - ô"ðõõô ñ"®ï þõî½ í¾ô þ”ë öî¼ô¾ −ëþ
î"½³ - š®îñ½ô ñ"®ï êþ−õ¾ êòí× šì®− −ëþ

