
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò 
 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

 ä"åîãìàâ ìååééô àâøù á"ñîåå é"ð ïåéöðá êìîéìà é"ð  ä"åî ùèéååà÷ùàî éëãøî ÷çöé á"ñîåå é"ð 

    èëàð êàåå      
 ä"åî íåìù øéàî ø"áçð øòðèøòâ é"ð  

  347-387-5523  ספק            
ïúç ä"åîùèéååàáà÷àé ìùøòäé"ð,(éåùà÷) éúéáá 175-177 Clymer 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ùéôà÷481 ãøàôãòá  úéøçù8:00,  úéøá9:15 êøòá 

 

 347-452-7302  , להשיג אפלעקאציעעד אסרו חג פסח אנטריאל סניף ב' מגיל י"ט ולמעלההרשמה לישבת סאטמאר מזמן 

  .קליימער סט 165 -  ביהמ"ד יטב לב דסאטמאר
"אפילו פון די פריוואטע ספרים שאנק" וועט ווערן  -ספרים   -חאלאטן   -אלע פריוואטע חפצים  אכטונג!

 אוועקגעטראגן מארגן מאנטאג כחצות היום  התורה חסה על ממונם של ישראל

 

ì½õ èê¬òîï 

¬ö½−ò ’  
"¼¾³î 

Apr. 17 ’½ôñ 
'16  

#12-174 

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  

3:30

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל  
  שני בית - ראדני                       



כדי לקיים מצות סיפור יציאת  ,והמוכרחת לליל פסח הבעל"ט במשך שבוע זו הכיעשה הכנה והעצה הצר
מצרים כדבעי במחשבה זכה וצלולה וברורה והתלהבות באופן שלא יהא נעשה עייף ויגע כל אותו הלילה 

 קע"ז–קל"ז/כ"ח: דפוס חדש –ד"ה ועפ"ז יתבאר דפוס ישן  ות הנסיםעיין בקדושת לוי בסוף מאמר כלל



יסוואהל פון מהודר'דיגע בעסטע או/די גרעסטע !וויין טעיסטינג-יין המשומר 
  8:00פון  ,מיטוואך נאכט ,דינסטאג ,מאנטאג - היימישע וויינען/מאסט

 אויך צו באקומען ביי די שמשים-  בעדפארד 549אין ווייטצען ביהמ"ד 

 



 

 −ëþö−ô−òë ëêï ¹ñêîî ë”þ šì®−  êõêõ ð"ëê ñ"®ï ¬þêõêõêþ öí×í -  ½"ìôñ ³îð¼ ñêþ¾− - "®š³ï  
−ëþ ö³ò ñ¬−−õ ë”þ óíþëê ±−ò−−þ  ð"ëê ñ"®ïðêô .í  -  ¹"òþ −þëð ½"ìô - ë"×þ³  
−ëþ þï¼ñê ë”þ óíþëê )(−®îîêò×¼¾¬ô ñ"®ï šê¬½−ñê−ëô  - š®êš −ð−ôñ³ô  - ê"ñþ³  
 −ëþðîð ö−ô−òë ë”þ šì®− ±−îîêò−ëêþ  ñ"®ïê¾þêîîë ±"îô  - í"ôþ³  
 −ëþ−ë® ¾þ−í ë”þ −×ðþô ëêï −−¬¾òþîê ëîëñ ,š½−þë ð"ëê ñ"®ï ö -  í"®þ ³×þë ³"î¾ ½"ìô - ì"ôþ³  

 −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− óíþëê ë” þ −×ðþô ¬½îñ¬ ð"ëê ñ"®ï (êñ−¬½îêô) -  ð"òþ³  
 --------  

−ëþ ó−−ì þ−êô ë”þ ñêþ¾− ) ±−òï−îîô ñ"®ï þ¼èêí (ñêþ¾− ³ëíê - ìô” ó−−ì −þôê ½ - ë"ñ¾³  

 öèþêôèê¬òêô - −ö½−ò ’  
óíþëê îò−ëê í"¼  -  ê"−î) ê"−î ö½−ò ’ð− ’ê³ë¬( ð"×š ê"ë  
ó−þô ]íê−ëòí[ ³ë óþô¼  í"¼ - "õ³ ê"ëï  
−ëþ þ−êô ë”þ  šì®−)(íð−š¼í  íêôþ¼ñ"®ï  ðþõ½ −ô×ìô - ½"ìô  ³îñí³ þ−êô - ë"õþ  

−ëþ ¼¾îí− ë”þ ó¾þè?  ö−®òî® ñ"®ï ê¬¾îš −ô×ìô - ½"ìô ¼¾îí−ñ íñìò ³"î¾  - ¬"×¾  
−ëþ êšñ¼ô¾ ñêîô¾ ë”þ þ−êô š"ï −îñí  ñ"®ï íêþ¬½îê ð"ëê - ³ô" 

−ëþ ñê−ì− ñêîô¾ ë”þ öð  (ñ−îîðêþ) ñ"®ï öê¾î¬îëô - ë"×þ³  
−ëþ −ë® ëš¼− ë”þ ñê−ñôè  èþîë½è−ò¼š ð"ëê ñ"®ï -  ê"¼þ ð−ôñ³ -  íñëšíî ë³×í ½"ìô - í"×þ³  
−ëþ óíþëê þ−êô ë”þ öî¼ô¾ )öêôþ¼ë−ñ (ê−ò¼¾  ñ"®ï êš½−ñô - ½"ìô öîþ×ï −òëê  - ë"ñþ³  
 −ëþñêñ®ë ë”þ í¾ô ñêþ¾− ñ"®ï öí×í  êòñ−îî ±"ôîð -  öí× íêþô ³"î¾/ó−þî×ë ³−¾êþ ½"ìô - ì"ñþ³  
−ëþ ¼¾îí− ë”þ óìòô ö−®òî®  ñ"®ï þ−ôï−ê −òëþô - ì"ñþ³  
−ëþ þ−êô ë”þ ðò−š½−ï −×ðþô êðòêñ  ñ"®ï ö−¬¾þîë ,¾¬−í−í¼òš ð"ëê - ï"½þ³  
−ëþ ¹½î− ¾þ−í −ë® ë”þ  ëš¼− šì®− îîêš−−òï¼þ öí×í ñ"®ïó−òîñ½ë −"þ  - ë"¼þ³  
−ëþ ôó−−ì í¾  þ"ëñ−¾òê þ¾ê þ¼ñ¾þ−í  ñ"®ï þêîîêõêš ±"ôîð - è"¼þ³  
−ëþ −ì ðî¼½ô ë”þ ðîð öî¼ô¾ öë  ñ"®ï ó−þ®ô ð"ëêþ - ½"ìô ó−šîë¾ ³þèê  - í"õþ³  
−ëþ êëê óíþëê ë”þ ¼¾îí− ñ®þ¼í  ñ"®ï èþîë¾¼þõë ô"ô -  ó−ô×ì −³õ¾ ½"ìô - ì"õþ³  
−ëþ ñê−þï¼ í¾ô ë”þ −ë® ëš¼− öêôðñêîî  ñ"®ïë ±"ôîð ê¾þê - ð"®þ³  

 --------  
 −ëþñðò¼ô óìòô  þ"ëíôñ¾ ¹½î−  ê−−íê ðòêñîî−ñšë ëþ ñ"®ï ö−−¬¾š¼ - î"¾³  
−ëþ í¾ô óíþëê ë”þ ëîð ¹½î−  ð"ëê ñ"®ï ð"ëêëðòêñþðòî½  -  êë¬ −þôê ½"ìô - î"×¾³ 

å øòèòå  èê¬òîï è−òîï ∞47 -∞71      èê¬òêô è−òîï ∞53 -∞74      èê¬½ò−ð è−òîï ∞47 -∞64  

מעלדן מיר אז דאס מיט גרויס פרייד  !!ווארימע נייעס לכבוד ערב פסח!      
  מיט גאר א רייכע אויסוואהל פון די בארימטע  יאר וועלן מיר צושטעלן גאר געשמאקע נאכטמאהל

  River Terrace 31 Division Ave  אין די זאל פון
  

 718-782-7272פאר מער אינפארמאציע רופט:   - 10:00ביז  5:00אפען טעגליך פון  -אזוי ווי אלע יארן 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

  718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

 Myrtle Ave .-718-855-6900 654 בית הבתיםמיר פיקן אויף תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. דוב זיידה 
 ל.מ. 347-651-6900געזוכט א שמש פאר שבת אין די מורטל געגנט, גוט באצאלט, רופט: 

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

 011-972-52-715-7101פרייזן. אשר זעליג סאמעט.  מזוזות, פרשיות תפילין, פון די שענסטע און היימישע יר"ש סופרים אין ירושלים, גוטע 
 refuah@usa.com - 347-546-4054- . וכו' cancer, clogged veins, blood pressure, clotsפאר  קינץנייע וואונדער 

   #1 718-838-1811  צופרידענע עלטערן און געבויטע קינדער, הערט א קורצע מעס.  נתיב חיים
 718.633.9711ז מלמד געזוכט אין ב"פ אויפן קומענדיגע יאר. מיט גוטע צייטליכע באצאלונג. פעקסט -כתות ו 
  718-734-7955, רופט שוין הביתתורת קיינער וויל נישט פארפאסען די גאר וויכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון  חתנים!

  fingerprintedענדערש אויב שוין  718-635-3300יעריגער בחור אין די זומער אין א ישיבה נעבן שאפראן קאלאני  15מיט א  shadowגעזוכט א יונגערמאן צו זיין א 

 ל.מ. מיט אייער עקספיריענס 347-915-4403א חסידישע יונגעל קעמפ זוכט א סגן ראש המדריכים פארן זומער, רופט 
  4:00ביז  12:00פון  היינט זונטאגצוליב מופן וועט זיין אפען  - ספרים בחינם

 עס זענען צוגעקומען נאך אסאך ספרים . העריסאן 122בביהמ"ד איהעל הישן 
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,
  917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 

מינוט פון  15צו פארדינגען אדער פארקויפן א גרויסע בילדינג געאייגנט פאר ישיבה, סקול וכדו', 
  mosheg.millicent@gmail.comוומס"ב, גרייט שוין אריינצומופן. אימעיל צו: 

 202עקס.  718-506-9883ס"פ בעסמענט.  1200פיס'יגע דאך. מעגליך מיט  12מינוט פון וומס"ב,  10ס"פ קאמערשל ספעיס,  1200צו פארדינגען 
ë"½ôîî - !זוכט איר צו דינגען/פארדינגען אפיס ספעיס?  - אפיסעסCall your #1 office Broker ARG 718-852-8981 
ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished apt. for rent. Call: 718-522-7099  

ë"½ôîî -   929-214-9083בעדרום דירה, רופט  2צו פארדינגען א

ë"½ôîî - 2 917-243-2675/ 718-855-8660רופט:  .'טע טעג2/מ"בעדרום דירה צו פארדינגען פאר חוה 
ë"½ôîî -  2  35יאר ליעס, דארף אריינלייגן בערך  4בעדרום דירה צו פארדינגען פארK אימעל צו ,$info@topqualitymanagement.com 

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
−ëþ ’−òòìóîíþë  ñ"®ï ó−þ®ô −ô×ìô - ½"ìô  ³þ¾ −ñ× - ¬"³  
−ëþ öþíê ë”þ ó−−ì ñ−ôîñõ -ö−ñôîñë  ñ"®ï êò−îî ð"ëê -  ð"íîþ³î ñ"−þíôí ñ¾ îëþ - ê"õš  
−ëþ óñî¾ô ë”þ óíþëê  ñ"®ï ëîëñ ±"ôîð - ë"½¾  
−ëþ ¹½î− êõïî− ë”þ ½ìòõ öêôè−ñ¼ï -öêí  ô"ðõõ ð"ëêþ ñ"®ï - ìô” ±ôîê ¹½î− ½ - ï"®¾   
−ëþ ó−þõê ë”þ þ−êô  þ¼¾−ð¼þ ñ"®ï ê½−ñ ,êš½−ñ ð"ëê - ë"¼³  
−ëþ íôñ¾ ë”þ  í¾ô ¬þîõõêõêþ öí×í ñ"®ï êšêþš ±"ôîð - ï"−š³  
−ëþ öî¼ô¾ ë”þ ñêîô¾ þõî½  ñ"®ï ô"ðõõô - ½"³ìí −ìê  - ¬"¼š³  
 −ëþëš¼− −ë® ë”þ −ñ³õò  ,ëîò−ð ð"ëê ñ"®ï ¾−ñê−ëîèêñè  - ìô”š¼−ñ ³ôê/ó−¼îþí êñô ½ ë -  í"õš³  
−ëþ þ−êô ¬ê¬¾−−þõ  ñ"®ï èþîë¾þõ ±"ôîð - ê"õš³  
−ëþ ñ×−ô ñê−ì− ë”þ ë−−ñ ’−þê öîþê  (öêñ¾−ô¼þõ) ñ"®ï êòþêôêšô - è"®š³  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ  ó−−ì−š½ò−¬š−¬  ñ"®ï -  þ−ô ³ë−¾− ð½−−ô - í"®š³  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:01
íôìí ±ò 6:13

¾"þš öôï ¹î½8:58
ê"þè9:34
íñõ³ öôï ¹î½10:17
ê"þè10:41

³î®ì12:55
íñîðè íìòô1:36

íìòôíò¬š 5:33
í¼−š¾7:38

³"þ8:50

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

àî÷ àáá/ ïéùåãé÷ 

 לז: סז: עו:עט. :עט

  : • : • :   יארצייטן     : • : • :

  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



Off market discounted investment properties in Jersey City Call 718-285-8377 
N.J. – 5K-40K s"f warehouse, 10 min from Holland tunnel, ask for may move in special Chaim hersh Weiss 917-753-5242

 −½òêô- Private house for rent (short term 1-2 yr). 5 bedrooms 2 1/2 baths (over 3500 sq. ft.). Call 845-608-0093 
 −½òêô- 3 bdrm apt for rent – Includes spacious kitchen, Dining room, 3 bdrms, 2 full bths, porch. 845-517-4732 
 −½òêô- Brand new 3 bedroom apt. for rent with option of bsmnt, Decatur Ave Avail. Jun 1st. 845-222-6244 
 −½òêô-  בעדרום דירה  2צו פארדינגען פאר פסחWestside Ave.  845-213-9083רופט 
 −½òêô- Hottest Updates on Home & Condos - Be the first to know the newest Monsey listing & list your home with us first. 845-262-1786 
 öë¼ò−"š - For sale - Beautiful luxury home with pool, 2900 s.f., 2 car garage, 1 Acer, 

Asking price $699K, also other deals available call 347-564-8480  
¾ïð−þðêîî  -  ,917-653-6010באנגעלוס, שיינע שול און סווימינג פול,  20הערליכע באנגאלאו קאלאני צו פארקויפן 

½. èþîë½ñêõ -  845-405-6164רופט: . אדער צו פארדינגען די סטאר-קאמירשעל בילדונג מיט א סטאר צו פארקויפן 

ð−þðêîîï¾  -  917-627-4042באנגעלאוס צו פארדינגען פאר די זומער, רופט 
Napanoch, NY - 5.60 acres of mostly flat land. Currently a nursery w/greenhouses, barn & 
1700’s Colonial home, just off Rt. 55.  Great for major destination retailer, farmer’s mkt, rest. 
or B&B, endless poss. Warren Schneider, Keller Williams Valley Realty 201-220-4047
Binghamton NY - 12 unit brick APARTMENT BUILDING, newly renovated, net income 40k. $300K or partnership for $150K. Call: 917-740-2390 lv msg. 

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

 347-452-0579. רופט real estateאדער פאר  short termזוכט איר געלט פאר אייער ביזנעס פאר א 
Hertz Vouchers,  Rent a car חול המועד /יו"ט,    for $50 a day,  $265 7 Days, Age 25+ (718) 571-9003 

 347-558-8238הענדימאן עיוועל. צו לייגן טיילס, שעלוונג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, פסח קאך, גוטע פרייזן, רופט: 
SilverAllly 192 Division   - מיר האבן די שענסטע אויסוואהל פון חתן בעכער'ס און אלע אייערע זילבער געברויכן פאר פסח 

Napanoch, NY - Restaurant with liquor license + tented catering facility. Discounted below cost. Owner must sell. Warren Schneider, Keller Williams Valley Realty 201-220-4047 
LAWYER   Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080   מיר רעדן אידיש 

MH Appliances Repair - Fridge - Stove -Washer – Dryer – Microwave convection. Call 347-930-8021 

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

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

  !!באלב .wt 60איז לעכטיגער פון .Wow  9 wt!! -  און שפארט לעקטער  LED Bulbsבאלייכט אייער יו"ט מיט הערליכע 
We change bulbs for spotlights- fluorescent –chandeliers- E. T.C . 

10% off  ביז פסחrestriction apply - : 718-522-2255רופט  
 11:00ביז  8:00נער שעה'ן פון ספעשעל מע - . זיין היינט אין ראוז קעסטל עקספא אי"ה מיר וועלן



 


