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 (המשפחה ממאנטריאל יושבים עד יום ג' בערב)עד יום ה' בבוקר,  Rutledge 112ע"ה ממאנטריאל, יושבים בבית  ברויןן ב"ר אהר יענטאאצל משפחת מרת 

 
  
  אב"ד סעמיהאלי יע"אזצלה"ה  חיים ישעיה פאללאקשל אבינו רועינו הגה"צ רבי 

  אחה"צ  2:00בביה"ח בקרית יואל בשעה   ביום ד' מחר אי"התקיים י
  היוז 158בבית מדרשינו קהל עדת סעמיהאלי  סעודת השלשים אי"ה בערב יתקיים 7:00ובשעה 

 
  

 אחצ"ה בק"י 7:00בשעה  ביום ד' מחר הכ"מ מ"מ יתקיים אי"ה וויינבערגער ב"ר מאיר ישראל דוד של אבינו הרה"ח מוה"ר
היות שאבינו הכ"מ היה נזהר מאוד מפרוטה של אחרים ע"כ כדי לעשות נייחא לנשמותו הננו מבקשים שאם מחמת איזה סיבה 

עדיין נשאר חייב לאחד איזה סכום אפי' הכי קטן, נא להודיענו. וכן מי שחמת איזה סיבה נשאר לאבינו הכ"מ איזה חוב גדול או קטן 
 מי שחייב לאבינו הכ"מ איזה סכום וכדו' יואיל נא בטובו להודיענו לסדר אותו במוקדם.  בשבילו, או

וכן מי שיש לו איזה ידועה, מעשה, או מדה טובה, הן בעיני מלאכתו מלאכת הקודש אומנת המילה, או שאר דברים נא להודיענו 
 המשפחה -  917-514-5149 -תודה רבה למפרע, ותשואת חן לו  -במוקדם. 

 
 בבית מדרשינו 7:00היום יתקיים בעז"ה הגה"צ ר' חנוך שלום הלוי גליק זצ"ל סעודת הילולא של מורינו  -  Rutledge 165 המ"ד בית אברהםיב
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  די מקוה זעלטענע גלעגענהייט צו קויפן די זכות פון איינע פון די בוילער'ס פאר  - ביהמ"ד תהלות יואל

 פון טהרתן של ישראל איז מסוגל לכל השפעות טובות די זכות 
 347-461-0420ערנסט פאראינטערסירטע ביטע פאר בינדט אייך אויף 

 
 347-786-1921ישבת חסדי ה' נעמט נאך אן געציילטע בחורים פאר דעם זמן, רופט: 

 
 Wilson 718-384-1061 205 אונגארס בוטשער
  , מהודר'דיגע שטייטע שחיטה, גלאט בית יוסף,מיר האבן פריש געשחט'ן בהמה פלייש

 הרה"ח ר' הערשל ווייס שו"ב, ניקור ומליחה ביי אונז געשעפט דורך א מנקר מומחה ויר"ש,
מיר ווילן זיך אנטשלדונגען פאר אונזערע חשובע קאוסטמער'ס אז מיר האבן נישט געקענט צושטעלן לכבוד יו"ט העעל"ט גענוג  

 ואתכם הסליחה - פארשטענדליך אז א קליינע מהודר'דיגע שחיטה קען נישט אייביג צושטעלן גענוג לויטן פארלאנג. עס איז
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 קאנט אלס די "טשארלס סטריט גרויסע חנוכת הבית פון ארטאדאקסישע שוהל "דרך אמונה" אין מאנהעטן, בא

  שוהל" מיט אנגייענדע מנינים עד היום. [ה'תרל"א]

 [ה'תרע"ב] .די דריטע און לעצטע טאג פון "תליתר," שווערע דריי טאג פאגראם קעגן די אידן אין פאס, מאראקא 
  אטאמאן - טערקישעדי "ליג אוו נעישאנס" (פארגייער פון די "יו. ען.") נעמט אפיציעל אראפ די הערשאפט פון די

אימפעריע אויף א"י (נאכ'ן פארלירן די ערשטע וועלט מלחמה), און באשטעטיגט די אנהויב פון בריטישן מאנדאט 
 איבער'ן לאנד. [ה'תר"פ]

 [ה'ת"ש] .נאצי דייטשלאנד מארשירט אריין אין פראנקרייך, לוקסעמבורג, האלאנד און בעלגיע 
  .   107#פאר סיי וועלכע הוספות און הערות רופט אין אפיס עקס.                                                    

  

 
 
 347-587-0906חמשי תורה און אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק רופט אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה 

 914-241-2621טעג א וואך, גוט באצאלט,  2א באקאנטע מוסד זוכט א אינגערמאן ארומצוגיין אין בתי מדרשים אין וומס"ב 
  347-786-4866  8:00נ.מ. ביז  6:30רופט: פון   8:30שחרית  7:00נעמט אן אינגעלייט פון  קיעפ) /(מארסיכולל בוקר 

 להשאיר שמו, והכולל שלומד במשך היום 347-382-0118בבוקר לימוד הל' קרי"ש רופט  5:30כולל בוקר מקבלים עוד אברכים משעה 
 347-853-4222 ,"ז לפנצ"החברותא מתבקש במסגרת הכולל להל' פסח מסי' תס

Get to know yourself and others.  5 day enneagram certification course.  $1800, please call now 347-533-2657 
 347-203-5005געזוכט א משגיח (קאונסלער) פאר א חסידישע קעמפ, ביטע רופט: 

  917-202-8321אין וומס"ב, גוט באצאלט פארן פאסיגן קאנדידאט  take outגעזוכט א קיטשען מענידזשער פאר א  ארבעט געלגענהייט

  845-659-8126רופט  P/KWH 5.9, אין די קעטסקילס פאר P/KWH 10.59אין וומס"ב  - איז די צייט צו לאקן אייער לעקטער  יעצט 

  - 718-388-7619רופט מיט סימנים   ,געטראפן א טלית ביי א געז סטעשען פאר פסח 
 Tri State Sewer -  וואנעס - סינקס - שטאפען אויף טוילעטס מיר- sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג 

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  

Heimish food company is looking for an energetic CDL driver. Please call 718.456.9494 ex 355 
 347-674-6891נ.מ.  6צו פארקויפן פאר זייער גוטע פרייזן, רופט נאך  clean ESN'sמיט  Verizon phonesצעבראכענע  אכטונג סעלפאון דילערס:

 347-578-3090אין גאר א גוטע צושטאנד צו פארקויפן, מיר וועלן עס דעליווערן פאר אייך,  vending machineא 
LAWYER   Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080   מיר רעדן אידיש 

 917-688-7805 די קאר שדכןן א קאר, אבערצוגעבען אדער איבערצונעמען א ליעס? רופט זוכט איר צו קויפן אדער פארקויפ
 201-679-5170געזוכט א יונגערמאן/בחור פאר פול טיים חדר אסיסטענט, און א פארט טיים אסיסטענט, דארפן קומען צו פארן,  אלפיין עיקרס:

 1113-875-718, רופט: 8:30אג נאכט  "אין וומ"ס" אום דינסט היינטקלאס  CPR & FIRST AIDעס וועט אי"ה זיין א 
Counter sales job young energetic, living in Williamsburg, must speak English, good pay. Call & leave clear message 718-705-8428 
Hamaspik is looking for a yingerman to work with a special needs adult in the morning hours please call. 718-408-5401 

 לאזט מעס. 614-636-2719געשעפט אין וומס"ב, רופט:  retailגעזוכט א טויגליכע יונגערמאן פאר א 
 848-525-7499א בחור געזוכט צו ארבעטן פול טיים אין וויליאמסבורג מוז האבן דרייווער לייסענס, רופט 

212-444-9955
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 חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן

 ב' אייר



 -  בעדרום אפארטמענט פון  4אדער  3געזוכט א פורנידשMay 31  ביזJune 24  ,917-613-9931גוט באצאלט 
 -  ,134שיינע נייע אפיסעס (עטליכע סייזעס) צו פארדינגען Broadway :718-302-8650, רופט 
 -  347-784-5022סט. רופט:  1קליינע אפיס צו פארדינגען סאוט  

 -  מען וועט אייך אי"ה צוריק רופןל.מ.  917-588-4533  חדשים 6פאר פפער, 'טע שטאק, לי הו2בעדרום דירה צו פארדינגען,  1פורנישד 
 -  ,9ברענד ניי אפיס ספעיסעס צו פארדינגען, בעיסמענט FT ceiling  ,718-522-5512ס"פ, עקסטער אריינגאנג,  900מיט פענסטערס 
 -  אפיס עוועיל. אויף מורטל (לעבןcascade ,ל.מ. 347-746-7515) לעבן באס, סופערמארקעט 
 - 347-668-9578רופט:  ,געזוכט צו דינגען א אפיס, מעגליך אויך פאר בלויז עטליכע שעה א טאג 
 - 646-493-7782 ,גענטיצו פארדינעגן א פרייוועט דעסק אין א שיינע אפיס, פארק/ספענסער גע 
 - ס.פ. ביי  1530דירה  געזוכט צו קויפן אDomsey,  :ל.מ. 718-344-5839רופט 
 - 1  :718-930-5601בעדרום דירות צו פארדינגען, פורנישד/נישט פורנישד, רופט 
  - Brand new hi-end office space available immediately, ARG Broker: 718-852-8981  

Bushwick Development - 25x100 R6 5500 Bsf $160 per bsf. Email: mrt62483@gmail.com 
Patterson NJ - 7,000 SF Warehouse + 1,000 SF Offices, Single Story Warehouse - 
24’ Celling - Nice Square Cut, Ready to move in - $7.50/SF everything included. 
Email – 8000SFNJ@gmail.com or Call (908) 866-1354 

- געבויעטע  ,ס.פ. ריזיגע קאך 3500בערך  'צו פארקויפן א הערליכע פריוואטע הויז אין הארץ פון מאנסי
א , ס.פ. 450לעי רום אין בוידעם ספרים שטוב. פלוס א אויפגעפיקסטע פ ,בעדרומס 6 ,גרויסע דיינונג רום ,סוכה

אלעס אין גוטע  ,יארד-הערליכע פריוואטע בעק ,2400$דירות מיט אינקאם פון  2ס.פ.  400ריזיגע פארטש מער פון 
  און לאזט א מעסעדזש. $845-445-8399 נאר ערנסט פאראינטרעסירטע רופט 1,300,000.00קאנדישן. פרייז 

- 4 646-208-0066ס.פ. רופט:  2000 ,געןבעדרום דירה צו פארדני 
Monsey - 2 Brand new houses, N. Cole, Ready for ימים טובים,   Call: 845-323-8570 
Location, Location, Location… Brand New Construction in Monsey! Lane street by 
Main Street next to all main shopping areas, No car needed. Big spacious up & down apt. 
 5 Bedrooms, 4 Baths. Approx. 1500 per floor. Call: 845-782-2425 or email villasatlane@gmail.com 

  -  :718-408-8835געזוכט צו קויפן א דירה אין קרית יואל, נישט דורך בראוקער, ביטע רופט 
 - MAGNIFICENT VACATION HOME AVAILABLE FOR RENT FOR SHABBOSIM OR DURING THE WEEK, 845-459-5702 

- .845-791-9748קעמפ, - שיינע באנגעלאוס אין נחלי אמונה ג', ספמ"ק, חדר, דעי 10 עוועיל 
 - 917-653-6010באנגעלוס, שיינע שול און סווימענג פול,  20קאלאני צו פארקויפן/פארדינגען,  .באנג הערליכע 

1 bedroom bungalow available for sale in S. Fallsburg $25K across בית רחל און וויזניץ  מיידל קעמפ מחנה   new pool, call: 347-414-0643   -  

Mansfield Bung. White Lake -  בעדרום באנגעלאוס, געאייגנט פאר משפחות  3אדער  2מיר האלטן ספעציעל
הערליכע  קינדער) 4פאר משפחה פון  (גוטבעדרום באנגעלאס,  1אויך גרויסע  - יאר פארגעצויגן) 15און  8(צווישן מיט עלטערע מיידלעך 

 347-489-5815קעמפ און אלע באקוועמליכקייטן אויפן פלאץ -, פראפעשענאל דעיWalking distance to Rt. 17Bגראונדס 
-  :011-972-53-312-4907דירות צו פארדינגען פאר ל"ג בעומר, אויפן טאג, וואך, חודש, רופט 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 
אפשר קענט איר אויך דרייוון א סקול באס און מאכן שיין געלט?  מארגן קען שוין זיין צו שפעט!

פערמיט ביי  CDLס'נעמט נישט קיין סאך קאפ און מח, מ'מאכט אבער אסאך געלט! מאכט יעצט אייער 
 קאורס הייבט זיך אן מארגן! -  718עקס.  877-236-4235נדערהיים אויף אידיש רופט שוין אייך אי

 347-291-1875ביטע רופט  ,ארבייט, אין וומס״ב warehouseגעזיכט א געשיקטע יונגערמאן פאר 

 
A bookkeeper available to work for you once a week, call: 347-546-6982 

High Quality Flooring in city & upstate hardwood & vinyl - We also have mikvah mats commercial & res. 347-768-4381 
 718-486-3861קעמפ  רבי די פרוי פאר א טיטשער, רופט: -א קליינע קאנטרי אין וואדרידזש זוכט א קאפל די מאן פאר א דעי

 347-470-9446יטע רופט געזוכט א עקספיריענס מענעדשער פאר א קאנטרי, ב
Summer is here! The air condition is on, save now on your electric bill! 845-733-8269 guaranteed savings 

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

  
 -פארן ריכטיגען פערזאן גוטע פרנסה געאייגנט  -

געזוכט אן עקספיריענס פאנדרעיזער, מוז זיין גאר טיכטיג, גאר גוט באצאלט, נאר ערענסט אינטערעסירטע 
 zichronyida@gmail.comלאזט א מעס. מיט אלע אייער אינפא. אדער אימעלט צו:  845-372-6560רופט: 

 
~ Willoughby Suites ~ 

Brand new high-end office space in prime location is now available. 
Big windows in every suite, bathroom, conference room, security, kitchen, elevator 

For more info please email to: infowilloughbysuites@gmail.com 



  

  

 

 

  

 
 


