
  ט אויסגאבע וועט אי"ה ארויסקומעןדי מארגן'דיגע ערב יו"
  אזוי ווי א געווענדליכען ערב שבת צעטיל) נ.מ. (נישט  אזוי ווי יעדן טאג - מארגן פארטאגס

  :אריינצולייגן אויפן מארגן'דיגע צעטיל איז deadlineדי 
  ביינאכט" 10:00"היינט 

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     
−ëêö³ìíö³ìí íñ×í −ëê 

 ä"åîøòáéåèù ìùøòä  é"ðéñðàî  á÷òé ìàøùé é"ð  ä"åî ñéåø÷ äîìù ãåã  é"ðé"÷ 

 ä"åîãòéøô ùøòä íäøáà  é"ðìàéøèðàîóìàåå é"ð  ä"åî ñééåå á÷òé ïîì÷  é"ðé"÷ 

 ä"åîùéåà óñåé á"ñîåå é"ð  àãåé ìàéúå÷é é"ð  ä"åî øòâðéæ ïøäà äùî  é"ðéñðàî 

 ä"åî íäøáàøòáòéì á"ñîåå é"ð  ìëéî é"ð  ä"åî ãðééøô óñåé á"ñîåå é"ð 

    èëàð êàåå      

 ä"åîמאיר  ø"á àãåé ìàéçéרוב é"ð  ïúçä"åîùèéååà÷ôòì éðéñé"ð , ã"îäéáá83  ïðòô(øäðä úåáåçø) 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïàîééøô8:00 

 ä"åî ïøäà éëãøî ø"á éáö á÷òéïééèùãìàâ é"ð
 ä"åî ç"åî úéááõ"ë ÷çöé  é"ð217 Ross 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ÷éðôåæ íéëøáà7:30 
 ä"åîנפתלי צבי  

 ø"á ìãðòîלאנדא é"ð 
ïúç ä"åîùèéååàáà÷àé éëãøî ìàåîù é"ð , íìåàá(àðñàø÷) ïåéøôà 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåçìàá7:00 - (àðñàø÷) ïåéøôà íìåàá úéøá úãåòñ 

 ä"åî ùéøòá ø"á íåìù 'éòùéïééèùøòáìéæ é"ð ïúçä"åîì÷ðòøô ñçðôé"ð, øàåôîä ã"îäéááøòôåä íéùð úøæò 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå øàåôîä14 øòôåä  úéøçù000 

 ä"åîøæòéìà íéøôà ìàåé á ìãðòî íçðî áøäñééåå é"ð ä"åî ïúçèåäðéøâ ãåã äîìù  íìåàá ,é"ð ñòøòè øòååéø31 ïàùæéååéã  

    íéìáà íåçéð     
  עד ערב פסח - Harrison 93ע"ה בביתו  מאסריב"ר מאיר דוד  מרדכי מנחםאצל משפחת הרה"ח 

èê¬¾þ¼òêð ì½õ 

−"èö½−ò  
"¼¾³î 

Apr. 21 ’½ôñ 
'16  

#12-178 

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  



  קהל בית מרדכי

  ד'קלעסאן
 שליט"אבראשות הגה"צ אב"ד 

106 Franklin Ave. 

 ~ מודעה חשובה~ 
  מנחה למעריב יתקיים בבית מדרשינוהננו מודיעים שביום א' חוה"מ, בין 

  הרב צבי ארטנער שליט"אשיעור בהלכה והמציאות ע"י 
 העומד בראש כלי המכשיר "סמארט טיימער לרעפריזשיטער" 

 8:00מנחה בשעה 
 כולל. נ.ב. השיעור מיוחד גם לבני תורה ואברכי

  סקילמאן סט. 164מנין ותיקין בכל ימות השנה בביהמ"ד ברך משה ד'סאטמאר 
 5:25, הודו 5:15זמן ברכות בשני ימים הראשונים של פסח בשעה 

  ני"ו אהרן הכהן דרעזנערדער זוכה בגורל איז הרבני הנגיד מוה"ר  -  קרית יואל יצ"ו -סאטמאר דר.  27  ביהמ"ד זכרון יושע צבי

 6512עקס.  718-480-5222 ר' פנחס דוד בונקערא ליל הסדר וואס וועט טוישן אייער לעבן!! הערט א מורא'דיגע דרשה פונעם מגיד 

הננו להודיע שנתפנו כמה מקומות בכולל אברכים שבמסגרת ישיבה גדולה בתשלום  - מודעה משמחת
לימוד  -הלימודים: מס' גיטין, בבוקר  - יסודר ע"י הישיבה. -דקות  10נסיעה מוויליאמסבורג בערך  - יפה.

 כל הקודם זכה! -  718.989.9257לשלוח השם וטל. בפעקס:  - גפ"ת, והלכה. -העיון, בצהריים 

קלארשטעלונג פון "עידית שבעידית"! פאר די אלע וואס זוכן דעם גאנצן סעט און זעהן נאר אין 
  אייער געשעפטסמאן,געשעפט עקסטער די הגה און עקסטער דער נייער פסח באנד, ביטע פרעגט 

 ער קען עס אייך מאכן פאר א סעט! חג כשר ושמחת פאר אלע טויזענטער קונים פון איבעראל!!!

  די גרעסטע/בעסטע אויסוואהל פון מהודר'דיגע היימישע וויינען/מאסט !וויין טעיסטינג-שומר יין המ
  12:00ביז  10:00ביינאכט פון    •   6:00ביז  3:00נאכמיטאג פון  שעות היינט:  

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



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

מיט גרויס פרייד מעלדן מיר אז דאס  !!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
  

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

 718-782-7272פאר מער אינפארמאציע רופט:   - 12:00ביז  5:00אפען טעגליך פון 



 

 −ëþ−ñ³õò í¾ô  ðêþè−òþê¬ ,ëî¾þêš ð"ëê ñ"®ï öè−îëòñ¼ò−®êš - ï"×þ³ 
 −ëþñêî− ë” þó−−ì ) ±ê¾ô ñ"®ï ¾¬−îîêš½êô (ëîò−¬ê½ -  öêñ¾−ô¼þõô ô"þ ö³ì - î"ôþ³  
 −ëþóíþëê ë” þöþíê  ¬½îšñê ð"ëê ñ"®ï þ¼šò¼¾ -  þ¼¬òêñê½ −"þ ð−ôñ³ -  ì"ôþ³  
 −ëþë−−ñ ’−þê ñêþ¾− ë”þ ¾þ−í −ë® ñšò¼þõ - ñ"®ï ó−ôîê³ öêñ¾−ô¼þõô -  ê"ô ñèðí ð×ò - ê"òþ³  

 −ëþóíþëê  −ñîõîþ¬ ð"ëêþ ñ"®ï ë−ëì - è"õþ³  
 −ëþšì®−  −òêšê¾ê¬ ±"ôîð ñ"®ï ¾¬−îîêšþêô - è"õþ³  
 −ëþ−ñ³õò ë” þñêîô¾ ) ê®−ò¾−îî ,¼−þêîîñêš ð"ëê ñ"®ï ö−ëîþ (ö−¾¬þêš -  ñêšïì− −þëðí ö³ì - í"®þ³  

 --------  
 −ëþó−−ì ë” þñ−õêš ëš¼−  ½ê− ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ −îñí - ë"¾³  
 −ëþóíþëê  šêðþíêîîêò ô"þ ñ"®ï ö’íõ− -  ñ"¾³ 
 −ëþš−ï−−ê šì®− þ³ñê þ"ë þï¼ñê  êšþî¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëò−−îî -  šì®− ³−ë ½"ìô -  ð"ñ¾³  

 öèþêô èê¬−−þõ- ö½−ò ð"−  
ñëí  öëöî¾êþí óðê  í"¼ - ¬"−ë ê"−î) -(öî¾ì ’×  

óíþëê  í"¼ îò−ëê - ð"×š ê"ë (³ë¬ ’ê ê"−î ö½−ò ’− ê"−î)  
 −ëþ ñ−õêš ëš¼−ë” þ±þ−í −ñ³õò  ¬ê¬¾òï−−ê ð"ëê ñ"®ï öôêš −îñí - î"®³  
 −ëþñõô−è  î"íê ±"ôîð ñ"®ï þ−õêò¾ - ¬"¼³  
 −ëþíìô¾ ë” þ¼¾îí−  ëîñ−íêþ ,±−ïêñïë ô"ô ñ"®ï ½êí -  íìô¾ ëñ ½"ìô -  ì"×š³  
 −ëþñêîô¾ ë” þóìòô ôîð ñ"®ï ï−îñš −ðêþëë ±" - ì"ñš³  
 −ëþñê−ì− ë” þöôñï  î"íêô ñ"®ï μ−ñêîî -  −³ñõí ð−ôñ³ - ¬"ôš³  
 −ëþë−−ñ íðîí−  š®−þêõ ð"ëê ñ"®ï - ò"š³\  
 −ëþë−−ñ ’−þê ë [¹−þì]” þó−−ì  ö−¾¬êþš ð"ëê ñ"®ï êþš -  ó−êñôí ñ−ê ½"ìô - ï"òš³  
 −ëþöþíê ¹½î− ë” þñêîôš  ¼®−òñèê−ô ñ"®ï -   þ¼ëî½êš ê"þ ö³ì - ë"¼š³ 

 −ëþ¾þ−í −ë® ë (öî¾êþí)” þ’−þô¾  êîîêšñêïô ñ"®ï þ¼ñš−¬¾ -  ê"¼îò ð−ôñ³ -  
 −ëþ−ñëê óíþëê  ê¾þêîî ð"ëêþî −ñêîîêš½òêšë ëþ ñ"®ï -   íïîìí ð−ôñ³ - ë"®š³  
 −ëþíðîí− ë−−ñ ë” þšì®−  þ¼èò¼¾¬ ±"ôîð ñ"®ï ½−−îî −îñí -  −òõ þîê −ìêí¾ô - š½þêîî¾¼õ - þ"³  
 −ëþþ¾ê ’−¼¾− ë” þþï¼−ñê öêôõ−ñ  ±−¾õêþô ñ"®ï ö−ëîþ -  ¼¾− þîê ½"ìô - í"þ³  
 −ëþ−ñòô óìòô ë [šò−õ −ñòô]” þêšñ¼ô¾ ñêîô¾  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï ±−îîþîí - ï"þ³  
 −ëþñêîô¾ í¾ô ë” þþï¼−ñê  ö−¾¬š¼¾¬ô ñ"®ï öí×í -  ëîñ¼ñô ð"þ ð−ôñ³ - ì"−þ³  
 −ëþ ’−þê −×ðþôë−−ñ ë” þöêôõ−ñ  ö−−ðþêîî½êþè ð"ëêþ ñ"®ï ö−−¬¾ - ê"×þ³  
 −ëþëš¼− ë” þñê×−ô  þëîòêí ±"ôîð ñ"®ï ¹þêð½ò¼þõ −îñí - ê"×þ³  
 −ëþšì®− −îñ ë” þñ−îî−−õ êèþ¾  ñ"®ï þ¼è−®òêð (ê®−þè) -  êì½−¾õô ë"¾þ ö³ì  
 −ëþí¾ô ë” þóîñ¾  ëîþêšô ñ"®ï ìšîþ (êïñ¼ë) - è"ñþ³  
 −ëþëš¼− óíþëê  −î¾êšë öî¾êþí ð"ëê ñ"®ï ¼ïêþ -  šþî¾ ¼¬ò ö³îì - è"ñþ³  
 −ëþë−−ñ ’−þê í¾ô ë”þ íðîí− ¾¬−ñ ñ"è½ - èþîë¾¼þõ ±"ôîð ñ"®ï ó−îëò¼ïêþ -  ’−þê ³ë×þô ³"î¾ ½"ìô -  ï"ñþ³  
 −ëþðîð ë−−ñ íðîí− ë”þ öþíê  ö¼®¬−−îî ,ê¬ò¼ï ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾þ¼ëñ−ï - ìô” ðîð −ñ−ë¾  ½ - ð"ôþ³  

 −ëþ íôñ¾ó−−ì ë” þöþíê  ¾¬−þîîêô ñ"®ï îîêñþ¼õ (ëîò−ð−îš) - ï"òþ³  
 −ëþì½õ ë” þóíþëê  ¹þêð×þ−š ð"ëê ñ"®ï þ¼èò−ï - ì"òþ³  
 −ëþëš¼− ë” þí¾ô šì®−  èê−¬¼þ ð"ëê ñ"®ï ¬¼òêõ -  ëš¼− ³−þê¾ ½"ìô - ¬"òþ³  
 −ëþñ×−ô ñê−ì− ë” þ ðîð) ±−ò¾ïêþ¬½ô ñ"®ï þ¼èêí (ëî¬ñ−ëêï -  ìšîþ ê"þ ö³ì - í"½þ³  
 −ëþëêï þ³ñê ë” þ óíþëê) ëîï−þ¬½ô ñ"®ï ±−îîþîí (ëî¾−ðò¼¾ -  ±−¾õêþô ò"þ ð×ò - ®"þ³  

 --------  
 −ëþë−−ñ ’−þê öþíê ë” þñê−ì−  ñ"®ï þ¼õ−−ñ (±−îîêñêí−ô)þêîî¾¼ô¼¬ô  - è"×¾³  
 −ëþóíþëê ë [š½ò−õô −îñ¼í]” þ−ë® þ¾ê  šêðþêíîîêò −"þ ñ"®ï ö’íõ− -  ö³−ê μþð ½"ìô - ñ"¾³  
 −ëþíôñ¾ óíþëê ë”þ îí−ñê  ¼îîêš½−þ ,ê¾ï−ô−ò ð"ëê ñ"®ï ±"× öí×í -  ó−¬õ¾ôí ³îìþîê ½"ìô - í"ñ¾³  
 −ëþêš®þ−í −ñ³õò ë”þ ¹½î− íìô¾  ¾êôþê¾ ð"ëê ñ"®ï è−ò¼í -  −ñ³õò ³þêõ³ ½"ìô - í"ô¾³ 

å øòèòå  èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞59-∞71      èê¬−−þõ öè¼þ ∞56-∞74       š"ë¾ è−òîï ∞46-∞68  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

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

 באלייכט אייער שטוב מיט די 'לאמיר דערציילן' העפטן
 347-314-0636געזוכט מיט צו שיקן א ענווילאפ קיין וואודריטש אויף יו"ט  ווער עס פארט זאל ביטע רופן 

  845-570-2905נ.מ.) רופט  $5:00 א נאמען, (ביז י"ג ניסן 30 - א פרוי אין ירושלים מיט אסאך ערפארונג שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" וואונדערליכע תוצאות 

  718-734-7955, רופט שוין תורת הביתקיינער וויל נישט פארפאסען די גאר וויכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון  חתנים!

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

 347-675-2966מיר דעליווערן  - אלע ערליי שס'ן טור שו"ע מחזורים מצה טאשן בר מצוה מתנות אפיקומן גאר ביליגע פרייזן -  כל בו ספרים
 .לאזט א מעס 718-853-4700ביטע רופט  .טיקעטס פון דינסטאג ביינאכט 4פארקויפן  ורוקען! צאינטערן 

 347-423-4704/  718-388-7403רופט:  self-defrost 20 ½ cu. Freezerצו פארקויפן א נייע 
 347-522-6247, גוט באצאלט רופט 5:30ביז  4:00געזוכט א שיבער פאר ערב פסח פון 

  718-387-0058דיינונג רום בענקלעך. רופט:  8לשם מצוה  אוועקצוגעבן

 202עקס.  718-506-9883ס"פ בעסמענט.  1200פיס'יגע דאך. מעגליך מיט  12מינוט פון וומס"ב,  10ס"פ קאמערשל ספעיס,  1200צו פארדינגען 

íð−ëê ³ë¾í  -  פארלוירן נעכטן א ברעיסלעט אין אKaufman’s Jewelry box  718-387-1943אויף די ב"פ באס, רופט 

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 -  347-243-8081/  718-388-4584דירה יעצט געווארן עוויעל. העריסאן/לינטש געיגנט. בעדרום חתן כלה  1נייע הערליכע  

ë"½ôîî -  347-977-0037שטאק ארויף,  1בעדרום דירה,  1/2 1צו פארדינגען פאר גאנץ פסח א שיינע גרויסע 

Woodridge -  6,000 s.f. warehouse space available for rent. For more info, please call 845.517.4732

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

 917-828-5206פאר גוטע פרייזן, רופט  Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 
  917-635-4882רופט/טעקסט:  .$ א טיקעט150טיקעטס פון אינטערן רוקען דינסטאג נאכט פראנט רייע  2פארקויפן צו 

 347-433-8594עס ווערט געזוכט א פלאמבער פאר א חסידישע קעמפ רופט לאזט א קלארע מעסידש 

 TGT DISCOVERY 559-670-1858. הער זיך צו צו SUCCESSוועט ברענגן פאר דיר  Job/Lineאויסצוקלארן וועלכע 

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 

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
 −ëþ¹½î− ë” þó−þõê  ³õ®ô ñ"®ï îþêš (êð¼ñê¬) -  ¹½î− ³−ëí -  í"ñ¾  
 −ëþí¾ô ë” þó−−ì  ³õ®ô ñ"®ï μ−¾ñê -  ’ší μ−¾ñêí - ½"¾/ì"ò¾  
 −ëþðò−š½−ï ë” þöòìñê  ëîëñ ð"ëê ñ"®ï −îñí - ê"³  
 −ëþññí ë” þšì®−  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï ±"× - ë"³  
 −ëþ ó−−ìë” þ−³ë¾  −š−òîñê½ ð"ëê ñ"®ï - −ì ³þî³/¾"ìþíô ³"î¾ ½"ìô ó− -  ï"³  
 −ëþðîð ë” þíôñ¾  ê−®−ò−îî ð"ëê ñ"®ï ½þê¬ñê -  šîðšðí −ññ× ½"ìô - ð"¼³  
 −ëþšì®−  þ"ëþ¾ê  íê−®−ò−îî ð"ëê ñ"®ï îš−õ−®êõ -  óîñ¾ ¬õ¾ô ³"î¾ ½"ìô - î"š³  
 −ëþè−ñ¼ï ½ìòõ ë” þí¾ô  š½êñ ð"ëê ñ"®ï -  ïõ ³þ¬¼ ½"ìô - ð"ñš³  
 −ëþ¼¾îí− ë” þšì®−  ëî½êšô ñ"®ï μêš - ¬"½š³  
 −ëþñê×−ô  ó−ñí¼®ë ô"ô ñ"®ï −îñí - ì"õš³  
 −ëþóìòô ñðò¼ô ë”þ óîñ¾ êò×¾  ¾¬−îîêëî−ñô ñ"®ï öíê½þîê−ò¾ - ìô” šð® ìô® ³"î¾ ½ - î"×þ³  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:55
íôìí ±ò6:07

¾"þš öôï ¹î½8:55
ê"þè9:31
íñõ³ öôï ¹î½10:14
ê"þè10:38

³î®ì12:54
íñîðè íìòô1:35
íò¬š íìòô5:35

í¼−š¾7:42
³"þ8:54

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

àî÷ àáá/ ïéùåãé÷ 
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  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



Spotless car cleaning in Williamsburg $80    
Call to reserve 347-678-8596  

Once Again Dr. Feldmans office at 505 Flushing Ave will be open for braces cleaning 
Thursday from 6:30pm to 9pm and Erev Pesach from 9:00am, Fee $25. No appts necessary 

 

מיר האבן אריינבאקומען א נייע שיפמענט פון זייער 
 designer men’s shoeבאקוועמע 

Royal Family Shoes  
847 Bedford Ave. (this location only) 

צייטליכע דערמאנונג
 עריו"ט און חול המועד וועלן מיר זיין געשפארט!מארגן 

פילס א.ד.ג.  -" צו ערלעדיגן אלע אייערע סעלפאון געברויכן אויף חול המועד, ריהיינטגעדענקט "

מיר וואונטשען א כשר'ן לעכטיגן יו"ט פאר אלע אונזערע חשובע קאסטומער'ס און גוטע פריינט

  קען פאר אונז געבן די געלעגנהייטגלייכצייטיג ווילן מיר אייך באדאנ 
 אייך צו סערווירן א גאנץ יאר מיט אונזער העפליכע סערוויס



  יו"ט. הנחה לכבוד 13%ספעציעלע 
No minimum, No Coupons needed, you are all welcome!! 

Shimon’s Pharmacy  
115 Lee Ave. 
718-384-0234  

• Tablecloth, • Garbage bags, 
• Challah bags • Food storage bags • Recess bags 

~ New exclusive size perfect for מאסט   & מצות~     
~ HEAVY DUTY HI-CLARITY ~ WE DELIVER ~    

 אלע אונזער פלעסטיקס זענען "כשר לפסח"  
 ספעציעלע הנחה פאר בני תורה

Mann:  718-702-4306 

 Plastic 
  World 

 


