
 ðñîôþ−−ê: −þõî® μêîî¬−ô AM8:48  öîê11 šñìó− -  óî−ë :ì"þ’íî ’ð 

   íéëåãéù      
  )ארי'ב"ר ( וומס"בנ"י  øòâðéëåá éëãøî äùîמו"ה נ"י äùî  )יעקב"ר ב( וומס"בנ"י  øòðæàô ÷çöé ìàåîùמו"ה 
  )יחזקאל אביגדורב"ר ( וומס"בנ"י  ïøàäðééà ìùøòäמו"ה נ"י ìàåîù )יעקבב"ר ( וומס"בנ"י  ò äùîøòìãà àøæמו"ה 
  )ברוךב"ר ( ק"ינ"י  ñééåå øùàמו"ה נ"י ìàåîù íäøáà )זלמן לייבב"ר ( וומס"בנ"י  éìâ äîìù÷מו"ה 
  )אברהם חייםב"ר ( וומס"בנ"י  àáàè ãåã øéàî÷מו"ה נ"י ìøòá )אלעזרב"ר ( ב"פנ"י  ïàîèåâ øùàמו"ה 
  )הערשב"ר ( וומס"בנ"י  øò÷ðòù áééì ïøäàמו"ה נ"י éëãøî óñåé )חיים הערשב"ר ( ב"פנ"י  ïééèùðéøâ øæòéìàמו"ה 
  )חיים אליעזרב"ר ( מאנטריאלנ"י  ñàøâ ùéøòáמו"ה נ"י ìàðúð )אברהם שמואל ב"ר( ק"ינ"י  ì äîìùéøòâøòáðééåå áéמו"ה 
  )משה ישראלב"ר ( וומס"בנ"י  õéáåèåð ãåãמו"ה נ"י àôéì ìãðòî íçðî  )משהב"ר ( מאנטריאלנ"י  ïàîãìòô 'éøà óñåéמו"ה 

    øëæ íåìù    
ä"åî óñåé ø"á íéøôà äîìùïééèùéåìá é"ð  ä"åî ïúçøòîéååù áééì ïîìæ é"ð   åæ íéëøáà÷éðô  
ä"åî  íéøôà ìàøùéìùéô ø"áéëãøî àãåé ùèééã é"ð  ä"åî ïúçùèéååà÷ôòì ÷éæééà ÷çöé á÷òé é"ð   ÷éðôåæ íéëøáà  
ä"åî øòìãðòä êåøá ìàéúå÷é íäøáàé"ð  ø"áä"ò ìàéîçøé íçðî  ä"åî ïúçìòãðàâ áàæ ïéîéðá é"ð  ÷éðôåæ íéëøáà  
ä"åî ÷éæééà ÷çöé ìàåé ø"áäùî ùèéååà÷ôòìé"ð  ä"åî ïúçïééèùìøòô ÷éæééà é"ð   ÷éðôåæ íéëøáà  
ä"åî øòá íäøáà ø"á éëãøîøòèèàøé"ð  ïúçàãðàì äðåé áøä à"èéìù  ÷éðôåæ íéëøáà  
ä"åî 'éìà ïîçð ø"á ìàéøúë íéøôàììéøá é"ð  ä"åî ïúçìñòèù íçðî é"ð   ÷éðôåæ íéëøáà  
ä"åî 'éáåè ïøäà òùåéáï áåã á÷òé â"äøäõèéôùé"ð  ïúç÷éùèðàøàä óñåé íäøáà â"äøä à"èéìù ÷éðôåæ íéëøáà  
ä"åî ïäëä ïåòîùáéáö ïøäà áøä ïàîðééì÷ é"ð  ïúç÷àììàô ïøäà äîìù áøä à"èéìù  åà ìòä264 æåéä  
ä"åî ïðàîééð ùøòä ìãðòîé"ð  ø"á ä"ò óñåé ä"åî ïúçïàîèåâ ìàåîù é"ð    ìòäåà264 æåéä  
ä"åî ìàåé ø"á ìà÷æçé äùîêàøáé"ð  ä"åî ïúçùèéååà÷øàî ãåã ìàåîù é"ð    áåçìàáâðéùàìô/éñøàî 
ä"åî ïäà÷ ùøòä ìàåéé"ð ïáãåã øæòìà â"äøä  ïúçà"èéìù ùéô êìîéìà éáö â"äøä  èøò÷ãàåå146 ãøàååéòä 
ä"åî 'éáåè õøô ø"á ãåãõéáåèåðé"ð  ä"åî ïúçìà÷ñàã 'éøà ìàôø é"ð    õéðæéåå186 ññàø  
ä"åî óìàåå äùî ø"á 'éøà éáöíàìôé"ð  ä"åî ïúçõèøàååù 'éøà íééç é"ð    éáö úùåã÷389 éáàìéåå 
ä"åî ðòè ìàåéíéåáðòé"ð áïà"èéìù àðøàè ã"áà â"äøä  ïúçäîìù â"äøä  à"èéìù øòãéååø"äçàúä õ"îåã  ñðòãøàâ éì ì"èé÷  
áøä íéåáðòæàø ÷çöé éåì à"èéìùáïà"èéìù ãðàìååéì÷î ø"åîãà  ïúçà"èéìù èäåöðàì ÷"ãáà ö"äâä  ãðàìååéì÷  
ä"åî áééì ïîìæ ø"á êìîéìà á÷òéïéøâé"ð  ä"åî ïúçïàîáìòâ øæòéìà äîìù é"ð    óéðùèòø÷118 øòôåä  
ä"åî íåìù ø"á ìàåîùâðéøãìàâé"ð  ä"åî ïúçìòæéåå ïøäà é"ð    íéøôà øòù800 åèééå  

  

  קהל בני יששכר
  דקיוויאשד

  פענן 255

  בפרקי אבותידרוש  פרשת שמיניהננו להודיע שבשבת קודש 
  הרה"צ מאיר איתמר רוזנבוים שליט"אבבית מדרשינו 

  שמעו ותחי נפשכם -. אחה"צ 7:15בשעה אי"ה 

  ביהמ"ד
 תולדות רפאל 

  קאשוי

  בפרקי אבותיתקיים אי"ה השיעור  החל משבוע זאת
  ע"י הגה"צ אב"ד ור"מ שליט"א
  חצי שעה קודם זמן הדלקה"נ

íéðîæ   ÷"ùò  ÷"áù  
þì¾í ³îñ¼4:564:54
íôìí ±ò6:086:06

¾"þš öôï ¹î½8:558:54
ê"þè9:319:30
íñõ³ öôï ¹î½10:1510:14
ê"þè10:3910:38

³î®ì12:5412:54
íñîðè íìòô1:351:35
íò¬š íìòô5:355:35

í¼−š¾7:427:43
³"þ8:548:55

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 

7:27  
8:55 

ö½−ò í"×  ’½ôñ 21 .Apr 
   ï"¼¾³             17'  

#13-154 



   øëæ íåìù - èëàð êàåå   
 ä"åîùøòä ïøäà  

áï ãåã ìàøùé â"äøä ñòðòôøàä é"ð 
 ïúçíéåáìèééè äçîù â"äøä à"èéìù 

 ã"îäéááíéðîæäå ìàøùé  
 åúøçîì î"éøáäå 

 ã"îäéááì"ðä  úéøçù9:00 

 ä"åîיעקב אלעזר  
  é"ð ץ"כá ïøäà áøä הכהן

ïúç  ä"åî ìëéî)à"øá( ãìòôðéøâ é"ð 
 éúéáá37 South 10 #2-A (Domsey)  

îì î"éøáäå åúøç 
 äòùá ì"ðä úéáá12:30 

 ä"åîéëãøî  
ø"á  éáö êåøáóôàìéô é"ð   

 ä"åî ïúçùèéååà÷ôòì øùà óñåé é"ð 
úéáá ç"åî 161 Ross  

åúøçîì î"éøáäå  ã"îäéáá
 úéøá ÷éðôåæ íéëøáà12:00 

 ä"åî ìàåé íäøáàááøä  
 ïåòîù íééç ïáåàøâøòáðééèù é"ð  

 ä"åî ïúç÷éìàî ïåùøâ è"åé é"ð  
úéáá ç"åî 840 Kent (Park/Myrtle)  

 åúøçîì î"éøáäå 
 äòùá ì"ðä úéáá12:30 êøòá 

áåðéã ã"îäéáá úéøçù  

      áåè ìæî úëøá      
  כברכת ידידו פ.א.נ. -הולדת בתו למז"ט לרגל  מוה"ר נחמן כהנא שליט"א סופר סת"םלידידינו 

 תלמידיו בכיתה ח' סאטמאר טרופ :המברכים .לרגל הולדת בתו למז"ט הרה"ג חיים דניאל ווייס שליט"אלכבוד 

  11:00בשבתות הקיץ בשעה זמן תפילת שחרית  -   הויז סט 180קרעמניץ ביהמ"ד נחלת אהרן



      ùåãé÷      
ä"åî øòá á÷òéá ìàéçé áøäøòôééìé"ð  ïúçà"èéìù ùèéååà÷æééà êåøá íééç áøä   éáö ìäà24 éðãàø èééåå)/(èðò÷ 
ä"åî ìàåé ø"á'éáåè ñééååé"ð  ïúçòèìàåå ìéùèðà áøäø à"èéìù  

àøèééð íìåà  
535 ãøàôãòá  

ä"åî àéñåæ éëãøî ø"á éáö øæòìàñééåå é"ð  ïúçòèìàåå ìéùèðà áøäø à"èéìù  

ä"åî äùî ïåòîù ø"á éáö øæòìàñééåå é"ð  (é"÷) ä"åî ïúçõèøàååù ìàåé é"ð   

ä"åî ÷çöé ìàåé ø"á òùåé êåøáãìòôðéøâ é"ð  ä"åî ïúçïàîãòéøô ïàîñåæ ìàåé äùî é"ð    øãðñëìà141 ññàø  
ä"åî ושעאברהם יה ø"á éáö íééç)ïàãðàì( שפיטץé"ð  ä"åî ïúçøòùéô àôéì é"ð   ïåéøôà(àðñàø÷)  
ä"åî ÷çöé ø"á êìîéìà äîìù÷éìâé"ð  ä"åî ïúçïäë ùéã÷ óñåé é"ð   ãàøà  
ä"åî òùåé ø"á ìàåîù ãåã÷éìâé"ð  ä"åî ïúçøòðéåå éëãøî óñåé é"ð    ïéèùøåáùæãéìèàø/éñøàî 
ä"åî øéàî ìãðòî ø"á êåøáïééì÷é"ð  ä"åî ïúçïôøà÷ 'éîçð äùî éúáù é"ð    ãàñ÷éá616 ãøàôãòá  
ä"åî ùøòä íééç ø"á 'éøà àãåéïàîãòéøô é"ð  ä"åî ïúçïàîãìàåå ïåòîù é"ð    áìñøá306 ùæãéìèàø  
ä"åî ñééåå ìàéðã íééçé"ð á ì"æ âéìòæ øùà áøä ïúç áøä à"èéìù ùèéååàáòì ÷çöéùãéøãàåå é"ä÷ã áø  ñàãàä649 ãøàôãòá  
ä"åî ìãåé ø"á 'éøà ìåàùøòáìéæé"ð  ä"åî ïúçã ïåòîùåàé÷ñðéù é"ð    õéðæéåå6 éì  
ä"åî íééç íäøáà ø"á ìà÷æçéàãåé ìòåîàùé"ð  ä"åî ïúçïéøôìééä ñçðô íåìù é"ð   õéðæéåå6 éì  
ä"åî íäøáà ìàøùéá éëãøî øùà áøäïéáåø é"ð  ïúçâøòáðòæàø ÷çöé áøä à"èéìù  ïòöèééåå118 ïéì÷ðòøô  
áøä ïîçð ø"á á÷òé áøä)ïôøòååèðà( àðäë é"ð ïúç à"èéìù êéìîééä éåìä 'éìà äùî áøä  ïòöèééåå118 ïéì÷ðòøô  
ä"åî äîìù íééçáïòùéìà â"äøä àìå÷òñ é"ð  ïúçáåùèéãéæ ø"åîãà ÷"ë-à"èéìù íéãøç  íéãøç143 éðãàø  
ä"åî íééç äð÷ìà àãééæ ø"á óñåé êìîéìà÷òùèàìàôé"ð  ä"åî ïúçñééåå äùî ìàøùé é"ð   íéãøç143 éðãàø  
ä"åî ïéîéðá ìàøùé ø"áíééç íäøáà ïééèùðòèëéìé"ð  ä"åî ïúçïôøà÷ ÷çöé á÷òé é"ð   âøòáñãðàì226 æåéä  
ä"åî óìàåå ïåòîù ø"á øæòéìà àãåéùèéååàáà÷àéé"ð  ïúçäøä"èéìù àãðàì øéàî ïåòîù â"à   èåäöðàì565 âðéùàìô  
ä"åî áåã øëùéáá÷òé áøä õéååøåäé"ð  ïúçà"èéìù áéåèìò÷øòè ùéøòá ìà÷æçé áøä   õéìòî653 ãøàôãòá  
ä"åî õéååøåä êìîéìàé"ð á ïà"èéìù õéìòî õ"îåã â"äøä  ïúçéòùé ïøäà áøä'  à"èéìù ùéôèàðñòùè 'é÷æçé áì ã"áà -ùèéø  õéìòî653 ãøàôãòá  
ä"åî ùøòä éìúôð ø"á àâøù ìà÷æçé íééç)é"øá( ÷àèùðééååé"ð  ä"åî ïúçïäà÷ øòá øéàî é"ð   ÷øàîééð260 éñøàî  
ä"åî àøéôù äîìù íäøáàé"ð  ø"áä"ò øéàî ÷çöé  ä"åî ïúçõèøàååù ïäëä ïøäà é"ð   íìåò úåáéúð205 äæåé  
áøä âøòáæðéâ äðåé øæòìà à"èéìùòååéìàååñ'ã ÷çöé úéá ã"îäéáã áø áïà"èéìù èñåçî ø"åîãà ÷"ë  ïúçà"èéìù áåìà÷î ø"åîãà ÷"ë  òååéìàååñ493 ÷øàô  
ä"åî ìàåé ø"áà ïøäà íäøáäèàøé"ð  ä"åî ïúçïàîøòëéæ àôéì é"ð    ïéùèåèñ12 èøàååìàåå  
ä"åî áéåè ìéôà÷ á÷òéé"ð  ø"á éëãøî éìúôð áøä)à"èéìù áåìà÷î ø"åîãà ÷"ë ïá(  ïúçéñðàî éòùøàôî ø"åîãà ÷"ë à"èéìù  áåìà÷188 æåéä  
ä"åî àðäë äîìù é"ðáéáö íçðî áøä à"èéìù âøåáñìøà÷ õ"îåã  ïúçåå êìîéìà éìúôð áøä ìäàùâààèôà íéîùì øåà ã"áà  âøåáñìøà÷609 ãøàôãòá 
ä"åî íàèùøáìä ãåãé"ð ïáïàãðàì øàîèàñ ã"áà ö"äâä à"èéìù  ïúçøòâøòáðòæàø ïåòîù ìàøùé áøä à"èéìù   ãùàéååé÷255 ïðòô  
ä"åî áééì á÷òé ø"á ïéîéðá ñçðôùèéååàáà÷àéé"ð  ä"åî ïúçàãåé êåøá )ã"ùøá( õðàâ é"ð  ìàåé úåìäú ì"èé÷  
ä"åî ìùéô íéøôà ìàøùé ø"á íåìù íäøáàâééååöðòæàøé"ð  ïúç ä"åîïééèùðéáåø óñåé íäøáà é"ð  ìàåé úåìäú ì"èé÷  
ä"åî éåìä ìàåéá éëãøî 'éìà áøäøòùéô é"ð  ïúçïà÷ìàåå ã"áà à"èéìù  ïàøôàù  
ä"åî  ùøòä íééç ø"á 'éøëæ íäøáàêàáðæééà é"ð  ä"åî ïúçùèééã ìùéô é"ð   ìàøùé úéøàù  

249 (øòôåä/ôòé÷) éñøàî  
ä"åî ñàøâ ïäëä á÷òéé"ð á ïà"èéìù ùéìòñ ã"áà  ïúçà"èéìù ïàøáéà ã"áà   ùàîøàù136 ññàø  
ä"åî äîìù ø"á íøîòïàîñòèàâé"ð  ä"åî ïúçøòãðàñ àâøù é"ð    íéøôà øòù800 èééåå  

      ÷"ùöåî èëàð êàåå      

 ä"åî óìàåå äùî ø"á'éøà éáö íàìô é"ð
ä"åî ç"åî úéááõèøàååù 'éøà íééç  é"ð168 Skillman 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå éáö úùåã÷389 éáàìéåå  úéøçù8:30 
 

  בשב"ק חל היארצייט של הבחור משה יצחק בן חיים יעקב ע"ה גרינפעלד
  נא ללמוד משניות לטובת נשמתו

 
 תורה ויראה דרבינו יואל מסאטמאר - ישיבה קטנה ח"ג 

  בהנהלת הרה"ג מוה"ר יעקב מאיר וויזענפעלד שליט"א
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 מודעה חשובה!
 על כל פרק האשה נקנית ממסכת קידושיןהננו בזה להודיע שהבחינה הגדולה 

 ר"מ בשיבת תולדות רפאל אצל הרה"ג מוה"ר רבי יואל שווארץ שליט"א,
 בבית המדרש בבנין עסטרייכער-תתקיים אי"ה ביום א' טהרה, כ"ז ניסן הבעל"ט

  הישיבה הנהלת -ונא להופיע בזמן -אחצה"ר  2:00בשעה 
 

 
מוה"ר יהושע העשיל בן הרה"ק ר' יצחק יואל ראבינאוויטש זצ"ל מארגן שב"ק איז די יארצייט פון הגה"ק 

 ר כ"ו ניסן תרח"צ.אדמו"ר ממאנאסטריטש, נפט
  א אדם גדול למאוד בתורה ועבודה, ער און גרעסטער רבי אין יענע תקופה, זייענדיגסטער איז געווען דער על

 אסאך אידן האבן געזעהן אפענע ישועות אויף זיין ציון.
רא ביה"ח (וואס געפינט זיך אין מאנטיפיו פארמיטאג צו זיין ציון 11:00א באס וועט אי"ה ארויספארן זונטאג 

 917-656-1994פאר אינפא. רופט:  - פון לי קאר. ראסס, בראשות הרב יונה לאנדא שליט"א ספרינגפילד ל.א.) 
 

  718-388-3273לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ,  ,outfitsאון ברית  poyaגמ"ח פאר נייע הערליכע 



ונחוצים למצוא  לבחורי חמד ירא השם המבוגריםמפני הצורך הגדול של עם הרב למצאות מקום הגון  - מודעה חשובה
ולנסוע בפרשת דרכים של אווירא דארץ הקודש  מוכרחים לצאת ולהסתכןום חוסר למצוא מקום הגון ישיבה כדי ערכם, ומש

על כן באו עכשיו המשתדלים לזכות הרבים ועלה בידיהם דבר המספיק  - שלטוב 'וח"ו וגם לרע' יכול למחכים. 
אברכים מופלגים בתורה ויראת בסדר לימוד בחבורה וישיבה בד בבד עם ת"ח  למלאות משאלות לבם של ההורים ומחנכים

ה', גם עם אפשרות לשיעורים ע"י מגידי שיעור למדנים מובהקים. בפיקוח והשגחה ע"י אחד מגאוני הרבנים הידוע בהצלחתו 
מיועד רק לבחורים יראי שמים, מבקשים, הרוצים ליהנות מזיו  -ל מלא "אש - להיות משפיע גדול בדורינו בדרך ישראל סבא. 

  718-300-3642המעוננים יתקשרו להרב חיים דוד שווארטץ :  -ונקיים מכל השפעות חיצוניות  התורה טהורים



 

 

 
וועט נישט זיין קיין אזוי ווי די יארצייט געפאלט אויס די אנדערע וואך רעסטיר: עער"ח ק

 347-268-8329רופט  ביטע פארן אויפן יארצייטאויב ווילט איר נסיעה ער"ח. 
  718-436-1002אדער רייכבערג טרעוול 

 

  7$פרייז  - אל משה ופון וי 6:30און  4:30אום דינסטאג  א באס וועט פארן ניץ:בער"ח רי

 

 
  ישעי'לע זי"ע אין קערעסטיר  הרה"ק ר'בביתו נאוה קודש פון  -שבת יארצייט ג' אייר 

  347-268-8329רופט "הכנסת אורחים קערעסטיר" 
 

 

 

 

 



  שב"ק טאר מען דאס נישט ליינען     די אדווערטייזמענטס איז נאר פאר עש"ק,

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã  
  יער בחור קען נאך יא מצליח זיין!אי

זייט אים מסדר אין א  ?האלט איר איז אייער בחור האט כשרונות אבער איז דאך נישט מצליח
  347-831-6196רופט  .ישיבה וואס וועט ארויסברענגן זיינע כשרונות

 347-560-4892ז זיין פונקטליך", וגעזוכט אינגעלייט משלים צו זיין א מנין אין א תלמוד תורה, שיין באצאלט, "מ

  718-852-1547רופט א.ב. פריעדמאן  .מענדיגע דינסטאגופלעצער ביי די שיעורים פון מרת ר.ל. געלבמאן וואס הייבט זיך אן ק 3- 2. לעס איז נאך עוועי

  917-613-9931פון א בעדרום סעט  armoireגעבן א ברידזש סטייל אוועקצו - לשם מצוה

  #3 646-205-1111פאון רופט -ם סמארטעזשעס וועגן די שעדליכקייט פונדעצו הערן די באקאנטע גאר געשמאקע מעס

 שידוך ועוד)(סגולה לדירה,  - 718-851-5838[אויב ברענגט איר אריין געלט פאר חולי ישראל] רופט:   "שילוח הקן בחינם" 

ë"½ôîî -  347-423-1033רופט ארי'  .גרייט אריינצומופן ,מיט דיינונג רום(קעגן נייטרא חדר) בעדרום דירה, בעדפארד  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî  - 718-415-7437רופט  ,ס.פ. פלעט 2000 ,צו פארקויפן א קארנער הויז  

ë"½ôîî - 1 & 2 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com 
−½òêô  -  ביה"כ,  3בעדרום + פלעירום,  7הויז  פריוואטעצו פארדינגען אlake view 845-517-7928חדשים,  6, וועט זיין גרייט אין 

−½òêô  - For sale! Great investment on Rt. 59 mixed use building, 20 parking, great exposure, great income potential. 347-770-5549  

−½òêô  - New construction Townhouse for sale in prime area near grocery and medical center etc. 347-436-6969

îîêþèò−ôîñë/−"š - 347-461-8195רופט  8מופן גוט פאר סעק. טע הויז אין בעסטען געגנט גרייט אריינצואווצו פארדינגען א הערליכע פרי 

−"š - For sale, 2 apt. 39 Satmar Dr. an 8-room apt. and a 4 room apt. Ready to move in. $920k. 845-774-9690

½ñ−š½¬¼š - Luxury summer houses available for summer - Fallsburg / Woodridge / Monticello. Please call 845-774-9690  

Part-Time Manager that could take care of maintenance, with experience, with a car. Email resume to officejob162@gmail.com/ 718-234-5900, # 225 

  347-228-5625רופט  .אויך מעגליך א גאנצע טאג ,טיים ארבעט-איינער איז גרייט צו טוען פארט

GRAPHICS COURSE by Baily Biederman For Women & Girls. New class starting Wednesday, April 26. 866-721-7871 

CPR/First Aid/ קומענדיגע וואךהייבט זיך אן   - לייף גארד קורס,  
  347-770-5051 .איר קענט נאך ענדיגן פארן זומער



 


