
   åøòèòå     μêîî¬−ô è−òîï ∞68 -∞84       èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞71 -∞87     èê¬−−þõ è−òîï ∞56 -∞87  

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 

  )ישעי'ב"ר ( וומס"בנ"י  ãòéøô éáö ìàåîùמו"ה  נ"י ìùøòä )בצלאלב"ר ( וומס"בנ"י  ãåã ÷àïäמו"ה 
  )אלימלךב"ר ( ירושליםנ"י  ïéùç áàæ ïøäàמו"ה  נ"י íåçð )משה יוסףב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîðééì÷ íééç íäøáàמו"ה 
  )יונהב"ר ( וומס"בנ"י  äèàø ïåòîùמו"ה  נ"י äùî )מרדכיב"ר ( ק"ינ"י ïâéåáðòìò íééç מו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ïåòîù ø"á êåøá éìúôðøòáòåå é"ð  ä"åî ç"åî úéááøòáòåå éëãøî äùî  é"ð262 Heyward 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àôàô8:15 

 ä"åî òùåé óñåé ø"á ìàåîù äùîñàøâ é"ð  ä"åî ç"åî úéááìäàèðøäò íééç íäøáà  é"ð196 Lynch 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷øåè183 ïðòô  úéøçù7:30 

 ä"åîéååàì ì"âñ äùî é"ð  
áï à"èéìù ùäàèî ø"åîãà ÷"ë  

ç"åî úéááà÷ðéôñ õ"îåã ö"äâä à"èéìù ,545 Bedford 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ùäàè144 ïàñìéåå  úéøá7:30 

 ä"åî á÷òé ø"á øæòéìàøòîéååù é"ð   ä"åî ç"åî úéááïééèùøòáìéæ éëãøî  é"ð1 Lynch

    íéàðú úáéñî     
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )עקיבא יצחקב"ר (  מאנסינ"י   ñééåå áééì ïîçðמו"ה  נ"י éìà')מיארמע - הרב יעקב ב( טראנטאנ"י  ìàøùé(éæéà) øòììéî מו"ה 
 íìåàáòãøàâï øàôà ñééã- éñðàî     (Shoppers Haven)   27 Orchard St 10952 

#13-176 

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  

μêîî¬−ô ë"íë 
þ−−ê ê"×   ’½ô 17 .May  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:25
íôìí ±ò 5:37

¾"þš öôï ¹î½8:38
ê"þè9:14
íñõ³ öôï ¹î½10:03
ê"þè10:27

³î®ì12:52
íñîðè íìòô1:35
íò¬š íìòô 5:49

í¼−š¾8:08
³"þ9:21



 בית רחל דרבינו יואל מסאטאר
 ‰Š‰‰‰Š‰‰‰Š‰‰‰Š‰‰ 

 

!דערמאנונג  

גייט אי"ה פארקומען  היינט   
די אויסנַאם וויכטיגע אסיפה פאר די 

טע קלאס '12טע און '11מאמעס פון   
8:30ן זאל פון פרדס צבי בשעה יא  

 יעדע מַאמע דַארף ּפערזענליך דָארט זיין!! 
 בעטן אייך נעמט עס נישט פַאר לייכט !!מיר 

  ~הוצאות 'בצל רבינו' ~ 
 זוכה געווען מיטצולעבן די 'ימים נוראים' בצל רביה"ק מסאטמאר זצ"ל? האט איר

 516-670-5823 -רופט אריין דאס איבערצוגעבן אויך פאר'ן נייעם דור 

שעה  3מער פון  delayאדער א  cancelationאון געהאט א  פון/צו יוראפיאר  6אויב זענט איר געפארן אין די לעצטע 
  און מ'האט אייך פון אמעריקא~ אויב זענט איר ארויסגעפארן  פאסאזשיר$ פאר יעדן 850קענט איר באקומען ביז 

  פון/צואויב זענט איר געפארן  - $ 1300נישט ארויפגעלאזט ווייל עס איז געווען איבערגעפילט קענט איר באקומען ביז 
 $718-475-1181  רופט: 900שעה קענט איר מאכן ביז 8מער פוןdelayאדער א cancelationאון געהאט אארץ ישראל



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþí¾ô  ¬þîõšòêþõ ±"ôîð ñ"®ï ðñ−¾®þêîî¾ - ï"×š³  
 −ëþšì®− š−ï−−ê ë” þëš¼−  ±−îîêþ−ï þõ×ô ñ"®ï ¬ìî¾ −îñí - ìô” êòô−íô êïþ ½ -  è"ôš³  
 −ëþöî¼ô¾ íôñ¾ ë (öî¾êþí)”þ óíþëê  öêþîîê½ë ô"ô ñ"®ï ó−−í¬þ¼îî -  ð−èô ð−ôñ³ ¾¬−þï¼ôô - ò"š³  
 −ëþí¾ô öôñï öþíê ë” þþ−êô  èþîëôêí ±"ôîð ñ"®ï ¹þêð½ò¼þõ - î"òš³ 
 −ëþ−ë® ë” þþ−êô  öêñ¾−ô¼þõô ñ"®ï - ë"½š³  
 −ëþñêþ¾− êë−š¼ ë” þþîðè−ëê þ¼ô−−í¬þ¼îî - êòî¬ñê ð"ëê ñ"®ï −îñ½¼þë - ì"®š³ 
 −ëþñ×−ô ñê−ì−  ê¬¼ñ¾−š ,êšêþšô ñ"®ï þ¼èþ¼ë -  ¾ô¾î þîêôí ñ¾ î³îìê öë -  ëîñêšô ê"−þ ð−ôñ³–   
 −ëþμñô−ñê ¹½î− íôñ¾  þ"ëšì®− ) ö−ñê¬½ ð"ëê ñ"®ï μê−ñê (ñîðèí öþíê ’þ î−ìê - ×"þ³  
 −ëþíòî−  þ"ëšì®−  ëî¾¬þîšô ñ"®ï -  èêþõ - ¬"ñþ³  
 −ëþëš¼− ¹½î− ë”þ þ¼ë þ×¾− óíþëê öí×í  ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ - ±−òï¼þë ð"ëê -  ëš¼−ñ ³ôê ½"ìô - ë"½þ³   

 −ëþ¹ñêîî ëêï ö−ô−òë öî¾þè  þêîîèòîê ±"ôîð ñ"®ï í¬¼òë - ¼"þ³  
 −ëþó−þõê íôñ¾ öôñï  þ"ëñê×−ô ëîð ¬îèò−−îî  ñ"®ïëê ð"êòõ−ñ  - −ð−ôñ³ôî −ëñôí ó" - ¼þ³ë"  
 −ëþîí−þô¾ ¹½î− ë”þ öî¾ô¾  ¼îîê½êš ð"ëê ñ"®ï ±−ñ¼þêš -  ê"îïì −ëê -  ðîôñ³ ³−ë ½"ìô - î"¼þ³  
 −ëþñêþ¾− ë”þ  šì®−íìô¾  ¬½¼þêšîë ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ë -  ³î¾îðš þ¾¼/ñêþ¾− ³î×ï ½"ìô - ¬"¼þ³  

 −ëþñ−š−−ì  þ"ëöî¾ô¾ ëš¼−  êñêõêëô ñ"®ï îîêþðêì - î"õþ³  
 −ëþêë−š¼ ë” þë−−ñ ëš¼−  −êšê¬ ,¼îîê−ô ð"ëê ñ"®ï þ¼½½êþ¬¾ öí×í - ï"õþ³  
 −ëþóîñ¾  þ"ëêò−ôñï íôñ¾  ëîš¾êþô ñ"®ï - ®"þ³ 

 −ëþó−−ì ’−³³ô ë” þ’−þê ìþï ë−−ñ ) ±¬−¾ëêð ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í (öêï¼þë - è"®þ³  
 −ëþ’−þê −ë®  þ"ë−×ðþô í¾ô  ñ"®ï −š½þîî¬ (ëîþêšô) -  ëî¾¬−ðþëô - ì"®þ³  

 öèþêôèê¬¾þ¼òêð - þ−−ê ë"×  
 −ëþíòî−  èþîëôêí ±"ôîð ñ"®ï −îñí - ®"³ 
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þñê−þï¼  êòñ−îîô ñ"®ï -  íðîí− óìñ ³−ë ½"ìô - è"®³  
 −ëþë−−ñ  þëîòêí −ô×ìô ñ"®ï è−³òêð - è"òš³ 
 −ëþ’−¼¾−  ëîòê− ,±−îîêò−ðô ñ"®ï −îñí -  ¾¬−þï¼ôô ð−èô/š"í¾¼ë ð−ôñ³ - ìô” ¾"ë−þí ³êîî® ½ -   ð"òš³ (í"× ê"−î)  

 −ëþ’−¼¾− ë” þþ−êô  š½òîñõô ñ"®ï -  ê"èôí ð×ò - î"¼š³  
 −ëþíôñ¾ ñê−òð ó−−ì ë” þóíþëê  êò½îëô ñ"®ï î½ò−õ (êþ¬îï −õê) -  ¾ðì ó¾ ½"ìô - ê"þ³ 
 −ëþ−×ðþô êèþ¾ ¾−îî−−õ ë” þñêþ¾−  ö−¬ê−½îíô ñ"®ï öêôð¼−þõ (ö−ïîþ) - ð"òþ³  
 −ëþþ−êô šì®− öî¼ô¾ ë” þ¼¾îí−  ó−ð¼þô ñ"®ï ìšîþ (êïñ¼ë) - ï"¼þ³  
 −ëþíôñ¾ þï¼−ñê ë” þëš¼−  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï −þðòêõñê - ìô” ê¾−ðš êë½í ³"î¾ ½ -  ®"þ³  

 --------  
 −ëþó−−ì ñêîô¾ ë” þ¼¬ò ö³ò í¾ô ¾êôêîî ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí - êñêš−ô - ð"¾³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -     òèñ÷øòèù éãïèàèìåæòø 

  347-623-1687מגיה מומחה, בר אוריין, עושה כל מלאכת הגה"ה, שיפור הלשון, ליבון הדברים, סידור הענינים וכו', במחירים נוחים, 

 929-287-0159ליכע שליח אויסצוזאגן תהלים וכד' ביים ציון פון הרה"ק מריבניץ זצוק"ל. ח ובנש"ק וועט זיין אייער פערזענאינגערמאן ת"
 845-570-2905מ. פריעדמאן  - $ 100א ראה"כ אין ב"ש וועט מאכן פאר אייך "תיקון הרש"ש" וואס האט באוויזן גדולות ונצורות ארויסצוגיין מן המצר, 

 718-450-9701#9רופט  .קינדערגארטן מלמד פאר תשע"ח דענסיעקספיר ןגעזוכט א

 We will open you a credit line from 100k-500k 0% apr 12/24 months. 929.355.6932  נויטיגט איר זיך אין קעש?
 718-522-3067. ביטע רופט hoodקערידזש מיט א גרעי  bugaboo beeאוועקצוגעבן לשם מצוה א 

 845-570-2905רופט מרת פריעדמאן . (מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעלעפאון)$ א נאמען 42 -שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 
 ל.מ. 347-930-9328 .זייער גוט באצאלט ,3ביז  10פון  ,רןוקומען צו פארן קיין וואדב ,מלמד פאר קליינע אינגלעך דנסעעקספיריאן געזוכט 

 917-685-6593נגערמאן מסדר זיין די מנינים וכו' טעקסט איפולע טיליאמסבורג זוכט א טאלאנוא גרעסערע ביהמ"ד אין ניי ו

 jobatmosed@gmail.comאמעיל רעזומעי  טער פאר גוט באצאלט.אסטריאדמינ טאסיסטענ ןת"ת אין וומס"ב זוכט א עא היימיש
íð−ëê ³ë¾í  -  347-228-5004פארלוירן די וואך זונטאג א דיימאנד רינגעל, רופט 

ë"½ôîî -  845-538-3621און פארטש, סקילמאן. בעדרום דירה מיט דיינונג רום  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פאר חתן כלה. רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -   ,347-314-5023הערליכע אפיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנט 
ë"½ôîî -  347-770-0208רופט:  .8מיר האבן סעק  ,בעדרום דירה 3דרינגנד געזוכט א 
ë"½ôîî -  347-633-0332מורטל. רופט /בעדפארד, בעליעוועיל דירותבעדרום  2און  1ברענד ניי 

ë"½ôîî -  24צו פארדינגען,  וומס"באפיס אין אלט א דעסק אין א Hour access    :718-812-4970רופט 

ë"½ôîî - Rent Reduced  -  347-875-0512דיינונג רום צו פארדינגען,  חתן כלה פארגעצויגן. בעדרום דירה מיט  2שיינע לעכטיגע 
ë"½ôîî -  646-239-9296חדשים, רופט  5בעדרום פורנישד דירה מיט בעק יארד, פאר  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  917-747-2138  )8(נישט סעקשן בעדרום פורנישד דירה אין סאוט סייד געגנט פאר בערך א יאר  3צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-693-1910בעדרום דירה. רופט  2בעדרום און א  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  :347-693-1910א הויז צו פארקויפן אויף לאפיעט, קעש דיעל. רופט  

ë"½ôîî - Retail/commercial space + bsmnt w/ windows, approx. 4000 s.f. w/ option to divide. C/T: 347-693-1910 
ë"½ôîî - Complete New 2 BR Apt. @ 291 Classon Ave - 917-881-4333 or 917-887-9251 
ë"½ôîî - Bsmnt office for rent. 400 s.f. Private entrance. Franklin/Willoughby. 718-864-0308 
ë"½ôîî - Basement office space for rent, 20x20. Call: 347-633-9199 
ë"½ôîî - Spacious 2 bedroom apt for rent for around a year. email: lynchapt@gmail.com  

ë"½ôîî - 1 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com

ë"½ôîî - Big nice 2 bedroom apt. ready to move in, basement, windows to back only, 718-624-5800 
ë"½ôîî - Large office consisting of 6 rooms available soon at the ODA Office Building 12 Heyward 3'rd fl. 845-537-0693 
ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099  

Kosher Suites - Luxurious Private short term Rentals, Call 929-277-8483 or Email Info@koshersuites.com 

Bushwick -  347-627-8282אפיס ספעיס צו פארדינגען, רופט  

Brooklyn - 12,000 sf office/warehouse space avail. - Bayonne NJ - (20 min. from Wmsbg) 10,000 sf. 718-436-2144x106 

Jersey City  - 5,000 s.f. for rent - 19' hi, new roof. $5,000 monthly, tax CAM included. 
* 6,000 s.f. yard paved, fenced, lights $3,000 per month. Call 201-677-2044 

−½òêô  -  צו פארקויפן אsemi attached townhouse  ,4200 845-499-9926רופט  .פ"ס 
−½òêô  - דיגע 'צו פארקויפן א הערליכע רחבותup & down  אין הארץ פון מאנסי, אויך אaccessory unit  845-217-0077+ בעיסמענט, רופט 
−½òêô  -  ל.מ. 845-558-6521 .+ א גרויסע בוידם און בעיסמענט )נעבן וויזניץ(פיללעס געגנט  306 ,רומיגע דירה 7צו פארקויפן א 
−½òêô  -  845-597-4372רומיגע דירה, פלאץ פאר פסח קאך, רופט  7צו פארדינגען א שיינע 

−½òêô  - 4 BR house for rent, 2.5 Bath, playrm, porch, laundry room. N. Cole. Call Broker 732-708-2004 / 845-263-4113  

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

−½òêô  - For sale, 34 Jill Lane -  4/5 bedroom townhouse in excellent condition, walkout 
basement, close to shopping and bus to city. Please call Leiby Moster 845 406-1470 

 845-659-7230אויב זוכט זוכט אין מאנסי א הויז האט איר שוין געפינען! רופט אייער היימישע ריעל עסטעיט אגענט 
זוכט איר צו קויפן א דירה אין מאנסי / ק"י אדער אומגעגענט? זוכט איר א פריוואטע הויז? 

 Exit Realty Venture 845-659-2168רופט דעם עקספערט ש. ראזענבערג 
Chestnut Ridge -  845-425-1728/845-248-1265  )10-3צווישען ( רופט .מעגליך אויך פאר איבער שבת ,הויז צו פארדינגען פאר שבועות פריוואטעבעדרום  4הערליכע 

−"š -  845-492-4949 )ר שבועותאפ .נישט עוועיל( ,טאג/וואך/חודש(נעבן ביהמ"ד הגדול)  רומיגע דירה אויף גארפיעלד 5צו פארדינגען א 
−"š - 845-248-1775 .פיקסטע בעיסמענט און נאך עקסטערסעאון א אויפג ,מיט א בודעם וואס מ'קען אויפיקסען ,רומיגע דירה 8 צו פארקויפן א טאפ פלאר 

îîêþèò−ôîñë -  347-986-6097שיינע גרויסע הויז צו פארדינגען פארן זומער. רופט 
îîêþèò−ôîñë -  ,845-325-2017צו פארדינגען א אויסגערישטע שיינע דירה פאר שבתים, נאנט צו שוהל/מקוה 
èþîëò−ôîñë -  ,ל.מ. 347-263-1327רופט א אויסשטאפירטע פריוואטע הויז צו פארדינגען פאר שבתים 



èþîëò−ôîñë  - 845-421-8627 .א פריוואטע נייע הויז צו פארדינגען אויפן זומער מיט א סווימינג פול, שיינע גראונד 

−"š - For sale - 2 apt. 39 Satmar. an 8-room and a 4-room apt. ready to move-in $920k. 50% owner financing 845-774-9690 
èþîë½ñêõ .½ -  917-697-4677מינוט גיין צום ישיבה.  4ס"פ,  4000בעדרום פריוואטע הויז,  7צו פארקויפן א כמעט ניי 

¾ïð−þðîêîî -  917-653-6010, וכל הקודם זכה. (היימישע יונגע קראוד) בעדרום באנגעלאוס 1צו פארדינגען 
½ñ−š½¬¼š -  347-563-5001וואכן פונעם זומער.  4-  3געזוכט צו דינגען א באנגלאו אין שאפראן קאנטרי פאר לעצטע  

Shabbos in Monticello -  Enjoy a peaceful Shabbos with your family in the new Heimishe Yishuv in Monticello, 845-397-2105 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  

- Schwartz Appetizing B.P .–  כדי צו פארזוכן די נייע טעם פון די הערינגען מיר מאכן איזעס.  free  ,718-851-1011דעליווירי צו די שולן/זאלן פון אייער שמחה 
 917-686-3635בחורים מיט עסן. רופט  20- 15געווארען עוועיליבל א קעמפ פאר 

 917-662-6685רופט  .QuickBooksוז קענען מ ,אינגערמאן פאר אפיס ארבעט דענסיעקספיר ןא ביזנעס אין וומס"ב  זוכט א

Now buying Chase and Amex points. Call: 845.517.1233 or email us: info@sellmymilesnow.com 
  קעיקס און חלות לכ' שבועות, GLUTEN FREEבאשטעלט יעצט פון אונזער פולע ליין דעלישעס  

  347-793-4057רופט 
Now selling GLUTEN FREE FLAKY DOUGH to make your own Cheese Delkelech 

 347-762-0470מענטשן, רופט  3פאר די ערשטע  off $100קלאס,  QuickBooksעס עפענט זיך א 
 347-370-9562געזוכט א בחור/אינגערמאן צו זיין אן אסיסטענט נאכמיטאג פאר א דעי קעמפ זומער אין שטאט  

Hamaspik day program in Williamsburg is seeking F/T male staff to work with special needs 
boys.  Driver’s license a plus.  Good pay plus benefits. Please call 718-302-3333 Ext 211 

 347-370-9562רופט  .מיט עקספירענס. mechanic shopגעזוכט א אינגערמאן צו ארבעטן/אנפירן א  

Paying top dollar for your Chase/AMEX platinum points. Email: points@LuxuryOnAir.com or call 917-588-5422 

DynamicListing: Best chance of your Amazon product success. We will write a Powerful 
SEO listing which will include, 1) A Strong Clever Title, 2) Five High Level Detailed Bullets, 3) Full 

HTML Detailed Description 4)All Relevant Search Terms. DynamicListing@gmail.com 347-796-0881 
 NS Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט

Walk in cooler/freezer, self-standing, 10W 15L 8H, 100 CU. FT. almost new, 
$15,000 or best offer, specs on demand. Call Anthony 917-635-4625 

 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קרעדיט קארד מאשינעןצו פארדינגען 
347-578-3459 .ראנטירטאביליגסטע פרייזן ג ,ן נעמט אן אלע ארבעט אין קאנטריארישעל עלעקטאפראפעשינ

Cleaning Best - For all your cleaning needs – moving – sewer – lowest prices in town. Call: 347-676-1644 

 718-662-0605 .גוט באצאלט ער,טיכטיגער אינגערמאן פאר פול טיים ארבעטסטאר אין ב"פ זוכט  - ארבעט געלעגענהייט

Midtown Camera - 5000 BTU Air Conditioner for $99.99 
 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 

 


