
   åøòèòå     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞71-∞90     èê¬−−þõ è−òîï ∞55-∞87     š"ë¾ è−òîï ∞52-∞67  

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 

  )הערשב"ר ( ק"ינ"י  ãòéøô 'éìà äùîמו"ה  נ"י àãåé äùî )גרשון מענדלב"ר ( ק"ינ"י  ìàøùé ïàîééðמו"ה 
  )חיים פנחסב"ר ( ק"ינ"י  ìáéååö íéøôà äîìùמו"ה  נ"י øòá øëùé )משהב"ר ( טאהשנ"י  ìòâøà ìëéî ìàéçé íåìùמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ùéøòá ø"á íåìù 'éòùéïééèùøòáìéæ é"ð  ä"åî ç"åî úéááì÷ðàøô ñçðô  é"ð159 South 8 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòôåä7:30 

 ä"åî éáö á÷òé ìàåé ø"áìãðòî ïééèù÷ò é"ð ä"åî ç"åî úéááàãðàì áàæ äîìù  é"ð51 Ross St. #4-F 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ùäàèïàñìéåå  úéøçù8:00 

 ä"åî àôéì ø"áìùøòä øòðøòì é"ð  ä"åî ç"åî úéááñéåø÷ éáö 'éîçð  é"ð139 Hooper 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåçìàá9:00 

 ä"åî ìàåîù ø"áíçðî ìñòèù é"ð  ïúç ä"åîøòöèéôù øæòìà íééçé"ðéúéáá , 150 Middleton #4-A 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïàîééøô8:15 

    íéàðú úáéñî     
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )שמואל יצחקב"ר ( וומס"בנ"י  ïäà÷ êåøá øéàîמו"ה  נ"י óñåäé  )ישראלב"ר ( מאנסינ"י  õèøàååù 'éìãâ íééçמו"ה 
  íìåàáæé÷øàî éã

  היום יתקיים שיעור בענין ספירת העומר השתוקקות 
 בערב 10:00בשעה לינטש  45 טעטה בביהמ"דשליט"א  דוד הרשלרע"י  הגאון החסיד ר' 

   שיעור נפלא בפרשת השבוע - מערכת דרך אמונה
"מלא חפניים חיזוק באמונה ובטחון וסיפורים נוראים מהרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע"   

 מינוט 65אורך השיעור  - 1דריקט  718-298-3717

  א פרייליכע מעלדונג פון "חברת תהלים
 עש"ק בביהמ"ד הגדול דקיט"ל

  תהלים דעם קומענדיגן ערש"ק פרשת בה"באלע קינדער וואס וועלן קומען צו חברת 
 .און אויך קומענדיגע וואך פרשת במדבר, וועלן באקומען ערב שבועות ביי חברת תהלים א הערליכע מתנה

 אויך ווערן אויסגעראפלט סערטיפקעטס פון "אוצר" ספרים געשעפטוועט יעדע וואך 

 ביהמ"ד תולדות יהודה ד'תלמידי סטוטשין
 הננו בזה להודיע שכ"ק מרן רבינו שליט"א ישבות בעירינו בשב"ק זו הבעל"ט.

#13-177 

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  

èê¬¾þ¼òêð ë"íë 
×"ë þ−−ê   ’½ô 18 .May  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:24
íôìí ±ò5:36

¾"þš öôï ¹î½8:38
ê"þè9:14
íñõ³ öôï ¹î½10:02
ê"þè10:26

³î®ì12:52
íñîðè íìòô1:35
íò¬š íìòô5:50

í¼−š¾8:09
³"þ9:22

12:00



 אויפצוהייבן א קאל #1 דרוק 177פין  712-432-8774אפשר לשמוע בטעל.  [הנלמד בכל יום בבית קויפמאן] הרה"ג ר' יודא לייב פליישמאן שליט"אהשיעור של 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −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−  ñ"®ï −îñí ëîòê− ,±−îîêò−ðô -  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  ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí¾êôêîî - êñêš−ô - ð"¾³  

 öèþêôèê¬−−þõ - þ−−ê è"×  
 −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− ë”þ ’−þê ë−−ñ  ëîò−ð ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ -  −îñ ³¾îðš ð−ôñ³ - ð"¼š³ 

 −ëþñê−þï¼ ë” þñ−îîòêï  èþîë¾¼þõô ñ"®ï ö−ñ−þë -  ó−¬¾ −ðîô¼ ð−ôñ³ - ì"¼š³  
 −ëþ¹½î− ë” þöî¼ô¾  ö−−ðþêîî½−îþè ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õò¼ïêþ - ¬"®š³ 
 −ëþþ¾ê óíþëê ë [−¾ê]” þðîð þï¼−ñê  èþîë¾¼þõë ô"þ ñ"®ï þ¼ñ¾þ−í - ë"ôþ³  
 −ëþöôñš ½îô−òîñš þ"ë  ñ−îîòêï ñêîô¾ ¬¼è−½ô ñ"®ï êòí×– ¬"òþ³  
 −ëþ íôñ¾ í¾ô þ"ë−ë® ½−−îî  ±−îîêšêþô ñ"®ï -  ¾−ñ¼½ô ó−−ìí þîþ®í ð−ôñ³ - ½"þ³  
 −ëþšì®− š−ï−−ê ë” þöþíê  ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ ñîîê¾ -  ó−òô¼ò −¼¬ò ½"ìô - ð"¼þ³  
 −ëþþðò½×ñê  ö¼þêôêš ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëò−−¬¾ öí×í -  ¾ê ³îþîêô ½"ìô - ¬"¼þ³  

 --------  
 −ëþ¹½î− óíþëê ë” þñê−³îš− þ−ò ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò¼¬×−ñ - ðê¾¬ê - ð"¾³  
 −ëþþï¼−ñê íôñ¾ ë” þñêîô¾ í¾ô ) −ñêí−ô¼½ ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼¬¬êþ (−òê½êš - ð"¾³  

 −ëþšì®− ê¾îï óñî¾ô ë” þþï¼−ñê óîñ¾ ) ñ"®ï óê¬¾þëñí (¬þ¼õ®êþ - ð"¾³ 

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

ן סאוט אמעריקא און א יצו זיין א צוריקעס איז מיר אויסגעקומען א שטיק צייט 
העלפן בויען  איםהיימישע משפיע אויפן פלאץ האט מיר געבעטן אויב איך קען 

צו גיין. א פלאץ פון  אונט וון די געגיא אלע"ע איז נישטדי ארטיגע מקוה טהרה. 
  הונדערטע משפחות יראים ושלמים.

 845-662-1505אויב קענט איר העלפן ביטע מיך רופן אויף 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

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

  Myrtle - 718-855-6900 654 בית הבתיםמיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. 

 1424עקס.  718-302-7500לאו, ביטע לאזט א מעסעדזש מחנה וויען פארקסוויל, זוכט א מלמד פאר כתה ח' מיט א באנגע

 718-522-5139 .ןאגוטע קאנדיש .moversקט מיט ידארף ווערן אויפגעפ ,בעדרום סעט אוועק צוגעבען א מעסטער

 We will open you a credit line from 100k-500k 0% apr 12/24 months. 929.355.6932  נויטיגט איר זיך אין קעש?
 jobatmosed@gmail.comמעיל רעזומעי יא טער פאר גוט באצאלט.אסטריאדמינ טאסיסטענ ןת"ת אין וומס"ב זוכט א עא היימיש

 לאזט מעס. 1424עקס.  718-302-7500מחנה וויען פארקסוויל זוכט מלמדים פאר כתות ג' ד' ה' און ח' צו קומען צו פארן יעדן טאג, גוט באצאלט, 
  845-570-2905פריעדמאן  - $ 100"תיקון הרש"ש" דורך א חשובע ראה"כ,  - $ א נאמען  42שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי", 

 #1315 718-431-9595א חסידשע קעמפ אין ס. פאלסבורג זוכט א כתה ו' מלמד גוט באצאלט אן א באנגעלאו. 
 לאזט קלארע מעס. 347-460-9893ב', רופט  - קינדערגארטן און כיתה א'  - רסערי וגעזוכט א עקספיריענסד מלמד פאר נ - ומאנטיסעלא

ë"½ôîî -  347-770-0208רופט:  .8מיר האבן סעק  ,בעדרום דירה 3דרינגנד געזוכט א 
ë"½ôîî -  845-538-3621בעדרום דירה מיט דיינונג רום און פארטש, סקילמאן.  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-743-0580רופט: בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פאר חתן כלה.  1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî -   ,347-314-5023הערליכע אפיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנט 
ë"½ôîî -  718-522-1742רופט  אין ניי וומס"ב. בעדרום דירה 1צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  134געווארן עוועיל. עטליכע אפיסעס אין Broadway :845-492-4591. רופט 
ë"½ôîî -  347-871-6659פארדינגען, דיוויזשאן/ווילסאן, האט א סטאר פראנט. סטאר צו 
ë"½ôîî -  2  ,347-566-1437שטאק ארויף. וואלווארט/מורטל. רופט:  1בעדרום דירה צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  917-696-4566בעדרום פורנידש דירה צו פארדינגען פאר חתן כלה. רופט:  1א 
ë"½ôîî -  646-239-9296בעדרום פורנישד דירה מיט בעק יארד, רופט  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  לאזט מעס. 347-585-7892 בעדרום דירה, טרופ/לארימער געגנט, גרייט אריינצומופן. 1צו פארדינגען א שיינע 
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 - Spacious office or small apt. to rent, Throop/Walton area, Brand new, could be divided into 2 offices. 347-452-1880 
ë"½ôîî - Retail/commercial space + bsmnt w/ windows, approx. 4000 s.f. w/ option to divide. C/T: 347-693-1910 
ë"½ôîî - Beautiful brand new 2 bedroom apt Domsey for rent, ready to move in. Call: 917-635-2414 
ë"½ôîî - Brand new fully furnished studio and 1 bedroom apartment in Domsey, available by day or week, also avail. For Shavuos. 917-635-2414 
ë"½ôîî - 2 Brand new connected offices still avail 2th floor at 40 Penn with big windows. 917-515-2044

ë"½ôîî - Private cubicles with chair & desk for rent on myrtle. Call 917-588-7937  

ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099 
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 

Looking to rent approx. 10x10 storage space in Wmsbg area or close by. email: shemvaiver@gmail.com 

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  - 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 .ם און בעיסמענטע+ א גרויסע בויד )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  -  718-759-8689 .ן צענטער פון מאנסייס.פ. א 2000 אובעדרום קאנד 4צו פארקויפן א גרויסע הערליכע 

−½òêô  -  צו פארדינגען אluxury 1   בעדרום דירהfully furnished 347-385-0650 .. פאר שבועותלפאר די זומער/וואך/שבת, עוועי 
−½òêô  -  בעדרום הויז פון  5צו פארדינגען אMay 30  ביזJune 3. 845-425-3648: רופט 



−½òêô  - Brand new condo for sale. Calvert/306 area 2750 s.f. 845-293-2239 L.M. with name 
−½òêô  - Beautiful 4 bedroom condo + bsnmt + 2 bedroom legal tenant with private grounds. Call/text 347-642-2024 
−½òêô  - 1) Custom colonial on almost 1 acre w/ potential income. Near shtiebels. 2) House/Lot in Ellish area. Pls call 917-843-3022 
−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 

−½òêô  -  ביה"כ, לאנדרי רום, סענטרעל  3בעדרום דירה,  4צו פארדינגען א רחבות'דיגעA/C .845-352-4686, גרעניט קיטשען, גרויסע פארטש 
Chestnut Ridge - 5  ,עיקר 0.75ביה"כ אויף  2בעדרום הויז צו פארקויפן  Open House Sunday May 21 1-3pm 11 Madeline Terr. 718-288-3696

New on the market in Monroe won't last - 7 room apt. 2000 s.f. in עצי תמרים   excellent location.  347-827-0362 lv. msg −"š -  

îîêþèò−ôîñë/−"š - 347-461-8195רופט  .8גוט פאר סעק.  ,גרייט אריינצומופן ,טע הויז אין בעסטען געגנטאצו פארדינגען א הערליכע פריוו 

îîêþèò−ôîñë -  347-986-6097שיינע גרויסע הויז צו פארדינגען פארן זומער. רופט  

îîêþèò−ôîñë - ל.מ 347-382-0252אקעי.  8טע הויז, גרייט אריינצומופן, סעק. שפריעצו פארדינגען א הערליכע גרויסע איבערג 
¾ïð−þðîêîî -  917-653-6010, וכל הקודם זכה. (היימישע יונגע קראוד) בעדרום באנגעלאוס 1צו פארדינגען 
öþîëðîêîî  -  347-988-9644בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען.  1בעדרום באנגעלאו צו פארקויפן. אויך א  2א שיינע גרויסע 

îêñ¼½−¬òêô -  845-262-0425+ בעטן, אלעס צוגעשטעלט, מנין מקוה אויפן פלאץ. 12 ,ויז צו פארדינגען פאר שבת/שבועותבעדרום ה 4א פריוואטע גרויסע  

îêñ¼½−¬òêô -  ל.מ. 347-746-8342בעדרום הויז צו פארדינגען פאר גאנץ זומער, נאנט צו אלעס.  4א שיינע גרויסע 

š−¼ñ ¼¾−ô−−š  -  בעדרום באנג. אין  2געווארן עוועיל. א שיינעGrand Park Estate  :347-385-4202/  718-388-7487. רופט 
½ñ−š½¬¼š -  845-213-5751 .גרייט שיין צו צאלן ,אין מראה יחזקאל קאנטרי פאר גאנץ/האלב זומער אודינגען א באנגעלגעזוכט צו 

½ñ−š½¬¼š - Looking to rent a 2 bedroom bungalow in Lapidus country for the first 2-3 or 4 wks. 347-693-1850 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  

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

 917-686-3635בחורים מיט עסן. רופט  20- 15געווארען עוועיליבל א קעמפ פאר 

 917-662-6685רופט  .QuickBooksמוז קענען  ,אינגערמאן פאר אפיס ארבעט דענסיעקספיר ןאין וומס"ב  זוכט אא ביזנעס 

Beep Beep Auto School  *  5 hr Class $25  *  Rush Tests  *  Package Specials *  718-336-2337 

Now buying Chase and Amex points. Call: 845.517.1233 or email us: info@sellmymilesnow.com 

 347-762-0470מענטשן, רופט  3פאר די ערשטע  off $100קלאס,  QuickBooksעס עפענט זיך א 

- Schwartz Appetizing B.P .–   עס אזי כדי צו פארזוכן די נייע טעם פון די הערינגען מיר מאכןfree  ,718-851-1011דעליוויריס צו די שולן/זאלן פון אייער שמחה 
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 
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

 347-370-9562געזוכט א בחור/אינגערמאן צו זיין אן אסיסטענט נאכמיטאג פאר א דעי קעמפ זומער אין שטאט  
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 

Yeled V’Yalda. Summer male Para positions available in the Woodburn area to work 1:1 
with boys under close professional supervision and extensive training.  

ome prior experience required.  Flexible hours available. Call 718-858-0070 x 114. 

 347-370-9562רופט  .מיט עקספירענס. mechanic shopגעזוכט א אינגערמאן צו ארבעטן/אנפירן א  
 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קרעדיט קארד מאשינעןצו פארדינגען 

 347-578-3459פראפעשינאל עלעקטערישאן נעמט אן אלע ארבעט אין קאנטרי, ביליגסטע פרייזן גאראנטירט. 
 718-662-0605 .גוט באצאלט ער,סטאר אין ב"פ זוכט טיכטיגער אינגערמאן פאר פול טיים ארבעט - ארבעט געלעגענהייט

 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 

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

 adgirlscamp@gmail.comאמעיל  EMTא  וןא  Maintenance Managerחסידישע מיידל קעמפ זוכט א 
Seeking a full time IT Desktop Support Position. Basic IT skills 

required, A+ preferred. Email: b.moskowitz@humancareservices.org 
 877-288-9787. פעקס נאמען און טעל InDesignמיז קענען  .ב"סוומאינגערמאן געזוכט פאר "פול טיים" לייכטע גראפיק ארבייט אין 

 347-941-7223רופט  .ביינאכט 9:00מיטאג ביז  12:00געזוכט א בחור מיט לייסענס פון 

 
 

שוין אריינגעקומען די נייע שיפמענט
  WAZEוואס ארבעט מיט   GPSפון די נייע 

 (מען קויפט עס איינמאל און מען דארף "נישט" צאלן יעדע חודש פאר סערוויס)


