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    èëàð êàåå      

 ä"åî ìàéøæò ø"áäîìù øòîéååù é"ð  ä"åî ç"åî úéááíéåáðòèñò÷ ïøäà äùî  é"ð40 Rodney 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øæòéìà ÷ùîã8:00 

 ä"åî íçðîâøòáðééèù é"ð  
áø" ïééèùôò ÷çöé ìàøùé é"ð  

ïúçä"åîïàîøòáòåå ïøäàé"ð,îäéáá" ã áìñøá27 Skillman 
 åúøçîì î"éøáäå úéøçù ì"ðä ã"îäéáá10:00 

 

þíë èê¬òîï 

−"ðþ−−ê  
"¼¾³î 

May 22 ’½ôñ 
'16  

#12-198 

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  

3:30

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל  
  בית שני - ראדני                       



 ext. 6.5.16#     718-480-5222הערט א מורא'דיגע דרשה פונעם מגיד ר' פנחס דוד בונקער  וואס איז פסח שני??

 בכולל רמ"א בנין עסטרייכער ר' צבי ארטנער שליט"א הרה"גע"י  פתיחת הפרידזשידער החדשיםבנושא של  שיעוריתקיים אי"ה  5:00בשעה  היום

  GPS: 292 RT. 306   - (בחנם) נ.מ. 4:00באס וועט פארן זונטאג צום ציון הרה"ק מ'ריבניץ זי"ע פון ויואל משה  -פסח שני 

USA     •     מירון     •     Canada     •     London     •     Europe 
 כשר'ע סעלפאוןס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן   basicגרויסע אויסוואהל פון 

M&H Comm.             160 Lee Ave              718-797-2668 





 

 −ëþí¾ô ëêë ö−¬ê−ò½ ð"ëê ñ"®ï ð" - ì"×þ³  
 −ëþí¾ô ë” þöôñï íôñ¾  êòïîõ ±"ôîð ñ"®ï èþ¼ë½ðòêñ - ð"ñþ³  
 −ëþöëîêþ ë” þþï¼−ñê  ±−ëô¼ð ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí (ëîš−ïð) - ¬"ñþ³  
 −ëþñ×−ô ñê−ì−  ½îšê½ ð"ëê ñ"®ï ö−−ñš - î"ôþ³  
 −ëþñðò¼ô ’−þ×ï ë” þì½õ óíþëê  ê−−ôêñêš ±"ôîð ñ"®ï - ë"òþ³  

 −ëþíðîí− −ë® ë (−ò¾í)” þ−þîê ) ö−¬¼þ¬½ô ñ"®ï þ¼èòêñ (ö−¬íîþ - ï"½þ³  
 −ëþ’−ñê ó−−ì ë” þí¾ô  ¾ïðêñ ð"ëê ñ"®ï ñ¼ï−−ô -   ë"¼þ³  

 öèþêô èê¬òêô- þ−−ê î"¬  
 −ëþë−−ñ ’−þê ë [ë−−ñ ’þ þ¼×−îí]”þ ’−þ×ï ñðò¼ô êšêþšô ñ"®ï þ¼òï−îñš [ê−ëòí] -  −ë® ±þê íëî¾³ −òîš−³ ½"ìô -  ê"ñ³  
ëþ −’−þ×ï ñðò¼ô ë”þ ’−þê ë−−ñ ] êïñ¼ë ð"ëê ñ"®ï [ë−−ñ ’þ þ¼×−îí - ìô” ë¬−í þêë ½ -  ï"½³ 

 −ëþ’−þê ñê−ì− ë”þ −ëê êþï¼ è−ñ¼ï  ê®−òñèêôô ñ"®ï êþ−õ¾ -  ó−−ì ³þêõ³ ½"ìô - ¬"þ³  
 −ëþñ×−ô ñê−ì− ë” þ’−ñðè  ¼−ò¾ê¬ ±"ôîð ñ"®ï ð¼−þõ öí×í -  ö−ëô −òõí −ëê - ê"×þ³ 
 −ëþëîêþ óîìòö ë”þ ðîð  ê¾−þ ð"ëê ñ"®ï þ¼š½ñ¼õ -  ì"ðí ð−ôñ³ -  öëîêþ ³ñìò ½"ìô - ë"ñþ³  

 −ëþñðòîï íðîí− ë” þóîñ¾  öêìîêô ñ"®ï ìšîþ (óîñ¾ þ¾) - ê"ñþ³  
 −ëþμîþë ë” þšì®−  ëîñêè ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õò¼ïêþ -  ê"¼þ ð−ôñ³ - ¬"ñþ³  
 −ëþþ−êô óíþëê ë” þëš¼− ö−−ðþêîî½−îþè ñ"®ï þ¼®òêñè öí×í -î−ò  šþê− -  ó−ô óèê ½"ìô - í"õþ³  
 −ëþ−ë®  êõêõ ±"ôîð ñ"®ï ö−−¬¾š¼ - î"®þ³ 
 −ëþöî¾þè ë” þí¾ô ¾êþêô ð"ëê ñ"®ï öþ¼¬¾ -  ¾êðîñ -  −òî¾þèí ¬îšñ− ½"ìô - î"®þ³  

 --------  
 −ëþîí−ñê ë” þ’−¼¾−  ¬þ¼šðêîî ð"ëê ñ"®ï šêññêõ - è"×¾³ 

å øòèòå  èê¬òîï öè¼þ μ−ñè¼ô ∞55-∞70     èê¬òêô ôöè¼þ μ−ñè¼ ∞58-∞72      èê¬½ò−ð öè¼þ ∞60-∞69  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

  718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 
 ווארט איר אויף א ישועה? ווילט איר זעהן הצלחה און אייער אונטערנעמונג?

  הרה"ק מריבניץ זצוק"לצום ציון פון  -של קדושים  א ת"ח ובנם -רופט אייער פרעזענדליכע שליח 
  929-287-0159ווי מען זעהט וואונדערליכע ישועות 

 ולמצוה גדולה יחשב 718-757-0434רופט  Gusעצטע פאר חדשים די קארפענטער לאויב איר האט גענוצט די 

 212-776-0030שיעורי הגר״ש ניימאן שליט״א 
  347-585-2681ל' אפיית מצות במסגרת הכולל. חברותא מתבקש לפנצ"ה ללימוד ה

If your School needs FREE legal advice regarding the chicken pox outbreak, 
Call: Giulia Miller ESQ. 718-809-3834

 347-835-8243 להעלותאיר קענט יעצט מאכן די ריכטיגע השתדלות פאר אייער זוה'ן הצלחה רופט  פארפאסט נישט די געלגענהייט!
 היימישע ווארימע טערעפיסט מיט אסאך ערפארונג קען אייך בס"ד העלפן פארגרינגערן אויפן הארץ אדער פארבעסערן

 א שעה $50  347-817-1321מאמע/קינדער. הערליכע תוצאות. מרת פריעדמאן  - די פאמיליע לעבן פרוי/מאן 
 Myrtle Ave. - 718-855-6900 654 בית הבתיםמיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. 

 646-389-7350יער בחור איז נאכנישט מסודר אין ישיבה, רופט שוין אויב אי ארגון לסידור ישיבות,
 718-851-1484. פעקס: ybpenglish@gmail.com. אימעל: 917-755-8944היימישע ת"ת אין ב"פ זוכט ענגליש טיטשערס פאר קומענדיגע יאר. גוט באצאלט. רופט: 

 347-742-4415בייטאג שעות אדער ביינאכט שעות.  געזוכט א היימישע מענטש צו זיין מיט אן עלטערע חשובע ת"ח
 646-208-1414שמירה האנט מצות און מצה מעהל לכבוד פסח שני פאר א ביליגע פרייז.  - פסח שני 

  ל.מ. 347-461-6518באקסעס ספעלט מצות פון בראדוועי בעקערי.  2צו פארקויפן 
  #1 718-838-1811עזהשי"ת, הערט א קורצע מעס.  מאקסימום צופרידענהייט ביי אייך אין שטוב ב נתיב חיים

 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום
  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,

  917-817-0185/718-388-3199י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, נבדק ע"
ë"½ôîî -  The Regal Suite - A 1 bedroom rental with all amenities for day/week/month. Call: 347-563-3835 
ë"½ôîî -  917-960-0774יאר (דארף האבן א פלאן אויף נאכדעם).  2בעדרום דירה פאר  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  929-214-9083בעדרום דירה, רופט  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - Furnished apartment available for rent. 718-650-6520 leave a message 
ë"½ôîî -  20צו פארדינגען אx100  פארcommercial parking only  איןMiddleton st  201-431-5355רופט 
ë"½ôîî - For Rent: A 2 bedroom apt. on Myrtle. Email to: myrtle2bedroom@gmail.com  

ë"½ôîî - Basement office space 1000 s.f. available for rent on Myrtle Ave. $2000. Call: 347-864-9841 
ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished apt. for rent. Call: 718-522-7099 
ë"½ôîî - לאזט מעס. 917-805-4867נע נייע בעיסמענט אפיסעס צו פארדינגען, פלאשינג/העריסאן געגענט, שיי 
ë"½ôîî - 1st day on market - 2 family Brick House for sale, Lee and Rutledge, 15x40. Barry 646-243-0787 
ë"½ôîî -   646-852-3142שטאק ארויף. רופט  2בעדרום דירה,  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - 2 bedroom furnished apt. on Taaffe Pl., (Park/Myrtle) to rent for 6 months. 347-693-4061 l.m. 
ë"½ôîî - Open House Today from 2-5, 177 Lee. for rent Furnished duplex, 3 bed., 2 bath, large kitchen, dining room, playroom/indoor sukka, porch. 917-246-7738 
ë"½ôîî -  347-585-2537  .בעדרום דירות מיט דיינוג רום און מיט פארטש, גרייט אריינצומופן 2און  1צו פארדינגן הערליכע 
ë"½ôîî -   347-598-3016רופט  .גנטיחדשים, הויז גע 5בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען פאר  1שיינע  

ë"½ôîî - Brand new huge 1 bedroom and huge dining room apt. avail. on Harrison/Hewes, 4 fl. up, no elevator. 929-297-2507 
ë"½ôîî -  347-489-8917רומיגע בעיסמענט דירה פאר חתן כלה. רופט:  2צו פארדינגען א נייע איבערגעבויטע  

ë"½ôîî -  בעדרום דירה  1צו פארדינגען אVernon/Tompkins (מעגליך פורנישד)   ייזפאר גוטע פרAffordable Brokerage 347-460-5635  

ë"½ôîî - 1625  ס.פ. דירה צו טוישן פאר גרעסערע דירה שוין עוועלבעלemail ApartmentToExchange@gmail.com 

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
 −ëþ êò³íþ−êô  ñ"®ï ½òí ñ¼ë - ê"õ³³ ê"è  

 −ëþêë−š¼ ë [þ¼¬þîõšòêþõ]” þëš¼−  ¬þîõšòêþõ ð"ëê ñ"®ï - ï"ò¾  
 −ëþþï¼−ñê ë” þîí−ñê  ëîëñ −ô×ìô ñ"®ï - ð"×³  

 −ëþ î−ìêîšì®− ë” þîí−ñê  ëîëñ −ô×ìô ñ"®ï - ð"×³  
 −ëþ¼ô óìòôñðò  ëîñ¼ñô ñ"®ï ³î−ñèþô - í"ñ³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ¾−þêîî - î"íê −ô×ìô ñ"®ï î"ëþì - ê"ñš³ 
 −ëþ−îñ ë [¾îðší]” þðîð  −òðêš ð"ëê ñ"®ï −òïêþ -  ¾êþ ³þ¬¼ ½"ìô -  è"òš³  
 −ëþñêîô¾ ë” þ’−¼¾− óíþëê  ëîþêš ,îîêñêšê½ô ñ"®ï -  ê"¼îò ð−ôñ³ -   õ"š³ (î"¬ë ê"−î)  
 −ëþíðîí− ë−−ñ ë” þ¾ôí  ëîšñ−šêïô ñ"®ï -  ê"¼îò ð−ôñ³ - ìô” ñ"−þíô −¬îš−ñ ½ - î"õš³  
 −ëþëêï ö−ô−òë óíþëê ë” þöêô½îï  êòî¬ñêô ñ"®ï ð−ô¾ðñêè −îñí - ê"®š³ 
 −ëþñê−þëè ë” þ ëš¼− þ¼¬ôêï ,ñè−¬¾þ−¬ ,ö¼ï¼òè ð"ëê ñ"®ï ±"× -  ñê−þëè ³î¾þð ½"ìô - ð"×þ³ 

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:21
íôìí ±ò5:33

¾"þš öôï ¹î½8:36
ê"þè9:12
íñõ³ öôï ¹î½10:01
ê"þè10:25

³î®ì12:52
íñîðè íìòô1:36
íò¬š íìòô5:52

í¼−š¾8:13
³"þ9:25

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

àî÷ àáá/ ïéùåãé÷ 

 מו. עו. פה.פז: .חפ

  : • : • :   יארצייטן     : • : • :

  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



ë"½ôîî -  347-512-5151 ך.ווי יארד גראונד פלאהר, הויכע דאס.פ. צו פארדינגען אין די נע 800סטאריש ספעיס 
Jersey City - 7 family building for sale, 10x income. big rent increase potential. 313-209-0094 

Elizabeth NJ - INVESTMENT: Multi fam property in nice area, net income $40,000, owner financing, $425,000 or partnership with $100,000. 917-740-2390 
 −½òêô-  בעדרום דירה ( 5צו פארקויפן אFlat  :לאזט מעס. 845-213-5626) בעיטס געיגנט. רופט 
 −½òêô-  845-300-7492/  347-263-1229רופט בראקער   שטאק נייע קיטשען, 2ס.פ.  3000געבויעטע פריוואטע הויז צו פארדינגען נייע 
 −½òêô-   בעדרום  5צו פארדינגען א הערליכעup & down, 3  ,ביה"כOlympia  .לאזט מעס. 845-445-9751יאר ליעס רופט:  1-2געיגנט  
 −½òêô-  845-517-4732פול ביהכ"ס + פארטש. ביטע רופט:   2 -ירה צו פארדינגן בעדרום ד 3א הערליכע 

 −½òêô-  בעדרום דופלקס קאנדא און  4צו פארקויפן הערליכעPark View Estates  ,347-770-5549מיט אסאך אפערעידס  

 −½òêô- 2 beautiful colonial apartments 4-5 bedroom each  in nice area. 347-770-5549 
 −½òêô-  ל.מ. 845-459-0515ס"פ. לעבן בתי מדרשים און געשעפטן.  2800טוילעטס, פסח קאך,  3בעדרום דירה,  5צו פארדינגען א ברענד ניי 
 −½òêô- For rent a 4 bedroom luxury apt. with lot of upgrades, Jill Ln. Call: 347-461-5421 
 −½òêô-  845-356-2868פאר גאנץ/האלב  זומער, פריוואטע אריינגאג, מיט פארטש,  רומיגע דירה, 5צו פארדינגען א 

Monsey/Airmont- Renovated and Expanded 6 bedroom house for sale. Echo Ridge area. Call agent Rachel Schnitzler 845-356-1590 
−"š -  845-782-5839רומיגע דירה, עטליכע מינוט פון נייע ביהמ"ד אין מקוה, רופט  8צו פארדינגען א 
−"š - Country Hollow -  Private house for rent, available immediately until after summer season, 1 acre lot, brand 

new condition 4 bedroom, 3 bath, central A/C , 2 car garage, next to shul mikvha. No sec. 8. Call: 917-406-4110 
−"š îîêþèò−ôîñë -  845-774-6515וואכן פונעם זומער.  7 - 6רומיגע דירה אויף לעמבערג, פאר די ערשטע  5צו פארדינגען א 

èþîëò−ôîñë  -  347-786-3500רופט  -נייע דעוולאפמענט  - האט איר א דירה צו פארדינגען אדער ווילט איר דינגען א דירה 

¾ïð−þðêîî  -  ,646-828-8008קאפלס,  8ביז  4בעדרום'ס, מיט א שוויץ,  שיינע גראונדס, געאייגענט פון  10הערליכע  הויז 
½ñ−š½¬¼š -  טוילעטס, גרויסע קאך, קעגן סאטמאר בחורים קעמפ/דעירילענד,  2בעדרום,  3פארקויפן, נייע הויז צוK200 845-608-7373/  $845-371-0048. רופט 
½ñ−š½¬¼š -  :646-831-8737עס ווערט געזוכט א באנג. אין לפידות קאנטרי פאר ערשטע פאר וואכן פון זומער. ביטע רופט 

½. èþîë½ñêõ-  בעדרום באנגעלאו מיט סענטרעל  2צו פארדינגען אA/C   ,347-228-5348פארטשעס נעבן אלפיין'ס,  2מיט דיינונג רום 

š−¼ñ ¬−−îîSunflower Cottages (Petrov)   - 3  347-232-8614בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען. רופט 
öîþ−ô  -   $347-688-9319 פער בעט, טעקסט 450בעטן צו פארדינגען פון מיטוואך ביינאכט ביז נאך שבת  5ן א דירה מיט ובעטן א 4א דירה מיט 

þôî¼ë è"ñ öîþ−ô  -  $450-512-5129 רופט 399בעטן אוועליבעל, פריוואטע ביה"כ, פון דינסטאג ביז נאך שבת  4נאך 
ó−ñ¾îþ− - 22523) , (011-972-52-712-2524מיט אלע באקוועמליכקייטן, (בית ישראל געגענט) יטע דירות אויף טעג אדער וואכן הערליכע ניי פריש געבו@okmail.co.il 

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

Safety Electric  - 718-807-8170 ווי אויך ברענגן מיר אריין מער עלעקטריק פון די גאס. - ק ארבייט מיר טוען אלע ערליי עלעקטרי 
Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

 $845-570-2905 א נאמען, רופט 30 - ליכע תוצאות א פרוי אין ירושלים מיט אסאך ערפארונג שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" וואונדער
  011-972-52-714-8823וועט אייך צושטעלן שבת סעודות און מאלצייטן מיט אלע צוגעהערן אויפן שענטסן פארנעם.  'היימישע מטעמים'פארט איר ל"ג בעומר קיין ירושלים? 

Summer Special - Tickets direct to London special group rates available. Call / text 845-521-5377 

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

Summer 2016: Red Cross Lifeguarding recertification. lifeguard management. WSI Recertification. call 347-486-4090 
Hamaspik is seeking a yingerman to work F/T with special needs boys in Williamsburg. 

Driver’s license a must. Good pay plus benefits. Please call: 718-302-3333 Ext 211 
 347-433-8594עס ווערט געזוכט א פלאמבער פאר א חסידישע קעמפ רופט לאזט א קלארע מעסידש 

Full time office position for yingerman available in R.E. office in Williamsburg. Spanish and basic computer a most. Please call 718-599-0066 X 131 

   great prices, service works for all stopovers.718SIM cards and phone rentalsWorldwide ,-5000-218 -  ל"ג בעומר ספעשל

Woodridge - 6,000 s.f. warehouse space available for rent, High ceiling + space that can be used for office. 845-517-4732 
 Mendy.cpe@gmail.com fax (347) 918-4051. פאר די צווייטע האלב זומער handymanמיידעל קעמפ זוכט א קעכער און א 

 *ספעשיל  ביפ ביפ דרייווינג*  rush test*  פעקידש דיסקאונט*  בלויז $40 718-336-2337
 TGT DISCOVERY 559-670-1858. הער זיך צו צו SUCCESSוועט ברענגן פאר דיר  Job/Lineאויסצוקלארן וועלכע 

Job Opportunity: Manhattan company has immediate opening in the bookkeeping department. Please email to bookkeeping2125@gmail.com 

 347-292-8281 :רופט .פאר עטליכע חדשים  Ford explorer XLE 2015איבערצוגעבן 
 718-534-2007רופט  !FREEאיין טאג מיט א לאקאל נומבער,  א טאג! $5בלויז פאר  SIMדינגט א א"י סעלפאון אדער  ג בעומר!"ל

 313-209-0094עקספיערנס פורגעצויגן, גוט באצאלט פאר די ריכטיגע קאנדידאט    real estate managementגעזוכט א ארבייטער פאר 
For sale: 2011 Toyota Sienna, 101k miles, leather seats, very good condition, $12,800. Call 917-565-3825 

8021-930-microwave convection, call 347 –dryer  –washer -stove  -fridge  - MH Appliances Repair 
Business for Sale - Restaurant and Simcha Hall - Great income. Bkr. 347-875-0512 

 347-770-5051נדיגן פארן זומער פלעציר זענען באגרעניצט. רופט: הייבט זיך אן מאנטאג און איר קענט נאך ע  -  לייף גארד קורס 
Midtown Camera  185 Lee - Sunday last day: Camera sale Canon SX610 $179  - Canon SX710 $249 

 347-452-1995רופט:  .זוכט א קעכערקעמפ ישיבה 



היינט וועלן מיר אי"ה פארקויפן אלע סארטן מצות און מצה מעהל פאר גאר  - לכבוד פסח שני
   .10:00ביז  7:00פארמיטאג, נאכמיטאג פון  12:30פארנט פון קיט"ל ראדני ביז  - ביליגע פרייזן 

  845-774-9177   הערשל יאקאבאוויטש

  .Lee Ave 111בידערמאן זשולערי 
  Pendant sale - price as low $10 - Today Only 12:00-8:00 

  האט איר געדארפט צוזאם בארגן רענצלעך פון די האלבע שטאט?
  רענצלעך, lightweight 4 wheelsיעצט קענט איר שוין דינגען 

Call Luggagry    646-847-9088    reserve@luggagry.com  

 


