
   éëåãéùí     
 ä"åîèøàôàôàø øæòéìà á"ñîåå é"ð óñåé éëãøî é"ð  ä"åî íåìá íøîò  é"ðô"á 

 ä"åîùèéååàðàîéù ìøòá á"ñîåå é"ðóñåé é"ð  ä"åî ïàîãòéøô ñçðô äçîù á"ñîåå é"ð 

    èëàð êàåå      

 ä"åî íééç ø"áùøòä øéàî ãìòôðéøâ é"ð  ä"åî ç"åî úéááêééø á÷òé ïøäà  é"ð35 Rodney (Paz) 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåùàøá7:50 

 ä"åî ìàåé ø"áìùøòä ìòãðàî é"ð  ïúçä"åîïééèùôò àãåé äùî é"ðéúéáá , 234 Lee #5-L 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ñðòãøàâ éì ì"èé÷8:00 

     íéàðú úáéñî       
áøä êåøá éãðòáè øòôéåì à"èéìù íäøáà ìàøùé é"ð áøä øòðèééì áééì ïîìæ à"èéìù 

  íìåàáòååéøñòøòè ø

     úåðåúç      
ä"åî øòâøòáãìàâ äîìù éëãøî é"ð ìàåé äùî é"ð ä"åî àôéì  (óìàåå)ì÷ðòøô é"ð 

  íìåàáìàéøòôîéà
ä"åî ïééèùãìàâ ÷çöé é"ð 'éìà é"ð ä"åî àãðàì ìàéçé é"ð 

  íìåàáéáö øúë
ä"åî ñàøâ ìøòá é"ð ÷çöé éåì é"ð ä"åî ùéìà÷ óñåé á÷òé é"ð 

  íìåàáàâéô  ñãøô
ä"åî øòöèéðù áééì íäøáà é"ð ÷çöé ïéîéðá é"ð ä"åî ùèéååàáòì ìùøòä é"ð 

  íìåàá äàøéå äøåú- ô"á

 נא לומר תהלים וליתן צדקה לע"נ .א רייך מפשווארסק"צ רמ"ק אצל הרה"משב קעצלבן צבי הכהן  יעקב דודשל הב'  היארצייטחל  היום

  בשמחה רבה מברכים אנו ברכת מזל טוב לידידנו המסור בלו"נ למען אסירי בני ישראל

  הר"ר יצחק צבי קליין הי"ו
 במעונו בהולדות בנו למז"ט השרויה לרגל השמחה 

  ופה שיזכה להכניסו בבריתו של אאע"ה בעתו ובזמנו ולגדלו לתורה ולחופה למעש"טצר וניברכת
 מתוך נחת דקדושה והרחבת הדעת, וזכות המצוה יגן עליו ועל משפחתו וכל הנלווים אליו.

 משפחות אסירי אוטעסוויל נ.י. - בכל הכבוד הראויהמברכים 

μêîî¬−ô þíë 

−"ïþ−−ê  
"¼¾³î 

May 25 ’½ôñ 
'16  

#12-201 

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 טורי זהב אליק
821 Kent Ave.

רבי שמעון בר יוחאי יתקיים אי"ה מעמד הדלקה  לכ' התנא האלוקי
 9:15מעריב  - לפני בית מדרשינו 9:30היום בערב בשעה 

 מתפללי בית מדרשינו אנ"ש וידידינו להשתתף מתכבדים אנו להזמין את - הזמנה חשובה

 ל"ג בעומר  –בסעודת הילולא 
 .Penn St 171  באולם סאמבאהטעלי•    9:00בשעה •     בהר' פ' דהיום 

 ובאותו מעמד יתקיים מכירת הנרות כנהוג
 והנהלת התאחדות יוצאי ארגענטינא בארה"ב•         הנהלת ביהמ"ד הספרדים שע"י קהל פאקש

  ל"ג בעומר -מארגן פארטאגס  - ום ציון באס צ
  ,5:00 , הייוועי4:53 , ראטלידש4:51 , וואלאבאט4:50 מורטל /בעדפארד

   718-782-5566  ט.$ ר.25 .  8:15און  7:05, צוריק 5:05 הופער/ווייט, 5:03 קליימער





 

 −ëþ −ë®ë”þ óîìò³  êòêðþîíô ñ"®ï ¾þ−í -  ðè ¼þï ½"ìô - ê"®š³  
 −ëþþô³−ê ë” þñêþ¾−  −ñêîî−š½òêšô ñ"®ï þ¼¬òþ¼ñ¼èñêîî -  þô³−ê ³þô¾ô ½"ìô - ê"®š³  
 −ëþñðò¼ô ’−þ×ï ¹½î− ëš¼− ë”þ ë−−ñ ’−þê ) êšêþš ±"ôîð ñ"®ï (ëî¾¬ò−õ -  ë¬−í þêë ð×ò - í"®š³  
 −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− ë” þšì®− ê¬ô ñ"®ï ð"ëêë ñîõêòþ -  ¼¾îí− þõ½ ½"ìô - ì"®š³  
 −ëþ−ñë¼¬ ðîð ë” þí¾ô  š½ò−ô ,±õ−î¬¾ô ñ"®ï ö−ëîþ -  ðîð ³ñìò/ðîð ³−ë ½"ìô - ê"×þ³  
 −ëþþï¼−ñê −ë®  þ"ëöëîêþ öþíê  ñ"®ï -  êšêþš ±"ôîð -  ì"×þ³ 
 −ëþñêþ¾− ó−þõê ë”þ öî¾ô¾ ñï−−í−−ò ð"ëê ñ"®ï þ×−ñë - ±−ëîðêîî -  −ôþê öî¾ñ êõþô ½"ìô - î)ë"ôþ³ (ö½−ò ì"− îê ï"−ë ê"−  

 −ëþó−½−ò  ñ"®ï ½õîñ -  êëî® óþê −ô×ìô - ð"òþ³  
 −ëþó−−ì íôñ¾ þ¬ñê ë” þ¹½î−  ëîò−ð−îšô ñ"®ï - ï"¼þ³  
 −ëþ−×ðþô ë” þöòìî−  êšîî−þ¬½êôìêþô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ - õ"þ³  
 −ëþóîìò óìòô  þ"ëðîð  ñí−îîï/ë−þêšêôô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ - í"õþ³  
 −ëþöþíê óíþëê ë” þí¾ô  êþ¬−−ò ð"ëê ñ"®ï ±"× - ®"þ³  
 −ëþ’−ñê ë”þ ±þ−í −ñ³õò ) ö−ñëîñ ð"ëê ñ"®ï ö−š®êñš (íìîñ¾ íñ−ê -  íòõ öëê/í¾êþí öëê ½"ìô - ë"®þ³  

 --------  
 −ëþ½ìòõ ë” þ−×ðþô  ñ¼¾−ô¼¾õ ,êñ−¬½îêô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ -  ½ìòõñ ³−þê¾ ½"ìô -  è"¾³  
 −ëþöëîêþ þ¬ñê ë” þðîð šîëô ñ"®ï êþ−õ¾êš½îîê - š−òê½ - è"¾³ 

 −ëþšì®− ë” þ½ìòõ  ñ"®ï −š½þ¼îî¬ (êñ−¬½îê) - è"¾³  
 −ëþ¾−îî−−õ êèþ¾ ë” þμñô−ñê  ëîþëê−ô ñ"®ï ö−ëîþ - è"¾³  
 −ëþíôñ¾ ðîð  þ"ë¾−−õ óñî¾ô ¬¼þ¼ ±"ôîð ñ"®ï ñšò¼þõ - îñêõ−îê–  ðîð þêë ½"ìô - í"¾³  

 öèþêô èê¬¾þ¼òêð- þ−−ê ì"−  
 ’þ −šñêí êò³íöî¼ô¾  þëî−−êì  í"¼ -  ê"õ³³ ê"è  

 îò−ëþí¾ô ë [ê"ôþí]” þñêþ¾−  êšêþš ð"ëê ñ"®ï ¾−ñþ½−ê -  í¾ô −×þð ½"ìô -  ë"ñ¾ 
 −ëþíôñ¾ ë” þí¾ô  ëîòê¾šô ñ"®ï þ¼ò×êë [¹−þì] -  ê"¼îò ð−ôñ³ -  ¾ðîš −þôê ½"ìô - ì"õš³  
 −ëþ−×ðþô ë” þêõïî− ¹½î−  èþîëôêí ±"ôîð ñ"®ï êò¼í - ðþô ³¾−þð/−×ðþô ³¾þõ ½"ìô −× - ï"×š³  
 −ëþ¹½î− ’−òòì êõ−ñ ë”þ −ñ³õò ±þ−í  ñ"®ï ¾−ñï−−ô -  ¹½î− −òõ/¹½î− ³þêõ³ ³"î¾ ½"ìô - í"×þ³  

 −ëþíìô¾ ë” þ−ñ³õò ’−þê  ïòî¾š ð"ëê ñ"®ï -  ì"¾þíô −þôê ½"ìô - ì"×þ³  
 −ëþí¾ô ë” þ¹½î− ëêï  ê½¼ðê ð"ëê ñ"®ï êò−−ð - è"ôþ³  
 −ëþþï¼ñê ë” þ½ìòõ ñ−îî ð"ëê ñ"®ï êðòêñ š¾−îîêš -  −"ëîòí ð×ò - î"ôþ³  
 −ëþ−þîê ë” þšì®−  ö−¬íîþô ñ"®ï þ¼èòêñ (ëîš−¬þê¬) - ¬"ôþ³  
 −ëþóíþëê ñêþ¾− ë”þ íðîí− ó−−ì  ñ"®ï ñêèî¬þêõ -  ö¼ñîš½ô ï"êþ −ëê -  ñêþ¾− ³−þê¾î ó¾ ½"ìô - í"¼þ³  

 −ëþñðò¼ô óìòô −×ðþô ë” þóòîë íìô¾  š®êîî¬îêô ñ"®ï ¾−ñêš - ¬"¼þ³  
 --------  

ëþ −−þîê ó−−ì ë” þšì®− ê¬êô ,ïêíò−ëêõ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêëêšê− - êšñê½ - í"¾³ 
å øòèòå  μêîî¬−ô è−òîï ∞66-∞85     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞66-∞84     èê¬−−þõ è−òîï ∞68-∞82  

  ביהמ"ד
  אברכים זופניק

  קומה א'

  אזוי ווי עס האט זיך אנגעזאמלט אסאך -התורה חסה על ממונם של ישראל 
  ער עס האט איבערגעלאזט ספרים זאלספרים במשך די יארן, ווילן מיר בעטן וו

 .עס קומען אפפנעמען, די ספרים ליגן אונטן אין שטיבל נעבן די גמ"ח
  .נ.ב. די ספרים וועלן ווערן אוועקגענומען יום ג' בחקותי   

   בותינוא
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
 −ëþ¼¾îí−  öêðòêñ ,óêðþ¼¬½ôêë ó−ðþõ½í ëþ ñ"®ï êîîñ−½ −ð– îñ−½ −ð ¼¾îí− þ"í ³î¾þð ½"ìô ê - ¬"ñ³ 
 −ëþñîê¾ ë” þñ−¾¼í  êšêþš ð"ëê ñ"®ï (íþî³í ³×îòì) - ï"½³  
 −ëþí¾ô îí−ôþ− ë”þ þï¼ñê  ±−ô ð"ëê ñ"®ï öí×í -  ê"¾þíô ð−ôñ³ -  ëî¬ ³×þë ½"ìô - ¬"½³  

 −ëþ’−ì³õ ë” þðîð  −½½ê− ð"ëê ñ"®ï êð−ñ (ðîð þ−¼) - ê"−š³  
 −ëþ−×ðþô  ö¼×þ−šò¼−îþõ ð"ëê ñ"®ï ¼ò−þ¼èðê¾¬ - ê"ñš³  
 −ëþóíþëê  êòïîõô ñ"®ï ±−îîþîí −îñí -  š"íñ¾ ð×ò - ï"ñš³ 
 −ëþñêîô¾ ë” þ¹½î−  êðòêþêí ,þîðôê ð"ëê ñ"®ï -  ñêîô¾ ³ëî¾³ ½"ìô - ï"ñš³  
 −ëþñêšïì− ë” þíðîí− ëê ñ"®ï −îðòêñ −îñí” èêþõ ð - ìô” íðîí−ë ¼ðîò ³"î¾ ½ - è’’òš³  
 −ëþí¾ô ó−−ì ó−þõê ë”þ ñê−ì− ñ×−ô ëê ñ"®ï −ïò×¾ê” ëîšñ−ðê½ ð - ìô” ó−þõê íòìô ñèð ½ -  ½’’š³  

 −ëþþ¾ê  èþîë¾¼þõô ñ"®ï (íë−®ôí ì½îò μ×) ñ¬−è öë [μ®îô] - ê"õš³  
 −ëþñêþ¾− ë” þ−×ðþô  þîè/ëî¾−òèêô ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼¬êþ -  ó"−þí −¾îð−ì −ëê - ï"õš³  

 

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:18
íôìí ±ò5:30

¾"þš öôï ¹î½8:35
ê"þè9:11
íñõ³ öôï ¹î½10:01
ê"þè10:25

³î®ì12:53
íñîðè íìòô1:36
íò¬š íìòô5:54

í¼−š¾8:16
³"þ9:28

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

àî÷ àáá/ ïéùåãé÷ 

 מז: עז: פו:פט. :פט

  : • : • :   יארצייטן     : • : • :

  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

  718-930-8940ינעם צו פארקויפן א גוט גייענדע ספר אין א ביהמ"ד היינט נאכט און מארגן. רופט: געזוכט אי

 929-287-0159וועט זיין אייער פערענדליכע שליח אויסצוזאגן תהלים וכד' ביים ציון פון הרה"ק מריבניץ זצוק"ל. אינגערמאן ת"ח ובנש"ק 
  א ישיבה אין סוואן לעיק זוכט א מגי"ש פארן זומער, מיט אדער אן א באנגעלאו.

 עקסט היינט אריין)(די נעכטיגע נאמבער האט נישט געארבעט, ביטע פ 718-434-5112פעקסט אייער פולע אינפא. 
  718.838.1811צופרידענע עלטערן און געבויטע קינדער, הערט א קורצע מעסעדזש  -  נתיב חיים

 929-224-2096א היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א קינדערגארטן מלמד פארן זומער. רופט: 

  718-387-2650 פאר הספרים - Gift certificatesרליכע הע - בעסטע פרייזן -  רמב"ם פרענקל - שו"ע  -טורים  -ש"סן  - לכ' ל"ג בעומר

 347-489-3071א אינגערמאן איז גרייט צו לערנען מיט אייער בחור הלכות שבת / יו"ד פארטאגס/ער"ש, 

  718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות
ווארימע טערעפיסט מיט אסאך ערפארונג קען אייך בס"ד העלפן פארגרינגערן אויפן הארץ אדער פארבעסערן  היימישע

 א שעה $50  347-817-1321מאמע/קינדער. הערליכע תוצאות. מרת פריעדמאן  - די פאמיליע לעבן פרוי/מאן 
 718-851-1484. פעקס: ybpenglish@gmail.com. אימעל: 917-755-8944ט. רופט: היימישע ת"ת אין ב"פ זוכט ענגליש טיטשערס פאר קומענדיגע יאר. גוט באצאל

 347-770-7391געזוכט געשמאקע יונגעלייט פאר מדריכים אין א חסידישע קעמפ אין וואדרידזש, קורצע נאכמיטאג שעות, אן באנג. 



 $347-675-2966 אראפ. 50דו'] קופט א ש"ס טוש"ע באקומט פאר אלע אייער מתנות [בר מצוה, חתן כלה, וכ - כל בו ספרים ומתנות סענטער
  929-224-2096א מוסד אין וומס"ב זוכט געשמאקע לעבעדיגע מדריכים פארן זומער. גוט באצאלט. 

   Marcy 279 רובינפעלדס. סערטיפיקעיטסגרויסע אויסוואהל ש"ס, שו"ע אנטיק זמירות, הערליכע  – ל"ג בעומר

ë"½ôîî -  רומיגע פורנישד דירה פאר חתן כלה. 2ו פארדינגען א נייע איבערגעבויטע צPrime location :347-939-9652  

ë"½ôîî - Open House Today 1-7 -  132בעדרום דירה צו פארדינגען,  4/  3א Wallabout #8-B :347-687-2423, רופט 

ë"½ôîî -  ,לאזט מעס. 917-805-4867שיינע נייע בעיסמענט אפיסעס צו פארדינגען, פלאשינג/העריסאן געגענט 
ë"½ôîî -  :347-203-6324קליינע אפיס צו פארדינגען, פלאשינג/טרופ געיגנט. רופט 

ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished apt. for rent. Call: 718-522-7099 
ë"½ôîî - Furnished apartment available for rent. 718-650-6520 leave a message 
ë"½ôîî - 2 family Brick House for sale, Lee and Rutledge, 15x40. Barry 646-243-0787 
ë"½ôîî - 2 bedroom furnished apt. on Taaffe Pl., (Park/Myrtle) to rent for 6 months. 347-693-4061 l.m. 
"½ôîîë - Office space w/ windows in an office building available for 1 year. (place for 4 desks) Text: 917-676-0316 
ë"½ôîî -  718-875-0326ביה"כ. רופט:  2בעדרום דירה,  3צו פארדינגען א נייע איבערגעבויטע 

ë"½ôîî - Beautiful 1 & 2 bedroom furnished apt. perfect for Chosen Kallah, 917-226-6369 
 −½òêô-  ל.מ. 845-459-0515ס"פ. לעבן בתי מדרשים און געשעפטן.  2800טוילעטס, פסח קאך,  3בעדרום דירה,  5צו פארדינגען א ברענד ניי 

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 -  718-963-3220/  347-578-1469(גוט פאר פרויען סטאר, שייטל מאכער אדער אפיס)  צו פארדינגען (מיט טוילעט)שטוב  גרויסעא שיינע לעכטיגע 

ë"½ôîî -  (דארף האבן פלאן פאר נאכדעם) יאר  1ין אלט וומס"ב צו פארדינגן פאר בעדרום דירה א 3א קליינע Affordable Brokerage 347-460-5635 
 −½òêô- For rent a 4 bedroom luxury apt. with lot of upgrades, Jill Ln. Call: 347-461-5421  

 −½òêô-   ס"פ  2600צו פארקויפן א ברענד נייflat  845-499-9926רעדי אריינצומופן, ביטע רופט 
 −½òêô- Condo for sale, zoning 2 family, on Wolfe Dr. (cor. Summit) Spring Valley. 347-342-1055 l.m.  

 −½òêô-  845-300-7492/  347-263-1229שטאק נייע קיטשען, רופט בראקער  2ס.פ.  3000נייע געבויעטע פריוואטע הויז צו פארדינגען 

 −½òêô- For sale -Brand new up & down 2500 s”f + 900 banishment on Rt for  306, ready to move in, 845-262-8322 
 −½òêô- House for sale. Homestead Rd. (cor. Rt. 29) Spring Valley. Call: 914-336-4177 l.m.  

−"š îîêþè èò−ôîñë -  845-782-5839. רומיגע דירה, עטליכע מינוט פון נייע ביהמ"ד אין מקוה 8צו פארדינגען א 
îêñ¼½−¬òêô -  845-262-0425בעדרום הויז צו פארדינגען פאר שבתים, אלעס צוגעשטעלט, מנין מקוה אויפן פלאץ.  4א פריוואטע גרויסע  

½ñ−š½¬¼š - 917-686-3635בחורים מיט ביהמ"ד, מקוה, פול, עסן אלעס אויפן פלאץ רופט:  60פאר  עוועיל. א קעמפ געווארן 

½ñ−š½¬¼š - Looking for several 2 bedroom bungalows in the Woodbourne/Woodridge area. Please leave a msg at 347-689-0458 
/š−¼ñ öêîî½Swan Lake Villas -  718-373-9079ויז צו פארדינגן, הערליכע גראונדס מיט ביימער, היימישע פלאץ. רומיגע ה 5פרייוועט 

−¬þ¼ë−ñ ñêšïì− íêþô  -  718-599-1140בעדרום באנגלאו פאר די צווייטע העלפט,  1צו פארדינגען א 

½ñ−š½¬¼š - For sale brand new 3 bedroom bungalow 2 bath large open deck. 347-623-4827  

−š½¬¼š½ñ - Very nice bungalow colony few units left, beautiful grounds, Shul, pool & day camp, Call 347-470-4395  

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

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

 $845-570-2905 א נאמען, רופט 30 - א פרוי אין ירושלים מיט אסאך ערפארונג שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" וואונדערליכע תוצאות 
Real estate office in Williamsburg is looking for a full time energetic man to handle the legal department. 

Good writing and communications skills a must. Please email resume to Joesph5753@gmail.com 
 845-554-3135א היימישע קעמפ זוכט א קאך מענעדשער פאר דעם זומער סעזאן. פאראינטערסיטע ביטע רופט: 

Lowest insurance rates for New Jersey rental properties. Call today 732-608-3216 

 845-325-0624געזוכט אן עקספיריענס מענטש פאר א פליישיגע דעלי אין די מאונטענס פאר דעם זומער. 

I Z Electric -    347-742-1215מיר נעמען אן אלע ערליי עלעקטריק ארבייט, רופט אייזיק זאלצער 
Looking for warehouse worker with potential to become manager for a Heimishe Brooklyn warehouse must be 

good in math, would consider a bochur. email resume sthr102@gmail.com or call 718-522-1000 ext 3406 
Great Opportunity - Home or storefront retail business for sale, $25K. Call: 718-344-0603 

 


