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                   à"èéìù øàîèàñî ø"åîãà ïøî ÷"ë ïá  

 ä"åîïàîãòéøô à÷öøéä éìúôð äùî  é"ðìàéøèðàî ùøòä íééç é"ð  ä"åî ÷òùèàìàô êìîéìà ïåéöðá á"ñîåå é"ð 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ììéä ìàåé ø"áéáö øéàî ïàîøòáéì é"ð ä"åî ç"åî úéááãéæîééì ÷çöé éåìøò  é"ð106 Ross #3-l 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áìä úðååë8:15 

 ä"åî éëãøî á÷òé ìàåé ø"áãåã ìàøùé íéåáìèééè é"ð
ïúçä"åîäùî)é"øá(ùèéååà÷ìàô é"ð , íìåàáìèñò÷ æåàø 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåøàîèàñ øòá èåàñ/é8 
     úåðåúç      

ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 
ä"åî ùèéååàìãðòî íçðî äùî é"ð - é"÷áàæ øéàî é"ð ä"åî øòöèéôù íééç òùåé é"ð 

  íìåàáìàéøòôîéà
ä"åî ñàìùééð ìùéô íéøôà ìàøùé é"ð äùî é"ð ä"åî ãìàååðéøâ 'é÷æçé á÷òé é"ð 

  íìåàáäùî ìàåéå
ä"åî íéåáøòáìòô àãåé ìàéúå÷é é"ð øæòéìà ñåîéðåì÷ é"ð ä"åî ùèéååà÷øàî áééì á÷òé é"ð 

  íìåàáéáö øúëúéèøô äðîæäë ìá÷ì àð 
ä"åî íàìô 'éøà éáö é"ð óìàåå äùî é"ð ä"åî õèøàååù 'éøà íééç é"ð 

  íìåàáñãøô àâéô
ä"åî øòâøòáöøòåå øæòéìà é"ð àãåé êåøá é"ð ä"åîùèéååàìãðòî ïåòîù øåãâéáà é"ð 

  íìåàáéáö ñãøô
ä"åî ñééåå ïøäà ãåã ìàéúå÷é é"ð ìàøùé é"ð ä"åî ïàîìèèéî óñåé é"ð 

  íìåàáìàèðòðéèðà÷

 יתקיים אי"ה מנין תהלים -לכבוד הילולא דבר יוחאי 
 4:00בשעה  -בבית כהנא  -בבהמ"ד הגדול קיט"ל 

−"ìþ−−ê  
"¼¾³î 

May 26 ’½ôñ 
'16  

#12-202 

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  

12:45



 

-------- 
ëþ −−þîê ó−−ì ë” þšì®− ê¬êô ,ïêíò−ëêõ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêëêšê− - êšñê½ - í"¾³  

 öèþêô èê¬−−þõ- þ−−ê ¬"−  
 −ëþþ−êô ë” þμîþë  èþîëò¬îþô ñ"®ï -  ¾"êþí ñ¾ îëþ -  èþîëò¬îþô ó"þíô ³"î¾ ½"ìô - è"ò ê"í  
 −ëþ¹½î− ë” þóíþëê  ñ"®ï ê−ñ−¬š−è -  íþîê −þ¼¾ ½"ìô - î"½  
 −ëþ½ìòõ ë” þí¾ô š ëî¾−ôê¬ ð"ëê ñ"®ï öè−îëñ¼ò−®ê - î"ñ³  
 −ëþ−×ðþô ë [ì−×îô]” þ’−¼¾−  èþîë¾¼þõë ô"þ ñ"®ï −ïò×¾ê -  ¬"î−î³/ó−−ì ³þî³ ð×ò - ¬"õ³ 

 −ëþðëî¼ ñêõþ  þ"ëëš¼−  (±"ë¼−í) ñ"®ï þî® öëê– ½êõ −ô×ìô - ¬"×š³  
 −ëþ−ë® ðîð ë” þë−−ñ ’−þê  ±−òô¼þš ,ëêñ−íêô ð"ëê ñ"®ï μêëþ¼−îê - ì"½š³  

þ −ëó−þõê ñîê¾ ñ¾−õ ë” þ ñê−þï¼][õêš ¼òþ¼ï−−ê  ö−ñëîñô ñ"®ï −îñí - ì"½š³  
 −ëþóìòô ñðò¼ô ë” þ¹½î− ] ëîòô−þô ñ"®ï ó−þê¬ [¹−þì -  öî−® óìòô ½"ìô - í"¼š³  
 −ëþë−−ñ íðîí−  êîîêšêô ð"ëê ïòî¾šô ñ"®ï −îñí–  ¹þêð½¼¬êôô ëêî− −þôê ðîôñ³ -  ð"õš³  
 −ëþþ−êô ¹½î− ë” þðîð ñêîô¾  −¬¼ò−½ò−½ ð"ëê ñ"®ï ö−îî¼ñ -  ¹½î− ¬šñ ½"ìô - î"õþ³  
 −ëþí¾ô ë” þ−ë® íðîí−  ëîñêšô ñ"®ï ë−î¬ (êñïêþ) -  öî®þ ³¼ ½"ìô - î"®þ³ 

Sponsored by: SKYBRO your most Convenient Travel agency with 24 Hr cust. service 718.782.2002 
å øòèòå  èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞68-∞87     èê¬−−þõ è−òîï ∞70-∞84     š"ë¾ è−òîï ∞69-∞86  

 full groceryקיין בלומינבורג אדער קעטסקילס? מיט האבן א  weekendפארט איר ארויס פאר די 
line  בייExit 116-115 )1  מינוט פוןexit ( -  ביינאכט, פרייטאג  10:00מיר זענען אפען דאנערשטאג ביז

 Main St. Bloomingburg NY 12721 - 845-316-2076 78שעה פארן זמן.  ½ 1ביז  9:00פון 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

 718-599-9635) 5:00רופט (נאך  אינדערפרי, פאר באצאלט. 8:00 - 7:30עס ווערט געזוכט א קאר רייד יעדן זונטאג פון וומס"ב קיין מאנסי בערך 
  718-387-2650 פאר הספרים - Gift certificatesהערליכע  - בעסטע פרייזן -  רמב"ם פרענקל - שו"ע  -טורים  -ש"סן  - לכ' ל"ג בעומר

  347-799-5992פארמיטאג, גפ"ת. רופט:  12:00ביז  10:00כולל יונגערמאן זוכט א חברותא פון 

  718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות
 347-831-7858מיט אייער בחור זיך משלים צו זיין בהוראה פארטאגס/ער"ש. רופט: ת"ח בעל הסבר איז עוויל. צו לערנען 

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 

 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: 
  718.838.1811צופרידענע עלטערן און געבויטע קינדער, הערט א קורצע מעסעדזש  -  נתיב חיים

  347-509-7820(מיט א באנגעלאו). יבערגעגעבענע מדריך פאר א חסידישע קעמפ, פאר א עלטערע כתה געזוכט א געטרייע א

 347-668-0614 (קען קומען צו פארן)זוכט אנצונעמען נאך א פאסטן פאר די אנדערע שעות אין טאג אין די מאונטען'ס  )2:00ביז  10:00(פון מגי"ש לפנצ"ה 
 347-728-0443רופט בענקלעך)  6(טשיינע קלאזעט, טיש, ינונג רום סעט די D&Wצו פארקויפן א כמעט ניי 

  347-578-3440רופט:  - 11:00מוצש"ק  12:20ש"ק ע פון לעיקוואד -  12:20מוצש"ק  2:10עש"ק  פון וומס"במיר פארן יעדע וואך  -  לעקוואד/וומס"ב שאטעל

 $347-675-2966 אראפ. 50פאר אלע אייער מתנות [בר מצוה, חתן כלה, וכדו'] קופט א ש"ס טוש"ע באקומט  - כל בו ספרים ומתנות סענטער
 718-764-2273גראם פאר קלענערע קינדער. פעקסט צו: א היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א יונגערמאן אנצופירן א זומער פרא

íð−ëê ³ë¾í  - 917-349-4629רופט  .פארלוירן א בינטל שליסלעך 
East Flatbush - For sale lot 40x100 Utica/Linden area. Zoning C2-2/R5. hudsoncountyproperties@gmail.com

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 -  לאזט מעס. 917-805-4867בעיסמענט אפיסעס צו פארדינגען, פלאשינג/העריסאן געגענט, שיינע נייע 
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. 
ë"½ôîî - Office space w/ windows in an office building available for 1 year. (place for 4 desks) Text: 917-676-0316 
ë"½ôîî - 347-203-6324עיגנט. רופט: קליינע אפיס צו פארדינגען, פלאשינג/טרופ ג  

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 -  בעדרום דירה, פסח קאך,  3צו פארדינגען אindoor  ביינאכט) 10(נישט רופן נאך  718-436-6019. (מארסי/העריסאן)סוכה, פענן 
ë"½ôîî -  917-952-7826/ 718-218-7802רומיגע פורנישד בעסמנט דירה צו פארדינגען פאר חתן כלה,  3א נייע 
ë"½ôîî - Ready office with 10 desk and conference room with private office avail. for rent. 718-243-9994 
ë"½ôîî - 201-870-1442ס ווערט גענוצט נאר איינמאל א וואך צו פארדינגען פאר די אנדערע טעג פון די וואך. א אפיס ווא 
ë"½ôîî -  347-666-7574בעדרום דירה אויף ווילאבי/מארסי צו פארדינגען פאר א גוטע פרייז,  3א שיינע  

ë"½ôîî -  ון בעדרום פורנידש דירה גוטע פרייז פ 2צו פארדינגען א שיינע סייזJun. 30  ביזSep 1 718-388-7325. רופט 
ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished apt. for rent. Call: 718-522-7099 
 −½òêô-  בעדרום  5א גרויסע שיינע רחבות'דיגעwalk-in  .845-422-5234דירה אין צענטער פון מאנסי צו פארדינגען פאר דעם שב"ק בהר 
 −½òêô-   ל.מ. 845-459-0515ן בתי מדרשים און געשעפטן. ס"פ. לעב 2800טוילעטס, פסח קאך,  3בעדרום דירה,  5צו פארדינגען א ברענד ניי 

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
 ’þ −šñêí êò³íöî¼ô¾  þë−êìî−  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− ëôêí ±"ôîð ñ"®ï êò¼í èþî -  −×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  
 −ëþï¼ñêþ ë” þ½ìòõ  š¾−îîêšñ−îî ð"ëê ñ"®ï êðòêñ -  −"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 "®ï ¾−ñêš š®êîî¬îêô ñ - ¬"¼þ³  
 

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
ñîðè íìòôí1:37
íò¬š íìòô5:54

í¼−š¾8:17
³"þ9:29

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

àî÷ àáá/ ïéùåãé÷ 

 מו. עח. פז.פט: צ.

  : • : • :   יארצייטן     : • : • :

  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



 −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- 845-300-7492/  347-263-1229שטאק נייע קיטשען, רופט בראקער  2ס.פ.  3000הויז צו פארדינגען  נייע געבויעטע פריוואטע 
 −½òêô- For rent a 4 bedroom luxury apt. with lot of upgrades, Jill Ln. Call: 347-461-5421  

Monsey Summer Rental - A gorgeous new 5 bedroom apt. w/ porch in famous Bluefield Gardens. Call: 845-352-0776

To find out about homes in the Monsey Airmont Chestnut Ridge area call today Lic RE Sales Rochel Soffer 845-570-1240 

Chestnut Ridge -  845-274-2379יאר , רופט  2א פרייוועט הויז צו פארדינגען פאר 
−¬þ¼ë−ñ -  נאנט צו געשעפטן, שיינע גראונדס,בעדרום באנגעלאוס צו פארדינגען,  2און  1עטליכע  

 ל.מ. 718-951-3955נייע פול, דעי קעמפ, נאנט צו שאפרייט און גראסערי, זייער גוטע פרייזן,                    
èþîëèò−ôîñë -  718-496-8589פאר וואך/שבת. בעדרום פורנידש דירה צו פארדינגען אין די נייע דיוועלאפמענט  5א גרויסע 
½ñ−š½¬¼š - .917-686-3635בחורים מיט ביהמ"ד, מקוה, פול, עסן אלעס אויפן פלאץ רופט:  60פאר  א קעמפ געווארן עוועיל 
š−¼ñ öêîî½ -  718-373-0979רומיגע הויז צו פארדינגן, הערליכע גראונדס מיט ביימער, היימישע פלאץ.  5פרייוועט Swan Lake Villas 
½ñ−š½¬¼š - Very nice bungalow colony few units left, beautiful grounds, Shul, pool & day camp, Call 347-470-4395 
¾ïð−þðêîî  -  845-642-7779מינוט צו שוהלן. נאך עוועיל. דעם שבת.  3בעדרום הויז צו פארדינגען,  5הערליכע שיינע גרויסע פריוואטע 

 tate SewerTri S  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

Safety Electric -  מיר טוען אלע ערליי עלעקטריק ארבייט- we meet and beet every written proposal  :718-807-8170. רופט 
Summer Special - Tickets direct to London special group rates available. Call / text 845-521-5377 
Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   
 $845-570-2905 א נאמען, רופט 30 - ין ירושלים מיט אסאך ערפארונג שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" וואונדערליכע תוצאות א פרוי א

Lowest insurance rates for New Jersey rental properties. Call today 732-608-3216 
 845-325-0624אונטענס פאר דעם זומער. געזוכט אן עקספיריענס מענטש פאר א פליישיגע דעלי אין די מ

8021-930-microwave convection, call 347 –dryer  –washer -stove  -fridge  - MH Appliances Repair 
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 
 347-661-7444ביינאכט. רופט:  10:00נאכמיטאג ביז  4:00געזוכט א יונגערמאן צו שטיין אין א ספרים געשעפט טעגליך פון 

 *ספעשיל  ביפ ביפ דרייווינג*  rush test*  פעקידש דיסקאונט*  בלויז $40 718-336-2337
EZ Shopping - אין  8ן מ'קען יעצט אפלייען פאר סעקשEast Haven CT מיר קענען אפלייען פאר אייך פאר .

 845-248-9626פון די גאנצע משפחה. ביטע רופט:  social securityאון  DOBמיר דארפן די  -$ 20בלויז 
I Z Electric -    347-742-1215מיר נעמען אן אלע ערליי עלעקטריק ארבייט, רופט אייזיק זאלצער 

 347-558-8238עיוועל. צו לייגן טיילס, שעלוונג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, אלע סארט קאנסטראקשאן גוטע פרייזן, רופט:  הענדימאן



  17. 5. 6עקס.  718-480-5222די אור פון רשב"י און ל"ג בעומר! הערט א מורא'דיגע דרשה פונעם מגיד ר' פנחס דוד בונקער 

 1און דריקט נומער  718-298-3717 מינוט 33בערך  -שיעור נפלא בפרשת בהר  -שמעו ותחי נפשכם 

  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

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

 


