
   íéëåãéù     
  אב"ד קאזאווא -  וומס"ב שליט"א âøòáðòèàø ïøäàהרה"ג 

  פ"ץ בוויזניץ ב"מו -  ב"פ א"שליט øòéåðøéè äîìù íééçג "הרה  נ"י ìàøùé שליט"א חתן אדמו"ר מחוסט  - שליט"א  בן אדמור מקאזאווא מאנסי
  ל"פ זצ"ד וויזניץ ב"חתן אב  - שליט"א  ר מחוסט"בן אדמו  

 )אברהם אלי'ב"ר ( וומס"בשליט"א  ïàîãòéøô àãåé äùîהרב  נ"י íäøáà )הרב הערשלב( וומס"בשליט"א  áéåè äùî ìàøùéהרב 
  )שלום יודאב"ר ( ק"ינ"י  ïééì÷ íäøáàמו"ה  נ"י ìéöòâ éáö íé÷éìà )שלמהב"ר ( ק"ינ"י  ñðøô ìàøùéמו"ה 
  )אשר זעליגב"ר ( ירושליםנ"י  âøòáðééåå 'éúúîמו"ה  נ"י áåã óñåé  )יושע העשילב"ר ( ק"ינ"י  øòðæòøã á÷òé éìúôðמו"ה 

  מזוועהיל -  סקווירא שליט"א ïàîãìàâ øæòéìàהגה"צ 
  אבד"ק קרעסטיר מאנסי -  מאנסישליט"א  æéåø÷ øèìà íäøáà ìàøùé הגה"צ  נ"י óñåé ÷çöé חתן כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א       

  כ"ק אדמו"ר תולדות אברהם יצחק חתן  - בן גאב"ד אדווארי  שליט"א 
  )הרב אהרן אייזיקב( ק"ינ"י  ñéåø÷ ìàåéמו"ה  נ"י äùî  )מאירב"ר ( אנטווערפעןנ"י  øòâøòáðééåå ÷çöéמו"ה 

   øëæ íåìù -  èëàð êàåå   
 ä"åîìãåé  
 ø"á á÷òé ìàøùéòèò÷òô é"ð   

 ïúçà"èéìù ïàîèéá äùî áøä  
úéáá ç"åî 122 Division  

åúøçîì î"éøáäå ã"îäéáá 
 àãàîñâéøã/ïàùæéååéã  úéøá12:30 

 ä"åî÷éæééà ÷çöé  
 ø"á áééì éëãøîñééåå é"ð   

 ä"åî ïúçøæòéìà íäøáà  
øàâðåà é"ð  

 ã"îäéááãðàìååéì÷  
469 ãøàôãòá  

 åúøçîì î"éøáäå 
 íìåàáíåéøà÷éã 

 úéøçù9:30  úéøá12:15  ä"åîìàåé  
 ø"á øæòéìàøòééøá é"ð   

    øëæ íåìù    
ä"åî ïîçð ø"á ïøäà  (ùäàè)ãòéøôé"ð  ä"åî ïúçïééèùðéáåø ãåã ïøäà é"ð    íéëøáà÷éðôåæ  
ä"åî ùéô ìàåéé"ð  ïáô"á à"èéìù ñàãàäî ø"åîãà  ïúçàãåé ãåã áøä  (áééì)èøòôìàä à"èéìù áåáàá -45 92 ïðòô  
ä"åî ÷çöé ø"á øéàî ïúðïééèùðòèëéì é"ð  ä"åî ïúçøòììéî éáö óñåé é"ð    úéáá æ"åî125 Division #4-A  
ä"åî á÷òé ø"á ïåéöðáíåìáé"ð  ä"åî ïúç ïéîéðáïééèùøòáìéæ óìàåå é"ð    éúéáá39 Heyward #1-B  
ä"åî íåìù ìàåé ø"á  àùåæ (ìàéøèðàî)ãòéøô é"ð  ä"åî ïúçñéìãééà ìãðòî é"ð    éúéáá61B South 8 #2-E 
ä"åî ìàåîù ø"á ìåàùêàøáé"ð  ä"åî ïúçïééèùáìòâ òùåé é"ð   øòôåä ã"îäéá  
ä"åî éëãøî ø"áìéùèðà øùà øòæééååé"ð  ä"åî ïúç òùåé íäøáà)éáö éáåè ø"á( ñàøâ é"ð øòôåä ã"îäéá  
ä"åî  àãåé ø"á äùîùèéååàìéîù é"ð  ä"åî ïúçïàîãòéøô øéàî íçðî é"ð   âøåáðéîåìá  

úéáá î"à 8 Wintertoon  

ä"åî ìàåé ø"á áàæ øéàî ìàøùéâøòáðòæàø é"ð  ä"åî ïúçéååàì éåìä áåã óñåé é"ð    ñàãàä649 ãøàôãòá  
ä"åî ìàåéá éëãøî øæòéìà áøäâøòáöìàèù é"ð  ïúçä"ò øòååàøá éáö 'éòùé áøä  àðùæàååàé  
ä"åî ùøòä éáöïáãåã éìúôð â"äøä øòðèééì é"ð  ïúçõèòîðééèù éáö ìàåé â"äøä à"èéìùòéàô  
ä"åî óñåé ìàåîù êåðç ïøäà áøäõ"ë é"ð  ä"åî ïúçøòììéî ìùéô é"ð   ñðòãøàâ éì ì"èé÷  
ä"åî ïäëä 'éòùé ø"á éáö óñåéõ"ëé"ð  ä"åî ïúç'éøà àãåé (éáééì) øòâðéæéòìù é"ð    øéèñòøò÷ èåàñ8éøòá/  
ä"åî 'éáåèá éåì ìàåîù áøäøòâøòáðééåå é"ð  ïúçà"èéìù ìãðàîñééåå áåã ìàëéî áøä  ùàîøàù136 ññàø  
ä"åî ÷çöé óñåé ø"áêìîéìà øùà ñìòæééî é"ð  ä"åî ïúç ìàéúå÷éøòîéååù íçðî ìàøùé é"ð íéøôà øòù800 èééåå  

ביהמ"ד 
  אברכים

 אוהל רפאל  

  הננו בזה להודיע שמורינו הראש ישיבה שליט"א
 ישבות בשב"ק זו  קרח שבת ר"ח  

  8:55בשעה  ......................................... מנחה וקבלת שבת
  9:30 .......................................................... בשעה שחרית

 ואח"כ מנחה וש"ס 7:50 ........................ בשעה פרקי אבות

די אלע בתי מדרשים וואס דאווענען אין די זומער וואכן ערב שבת פאר א  - מודעה נחוצה
, און ליינען קריאת שמע דאורייתא בזמנהזאלן אכטונג געבן צו נאכן זמן הדלה"נ  3/4

 אויב האט מען געליינט פארן זמן זאל מען איבערליינען קריאת שמע פארן סעודה.
שעה  3/4נ.ב. דאס איז געווען איינע פון די סיבות פון די אלע מקומות וואס פלעגן אלעמאל דאווענען ערש"ק 

 נאכן זמן, כדי 'זיכער' צו ליינען קרי"ש נאכן זמן.

  4:54הודו  ,4:44ברכות  קרח:שבק , מינוט קודם הנץ 30מינוט קודם הנץ. בימות החול  40בשב"ק ברכות סקילמאן  162 ברך משה  ותיקין 

 בערב 8:00בשעה  (בנין עסטרייכער) המ"ד רמ"איבב הרב מרדכי אפפעל שליט"אלת בזמנינו ע"י כיתקיים א"ה שיעור בנושא הת ביום א' חקת

#13-204 

íéðîæ   ÷"ùò   ÷"áù  
þì¾í ³îñ¼4:134:14
íôìí ±ò5:255:26

¾"þš öôï ¹î½8:358:35
ê"þè9:119:11
íñõ³ öôï ¹î½10:0310:03
ê"þè10:2710:27

³î®ì12:5812:58
íñîðè íìòô1:421:43
íò¬š íìòô6:056:05

í¼−š¾8:318:31
³"þ9:439:44

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 

¬"× öî−½   ’½ôñ 23 .Jun 
   ï"¼¾³             17'  

8:16  
9:44 



        ïôøàååàá        
ä"åî ñééåå ìà÷æçé íäøáàé"ðìàåé äùîé"ð ä"åî ñééåå ïåòîùé"ð äùî ìàåéå íìåà 

ä"åî ñééåå íééç ÷éæééà ÷çöé é"ðïåòîù é"ð  ä"åî âøòáðééåå äùî é"ð  àøèééð íìåà  
ãøàôãòá/ñàø ñ -  íéùðì íâ ùåãé÷ 

 â"äøäàãðàì íåìù à"èéìù åé 'éððç"àôéì è é"ð  â"äøäñééåå á÷òé à"èéìù íééç øåà  
89 ôåøè  .øà÷èòìèøàá 

ä"åî  øòâøòáðééåå øæòéìàé"ð óñåé íåìù é"ð  ä"åî ïééì÷ ìàéçé é"ð ìàéøèðàî èåàáàìàåå ãåçéà 
íéùðì íâ ùåãé÷  - ìàéøèðàîá äðåúç 

ä"åî øòëééøèñò íçðî ïøäà é"ðìàéøæò àãåé é"ð  ä"åî  óìàååé"øáàãðàì é"ð ïòãøàâ ìòôà  
íéùðì íâ ùåãé÷ 

ä"åî àãðàì äîìùé"ðìàåéé"ð  ä"åî øòðéá ìãðòîé"ð ãàøà 

ä"åî àøáâ ìàéøà äùî é"ð ìàåé é"ð  ä"åî ãòåñ äîìù 'éìà é"ð ñòøééà ñàðòåá  
97 ãøàååéòä 

ä"åî ùéô ÷çöé äùîé"ðäîìù éëãøîé"ð ä"åî áééì ïîìæùèéååàáà÷àé é"ðì"èé÷ ìåãâä ã"îäéá 

ä"åî íééç)â"èøá(ùèéååà÷ôòìé"ðìùøòä é"ð ä"åî ñàøâ 'éìà  äùî é"ð øòôåä ã"îäéá 

 áøäñàøâ àôéìà"èéìùøéàî é"ð  áøäñàøâ äîìù íééç à"èéìù øòôåä ã"îäéá 

ä"åî ùèéååàáòì ìàåé éëøãîé"ð'éìà óñåé é"ð ä"åî øòùéô óñåéé"ð øòôåä ã"îäéá 

ä"åî ñàøâ éåìä óñåé íééçé"ðìùøòä é"ð ä"åî íéåáìèééè 'éòùé é"ð ìçø úéá  úéøçù9:30

ä"åî ïééèùøòáìéæ äùî ÷çöé é"ðïøäà é"ð  ä"åî äèàø ãåã á÷òé é"ð  àæìòá240 ôòé÷  
íéùðì íâ ùåãé÷ 

 áøäïééì÷ øæòéìà à"èéìù éáö ìàéøáâ é"ð  áøä òðòè ïøäà ìàåîùðíéåá à"èéìù  áå÷éæã÷øàô/ïàîìé÷ñ 
íéùðì íâ ùåãé÷ 

ä"åî ïàîèøàä 'éìãâ 'éáåèé"ðàãåé éðéñ é"ð ä"åî ïäà÷ óñåé íäøáà é"ð áåðéã 

ä"åî ïééì÷ ìùøòä íééç é"ð íðåá äçîù é"ð  ä"åî ìòôôà éåìä ÷çöé é"ð  èñåç338 éñøàî  
ìàæ ùåãé÷ àôàô íéùðì  ùåãé÷ 

ä"åî מענדל קליין é"ðאברהם יוסף משה é"ð ä"åî ישראל יצחק גראסס é"ð áåìñåøòé  
65 (èééåå/éøòá) ïàùæéååéã 

ä"åî øòáéåìâ óñåé ìàôø é"ð áàæ ïøäà é"ð  â"äøäõøàååù ìãðòî ìàøùé à"èéìù  
                 õðàùàì ã"áà

àðùæàååàé  
íéùðì íâ ùåãé÷ 

 ö"äâäאבד"ק לימנוב à"èéìùאהרן שמואל é"ð ä"åî אשכנזינתן דוד é"ð  
÷ñòìà ø"åîãà ÷"ë ïá- (ïàãðàì) à"èéìù ååàìñéðàèñ- ô"á à"èéìù òðååãàñ ÷"ãáà ïúç 

  ÷úéøçù9:15 - íéùðì íâ ùåãé לימנובבביהמ"ד 
ä"åî øòì÷ðéåå àãåé äîìù é"ð éìúôð é"ð  ä"åî ãðééøô ÷çöé ìàøùé é"ð ïéùèåèñ  

12 èøàååìàåå 

ä"åî ÷éìâ øæòìà øéàîé"ðóìàåå äùîé"ð ä"åî ïðàî âéìòæ éëãøî é"ð  à÷ðéôñ190 ôòé÷ 

ä"åî ãééååù ùøòä êåøáé"ðá÷òé éëãøîé"ð ä"åî ùèéååà÷ôòì òùåé é"ð ñðòãøàâ éì ì"èé÷ 

ä"åî חיים הערש גאלדבערגער é"ðיואל מאיר é"ð ä"åî צבי משה הכהן פישער é"ð  ïàñòì÷160 ïéì÷ðòøô 
 úéøçù9:15 

ä"åî ïééì÷ ïåùøâ é"ð 'éøà é"ð  ä"åî èòîéö éåìä íééç ìàøùé é"ðéìàø÷  íéùðì íâ ùåãé÷  
éñðàîá 'â íåé äðåúç 

ä"åî ïàîøòëéæ äùî ÷çöé é"ð øéàî é"ð  ä"åî ìò÷éá áàæ äùî é"ð øàðòî ìòéåø 274 ôòé÷ 
 úéøçù9:30 -  íéùðì íâ ùåãé÷ 

ä"åî ñàøâ 'éúúî òùåé é"ð ïîìæ äîìù ïðçìà é"ðä"åî  á÷òé ìàøùéùèéååà÷ôòì é"ð á÷òé úòìåú  
651 ãøàôãòá 

      ÷"ùöåî èëàð êàåå      

 ä"åî ìàåîù ø"á ìåàùêàøá é"ð  ä"åî ç"åî úéááïééèùáìòâ òùåé  é"ð786 Kent #4 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòôåä8:15 



      ùåãé÷      
ä"åî ãåã ììéä ø"á 'éøà äùî÷éìâé"ð  ä"åî ïúç÷éö àôéì é"ð   ÷éðôåæ íéëøáà 'á äîå÷ 
ä"åî ïøäà ìàåîùá äùî íééç áøäâøòáñàøâ é"ð  ïúçïééèùøòáìéæ éáö øùà óñåé â"äøä  à"èéìù - õ"åî  øòôåä ã"îäéá  
ä"åî ÷àììàô ìùøòäá ïáåùàøá ÷"ãáà ö"äâä  ïúç à"èéìùøòôøåãñðåà ìàøùé ö"äâä à"èéìùáåùàøá  
ä"åî äùî á÷òé ø"á ìàéøáâ ïøäàøòéåä é"ð  ä"åî ïúçâéìòæ íééç é"ð   áåùàøá  
ä"åî øæòéìà ø"á (ïôøòååèðà) ìàøùé ïåòîùãòéøô  é"ð  ä"åî ïúç ïéåøá ìøòáé"ð   ÷ ìåãâä ã"îäéáì"èé 
ä"åî óñåäé ø"á äùîñ÷àìé"ð  ä"åî ïúçóôà÷æéåî øæòìà é"ð    ìâéøá379 ïàèìãéî/éñøàî 
ä"åî ÷çöé ø"á íåìùïééì÷é"ð  ä"åî ïúç áàæ äîìù ìàøùéøòãðòìãòéøô é"ð   àé÷ñðéùåã  
ä"åî éìúôðá äùðî áøäóôàìéôé"ð  ïúçìäàùâàåå âéìòæ øùà áøä à"èéìù   á"è é"øäî541 ãøàôãòá 
ä"åî ìàåé íééçá ïøäà ÷çöé áøä)ïôøòååèðà( óôàìéôé"ð  ïúçà"èéìù àöéìåñ ã"áà áøä  àöéìåñ173 ïðòô  
ä"åî ïäëä ìàåé ìàåîù ø"áøæòìà ïøäà øòììéîé"ð  ä"åî ïúçøòðæàåå 'éòùé éëãøî é"ð   àøéåå÷ñ571 ãøàôãòá  
ä"åî ïåùîù øùà ø"á øåãâéáà äùîãìàååðéøâé"ð  ïúçøòðæàåå ïåòîù ÷çöé áøä à"èéìù  àøéåå÷ñ571 ãøàôãòá  
ä"åî àãåé ìàøùé ø"á ìà÷æçéãìòôðééèù é"ð  ä"åî ïúçïééèùøòáìéæ ÷çöé é"ð   ïòìå÷ñ  
ä"åî á÷òé ø"á ïåéöðáïééèùáìòâé"ð  ä"åî ïúçøòéåðøéè ìàøùé é"ð    ïàîééøô284 ôòé÷  
ä"åî éáö ø"á ìàåîù íééçïéøâé"ð  ä"åî ïúçïäà÷ òùåé øæòéìà é"ð   æðàö æåéä/ïàñéøòä  
ä"åî ïåéöðá 'éòùé ø"á ïîçð ãåãøòãðòìâðòé"ð  ä"åî ïúçõèøàååù ìëéî ìàéçé é"ð   áåìà÷159 ññàø  
ä"åî øæòìà óìàåå ø"á àáé÷ò ìàåîùùèéååàéåðé"ð  ä"åî ïúçïééèùðòèëéì ìùéô é"ð   ãùàéååé÷255 ïðòô  
ä"åî ïééèùìøòô êìîéìà ùøòä ø"á é"ðä"ò ìàéæåò  ä"åî ïúçãòéøô éëãøî ìàéîçøé é"ð ñðòãøàâ éì ì"èé÷  
ä"åî 'éáåè ø"á àãåé óñåéãìòôðòøäòé"ð  ïúçãééååù áåã äùî áøä à"èéìù  ñðòãøàâ éì ì"èé÷  
ä"åî ìàëéî ÷çöé ø"á 'éøà ãåãáà÷àéé"ð  ä"åî ïúçùèéååàìàøèñ íåìù íäøáà é"ð  éìàø÷  
ä"åî íééç êåøáá ø" 'éøà íéøôà)ùäàè/ãðòéøáñàá( õ"ëé"ð  ä"åî ïúç íäøáà)ð"ðøá( âøòáðòèàø é"ð   à"îøøòëééøèñò ïéðá  

זי"ע זאגט די סיבה פארוואס די השגחה דער הייליגער סאטמאר רבי       
העליונה האט געפירט אז אידן זאלן אנקומען קיין אמעריקא וואס די 
נסיונות אין קדושה איז מורא'דיג גרויס, ווייל אויף די עבירות בעניני 
קדושה איז זייער שווער מתקן צו זיין און מען דארף טון תשובה מאהבה 

און דאס וואס מען איז זיך מתגבר אויף די  וואס איז זייער א הויכע מדריגה,
שווערע נסיונות בשמירת עיניים ומחשבה וכו' וועט מתוקן אלע פגמים אזוי 

  ווי דורך תשובה מאהבה.
נאך א טעם, ווייל אין די פריערדיגע דורות איז געווען צדיקי אמת וואס       

קות און האבן געדינט השי"ת מיט הויכע מדריגות פון אהבת ה' און דבי
האבן גורם געווען א געוואלדיגע נחת רוח פאר השי"ת און דאס פעלט 
למעלה, און דאס וואס אידן זענען זיך מתגבר אויף די נסיונות איז גורם 

  פאר השי"ת די זעלבע נחת רוח.           
 ספר טיב לבב ח"ג דף קכ"א



(עלענוויל, אין געגנט פון סאטמאר בחורים קעמפ, מיידל  'בריגס הייוועי'היות ס'איז דא אויף  - להסיר מכשול
א אידישע ביה"ח וואס ביימער זענען  קעמפ, קאשוי ישיבה, ראחמיסטריווקא, אור שרגא, תל יפה און נאך)

 ,מאהיל פונעם ביה"ח אויפן ראוד וואס שאפט אן איסור פאר כהנים דורכצופארן אונטער די הייזער
  .2000$ושניידן די ביימער וואס וועט קאסטן בערך ווערט אונטערגענומען אפצ

 און זייט זוכה צו די הבטחה פון חז"ל שאין חטא בא על ידו צו נעמען א חלק אין די זיכוי הרבים 917-310-4916רופט: 

ווילסטו ווערן בעל הבית אויף דיין שטוב שוין יעצט? ווילסטו שוין יעצט באקומען די גאנצע געשמאק וואס 
 דומ"ץ במאנסי ניו יארק.אליהו פנחס אייזענבערגער,  845-234-4200רוף שוין  ווארטסט שוין אזוי לאנג?דו 

און מיט א גרויסע אויסוואל פון  מיר קומען צו אייך אין די קעטסקילס פאר בדיקת מזוזות,
  718-607-5244 יוסף האלצער סופר סת"םדיגע מזוזות וכל צרכי סת"ם, 'מהודר

  917-613-6820, רופט: 9:30ליבל פאר בעל תפילה קבוע שחרית עייעצט געווארען עוו - מונקאטש ביהמ"ד 
 חמשה חומשי תורה רש"י כפשוטו בכרך אחד   ציעלע נדבנות בתי מדרשים/קאנטריסעספ

 845-459-6030 רופט   )25$ רעג.(   12$בלויז פאר 
 #217 718-407-7460רי קינדערגארטען אפטיילונג געשמאקע סביבה עקעמפ אין שטאט נורסגוטע געלעגנהייט עס ווערט געזוכט מלמדים פאר א דעי 

 347-563-3575גרייט צו באצאלן  6:00נאכמיטאג און צוריק  2:00נד קיין סוואן לעיק עגעזוכט א קאר רייד יעדן טאג פון דעריל

 347-470-1509עלטערע מיידלעך באצאלט  + א דירה פאר די זומער רופט געזוכט א העד קאונסלער פאר די זומער פאר די  -זשערסי סיטי 
 347-525-3886גרייט צו צאלן  ,אדער צוריק 7th Ave-  64th St Bklynליך צום ארבעט פון וומס"ב צו גגעזוכט א רייד טע

³ë¾í íð−ëê -  האט איבערגעלאזט א עס ווערMountain Buggy ש אין א זקערידGo Car  347-461-0181קאר סערוויס, זאל רופן 
ë"½ôîî -   צו פארדינגען אbasement parlor   347-457-7343פורנישד/נישט פורנישד דירה, קורצע טורמין
ë"½ôîî -  347-598-6075בעדרום דירה  מיט א פארטש, געאייגנט פאר חתן כלה,  2צו פארדינגען א  

ë"½ôîî - Office space for rent Broadway/Hooper 600 s.f. 347-957-2255 if no answer L.M.

ë"½ôîî - Kosher Suites -  Luxurious Private short term Rentals, Hotel Style Call 929-277-8483 or Email Info@koshersuites.com 
Looking to rent warehouse space between 2000-5000 s.f. near Williamsburg for July & August. 718-702-8795 

Bushwick - 718-218-5313 אויף בראדוועי.ס.פ.  14000ביז  1000ניי איבערגעבויט אפיס ספעיס פון  צו פארדינגען 
−½òêô  -  צו פארדינגען פארAugust  ביה"כ פראנט און בעק פארטש אויף  3בעדרום דירה  5- 4אAshel  845-367-1684רופט  
−½òêô  -  אין א שטילע געגנט, נאנט צו  פארן זומעריגע דירה צו פארדינגען 'שטאק 2א הערליכע ברייטע נייע

 845-422-2326 בעדרומס, פלעי רום און ספרים צימער, ברייט און באקוועם. 5בתי מדרשים, גרויסע פארטש, 
−½òêô  - For rent for July big private house on tree lined ¾ acer property off Collage rd, 5 bdrm, big play room, big porch, kid friendly block 347-271-1874 
−½òêô  - For sale - Private house on Bates area, 2924 s.f. on almost a 1/4 acre. 845-352-2040/347-304-1569 

−ñêîî èò−þõ½ -  845-352-2040בעדרום הויז, פאר דיטעילס רופט  5 פריוואטעצו פארקויפן א  

Chestnut Ridge - Beautiful 4 Bedroom, 3 Bath, House for rent for summer. 2400 SQF, Nice property, Call/Text 973-850-9607  
−"š -  845-825-1170וואכן פון זומער, אלעס צוגעשטעלט, רופט  4פאר די ערשטע בעדרום דירה  2צו פארדינגען א שיינע גרויסע 
−"š -  בעדרום הויז (נישט פורנישד) + פינישד בעיסמענט, פארן זומער אויף  3 פריוואטעצו פארדינגען אSecond St  845-637-0357רופט

−"š - Beautiful 3 room furnished apt. For rent for the summer great location call 845-782-9604/845-662-4501 
¾ïð−þðîêîî -  347-661-6200מינוט צו די שול, שיינע גראונד.  5פארטשעס,  2בעדרום הויז, ברענד ניי  4צו פארדינגען פאר די זומער א פריוואטע 
š−¼ñ ¬−−îî -  718-415-7437גראסערי צו פארדינגען פאר די זומער, א הערליכע נייע איבערגעבויטע הויז א קעגן איבער לפידות, נעבן די 

îêñ¼½−¬òêô -  718-782-7038/917-642-6711בעדרום פריוואטע הויז הערליכע גראונד מנין מקוה חדר גראסערי אויפן פלאץ  3צו פארדינגען א 
ñ¼−îþ/îêñ¼½−¬òêô -  718-607-4153וואכן  3- 2בעדרום באנגעלאו, פאר די ערשטע  3צו פארדינגען א 

 718-781-5735מיט א טראק, לאנג יעריגע עקספיריענס,  moving jobsמיר נעמען אן צו טון קלענערע 
 347-370-9562נען אין וומס"ב /ב"פ ינס מוז וואועמענעדזשער מיט אביסל עקספירי job siteגעזוכט א 

In home training instructor 1 on 1, corrective condition, strength training, postural assessments, Call/text Levi 929-430-1769/347-836-9558 

 ל.מ. 609-738-0732געזוכט א טויגליכע מיידל צו ארבעטן אין א אפיס פול טיים. גוט באצאלט רופט/טעקסט: 
Keep your Children Safe! With the new “Tick twister” removes ticks completely and efficiently - At your local pharmacy 

~ ~ ~ Missook Ladies Knitwear ~ ~ ~  
Last chance before the summer, Sunday, from 11 – 7 at 230 Penn St. (Formerly Elzee)  





 מ"ה עדל"ז מדף  קידושיןעל חזרת שנתיים ע"י ישראל ואורייתא מס'  הבחינה
  סוף המס'עד  ל"חוחזרת ג' שנים מס' סוטה מדף 

  2:00בשעה  בביהמ"ד תהלות יואל ובאברכים זופניק - ג' חוקת יהי' אי"ה 
~~~~~~~~~~~~~~  

 845-434-0974ומס' גיטין עד דף י"ג במקומות הנ"ל וגם בקאנטרי לפידות או ע"י פעקס הבחינה הבאה יהי אי"ה ד' ואתחנן מס' קידושין עד דף ס' 

  718-388-3273לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ,  ,outfitsאון ברית  poyaגמ"ח פאר נייע הערליכע 



 


