
   åøòèòå     èê¬½ò−ð è−òîï ∞65-∞80       μêîî¬−ô è−òîï ∞67-∞82     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞70-∞82  

   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

  )שלמה אליעזרב"ר ( ק"ינ"י  ñìòæééî ìàåîùמו"ה  נ"י êåøá äîìù)חיים הערשב"ר ( וומס"בנ"י  ãìàáñâàì÷ óìàåå ïðçìàמו"ה 
  )יושעב"ר ( וומס"בנ"י  ïééèùøàîøàî ïåùîùמו"ה  נ"י áåã ïîçð )שמואל בנימין אליעזרב"ר ( וומס"ב שליט"א øòâøòá íééç ìàøùé הרב

  )ברוךב"ר ( וומס"בנ"י  øòìñòè 'éîøéמו"ה  נ"י êìîéìà éáö )מרדכיב"ר ( ב"פנ"י  éåìá óìàåå øéàîמו"ה 
  )הרב יעקבב( וומס"בנ"י  äãééæ áåãמו"ה  נ"י äîìù 'éòùé )דודב"ר ( מאנסינ"י  øòãðàìøòáà äùîמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ïåòîù ø"áäùî 'éìà ïàîééð é"ð  ä"åî ç"åî úéááøòæééåå ãåã ìàåîù  é"ð146 Middleton #1-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù éìàø÷8:00 

 ä"åî ÷çöé á÷òé ø"áéáö äîìù ïòôøà÷ é"ð  ïúçä"åîøòáéåèù ÷çöé é"ðéúéáá , 151 Lorimer 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåáåçìàá 

 ä"åî ìàåé ø"áìàøùé ìàéçé ìà÷ñàã é"ð  ïúç  ä"åîõéùôéì ÷çöé é"ðéúéáá , 202 Division # 5-A

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 נ"י ïééì÷ éåìä óñåé ÷çöé מו"ה נ"י äîìù ïåéö ïá נ"י  ïàîìòãò óñåé á÷òéמו"ה 
Venetian Hall 546 River  Dr, Garfield NJ 07026 

 )הרב יחיאל ישראלב( שליט"א ìà÷ñàã íçðî äùî הרב נ"י äùî øúìà )רב יודא אליעזרהב( דומ"ץ טאהש ק"י שליט"א øòâðåé äîìù הרה"ג
 íìåàá'éç úøèò  äøù-  éñðàî106 S Madison Ave    úéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä

#13-243  

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¬½ò−ð ëš¼ 
"¬ï ëê   ’½ô 8 .Aug  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:47
íôìí ±ò5:59

¾"þš öôï ¹î½8:54
ê"þè9:30
íñõ³ öôï ¹î½10:16
ê"þè10:40

³î®ì1:01
íñîðè íìòô1:43
íò¬š íìòô5:50

í¼−š¾8:03
³"þ9:15



 Š    הללוה"ו בצלצל"י שמ"ע    ‰
  להאי פה מפיק מרגליות "חזק חזק ונתחזק"מעמוק הלב מברכים אנו בברכת 

 יקותיאל אלימלך פריעדמאן שליט"אהרה"ג ר' 
 שע"י שיעוריו הנכבדים על הטעלעפאון סיימנו בעזהשי"ת מסכת בבא מציעא.

 וכשם שסיימנו מסכת זו בצוותא חדא כן נזכה לסיים עוד מסכתות אחרות בעזהשי"ת
 המברכים: מאות מקשיבי שיעוריו

 9:40בשעה  -בביהמ"ד פאפא  -שליט"א  עזריאל טויבער ע"י הרה"ג -   מה ה' שואל מעמך -היום  - אירגון שיעורי תורה  





: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþ¾þ−í −ë®  ö¼õôê¾¬ô ñ"®ï ¾ñïêñ - ¬"ò³  
 −ëþ’−þ×ï óìòô ë” þ¾þ−í −ë®  èêþõô ñ"®ï êþ−õ¾ - ¼"³  
 −ëþñêþ¾−  ¹þêð½þ¼¬êôô ñ"®ï þ¼òõô¼š - ï"®³  
 −ëþ’−šïì ñêõþ ëš¼− ë”þ ñêþ¾− óíþëê  êëîðêõ ð"ëê ñ"®ï šïì -  ó−ññ× þõ½ ½"ìô - "ôš³ë  

 −ëþëš¼− ë” þ öòìî− ö¾− öë−îê ±"ôîð ñ"®ï ¬¼òë -  ó−ô×ì ³×−ô½ ð×ò - ë"¼š³  
 −ëþšì®−  ðñ¼ëò¼ñ ð"ëê ñ"®ï ½½¼í - ï"õš³  
−ëþ óìòô ñðò¼ô ë”þ ðîð óíþëê í¾ô  ëîï−þ¬½ ,êòþê¬ô ñ"®ï þ¼ï¼ñ-  ³îìô¾ ¼ëî¾ ½"ìô- ê"®š³  

 −ëþðîð öïì  þîðêèîôô ñ"®ï - è"®š³  
 −ëþþ¼ë þ×¾− ë” þóîìò³ ) êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï ó−òîë (êòðþîí–  þ−×¾ ³ñî¼õ ½"ìô - î"¬þ³  
−ëþ ¹½î− ëš¼− ë”þ ó−−ì þêþ−¬ (ó−−ì ó−ô þêë)  ëîñ−íêôô ñ"®ï - î"×þ³  
 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þêõ−ñ ¬"î−  ½ê−ô ñ"®ï êðòêñ -  (³þêõ³ ñ−ñ×) þþê¾ −"þ ö³ì - î"×þ³  
−ëþ ’−þê −ë® ë”þ ëîð öòìñê ¬þîõêõêþ öí×í ¬êëô ñ"®ï öê¾−-   íþî³í þîêë ½"ìô - ï"×þ³  

 −ëþðîð  −îô¼¬−þð ð"ëê ñ"®ï ¾¬−−ð - ô"þ³  
 −ëþí¾ô ë” þ−ñê ¹½î−îí  öñð³¾î þ¾ ñ"ï −þêõ−¬òêô- í"ôþ³    
 −ëþí¾ô ë” þðîð ñêõþ êò ð"ëê ñ"®ï îðþêõ - öîôê -  í¾ô îô¾ ½"ìô - ì"ôþ³ 
 −ëþó−−ì ë” þ íðîí−¾ê) [ð−½ì] - ±þî¬ ð"ëê ñ"®ï μ−þð−þõ (þêîî - ê"½þ³  
 −ëþþî×ë öþíê þ"ë  ó−−ì í−þë¬ ð"ëê ñ"®ï ¹−ðìñê -  öþíê −õô ½"ìô - ¬"½þ³  
 −ëþí¾ô  þ"ëñêõþ  ñ"®ï öîõñ× -  í−þë¬ −òëþô -  íõ−ì - ð"õþ³ 

 --------------  
 −ëþ−ë® −ñ³õò ë” þ í¼−þë ó−š−ñê í¾ô ëî−ðþêëô ñ"®ï þêèòîê - ë"¾³  

 öèþêô μêîî¬−ô- ëê ï"−  
 −ëþêèþ¾ −þîê ë” þ¼−ñ−õêš ëš  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï - ï"×³  
−ëþ öî¾ô¾ þ"ë ¹½î− ñïî−  ö¼−îîô öñð³¾î þ¾ ñ"®ï þ¼ô−−í¬þ¼îî- í"õ³  

 −ëþþ¾ê ë” þíôñ¾ öôñï  êòñ−îîô ñ"®ï-  ó−þ−ðê ó−ô ½"ìô-  î"òš³  
−ëþ óíþëê −×ðþô ë”þ ö−ô−òë ëêï ëš¼− ±−îîþîí ëî¾¬ò−õô ñ"®ï - ð"õš³  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ −ñ³õò ±þ−í  ñ"®ï ê¬õê ,êšþêîî ð"ëê -  ñêîô¾ ³þî³ ½"ìô- þ"³  
 −ëþ¾−ëê óíþëê ë” þëš¼−  ëîñêšô ñ"®ï ¾−õ (š"í¾¼ë ð−ôñ³) - ð"þ³  
−ëþ íôñ¾ ó−−ì ë”þ öþíê ) îîêò−ðîšô ñ"®ï îîêñþ¼õ (¾¬−îî×¼ñ -  ³îëê ì−¾ ½"ìô - ë"×þ³  
 −ëþóíþëê ë” þ¹½î−  ¾¬−ñêí ð"ëêþ ñ"®ï (ð¼ñ¼½) - ð"×þ³  
 −ëþ ëš¼− š−ï−−ê ë”þ íôñ¾ þï¼−ñê  −šê½−îî ð"ëê ñ"®ï þ¼ññ¼îî -  óñî¼ ³−þë ³"î¾ ½"ìô - î"òþ³  

 −ëþêëê óíþëê  öè¼þ½ê½ô ñ"®ï ñ½š−õ -  ½"³× ð−ôñ³ - î"¼þ³  
 −ëþóìòô ¹½î− ë” þšì®− ëš¼−  ±−òïêšô ñ"®ï êþ−õ¾ (ëš¼−ñ ³ôê) - ï"õþ³ 

 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þ−×ðþô  šîë−ñêò ð"ëê ñ"®ï −š®ò−ïêèêþ - ð"®þ³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 347-587-0906אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק. 

    718-362-8846 בהם..." "חיים שישמינוטיגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

 347-881-2246אינגערמאן ת"ח בעל הסבר גרייט אנצוהייבן מיט א בעה"ב מסכת בבא בתרא (במסגרת זכרו) בשעות לפנצ"ה. א  כאפט אייך מיט!
 917-613-6820, רופט: 8:30פאר בעל תפילה קבוע שחרית  .יעצט געווארען עוועיל - ביהמ"ד מונקאטש 

 718-362-8872 # $215]       1,000[לל ירחי קדם    כו
 347-578-3266פאר גוט באצאלט.  (דארף אויך זיין בעל תפלה)געזוכט אינגעלייט צו דאווענען מיט א מנין שחרית אין א ת"ת 

 845-670-4339. "יגע שליחר' איד איר קענט נישט וויסן איר קענט זיין די ריכט"יאר (פון א"י)  29געזוכט א שידוך פאר א בחור אין די עלטער פון 

Shoe Garden 157 Lee Ave 50% off all shoes - Today last day   

  845-570-2905. רופט מרת פריעדמאן (מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעלעפאון)$ א נאמען 42 -שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 

  845-218-1644 .נדיגע יאר? איר קענט יעצט ארויפגיין אויף די סאבסיטוט ליסטוואלט איר געוואלט זיין א ממלא מקום אין חדר די קומע

 646-236-4569צופארן "בחינם" צום בית החיים אין ניו זשערסי קומענדיגע זונטאג א' ראה רופט סירט מיטעאויב זענט איר אינטער
 917-776-9559צו פארקויפן צוליב מופן ברענד ניי קאנדישאן אפלייענסעס, אויך פורניטשער, גאר גוטע פרייז. רופט: 

 ל.מ. 347-853-4353נעמען מענטשן/פעקלעך, רופט/טעקסט נגעל קעמפ און בחורים קעמפ, גרייט מיטצואיא קאר פארט יעדן טאג פון וומס"ב קיין 

 347-489-9575רופט  (אויך עקסטער), ovenש, זדרייער, פריד/צו פארקויפן צוליב מופן א סטעקעבל וואשער
 ביינאכט 9:45ביז  8:15עס וועט אי"ה זיין א שערער אין קיט"ל תהלות יואל יעדן מאנטאג, דינסטאג און מיטוואך פון 

 ל.מ. 718-302-7540וכט א באס דרייווער פאר א מיידל סקול אין וומס"ב פון נאך זומער גוט באצאלט רופט געז
 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,
 917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 

íð−ëê ³ë¾í  -  געטראפן אmemo pad  917-676-2031מיט דברי תורה און פריוואטע זאכן דערויף רופט  

ë"½ôîî - לאזט קלארע מעס 347-486-4679ד סייד געגנט, רופט: סאודירה ס.פ.  1500- 1400 א צו פארקויפן בערך.  

ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה צוגענגליכע פרייז  רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  204עקס.  718-486-0219בעדרום דירה עוועיל. ביי בעדפארד/מורטל. רופט  2ברענד ניי 

ë"½ôîî - 134 געווארן עוועיל. עטליכע אפיסעס אין Broadway :845-492-4591. רופט 
ë"½ôîî -  347-496-9324געגנט. רופט: 8בעדרום דירה בעדפארד/סאוט  2צו פארדינגען א שיינע  

ë"½ôîî -  347-243-3123רופט  .בעדרום דירה אויף קליימער 1א  פארדינגעןצו 

ë"½ôîî - Open House 282רטש , גרייט אריינצומופן בעדרום דירה מיט  פא 3 - 7:00-9:00פון  מיטוואך Rodney  282פאר פראגעס אימעילthree@gmail.com 
ë"½ôîî -  ל.מ. 917-304-1611סט קבעדרום בעיסמענט דירה, בעדפארד/פלאשינג געגנט. רופט/טע 2צו פארדינגען א הערליכע 

ë"½ôîî - Warehouse Space  917-548-2541דער ביזנעס, צענטראלע וומס"ב לאקעישאן. ס"פ, געאייגנט פאר ביהמ"ד, מוסד א 2300צו פארדינגען  
ë"½ôîî -  בעדרום דירה אין נייע עליוועטאר בילדונג מיט א פארטש כשר לסוכה  2הערליכע

 347-903-6569רופט  ..Sepמורטל/נאסטרענד געגנט גרייט אריינצומופן אויף 
ë"½ôîî -  ל.מ. 347-390-8918פאר חתן כלה. צו פארדינגען א הערליכע פורנישד דירה, געאייגנט  

ë"½ôîî -   718-753-7241בעדרום דירה, לי/פענן, רופט  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - 1 718-384-0587רופט  אין דירה פורנישד/נישט פורנישד צו פארדינגען-בעדרום וואלק 



ë"½ôîî -  917-500-4863בעדרום בעיסמענט דירה/אפיס , גרויסע קיטשען הויכע דאך, פענסטערס, אן א דיינונג רום  העריסאן/היוז געגנט.  2צו פארדינגען  

ë"½ôîî - שטאק 5 צו פארקויפן אbrick house  לאסקיאאויף פ. M 1.760 $347-623-7955 רופט 
ë"½ôîî - 718-694-2910בעדרום דירה אין בעסטן געגנט, רופט  2ארדינגען א צו פ  

ë"½ôîî -  718-344-6314, צו פארדינגען הופער מארסי/העריסאן, רופט: )נישט בעיסמענט(בעדרום דירה  1ברענד נייע פורנישד  

ë"½ôîî -  718-285-1996בעיסמענט דירה צו פארדינגען רופט בעדרום  1שיינע 
ë"½ôîî -  718-384-7335בעדרום דירה.  1צו פארדינגען א גרויסע 

ë"½ôîî - 35 x 100 Lot In Yiddish Williamsburg Residential 11,523 BSF. brooklynbestcap@gmail.com 
ë"½ôîî - A luxuries 1 bedroom furnished bsmnt apt. now available for rent. reasonably priced. 917-690-2006  

ë"½ôîî - Beautiful 2 ½ bedroom apartment for rent. New building. Please call 718-522-7099  

ë"½ôîî - BSMT. 1200 s.f. for rent W/large windows for Office etc. on Bedford by DeKalb. 718-237-8844 
ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099  

ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished and unfurnished apartments for rent. 718-522-7099 
ë"½ôîî - Vernon Ave 18.75 X 100 lot R6B 2 Family 3 Stories, full gut special  $1.26M.  non-negotiable - 201-957-7000 
ë"½ôîî - Multiple room office space for rent - Beautiful  office space, 2 spacious rooms plus large reception 

room., on Pulaski St. Kitchenette + bthrm. Private front entrance. Lots of windows. Call/Text: 347.300.4039 
ë"½ôîî - 1 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com

ë"½ôîî - Professional state of the art high end offices available for rent. Wythe/Broadway area. $1600-$1900. 718-302-1161 ext 203 
ë"½ôîî - Office space for rent Broadway (Hopper/Keap) 300 s.f. 718-387-0400 # 204 if no answer L.M. 
ë"½ôîî - Brand new luxury office suites available, Clymer St. (Corner Division), 

Staring from 100 s.f. up to 950 s.f. utilities, Conference room included, Staring 
price $500. Please call/Text: 347-770-6655 Or Email: Rentals@YYrealtygroup.com 

−¬−½ −½þ¼¾ï - 201-523-4070רו פרייזן רופט: ובעדרום  גרייט אריינצומופן, יעז 4ת פון געווארן עוועיל. ברענד נייע דריי דירו 

Investment Properties in Elizabeth, Union, Plainfield NJ at 50-70% off Market Value!! Signup at 347-470-0932 

−½òêô  - הערליכע נייע א  צו פארקויפןupgraded  5 בעדרום קאנדא, Bluefield 845-587-4206 .געגנט 
−½òêô  -  בעדרום דירה + פלעי רום מיט שיינע פארטש פאר די  4צו פארדינגען א גרויסעweekend  אין דיBluefield  845-352-0768/845-274-7188וועלאפמענט, עד 
−½òêô  -  בערדרום פריוואטע הויז צו פארדינגען פאר דעם שבת  הערליכע  6אgrounds :845-213-5343 / 845-587-0808. רופט 

−½òêô  - HOUSE FOR RENT - Beautiful private house Union / Viola area with nice flat back yard, 
available immediately. For short or long term  Please call Yehuda Stanger - Rodeo Realty 845-659-0459 

−½òêô  - Hatzlucha grocery area – For sale - state of the art custom build town house, luxury interior, custom design. only one left. 845-709-1955

Chestnut Ridge - House for sale by owner "Birds Area" Hi-ranch on 0.56 Acres. Choice neighborhood. 845-222-6244 

−"š - Summer rental beautiful apt. Porch w stunning view. Central air, Jacuzzi etc. Close to shul. 347-242-6444 avail. from 8/9/17

−"š - For Sale - 2800 SF Raised Ranch situated on 1.4 acres Ready To Move In. Custom Cherry Kitchen, 
Granite Counters. Great Opportunity  $499k - Country Hollow. Ch. Fekete 917-301-2380 Exit Realty 

èþîëèò−ôîñë -  (פ' עקב) 718-218-9148א שיינע דירה אין די נייע דעוועלאפמענט צו פארדינגען פאר די וואך שב"ק  

¾ïð−þðîêîî -  845-371-0048/845-608-7373נייע הייזער אין בעסטן געגנט. רופט  3מען גייט בויען 

³îð−õñ -  .שטאג ראה רנגעלאו פון דאנעבעדרום בא 2געווארן עוועילAug. 17   718-869-4024רופט 



êñ¼½−¬òêôî  - ëîñêš /íþî³í þïò  - 347-263-1747וואכן מיט עסן   3בעדרום באנגעלאו פאר די לעצטע  1ל. א יגעווארן עווע 

îêñ¼½−¬òêô -  347-515-2136א וואך.  1500$בעדרום הויז אין וועוועלי גארדענס מיט נייע אפליינסעס און נייע פורניטשער.  3הערליכע ברענד נייע 
ëîò−ð/öê¬ñ¼ð−ô -  347-528-4297 .וואכן 2בעדרום באנגעלאו מיט עסן פאר די לעצטע  2צו פארדינגען א שיינע 

ö¼ñîš½ íòìô/èþîë½ñêõ .½ - 347-262-0663 .וואכן כל הקודם זכה 2בעדרום באנגעלאו פון א' שופטים פאר  1ן א שיינע צו פארדינגע 

š−¼ñ öêîî½ -  Cozy villa with a private road next to Satmar yeshiva & Maywood Estate avail. For the weekend/week from Aug. 13. 718-599-3943

š−¼ñ öêîî½ - Magnificent 5 bedroom Summer home available in Green Hills. Aug. 20 /Sep 3. Call: 347-97- 2490 
±−òï−îî ³−þš/š−¼ñ ¼¾−ô−−š -  845-641-6331בעדרום דירה אויף שבתים רופט  3צו פארדינגען א 

½ñ−š½¬¼š - 347-998-3365רופט  געזוכט צו דינגען א באנגעלאו פון דאנערשטאג עקב ביז זונטאג כי תצא 

½ñ−š½¬¼š - Looking to rent a small office in the Catskills, please text 917-586-4395 
−ôê−ô -  בעדרום דירה, אין  2צו פארקויפן אMasada 2 לאזט קלארע מעס. 516-900-3507טערעסירטע רופט נסט אינער ש)ע(נעבן דע  

 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 

USA     •     E. Israel     •     Canada     •     London     •     Europe 
 ס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן  נכשר'ע סעלפאו basicגרויסע אויסוואהל פון 

M&H Comm.             160 Lee Ave.              718-797-2668 
Looking for a professional chef for catering,  send resume to: ikoshercatering@gmail.com 

Credit Repair -  Best prices - YE Associate- 718-514-7411 
Busy office in Brooklyn 10 min from Wmsbg is looking for an office worker, Call 718-381-0672 or send resume to jobsbc11385@gmail.com 

Looking to hire a FT bookkeeper in willi. Must have knowledge in QuickBook & organizations skills a +. 347 436-7305 

Paying top $ for SPG and all other points  888-502-0335 points@luxuryonair.com 
Looking to hire an experience Amazon buyer great salary with option of high commission and more  email: amazononline10950@gmail.com 

 718-809-3601געזוכט א ארבעטער פאר א מענער שיך סטאר אין ב"פ גוט באצאלט רופט 

Now buying Chase, Amex, and SPG points. Call: 845.517.1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

 347-560-1098מען א דזשאב אין לעיקוואד/ ניו זשערסי רופט טויגליכע אינגערמאן איז גרייט אנצונע

 


