
 9:30בשעה  - בביהמ"ד קהלת יעקב פאפא  - שליט"א  משה טובי' ליעף ע"י הרה"ג -   אוהב שלום ורודף שלום - היום  -   אירגון שיעורי תורה

 ז"ל נא להדליק נר וללמוד משניות לטובת נשמתו ביילושב"ר טובי'  מנחם מענדלשל הקרבן ציבור ר'  היארצייטחל  היום

 לכבוד אונזערע חשוב'ע ידידים אנשי שלומינו אחים לדעה שיחי'.
וואס איז ַא הייליג לשון פון אבינו  ,חלקי מכל עמלי" "זה  דינער פאר די קעמּפס "רב טוב", אזוי ווי היינט נאכט אי"ה קומט פאר דער

 רועינו רבינו הקדוש זי"ע פאר'ן מנחת יצחק ז"ל נאך א באזוך אין קעמּפ, וויל איך איבערגעבן פאר'ן ציבור מיינע פערזענליכע געפילן.

נו דער רבי זי"ע האט ארויסגעוויזן פאר די ב"ה, אז איך האב געהאט די זכי' אליין מיטצוהאלטן, די געוואלדיגע אהבה וואס אבינו רועי
 קעמּפס. איך האב זוכה געווען מיטצוהאלטן "אלע באזוכן" פונעם רבי'ן זי"ע אין קעמּפ, ווי דער רבי פלעגט שעּפן אזא נחת דקדושה פון די

געווען שבת נחמו אין שעראן  דעם "שבת נחמו אּפיעל" האט דער רבי זי"ע אליין איינגעפירט. איך געדענק, ווען כ'בין  צאן קדשים.
  .ספרינגס, וואס פאר א נחת רוח דער רבי האט געהאט פון די וואס האבן גע'שנדר'ט פאר די קעמפס

דער דינער איז לעילוי נשמת אונזער טייערן ידיד נאמן, הרה"ח ר' עזריאל גליק ע"ה, וואס איך איך קען אליין מעיד זיין, ווי אין די 
  ער געשטאנען ממש מיט א מסירת נפש למעלה מכוחותיו, אויסצופירן דעם שליחות ורצון קדשו פון מרן רביה"ק זי"ע.שווערסטע צייטן איז 

 פון קדשו רצון זיין צו ממלא סיי —דעריבער, איז א חוב קדוש אויף יעדן צו קומען "מחזק זיין" און זיך משתתף זיין "בגוף ובממון". 
ו נשמת ר' עזריאל'ן ע"ה וואס בדין הוא שיטול שכרו לעילו נשמתו בגן עדן, סיי אלס הכרת הטוב וואס ולעיל, ע"זי רבי דער רועינו אבינו

  מיר האבן אלע נהנה געווען פון די קעמּפס, און מ'איז ווייטער נהנה ביי די קינדער און אייניקלעך צו לאנגע געזונטע יארן בעז"ה.

  שה".איך האף מיינע דיבורים וועלן עושה רושם זיין, און איך קוק ארויס אייך ּפערזענליך צו באגריסן ביים דינער "היינט נאכט" אין "ויואל מ

  ןלף פריעדמאהק' ווא הכ"ד ידידיכם

 347-587-0906רופט כמובא בתש' אבני צדק  ן אייער נייע דירהיאינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חמשי תורה א

 44-208-806-1696יום ה'  AM10 פעקסט ביז 44-797-025-0110צו שיקן א קוויטל צום ציון פון הייליגן ישמח משה זצוק"ל ליל שישי, רופט 

Electrician -  :347-742-1215מיר נעמען אן אלע ערליי עלעקטריק ארבייט, רופט אייזיק זעלצער 

 917-765-6756 , גרייט צו צאלן,5:00מיידלעך, צוריק בערך  2פאר  McGuiness Blvdפון וומס"ב קיין  9:00געזוכט א קאר רייד טעגליך בערך 

  206-376-7387תלמוד תורה אין וויליאמסבורג זוכט א עקספיריענס כיתה ד' מלמד פאר שנת תשע"ה, רופט: 

 347-451-1142שעה אין טאג,  1גרייט צו לערנען און ארויסצוהעלפן אייער בחור/יונגעל אדער יונגערמאן, בערך 
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט., -תפילין ומזוזות בו ביוםבדיקת 

  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, 

ë"½ôîî - Store for rent, park/spencer area, newly renovated, call 718-599-5569 

ë"½ôîî  -  718-687-0093פיסיגע דאך, מיז גיין צוזאמען)  15ס"פ מיט  500פיסיגע דאך,  7ס"פ מיט  500(ס.פ ווערהויז,  1000צו פארדינגען בערך 

ë"½ôîî  -   375$ , דעסקס 2אפיס צו פארדינגען פלאץ פאר util. & JNET include     347-915-5350 

ë"½ôîî  -  646-285-2897בעדרום דירה פאר חתן כלה, ביטע רופט:  2אדער  1געזוכט צו דינגען א 

ë"½ôîî  -  845-274-3726רופט:  ,בעדרום חתן כלה דירה 2געזוכט צו טוישן א 

 −−òë"½ôîî  -  718-399-0144 :בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען, רופט 1הערליכע נייע געבויטע 

−"š  -  845-238-8095/845-782-7488נט, גימירון גע(מסעי), בעדרום דירה פאר דעם שבת  6צו פארדינגען א 

 347-773-2766, גוט פאר ישיבה אדער גרויסע משפחה, בעדרום'ס) 1-2-3-4(יוניטס  Monticello Vic. - 29 -באנג. קאלעני צו פארקויפן 

½ñ−š½¬¼š -  347-470-9446צו פארדינגען מקוה, מנינים, אלע געשעפטן אויפן פלאץ רופט:  בעדרום באנגעלאוס 1געציילטע 

½ñ−š½¬¼š -  917-627-8226פרישטיג, מיטאג, נאכטמאל, און שבת'דיגע מאכלים,  סערווירט 'טע העלפט,2א שיינע באנג. נאך עוועיל. פאר 

èþîë½ñêõ .½ -  ,פורנישד אפיסיעס צו פארדינגעןhi-speed internet סענרטל ,A/C :203-509-3561, רופט 

îêñ¼½−¬òêô  - 3  347-678-3086וואכן, רופט/טעקסט  3'טע העלפט אדער לעצטע 2באנגעלאוס עוועיל. צו פארדינגען פאר 

èþîë½ñêõ  -  0* 845-434-8838העלפט, מיט אדער אן עסן.  'טע2בעדרום באנג.אין שאפראנ'ער קעמפ פאר  3געווארן עוועיל. א 

ëîò−ð  -   718-637-7082  ,'טע האלב2בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען מיט עסן פאר  2א הערליכע איבערגעפיקסטע שיינע גרויסע 

Lipkowitz -   $917-674-5161, 3000'טע העלפט זומער, מיט וואשער/דרייער, 2בעדרום באנג. צו פארדינגען פאר ½  2א  

A 3 bedroom unit just got avail. for rent for 2nd half summer, please call: 917-809-0648 - Alpine Acres  

 Tri State Sewer  -  וואנעס - סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס- sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג 
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−ëþ  ëîð íôñ¾þ¼ð¼−îî ñ"®ï  ïêí−ð¼þ−ò ð"ëê - ë"×¾³  

−ëþ óîñ¾ ½ìòõ ë”þ ñêîô¾ í¾ô èþ¼ëò¼¬¬êþ −îñí  ñ"®ï−òê½êšô - šþê− î−ò - î"×¾³ 

å øòèòå  èê¬½ò−ð è−òîï ∞73-∞86 �          µêîî¬−ô è−òîï ∞75-∞89�           èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞70-∞87 

DB Roth is looking for experienced professional buyers to join our team, Salary plus 

commission, all resumes will be confidential, yholtzman@camarketing.com 

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

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

 בית רחל סענפארד
  אין בנין הת"ת ווייט עוו. 8:15נאכט קומט פאר אונזער וועכענטליכע שיעור אום  היינט

 

 תפארת 
  בנות

  מעלדן אז מיר עפענען מיט פרייד טוען מיר
  פלעי גרופ.  (legal)נאך קלאסן אין אונזער

  , יאהר אין העכער 2פון   vouchersמיר נעמען
   X 718-599-2900 2101רופט: 

 

  כן נאכטמאל פאר משפחות אין נויט,מיר נויטיגן זיך זייער אין  וואלאנטורן צו קא  
  718-388-8088 'הילף'ביטע רופט 

  ,scrap'nביים  fanפאלט נישט אריין מיט די ביליגע  !!מיר האבן מיטגעמאכט! -לטובת הציבור 

  .Genuine Air Systemהאלט אייך צו 

Mothers milk needed urgently to help feed allergic babies, 

 if you have milk to donate please call: 718-809-1685 

   Lee 159 ס בעקעריי'סאנדער

  פונט 50, און פונט 6, פונט Organic white spelt flour , - 5 100%מיר האבן 

  Health First / Aetnaדורך    Medela nursing pumpsצו באקומען די  
  845-783-6678און אנדערע אינשורענס, רופט:  

מאל א וואך  2טיטושער מיט טיטשונג עקספיערנס פאר די העכער עלמענטערי קלאסען   artעס ווערט געזוכט א 
  ]נאמען,עלטער,עקספיערנס,רעפ. נומער[לאזט א קלארע מעסידש  347-539-0198רופט:  ,ן די נאכמיטאג שעה'ןיא

  סקול טיטשער פאר די צווייטע האלב זומער, -מיר זוכן אן עקפיריענסט פרי
  347-622-7806רופט: 

  'טע העלפט זומער,2רס געזוכט פאר עלעמענטערי קאונסלע
  917-688-5244ביטע רופט: 

4 Door, Formica, Sfurim Shrank, very good condition, for sale due to moving 

 "Best Offer" Must be picked up. call or txt 347-790-2619 

Doctor’s office in Williamsburg looking for a full time or part time secretary for the summer leading to long 

term position for the right individual, experience in medical office preferred, Call: 516-423-2040 leave msg. 

Yeled V’Yalda Headstart at 12 Franklin Ave. has limited slots available for September 2014 

for girls turning 3 prior to December 31, 2014. Please call 718-302-0905 

Looking for a full time girl secretary in the Williamsburg area, 

Please call: 917-246-7406 

A medical billing office in Williamsburg looking to hire girls for full time position, 

Please call: 347-678-2338 leave a detailed message 

Position available in a Williamsburg multi girl office, office experience a must, 

Call: 347-762-2418 

Looking for a secretary, part time, 9:00am, Monday thru Friday computer experience necessary, 

Please fax resume to: 718-504-7683 

Part time  position available in Williamsburg office, computer & quick books experience, 

Please call: 718-596-2100 #101 

HASC Center is looking for a Respite caregiver for 5 year old autistic girl daily 4 to 7 PM. 
Williamsburg.   Call  917-741-1938 or 718-535-1985 

 

  
 

 

 

  
 

 

646-961-3535 
 

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 4:31 
íôìí ±ò 5:43 

¾"þš öôï ¹î½ 8:46 
ê"þè 9:22 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:11 
ê"þè 10:35 

³î®ì 1:02 
íñîðè íìòô 1:45 
íò¬š íìòô 6:00 

í¼−š¾ 8:21 
³"þ 9:33 

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

/ïéèéâøéæð 

  יא:  ו. יח. כא:  כב.

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  

    אבותינו ö¬−−®þê−     718-640-1470      להצלת בתי חיים באירופה  

−ëþ −×ðþô ë”þ šì®−  ñ"®ï ¾−šñ¼ô - ï"ôš³  

−ëþ ’−ñê ½¼ðò−í  ñ"®ï êòñ−îî ±"ôîð - ¬"õš³  

 −ëþ¾−þ¼ë ëîð ë” þñê−þëè  ±¬êñõ−®êí ð"ëê ñ"®ï ¬−−þëšþêô - š³è"®  
−ëþ ðîð ë”þ šì®−  ñ"®ï −îñ½êï ð"ëê - ð"®š³  

−ëþ þðò½×ñê ë”þ þï¼ñê ìšîþ (êïñ¼ëô ¾"¾íë) ñ"®ï  - è"−þ³  

−ëþ šì®− ë”þ  ’−þê−š½ò¼ïðîþè  ñ"®ï êòñ−îîô - î"×þ³  

−ëþ þï¼−ñê ë”þ ë−−ñ ¾¬−îîêë¼ñ  ñ"®ï - ½"ìô þï¼−ñê š¾ôð  - è"ñþ³  

−ëþ ñêî− šì®− ë”þ öþíê ’−ñðè −ëêþ (öþíê öì)¾¬−îîêò  ñ"®ï êë−ïîš−¬òêšô - í"ôþ³  

−ëþ −¾− óþô¼ ë”þ š−ï−−ê šì®− þ¼®¬−ñ−ë ñ"è½  ñ"®ï ¾¬ò¼þ¼½ ð"ëê - ¬"ôþ³  

 −ëþþ¼ë ëš¼−  êòñ−îîë ±"îô ñ"®ï óêñõ - è"òþ³  
 −ëþëš¼− ë [¹−þì]”þ ëîð þ¼ë  šþê− −îòë ññî×í ëþî êòñ−îîô ñ"®ï (¹½î−) ¹¼¾ïê− -  ëš¼− ³−ëñ ½"ìô -  ë"½þ³  

  


