
ŀ�����������������    èëàð êàåå    �����������������  

 ä"åî ìàåé ìàåîù ø"áóñåé äùî ïàîèåâ é"ð  
ïúç  ä"åîùèéååà÷øòá ïøäà òùåé é"ðéúéáá , 166 Wilson  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåãðñëìà úéøçù ø7:30  

�����������������    äáéöî úî÷ä    �����������������  
  7:30בשעה  היוםני"ו תתקיים אי"ה  באכנערע"ה בן מו"ה שלום ניסן  יוסף ארי'של הבה"ח 

 .בעת גמר השלשים נא לסיימו היוםאם קבלת על עצמך ללמוד מס' משניות לע"נ  - בביה"ח החדש בקרית יואל

  

 וידובר מעניני של בעל ההילולא - 9:30בשעה  ד'קרעמניץבביהמ"ד נח"א  סעודת הילולאיתקיים אי"ה  היום

   Franklin 7בביהמ"ד מהר"י ט"ב דקהל בני יואל  - היום בערב  -  לכל הקהל הקודש"סעודת הילולא" 
 דבר הילולא הרה"ג רבי מנשה פילאף שליט"א רב דביהמ"ד - וותיקי התלמידם ימסרו זכרונותיהם

 ביים ציון הק' אין ק"יכ"ו אב  'מארגן צופרי'און  'נאכטהיינט 'ספרי ברסלב במחיר הקרן  CDספרים און 

 

 

 

 

 

   ñãééôéñàì÷ -     éãïèàèìåæòø òèñ÷øòèù 

  347-782-3183חפצים יקרים וכתבי קודש מאת רביה"ק מסאטמאר זי"ע ערנסט אינטערסירטע רופט  זעלטענע געלגענהייט

 718-782-3138* צוריק אי"ה מושצ"ק נאכן געזעגענען,  א באס קיין טאהש אויף שב"ק * לס' למען יטב לך ולבניך * מברכים חודש אלול

 לאזט מעס. 718-878-3101א גראסערי אין וומס"ב זוכט א ארבייטער, גוט באצאלט, רופט: 

Williamsburg deli looking for a good cook, full time. Flexible hours, great pay, 814-876-5430 leave detailed mess. 

 917-586-1194פט וא סטאר אין ווס"ב זוכט א פארט טיים רעזשעסטער, ר

 347-709-3343דארף זיין הענדי און קענען מענעזשען,  עס ווערט געזוכט א אינגערמאן צו זיין א בילדינג מעינטענענס מענעזשער,

 

"×í ëê  

¾³"¼ð 
Aug. 21 ’½ôñ 

'14  

#10-281  

 

èê¬¾þ¼òêð íêþ  

âøåáñîàéìéåå-  :ñìé÷ñèò÷718-384-4190 Fax: 718-384-4631  
            ô"á - øåáéöä çåì         �         éñðàî -        øåáéöä ìå÷�         úéø÷ìàåé  

            718-303-4300                   845-425-1313                845-662-3137      
  

12:50 



 ̤䬘

 

 −ëþ¹½î− ðîð ë”þ −ë® ’−þê ë−−ñ  ±−òô¼þšô ô"þ ö³ì ñ"®ï š−ñêô - ¬"þ³ (ì"×ë îê)   

 −ëþíðîí− þîðè−ëê  ö−ñëîñ ±"ôîð ñ"®ï - ð"×þ³  

 −ëþþï¼−ñê ë”þ ¹½î−  êñ−¬½îêô ñ"®ï ë−−ñþ¼èò−ê - è"òþ³  
 −ëþðîð  ñ¾−ô¼¾õ −ô×ìô ñ"®ï þ¼ññêòš - è"½þ³ 

 −ëþþ−êô ëêï  ñ"®ï èþ¼ëò−−¾-  ¾¬−ëîòþëë ó−òêñ½ ñíšð ëþ- î"¼þ³  

 −ëþñê−òð  öê¾¬−þë ð"ëê ñ"®ï öíêïò¼šò−õ - ê"õþ³  

 èê¬−−þõ– ëê î"×  
 −ëþí¾ô  þ"ëöî¼ô¾  ó¾ −¾òê ’−ì ½"ìô ¬þîõšòêþõô ñ"®ï– ì"×š³  

 −ëþëš¼− ë” þšì®− óíþëê  ñ"®ï ½−šò¼ô (ëîëñ) - ê"ñþ³ 

 −ëþìò −ñ³õò ë”þ ñêþ¾− ëš¼−  ö−þëêšô ñ"®ï -  ð¼ñ ³î×þë ½"ìô -  ¬"ôþ³  

 −ëþ−×ðþô ë” þ µîþë êšðîþîñ−ëô ñ"®ï ö¼è−îëñò®š (ö−¬ò¬½òîš) - è"òþ³  

 −ëþö−ô−òë ö³òî− ñêþ¾− ë öí×í”þ  êðîí− íôñ¾ ñ"®ï êòí×èþîëò¼ï−îñšô - ó−ñ¾îþ− -  ½"³× ð−ôñ³ - ¬"½þ³  

 −ëþþï¼−ñê ë [¼¾ï−−ñ]” þ−ë® ¹½î−  ñ"®ï −š½ëîïîþ öí×í -  ¾¬−îî×¼ñô ô"þ ð−ôñ³ - î"¼þ³  

 −ëþë−−ñ íðîí−  êšêþšë ô"ô ñ"®ï þ¼èþ¼ëþð¼ñ - ê"õþ³  

 −ëþñêþ¾−  ëîðê− ð"ëê ñ"®ï ±−îîêò¬êñ - î"õþ³  

 −ëþ¾−þ¼ë þ×¾¾− ë” þè−ñ¼ï þ¾ê  þ¼õ−îñ ëîš−ïð ±"ôîð ñ"®ï -  íþî³ ñíîê ½"ìô - ï"õþ³  

−ëþ  ö¾î¾ þ"ë öî−® öí× - ®ï ö³òî−"íëþ’è ð"ëêþ ñ  - ìô"½ íðõ³ ¬õ¾ôë öî−® – ê"®þ³  
 -------------  

 −ëþñêî− ë” þ’−òòì î−"¬  þêô¬ê½ ð"ëê ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬-  ñêî− −þëð/í¾ô ñêî−î ½"ìô -  ¬"ñ¾³ 

å øòèòå  èê¬¾þ¼òêð öè¼þ µ−ñè¼ô ∞68-∞79�         èê¬−−þõ öè¼þ µ−ñè¼ô ∞66 -∞76�         š"ë¾ è−òîï ∞63-∞77 

Flaum’s Appetizing  - ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען,  - אכטונג שמשים  Free delivery,718-387-7934 

Electrician -  :347-742-1215מיר נעמען אן אלע ערליי עלעקטריק ארבייט, רופט אייזיק זעלצער  
Office/work space for rent, (between Williamsburg & BP) on 44th St & 3d Ave. -  very private, 400 sf and 800 sf. Bright space, 

High ceiling, exposed bricks, exposed ceiling beams, separate h/c units. Call from 10:00 -5:30  718-486-2444 #201 
ë"½ôîî  -  718-629-8776 :ס"פ,  רופט 300 - 250געזוכט צו דינגען א אפיס אדער בעיסמענט, בערך 

ë"½ôîî  - Office for rent, 800 s.f. park/spencer area, newly renovated, call 718-599-5569 

ë"½ôîî  -  718-384-7726רומיגע אפיס צו פארדינגען, מארסי/לארימער געיגנט, רופט:  2א 

ë"½ôîî  -  ל.מ. 347-678-6706 ,חדשים פאר א קליינע משפחה 4-  3געזוכט א פורנישד דירה פון נאכן זומער פאר 

ë"½ôîî  -  718-388-8450בעדרום'ס, אדער א הויז, אין אלט וומס"ב, פאר קעש,  3געזוכט צו קויפן א דירה מינימום 

ë"½ôîî  - 4 bedroom apt available for rent Middleton corner Throop (2 years only) Artex Management 347-436-7576 

ë"½ôîî  - לאזט מעס. 718-384-5105קליימער  /בעדרום בעיסמענט דירה פאר חתן כלה,  בעדפארד 1כטיגע פורנישד לי  

ë"½ôîî  - ,347-578-4145 א פלאץ עוועיל. צו פארקויפן אתרוגים פאר יו"ט סוכות הבעל"ט, לי/ראדני געיגנט 

−½òêô  -  בעדרומ'ס,  5פלאהר'ס + בעיסמענט,  2 ,פארדינגען נייע גראונד פל. דירהצוParkview/Maple :347-362-0489, רופט 

−½òêô  -  845-608-5796 ,צוגענגליכע פרייז, רה צו פארדינגען פאר די וואך שבתרומיגע פורנישד די ½ 3אדער  5שיינע  

−"š  -   רומיגע דירה מיט א אינקאם צו פארקויפן/פארדינגען  7אup & down347-470-6774גנט, יהעיס גע/, פריוואטע אריינגאנג, סאטמאר 

½ñ−š½¬¼š -  ,917-627-8226געציילטע באנג. נאך עוועיל. סערווירט פרישטיג, מיטאג, נאכטמאל, און שבת'דיגע מאכלים, אויך מעגליך וועכענטליך 

îêñ¼½−¬òêô  -  ,718-387-5349געווארן עוועל. א פריוואטע הויז מיט אלע צוגעהערן פאר שבת/וואך פאר גאר א גוטע פרייז 

±−òï−îî/š−¼ñ ¼¾−ô−−š  -   845-791-6112 כי תצא, כי תבא,מיטוואך), (ביז בעדרום דירה עוועיל. שבת שופטים  5שיינע גרויסע 

½òêô¾−−ñõ  -  917-588-7314טוילעטס, גרויסע גארטן, גרויסע כשר'ע קאך/פארטש, צו פארדינגען פאר וואך/שבת,  6בעד. דירה,  8הערליכע נייע 

 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 

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

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, Call For Free Consultation 800-209-8530 

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

  )יאקאבאוויטש( שליט"א מנחם זאב שטערן הרב
  וומס"ב –ני"ו  חיים הערשהחתן: 

  )שיף( שליט"א אליעזר חיים בערגער הרב
  מאנסי – שתחי' רייזל פעסיל: הכלה

  )בערגערהי"ו ( חיים מרדכי בוכינגערר' 
  ק"י –ני"ו  ארי'החתן: 

  )ברויןהי"ו ( שלמה אפפעלר' 
  מאנטריאל – שתחי' אזלאט: הכלה

 

  
  ,געזוכט א טויגליכע מייידל אסיסטענט פאר א פלעי גרופ פאר קומענדיגע יאר

  917-688-6187רופט:  

  ,6:00ביז  9:00ז דאנערשטאג, פון געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים פון מאנטאג בי
  102* 718-486-6767דארף אויך טוהן הויז ארבייט, ווייט געיגנט, 

 .בעדפארד/דיוויזשאן, א ווארימע ווינקל ווי אייער קינד וועט בעז"ה בליען גרופ,-קינדערלאנד פלעי
  אויב קיין ענטפער לאזט מעס. 347-587-0080 , רופט:מיר נעמן שוין אן רעגיסטראציע פאר קומענדיגע יאר

WILLIAMSBURG OPHTHALMOLOGY - Daniel Khodadadian, MD, FAAO, Eye Physician & Surgeon, 

491 Flushing Avenue, Mondays & Thursdays 10am-6pm, By Appointment ONLY! (718) 243-20/20 

Back to school come get your totebags & personal  keychains, 

Bonus on purchases till Aug. 29, Harrison/Lynch area, Call: 718-486-3991 

  מיידל physically disabledצו זיין מיט א   shadowוויליאמסבורג פרי סקול זוכט א טויגליכע 
  X 718-935-9848 1956: רופט -  W-4 - אין א פרי סקול קלאס.

  געשמאקע טועמי' ונזעראייער הארץ מיט אדערקוויקט 
  .ביים ציון נעבן די טענט פון חברה מזונות

Looking for an intelligent multi-tasking young graduate to do general office work, 

which includes bookkeeping order processing, Microsoft word, excel and QuickBooks preferred. 

Please call 347-563-2372 or fax a resume to : 718-475-1818 

  ,full timeפרוי אין א היימישע אפיס אין סענטער פון ווס"ב פאר  mid ageמיר זוכן א 
computer & phone skills required, billing a plus, ל.מ. 347-509-5220 :רופט  

Rayim is looking for a motivated woman or girl to work with an adorable 3 year old girl with special needs . 
Sunday 3-4 hours, Monday-Thursday 2 hours a day after school.  If interested, please call: (718) 388-2976 

A 1 girl insurance office in Williamsburg Looking for bright energetic secretary for 

multi-tasking job, experience preferred, email resume to: greatjob11211@gmail.com 

Looking for a full time secretary in a office in Williamsburg, multi task, with computer 

knowledge, graduate preferred, excellent pay, call 347-708-6181 if no answer l.m. 

Seeking NYS Certified special education teacher. Early intervention centerbased classroom. 

DIR/Floortime/Interdisciplinary/ support provided. Email resume to nfriedman@eislaasois.org. Call 718-303-9400 

Real estate office looking for a full time secretary, must have some computer skills, 
please fax resume 718-963-0794 or call: 718-963-0192  

Hamaspik is seeking to hire women/girls to do Com Hab in Boro Park, Williamsburg and 

Flatbush. Various positions available. Please call Suri 718-408-5401 

Full time position available in a busy office in Williamsburg, young graduate, 
computer & phone skills a must, Call: 347-909-1080 leave detailed message  

 

 

  

  
 

 

646-961-3535 
 

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 5:00 
íôìí ±ò 6:12 

¾"þš öôï ¹î½ 8:59 
ê"þè 9:35 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:19 
ê"þè 10:43 

³î®ì 12:59 
íñîðè íìòô 1:39 
íò¬š íìòô 5:38 

í¼−š¾ 7:45 
³"þ 8:58 

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

/ïéèéâøéæð 

  כד.  יח: ל: לד.  :לד

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  

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

 −ëþñêîô¾ ë [öîêè]” þ−òõì  êþî½ô ñ"®ï öí×í -  öîêè −êí ëþ ö³îì -  −òõì öë ñêîô¾ ’þ ½"ìô -  è"¼¾³ ê"ð  

 −ëþ’−¼¾− óìòô  [½’þîðè−ëê ’þ]ë” þšì®−  êšêþšô ñ"®ï -  ’í îðë× ó−þîêë ½"ìô- ¬"ò¾  

 −ëþ¾−òêô óìòô ë” þñšî−  ðêþè−ôï ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - í"×š³  

 −ëþí¾ô  ó−òêñ½ ±"ôîð ñ"®ï [þ¼ô−òêñ½] -  ë"òš³  

 −ëþþ×¾− ëîð ë”þ ¾îë−−ñ íðîí− ’−þê ëî¾¬êñïô ñ"®ï -  šð® þ¾ëô ½"ìô-  í"òš³ (’ïë ê"−î)  

 −ëþñõêš ëš¼− ë” þóíþëê  èþîë¾¼þõô ñ"®ï ö−ë¼¬ - ¬"òš³  

 −ëþñêþ¾− ë” þµþ−ë  ëîš−ñšêï ð"ëê ñ"®ï - ¼"š³  

 −ëþ’−ð¼½ ë” þ¼¬ò ö³ò  ñ"®ï −ïò×¾ê -  þ¼ò−¾ïêñêîî ï"¾þ ñ¾ î½−è -  ê"þèí ð−ôñ³ - è"¼š³  

 −ëþþ−êô ë” þñêšïì−  èêþõ ð"ëêþ ñ"®ï êèîñè (êñ½ôîë) - ¬"õš³  

 −ëþóíþëê ó−−ì ë” þ−ñ³õò −ë®  š½ò−ñ ð"ëê ñ"®ï ±−îîêþêí (±−¾õêþ) -  ê"®š³  

 −ëþëš¼− óñî¾ô ë” þ−×ðþô ëêï ö−−¬¾òþîê  èþ¼ëô¼ñ š"ðëê ñ"®ï-  ëš¼− ³î¼î¾− ½"ìô -      ¬"®š³  
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