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 בביהמ"ד קראלי למעלה בערך 10:15עס וועט זיין א מנין תהלים ליל כל נדרי נאך מעריב 

 917-789-0222ביטע רופט,  סעטס ד' מינים פאר אידן אין תפיסה. 30געזוכט א נדבן/נדבנים פאר 
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  ביהמ"ד דינוב
77 Wallabout St.  

Entrance closest to 
Bedford Ave.    

יך צו סערווירען באקוועם און שנעל האבן זיך כדי אי
  צוזאמגעשטעלט ביהמ"ד בראשוב/דינוב

  .מיט פארלענגערטע שעות
 7:35פון  היינט נאכטאונזער פראכטפולע מקוה וועט אי"ה זיין אפען 

 )12:42(חצות  1:00 ביז 7:30פון  מארגן ערב יוכ"פ צופרי 12:00ביז 
  הנהלת ביהמ"ד דינוב/בראשוב- מר חתימה טובה ג

מקוה טהרה
  דקיט"ל

   מיר זענען אפען לכבוד יו"ט
  כתיבה וחתימה טובה - 8:00פון  עריו"טמארגן  -  11:45ביז  היינט נאכט

  ד'באלחוב מקוה טהרה
  מארסי (קאר. פלאשינג) 446

   11:45ביז  8:30אי"ה זיין אפען פון  די מקוה וועט היינט נאכט
  11:30ביז  9:15עיוכ"פ פון  מארגן אינדעפרי

 דקהל עדתביהמ"ד
  מארסי 296  פאיע

  זיין אפעןאי"ה מקוה טהרה וועט די 
  12:15ביז  8:15עריוה"כ פון  -  12:15ביז  8:15פון  נאכטהיינט  

 ביהמ"ד סעליש
  Bedford 808שארף, אריינגאנג פון  12:30ביז  9:30, מארגן צופרי פון 12:30ביז  7:30די מקוה טהרה וועט זיין אי"ה אפען היינט נאכט פון  רקפא/בעדפארד

 קהל בית יוסף צבי דושינסקיא
 ראסס135

  שארף 12:30יז ב 9מארגן עיו"כ פון - 12:00ביז  7:30די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפען היינט ביינאכט פון 

 קהל בית מרדכי ד'קלעסאן
 פרענקלין160

 1:00ביז  9:00עריו"כ  -  12:00 ביז 9:00די מקוה טהרה וועט זיין אפען היינט נאכט פון 

 ביהמ"ד ראזלא
 גערי133

 ףשאר 1:00ביז  9:30און מארגען פון  12:00ביז  8:30די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אויפן היינט נאכט פון 

VIT-A-PAK   
   בעזהשי"תיום כיפור כח צו פאסטן גרינגער 

 845-783-1388אדער רופט:  -  , און נאך געשעפטןהעלטה פוד סטאר'ספארמעסיס, צו באקומען אין די 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  .929-290-3347חבורת יו"ד ח"ב מקבלים עוד מס' מצומצם אברכים צעירים מציונים לזמן הבעל"ט בתשלום יפה. זמן ההרשמה עד ערב סוכות 

  347-628-1517א חודש   600$ישיבה גדולה עפענט א כולל פאר אברכים מצויינים צו לערנען סדרי הישיבה (אינגעלייט צווישן זיך)  

 214עקס.  718-854-2747. רופט: 2ביז   10געזוכט א אינגערמאן צו פארברענגען מיט א בחור מיט ספעצילע געברויכן טעגליך פון 
 בברכת גמר חתימה טובה 718-782-3138א) יוה"כ ב) ערשטע טעג יו"ט סוכות ג) שמחת תורה.  :קיין טאהש עסבאס

 718-734-7955, רופט שוין תורת הביתקיינער וויל נישט פארפאסען די גאר וויכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון  חתנים!
 347-699-0273א ישיבה קטנה אין וויליאמסבורג זוכט גוטע אינגעלייט צו לערנען מיט בחורים בחברותא די לימידי הישיבה, פאר גאר שיין באצאלט. 

CCC Crohns, Colititis, Coalition.  - 9, #1,1  5555-480-718דריקט   צו הערן א שיעור ווי אזוי זיך אומצוגיין מיט די ימים טובים אויף א גרינגערע אויפן, 
 347-223-1494א ענגליש טיטשער ווערט געזוכט אין א היימישע ת"ת אין וויליאמסבורג,  ביטע רופט 

מתבקשים אברכים מצוינים ללמוד עם בחורים לימודי הישיבה במסגרת הישיבה, בתשלום יפה 
 347-834-1022נא לצלצל במוקדם האפשרי ולהשאיר מודעה ברורוה עם כל אינפארמציע   מאוד, 

  845-570-2905ספעציעל פרייז פאר גאנצע משפחה. רופט מרת פריעדמאן  - $ א נאמען, 30 - מאכט אייך ריין אויך פון עין הרע  - תכלה שנה וקללותיה



  718-705-8248, רופט ג סוכותאסרו חפאר  "קראסנא האלל (אפריון)"געווארן עוועיליבעל 

  646-939-6232פאר בתי מדרשים פאר קאסט פרייז   Bulk Zaza candies  -זעלבע טאג דעליווערי,  -שמחת תורה הקפות פעקעלעך  -וואך נאכט  - מזל טוב פעקעלעך
 347-470-5385געזוכט א משגיח צו לייגן שלאפן בחורים דא אין שטאט, עקספיערנס פארגעצויגן, רופט 

  Marcy Ave 279רובינפעלדס  -דיסקאונט  10%הערליכע קיטלעך, אלעס 

 347-661-4314צו פארדינגען א זיץ פאר יו"כ אין ביהמ"ד הגדול ראדני, רופט: 
3 ft. Sukkah Depot panel used 1 year, like new $100 -  718-782-3640דריגס  11געטראפן  טלית זונטאג פנחס ע"ו אין א גארביטש קען סאוט 

  718-852-7992סוף זומער, איך האב פארלוירען זיין נאמבער ביטע רופט:  Excellent Bus stationאיך האב געבארגט געלט פון איינעם ביי די 

  לאזט מעס. 917-946-5388אין א היימישע ת"ת אין וומס"ב. רופט:  4:35-5:50געווארן עוויל. positionאן ענגליש טיטשער 
íð−ëê ³ë¾í  -  :718-541-9422געטראפען א רש"י תפילין בייטעל מיט די נאמען י. וו. רופט 
íð−ëê ³ë¾í  -  :917-406-5707געטראפען א גאלדענע רינגעל אין לינטש פארק, פאר די זומער. רופט 
 íð−ëê ³ë¾í-  פרייטאג א געטראפעןbugaboo 718-384-1972רופט:  ,לי/ראדני ,קערידש 

ë"½ôîî -  פאר אינפא. אימעיל 8טוילעט, לאנג אדער קורצע טערמין, נישט סעק  2בעדרום דירה,  3צו פארדינגען א ,south8condo@gmail 
ë"½ôîî -  #1 718-243-9994בעדרום דירה טרופ קאר. לארימער. רופט:  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  845-629-1034בעדרום  דירה מיט א סוכה, נאנט צו הופער פאר צוויטע טעג. רופט: 3געזוכט א 
ë"½ôîî -  347-526-8682פון פאר שבת האזינו ביז נאך שמחת תורה.  צו פארדינגעןבעדרום דירה אן א סוכה  1א 
ë"½ôîî -  718-218-8121רופט:  .בעדרום דירה 2און  1צו פארדינגען א

ë"½ôîî - Space available Lee/Rodney (formally London Kids) - Good for doctor, office or store. Call: 718-387-5782/718-915-1319 
ë"½ôîî -  בעדרום פורנידש בעיסמענט דירה, לי/פענן. אימעיל  1צו פארדינגען אפאר נייע איבערגעבויטעwilliaparments@gmail.com/ 346-623-0152 
ë"½ôîî -  347-526-0292יוז געגענט, רופט הבעדרום'ס מיט א סוכה פאר סוכות, לי/ 2צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  450-433-7694'טע טעג יו"ט, רופט 2א משפחה מיט אסאך קינדער זוכט א דירה אין ווס"ב פאר 
ë"½ôîî -  2 ל.מ.  347-403-6047 .בעדרום דירה צו פארדינגען אויף גאנץ סוכות סאוט סייד געגנט פאר א גוטע פרייז 
ë"½ôîî -  347-461-6332ט. "צו פארדינגען אויף ערשטע טעג יובעדפארד)  /(דיוויזשען בעדרום דירה, מיט א הערליכע גרויסע סוכה  2א 
ë"½ôîî -  4 ס.פ. שיקט אייער אינפא צו אימעיל  1500 ,בעדרום דירה צו פארקויפןrossstny@gmail.com 
ë"½ôîî -  347-470-5385 :רופט .בחורים 30- 25געזוכט א פלאץ גאייגענט פאר א דאמאטרי פאר 
ë"½ôîî -  אימעיל  .יאר ליעס 3'טע שטאק, 7בעדרום דירה צו פארדינגען סקיללמאן,  3גרויסעemg11211@gmail.com 
ë"½ôîî - לאזט מעס. 646-389-2779 .צו פארדינגען פורנישד בעסמענט דירה מיט געהעריגע פענסטער'ס, פענן סט 
ë"½ôîî -  347-263-0451'טע טעג. 2בעדרום דירה מיט א סוכה, אויף היוז סט. פון שבת חוהמ"ד סוכות ביז נאך  3צו פארדינגען א 

Bayonne NJ - Private warehouse 4500 s.f. available. 347-460-3243 or email emailmeynot@gmail.com 
 −½òêô-  צו פארקויפן א שיינע גרויסעtown house   ,845-662-0083ס"פ א שטאק. כמעט גרייט אריינצומופן.  1350מיט דירה אונטן 
 −½òêô- 845-538-6293רופט  .רומיגע דירה, גוטע געגנט 5קויפן א ליכטיגע צו פאר 
 −½òêô-  ,65צו פארקויפן הערליכע טאון הויז מיט א רענטעל אינקאם Bates -  347-693-3397רופט זושא פעדער בראוקער 
 −½òêô-  845-659-0210גאנצע בעיסמענט רופט:  בעדרום אינקאם + 3.פ. + ס 2600צו פארקויפן טאון הייזער

 −½òêô-  845-445-8614בעדרום מיט גרויסע סוכה, גוטע פרייז    15פראוועט א יו"ט מיט די גאנצע משפחה אין שיינע גרויסע לוקסערי הויז מיט אלע צוגעהערן

 −½òêô-  .845-422-2326צו פארדינגען א הערליכע גרויסע הויז פאר יו"ט סוכות, גרויסע פארטש מיט סוכה 
Monsey - 1 Apt left. Brand New 3 Bdrm Apt, 2 Full Baths, Spacious Rooms. - 5 Bdrm Apts Duplex Apts, 
Playroom, Pesach Kitchen, 2.5 Bths, Includes Storage. 845-517-4732 For pictures email judyg@sapphirevent.com 

−"š -  רומיגע דירה אין די  5צו פארקויפן אvineyard  :845-248-3775דיוועלעפמענט, צוגעגליכען פרייז. נאר אינטערסיטע רופט 
−"š -  845-774-8406רומיגע דירה אנקעגן איבער ביהמ"ד הגדול צו פארדינגען פאר סוכות .  4א 
−"š - 845-782-7284רופט  .רדינגען א דירה מיט א סוכה פאר סוכותצו פא

îîêþèò−ôîñë -  845-662-6537גאנץ יאר.    פאר א ךפאר א סוכה, נאנט צו א שול, אוירומיגע דירה פאר סוכות, גרויסע פארטש  7צו פארדינגען א 
èþ¼ëèò−ôîñë -  347-587-9535 .בעדרום דירה מיט א סוכה אין די נייע דעוויעלפמענט 5צו פארדינגען א 

Deals of the month! House on Main St. in Bloomingburg and other great deals. 917-582-6487 
½ñ−š½¬¼š −ð ö−ê ³î×î½ -  845.538.6219בעטן און א גרויסע סוכה נעבן עלפיינס צו פארדינגן  15בעדרום פרייוואטע דירה מיט  5א 

¾ïð−þðêîî  -  845-459-0628וכות, געציילטע מינוט פון שוהלן, ערענסט אינטערעסירטע רופט און אהאלב בעדרום הויז מיט א סוכה פאר ס 6צו פארדינגען א שיינע גרויסע 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

Paying top $ for your AMEX & SPG points. Call/text 917-588-5422 or email: sales@luxuryonair.com  
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 

Allede Lighting 718-522-2255 - 15% OFF till Sukkos on LED Bulb change for Shuls and Homes. (min. req.) 

 Worldwide SIM cards & cellphone rental. Unlimited plan also avail. 718-218-5000  - אדער סיי ווי ארץ ישראל/יוראפ
EMT Certified Men’s only courses: 2 Locations: Williamsburg (Weeknights) & Boro Park (Motzei Shabbos) 

Starting after Succos. For Info. please Email: info@ecpny.com or Call: 347-708-6785. Heimishe instructor
 אין אברכים זופניק - מעכטיגע סעיל אויף וואלענע געבינדענע ציצית 

  כל ישראל ישנים בסוכה אחד
The most popular military cot now available in 60 Inch. Available where sukah furniture is sold 

 718-384-1694רופט:  .350$צו פארדינגען א קאר אויף סוכות פאר 
MALE DAY HAB COUNSELOR FULL TIME - Help individuals grow and enhance their independence 
by teaching them employment, social and daily living skills while including them in the community. Drivers 

license a must. Attractive benefits package including; competitive salary, medical & dental insurance, and 
vacation/sick leave benefits. Please Email Resume to: b.moskowitz@humancareservices.org 

 718-598-2568יליגע פרייז. רופט: ברעטער גוטע קאנדישאן, פאר א ב R&R 10/12 ,צו פארקויפן א סוכה
   Silveraly 192 Divisionקומט אריין צו  ווילט איר קויפן לכ' יו"ט מתנות, און איר האט נישט קיין צייט ארומצולויפן?

 אויך הערליכע זילבער זשולערי מיר האבן אלעס אונטער איין דאך, ווי חתן כלה מתנות וכדומה, ווי
 אין לאזט א קלארע מעסעדש מיט פול אינפא, 347-719-0644געזוכט א עקספיריענסד קעכער פאר א גרעסערע ישיבה, רופט / טעקסט 



אפהיטן די אויגן בקדושה ובטהרה איז די גרעסטע  –פלגי מים ירדו עיני 
  תשובה פאר א גוט געבענטשט יאר.

  718-362-8845צו הערן דברי חיזוק, סגולות, עצות און סייעתא דשמיא, און מנדב זיין לזכות שנה טובה, רופט 

  ן,נפע 137פראצענט ריינע מאראקא אתרוגים אין ביהמ"ד בית משה אהרן פשעווארסק  100
 9:30מוצאי יו"כ פון  ,12:30ביז  10:00ביז שפעט ביינאכט, ער"ש וערב יו"ט פון  2:30ה' האזינו פון יום ב' ו

 אתרוגי שמעון באדוש
 הערליכע מאראקא אתרוגים

שט אייער צייט מיט ארום לויפן זוכן א שיינעם אתרוג, קומט גלייך אריין פארברענגט ני
 צו אונז ווי איר וועט טרעפן א הדר שבהדר וואס איר זעהט נישט אין ערגעץ.

  מיר האבן א ריזיגע אויסוואהל אתרוגים
 צוגעפאסט לויט אייער בודזשעט.

 ביינאכט  12:00צופרי ביז  10:00אפען טעגליך פון  
 718-907-5194    ראדני 144אמשינוב מ"ד אין ביה

 845-642-0779ר' "זאב וואללנער" דער אויסדערוועלטער הדס פון מאראקא. צו באקומען האלסעיל/ריטעל ביי "נחל" הדסים, 

   האלפערין -חזון איש  - (מהרי"ל)בראווערמאן  -אתרוגי תימן  
  ,אצל איסטרען סילבער)( לי 67 בביהמ"ד סאלקא - עמחוץ לארץ מקאליפארני

 347-486-0309פאר אנדערע זמנים רופט             11:00- 4:30בכל יום  משעה 

איז אריינגעקומען א גאר שיינע הערליכע  'די אתרוג'ביי 
 פון מאראקא אתרוגים שיפמענט

עס  א שאד איר זאלט
 פארפאסען
  ם פון א"י דערי לולבי - מיר האבן גאר שיינע מאראקא יאנעווע אתרוגים

 347-504-5163   יצחק חיים רייכמאן -מרדכי ארי' מאיראוויטש 
 אין מאביל ביי בעדפארד קאר. ראטלידזש -  ביינאכט 11:30ביז  2:00אפען פון 





 


