
   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

 ä"åîî ÷éæééà ÷çöéòéòæ  é"ðéñðàî  ìéùòä òùåé íäøáà é"ð ä"åî øòâøòáðééåå ïîìæ äîìù á"ñîåå é"ð 

 ä"åîøùà ìéîòì á"ñîåå é"ð  éìúôð øéàî é"ð  ä"åî ïééèùðøòá óñåé  é"ðô"á 

 ä"åîéìà ãåã' ãìòôñééåå  é"ðéñðàî äùî é"ð  ä"åî ìòåîàù êìîéìà  é"ðô"á 

áøä øòâàä éìúôð éñðàî à"èéìù  'éòùé é"ð  áøä àâññéøâ øéàî íééç òùåéè ô"á à"èéìù 

 ä"åîäèàø éìúôð á"ñîåå é"ð  ïøäà é"ð  ä"åî ïøòèù óñåé á÷òé é"÷ é"ð 

 ä"åîøòùéô ïéîéðá é"ð ùäàè  éëãøî êåøá é"ð  ä"åî ïééì÷ àáé÷ò  é"ðìàéøèðàî 

    èëàð êàåå  - ÷"äåé éàöåî      
 ä"åî ÷çöé  äùî ø"áïåéöðá ïàîãòéøô é"ð   ä"åî ç"åî úéááïàøà øæòìà ïøäà  é"ð304 Marcy (cor. Penn)

 ä"åîìàåé  

 ø"á'éìà óñåé øòâðéæòìù é"ð 
ïúç  ä"åîùèéååà÷ùøòä äçîù íäøáà é"ðéúéáá , 576 Wythe #3C ã)å(é÷ñðéù 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòîééì÷ ì"èé÷8:45 
 ä"åî íééç ïðçìàíéåáìèééè é"ð  

á ïì"öæ äùî ìàåéå ã"îäéá õ"îåã ö"äâä 
ïúçøòæééì øèìà ö"äâäà"èéìù÷ñøàååòùô ÷"ãáà , ã"îäéáá ÷ñøàååùôùèðéì/ïàéñøòä 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ì"ðä8:30 
           íéìáà íåçéð      

הרב שמואל דעטרויט, יושבים בניה  - ע"ה הרבנית מסענדרא  סימא פערל דייטשע"פ אמם הרבנית הצדיקת  דייטש חתמשפאצל 
 (לי גארדענס) Wallabout 177עד ג' שעות לפני כניסת היו"ט, בבית  -  והרב יעקב חיים שליט"א ,הרב שלום יוסף ,אב"ד סענדרא אהרן

ב"ר שמואל שמעלקא ע"ה אשת הרה"ח ר' אפרים  בריינדלפון האשה החשובה מרת  יארצייטגעפאלט די  היינט
 ע"ה (בושקע נעני) אזוי ווי זיי האבן נישט איבערגעלאזט קיין זש"ק ביטע לערנען משניות און זאגן תהילים לע"נ רגערוויינבע

  ביום כיפוריתקיים אי"ה מנין לתפילת ותיקין 
  העיווארד סט. סקוויראבהיכל ישיבה קטנה  

 (למעלה מביהמ"ד בוענוס איירעס)

  זמנים לר"ה:
  6:10הודו , 6:00ברכות 

  7:05נץ החמה 

 917-789-0222ביטע רופט,  סעטס ד' מינים פאר אידן אין תפיסה. 30געזוכט א נדבן/נדבנים פאר 

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

 Tylenol”עס וועט זיין בעזהשי"ת צו באקומען אין אלע גרעסערע שולען וויכטיגע מודעה!!
suppositories” - אין פאל פון גרויסע קאפווייטאג אדער הויכע פיבער ביטע בעטן פון משמש 

 718-930-1730צום, "צו באקומען אויך ליקוואד פארם" - קלי brandזוכט צו באקומען די איינציגסטע  אויספראבירטע  ,מעןצו פאסטן גרינג אן קיין פראבלע

  !!!יא! סאיז א פאקט
  קויפט א אתרוג פאר א גיטע פרייז

 125$בלויז  -מען ביי "די אתרוג" 
  

  איר קענט זיך עס נישט ערלויבן צו פארפאסן
  

 347-504-5163   יצחק חיים רייכמאן -מרדכי ארי' מאיראוויטש 
 אין מאביל ביי בעדפארד קאר. ראטלידזש -  שעה נאכן זמן 2פון מוציו"כ  אפען

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

¬−þ¾³ ’  
"¼¾³ï 

Oct. 11 ’½ôñ 
'16  

#13-6  

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  

6:06  
7:32 

וואונטש "דבר יום ביומו"-ה ושנת גאולה וישועהחתימה טובבברכת גמר íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:51
íôìí ±ò 7:03

¾"þš öôï ¹î½9:16
ê"þè9:52
íñõ³ öôï ¹î½10:25
ê"þè10:49

³î®ì12:42
íñîðè íìòô1:17
íò¬š íìòô 4:42

í¼−š¾6:21
³"þ7:33



                                                                                                               
 −ëþ êò³íêë−š¼  öë¹½î−  ñ"®ï -   õ"³³ ê"è (−þ¾³ ’− ê"−î)  
−ëþ êò³í þï¼ñê þ"ë öî¼ô¾  ñ"®ï −êìî− þë-  (ñîñê í"× ê"−î)  

 −ëþóíþëê ë” þñêîô¾  êñ−¬ñî¬ô ñ"®ï íîšêòñê - ë"š  
 −ëþõ½ìò ë” þö³òî−  èêþõ ð"ëê ñ"®ï - î"òþ  
 −ëþóíþëê ë” þëš¼−  ðþõ½ −ñîèô ñ"®ï ¼ë½ [ð−½ìí] -  þîôí þîþ® ½"ìô - õ"þ (’− ê"−î)   
 −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þñê−ì−  ëîëñ ð"ëê ñ"®ï - ¬"ò¾ (¬"−ë ê"−î)  

 −ëþó−−ì ë” þ−ñëê óíþëê  ëî¬ò¼ô−ñšô ñ"®ï þ¼ò−ëôîè −îñí (óíþëê öèô) - ¬"ò³  
 −ëþî−íò ë” þîí−ñê  èêþõ −ñîðèô ñ"®ï þõî½ðòêñ -  íšð® ñ−¼ô ³"î¾ ½"ìô - è"¼³  
 −ëþñ×−ô ñê−ì− öþíê ë”þ ¹ñêîî ö−ô−òë  èêþõô ñ"®ï êþ−õ¾ -  êëþ ’−ñê −ìê -  ó−¾îðš ó−ô ½"ìô - ð"õ³  

 −ëþ’−¼¾− ë” þóñî¾ô öþíê  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï - è"®³  
 −ëþ’−ñê ë” þ −ë® êòñ−îîô ñ"®ï ½¼ñ¼½¼õ - ê"ñš³  
 −ëþóíþëê ë” þšì®− ëš¼− ) ñ"®ï ±−îîþîí (ö−ñëîñô íïîì - ¼"š³ 

 −ëþóìòô ñêõþ ë” þîí−ñê  (êšêþêô) ½êõ −ô×ìô ñ"®ï −³õþ®í - è"þ³  
 −ëþêóíþë  ±−−íðîõô ñ"®ï - ì"þ³  
 −ëþë−−ñ ’−þê í¾ô ë” þöþíê  ¼−îî−ê ð"ëê ñ"®ï −š½ò¼ðîþè -  −š½ò¼ðîþè ¼"ìþ ñ¾ îò−šï - ì"−þ³  
 −ëþñ×−ô ñê−ì− ë” þí¾ô öþíê ) −êñ½êîî ð"ëê ñ"®ï ¾−ë−î¬ (½ê− -  ¬"î−î³/ì"ëí ¼ïèô - ì"ñþ³  
 −ëþêš®þ−í −ñ³õò ë” þ±þõ ëš¼− þ ð"ëê ñ"®ï öêôþ¼ëñ−ï −îñí ¬þ¼õ®ê - ì"òþ³  
 −ëþñê×−ô ë” þ í¾òôêï¼ô ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëðñêè - þî¬ -  è"ôþ −¾îð−ìî ³î¾þð ½"ìô - ë"½þ³−ëþ 

öêô½îï þï¼−ñê ë”þ ñ¾−õ ó−þõê −×ðþô  ¾šêõ ð"ëê ñ"®ï þõî½ -  þï¼−ñê ¬îšñ−/þõî½ ¬¼ ½"ìô -  è"½þ³  
 −ëþ’−¼¾− ñê−ôìþ− ë” þþï¼−ñê óíþëê ï ,ëîš−ñ ð"ëê ñ"®ï èþ¼ë®ò−ô −š½òîð - î"½þ³  
 −ëþíðîí− šì®− ë”þ êšñ¼ô¾ ñêîô¾ ó−−ì  ëîëñô ñ"®ï ½’šñ¼ô¾ -  šì®− ³−ë ½"ìô - î"½þ³ (’−ñ ¾"ô¾í−ë)  

 −ëþë−−ñ ’−þê  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï -  èêþõô ñ"þíô ¼ïèô - ¬"½þ³  
 −ëþþï¼−ñê ¹½î− ë” þ½ìòõ  óîðêþô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ (š®ò−š) - è"¾³ 
 −ëþëêï šì®− ë” þìó−−  š½−þëô ñ"®ï š−¾¬−−îîêñê½ −îñí -  ï"−þèí - ×"¾³ 

å øòèòå  èê¬½ò−ð è−òîï ∞54-∞65        μêîî¬−ô è−òîï ∞58-∞67        èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞53-∞71  

   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 

  214עקס.  718-854-2747. רופט: 2ביז   10געזוכט א אינגערמאן צו פארברענגען מיט א בחור מיט ספעצילע געברויכן טעגליך פון 

 718-782-2207א דייניג רום טיש. רופט: לשם מצוה אוועק צוגעבען 
íð−ëê ³ë¾í  - Lost a check at Pastel in Williamsburg,  Thursday evening. Whoever  found it Please call: 347-451-4206 
íð−ëê ³ë¾í  -  שטויבער  שיינע יוה"כ מחזורים אין ביהמ"ד ראדני מיט די נעמען לאה ה. 6געטראפען - 

 - גאלדבערגער חי' ע. - פיש ה. נחמה ב. (סוכות) וויינשטאק ליבא ח. - ראטה מלכה ש. -רחל ג. פריעדמאן 
 .די ראדני פרויען אריינגאנג אויב איר ווייסט ווער עס איז ביטע זייט מודיע פאר זיי קען עס אפנעמען ביי'מ

½ôîîë" -  #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 -  אימעיל בעדרום פורנידש בעיסמענט דירה, לי/פענן.  1צו פארדינגען אפאר נייע איבערגעבויטעwilliaparments@gmail.com/ 347-623-0152 
ë"½ôîî -  718-782-0807בעדרום דירה אין צענטער פון וומס"ב צו פארדינגען פאר סוכות. רופט:  1א  

ë"½ôîî -  347-786-3505 בעדרום דירה [אן א סוכה] צו פארדינגען פאר גאנץ סוכות. מארטאן געיגנט. 1א 
Bayonne NJ - Private warehouse 4500 s.f. available. 347-460-3243 or email emailmeynot@gmail.com 

Deals of the month! House on Main St. in Bloomingburg and other great deals. 917-582-6487 
îêñ¼½−¬òêô -  917-512-3483ה. צו פארדינגען פאר יו"ט סוכות, נאנט צו ביהמ"ד, מקו (מיט בעטגעוואנט)בעדרום דירה  3נייע 

 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

Allede Lighting 718-522-2255 - New Service! Spotlights and under the cabinet lighting installed. Professional and Clean work. 
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
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 

 

יארצייטן 


