
   íéëåãéù      
 áøäéæðëùà ìùøòä à"èéìù á"ñîååäîìù íçðî é"ð  áøä åìèòðàô ÷çöé é ô"á à"èéìù 

 ä"åîùèéååàáòì ìàåé éëãøî á"ñîåå é"ðéìà óñåé' é"ð  ä"åî øòùéô àãåé ìàéúå÷é óñåé á"ñîåå é"ð 

 ä"åîøòöéðæéåå ÷çöé éåì  é"ðéñðàî ãåã á÷òé é"ð  ä"åî ïééèù ìàåîù  é"ðô"á 

 ä"åîïäà÷ àâøù ìà÷æçé  é"ðé"÷  îì÷ï øæòéìà é"ð  ä"åî õ"ã éåìä 'éøëæ  é"ðô"á 

   øëæ íåìù - èëàð êàåå   
 ä"åîøùà 

ø"á  'éîçð äùîñéìãééà é"ð   
 ä"åî ïúçõéìëàø ÷çöé é"ð  

 ã"îäéááïòéåå  
 åúøçîì î"éøáäå 

 ã"îäéááì"ðä 

 ä"åîïøäà 
ø"á óñåé äùî (é"÷) ïàîãòéøô é"ð

 ä"åî ïúçãðééøô òùåé íäøáà é"ð 
ç"åî úéáá 53 Taaffe #3-A  

åúøçîì î"éøáäå  ã"îäéáá ì"èé÷
ìèøåî  úéøçù9:30  êøòá úéøá11:30 

    øëæ íåìù    
ä"åî øéàî ãåã ø"á øæòìà ïøäà äùîñééåå é"ð  ä"åî ïúçøòðéåøá ÷çöé éúáù é"ð   ÷éðôåæ íéëøáà  
ä"åî ìàåé ø"á óìàåå òùåéíéåáðéøâé"ð  ä"åî ïúçùèéååà÷ùøòä øæòéìà íééç é"ð   ÷éðôåæ íéëøáà  
ä"åî ìãðòî íåìù ø"á éáö äîìùøòèìàååé"ð  ä"åî ïúçéåàãðàì ïäëä ãåã é"ð   ÷éðôåæ íéëøáà  
ä"åî øæòéìà ìàåîù ø"áàáà íäøáà øòâøòáöøòååé"ð  ä"åî ïúçøòìöéðù äùî ìàéúå÷é é"ð  ÷éðôåæ íéëøáà  
ä"åî ìàåé ø"á óñåé)ô"áî( ãìòôðéøâé"ð  ïúç à"èéìù ïàîèåâ ïîì÷ íééç â"äøä èåàñ ì"èé÷ õ"îåã8 éøàååãåà  
ä"åî ìàåé ø"á ïîìæ øåàéðùïééì÷é"ð  ä"åî ïúçæùàá áà é"ð    øãðñëìà141 å÷ ññàø' 'á 
ä"åî éòùé óñåé' ø"á 'éúúîïäà÷é"ð  ä"åî ïúçä"ò ïòèøàâðééåå ìùéô   î"à úéáá115 Hewes 
ä"åî øéàî ìãðòî ø"áéððç'  àôéì è"åéùèéååàáà÷àéé"ð  ä"åî ïúçñééåå íééç óñåé é"ð   î"à úéáá139 Rutledge 
ä"åî מרדכי נפתלי (éèàî) ø"áùàãåé íåì קלייןé"ð  ä"åî ïúçùèéååàîééç ÷éæééà ÷çöé é"ð  ì"èé÷ ìåãâä ã"îäéá 
ä"åî äùî ø"á àôéì 'éìàïäà÷é"ð  ä"åî ïúçøòöèéôù éáö ìàåîù é"ð   øòôåä øàåôîä ã"îäéá 
ä"åî äùîá ìãðòî áøäñéåø÷é"ð  ïúçà"èéìù ñò÷ùàô íééç ïåòîù áøä   øæòéìà ÷ùîã712 èééåå 
ä"åî åòîùéáö éìúôð ïïá äîìù á÷òé â"äøä)éñðàî( øòâøòáðæàøé"ð  ïúç ùèéååàìéà á÷òé íäøáà â"äøä à"èéìùäèòè ã"áà  äèòè45 ùèðéì  
ä"åî àãåé ïøäà ø"á òèð ïúðïàîôéå÷é"ð  ä"åî ïúçøòôéåì ÷çöé é"ð   ùèà÷ðåî  
ä"åî øòâøòáðééåå äùîé"ð  ø"áä"ò ÷éæééà ÷çöé  ä"åî ïúçéøà éáö ãåã' ùàá é"ð    õìà÷ùéî81 ïàùæéååéã  
ä"åî áééì äîìù ø"á àôéìõèøàååùé"ð  ä"åî ïúçë òùåé"õ é"ð   éìòäèàáîàñ  
ä"åî àéñåæ øæòéìà ø"á 'éøà áåãïàîøòãéá é"ð  ä"åî ïúçøòöèéôù ÷åãö é"ð   ïòìå÷ñ  
ä"åî ïîìæ äîìù ø"á óñåéïééèùðòøàä é"ð  ä"åî ïúçïééèùðòèèàø ìåàù á÷òé é"ð  éìàø÷  
ä"åî ìà÷æçé ø"á áééì øéàîãìàâé"ð  ä"åî ïúçìãðàî äðåé äùî é"ð    áàä éîçø100 æåéä  
ä"åî ìàøùé óñåéá ùåáééì áøäíéåáìèééè é"ð  ïúçùéìæééî áééì ïîìæ áøä à"èéìù  ïàøôàù  

  יפגעלאכטענע אידען!!!ן די אוזייט אויך פו

  פועל הישועותזייט מנדב א סיום ששה סדרי משנה לע"נ די גרויסע 
  זי"ע מבארדיטשובאדער הרה"ק  (יא"צ כ"ד)זי"ע  מריבניץהרה"ק 
  , די סיום מיט תהלים לזכות הנדבן וועט אי"ה זיין ביים ציון.(יא"צ כ"ה)

  $100א סיום ששה סדרי משנה פאר בלויז  

  #845-414-2000  1    ללפט משניות כוור

 š"ë¾ š"¾¼îò−ïêí  
 

−þ¾³ ë"− 
î"¼¾³ 

Oct. 14 ’½ôñ 
'16  

#13-8  

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     

6:01  
7:27 

íéðîæ   ÷"ùò  ÷"áù  
þì¾í ³îñ¼5:545:56
íôìí ±ò7:067:08

¾"þš öôï ¹î½9:179:18
ê"þè9:539:54
íñõ³ öôï ¹î½10:2510:25
ê"þè10:4910:49

³î®ì12:4112:41
íñîðè íìòô1:161:15
íò¬š íìòô4:394:38

í¼−š¾6:166:15
³"þ7:297:27



      ùåãé÷      
áøä éððç' øòìäòöãìòâ àôéì è"åé ïá à"èéìù à"èéìù àéøèñ ÷"ãáà ö"äâä  ïúç à"èéìù âìàáòðù áàæ íäøáà ö"äâäîçíéîé úåçøàå äøäè éçúô ñ"  ç"åî úéáá56 Morton 

                úéøçù9:30  

ä"åî חיים יושעáçöé éåì áøä÷ ראזענפעלדé"ð  ïúçà"èéìù é÷ñî ïîì÷ áøä  áåáàá -45 92 ïðòô  
ä"åî  áéáç óñåé ø"á íéñéð àãåéìåñàá é"ð  ä"åî ïúçäøéàë óñåé é"ð   øæòéìà ñåîéðåì÷ úéá         97 ãøàååéòä  

ä"åî êåøá íäøáà ø"á øéàî äùîáéìèàâ é"ð  ä"åî ïúçñòïàîùééìô øãð é"ð   áåùàøá  
ä"åî ìàåé ø"á óñåé ïáåàøøòãðòììàä é"ð  ä"åî ïúç 'éáåè)à"øá( ãðééøô é"ð    ìâéøá379 éñøàî  
ä"åî ìãðòî íçðî ø"á óñåé øéàîïéáåø é"ð  ä"åî ïúçùà÷øàô óìàåå ïîì÷ é"ð    áåæòøá66 ïåàèìãéî  
ä"åî ìà÷æçéóñåé äçîù  ø"áêìîéìà ïåéöðá ÷òùèàìàôé"ð  ä"åî ïúçùèééã ïäëä óñåé äùî é"ð    áå÷éæã÷øàô/ïàîìé÷ñ  
ä"åî ìàåé ø"á àãåé äùîíéåáìèééèé"ð  ä"åî ïúçøòãéåå ìà÷æçé íåìù é"ð    áå÷éæã÷øàô/ïàîìé÷ñ  
ä"åî óìàåå ïáåàø ø"á äùîêàøáé"ð  ä"åî ïúç ïåùøâ ïøäàìéâðò é"ð   øæòéìà ÷ùîã  
ä"åî íééç ìàøùé ø"á äùî ÷çöéøòìôôòð÷é"ð  ä"åî ïúçùèéååàøãðòñ ïîìæ é"ð    õéðæéåå6 òéì  
ä"åî ìàåé ø"á óñåé ñçðôùèéååà÷øòá é"ð  ä"åî ïúçøòáéåìâ ñçðô é"ð    ïòöèééåå118 ïéì÷ðòøô  
ä"åî ãåã ÷çöé ø"á éëãøîäàðé"ð  ä"åî ïúçóë àãåé ñçðô é"ð   ïòéåå  
ä"åî ïøòèùðòâøàî áééì ïîìæïáà"èéìù ùàîøàù ÷"ãáà ö"äâä ïúçà"èéìù ÷àììàô óñåé øæòéìà 'ø â"äøä  ð ùàðà158 ùæãéìèàø  
ä"åî éáåè óñåé' ø"á éëãøîïéáåø é"ð  ä"åî ïúçùøéä ìãåé é"ð   àñ øàîè55 ùæãéìèàø  
ä"åî íäøáà ø"á÷éæééà ÷çöé òùåé ùèéååà÷ôòìé"ð  ä"åî ïúçùèéååà÷ôòì øòá óìàåå é"ð  ùéìòñ  
ä"åî áééì ïîìæá øæòìà íééç áøäøòöèéôùé"ð  ïúçà"èéìù áà÷àé ìàøùé áøä   à÷ðéôñ44 ïðòô  
ä"åî ìàåé ø"á éëãøî á÷òé äùîíéåáìèééè é"ð  ä"åî ïúç ïäëä ìøòáãòéøô é"ð   òéàô  
 áøäøòâàä ìàøùéïá à"èéìùà"èéìù ïàãðàì õéðùæéåå ã"áà ö"äâä  ïúçà"èéìù ÷éòì òùéîàéé÷ õéðùæéåå ã"áà ö"äâä  áåìà÷188 æåéä  
 áøäìøòááï ìàåîù äùî ö"äøäâøòáðòèàøà"èéìù  ïúçà"èéìù ãùàéåå÷î ö"äøä ãùàéååé÷  
ä"åî äîìù ãåã ø"á ìãðòîñééååé"ð  ä"åî ïúçì ùéøòáøòôéå é"ð    àâéô ìäåà ì"èé÷ èåàñ8 
ä"åî מאיר חיים ø"á òùåéפישער é"ð ïúç  ä"åîïàîìòâéæ 'éîøé é"ð   ìèøéî ì"èé÷  
ä"åî äùî ø"ááééì ãåãå ùùèéååàáà÷àé é"ð  ä"åî ïúçùéô ÷çöé äùî é"ð   øòîééì÷ ì"èé÷  
ä"åî ãåã ÷çöé ø"á øòæééìøòöèéôùé"ð  ä"åî ïúçøòùéô éáö óñåé é"ð   éìàø÷  
ä"åî ìàåé íäøáàá ÷éæééà  áøäõèòîðééèùé"ð  ïúçë ÷çöé áøä"õ à"èéìù   ìàøùé úåìäú68 ïéì÷ðòøô 

      ÷"ùöåî èëàð êàåå      

 ä"åî äùîá ìãðòî áøäñéåø÷ é"ð  ç"åî úéáá à"èéìù ñò÷ùàô íééç ïåòîù áøä208 Rutledge 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øæòéìà ÷ùîã8:00 

 ä"åî ìà÷æçé ø"á áééì øéàîãìàâ é"ð  ïúçä"åîìãðàî äðåé äùî é"ðäùî ìàåéå íìåàá , 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áàä éîçø100 æåéä  

 ä"åîéòùé óñåé'  ø"á 'éúúîïäà÷ é"ð  ïúçä"åîä"ò ïòèøàâðééåå ìùéôáá ,î"à úé 115 Hewes 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷ìàñ108 äéæå  úéøçù7:00 



 718-298-3717חי נפשכם שיעורים נפלאים לחג הסוכות הבעל"ט שמעו ות
 מינוט) 20(אורך השיעור  4דריקט  וש"תלשמיני עצרת מינוט)  27(אורך השיעור  1דריקט  לחג הסוכות והושענא רבה

מגילת  "פארשטיין"תלמידי חכמים, לומדים, בעלי השקפה, וחובבי תורה! היי יאר קענט איר שוין 
ברורה כשמלה, געטייטש דורך הרה"ג ר' אייזיק קעפעטש "פירוש משולב" מיט'ן נייעם  קהלת

  718-384-1324שליט"א. להשיג בחניות הספרים. ארויסגעגעבן דורך: הוצאת "נר למאור" 

  GPS 292 Rt 306 ר.ט. $6 ,מינוט 20יעדע  6:00נאכמיטאג ביז  2פון  - פון ויואל משה  - ציון  םפארן צו באסעס וועלן - ע אסרו חג סוכות יומדה"ל פון הרה"ק מרימניץ זי"

  718-388-3273לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ,  ,outfitsאון ברית  poyaגמ"ח פאר נייע הערליכע 

B.M.G. 
76 Lee Ave. 

For your convenience….  Our Robe Department 
will be open Motzei Shabbos, 9-12 

  באשטעלט אייער פרישע
  פאר די אושפוזין plattersפרוכט 

My Harvest 

 5 Heyward St.   718-383-4333

ס פאר אלע אייערע געברויכן ** פרעמ
 *Crafts/activities * פאר ערב יו"ט חוה"מ 

 *  חוה"מ געשפארט  -11:30ביז   9:30מוצש"ק פון   *



Green & Ackerman Restaurant   216  Ross St.  
    

  קומען קויפן אונזער  היינטאיר קענט שוין 

  קינדל Green’s היימישע געשמאקע
³ 

אי"ה וועט אז עס  חשובע קאסטומערסאונזערע ווילן מיר מעלדן  ,מ"זיין אפען חוהנישט  היות מיר וועלן
  סופערמארקעטס 'פרענקל :ייב'טע טעג יו"ט, 2פאר די  קינדלאון  חלותע זיין צו באקומען אונזער

  ³ 
  שעה נאכן זמן 1מיר וועלן זיין אפען מוצאי שמחת תורה פון 

 ט קוויטלואון א ג  -  א פרייליכן יום טוב  -  מיר וואונטשן אלע אונזערע קאסטומערס

Yes! You can still have a new tichel for yom tov! Open מוצ"ש  9:00-11:00 
by appt. only (closed erev yom tov)  R.ROSENFELD 718.852.6787 

  שב"ק טאר מען דאס נישט ליינען     די אדווערטייזמענטס איז נאר פאר עש"ק,

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã  
  347-922-8644 נתפנו מספר מקומות לקבל אברכים מצויינים ללימוד עיון לפנצה"ר ולימוד גפ"ת אחצה"ר בתשלום יפה, המעוניינים נא להשאיר מודעה על הטעל.

 646-939-6232זעלבע טאג דעליווערי, הערליכע געפאקטע צאן קדשים קענדיס פאר בתי מדרשים פאר קאסט פרייז   - שמחת תורה  פעקעלעך  - וואך נאכט  -  מזל טוב פעקעלעך
  718-782-1415ספר תורה צו פארדינגען אויף יו"ט  צו טאנצן אדער ליינען רופט 

 347-850-7275ים חדשים הרוצים להרשים אצל חבורות חדשה שבת/ריבית נא להתקשר אברכ - כולל ד'נייטרא 
  $347-628-1517 א חודש  600  (אינגעלייט צווישן זיך)ישיבה גדולה עפענט א כולל פאר אברכים מצויינים צו לערנען סדרי הישיבה 

 214עקס.  718-854-2747. רופט: 2ביז   10טעגליך פון געזוכט א אינגערמאן צו פארברענגען מיט א בחור מיט ספעצילע געברויכן 
  .929-290-3347חבורת יו"ד ח"ב מקבלים עוד מס' מצומצם אברכים צעירים מציונים לזמן הבעל"ט בתשלום יפה. זמן ההרשמה עד ערב סוכות 

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, 
  917-701-6422פיסיגע) מיט סכך. רופט:  2פענעלס ( 12אוועקצוגעבן א סוכה לשם מצוה, 

  917-935-5435. רופט: סטעידש) (זייער נאנט צו דיטיקעטס פון די מיסטיריע ביינאכט שפיל  2צו פארקויפן 
 $718-858-1999 טיקעט (ערשטע רייע) פאר די "מיסטעריע פלעי" פאר דארנעשטאג, רופט 70צו פארקויפן א 
  וכל הקודם זכה 347-613-9429 (נישט כשר צו לייענען)אויף ש"ת פאר די הקפות  א גרינגע ס"תצו פארדינגען 

 347-528-4278רופט  (דארף עס אויפפיקן) top loader washer & front loader dryerאוועק צוגעבן לשם מצוה א 
  ענדליך ערפינדען א קינצלירישע, שטארקע לולב האלטער! אויך זייער פראקטיש צו קענען מיטנעמען אין אין קאר. הופיע! כיס משומר!

  917-682-6177ט אכטוג שמשים אויב ווילט איר פארקויפן אתרוגים ערב יו"ט  פאר נוי סוכה רופ

íð−ëê ³ë¾í -  :718-782-2123פארלוירען א אויער רינגעל צום גדלי', מעגליך אין א קאר מיט א היטש פון ב"פ קיין וומס"ב. רופט  
íð−ëê ³ë¾í -  718-388-0677געטראפן סוף זומער א טשעק אין איחוד קאנטרי, רופט  

íð−ëê ³ë¾í -  געטראפן נעכטן אmaroon  917-789-3401אויף לי עוועניו, רופט  23סייז קינדער שוך  
íð−ëê ³ë¾í -  347-786-4655פלאשינג געיגנט.  - פארלוירן אן ענוועלאופ מיט קעש מאנטאג י"ג מידות, עפל באנק 

ë"½ôîî -  #1 718-243-9994בעדרום דירה טרופ קאר. לארימער. רופט:  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - בעדרום פורנידש בעיסמענט דירה, לי/פענן. אימעיל  1ע איבערגעבויטע צו פארדינגען אפאר נייwilliaparments@gmail.com/ 347-623-0152 
ë"½ôîî  -  בעדרום בעיסמענט דירה מיט ליכטיגע פענסטערס,  2צו פארדינגען א שיינעfully furnished .917-525-6790. גאר ביליגע פרייז 
ë"½ôîî  -  646-388-0515'טע טעג סוכות, גרייט צו צאלן פולע פרייז. 2בעדרום דירה פאר  5- 4געזוכט צו דינגען א 

ë"½ôîî  -  718-640-6360'טע טעג יו"ט. 2בעדרום דירה אין הארץ פון וומס"ב, אויף  2צו פארדינגען א  
ë"½ôîî  - 4  718-384-5571'טע טעג סוכות, ראס סט,  רופט: 2בעדרום דירה צו פארדינגען (אן בעטן) פאר  

ë"½ôîî  -  917-496-2211רופט  .חדשים 12- 6פאר  155האלב בעדרום פורנישד דירה   1צו פארדינגען  
ë"½ôîî  -  .646-258-1016צו פארדינגען א שיינע גרויסע דירה מיט א סוכה, אויף ערשטע אדער לעצטע טעג סוכות 

East New York – 5,000 s.f. Newly Renovated Warehouse with Office space for rent, Ground Floor, $13 per sq. ft. - Text 845-825-1462 
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 

¾ð−þðîêîî -  917-512-3483בעדרום הויז נאנט צו גראסרי, שוהל, מקוה, פאר סוכות.  5צו פארדינגען א  

15 passenger van and minivan available for Sukkos, we also do shuttle  service to airport every Sunday $14 a person . 718-207-0511 
Paying top $ for your AMEX & SPG points. Call/text 917-588-5422 or email: sales@luxuryonair.com  
Princess Boutique 175 Hewes St. - We will be open מוצש"ק   from 9:00 till midnight 
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 
Moving transportation and messenger service. for Sukkah panels also, Very low prices. Call:  718-207-0511  

  Midtown Camera -  קוקערס פאר די חול המעוד מעסטעריע פלעי -  געאייגענט פאר די סוכה. heatersעסט און שלאפט אין א ווארעמע סוכה מיר האבן 



 

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

 

 

 



 


