
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò 
 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

 ä"åîøòãéåå êåøá äùî  é"ðéñðàî  'éáåè øîúéà íäøáà é"ð ä"åî ïàîééð éëãøî êåøá  é"ðéñðàî 

 áøäøòðëàã øéàî äùî éñðàî à"èéìùìëéî ìàéçé íééç é"ð   áøä ùéøòá øëùéïàîãòéøô ô"á à"èéìù 

 áøäïàøàá ïåùøâ íéøôà ô"á à"èéìùêìîéìà ïåéöðá é"ð   áøäíéåáðòøèéö ïáåàø éìúôð ô"á à"èéìù 

ä"åî âøòáðòæàø áééì 'éìà á"ñîåå é"ðéáö ìàøùé é"ð  ä"åî ñééåå ìëéî á"ñîåå é"ð 

 ä"åîõéùôéì ïøäà äùî  é"ðô"á  á÷òé é"ð  ä"åî ãòéøôöðàâ àãåé á÷òé  é"ðô"á 

 áøä øéàî ÷çöéé÷ñøòååè ô"á à"èéìùíééç é"ð  áøä ìéùòä òùåé ô"á à"èéìù 

    èëàð êàåå  - èëàð âàèðåæ      

 ä"åî àãåé ïøäà ø"á òèð ïúðïàîôéå÷ é"ð   ä"åî ç"åî úéááøòôéåì ÷çöé  é"ð32 Taylor 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ùèà÷ðåî9:45 

     èëàð êàåå - âàèðàî èëàð      
 ä"åî éìúôð éëãøî(éèàî) 

   ø"á àãåé íåìùïééì÷ é"ð  
ïúç  ä"åîùèéååàîééç ÷éæééà ÷çöé é"ð ã"îäéáá , ùéôà÷481 ãøàôãòá 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷ðéôñ44 ïðòô 
 ä"åîøòâøòáðééåå äùî é"ð  
        ø"áä"ò ÷éæééà ÷çöé  

ïúç ä"åîéøà éáö ãåã'ùàáé"ð, éèðòîòìà÷ é"òù äëåñá60 Division
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå õìà÷ùéî81 ïùæéååéã  êøòá úéøá1:15 

 ä"åî ìãðòî íåìù ø"á éáö äîìùøòèìàåå é"ð
ïúçä"åîéåàãðàì ïäëä ãåãé"ð ã"îäéáá , äùî úøàôú261 ïðòô 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåèé÷"èåàñ àâéô ìäåà ì 8 

 ä"åî øéàî ìãðòî ø"áéððç'  àôéì è"åéùèéååàáà÷àé é"ð  ä"åî ç"åî úéááñééåå íééç óñåé  é"ð37 Keap 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øæòéìà ÷ùîã9:30 

     èëàð êàåå - âàèñðéã èëàð     

 ä"åî ìãðòî ø"á á÷òéøòìãà é"ð  ä"åî ç"åî úéáá÷çöéãìàååðòù ìàåîù  é"ð105 Clymer 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áìñøá306 ùæéìãàø  êøòá úéøá11:00 

 ä"åî ìàåé ø"á óìàåå òùåéíéåáðéøâ é"ð 
347-930-8586  

ä"åî ç"åî úéááùèéååà÷ùøòä øæòéìà íééç  é"ð31 Wilson (White/Kent) 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ïìàèñ216 ôòé÷  äòùá úéøá11:30 

    ïáä ïåéãô  - êàååèéî   

ä"åî  ïøäà ø"á øùà ìàøùéùøéäãìàâ é"ð  ä"åî ïúçàøéôù ïîçð òùåé é"ð    äëåñ ã"îäéá é"òùàæìòá 
        240  ôòé÷-  äòùá ïåéãô1:30  

     èëàð êàåå - êàååèéî èëàð      

 ä"åî äùî ø"á àôéì 'éìàïäà÷ é"ð  ïúçä"åîøòöèéôù éáö ìàåîùé"ðî"à úéáá , 82 South 8 #1-L 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù èåàáìàåå ãåçéà9:30 

 ä"åî áééì äîìù ø"á àôéìõèøàååù é"ð  ïúçä"åîë òùåé"õ é"ð ,ááéìòäèàáîàñ ã"îäé 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåì"ðä  úéøçù9:00 

 ä"åî ìàøùé óñåéá ùåáééì áøäíéåáìèééè é"ð ç"åî úéááùéìæééî áééì ïîìæ áøä  à"èéìù23 Lorimer #2 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåøôàùàï 

     èëàð êàåå - âàèùøòðàã èëàð      
 ä"åîéáö éìúôð ïåòîù  

á äîìù á÷òé áøä)éñðàî( øòâøòáðæàø é"ð 
 ç"åî úéááùèéååàìéà á÷òé íäøáà áøä à"èéìù äèòè ã"áà 45 Lynch 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù äèòè9:30 

 èê¬òîï- ³î×î½ ëþ¼ 

−þ¾³ ð"− 
ï"¼¾³ 

Oct. 16 ’½ôñ 
'16  

#13-9  

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  

5:58  
7:23 

 בברכת חג שמח



 תפארת שמואלביהמ"ד 

 פרענקלין 7 אלכסנדר
  ם שמיני עצרת ושמחת תורהושכל התפילת והקפות בי להודיעהננו בזה 

 פלאשינג 500בביהמ"ד תורת משה  האי" יתקיים

 ראדני 280ע"ש הצדיק מוהר"ן מברסלב זי"ע ביהמ"ד דחסידי ברסלב 
  שליט"א פר"מבהנהלת הרה"ח ר' מנחם מאיר 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ביום חמישי ב' דחוה"מ. - סעודת הילולת רבינו מוהר"ן מברסלב ז"ל 

 ראדני.  280ואח"כ סעודה רחבה בהסוכה ליד הביהמ"ד  - בדיוק 5:00מנחה בשעה 
 דא"ח ע"י מורינו הגה"ח ר' מנחם מאיר פריעדמאן שליט"א. 

 הנ"ל. ריקודין בתופים ובמחולת לכבוד שמחת בית השואבה תהיה תיכף אחר הסעודה בביהמ"ד

  ותיקין בביהמ"ד ברך משה
 קילמאן סט ס 162

  6:35הודו  6:25ברכות  - ימים הראשונים•   
 6:53הודו  6:43ברכות  - חוה"מ•   
 6:40הודו  6:30ברכות  -ימים האחרונים •   

 4:00ב' דחוה"מ בשעה  -   פענן 119יעקב יוסף ווייס שליט"א בביהמ"ד העלמיץ הרה"ג ר'  ע"י שיעור הכנה להושענא רבה ולימים אחרונים של חג

תנו כבוד
 לתורה!

  הכנסת ספר תורה
  שנכבתב לע"נ הורי היקרים נבג"מ

  רה, ביום שמחת תו אי"ה יתקיים
   10:45בערך בשעה  פענן סט. 146 תצא מביתי

  פענן סט. 119 העלמעץלביהמ"ד זרע יצחק 
  קידוש לכבוד התורה באולם שע"י ביהמ"ד הנ"ל

 הק' משה צבי הלוי רייזמאן                                          

 



 דראהביטשבית המדרש באר אלעזר 
שליט"א  אברהם קלמן יושע באבאדבהנהלת הרה"ג 

1535 49th St 

  אושפוזיא דאהרן בסעודת אושפוזין ליל ה' 
  8:00בשעה  -יתקיים אי"ה בבית מדרשינו 

 ואח"כ ריקודים בתופים ובמחולות 

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

- מערכת "עידית שבעידית" באדאנקט זיך פאר'ן ציבור פאר מאכן דעם נייען "סוכות באנד" דער מערסט
  א עונג יו"ט גאראנטירט בס"ד פאר אלע קונים!  - געזוכטער ספר אין דעם יעצטיגן סוכות סעזאן. 

 845-662-1586נ.ב. דער בראשית באנד וועט זיין אי"ה אסרו חג הבעל"ט צו באקומען איבעראל.  א גוט יו"ט!  פאר אנפראגעס 

ב"ר שמואל זאנוויל ע"ה שהציל  יעקב משה קרעמערשל הרב הצדיק  היארצייטחל  ביום א' סוכות
 נא ללמוד משניות ולומר קדיש וכד' לעילו נשמתו ובוודאי ימליץ טוב לגמר חתימה טובה - נפשות ישראל  במסינ"פ 

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



 

 −ëþëîð ñê−ôìþ− ë” þ−×ðþô (èþîë¾ñš−ò)  êòõîñ ð"ëê ñ"®ï í¬¼òë - è"ñþ³  
 −ëþ−×ðþô ë” þñ×−ô ñê−ì−  ñí−îîïô ñ"®ï öêôðñêè - ê"½þ³  
 −ëþó−−ì ñêþ¾− ë”þ −ë® ðîð ¼¾îí−  šê−ñêë ð"ëê ñ"®ï èþîë®¬êš öí×í -  ì"−þíô −ë³× ½"ìô - ¬"½þ³  

 −ëþþï¼ñê öî¼ô¾  ö−®¼þë¼ð ±"ôîð ñ"®ï ö−−¬¾òþ¼ë - ¼"þ³  
 ---------  

 −ëþñ®þ−í −ñ³õò ë” þ ë−−ñ ±−îîêìñ−îî ±"ôîð ñ"®ï ½−−îî - ë"¾³  
 −ëþ−ë® ¹½î− ë”þ ñêþ¾−  ó−ñ¾îþ− ð"ëêè ñ"®ï ê−š½ò−¾îð -  ±"−þíô ³þî³ ½"ìô - ¬"¾³  

³î×î½ ’ê óî− - î"¬ −þ¾³  
 ëš¼− öë šì®− í"¼ îò−ëê - í"òþ ê"ë  
 −ëþóíþëê ë” þñê−ì−  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï ê−þîñ -  ñ"¾þíô ñ¾ îò−šï - ë"õþ  
 −ëþêðîí−  êòëîðô ñ"®ï [ð−½ìí] -  (îô¼ îèþíò¾ ó−¾îðší ñ×î) - ¬"³  
 −ëþ íôñ¾ ¹½î−ë [êõîþí]” þ îí−ñê èêþõ ,íê−ðòšô ñ"®ï îè−ôñð -  íô×ìñ ¹þ®ô ½"ìô - ï"¬³  
 −ëþë−−ñ íðîí− ë” þëî¬ óî− öêôõ−ñ  èêþõô ñ"®ï þ−ñ¼í (¬"î− ³îõ½î³) - ì"³  
 −ëþñêîô¾ ë” þí¾ô ðîð  èþîëôîë ð"ëê ñ"®ï −îñí -  ï"î¬í ð−ôñ³ - ³ñìò ½"ìô  í¼ë¾ - ò"³  
 −ëþí¾ô ë” þðîð  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï - ¬"½³  

 −ëþó−−ì ë” þíôñ¾  þëîòêí −ô×ìô ñ"®ï - í"¼³ 
 −ëþóîñ¾ þ¾ ð¼−ëê ë”þ öî¼ô¾ óìòô  êëî¬òêô ð"ëê ñ"®ï íñ−ïêë -  ó−ô×ì ³òîôê ½"ìô - ð"š³  

 −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þñêî−  ±−þêšô ñ"®ï ±"× öí×í -  óñî¼ ³òîí× ³−þë ½"ìô -  ì"ôš³  
 −ëþ î−ìêîóñî¾ô ë”þ ñêî−  ëîëñ ð"ëêþ ñ"®ï ±"× öí×í -  íðò −ì³õ/¬"î−î³ þš−¼ ½"ìô - ¼"š³  

 −ëþö³ò ë” þñêîô¾  êîîêšêôô ñ"®ï -  íïîìí ð−ôñ³ -  î"õš³  
 −ëþš−ï−−ê šì®− ó−−ì ë” þóîìò óìòô  öê¾ê¬êë ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í - ð"×þ³  
 −ëþþ¼ëîð óíþëê ë” þñêšïì− òô¼š ð"ëê ñ"®ï −îñí ±− -  óíþëê þ×ï ½"ìô - ¬"×þ³  
 −ëþþ−êô ë” þ í¾ô šì®− −ñêþš ð"ëê ñ"®ï ½ñþ¼õ -  ½"³ì ð−ôñ³ - ð"òþ³  

 −ëþ−×ðþô ë”þ  þ¼ë þ×¾−] êòþîëðêòô ñ"®ï þ¼õ−−ñ [−®þ¼ë -  −×ðþô þôêô ½"ìô - í"òþ³  
 −ëþîí−³³ô ñêþ¾− ë” þëêï öôìò  ±−ïðþêîîè ð"ëê ñ"®ï μêëþ¼−îê -  ñêþ¾− þïò ½"ìô - ê"½þ³  
 −ëþñêî− íðîí− ë”þ  ëš¼− ¾¬−òêè ð"ëê ñ"®ï ¾¬−−ð -  êëê ³−ë ³ò¾ô ½"ìô - ¬"¼þ³  

 −ëþ¹½î− šì®− ë” þ óíþëê¾êôê½ ð"ëê ñ"®ï ±"× öí×í - þêîî−îê -  ½"³× ð−ôñ³ - ê"õþ³  

 −ëþ þ−êôë” þíðîí− öþíê  êòþê¬ ð"ëê  ñ"®ï š−þê -  íþî³ ñ¬/þ¾î− −þôê ½"ìô -  î"õþ³ 
 −ëþóìòô ñêîô¾ ë” þí¾ô  ±−îîê¾¬¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï ö−−ñš -  ½"³× ð−ôñ³ - î"õþ³ 

 ---------  
 −ëþμ−ò¼í μîòì ë” þóìòô ½ìòõ  ±ñ−õô ñ"®ï - è"¾³  
 −ëþñêîô¾ ë” þ ñê−ì− ñê−þï¼ ±−îîêñêí−ôë ô"þ ñ"®ï ö−ëîþ - í"¾³  
 −ëþñê−þï¼  ñ"®ï öêôð¼−þõ ð"ëêþ ±−îîêñêí−ô - ??  
 −ëþêšñ¼ô¾ ñêîô¾ ¹½î− ë”þ  íðîí−μ−ñþí¼ -ññêí ±−ñè−þ ð"ëê ñ"®ï þ¼ðò¼ - í"¾³  
 −ëþëîð þ×¾¾− ñêîô¾ ë [êšñ¼ô¾]” þóìòô í¾ô  −½òêôô ñ"®ï ðñ¼õò¼ë−î¬ -  ñêîô¾ öîþ×ï ½"ìô -  î"ô¾³  

³î×î½ ’ë óî− - "¬ï −þ¾³  

 −ëþñ’þ½−ê ë” þñê−þï¼  ê¬õêô ñ"®ï - î"¾ 
 −ëþí¾ô ë” þöþíê  ëîëñë ô"þ ñ"®ï - ¬"½¾  

 −ëþóíþëê ë” þþ−êô ) þêë ð"ëê ñ"®ï š"ï (ëîëñ - ôí ö³ì ¾"îî−ïë ³îšîô¼ íñè - í"³  
 −ëþþ½−ê ñêþ¾− ë” þóòîë íìô¾ ) ê¬õê ð"ëê ñ"®ï (êšêþš -  ì"ëí ð−ôñ³ -  í"³  

 −ëþ í¾ôë” þ−×ðþô  íëî¬òôô ñ"®ï ³î×ï -  ³îô¾í −¾þ¾/ï"ôþí ñîš ½"ìô -  ì"ò³  
 −ëþšì®−  èþîëôêí ±"ôîð ñ"®ï - è"õ³ 
 −ëþó−−ì ¹½î− ’íîê ð"ëê ñ"®ï −îñí - ðêþë - ì"ñš³  
 −ëþôí¾ ë” þ óíþëê ö¼×þ−š−îþõ ,èòî− ð"ëê ñ"®ï þ¼õõêíþ¼¾õ ê¾ï−òš -  ½"³ì ð−ôñ³ - ï"®š³  
 −ëþöî¼ô¾ ë”þ ë−−ñ ñêþ¾−  ëîñ½îþ¼−ô ñ"®ï ½ñ−þêô -  íïîìí ð−ôñ³ -  öî¼ô¾ ³ñìò ½"ìô -  −"þ³ 

 −ëþó−−ì  ðêþëô ñ"®ï ð"ëêë - ¬"−þ³ 
 −ëþëîð šì®− ë” þíìô¾ èþîë®þ−îî ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëôêë −îñí  -  ³ôêë êþîš/ó−ô¾ ³×êñô ½"ìô - ¬"ñþ³   

 −ëþ¾þ¼í −ë® þï¼−ñê  ¹þêðò¼èêôô ñ"®ï þ¼èò−îî¼ñ −îñí - ð"ôþ³  
 −ëþ−×ðþô ë” þëêï ëš¼−  ö−ôñêí ±"ôîð ñ"®ï ö−−¬¾¬íêþ -  íëî¬ í½òþõ −þ¼¾ ½"ìô - ì"òþ³  
−ëþ ¹ñêîî ëêï ö−ô−òë  ë”þ óìòô −ë® šì®−  öê−þ−ïîêô ñ"®ï μêëþ¼−îê- ¬"òþ³   

 −ëþëîð óîñ¾ ë” þë−−ñ íðîí−  ê®−®þô ñ"®ï öî½þîê−ò¾ (¬½îõêš) - ¬"½þ³  
 −ëþñêîô¾ ë” þ¼¾î−  ñíêš½ ð"ëê ñ"®ï ìšîþ (ïñ¼ë) -  ë"¼þ³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þíôñ¾  ¾¬êšòîô ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ -  íëî¾³ −×þð ½"ìô - ð"¼þ³  

 ---------  
 −ëþöî−®òë μñô−ñê ë” þ¾−ôñš ½îô−òîñš õ¾ (ó−ð−ôñ³í ³ëîì) ñ"®ï êþ− -   
 −ëþ¾îë−−ñ íðîí− þ¼−îëò¼½êè - ïê½è¼þ¼ëô ñ"®ï μ−ñþí¼ - í"¾³  
 −ëþöôìò ë” þ−ë® êšò−õ½ô ñ"®ï êòí× - ë"ë - ï"ñ¾³ 

å øòèòå  èê¬òîï è−òîï ∞64-∞74       èê¬òêô è−òîï ∞67-∞81        èê¬½ò−ð è−òîï ∞68-∞84  

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
 −ëþ¾−ñêþ ë” þöôñï óñî¾ô öþíê  èêþõô ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - è"ñ¾  

 −ëþöî−ñ¬ëê ë [−ðþõ½í]” þíôñ¾  (ê−ñ¬−ê) îè−îîþ ð"ëê ñ"®ï - ë"¼¾  
 −ëþ−ñë¼¬ ðîð  ö−ëþî¬ë ô"þ ñ"®ï - ¬"−³  
 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þšì®−  ô"ðõõ ð"ëê ñ"®ï ½êë - ï"õ³  
 −ëþêò×¾ óîñ¾ ë” þóíþëê ] ¾¬−ëíêþõô ñ"®ï [μêñôí -  óîñ¾ ¼−ô¾ô ½"ìô -  è"½š³  
 −ëþë−−ñ íðîí− ë”þ öî¾þè ¹½î−  −ñêõ−òêô ñ"®ï öí×í -  ¾¬−þï¼ôô ð−èô ð−ôñ³ -  ïîòèí þîê ½"ìô - ï"½š³  
 ?? −ëþþï¼−ñê ë” þëš¼−  ðêþè−òþê¬ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí -  ó−ðèô ó¼îò ½"ìô - ?? ¬"½š³  

 −ëþñêþ¾− ë” þ−³ë¾  ±−ò¾ïêšô ð−èôí ñ"®ï ö−−¬¾õîí -  ñêþ¾− ³ðîë¼ ½"ìô -  í"¼š³  
 −ëþ í¾ôë” þóòîë íìô¾ þè−ê - èþîëôêí ð"ëê ñ"®ï þ¼èò−ï¼ñ¾ - ì"−þ³  
 −ëþþï¼−ñê ë” þ ¾þ−í −ë® −òê¾¬êñõê¬ ð"ëêþ ñ"®ï þ¼¬¼þ¾ - ð"×þ³ 
 −ëþí¾ô îí−ñê óíþëê  ñ¼®¼õ ð"ëê ñ"®ï ±"× -  ó−îëò¼ïêþ ò"ôþ ö³ì - è"ñþ³  

 

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:57
íôìí ±ò7:09

¾"þš öôï ¹î½9:18
ê"þè9:54
íñõ³ öôï ¹î½10:26
ê"þè10:50

³î®ì12:41
íñîðè íìòô1:15
íò¬š íìòô4:37

í¼−š¾6:13
³"þ7:26

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

÷"á/î"á 

 כ. יג.כב.כד: כה.

  : • : • :   יארצייטן     : • : • :

  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



 .אלע אונזערע קאסטומערס א פרייליכן יו"ט און א גוט קוויטל נטשטוווא
אז עס וועט זיין צו באקומען א  פאר אונזער קאסטומערס ווי אויך ווילן מיר מעלדן

 Skillman #1-R 718-875-2959 98אתרוגים לולבים בייגאנץ יו"ט

  :ידידכם
מרדכי  

 ראטטער

  אתרוגי
 שמעון באדוש

  זיין צו באקומען הערליכע מאראקא אתרוגיםאי"ה עס וועט 
 פארנט פון עפל באנקל אויף לי עוו -שעה פארן זמן  3ביז  10:00היינט פון 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  און ב"ה תיכף באקומען ,א סוכה וועלן מיר דאס מפרסם זייןאז אויב מיר וועלן באקומען און צוגעזאגט מיר האבן מתפלל געווען 

 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.
 646-939-6232דעליווערי, הערליכע געפאקטע צאן קדשים קענדיס פאר בתי מדרשים פאר קאסט פרייז  זעלבע טאג  - שמחת תורה  פעקעלעך  - וואך נאכט  -  מזל טוב פעקעלעך

 214עקס.  718-854-2747. רופט: 2ביז   10געזוכט א אינגערמאן צו פארברענגען מיט א בחור מיט ספעצילע געברויכן טעגליך פון 
 קאר.רקע לולב האלטער! אויך זייער פראקטיש צו קענען מיטנעמען אין הופיע! כיס משומר! ענדליך ערפינדען א קינצלירישע, שטא

הרה"ק ר' ישעי'לע קערעסטיער און אידיש תולדות וסיפורים פון  מופת הדורדי ספר   מודעה משמחת
  וועט זיין צו באקומען אי"ה אין די געשעפטן א וואך נאך סוכות  "דער וואונדערליכער צדיק" -  זי"ע

 347-262-1757צו באקומען רופט:  ,מצם האט מען געברענגט מיט א פליגערא מספר מצו
געזוכט איינעם אויך  ווי אויך - געזוכט א אינגערמאן אנצופירן א חברת תהלים במשך די יאר יעדן שבת,

 646-801-4439אנצופירן די קינדער שמחת תורה ביי די הקפות אין א ביהמ"ד אין ניי וויליאמסבורג, רופט 
ë"½ôîî -  #1 718-243-9994בעדרום דירה טרופ קאר. לארימער. רופט:  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  845-629-1034טע טעג. רופט:ייבעדרום  דירה מיט א סוכה, נאנט צו הופער פאר צוו 3געזוכט א 
ë"½ôîî -  נט דירה, לי/פענן. אימעיל בעדרום פורנידש בעיסמע 1צו פארדינגען אפאר נייע איבערגעבויטעwilliaparments@gmail.com/ 347-623-0152 
ë"½ôîî -  646-388-0515'טע טעג סוכות, גרייט צו צאלן פולע פרייז. 2בעדרום דירה פאר  5- 4געזוכט צו דינגען א 

Brooklyn, Sunset Park - Space for rent. Warehouse with rolldown gate & high ceiling in. Approx 2000 sq ft, ground level. Pls email: brooklynwarehouse2@gmail.com  

 −½òêô-  בעדרום דירה, פלעי רום,מיט א סוכה, שמחות תורה,  3צו פארדינגען א שיינע גרויסעCalvert Dr .845-206-9387  
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 
Paying top $ for your AMEX & SPG points. Call/text 917-588-5422 or email: sales@luxuryonair.com  

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 

Mozzarella           264 Lee Ave.          718-783-5555  
   Free delivery אויך וועלן מיר זיין אפען חוה"מ -שעה נאכן זמן  1מיר זענען אפען מוצאי יו"ט הראשון פון 

   Silveraly 192 Divisionקומט אריין צו  ווילט איר קויפן לכ' יו"ט מתנות, און איר האט נישט קיין צייט ארומצולויפן?
 נטער איין דאך, ווי חתן כלה מתנות וכדומה, ווי אויך הערליכע זילבער זשולערימיר האבן אלעס או

  באשטעלט אייער פרישע
  פאר די אושפוזין plattersפרוכט 

My Harvest 

 5 Heyward St.   718-383-4333



 

  12:30ביז  10:30ן אפען אי"ה פון יינט ערב יו"ט וועלן מיר זייה
  ~  חול חוהמ"ד וועלן מיר זיין געשפארט~  

 ע קאסטעמירס און גוטע פריינטא פרייליכע יו"ט פאר אלע אונזערע חשוב


