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ä"åî øæòéìà ìàåîù ìòãðàâ á"ñîåå é"ð  éëãøî íåçð é"ð  ä"åî ñééåå áééì øæòéìà á"ñîåå é"ð  

 ä"åîøòöèéôù íééç íäøáà á"ñîåå é"ð  éëãøî äîìù é"ð  ä"åî ììéøá íçðî á"ñîåå é"ð  

 ä"åîùèéååà÷ùøòä àãåé á"ñîåå é"ð  íåìù é"ð  ä"åî øòöèéðù áééì ïîìæ á"ñîåå é"ð  

 ä"åîøòöðòî óñåé ïúðåé á"ñîåå é"ð  ÷çöé é"ð  ä"åî ñééåå ìãðòî  é"ðùäàè  
                                áùî״äøä ÷״èéìù ùäàèî ÷״à  

 ä"åîùèéååà÷øàî òèð á"ñîåå é"ð  äãåäé áàæ é"ð  ä"åî øòììéä ÷çöé á"ñîåå é"ð  

 ä"åîøéàî íééç õèòîðééèù á"ñîåå é"ð  ïøäà é"ð  ä"åî ñéåø÷ äîìù íééç  é"ðéñðàî  

áøä áîàã ïñéð äîìù à"èéìù á"ñîåå  éëãøî é"ð  áøä ñéåø÷ ÷éæééà ÷çöé ìàéøèðàî à"èéìù  

 ä"åîïøäà ìàéúå÷é ÷éìâ  é"ðô"á  óñåé ìëéî ìàéçé é"ð  ä"åî ïéøâ ïåéöðá  é"ðé"÷  

 ä"åî àãåé êåøáé"øá õðàâ á"ñîåå é"ð  äùî é"ð  ä"åî ìòæòåå éëãøî íééç á"ñîåå é"ð  

 ä"åîãðééøô äùî óñåé á"ñîåå é"ð  ãåã é"ð  ä"åî à÷ùøòä êìîéìà óñåé á"ñîåå é"ð  

 ä"åîäèàø äùî íäøáà á"ñîåå é"ð  ìëéî ìàéçé á÷òé é"ð  ä"åî óôàìéô íçðî äùî á"ñîåå é"ð  

 ä"åîìãðàâ àâøù  é"ðé"÷  äùî øéàî é"ð  ä"åî ïééì÷ ïåéöðá  é"ðé"÷  

�����������������    íåéä úéøá    �����������������  

  הי"ויודא אליעזר יאקאבאוויטש  מו"ה
  8:30 -במנין של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  -"ל בביהמ"ד הגדול קיט

 כל אחד מזומן לבא -סעודה גדולה בחדרי כהנא למעלה בקומה 
�����������������    èëàð êàåå    �����������������  

 ä"åî 'éøà äùî ø"áóñåé íåìù ïàîèøàä é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááùèééã øéàî  é"ð226 Lee  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àìæàø9:00  

 ä"åî áééì ïîìæ ø"áéëãøî á÷òé ãðééøô é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááøòáòåå 'é÷æçé á÷òé  é"ð61 Heyward  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåãøî úéá éë154 àøññ  úéøçù7:45  
  áøä ÷àììàô ìàåé à"èéìù  
áï à"èéìù âøòáñãðàì ã"áà ö"äâä  תאומים     ïúç à"èéìù øòîééì÷ õ"îåã ö"äâäéúéáá , 226 Hewes St.  

 

  ון הרה"ק מריבניץ זצוקללה"ה זי"עהיום יומדה"ל פ
 ראונד טריפ  6$פרייז:  - 5:00 און 1:00 אום פון ויואל משהפארן באסעס אי"ה וועלן עס 

 שעה 1באס וועט זיין ביים ציון בערך  5:00און די  ,שעה 2באס וועט  זיין ביים ציון   1:00די 

 לסעודת הילולא וסיום הש"סהזמין את כל אנ"ש וידידינו הננו בזה ל - קהל בני יששכר דקיוויאשד
  היוםלרגל יומא דהילולא של כ"ק מרן אדמו"ר זצללה"ה שיתקיים אי"ה 

 10:00באס יסע  לציון למחרתו מבית מדרשינו      7:30בהיכל בית מדרשינו תיכף אחר מעריב 
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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      

  

 Bedford Ave.   �  718.215.0460 774   "חתן שטריימל" ביי'שטריימל'  קויפט דעם'חתן'  א

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 5:59 
íôìí ±ò 7:11 

¹î½ ¾"þš öôï 9:19 
ê"þè 9:55 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:26 
ê"þè 10:50 

³î®ì 12:40 
íñîðè íìòô 1:14 
íò¬š íìòô 4:35 

í¼−š¾ 6:10 
³"þ 7:22 



±

  "האט אינזין אייער קינדער מאורות"
   ,כדי אייער קינד זאל נישט אנקומען די ערשטע טאג אן א חומש, גמרא, מוסר ספר

  אינדערפרי 9:00עפענען מיר ספעציעל אויף "היינט" 
  פאר קינדער ספרים ן אלעןפ מיט א גרויסע אויסוואל

 Wallabout (cor Lee Ave.) 218                                         ~ ביינאכט 11:00צופרי ביז  10:00פון  :שעה'ן טעגליך~ 

 

 

 

 

ééøò÷òá äöî øàîèàñ  - âðåìééèôà äøåú éðá    

427 Broadway Ave. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      

  "תיכף נאך סוכות די בעקעריי תמען עפענט בעזהשי""
היימישע חסידישע אינגעלייט אין מיטעל יעריגע בני תורה,  עס ווערט געזוכט

  וואס זאלן עוסק זיין באפיות המצות.
~~~~ 

רעדלערס, איבערקנעיטערס, טראגן וועלגערערס, קנעטערס,  עס ווערט געזוכט ווי פאלגענד:
  ., און נאך פארשידענע ערליי ארבייטפאקערסזויבער מאכן שטענגעלעך,  צום אויבן,

 ]4:00ביז  10:00פון [ 347-988-9842פאר אפליקעשאן רופט  - גוט באצאלט 

  אמרי שפר
60 Rutledge St. 

  11:00עד  10:00משעה 

  דיסקאונט 40%אלע ספרים  -ריזיגע אויספארקויף 
, ישיבת המתמידים ,או מוסדות התורה - בתי מדרשים שרוצים לקבל ספרים בחנם 

 347-415-7949יקרא מקודם  -לחלק מתנות לתלמידים  ,חברת תהילים, אבות ובנים

    718-362-8845מינוט א טאג דורך הרה"ג ר' שמעון גערטנער שליט"א  5מען קען טעגליך הערן שיעורי חיזוק בעניני שמירת עינים בלויז 

 347-581-8438נים, וכל הקודם זכה, כולל לפנצ"ה מתחילין הל' עירוב תבשילין ואח"כ הל' חוה"מ מקבל אברכים מצוי

 917-586-5680מקבלים עוד מספר אברכים לזמן החורף הרוצים להוסיף בלימוד התורה בלילות,  - כולל בבית רבינו זי"ע שע"י כולל חצות

  347-460-0742 ,לשבוע 75$בתשלום  9:00עד  6:00מקבלים אברכים לזמן החורף הבעל"ט משעה  Lee 204 כולל וותיקין ברסלב

  מקבל עוד אברכים לזמן הבא, -  8:00שחרית  - 5:30משעה  -כולל בוקר לאברכים מציונים 
  נא להשאיר שם, ובאיזה כולל לומדים,  718-218-7501לימוד שו"ע או"ח ח"א, ראטלידזש/מארסי געיגנט 

 yweiss86@gmail.com/  347-717-4523היימישע דרייווער אין ארץ ישראל, גוטע און פארלעסליכע סערוויס, ספעשל פרייז פאר תשרי, ישראל ווייס 

 718-734-7955קיינער וויל נישט פארפאסען די גאר וויכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון  תורת הבית, רופט שוין  חתנים!

 109* 718-438-3535טריפס א טאג,  רופט:  2היימישע ת"ת אין ב"פ זוכט א באס דרייווער פאר 

 לאזט מעסידש 347-974-6894רופט:  ,א ערנסטע חבורה אינגעלייט זוכן א ביהמ"ד פאר שבתים

 917-613-2985רופט:  ,ווארימע איבערגעגעבענע מלמד מומחה איז גרייט אנצונעמען א פאסטען

QuickBooks & Excel Setup - Customized for your needs - 347-533-1762 

 איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,איר קענט  -בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,
 917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 

 ¬ñêë"½ôîî -  718-834-1589חדשים,  פעקסט צו  3בהכ"ס, גרויסע פארטש, עוועיליבעל פאר  2בעדרום פורנידש דירה מיט  3הערליכע 

ë"½ôîî - 347-743-8578רופט:  ,ראדני/סטאר צו פארדינגען אויף לי  

ë"½ôîî - 4 bedroom apt for rent (1Year Only) Middleton/Throop ready to move in, Artex Management 347-436-7576 

 −½òêô- New on the market - prime Chestnut ridge area. Magnificent oversized home on a Cul De Sac. Michal 845-548-1942, David Jacobi 845-548-6999 

−"š -  7  550רומיגע דירה צו פארקויפן אין צענטער פון שטעטל  פארK347-470-6774 ,$ קעש דיעל מיט רענטל אינקאום 

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

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400 

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

Amazing optty to run a cell phone dept within a successful store in Wmsbg. Exp req. Send past work exp. To: YoeliBoy@gmail.com 

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 

HURRY!!! THE BEST OFFER IS ENDING TODAY!!! 
Chase Ink Plus Business credit card – 70,000 points after spending 5,000!!! 

NEW!!! We could help you with the spending on the Ink card. 
Call THE CARD MA$TER 845-243-0738 offers@thecardmasterny.com 

Need short term loan? Ask us about our unique 12-18 months 0% APR program!!! 

 
 


