
ŀ  
 �������������������   éëåãéùí    �������������������  

 ä"åîøéàî íééç øòììéî  é"ðéñðàî  äùî é"ð  ä"åî àðäë ïøäà á"ñîåå é"ð  

 ä"åîøòùéô 'éìà  é"ðô"á  íåìù éëãøî é"ð  ä"åî øòáéåìâ óñåé äùî á"ñîåå é"ð  

 ä"åîâééååöðòæàø á÷òé  é"ðô"á  ãåã é"ð  ä"åî ñå÷øàî áééì äùî á"ñîåå é"ð  

ä"åî éååòì íçðî óñåé äîìù á"ñîåå é"ð  íééç äùî é"ð  ä"åî ãìàååðéøâ ìéùðà øùà äùî á"ñîåå é"ð  

 ä"åîäèàø ãåã á÷òé  é"ðô"á  ìàåîù é"ð  áøä øàè÷òøéã äùî à"èéìù á"ñîåå  

 ä"åîïàîùéô àãåé êåøá á"ñîåå é"ð  íøîò é"ð  ä"åî ùèéååà÷øàî äîìù  é"ðô"á  

áøä øòðæéö ìáééì ô"á à"èéìù  ïñéð é"ð  ä"åî àðäë øåãâéáà á"ñîåå é"ð  

áøä ãìòôðéáåø ùåáééì éñðàî à"èéìù  íðåá äçîù é"ð  áøä ãééååù øîúéà øéàî à"èéìù á"ñîåå  

 ä"åîøòâøòáðééåå ïøäà  é"ðé"÷  àãåé äîìù é"ð  ä"åî øòãéåå éëãøî  é"ðùäàè  

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

äáø ÷àììàô ìàåé  ïá à"èéìùà"èéìù âøòáñãðàì ã"áà ö"äâä  ïúçà"èéìù øòîééì÷ õ"îåã ö"äâä é÷øòîééì÷ ì"è  
    äòùá úéøá10:30  

���������������     íéàðú úáéñî     ���������������  

áøä ùàéèàî éëãøî íäøáà à"èéìù  øãðñëìà ìàåé é"ð   ä"åî âøòáëééø óìàåå é"ð  
  íìåàá äçîùå äçåðî(ì÷ðòøô íìåà)  
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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



 

 ---------  
 −ëþí¾ô ë” þðîð  ð¾ê−îî−š ð"ëê ñ"®ï óê¬¾þëñêí - ë"¼¾³ 

 öèþêôèê¬½ò−ð - −þ¾³ ï"×  
 −ëþšì®−  þ"ë [öšïí]ñêîô¾  ñ"®ï -  ³îõ½î³í −ñ¼ëô −"þí -  ¬"ôš³³ ê"ð  

 −ëþóíþëê  þ"ëþîðè−ëê  èêþõ ð"ëê ñ"®ï êþš (íòší) -  êþš −"þíô ð×ò - è"¾  

 −ëþíôñ¾ ë” þóíþëê  −š−òîñê¾ −ô×ìô ñ"®ï öïì ³−ëñ - ê"ñ¾ 

 −ëþñ−õêš ëš¼− ë” þþ¾ê  ëîëñ ð"ëê ñ"®ï öí×í - ®"¾  

 −ëþöôìò ë” þ−ñ³õò íôñ¾  êòñ−îî ð"ëê ñ"®ï - ô"³ 

 −ëþðîð ë” þñþ½−ê ñêþ¾−  ¾¬−ë¼þ¬ ð"ëê ñ"®ï - ì"¼³ 

 −ëþþï¼ñê ë”þ êšñ¼ô¾ ñêîô¾  óðþ¬½ôê ð"ëê ñ"®ï ìšîþ -  ìšîþ í¾¼ô ½"ìô - ë"š³  

 −ëþíðîí− ë−−ñ ’−þê  ±−¬½îþõ ð"ëê ñ"®ï þ¼òõô¼š - ï"òš³  

 −ëþþ−êô −î¬òê½ - ê¾ï−òêš ð"ëê ñ"®ï ½êþè - ê"®š³   

 −ëþí¾ô ó−−ì  þ"ëðîð  èîò®−−þè ,ö−õ¼¬½ô ñ"®ï −îñí - ëî¾¬êñïô ô"−þ ð×ò  

−ëþ šì®− ó−þõê ë”þ ¾îë−−ñ ’−þê  êñ¾−ô¼þõ ð"ëêþ ñ"®ï -  ê"¼îòí ð−ôñ³ -  íòîþìêî/íòî¾êþ íò¾ô ½"ìô -  è"þ³ 

 −ëþë−−ñ íðîí− ë”þ  þ½−ê ñêþ¾− −îîêþèò¼îî ð"ëê ñ"®ï êðòêñ -  íôñ¾ ³ðôì ñ¾ îò³îìô - ¬"þ³ 
 −ëþšì®− ë” þ ¾þ−í −ë® ¬ðê¬¾−−ò ð"ëê ñ"®ï ¾−ñï−−ô -  íïîìí ð−ôñ³ -  ëíï þï ½"ìô-  ¬"þ³  

 −ëþ’−þê ½ìòõ ë” þ ¾þ−í −ë® êšþî¬ô ñ"®ï-  íïîìí ð−ôñ³ -  ðîõêí ë¾ì ½"ìô - è"−þ³  

 −ëþíôñ¾  ëêò−ðþê−ô ñ"®ï þ¼¾−õ - í"×þ³  

 −ëþóîìò óìòô ë” þñ×−ô ö−ô−òë  êòêðþîí ±"ôîð ñ"®ï íõ− - þíô ³"î¾ ½"ìô íõ− ö" - í"ñþ³ 

 −ëþë−−ñ íðîí− í¾ô ë” þ öîþíê ñ¼íîêô ñ"®ï þ¼ñ®ò−è [þ³½òí] -  ’−þê ñîš ö³îì - ê"ôþ³  

 −ëþ½ìòõ  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï −−½−ê -  

 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þ öêôõ−ñ ’−ð−ð− êò¾š¼îîð ð"ëê ñ"®ï ö−šõ−ñ -  ³îþîêôí −ñ−ë¾ ½"ìô - è"½þ³ 

 −ëþ’−ñê ë” þ öþíêð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò−−õ  ö−ïîþõ -  îí−ñê ³î×−ñí ½"ìô - ¬"õþ³  
 ---------  

 −ëþ¼¾−ñê ë” þ −ë® −ñ³õò ¾¼¼ð ±"ôîð ñ"®ï ±−îîþîí - í"¾³  

 −ëþëš¼− ë” þ ðîð ñêîô¾ ¬½îì ±"ôîð ñ"®ï öêôð¼−þõ öí×í - í"¾³  

 −ëþþ¾ê ñêþ¾− ë” þ −ë® ö¼×þ−š−îþõ ð"ëê ñ"®ï −ñêþêš -  ñêþ¾− −òë ½"ìô - í"¾³  

 −ëþñêîô¾ êèþ¾ ë” þþë íðîí− µîêëê¾¬¾¼š¼ë ð"ëê ñ"®ï þ¼ñ®¬−ò¾ - ó−ñ¾îþ− - ô"¾³ 

å øòèòå  èê¬òêô è−òîï ∞52-∞60   �    èê¬½ò−ð öè¼þ µ−ñè¼ô ∞53-∞64   �    µêîî¬−ô öè¼þ ∞50-∞59  

  חבורת ישראל ואורייתא שע"י עד ל"ז כ"הדף מ נזירמס' על חזרת השנה בחינה ה - שינוי זמן
  אחצ"ה 2:00בשעה   - נח מחר ביום ג'בתשלום גמול יתקיים אי"ה 

  )(פריוואטע אינטערנעמונג וגם בכולל תהלות יואל - ב' מהבאברכים זופניק קו
 עס איז שוין דא צו באקומען די נייע לוח פון ישראל ואורייתא תשע"ה ביי הצלחה, בית הספר, מאורות, וויינשטאק'ס

 

 8859-387-718 -ראס סט.  134גמילות חסדים ד'סאטמאר 
  deposite’nזאל עס  chase accountמיר בעטן יעדן וואס האט טשעקס פון אונזער גמ"ח פון די   

 Oct. 27ווי אומשנעלסטן מיר שפארן די אקאונט 

  אמרי שפר

60 Rutledge  718-260-8177 
  בערב 11:00עד בבוקר  10:00משעה 

  דיסקאונט 40%אלע ספרים  -אויספארקויף ריזיגע 
וכן רבנים, דיינים, מרביצי  -קאנטריס)  - בתי מדרשים, ישיבות, כוללים (גם במעונות הקיץ 

, ישיבת המתמידיםאו מוסדות התורה,  - שרוצים לקבל ספרים בחנם תורה, לומדי תורה, 
 347-415-7949יקרא מקודם  -, לחלק מתנות לתלמידים חברת תהילים, אבות ובנים

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 יעקב ווייס - אויב קיין ענטפער לאזט א מעסיזש  718-855-9196ווער עס ווייסט א טעות אדער האט א הערה ביטע רופן  -  ברי יואל סוכותמחזור ד

ון א סדר עס נעמט זיך צוזאם א חבורה יונגעלייט צו לערנען די סדר פון "זכרו" מיט א קביעות פ
 917-836-7666הכולל כדי מצליח צו זיין אין דעם לימוד גאר שטארק, גוט באצאלט, רופט 

   917-807-5274פאר א ביהמ"ד, ביטע רופט:  warmerצו זיין א  געזוכט איינער מנדב 

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

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

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

 718-782-2135סוכה סטאריטש פאר שוהל'ן און ארגענעזאציעס, רופט: 

 917-681-8445טעג א וואך, זייער שיין באצאלט,  6היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א פול טיים באס דרייווער, 

 718-915-5272ביטע רופט:  Fulton NYאין  8אויב האט איר לעצטענס באקומען סעק. 

 ל.מ. 347-766-9844היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער, רופט: 

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

 ל.מ. 347-598-0837פאר גוט באצאלט,  7:00אויך פון מאנסי צו ווס"ב בערך  2:00געזוכט א קאר וואס פארט קיין מאנסי בערך 

 ל.מ. 718-782-4624אווענט, רופט  9:30ביז  7:30געזוכט א חברותא פאר א עלטערע ת"ח פון ארום 

  718-753-4377מתבקש ת"ח ומתמיד לחברותא שרוצה לחזור הרבה מקצועות בשו"ע באופן מהיר, המעוניין יצלצל למפעל חבר טוב 

  ל.מ. 347-460-1635א כולל פאנגט אן קומענדיגע זמן יו"ד סי' ק"י פארמיטאג, הל' טריפות נאכמיטאג, 

  347-831-6794זוכט איר א פאסיגע חברותא פאר אייער זוהן פאר די קומענדיגע זמן? רופט 

  ל.מ. #222 718-855-4092ישיבה גדולה אין ווס"ב איז גרייט אנצונעמען געציילטע חשובע יונגעלייט מיטצולערנעו די שיעורי הישיבה, רופט 

   ונדבות פון יו"ט! לאזט נישט פארפאלן גיין די נדרים 
  845-459-5744רופט ,  5%מיר ערלעדיגן די נדרים ונדבות פון אייער ביהמ"ד פאר די פרייז 

ë"½ôîî -  בעדרום  2אfully  347-988-0732חדשים, היעווארד געיגנט, רופט:  4פורנישד דירה צו פארדינגען פאר חתן כלה פאר 

ë"½ôîî -  917-952-7826/  718-218-7802 רום פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען, 3א נייע אויפגעפיקסטע 

ë"½ôîî -  845-637-4089בעדרום דירה, רופט:  2געזוכט צו טוישן א  

Carteret NJ, (NJ TPKE Exit 12) 20,000 to 60,000 sq. ft. industrial space available 26 ft high 

ceiling, priced well, (Employee transportation from Wmsbg, Bourough Park is available) 
Please call Joseph Soos Licensed Real Estate Broker 732-261-3103 

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

 845-521-5377 :רופט/טעקסט ,Citi Thank You pointsגעזוכט צו קויפן 

 Expedite Passportחדשים, צו באניין רופט היינט  6ט דארף זיין גילטיג פאר די קומענדיגע זייט געווארענט אויב פארט איר קיין אויסלאנד אייער פאספאר

 718* 877-236-4235רופט שוין  -$ 170עצטע געלעגנהייט צו שפארן ל -פערמיט ביי אייך אינדערהיים  CDLמאכט אייער 

 $347-623-2249 א שעה, 30געזוכט א בחור/יונגערמאן צו הענגן צעטליך אין בתי מדרשים אין וומס"ב, 

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

 ל.מ. 845-596-8002נאכמיטאג ביזן אפשפארן,  4ט א טויגליכער יונגערמאן ביי לאנדא'ס גראסערי פון געזוכ

 זיין גרייט אויף שבת ס'זאל Lynch 27האט זיך אייער בעקיטשע/סוט/טלית צעריסן/שמוציג געווארן ביי די הקפות? ברענגט עס אריין צו מארסי קלינערס 

Problems with depression, anxiety, OCD, Shulem Bayis etc.? Dr. Elye Kirschenbaum, licensed psychologist, Wmsb'g office 718-253-1149. 

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

 good phone skills, must be fluent in English ,718-871-1297, 8ביז  12א פרינטינג קאמפעני אין וומס"ב זוכט א יונגערמאן, שעות: פון 

ééøò÷òá äöî øàîèàñ  - âðåìééèôà äøåú éðá    

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

  " תבעזהשי" בקרוב די בעקעריישוין מען עפענט "
היימישע חסידישע אינגעלייט אין מיטעל יעריגע בני תורה, עס ווערט געזוכט 

  וואס זאלן עוסק זיין באפיות המצות.
~~~~ 

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

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

 
 

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
 −ëþë−−ñ íðîí− ë” þñô¼ñ þ¾ê  ëîëñô ñ"®ï - ï"−³ 

 −ëþþï¼−ñê ë” þóíþëê  −î¾−ñ¼í ð"ëê ñ"®ï êèò−¬−ê −îñí - ¼"³  

 −ëþíôñ¾  êôîþ ð"ëê ñ"®ï öîþô¼ - í"òš³  

 −ëþöþíê ë” þ−×ðþô  þ−ôê¬−ïô ñ"®ï -  ñ"¾îðš ,¾¬−þï¼ôô ð−èô ð−ôñ³ -  öþíê ³îðñî³ ½"ìô - ï"¼š³   

 −ëþþ¾ê  ñîðèí] - ë [öî¾êþí” þöþíê  ñîðèí] -  ö−ñê¬½ô ñ"®ï [ö−ñþêš -  ï"õš³  

 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þóíþëê  èþîë¾¼þõô ñ"®ï ö−ë¼¬ - í"õš³  

 −ëþþ−êô  ¬½¼õêðîëô ñ"®ï ¾¬−ë−¼þ¬ [ó"þíô] -  −½šêðê¬þêí í×¾ñí ê−¾ò -  î"ôþ³  

 −ëþ’−þê í¾ô ë”þ ëîð šì®−  ö¼èò−îî−š ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëèèêë -   þî¾ þî×ë ¹½î− îò−ëþ ñ¼ ³îíèí ½"ìô -  ½"þ³  

 −ëþðîð ë” þ¹½î−  ëîò−ð ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ -  þ×¾¾− −òë ð×ò - ð"®þ³   

 −ëþñêþ¾− ë” þñêîô¾  š½ôêðêþ ±"ôîð ñ"®ï þ¼îîñ¼ï (ñêîô¾ô ó¾) - î"®þ³ 

 −ëþëîð −ë®  −îñô−¾ ±"ôîð ñ"®ï þ¼èþ¼ëò−−¾ −îñí - í"®þ³  

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 6:00 
íôìí ±ò 7:12 

¾"þš öôï ¹î½ 9:20 
ê"þè 9:56 

 öôï ¹î½íñõ³ 10:27 
ê"þè 10:51 

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

í¼−š¾ 6:08 
³"þ 7:21 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ/øéæð 

  לז:  לב. מד. מז:  .חמ

    אבותינו  ö¬−−®þê−     718-640-1470    להצלת בתי חיים באירופהה


