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

 áøä ïéåøá 'éìà é"÷ à"èéìù  êìîéìà óñåé é"ð  ä"åî ïòæàø øéàî á"ñîåå é"ð  

�����������������    èëàð êàåå    �����������������  

 ä"åîéáåè'  ùøòä ø"á ìà÷æçé íäøáàñàøâ é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááãìòôðéøâ ÷çöé  é"ð97 Gerry  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ÷éðôåæ íéëøáà8:00  

 ä"åî ìàåé ø"á ìàôø íééçõðòøòô é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááïàøà áåã á÷òé  é"ð173 Clymer  

ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ì"èé÷  úéøçù øòîééì÷7:45  

 ä"åî óñåé ïéîéðá øæòéìà ø"á ìàåîùíéåáðòèñò÷ é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááâàöøòä íäøáà  é"ð666 Bedford  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øæòéìà ÷ùîã8:00  

 ä"åî ìàéøæò ïîçð ø"á éëãøî íééçøàì÷ é"ð  
ïúç  ä"åîïééèùøòáìéæ ìàåîù äùî é"ðéúéáá , 43 Skillman #6-A  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù éåùà÷9:30  

 ä"åî ìåàù óñåé ø"á ìà÷æçéìòñîà é"ð  
 ïúçà"èéìù ïééèùðòøòá áééì ùøòä áøäúéáá , æ"åî 16 Rodney (Cor. Kent)  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ùäàè144 ïàñìéåå  úéøçù8:00  

 ä"åîõðàìâ ïäëä íåìù é"ð  
áï à"èéìù áà÷ìéãñ ã"áà ö"äâä   

ïúç à"èéìù ïàñòì÷ ã"áà ö"äâäéúéáá , 662 Myrtle #2  
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïàñòì÷9:30  

 ä"åî ìàéîçøé ø"á àãåéïãìåæ é"ð  
ïúç  ä"åîøòâøòáöøòåå ìãðòî é"ðéúéáá , 874 Bedford #1-B  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå õéðæéååññàø  úéøçù8:00  

���������������      úáéñîíéàðú     ���������������  

ä"åî  ñééåå íçðî äùîé"ð  ÷éæééà ÷çöé é"ð   ä"åî øòðééèù òùåé á÷òé é"ð  
  íìåàáäùî ìàåéå  

  קהל ערוגת הבשם צעהלים
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 סדר נשים מס' יבמות היום הננו בזה להודיע שמתחילים אי"ה 
 9:00מעריב  - בדיוק  8:00בכל יום בערב בשעה 

לסעודת הילולא וסיום הננו בזה להזמין את כל אנ"ש וידידינו  - ד'טיסא סאלקאביהמ"ד בית היוצר 
של הגה"צ ר' מרדכי הלוי ראטטענבערג זצ"ל אב"ד דקהילתינו שיתקיים  הש"ס לרגל יומא דהילולא

 9:30באס יסע לציון למחרתו מבית מדרשינו           7:15בהיכל בית מדרשינו תיכף אחר מעריב  היוםאי"ה 

 

 

 

 

 

  ישיבה
אור חדש 

 דפראג 

דערמיט ווילן מיר מודיע זיין אז כדי צו פארלייכטערן מיט די רעגיסטראציע וועט זיך 
די הנהלת הישיבה אי"ה געפונען אין וויליאמסבורג אין די קומענדיגע טעג ווי מען 

וועט אייך קענען מסדר צו זיין בכל ענינים. אויך ברענגן מיר אראפ אונזער שרייבן און 
  זמן בעזה"ש יום ג' פרשת לך.התחלת הליינען עקספערט. 

 845.629.0713אדער   845.782.2648פאר אן אפוינטמענט קענט איר רופן 
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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



Ì

 

 −ëþë−−ñ íðîí− ë”þ  þ½−ê ñêþ¾−ñ −îîêþèò¼îî ð"ëê ñ"®ï êðòê -  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− -  íõ− ö"þíô ³"î¾ ½"ìô - 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−ò¾š¼îîð ð"ëê ñ"®ï ö−šõ−ñ ê -  ³îþîêôí −ñ−ë¾ ½"ìô - è"½þ³ 

 −ëþ’−ñê ë” þ öþíê ö−ïîþõ ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò−−õ -  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®ñêþêš ö¼×þ−š−îþõ ð"ëê ñ"®ï − -  ñêþ¾− −òë ½"ìô - í"¾³  

 −ëþñêîô¾ êèþ¾ ë” þ íðîí− µîþëêëê¾¬¾¼š¼ë ð"ëê ñ"®ï þ¼ñ®¬−ò¾ - ó−ñ¾îþ− - ô"¾³ 

å øòèòå  èê¬½ò−ð öè¼þ ∞53-∞66  �   µêîî¬−ô öè¼þ ∞50-∞58  �   èê¬¾þ¼òêð öè¼þ µ−ñè¼ô ∞52-∞58  

  חבורת ישראל ואורייתא שע"י מדף כ"ה עד ל"ז נזירמס' על חזרת השנה בחינה ה
  אחצ"ה 2:00בשעה   -  נח היום ג'בתשלום גמול יתקיים אי"ה 

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

חכמינו ז"ל הבטיחו לנו שכל הקורא שנים מקרא ואחד תרגום מעריכן לו ימיו  - דבר בעתו מה טוב!
הישנה בלי שינויים, ולא ושנותיו, וסגולה זו אינו מועיל רק אם הוא קורא בתרגום האמיתית בוסחא 

  בחומשים החדשים התרגום שלהם נשתנה לגמרי הן התיבות והן הנקודות.
חומש "עטרת" החדש נערך מחדש ומסודר בדיוק רב, בפרט התרגום אונקלוס כפי מסורת 

 בהסכמת הביד"ץ דירושלים עיה"ק  - הניקוד שנהגו אבותינו ורבותינו הק' מדור דור.

 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 11:00בבוקר עד  10:00משעה 

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

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

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

 347-232-1888פותחים הזמן בלימוד תורת הח"ן אוצרות חיים בשער הכוונות, אשרי העם הם לומדיך,  -  חבורת מהרח"ו

 718-643-1425 -מקומות, הגה, שיפור הלשון, מפתיחות עריכה, מראי  -לכל עניני הספר 

  347-273-8707א חשובע כולל אין וומס"ב עפענט אויף א נייע חבורה אויף לימוד שו"ע, באגלייט מיט א חשובע שו"מ, פאר באצאלט, 

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

כולל חשוב אחצה"ר מוכן לקבל עוד אברכים מצויינים בלימוד גפ"ת שני דפים וחצי לשבוע עם בחינות שבועי 
 718-408-9195בתשלום יפה, מתחילין עכשיו סדר נזיקין וכל הקודם זכה, נא להשאיר הודעה מפורט 

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

  347-424-7699/  347-623-7737כולל למצויינים בפלעטבוש מקבל עוד אברכים מצויינים, 
כולל לפנצ"ה מקבלים עוד מספר מצומצום אברכים ללמוד שני דפים ליום ע"פ סדר הש"ס עם סדר חזרה 

 347-988-2289המעוניים יצלצל (אחר צהרים ילמוד שו"ע) שהלימוד יהא מונח בקופסא כעת מתחילין מס' פסחים 
קביעות פון א סדר הכולל עס נעמט זיך צוזאם א חבורה יונגעלייט צו לערנען די סדר פון "זכרו" מיט א 

 917-836-7666(לפנצ"ה ואחצ"ה) כדי מצליח צו זיין אין דעם לימוד גאר שטארק, גוט באצאלט, רופט 
זענט איר א בעה"ב וואס האט נאר געציילטע פרייע שעות לתורה איבערן טאג און איר 

  ןא געלונגענער יונגערמא ווילט עס אויסניצען צום מאקסימאם בכמות ובאיכות?
    206-666-7299הבקי במקצועות הש"ס ושו"ע וועט עס אייך ערמעגליכן בעזעהשי"ת, רופט: 

 718-930-4478 ,ווילט איר האבן א ערנסטע שיעור קבוע בכל יום מיט א ת"ח און איר קענט זיך ערלויבן צו באצאלן

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

 917-939-5811/  718-388-0231בענקלעך,  8מיט ) leafsעקסטערע  3(מיט צו פארקויפן א דיינונג רום טיש 

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

 917-817-0185אינגערמאן מיט עקספיערנס איז וויליג צו לערנען מיט אייער בחור/יונגעל סיי וועלכע צייט 

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

זייט מהנה היימישע משפחות מיט קליידונג אין א גוטע צושטאנד,  - Clothing Driveמלבוש ערומים 
 347-461-3394היינט דינסטאג און מארגן מיטוואך,  Walton/Marcyמ'קען עס אפטראגן צום טראק אויף 

 347-461-4497: מוסד אין וומס"ב זוכט א בילדונג מענעדזשער, דארף אויך קענען דרייוון א באס. רופט

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

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

ë"½ôîî -  געזוכט צו דינגעןcommercial space  ,ס"פ, מיט  5000 - 4000אין וומס"ב אומגעיגנטloading dock :ל.מ. 347-451-8839, רופט  

ë"½ôîî -  917-755-4275בעדום דירה אויף פאלאסקי סט., מיט אן ענדליכע דירה,  2א ברענד ניי  טוישןגעזוכט צו 

ë"½ôîî -  917-273-9769אונטערשטע שטאקן,  2געזוכט צו קויפן א גאנצע הויז, אדער די 

ë"½ôîî -  347-651-4059יאר, רופט:  3בעדרום דירה אויף סקילמאן, פאר  3און א  2צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  347-563-3710'טע שטאק, אלטע הויז אויך גוט, מיט א פארטש, 3'טע אדער 2ס"פ  1300געזוכט צו קויפן א דירה פון בערך 

ë"½ôîî -  646-832-8038 :בעדרום פורנידש דירה אין הארץ פון ווס"ב, רופט 1פארדינגען א צו 

ë"½ôîî -  347-452-5576רופט:  ,בעדרום 2בעדרום דירה פאר א  4געזוכט צו טוישן א 

íð−ëê ³ë¾í -  :845-248-3017פארלוירן א ברייטע גאלדענע ברעיסלעט, שמיני עצרת ביינאכט, רופט 

 −½òêô- For rent: New construction, N. Cole Ave. 2000 s.f., 5 bedroom, Jacuzzi, granite countertops, ready in 2 weeks, 845-323-8570  

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 

MAGNIFICENT VACATION HOME AVAILABLE FOR RENT IN THE MOUNTAINS FOR SHABBOSIM OR DURING THE WEEK CALL 845-459-5702 

ó−ñ¾îþ− - 011-972-2-532-3573משגיח פארדינגט א נייע געבויטע צימער נעבן ישיבת מיר, מעגליך מיט עסן,  א 

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

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

Food Pyramid 745 Bedford  917-544-8008אדער רופט:  2ביז  9זוכט א טויגליכע ארבייטער, גוטע באדינגונגען, קומט אריין אין געשעפט פון 

 917-553-2012 ,ן וומס"ביגעזוכט א געשיקטע אינגערמאן פאר לייכטע ווערהויז/אפיס ארבעט א

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

 718-298-2244א גראסערי אין וומס"ב זוכט א פול טיים מענעדזשער, גוט באצאלט, עקספיריענס פארגעצויגן, 

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

Looking for a man to work behind the counter at a health food store must be very knowledgeable in nutritional 

supplements vitamins etc. leave message @ 718-787-1235 ext. 218 or email morrisw@thejnet.com 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

International              ~ סעלפאון ספעשעל           ~        USA 
  גרויסע אויסוואהל פון סעלפאונס קויפן/דינגען ביליגסטע פרייזן   

M&H Com           160 Lee Ave.         718-797-2668 

Insurance company not paying?  Orthotics not working?  You can solve your foot pain 

without orthotics. Don't Walk in Pain Call Dr. Harry G. Baldinger, D.P.M.  Podiatrist-

Foot Specialist.  845-425-8686.  Offices in Williamsburg and Monsey 

 
 

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
 −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 

 −ëþõêš ëš¼−ñ− 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 - ³ï"òš  

 −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  

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 6:02 
íôìí ±ò 7:14 

¾"þš öôï ¹î½ 9:20 
ê"þè 9:56 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:27 
ê"þè 10:51 

³î®ì 12:40 
íñîðè íìòô 1:14 
íò¬š íìòô 4:33 

í¼−š¾ 6:07 
³"þ 7:19 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ/øéæð 

  :חל  .גל .המ :חמ  .טמ

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


