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áøä íéåáðòðòè ïîìæ äîìù é"÷ à"èéìù  áàæ ÷çöé é"ð  áøä íàèùøòáìàä êåøá à"èéìù á"ñîåå  

áøä ãòéøô ãåã á÷òé é"÷ à"èéìù  ïøäà éëãøî é"ð  áøä ùèéååà÷øàî íåìù ìàøùé èéìùà" á"ñîåå  

 ä"åîêàøá íééç øéàî á"ñîåå é"ð  àãåé íåìù é"ð  ä"åî ìäåèù äùî á"ñîåå é"ð  

áøä âøòáðòæàø ñçðô ìàøùé ìùô"á à"èé  ìãðòî íçðî é"ð  ä"åî ìäàèðæàø 'éòùé âéìòæ øùà á"ñîåå é"ð  

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

 ä"åî ìàåé ø"ááåã ãåã ñòìòáà é"ð  
ïúç  ä"åîéìäàøèù áàæ é"ðéúéáá , 49 Skillman #3-B  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ñðòãøàâ éì ì"èé÷8:00  

 ä"åî àãåé äùî ø"áòùåé íäøáà ãðééøô é"ð  
ïúç  ä"åîïàîìøòô éëãøî é"ðéúéáá , 180 Hooper #21  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå÷ôàøèñáå å÷àùèá 218 øòôåä  úéøçù8:00  

  משגרים אנו בזה מיטב ברכותינו קדם האי גברא רבא

  ה ר' אליקים געציל שטויבער שליט"א"הלופינו מורינו מדריכינו מא
  ראש חבורתינו שערי דעה

 לרגל התעלותו בכס המעיטרה לשרת בתור ר"מ בישיבת בנין אברהם מאנטעווידעא
 תלמידיו שומעי לקחוהמברכים: 

 

 כולל בוקר וערב מהר"י ט"ב
 דקהל בני יואל ד'סאטמאר

 347-786-4502להירשם  - 8:10עד  6:45משעה  בבוקר:

 347-394-7934להירשם  - 10:00עד  8:30משעה  בערב:

 

 

 

 

-א יונגערמאן וואס לערנט שס"מ צו קענען ענדיגן צו די בר  פארפאסט נישט די געלגענהייט!!!
מען געט זיך שטארק אפ מיט  "קינדער 5מיט די ספעציעלע מעלה פון לערנען מיט בלויז " מצוה

  .קינדער 3יעדע קינד באזונדער ממש ווי פריוואט נעמט יעצט אן נאך 
  אס מען פארהערט זיך,פאר יעדע מס' וו gift certificatesמען טיילט שיינע כתבים אין  

 רעפ. עיוועילבעל 347-452-5132רופט: (נייע וומס"ב) יעדע סוף וואך באקומט מען א שיינע מתנה 

 

  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 

ת נשמת שבת מקדש ישראל, "שו היוםל יוכלו להשיג "מ ז"צ של אא"לקראת היאבשורה משמחת! 

 ראדני סט 142ד ישראל והזמנים "בביהמ 35%-50%במחיר מוזל  ישראל והזמנים, נשמת ישראל וכו'

  אמרי שפר

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

  דיסקאונט 40%אלע ספרים  -ריזיגע אויספארקויף 
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
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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
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 −ëþñêîô¾ ë” þ ñêšïì−)(−"ëîò  èêþõô ñ"®ï êðòêñ −îñí -  öî−® ³ë−¾ ³"î¾ ½"ìô -  ì"®š³  

 −ëþëêï −×ðþô ë” þþ¼ë þ×¾−  ¾¬−ëíêþð ð"ëêþ ñ"®ï -  ï"ôþí ñîš ½"ìô - è"×þ³ 

 −ëþšì®− ë” þó−−ì  ±−ò−ôêš ð"ëê ñ"®ï ¾−ñï−−ô -  ³î¼î¾− ö½îì ½"ìô -   

 −ëþ’−þê −ë® ë” þ−ðîð ¹½î ) ö−¬¾ñ¼õô ñ"®ï êðòêñ (š−ñê -  ëîòêþèô −"−þ ö³ì -  ð"ôþ³  

 −ëþ¹½î− í¾ô ë” þ ñê−ì− þ−êô ó−−ì) ê®−þèô ñ"®ï êþ−õ¾ (ê®−ò¼ñèêôô ¹þ¾ - ì"ôþ³ 

 −ëþ¾þ−í −ë®  ±−îîðêþ ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ -  ³îšîô¼ íñèôí ¼ïèô - ì"ôþ³ 

 −ëþóíþëê ë” þ þï¼−ñê êëþ−è ð"ëê ñ"®ï ½¼ñ¼õþêš öí×í -  óíþëê ñíê ³"î¾ ½"ìô - î"òþ³ 

 −ëþñîê¾  þ"ëþ×¾¾− óñî¾ô ê−®½îê ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - ±−ò¼ô½−¬ ,¼òêñ¼−ï -  è"¼þ³  

 −ëþš−ï−−ê šì®−  þ"ë −×ðþô ±ñêš¾−ô ±"ôîð ñ"®ï öþ¼¬¾ - è"¼þ³  

 −ëþðîð ê−−ì  þ"ë ¹½î−èþîë¾¼þõô ñ"®ï þ¼®¬−õ¾ −îñí - ó−ñ¾îþ− -  ³¾þëò ½"ìô - î"¼þ³  

 −ëþš¼−ñ−õêš ë  −îëþ¼îî ð"ëêþ ñ"®ï −îñë öí×í - ì"¼þ³ 

 −ëþ¼¬ò ö³ò  þ"ë öþíê ðþêèêëþê¾ ð"ëê ñ"®ï ññ¼š −îñí -  ñš¾í ³−®ìô ð×ò - ð"õþ³ 

 −ëþþ−êô ëš¼− þ"ë þ¼ëîð óíþëê  ð"ëê ñ"®ï êòí×¼¾êñ -êòñ−îî  -  ëš¼− þîêô ½"ìô - "®þ³ð 

 −ëþ óíþëêþ"ë  ë−−ñ íðîí−−í ³×¾ñ ¾êþ ñ"®ï ñ¼šòêþõ ¾"ô ¬½¼õêðîëë ó−êþ - ï"®þ³ 

å øòèòå  µêîî¬−ô öè¼þ ∞50-∞59   �    èê¬¾þ¼òêð ñè¼ô−µ öè¼þ ∞50-∞60  �   èê¬−−þõ è−òîï ∞51-∞64  

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,  עס ווערט געזוכט ווי פאלגענד:
  ., און נאך פארשידענע ערליי ארבייטפאקערסזויבער מאכן שטענגעלעך,  צום אויבן,

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

Shimon’s Pharmacy - 115 Lee Ave 
  דיסקאונט Senior Citizenקומט און האט הנאה פון אונזער  
 718-384-0234פראגראם.  Refillאון חודש'ליכע אוטאמאטישע מעדיצין 

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

 Oct. 27ווי אומשנעלסטן מיר שפארן די אקאונט 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 347-587-0906אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חמשי תורה און אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק רופט 

    347-452-4554, רופט: asking $10,000ביה"ק מסאטמאר זי"ע האט געשריבן דעם על הגאולה צו פארקויפן, א טישטוך וואס ר - חפץ של צדיק
כולל חשוב אחצה"ר מוכן לקבל עוד אברכים מצויינים בלימוד גפ"ת שני דפים וחצי לשבוע עם בחינות 

  718-408-9195שבועי בתשלום יפה, מתחילין עכשיו סדר נזיקין וכל הקודם זכה, נא להשאיר הודעה מפורט 
  347-424-7699/  347-623-7737כולל למצויינים בפלעטבוש מקבל עוד אברכים מצויינים בתשלום יפה, 

  ל.מ. 206-984-8297רופט:  ,געזוכט א חברותא מס' יבמות אויפן סדר דרשו ביינאכט אדער פארטאגס

  ,הלכה'- 'זכרו עס שטעלט זיך צוזאם א חבורה פאר בחורים צו לערנען בשורה טובה!
  בורה, בהסבר נאה ובטוב טעם ודעת,אין די פריע פארטאגס שעה'ן, באגלייט מיט א ראש הח

  אויב קיין ענטפער לאזט מעס. 347-786-3593 פאראינטערעסירטע רופט:
  347-314-9406רופט: , ערענסט אינטערעסירטע 10:00און  8:00שעות צווישן  געזוכט א חברותא פאר ביינאכט

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

  אויב קיין ענטפער ל.מ. 718-599-1825א אינגערמאן איז וויליג צו לערנען מיט אייער יונגעל/בחור אין די ביינאכט שעות, 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?

 929-214-7089הבקי במקצועות הש"ס ושו"ע וועט עס אייך ערמעגליכן בעזעהשי"ת, רופט: 
 845-642-0779געזוכט א תלמיד חכם א בעל דעת צו לערנערן מיט א בחור א בעל כשרון פארמיטאג במסגרת הישיבה גפ"ת בעיון, 

 347-351-1874 ,פאר באצאלט Staten Islandפון וומס"ב קיין  7:00געזוכט א קאר רייד יעדן אינדערפרי  בערך 

 718-782-3138א באס קיין טאהש אויף שב"ק לס' והיה לך ולהם לאכלה * ר"ח חשון * צוריק אי"ה מושצ"ק נאכן געזעגענען, 

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

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

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

 ן מוסדותופאר יחידים אמיר בינדין אלע ספרים צום נייע זמן  - Marcy 279 רובינפעלד'ס ספרים

 ל.מ. 845-641-9547 רופט:ביטע  ,, גוט באצאלטיעריג יונגעל 8געזוכט א ווארימער שטוב פאר אן 

ענגלישע מלמדים. מען ווערט זייער  title 1היימישע מוסד אין ווילאמסבורג זוכט  אנצוהייבן אין די חינוך וועלט:גוטע געלעגנהייט 
גוט באצאלט דורך די שטאט. קליינע צאל תלמידים אין די קלאס.  א היימישע ישובה דעפלאמע איז אויך גענוג. פאר סיי וועלכע 

 212-289-6277אזט א קלארע מעסעדש מיט אינפארמעישין ביי: פראגעס אדער אינטרעסירטע ביטע רופט אין ל
 347-525-5120, רופט: 8בעדרום דירה איבערצולייגן סעק.  2אדער  1דרונגענד געזוכט א 

íð−ëê ³ë¾í -  פארלוירן א ברענד נייSt. John sweater ,917-586-2087/  347-461-8895 חוהמ"ד סוכות 

íð−ëê ³ë¾í -  :646-322-9115געטראפן א סכום פון שקלים אויף די ב"פ באס דעם חוה"מ סוכות, רופט 

íð−ëê ³ë¾í -  347-563-5645רופט: ) 8(מעגליך אין קיט"ל ראדני אדער סאוט פארטוישט א רעגן שטריימאל 

ë"½ôîî -  :347-775-9444געזוכט צו דינגען א אפיס אין אלט וומס"ב, ביטע רופט 

ë"½ôîî - 2000   ,ס"פ קאמערשאל ספעיסground level 347-668-8165(נישט שבתים), , צו פארדינגן פאר די וואכן 

ë"½ôîî -  347-939-9753ט אינטערעסירטע רופט חדשים, בעדפארד/לינטש, ערענס 4בעדרום דירה פאר  4צו פארדינגען א פורנידש  

ë"½ôîî -  347-731-0630/718-637-4945בעטן צו פארדינגען פאר ישיבה/ישיבה בחורים רופט:  4פריוואטע שטוב מיט עקסטערע אריינגאנג מיט 

ë"½ôîî -  250$פריוואטע אפיס אין געגנט צו פארדינגען util. & Jnet incl.   347-915-5350 

ë"½ôîî -  718-963-2086רופט:   8מיר האבן סעק.בעדרום דירה,   2געזוכט א 

ë"½ôîî - 347-946-0716 :, ולמצוה גדולה יחשב, רופטא חשובע ארגעניזאציע זוכט א אפיס 

ë"½ôîî -  646-832-5106רופט:  ,שיםחד 10 - 6געזוכט צו דינגען א שיינע פורנישד דירה פאר 

 −½òêô- ,845-425-5295 א צימער מיט אן עקסטרע אריינגאנג עוועיל. פאר בחורים מיט השגחה, מעגליך אויך עסן 

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

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

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

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

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 

Hamspik Day Hab high functioning girl’s program is seeking a volunteer job site for one 
morning a week. (with staff supervision) For more info please call 718-302-3333 Ext 201 

 347-988-5570רופט:  ,'ואיז געווארן עיוועל. פאר קאנסטראקשען וכד security guardלייסענס  

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

GRAPHICS COURSE by B. Biederman starting Monday Nov 3. Early Bird special till Oct. 27. For Women & Girls. 866-721-7871 

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

Company looking for salesman/CDL truck driver. Please leave a msg. at 718-855-2808 

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

 Drop smoke  917-524-8935רופט  ,געווארן עיוועל. א פאזציע ביי אונז אין געשעפט, ביינאכט שעה'ן
 347-853-1822, רופט 50$ביינאכט   11:00ביז  8:00א סטאר אין וומ"ס זוכט א אינגערמאן, פון  - ארבעט געלעגנהייט

  
 

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
 îò−ëþþ¾ê  þ"ë [¾"êþí]ñê−ì−  ïò×¾êô ñ"®ï - ì"õ (öî¾ì î"¬ ,’¬ë ê"−î)  

 −ëþó−−ì ë” þšì®−  èêþõô ñ"®ï öí×í -  ¼"þ  

 −ëþšì®− îñô ñ"®ï ö−òþê ö−ñë - ð"½¾ 

 −ëþöôñï ó−þõê ë” þ¾þ−í −ñ³õò  ñ"®ï þî¾ -  (öî¾êþí) þî¾ ³îêîë³ ½"ìô - ð"®¾  

 −ëþó−−ì ë” þöôñï óñî¾ô  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï (êò−îî) - ï"×³ 

 −ëþ’−ñê ë” þ ¾−þ¼ëîð íôñ¾ ðêþëô ñ"®ï - ð"−š³  

 −ëþöôñï íôñ¾ ë” þë−−ñ íðîí−  þ−ô ð"ëê ñ"®ï ¾šþ−ô -  íôñ¾ öìñî¾ ½"ìô -  í"ñš³  

 −ëþþ¼ë−ñ ë” þ óíþëê−ïò×¾ê  ëî¾¬−ðþêëô ñ"®ï - (í"× ê"−î)  

 −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þ ëš¼−öêô½−−îî −îñí - êñšîð ,ïòê® ð"ëê ñ"®ï ¬þêë¬−−þë - ð"½š³ 

 −ëþ−ë® öôìò ë” þ šì®− ¼−−ôêñêš ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí - ®"š³  

 −ëþšì®− ëš¼− ë” þ öêôõ−ñ −þîêê ñ"®ï öõñì ³−ëô ñšò¼þõ −ñêþš ð"ë - í"®š³  

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 6:03 
íôìí ±ò 7:15 

¹î½ ¾"þš öôï 9:21 
ê"þè 9:57 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:27 
ê"þè 10:51 

³î®ì 12:40 
íñîðè íìòô 1:14 
íò¬š íìòô 4:32 

í¼−š¾ 6:05 
³"þ 7:18 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ/øéæð 

  לט.  לג: מה: מט.  :טמ

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


