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  היות שראש חודש מרחשון חל ביום עש"ק הבעל"ט,מודעה! 

  .ע"כ יש נוהגים ליטול הצפרנים היום

�������������������   éëåãéùí    �������������������  
ö³ìí −ëê ö³ìí  íñ×í −ëê 

ä"åî אברהם הערש אבעלעס á"ñîåå é"ð  מיכאל יצחק é"ð  ä"åî יודא יוסף פאללאק á"ñîåå é"ð  

áøä ë äùðî"õ à"èéìù á"ñîåå  ìàåîù øùà é"ð  áøä íéåáìèééè äîìù íééç èéìù"à á"ñîåå  

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

 ä"åîçáù ïîìæ íééç  

áïøäà ÷çöé â"äøä ñéøàî é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááììéøá íäøáà  é"ð111 Lorimer  

 î"éøáäå'ביום שב"ק' ááé à÷åééøèñàîçø ã"îä52 ôòé÷  úéøçù9:30  

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

áøä  ישראל פנחס
  à"èéìù ראזענבערג

אשר זעליג ישעי'  é"ð  ä"åî מנחם מענדל
  é"ð ראזנטאהל

 די מארקיזבאולם        

�����������������    áåè ìæî úëøá    �����������������  

 H-5חבורת  :המברכיםלרגל שמחת אירוסיו למז"ט.  נ"י מיכאל יצחק אבעלעסהחתן לכבוד הבחור 

  ח מרחשון יתקיים אי"ה מנין תהליםהיום ער"
 4:00בשעה  -בביהמ"ד הגדול קיט"ל בבית שני 

 

 

 

 

 

 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 

  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 
  הזמן בעזה"ש יום ג' פרשת לך.התחלת ליינען עקספערט. 

 845.629.0713אדער   845.782.2648פאר אן אפוינטמענט קענט איר רופן 

 

èê¬¾þ¼òêð ìò 

"×¬ −þ¾³  
"¼¾³í 

Oct. 23 ’½ôñ 
'14  

      

#11-15  

 

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

12:50 



Z

 

−ëþ ðîð óíþëê ë”þ ñ−¾¬òê þ¾ê  ¾¬ê¾¬îë ð"ëê ñ"®ï -  óíþëê ñ¾ê/ó−¾îðš ³¼ð ½"ìô - "þ³ ê  

 −ëþóìòô −ë® ë” þšì®−  ¬ðê¬¾−−ò ð"ëê ñ"®ï ¾−ñï−−ô -  óìòô −ë® öîþ×ï ½"ìô - ¬"−þ³  

 −ëþ ñðò¼ô óìòôë” þó−−ì ) ±−òï−îîô ñ"®ï þ¼èêí (ëî½êš -  š−ð® ìô® ½"ìô -  í"ôþ³  

 −ëþþ−êô ë” þñðò¼ô óìòô  ëîèêñèô ñ"®ï - ì"òþ³  

 −ëþó−−ì  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï ðñêè [þ¼®−ñþêè] - î"½þ³ 

ëþ −šì®− ë”þ ñ−¾¼í ¼¾îí− óíþëê  ³õ® ð"ëê ñ"®ï ö−ëîþ (êñ½ê− ,îîêñšê½) - î"¼þ³  

 −ëþó−−ì óíþëê ë”þ í¾ô ) ¾¬òêñõ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí (îîêðêîîïêþ -  þ"îî−ïë ¼"−ï þêô¬ê½ô š"í−ëþ ö³îì -  õ"þ³  

 −ëþ−ë® ñêîô¾ ë” þ ñê−ì− þðò½×ñêô ñ"®ï þ¼è−®òêð -  ñêîô¾ ³þêõ³ ½"ìô - ð"õþ³  

 −ëþñê−ì−  êõô¼š½ ð"ëê ñ"®ï èê¬òêï −îñí - ®"þ³ 
 ---------  

 −ëþó−−ì ñêþ¾− ë”þ  ñë−−õ ëñ× ¼ññêí ð"ëê ñ"®ï ö−îþë -   ñêþ¾− ³ìòô ½"ìô - î"¾³  

 −ëþ−ë® ö³ò ë” þ−ë® ñê−ôìþ− )êñê−ëô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ (±−ñð¼¾ - öêðòêñ -  −"−þ −ìê - ï"¾³  

 öèþêôèê¬−−þõ - ’ñ −þ¾³  
 −ëþëš¼−  þ"ë šì®− êšêþš ô"ô ñ"®ï þò¬êþ - ð"ô³ 

 −ëþëš¼− ë” þí¾ô  ëîò¾¼ñ ð"ëê ñ"®ï [¹−þì] - í"×š³ 

 −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− ë”þ ñðò¼ô óìòô  îîêòê− ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí (š½ò−ñ) -  í"õš³  

 −ëþí¾ô  ëê¾þ¼¾ô ñ"®ï -  ï−×¾¼òô ô"þ ð−ôñ³ - ï"õš³  

 −ëþ¹½î−  ê®¬ê¾¬ ð"ëê ñ"®ï ¬×¼í - ë"−þ³  

 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þþ−êô êï ð"ëê ñ"®ï ³î−ì êîîêšñ -  ³î−ì ±"þíô ³"î¾ ½"ìô -  ï"¬þ³  

 −ëþµñô−ñê ë” þ½ìòõ  ö−ñëîñ ,±−òïêšô ñ"®ï ñêí¬ò¼ï−−ê (µ−¾îî−ò) - ê"×þ³ 

 −ëþ¾þ−í −ë®  þ¼ñêõôêþ−ô ñ"®ï - è"×þ³ 

 −ëþöþíê óíþëê ë” þí¾ô  èò−þô¼− ð"ëê ñ"®ï þ¼õêíþ¼¾õ -  ½"³ì ð−ôñ³ - ¬"×þ³  

 −ëþè−ñ¼ï êþï¼ −ëê ë” þöòìñê óíþëê òîê ö−¾îñêšô ñ"®ï þêè -  ê"½þ³  

 −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− óíþëê ë” þµñô−ñê  îîêñ½ê− ð"ëê ñ"®ï ö−ëîþ - ¬"½þ³  

 −ëþ−×ðþô ëš¼−  íëî¬ñîõ ð"ëê ñ"®ï îîêñêõï¼ë -  ë"¾þíô ,¾"þíô −ð−½ìô - î"¼þ³  

 −ëþ þ−êô šì®− þ"ë’−ñðè  ±þõòïí ñ"®ï -  êþîëþê ð"ëê -  š"íìíîêí ñ¼ þš− þîê ½"ìô - î"¼þ³  

 −ëþèöî¾þ  þ"ë−ë® ) ±−ñð¼¾ ð"ëê ñ"®ï ¬êñë¬−îþ (êš¾¬−þï¼ô - ï"¼þ³  
 ---------  

 −ëþó−−ì ë” þí¾ô  ëî½êšô ñ"®ï þ¼èêí - è"¾³  

 −ëþöþíê öî¼ô¾ ë” þ í¾ô ¬ðê¬¾−−ò ð"ëê ñ"®ï þõî½ - í"¾³  

 −ëþðîð ¹½î− ë” þ −îñ í¾ôö−−ñš -ëê¬ ð"ëê ñ"®ï ö−îþë - ñê−þ¬òêô - ð"ò¾³ 

å øòèòå  èê¬¾þ¼òêð öè¼þ ∞48-∞56  �   èê¬−−þõ è−òîï ∞49-∞63    �   š"ë¾ è−òîï ∞49-∞63  

 

ééøò÷òá äöî øàîèàñ  - âðåìééèôà äøåú éðá    

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

   "תבעזהשי"בקרוב  די בעקעריי שוין מען עפענט"
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 

   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 

 347-623-1687מגיה מומחה, בר אוריין, מוכן לעשות כל מלאכת הגה"ה, שיפור הלשון, ליבון הדברים, סידור הענינים וכו', במחירים נוחים, 

Flaum’s Appetizing  - ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען,  - אכטונג שמשים  Free delivery,718-387-7934 

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

  347-390-8911געזוכט יונגעלייט משלים צו זיין מנין "שחרית" גוט באצאלט, רופט: 

עס נעמט זיך צוזאם א חבורה יונגעלייט צו לערנען די סדר פון "זכרו" גמרא מיט א קביעות פון א 
כדי מצליח צו זיין אין דעם לימוד גאר שטארק, גוט באצאלט,  (לפנצ"ה ואחצ"ה)סדר הכולל 

  917-836-7666רופט  -  פריוואטע אונטערנעמונג

 718-907-7268זמן, ל.מ.  1א כולל נעמט אן יונגעלייט וואס האבן שוין גענדיגט הל' שבת און ווילן מאכן א שנעלע חזרה אין 

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

 206-279-8517צו ווייזן לעבעדיג אויפגעשטעלט די בית המקדש.(ווי תמיד;מדות סוף סוכה..) מתמידים וואס לערנען עניני בית המקדש  /פאר חדרים  גוטע געלעגנהייט

 917-939-5811בענקלעך גאר גוטע קאנדישן  8אוועקצוגעבן א בעדרום סעט, דיינונג רום סעט, אויך צו פארקויפן א דיינונג רום טיש מיט 

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

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

 212-289-6277מעישין ביי: פראגעס אדער אינטרעסירטע ביטע רופט אין לאזט א קלארע מעסעדש מיט אינפאר

 347-461-3394צו הערן פרטים ווי די טראק געפונט זיך רופט  - Clothing driveמלבוש ערומים 

 917-773-7577רופט:  ,ת"ת אין וומס"ב זוכט א מתמידים רבי נאכמיטאג שעה'ן פאר גרעסערע קינדער

2 פאר געזוכט א ענגליש טיטושער
nd

  grade  646-773-4416רופט: ,5:00ביז  3:45פון 

 347-766-9844ט: היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער, רופ

ë¾ííð−ëê ³ -  :לאזט מעס. 718-782-5268געטראפן א פערל קייטל יו"ט, רופט 

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

ë"½ôîî - Brand new office space available, Myrtle area, serious inquiry only call: 347-840-0586 

ë"½ôîî -  718-288-4940יאר, רופט:  2בעדרום דירה פאר בערך  4געזוכט צו דינגען א 

ë"½ôîî - Office for rent, 800/400 s.f. Park/Spencer area, newly renovated, 718-599-5569  

ë"½ôîî -  347-760-8208חדשים, רופט/טעקסט:  3-  2ירה פאר בעדרום ד 1געזוכט צו דינגען א  

−"š -  #101 845-782-6800 :רומיגע דירה אויף געציל בערגער, ביטע רופט 7צו פארקויפן א 

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

 Lynch St 32עטליכע זשאבס עוועיליבעל, אינטערעסירטע קומט אריין היינט נאכמיטאג  - קרעסטיר מצה בעקערי

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

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

 Installation not included. 347-903-0586. 240$פאר בלויז  inside & outside dash cameraקויפט אייך גוטע  התורה חסה על ממונם של ישראל:

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 

Looking for experienced yingerman in Managing & Shipping & buying FBA. Experience a must, good pay. 917-753-3997 

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

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

Looking for organized yingerman as a sales person & costumer service for optical store. Fluent English verbally and writing a must, 917-753-3997 

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

HPD Registration / annual renewals. Certifying building violations. COMMUNITY CONSULTING - 517 Flushing 522-0200 

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  
öî¼ô¾  öë [š−ð®í] î−òîì ñ"®ï -  íñîðèí ³½ò× −þ−−¾ô - ì"õ³ ê"è  

 −ëþ¾−þ¼ë ëîð þ×¾¾−  þ"ë¼¾îí− óíþëê ñ−¾¼í  êšêþšô ñ"®ï (íþî³í ³×îòì) - ê"ò³  

 −ëþšì®− ë” þþ−êô í¾ô  íêþ¬½îê ð"ëê ñ"®ï ¬þîõêõêþ öí×í - ï"½³ 

 −ëþïêò−ôñ  ½ê− ð"ëê ñ"®ï öí×í - ë"−š³  

 −ëþêš−−ì ó−−ì ë” þöþíê  ¾¬¾îôêïô ñ"®ï -  ó−−ìí þîþ® ½"ìô - í"×š³  

 −ëþ’−ëî¬ ë” þ ñêþ¾− êòñ−îîô ñ"®ï - ï"ñš³  

 −ëþ¹½î−  ó−ñ¾îþ− ,þ−¾ïðñê ±"ôîð ñ"®ï öîôñê½ öí×í - ï"òš³  

 −ëþ þ−êôë” þ šì®− −îñ(−îñ ³¾îðš)  ëî¾¬−ðþêëô ñ"®ï -  þ³× ½"ìô íþî³ - î"½š³  

 −ëþêë−š¼ ë” þ¹ñêîî ö−ô−òë  ¬ðê¬¾þ¼ëñêí ð"ëê ñ"®ï þè−ê (š−òõ−−ñ) - ð"õš³  

 −ëþñðò¼ô óìòô  èêþõô ñ"®ï ½ñ’ðè - ¬"®š³ 

 −ëþñêîô¾ ë” þëîð  š½−þë ±"ôîð ñ"®ï þ¼®−ï¾îõ - ê"þ³  

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 6:04 
íôìí ±ò 7:16 

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 1:13 
íò¬š íìòô 4:31 

í¼−š¾ 6:04 
³"þ 7:16 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ/øéæð 

  לט:  לד. מו. מט:  נ.

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


