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

áøä øòâàä óñåé á÷òé éñðàî à"èéìù  ïðçåé é"ð  ø"åîãà ÷"ë éáà÷ðéôñ éáö ìàåîù ú à"èéìù á"ñîåå  

 ä"åîõ"ë ìãðòî äùî á"ñîåå é"ð  ïéîéðá é"ð  ä"åî íéåáðéøâ ïøäà éëãøî  é"ðô"á  

 ä"åîùàá 'éøà ãåã  é"ðô"á  ïñéð øæòìà é"ð  ä"åî êééø óñåé äùî á"ñîåå é"ð  

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

 ä"åî ìøòáá÷çöé øãðñëìà áøä ì÷ðòøô é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááïàîãòéøô øéàî  é"ð33 Ross St.  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòîééì÷ ì"èé÷8:45  

 ä"åî ïøäà ø"áéáö ìàåîù ïàîæàø é"ð  
ïúç  ä"åîøòâðéæàø ÷çöé ìàåîù é"ðéúéáá , 136 Wallabout  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù éìàø÷8:00  

�������������������     úåðåúç     �������������������  

ä"åî 'éúúî ïøäà ùèééã é"ð  ìàåé é"ð   ä"åî ãìòôðøäò íäøáà íééç é"ð  
  íìåàá àãìàâ úøèò- ô"á  

ä"åî  íéøôàìàøùé ø"á ïøòèù é"ð  ïîìæ äîìù é"ð   ä"åî ùèéååàáòì á÷òé äîìù é"ð - éñðàî  
úéèøôë åìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä  íìåàá äøù 'éç úøèò- éñðàîá  

ä"åî ïàîèìà ãåã òùåé é"ð  ÷çöé éåì é"ð   ä"åî ñàøâ ïîìæ äîìù é"ð  
  íìåàáàâéô ñãøô  

ä"åî âøòáðòæàø ïäëä øåãâéáà é"ð  ïåòîù é"ð   ä"åî ïàîãòéøô êìîéìà ìàéúå÷é é"ð  
  íìåàáäùî ìàåéå  åøëæ úøâñîá éç÷ì éòîåùì úãçåéî äðîæä- ìàøùé àúééøåàå 

ä"åî ïàîèëéì 'éòùé é"ð  íçðî ìàéøæò é"ð   ä"åî êøàî óñåé é"ð  
  íìåàáìàèðòðéèðà÷  

�����������������      äáéöî úî÷ä    ����������������  

 11:30באס יסע מהופער/העריסאן בשעה  -  1:00בשעה  -  בק"יה"ח יבב היוםשליט"א  וואלטערע"ה אשת הרה"ג אברהם שרגא   מרים יוטלשל האשה הח' הרבנית 

 ~  קהל בית משה קאלוב  ~
  הננו להזמין את כל אנ"ש וידידינו שיחי'

  לשמחת השבע ברכות
  כ"ק מרן רבינו שליט"א נכדשהננו עורכים לרגל השמחה במעון הקודש בנישואי 

  בן חדב"ן הרה"צ רבי מנחם נחום שליט"א החתן הרב יעקב יוסף טווערסקי שליט"א

 8:30בשעה  - בית רחלבאולם  - לך לך' גהיום יום 
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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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 −ëþþ¼ë ëîð þ×¾¾− ë” þñêò³ò êñ−ð¼íô ñ"®ï ð¼−þõ öí×í (ö−ëô −òõ) - ¼ðêô - è"®þ³  

 −ëþëîð ó−−ì  êïêí−ð¼ñ¼õ ±"ôîð ñ"®ï þ¼ðò¼ññêí - î"®þ³ (’í ê"−î)  
 --------------  

 −ëþíìô¾ è−ñ¼ï  þ"ëþ¼ëîð  š½−þëô ð"−í ñ"®ï þè−þ– è"¾³  

 −ëþ¹½î−  ê¬òêþê¬ ð"ëê ñ"®ï ë¼þò−−îî - è"¾³  

 −ëþöð šì®− ëš¼− ë” þñðò¼ô óìòô µñô−ñê  ëîš−þ¬½ô ñ"®ï êðòêñ - ð"¾³  

 −ëþ½îô−òîñš öôñš ë”þ µñô−ñê ) êò®½ê−õô ñ"®ï êþ−õ¾ (š½−ïðêþè -  ó−ð−ôñ³í ³ëîì ½"ìô - ð"¾³  

 öèþêôµêîî¬−ô - öî¾ì ’í  

 −ëþ íôñ¾ êšêþš −ñîðèô ñ"®ï ñš−−ì - ï"¼¾  

 −ëþšì®−  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï ½ðþõ - ï"¼¾  

 −ëþ−¾−  íê−šþî¬ −ô×ìô ñ"®ï −ñîôñê - ð"ñ³  

 −ëþþ−êô ë”þ ö−ô−òë ¹ñêîî −ïò×¾ê -ö−þõñ−−í ñ"®ï ð"ëê ö−ñëîñ  - êšêþšô í"þþ ¾"îîïëî ï"¬í ö³ì þ"îîïë  - è"õ³  

 −ëþ í¾ô þ"ë [þ"−ë¾ôí]óíþëê  îšîþîô −ô×ìô ñ"®ï îèðþ−ë -  ó−òòþ ¹ò× ½"ìô - ê"®³ 

 −ëþñêþ¾− ë” þí¾ô  ¾¬−õîþš ð"ëê ñ"®ï [ö¾þð] - ì"−š³  

 −ëþöôñï óñî¾ô ë [ð−½ì]”þ ñþ¼ô¾ ’−¼ô¾  ¬þîõšòêþõô ñ"®ï -  ñ¾ î−³îëþô ½"³ìí - ê"òš³  

 −ëþñê−þëè  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï - í"½š³  

 −ëþí¾ô ë” þ±þõ ñëêï  ñ"®ï ¹þêð½ð−−ñ - ê"õš³  

 −ëþñêþ¾− ë” þöôñï íôñ¾  −ñ¼í¬½¼š ð"ëê  ñ"®ï ±−¾õ−ñ - ¬"õš³  

 −ëþþ−êô  êòðþîí −ñîðèô ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí - ð"®š³  

 −ëþ¾þ−í  ñ"®ï [þ¼îîê¾êôê¬] -  š®êšô š"íþí ñ¾ î³−ë öôêò - ê"ñþ³  

 −ëþ−ë® ¾þ−í þ"ë íôñ¾  öþêí¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼¾−ñêš -   ð"îîì ,ê"¼þ ð−ôñ³ -   öìîë öëê ½"ìô - í"ñþ³  

 −ëþöí×í −ë® −×ðþô  öî¬þêô ,¬ò¼½ê¾¬−ð ð"ëê ñ"®ï öî¬þêô -  þõî½ ¬ë¾ ð−ôñ³ - è"¼þ³  

 −ëþþ¼ðò¼ññêí ëîð ó−−ì  êïêíð¼ñ¼õ ±"ôîð ñ"®ï - î"®þ³ (’ð ê"−î)  
 --------  

 −ëþš−ï−−ê šì®−  þ"ëñê−ì− ó−−ì  êîîêþëôêðô ñ"®ï ö−ëîþ - è"¾³  

 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þ−×ðþô ¾−ñêšô ñ"®ï ¬þêíò−−¬¾ - ó−ñ¾îþ− -  ëíï þîë ½"ìô - í"¾³ 

å øòèòå  èê¬½ò−ð è−òîï ∞59-∞72    �   µêîî¬−ô öè¼þ µ−ñè¼ô ∞48-∞69   �   èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞45-∞59  

 

 

   ñãééôéñàì÷ -     òèñ÷øòèù éãïèàèìåæòø 

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

    917-613-6820רופט:  ,8:30פאר בעל תפילה קבוע שחרית  עיל.יעצט געווארען עוו - ביהמ"ד מונקאטש

 אויב קיין ענטפער לאזט מעס. 347-714-2813אן עקספיריענס מחנך איז גרייט צו לערנען מיט אייער יונגעל/בחור, רופט: 

 347-404-8054(ניי וומס"ב) אן עקספיריענס אינגערמאן איז גרייט צו לערנען מיט אייער בחור/יונגעל צופרי שעות, 

 917-623-0486א כולל אחצ"ה נעמט אן נאך געציילטע חשובע יונגעלייט, רופט: 
"זכרו" גמרא מיט א קביעות פון א סדר הכולל אחצ"ה כדי  עס נעמט זיך צוזאם א חבורה יונגעלייט צו לערנען די סדר פון

 917-836-7666מצליח צו זיין אין דעם לימוד גאר שטארק, גוט באצאלט, פריוואטע אונטערנעמונג רופט 

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

  917-836-7666 :נא להתקשר ,לל החדש שנלמוד גמרא על סדר זכרומתבקש חברותא לפנצ"ה בכו

  347-486-1906וכד' יעצט געווארן עיוועל. מומחה מיט אסאך עקספיערנס פאר אלע סארט שרייב ארבעט, מסדר זיין כתבים, צוגרייטן צום דרוק 

  347-461-2500 ,איינעם מסדר צו זיין מנינים ביי שחרית פאר גוט באצאלטגנט זוכט יס געניביהמ"ד אין די לי גארד

  845-535-1190טאנן)  1(מינומום יארק טרויבן  יוטרויבן אויך נ צו באקומען קאליפארניע קאבארנעי עס איז נישט שפעט צו באשטעלן טרויבן!

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 

 212-289-6277פראגעס אדער אינטרעסירטע ביטע רופט אין לאזט א קלארע מעסעדש מיט אינפארמעישין ביי: 
 917-939-5811בענקלעך גאר גוטע קאנדישן  8אוועקצוגעבן א בעדרום סעט, דיינונג רום סעט, אויך צו פארקויפן א דיינונג רום טיש מיט 

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

ë"½ôîî - המ"ד יא בwalk in  אויך בעיסמענט און בעקיארד צו פארדינגען פאר אינדערוואכן פאר פלעי גרופ/בעביסיטינג/כולל/ישיבהfranklin/park ,347-452-4911  

ë"½ôîî -   718-930-5601רופט:  ,8נאר מיט סעק.  ,בעדרום דירה 4צו פארדינגען שיינע 

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

ë"½ôîî -   718-237-4014רופט:  ,חדשים 6בעדרום דירה נאר פאר  3צו פארדינגען א פורנישד 

ë"½ôîî - ל.מ. 347-451-8148 ,חדשים אין הארץ פון וומס"ב 3בעדרום דירה צו פארדינגען פאר  3פורנישד - סעמי 

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

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

ë"½ôîî -  718-599-7700רופט:  ,גנטים דירה סאוט סייד געבעדרו 4צו פארקויפן א גרויסע לעכטיגע  

Warehouse space avail. - 70,000 SF hi ceilings, in Jersey City NJ indoor loading docks, in 9 
miles from Williamsburg Brooklyn $4.50 per SF triple net. please call: YOELY 732-331 7877 

 −½òêô-   בעדרום דירה ביי  5א נייעParkview  :845-597-4372צו פארדינגען, ביטע רופט 

−"š -  #101 845-782-6800 מיט פארטש + אויפגעפיקסטע סוכה, רומיגע דירה אויף געציל בערגער, 7צו פארקויפן א  

¾¬−þðêîî -  845-248-1934בעד. גרויסע דיינוג רום גיט פאר משפחה מיט קאפעל'ס צו פארדינגען, רופט:  6פריוואטע הויז  

½ñ−š½¬¼š - MAGNIFICENT VACATION HOME AVAILABLE FOR RENT FOR SHABBOSIM OR DURING THE WEEK, 845-459-5702 

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

 347-587-0959יאר, רופט:  13ביז  8קלאס יעדע זונטאג, פאר יונגלעך פון  pianoעס עפנענט זיך אויף א 

 845-694-5200 :רופט ?האט איר שוועריקייטן צו באצאלן אייערע קרעדיט קארדס

  ענגן די מצות, דארף זיין געשיקט,געזוכט א יונגערמאן צו ה - קרעסטיר מצה בעקערי
  .Lynch St 32ריי  ווי אויך קנעטער פאר א האלבע טאג, גרייט אויסצולערנען, קומט אריין אין בעקע

 845-521-5377, רופט/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. 

  646-926-0719, רופט: save up to 40%דורך אונז און  shipping? קויפט Amazon/Ebay/websiteפארקויפט איר אויף 

Tile warehouse Liquidation Sale: First quality tiles, in original boxes for $0.25 to $0.75 SF please call 347-683-7037 and leave a massage 

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 

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

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

Daily Deals - Selling online, Amazon, eBay? We offer great daily deals for online retailers, GoGoTradz@gmail.com 

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

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  
 −ëþí¾ô  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï öí×í - è"³  

 −ëþñ−îî−−õ −þîê  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï -  ñ×¾ óî¾ ½"ìô - ï"¬³  

 −ëþšì®− íôñ¾ ë”þ ëš¼−  ëî¾¬½þêš ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í [¹−þì] -  ñîõîòþê¬ô êðòêñ −"þ ö³ì -  ë"òš³  

 −ëþí¾ô ë” þ±þ−í −ñ³õò  ëî¬òê½ ð"ëê ñ"®ï ¬ðê¬¾þ¼ëñêí - ì"þ³  

 −ëþöôñï íôñ¾  èþîëôêí ±"ôîð ñ"®ï ½îõ−−þð [ó−−íò−−îî] - −"þ³  

 −ëþí¾ô ë” þþï¼−ñê š½ò−õ) - ëî¾¬−ðþêë ,öê¾¬êëô ñ"®ï (ö−ñþêš -  ö−ïîþô š"½ ö³îì -   

 −ëþñêšïì−  êñšîðô ñ"®ï þ¼ò−è¼½ -  îîêšõêþ¬½ô ë"¬ ë"¾þ ö³ì - í"ñþ³ (’¬ë ê"−î)   

 −ëþí¾ô ë” þñ−š¼ï šì®−  ñ"®ï šêññêõ −îñí ðêí−òêë ð"ëê -  í¾ô þëð−î ½"ìô - ¬"ôþ³  

 −ëþíðîí− ë”þ ’−¼¾−  ¬îè−½ô ñ"®ï öþðîô -  ½"³ì ð−ôñ³ -  ±¼ −þõ/ñêîô¾ öîþ×ï ½"ìô - ð"òþ³  

 −ëþëš¼− ë” þ−ë® µñô−ñê  ñê®þ¼¬ ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ −îñí - î"½þ³ 

 −ëþ¼¾îí− ëêî− ë”þ ¼¬ò ö³ò  š®ò−š ð"ëê ñ"®ï ö¼¬þêèò−−îî -  ³šñì ³"î¾ ½"ìô ëêî− - è"õþ³          

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 6:09 
íôìí ±ò 7:21 

¾"þš öôï ¹î½ 9:24 
ê"þè 10:00 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:29 
ê"þè 10:53 

³î®ì 12:39 
íñîðè íìòô 1:12 
íò¬š íìòô 4:27 

í¼−š¾ 5:57 
³"þ 7:10 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ/øéæð 

  מא:  לו. מח. נא:  נב.

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


