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 �������������������   éëåãéùí    �������������������  

áøä ïàîøòáéì 'éøà äùî ùäàè à"èéìù  øæòìà é"ð  áøä ù÷àô ã"áà à"èéìù á"ñîåå  

áøä ãòéøôöðàâ äîìù íçðî à"èéìù á"ñîåå  ïéîéðá óñåé é"ð  áøä æéåäééð àôéì ô"á à"èéìù  

 ä"åîïàîìà÷ ìååééô 'é÷æçé á"ñîåå é"ð  óñåé é"ð  ä"åî  ãåãî"øá øòãðòìøòáà á"ñîåå é"ð  

 ä"åîïééèùìøòô ïøäà ÷çöé  é"ðô"á  ìàåé é"ð  ä"åî ïàîèëéì ìîéæ  é"ðé"÷  

 ä"åîâéãðéà ìùøòä  é"ðé"÷  ãåã íééç á÷òé é"ð  ä"åî ïàîãòéøô àãåé íééç  é"ðé"÷  

 ä"åîïééáùéô íåçð  é"ðô"á  ìøòá é"ð  ä"åî øòèëéì ïøäà á"ñîåå é"ð  

�������������������     úåðåúç     �������������������  
ä"åî  øòååàøá äùî ïåòîùé"ð  øéàî ÷çöé íééç é"ð   ä"åî ïàîôéå÷ òèð ïúð é"ð  

  íìåàá ñãøôéáö  
ä"åî øòðãæòøã áåã ãåã é"ð  ìàåîù íäøáà é"ð   ä"åî áìòâ ñçðô é"ð  

úéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä éúçìù àìù úåéä  íìåàáìàéøòôîéà  
ä"åî ùèéååàìãðòî ïðçåé á÷òé é"ð  'éîçð ìàåé é"ð   ä"åî ñééåå áééì éëãøî é"ð  

  íìåàáìàèðòðéèðà÷  

áøä íéåáìèééè êåøá íäøáà à"èéìù  ìàåé é"ð   áøä ë ïåòîù"õ à"èéìù  
                                           éñðàî øàîèàñ õ"îåã  

  íìåàá äøù 'éç úøèò- éñðàî  
ä"åî ìéøæ éëãøî é"ð  - éñðàî  áééì ïîìæ é"ð   ä"åî âøòáðééèù íåìù óñåé é"ð  

  íìåàáàâéô ñãøô  

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

  בעדפארד/ראסס 10:45מבעדפארד/מורטל  10:30באס יסע  -  12:00ביום ה' בק"י בשעה  מחרז"ל תתקיים אי"ה  פערלמוטטערב"ר שלמה  חיים אלעזרשל הרה"ח ר' 
 נ.ב. כל אלו שקבלו ע"ע ללמוד משניות לעי"נ, נא ללמוד ולסיים על יום השלשים ח' חשון שב"ק פ' לך הבעל"ט

 718-926-0874בספר הק' אוצרות חיים ע"י הרה"ג אברהם יחזקאל פריעדמאן שליט"א אב"ד קאמאדא שיעור למתחילין  ישמח לב מבקשי ה' היום

 

 

 

µêîî¬−ô µñ 

íöî¾ì ’  
"¼¾³í 

Oct. 29 ’½ôñ 
'14  

      

#11-20  

 

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

 

 −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  µêîî¬−ô öè¼þ µ−ñè¼ô ∞49-∞68    �   èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞44-∞59   �   èê¬−−þõ è−òîï ∞46-∞57  

   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 

 347-382-0102גמרא ביינאכט אדער פארטאגס פאר באצאלט, -א אינגערמאן א בעל הסבר איז וויליג צו לערנען זכרו

 347-714-2813רופט:  ,א בעה"ב וואס זוכט מען זאל לערנען מיט אים
  עקזעקעטיוו דעסקס, א קאנפרענס רום טיש, בענקלעך, 3 :צו פארקויפן צוליב מופן

 און לאזט א קלארן מעסעדש 718-534-0726 :אויך א ספרים שאנק, ביטע רופט

  718-541-5911א קבוצה אינגעלייט זוכן א פאסיגע מקום פאר א ביהמ"ד, גרייט צו באצאלן, רופט:  

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

 347-852-8693 ,א אינגערמאן איז גרייט צו לערנען פריוואט מיט אייער בחור אין ישיבה אדער  ביהמ"ד

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

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

ë"½ôîî -  718-594-7808קליינע אפיס צו פארדינגן, בעדפארד/לינטש געיגנט, ביטע רופט ביינאכט 

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

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

ë"½ôîî - Brand new office available, - 250 s.f. - Franklin Ave. 347-578-5692 

ë"½ôîî -  ,ל.מ. 347-464-9712רופט/טעקסט: (קען אויך זיין א בעיסמענט) געזוכט צו דינגען א פלאץ פאר קליינע ביהמ"ד 

ë"½ôîî - A 4 family brick house Harrison / Hooper for sale for good price please email harrisontrust8@gmail.com  

ë"½ôîî - 718-782-4440 :רופט ,בעיסמענט אויף לי צו פארדינגען פאר סטאר אדער ביזנעס/אפיס 

ë"½ôîî - 347-557-5460רופט:  8בעדרום מיט דייניג רום צו פארדינגען, גרייט אריינצמופן, נישט סעק.  ½ 2רויסע דירה נייע ג 

ë"½ôîî - 347-946-5552 :רופט ,שיינע פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען 

ë"½ôîî -  3 ל.מ.  718-810-8519ווייט, רופט: /פארגעצויגן, בראדוועי 8סעק.  ,בעדרום דירה צו פארדינגען 

 −½òêô-  #71861   641-715-3800 -  $ א שבת,200 -  די חודש ספעשלרומיגע בעיסמענט דירה עיוועל. פאר שבתים/יו"ט, וועסט סייד געיגנט,  2נייע 

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

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

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

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 

 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

Williamsburg company looking for night manager. Hours 1am - 7 am. Please leave a msg at 718-855-2808 

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

 347-645-8442 ,עקספיריענס גראסערי קעשיר איז עוועיליבעל פאר די נאכמיטאג שעות צו ארבעטן אין א גראסערי

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

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

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 

  וועט זיין די דאנערשטאג  אין ווס"ב Dr. Perroneאויגן דאקטאר  Lasik/Cataractדי בארימטע 
 free evaluation  718-522-3332 #2019 א פאר Envision Eye Careביי 

A start up customs Broker Company is looking for a partner with experience please email greenforwarding@outlook.com 

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

 
 

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
 −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 ð"ëê ñ"®ï 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 -  ½"³ìí ñ¾ î−³îëþô - 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  

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 6:11 
íôìí ±ò 7:23 

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 4:26 

í¼−š¾ 5:56 
³"þ 7:08 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ/øéæð 

  מב.  לו: מח: נב.  :נב

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


