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ïéåøá ìùéô íéøôà óñåé מו"ה
ãìòôðøäò äùî ÷çöé מו"ה
(÷ נ"י ב"פ )ב"ר יעקב שמואלøàèù ïøäà íçðî מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר וואלףïàîøòëéæ äùî íééç óñåé מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר יחזקאלõéùôéì äùî מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר ביינושíéåáðòæàø ïúðåé מו"ה
( נ"י וומס"ב )ב"ר צביøòìôàð÷ ïøäà ìàôø מו"ה
( נ"י ק"י )ב"ר יעקב יושעïàîãòéøô 'éòùé íìåùî מו"ה
( שליט"א וומס"ב )ב"ר יוסףäøéàë äùî àøæò הרב
( שליט"א וומס"ב )ב"ר נחíàäàøáà ìà÷æçé ìåàù הרב
(נ"י וומס"ב )ב"ר בערל

(נ"י וומס"ב )ב"ר שמואל בצלאל

÷çöé
íäøáà
' נ"יéúúî
 נ"יøéàî íäøáà
 נ"יóñåé
 נ"יàãåé
 נ"יóñåé
 נ"יùøòä íééç
 נ"יóñåé ìà÷æçé
 נ"יéáö éìúôð
נ"י

נ"י

ïééèùøòáìéæ íäøáà מו"ה
ùèéååàáòì äùî øãðñëìà מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר אפרים צביïãøàâ àáà מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר אברהם מאירøòâøòáöøòåå á÷òé éìúôð מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר אפריםïàîôéå÷ 'éìà מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר שלמהïéøâ øæòéìà מו"ה
( שליט"א מאנסי )ב"ר שמואל דובñòðééøá á÷òé הרב
( נ"י ק"י )ב"ר אברהם יעקבøòöðàìâ ñçðô ÷çöé מו"ה
( שליט"א ק"י )ב"ר אהרןïäë íäøáà הרב
( שליט"א לעיקוואד )ב"ר יעקבñàìùééð 'éîøé הרב
(נ"י וומס"ב )ב"ר אלעזר

(נ"י וומס"ב )ב"ר נפתלי

 èëàð êàåå 

é"ð øòãðòììàä óñåé ïáåàø ä"åî ç"åî úéáá é"ð øòâðéæòìù áàæ òùåé ø"á ìàåé øåãâéáà ä"åî
8:00 úéøçù ÷éðôåæ íéëøáà ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
146 Middleton #2-B é"ð ñééåå ìà÷æçé íäøáà ä"åî ç"åî úéáá
é"ð øòððàøá ÷çöé éúáù ø"á áàæ ìàåé ä"åî
8:00 úéøçù àé÷ñðéùåã ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
é"ð ïéáåø íééç òùåé áøäá àôéì ä"åî
58 Middleton ÷"áùî à"èéìù íéåáìèééè ìàåîù áøä ç"åî úéáá
299 Heyward St éúéáá ,à"èéìù õ"ë ÷çöé áøä ïúç
é"ð íåìá íåìù íäøáà ä"åî
8:30 úéøçù ïðòô 300 éåùà÷ ìàôø úåãìåú ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à"èéìù éåùà÷ ìàôø úåãìåú ã"áà ö"äâä ïá
123 South 8 #3-D

היום חל היארצייט הראשון של הילד היקר בנש"ק יצחק אייזיק לאבין ע"ה
נא ללמוד משניות וליתן צדקה לע"נ יצחק אייזיק בן הרב אברהם יקתואל יודא שליט"א

מערכת דרך אמונה שיעור נפלא הכנה לחג הסוכות
""השמח בחג הסוכות מובטח לו שישמח בכל השנה
 מינוט48  אורך השיעור1  דריקט718-298-3717
.אכטונג! ביום שני ג' דחוה"מ יעלה על הליין שיעור חדש על שמע"צ שמח"ת ושבת בראשית

'אוקריינע ט"ו חשון צו די יארצייט פון הרה"ק ר/עס שטעלט זיך צוזאם א נסיעה קיין טשארטקוב
צבי הירש טשארטקוב זי"ע וואס האט מבטיח געווען פאר זיינע אייניקלעך ווער עס וועט דארפן א
718-909-0768 ישועה וועט געהאלפן ווערן אינטערעסירטע רופט

, אינשורענס? רופט אונז פאר אייער קומענדיגע ריפילExpress Scripts  אדער,Emblem האט איר
.מיר וועלן אייך שיקען אייער חודש'ליכע ריפיל אוטאמאטיש יעדן חודש
Shimon’s Pharmacy 115 Lee Ave. 718-384-0234

איר קענט נאך באשטעלן אלע יום טוב סעודות אין די קעטסקילס דעליווערט צו אייער טיר.
פאר א מעניו שיקט א אימעיל צו  UpstateCatering@gmail.comאדער רופט 845-210-7191
יואל דוד וואללנער
א פרייליכן יום טוב!

אויב זענט איר געפארן אין די לעצטע  6יאר פון/צו יוראפ און געהאט א  cancelationאדער א  delayמער פון  3שעה
קענט איר באקומען ביז  $850פאר יעדן פאסאזשיר ~ אויב זענט איר ארויסגעפארן פון אמעריקא און מ'האט אייך
נישט ארויפגעלאזט ווייל עס איז געווען איבערגעפילט קענט איר באקומען ביז  - $1300אויב זענט איר געפארן פון/צו
ארץ ישראל און געהאט א  cancelationאדער א  delayמער פון  8שעה קענט איר מאכן ביז  $900רופט718-475-1181 :

÷ñãééôéñàì

-

ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã

חתנים! קיינער וויל נישט פארפאסן די גאר וויכטיגע און אינטערעסאנטע שיעורים פון תורת הבית ,רופט שוין 718-734-7955
א באס קיין קרית טאהש אויף * סוכות ערשטע טעג * שמח"ת * רופט 718-782-3138
ספר תורה צו פארדינגען פאר שמחת תורה צו טאנצען רופט718-782-1415 :
א ביהמ"ד אין וומס"ב זוכט א שמש ערענסטע אינטערעסירטע .רופט  845-445-7651ל.מ.
מוסדות התורה והחינוך דגרינוויל  -מלומדות פאזיציע כיתה ד'  -ה' עוועיל .אין די ת"ת פארן קומענדיגע
זמן .נאר ערנסט אינטערעסירטע רופט 201-350-5225 :עקס 5 .און לאזט א קלארע מעסעדזש,
אדער אימעילט אייער רעזומעי צוme.mosdosg@gmail.com :
געזוכט אינגעלייט זיך צו טרענירן צו לערנען מיט קינדער מיט קריאה פראבלעמען .פעקס אייער אינפא ) 718-851-0170מ'וועט צוריקרופן נאך סוכות(
הכנסת אורחים דחסידי פאפא זוכן צו דינגען/טוישען דירות אויף שמחת תורה רופט 347-762-8394
מזל טוב פעקעלעך  -הערליכע שמחת תורה הקפות פעקעלעך פאר בתי מדרשים )646-939-6232 (wholesale
חברותא מבקש לאחצ"ה ללימוד גפ"ת בעיון מס' ב"ק בערך עמוד לשבוע  347-786-2801ל.מ.
א ראה"כ אין ב"ש וועט מאכן פאר אייך "תיקון הרש"ש" וואס האט געהאלפן ארויסצוגיין מן המצר .$100
אויך דא א מעגליכקייט צו מאכן תיקון עונות כללי לויטן האריז"ל ) ($850רופט מ .פריעדמאן 845-570-2905
מודעה משמחת לאברכים שרוצים להשלים עצמם בלימוד גפ"ת .מקבלים עכשיו לומדים חדשים שרוצים
להצטרף לחבורתינו בתשלום יפה ,וכל הקודם זכה ,לפרטים347-853-1044 :
בשורה טובה  -שוב אפשר להשיג ספר הנפלא 'שיח זקנים' אצל כל חניות הספרים ,להאלסעיל347-356-5278 :
אוועקצוגעבן לשם מצוה  25סוכה ברעטער ,רופט 718-869-3704
לקראת דעם נייעם יאר הבעל"ט שפרעכט אייך אפ פון אלע עין הרע'ס פאר זיך און די גאנצע משפחה $42
א נאמען רופט נאך היינט צו באקומען משפחה פרייז )עוועיל .די חודש( מ .פריעדמאן 845-570-2905
שיינע ספרים שענק אין גוטע קאנדישאן צו פארקויפן 4 ,יוניטס $250 ,פער יוניט ,רופט 718-387-0740
געזוכט איינעם )פאר באצאלט( צו טראגן א פעקל יעדע פארטאגס פון וומס"ב קיין ב"פ
)נאר איינער וואס פארט סיי ווי יעדן טאג( רופט 718-534-0726
 - ë"½ôîîאויפגעפיקסטע בעיסמענט אויף פענן מיט פול סייז ווינדאוס צו פראנט צו פארדינגען פאר שטילע ארבעט 917-693-1230 /718-782-0807
 - ë"½ôîîגעזוכט א  2בעדרום דירה אויף צווייטע טעג סוכות סקילמאן געגנט רופט 845-367-1423
 - ë"½ôîîגעזוכט צו דינגען א חתן כלה דירה שוין גרייט אריינצומופן גרייט צו צאלן  $1000פאר בראקער רופט 917-903-7162
 - ë"½ôîîגעזוכט א  1בעדרום דירה אויף שמח"ת נאר צו שלאפן מארסי פענן געגנט רופט 845-492-8952
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  1בעדרום פאר ערשטע טעג'2/טע טעג סוכות אויף סקילמאן ,נייע בעדרום פורניטשער 917-946-5321 ,ל.מ.
 - ë"½ôîîצו פארדינגן א  2בעדרום דירה ,פאר  3חדשים ,רופט 347-465-9993
beautiful spacious 2 bedroom furnished apt. w/ dining room for rent. 845-641-6333 - ë"½ôîî
Beautiful 2 ½ bedroom apt. for rent. New building. Spencer/Willoughby area. 718-522-7099 - ë"½ôîî
Brand new 1 bedroom furnished and unfurnished apartments for rent. 718-522-7099 - ë"½ôîî
Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099 - ë"½ôîî
Office space for rent Broadway (Hopper/Keap) 300 s.f. 718-387-0400 # 204 if no answer L.M. - ë"½ôîî
Professional state of the art high end offices available for rent. Wythe/Broadway area. $1600-$1900. 718-302-1161 ext 203 - ë"½ôîî
A brand new One bedroom furnished chusen/kallah apartment available for rent - ë"½ôîî
on Skillman (between Park and Flushing). utilities included. Please call 201-503-5714
Jersey City - For Lease 5,000 SF 1 story bldg. 18' hi, no columns. $5,200/month. Call 201-677-2044

½ - ðêîîš−¼ñ ö−ê ³î×îא דירה צו פארדינגען רופט 646-629-1238
 - −½òêôצו פארדינגען פאר ערשטע טעג/צווייטע טעג/גאנץ סוכות א  walk inנייע שיינע  3בעדרום דירה נאנט צו וויזניץ און סאטמאר 845-263-5111
 - −"šצו פארדינגען א  3בעדרום דירה מיט א סוכה נעבן ביהמ"ד פאר גאנץ סוכות פאר  $1600נאר ערענסט אינטערעסירטע רופט 718-812-4548
 - −"šצו פארדינגען א  7רומיגע דירה אויף גאנץ סוכות אויף  D A Weider/Zentaרופט 845-492-8974
 - îîêþèò−ôîñëצו פארדינגען א שיינע הויז נייע קיטשען פריש געפעינט ,געסקרעיפט ,נייע פלאר ,סעק OK 8 .גרייט אריינצומופן 718-384-5571
5 bedroom House for Rent in new development. 2 year lease, $2200. Call 718-234-5900 x 221 - èþîëèò−ôîñë
½ - ¬þêï¼þ èòî¼/èþîë½ñêõ .עוועיל 12 .בעדרום'ס  38בעטן  +פאר  9קאפל'ס מיט קינדער משפחות און גרופ'ס ביהמ"ד/מקוה אופן פלאץ 845-794-8294
 - ³î×î½/¾ïð−þðêîîצו פארדינגען א שיינע פריוואטע  ½ 6בעדרום הויז ,גרויסע דיינונג רום ,ליווינג רום ,מיט סוכה towels ,און  linenאינק845-459-0628 .
½ - Green Hills Estate ö−ê ³î×îנאך געבליבן  3הערליכע ,ריזיגע luxury ,הייזער מיט א סוכה ,פאר סוכות347-699-5662 ,
 - Tri State Sewerמיר שטאפען אויף טוילעטס -סינקס  -וואנעס ,sewer mains -א.ד.ג718-783-1000 .
Looking for a truck driver with a Class B CDL. Please call 718-354-8742

Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com
Now buying Chase, Amex, and SPG points. Call: 845.517.1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com
All your SMALL CONSTRUCTION needs 718-635-2902
Broadway Shoes (next to Kraus Hat store) Ecco $120 Mirage $95 "Best price in town" 718-599-7663

טיקעטס צו פארקויפן פון די אינטערען שווערד מאנטאג באנאכט פלעי קאסט פרייז '4טע שטאק רופט 347-984-7612
Hertz Car Rental Vouchers, Daily $50, Cars Only , Age 25+, 347-305-5630
"שמחת בית השואבה" ספיקערס ,סטענדס ,מייקס ,פידלעך ,קיבארדס ,פויקען ,געטארס ,סאנסא קליפס ,און אלע צוגעהערן Midtown Camera 185 Lee
!New Windsor NY - Great investment property, 10% return, fully occupied, property manager avail. Call 845-213-9788, won’t last
מיר וועלן אפווישן אייער אלטע חובות אדער סעטלען סענס אויפן דאללער .רופטWe also adds lines of credit 718-213-6645 :

דער קריזיס איז פאריבער! פרישע ריזיגע שיפמענט פון יאנאווע )אן פיטום'ס( און מאראקא אתרוגים פריש געשניטן תשע"ח  -ביי 'פלאהר'ס אתרוגים' אין ראוז קעסטל
ביי 'די אתרוג' וועט איר טרעפן שיינע אתרוגים  -בעדפארד קאר .ראטלידזש )אין די מאביל(  -מרדכי ארי' מייראוויטש 347-504-5163
די קריזיס איז געקומען צו אן אפשטעל!  -פרישע שיפמענט פון שיינע יאנעווע אתרוגים :גרויסארטיגע יריד בלויז  1טאג!!! פאר "בני
תורה"  -און אויך פאר ארבייטער'ס יאנאווע .$100 - $75 - $50 :מאראקא .$80 - $60 - $40 :הערליכע "דערי לולבים" בלויז $75 - $50
אין דינוב ביהמ"ד  77וואלאבאוט פון  1:00נאכמיטאג ביז  11:00ביינאכט  -קומט'ס און כאפט'ס מציאות!

יריד

צוליב די גרויסע פארלאנג וועלן מיר מארגן זיין אפען

בביהמ"ד סאלקא

108 Hewes St

משעה  5:00עד  10:00בערב

שיינע פרישע שיפמענט פון הערליכע מאראקא אתרוגים מיט פיטום'ס
917-682-6177
)אויך אן פיטום'ס פאר ($75

