
   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

â"äøä ùèéååà÷ñàî ìëéî ìàéçé ô"á à"èéìù 
               õàùî ø"åîãà ÷"ë ïáà"èéìù 

ìàåîù øéàî é"ð   â"äøäïéáåø ïúð íåìù òùåäé ô"á à"èéìù 
                         åîãà ÷"ë ïááåâàìâ ø" à"èéìù  

 ä"åîøòîéååù øéàî ìàåîù  é"ðéñðàî÷çöé àãåé é"ð  ä"åî óë äùî á"ñîåå é"ð 

 ä"åîàãðàì ìùøòä á"ñîåå é"ð  'éøà íçðî é"ð  ä"åî ñàä ìãðòî óñåé ä"ò á"ñîåå 

 ä"åî÷àììàô íåìù á"ñîåå é"ð  øéàî ÷çöé é"ð  ä"åî õðàâ ïúð øéàî  é"ðéñðàî 

áøä ìèééè ìàåîù íçðîíéåá ô"á à"èéìùìàéøæò óñåé ìàåé é"ð áøä øòðæàø 'éòùé ïøäà à"èéìù á"ñîåå 

 áøäøòâøòáöøòåå ìàìöá ìàøùé á"ñîåå à"èéìù ìà÷æçé ìåàù é"ð  ä"åî øòëééøèñò óìàåå òùåé á"ñîåå é"ð 

 ä"åîàãðàì ãåã ÷çöé  é"ðô"á/éñðàîäùî ìàøùé é"ð  ä"åî øòîéååù êîéìà ìàøùé á"ñîåå é"ð 

î ä"åìééåå éáö ìàåîù  é"ðé"÷  äðåé ìàåé é"ð  ä"åî øéôàæ ìùøòä  é"ðé"÷ 

 ä"åîõéùôéì äùî íåìù  é"ðé"÷  äùðî é"ð  ä"åî ïàîãòéøô øéàî ìàøùé á"ñîåå é"ð 

 ä"åîùèéååà÷ôòì áééì ãåã á"ñîåå é"ðïåéöðá é"ð  ä"åî àðäë ìéååðàæ ìàåîù  é"ðé"÷ 

    èëàð êàåå      
 ä"åîשרגא פייווש  

áï  øæòìà íééç â"äøäהאלפערט é"ð   ä"åî ç"åî úéááøòðæàô ÷çöé ìàåîù  é"ð29 Wilson (cor. Kent)

 ä"åî íééç óñåé ø"á ïîì÷ ñåîéðåì÷éàðéñ é"ð  ïúçä"åîøòâòéøá áåã ìàøùéé"ðéúéáá , 60 Division #12-H 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåéåùà÷ 207 ññàø  úéøçù8:00 

 ä"åîáéåè ùøòä ïøäà é"ð  
áï òéîèìàá ã"áà ö"äâäà"èéìù ø

 ïúç øäòù ìàéøæò â"äøä à"èéìùïéøòùè ã"áà éúéáá ,36 Broadway #2        תאומים
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù éìàø÷à"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìù ïéðîá  äòùá8:30 

 ä"åî á÷òé íåìùá íäøáà áøäñééåå é"ð
 ïúçà"èéìù õ"ë äùðî áøäïàîééøô ã"áà,áá ïàîééøô ã"îäé284 ïùéååòã .øà÷ ôòé÷ 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåì"ðä ã"îäéá 
 ä"åî ÷çöé ø"á á÷òéïééì÷ é"ð  ïúç  ä"åîùèéååàñ÷ðéô äùî é"ðéúéáá , 210 Wallabout #2-A

−þ¾³ ð"×Oct. 7 ’½ôñ 

#12-10 

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  



 

 −ëþîí−ñê ë” þíôñ¾  ð"ëê ñ"®ï þ¼×êô¬îè ±−ð−−þè -  îí−ñê ³þðê ½"ìô - í"ñþ³  

 −ëþë−−ñ íðîí− óíþëê ë”þ è−ñ¼ï ½ìòõ  ðêô ,ïê½è¼þ¼ë ð"ëê ñ"®ï ±þêîî¾ öí×í -  ’−þê ñîš ½"ìô - ð"ôþ³  
 −ëþ’−ð−ð−  ë−ñ¬êèë” þñê−þëè  þ¼¾−õ èþîëò½−−îîñíî¬¾ ð"ëê ñ"®ï -  ½"³ì ð−ôñ³ -  ì−þëî ó−³ñð ½"ìô - î"òþ³  
 −ëþñê−ì− í¾ô ð ñ"®ï öí×í ó−ðêþ ±"ôî -  þ¼¬¬îôñþ¼õ ®"êþ ö³ì - î"®þ³ 

 ---------  
 −ëþñ−îîòêï ó−−ì ë” þí¾ô  ±−òë−þô ñ"®ï ¾¬−îîêôêþëê -  î"ò¾³  

 öèþêô èê¬¾þ¼òêð- −þ¾³ í"×  
 −ëþñê−òð  −š−òîñ¾ô ñ"®ï í½ôîþ¬½−ê - ð"−³³ 

 −ëþþ½−ê ñêþ¾− ë” þñê−ì−  ö−ñëîñô ñ"®ï ê−þîñ (ñ"¾þíôí öë) - î"½¾ 
 −ëþîî ö−ô−òë¹ñê  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï - ð"ô³ 
 −ëþë−−ñ íðîí− ë” þí¾ô  êíþ¬½îêë ô"ô ñ"®ï -  êë−− ’þ −ëê -  š"í¾¼ë ð−ôñ³ - î"×š³   

 −ëþþ½−ê ñêþ¾− ë” þ í¾ô þîëôê½ô ñ"®ï (ö−¾¬îèêþð) - ñ"š³  

 −ëþþ¼ë−ñ þï¼−ñê ë” þóíþëê  ëî¾¬−ðþêëô ñ"®ï −ïò×¾ê -  ê"ñš³ (öî¾ì ì"× ,í"× ê"−î)  
 −ëþö³ò ë” þî− í¾ô ¹½ ö−õôê¬¾ ð"ëê ñ"®ï ±ñêíþîê -  −³ñõí ð−ôñ³ -  ë"òš³ 
 −ëþ ö−ô−òëë” þ öþíê ±−¾îñêïô ñ"®ï -  š"í¾¼ë ð−ôñ³ -  ëíï −þî³ ½"ìô - ë"òš³ 

 −ëþöêôõ−ñ ¬"î− ë”þ  þ¾ê óíþëê ¼ñîõêš ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í -  ¬"î− ³¾îðš ³"î¾ ½"ìô - í"òš³  
 −ëþñêîô¾  èêþõô ñ"®ï þ¼šîîê¬−ë¾ - ê"½š³ 
 −ëþó−−ì ëš¼− ë” þñêîô¾  êòþêîî−ñë ññî×í ëþ ñ"®ï ¬"½ ó−−êò ’ö -  ëš¼− ¼þï ³"î¾ ½"ìô -  ð"½š³  
 −ëþšì®− −îñ ë”þ þ−êô  ëî¾¬−ðþêë ð"ëê ñ"®ï -  −îñ ³¾îðš ½"ìô -  ¼"š³  
 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þñ×−ô ñê−ì−  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï - ¼"š³ 
 −ëþñêî−  ¹þêð½þ¼¬êôë ô"ô ñ"®ï þ¼òõ−−ñ - ï"¼š³  
 −ëþšì®− š−ï−−ê  þ"ëöêôõ−ñ −þîê  −ñêþš ð"ëê ñ"®ï ñšò¼þõ -  ëî¬ ðëï ½"ìô - í"®š³  

 −ëþ¾þ−í −ë® ë [¹−þì]”þ ¾îë−−ñ ’−þê  ö¾− öë−îê ð"ëê ñ"®ï þ−ññ¼í -  ö−¬−è ë−¬ ½"ìô -  í"®š³  
 −ëþí¾ô ë” þñêîô¾  èþîë¾¼þõ ð"ëê ñ"®ï þõî½ -  þõî½ ó³ì ½"ìô -  þ"³  
 −ëþöî¾þè ë” þš ½îô−òîñšöôñ  ëêñš¾ ±"ôîð ñ"®ï öê¬−ñ¼êþï−ê - ì"þ³ 
 −ëþ’−¼¾− ë” þ öþíê êòî¬ñê ±"ôîð ñ"®ï þ¼ðò¼ññêí öí×í -  ½"³ì ð−ôñ³ - è"ñþ³ 
 −ëþ½ìòõ ë” þðîð öí× - ñ"®ï −’èîò¬ - ½"þ³  

 −ëþóìòô  èþîëò¼ðê ,öêþõê¾ ð"ëê ñ"®ï ðñêîîò−þè - ®"þ³  
 ---------  

 −ëþ¼¾îí− þï¼−ñê  þ"ëóîñ¾ óíþëê "®ï −îñí š−òñ¼ôì ð"ëê ñ-  þï¼−ñê ’þ ³ò¾ô ½"ìô- è"¾³  
 −ëþ’−ð−ð− ó−−ì êþ¬−−òô ñ"®ï þêèòîê −îñí - ¾¬þ−¾¬ - í"¾³ 

å øòèòå  μêîî¬−ô è−òîï ∞55 -∞74       èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞58 -∞68      èê¬−−þõ .ô.ò öè¼þ ∞55 -∞72  

USA     •     E. Israel     •     Canada     •     London     •     Europe 
  גרויסע אויסוואהל פון סעלפאוןס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן  

M&H Comm.             160 Lee Ave              718-797-2668 

כולל בוקר על לימוד גמרא ד' דפים לשבוע עם בחינות, מוכן לקבל עוד מספר אברכים מצויינים, זמני 
 ולהשאיר מודעה שם ובאיזה כולל לומד.  718-218-7501 7:45שחרית בשעה  5:40הכולל משעה 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 347-587-0906 ,כמובא בתש' אבני צדקאייער נייע דירה  ןיאינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חמשי תורה א
 718-362-8845מינוט א טאג דורך הרה"ג ר' שמעון גערטנער שליט"א  5מען קען טעגליך הערן שיעורי חיזוק בעניני שמירת עינים בלויז 

  917-586-4015מוכן לקבל כמה אברכים  יו"ד ח"ב,מתחילין  בבארא פארקכולל גמרא בעיון 
ער גוטע קאנקארד טרויבן צו באקומען צו מאכן וויין אדער מאסט ,אויב מאכט איר אליינס וויין אין איר זיי

  אבן די ריכטיגע טרויבן פאר אייך.ווילט האבן א נידריגע פרעסענט אלקאהאל דאן מיר ה
 917-584-5672אויך פארקויפן מיר אלע כלים צו מאכן וויין 

 718-734-7955 :רופט שויןיכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון  תורת הבית, די גאר וו מארגן פאנגט זיך אן!
 718-782-3138באס קיין קרית טאהש אויף שבת בראשית * מברכים ר"ח חשון  * צוריק אי"ה מוצש"ק נאכן געזעגענען, 

 moshe45678@gmail.com: גוט באצאלט אימעיל אינפא צונ.מ.  2:00 ביז צופרי 7:00פון  געזוכט א קעכער פאר א היימישע מוסד אין וומ"ב

For sale: Beautiful master bedroom set and china closet, great condition. 917-531-8782 

  ,אין וומס"ב דרינגענד געזוכט א באס דרייווער פאר א מיידל סקול
 347-539-0198רופט שוין: 

 ל.מ. 347-760-4783רופט:  .היימישע ת"ת אין וומס"ב פאר א   Principalגעזוכט א ענגליש 
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,
  917-817-0185/718-388-3199"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, נבדק ע

íð−ëê ³ë¾í  -  פארלוירן די ערשטע נאכט סוכות אjewelry pin  347-871-6659אדער דעוויזן געיגענד, רופט  9ביי סאוט 
íð−ëê ³ë¾í  - 347-786-1909 געיגנט. דווזישאן/ראדני /ראס/דער ליברוקלין קאר סערוויס אאין א לאפ מיט צדקה געלט עפארלוירן געווארן א ענוו 

ë"½ôîî - - 347-248-4052רצע צייט.  רופט: וראפלייגן א גרעסערע סכום אין א קס.פ. דירה וועט זיין אוועיליבל אין א יאר .דארף קענען א 1300צו פארקויפן א. 

ë"½ôîî -  917-612-8844 (מוז האבן א פלאן אויף נאכדעם) חדשים 4-6בעד.   4צו פארדינגען -עד. ב 2ביה"כ פארטש צו טוישן פאר א  2בעד. דירה  3הערליכע 
ë"½ôîî -  347-263-3979 .חדשים מוז האבן א קלארע פלאן אויף נאכדעם 6בעדרום דירה פאר בערך  2צו פארדינגען 

 −−òë"½ôîî  -  146הערליכע אפיסעס צו פארדינגען Spencer St..    :917-642-1401רופט 
 −½òêô-  בעדרום הויז צו פארדינגען, אויף  3שיינעJacqueline (Chestnut Ridge) ,3  .845-352-4686ביה"כ, גרויסע פארטש, פול, גרויסע פראפערטי 
 −½òêô- ) ,845-213-5952זאל. בעטן), קעגן ווילחאוויץ  5שיינע אויפגעפיקסטע בעיס., פריוואטע אריינגאנג, צו פארדינגען פאר שבתים/ימים טובים 

½ñ−š½¬¼š -  ,רום'ס, פאר  20שיינע מאטעלGroups/Shabatons  ,845-397-7870  - familyshabaton@gmail.com   

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

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  

Real estate management office looking for ambitious female for a full time position, experience a plus, Text to 917-312-7858 

 naftalifriedman1@gmail.comאימעיל'ט אייער אינפארמעישן צו  געזוכט א קאך מענעדשער/ קעכער פאר א ישיבה . ביטע

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

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

212-444-9955
 −ëþö³ò  êï−−ôþ−îîô ñ"®ï [þîðí ñîðè]- ®ð" 
 −ëþíðîí− ñîê¾ ë” þ−ñ³õò í¾ô  ±−ô ð"ëê ñ"®ï- ï"¬³ 
 −ëþñõô−è −×ðþô ë” þöòìñê  ¹þêð½þ¼¬êô ð"ëê ñ"®ï- ï"õ³ 
 −ëþñðò¼ô ’−þ×ï ë” þë−−ñ ’−þê  êòðêþîí ð"ëê ñ"®ï-  ¬"íêë ð×ò- î"š³ 
 −ëþþ−êô ë” þþðò½×ñê  −î¾−ñ¼í ð"ëê ñ"®ï èþîëôêí-  êðîþë ê"þ ð−ôñ³- ×"š³ 

− ëš¼−¹½î  −ë® 
 −ëþþ½−ê ñêþ¾− ë” þþïî¼  ñ¼îî®îþ ð"ëê ñ"®ï-  è"½š³ (ì"× ê"−î) 
 −ëþ ðîð í¾ôíõ−- ñ−ðïêþ ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê- í"¼š³ 
 −ëþ−×ðþô í¾ô  −ðòêô−¾ ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õòí¼¾- ì"×þ³ 
 −ëþ¹½î− ë” þì®−š  êòï¼þëô ñ"®ï-  ñ"þ³ 
 −ëþ’−ëî¬ ðîð  š½ò−ô ±"ôîð ñ"®ï- ð"ñþ³ 

þì¾í ³îñ¼5:46
íôìí ±ò6:58

¾"þš öôï ¹î½9:14
ê"þè9:50
íñõ³ öôï ¹î½10:24
ê"þè10:48

³î®ì12:43
íñîðè íìòô1:19
íò¬š íìòô4:47

í¼−š¾6:28
³"þ7:41

 
 
 

חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן



  ~ ~ ~חבורת הלכה ברורה~ ~ ~
לאחר שהצלחנו בשנא העבר עלינו לטובה בעזרהשי"ת בחבורה מיוחדת במינה 

לבחורי חמד שיחי' ללמוד הלכות הנוגעות מדי  יום ביומו שתועלתה עד אין שיעור "כי 
ות בריבוי החבורה בכמות ובאיכ ממשיכין אנו בשנה השני'הם חיינו ואורך ימינו, 

 347-278-9626להצלחת התלמידים , פאר רעגיסטראציע רופט 



  ידיקהל חס
  ריבניץ
 מאנסי

  סעודת הילולא
 של כ"ק אדמו"ר מריבניץ זצוקללה"ה וסיום הש"ס

  10:30ברכת המזון  7:00בשעה  Route 59 401 היום באולם אטריום פלאזא

 בהשתתפות הרבנים הגאונים שליט"א

  GPS 292 Rt. 306$ ראונד טריפ 7 - שעה 1צוריק נאך  5:00 -  4:00פון ויואל משה זי"ע ביומדה"ל הרה"ק מריבניץ  עס וועלן פארן באסעס

  "האט אינזין אייער קינדער מאורות"
   ,מש, גמרא, מוסר ספרכדי אייער קינד זאל נישט אנקומען די ערשטע טאג אן א חו

  אינדערפרי 9:00עפענען מיר ספעציעל אויף "היינט" 
  פאר קינדער ספרים ן אלעןפ מיט א גרויסע אויסוואל

Wallabout (cor Lee Ave.) 218                                      ~ ביינאכט 11:00צופרי ביז  10:00פון  :שעה'ן טעגליך~ 

 


