
 ðñîôöî¾ì:  èê¬½ò−ð−þõî® AM6:51  öîê10 šñìó− -  óî−ë :ì"þ’ðî ’è 

   íéëåãéù      
 ä"åîñéåø÷ ïøäà  é"ðé"÷  àãåé íé÷éìà é"ð  ä"åî  äùîé"øá ùèéååà÷ìàô á"ñîåå é"ð 

 ä"åî ïàîééð äîìù é"ðé"÷  äùî é"ð  ä"åî âøòáãìàâ äîìù óñåé  é"ðàéìøèñåà 

 ä"åîøòöèéôù áàæ ïøäà  é"ðé"÷  äùî øéàî é"ð  ä"åî ùèéååà÷öéà óñåé íééç  é"ðé"÷ 

   øëæ íåìù -  èëàð êàåå  
 ä"åîéáö ãåã íééç 

 ø"á ÷çöé ìàéúå÷é(ìàéøèðàî) ì÷ðòøô é"ð
 ä"åî ïúçøòâòøè íåìù á÷òé é"ð 

úéáá ç"åî 108 South 8 #5-A  
 åúøçîì î"éøáäå 

 ã"îäéáá øàîèàñ èåàñ8éøòá/ 

    øëæ íåìù    
ä"åî ãåã ø"á àãåé éëãøîïøòèùé"ð  ä"åî ïúçòîéö ùøòä íééçðè é"ð   ÷éðôåæ íéëøáà  
ä"åî ùåáééì ãåã ø"á øéàî ìãðòî÷àéàùèéååàáé"ð  ä"åî ïúçùèéååà÷ôòì àôéì é"ð  ÷éðôåæ íéëøáà  

ä"åî øòâøòáðééåå èéãðòá êåøá é"ð ïáà"èéìù éìàäòãøòñ ã"áà ö"äâä ïúçà"èéìù ùéìæééî ïøäà éëãøî â"äøä  áåçìàáâðéùàìô/éñøàî 
ä"åî éìà ìàåé' ø"á ãåã íçðîøòáòåå é"ð  ä"åî ïúçâøòáðòîåìá éëãøî àâøù é"ð  ì"èé÷ ìåãâä ã"îäéá 
ä"åî äùî ìàøùéø"á  óñåé ñçðôùèéååà÷øòáé"ð  ä"åî ïúç÷éðôåæ ïøäà é"ð   ãàñ÷éá øòôåä/ãøàôãòá 
ä"åî éëãøî êåøá ø"á íäøáàïéåøáé"ð  ä"åî ïúçõèøàååù øòá ïîìæ é"ð   àé÷ñðéùåã  
ä"åî ùèéååà÷ñàî çñô é"ð ïáà"èéìù ïôøòååèðà õàù ã"áà ö"äâä  ïúçì"æ ïéáåø øæòìà íåìù íééç áøä  øæòéìà ÷ùîã  
ä"åî àôéì ø"á ÷çöé óñåéãìòôðéøâé"ð  ä"åî ïúçïééì÷ êåøá é"ð    õéîìòä119 ïðòô  
ä"åî ïåùîù ø"á íééçøòöèéôùé"ð  ä"åî ïúçìîøë íééç ïéîéðá é"ð   ïòéåå  

ä"åî øòâøòáðééåå ÷éæééà ÷çöé øúìà ø"á é"ðà"èéìù à÷øåè ÷"ãáà ö"äâä  ïúçà"èéìù ïäë á÷òé íééç â"äøä   à÷øåè183 ïðòô  
ä"åî ÷çöé ø"á óñåéøòâøòáãìàâé"ð  ä"åî ïúçãìàâ ùåáééì é"ð    àðùæàååàé81 øòñðòôñ  
ä"åî àãåé ìàëéî ø"á øùà ìàåéïäà÷ é"ð  ä"åî ïúçïàîæàø óñåé íééç é"ð    êìîéìà íòåð233 æåéä  
ä"åî ïîìæ ø"á ïåòîùíééäìòâéöé"ð  ä"åî ïúçøòôééô ìàåîù íäøáà é"ð    à÷ðéôñ190 ôòé÷  

áøä éååàì äùîà"èéìù  ïáî ø"åîãà ÷"ëèà"èéìù ùäà  ïúç à"èéìù õéååøåä àâøù ìà÷æçé ö"äâäà÷ðéôñ éáö úåãìåúî ø"åîãà ÷"ë ïá à"èéìù   à÷ðéôñ44 ïðòô  
ä"åî áééì ïîìæ ø"á ïøäàùèéååà÷øàî é"ð  ä"åî ïúçïàîøòä ïäëä ÷çöé ìàéøæò é"ð   ñðòãøàâ éì ì"èé÷  
ä"åî זאב דוב (éáåã) ø"á äùîשווארטץé"ð  ä"åî ïúçàðäë ïøäà é"ð   äùî úøàôú 261 ïðòô  
ä"åî ïîìæáééìáéòùé áøä' ñééååé"ð  ïúçéððç áøä' åé"à"èéìù ñàøâ àôéì è   ùàîøàù136 ññàø  

      áåè ìæî úëøá      
 תלמידיו בכיתה ט' טרופ :המברכים .הולדת בתו למז"ט לרגל הי"ו מו"ה יצחק אייזיק גרינפעלדלכבוד 

  718-388-3273לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ,  ,outfitsאון ברית  poyaגמ"ח פאר נייע הערליכע 

 š"ë¾ š"¾¼þë³−¾ê 

 

−þ¾³ î"×Oct. 8 ’½ôñ 

#12-12 

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     
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        ïôøàååàá        
ä"åî ïàîãòéøô øéàî ìãðòî "ðéïåòîù é"ð  ä"åî õèøàååù íéøôà é"ð  ÷éðôåæ íéëøáà'á äîå÷ 

 úéøçù9:30 - ô"áá 'ã íåéá äðåúç 

ä"åî ץ"אברהם אשר כ é"ðיוסף מנחם é"ð ä"åî שמואל ארי' שווארטץ é"ð ïåéøôà(àðñàø÷)  
íéùðì íâ ùåãé÷ 

ä"åî àøáâ ãåã ìàôøé"ð'éøà äùîé"ð ä"åî àòîù éúáù 'éìà ä"ò éà ñàðòåá ñòøé97 ãøàååòä 

áøä øòðëàã ìãðòî íçðîà"èéìù 
            àðñàø÷ úáùéã éðçåø ìäðî

ìàøùé é"ð   áøäøòöéðøå÷ êåøá à"èéìù ìçø úéá 

ä"åî øòìôàð÷ ïøäà ìàôø é"ðêìîéìà é"ð  ä"åî ùèéååà÷ùøòä äçîù éáö éìúôð é"ð áìñøá306 ùèéìãàø 
øòðòî ÷øàô íéùðì ùåãé÷ 

ä"åî îù éëãøîïàîøòáéì ìàå é"ð÷çöé é"ð  ä"åî ì÷ðòøô äîìù á÷òé é"ðáìä úðååë  
íéðô úìá÷ äùî ìàåéå íìåàá íéùðì ùåãé÷ 

ä"åî íéåáðòæàø ïúð íäøáàé"ðáàæ àãåé é"ð ä"åî ïàîëééø 'éìàé"ð ùéôà÷ 

ä"åî ìòôà éáö ìàéçé é"ð ïåòîù ãåã é"ð  ä"åî õèøàååù øæòéìà äùî é"ðøòîééì÷ ì"èé÷  
ðåúçé"÷á 'ã íåéá ä 

ä"åî ùèéååà÷ôòì ùåáééì ãåãé"ðìàåîù é"ð ä"åî õ"ë ïøäà ïåòîù é"ð ìàåé úåìäú ì"èé÷ 

ä"åî áéåè ãåã ìàåîùé"ðøéàî íäøáàé"ð ä"åî äèøéô íåìù ìàéøúë ä"ò ìàôø úåãìåú300 ïðòô

      ùåãé÷      
ä"åî ùøòä íééç ø"á øæòéìà äùîàãðàì é"ð  ä"åî ïúçä"ò øòîàøô óñåé   ÷éøèñåà279 ïàîìé÷ñ  
ä"åî éòùé ìàåîù' ø"á äùî íçðî÷òèòø é"ð  ä"åî ïúçïøòèù á÷òé é"ð   èåáàìàåå ãåçéà  
ä"åî øéàî íäøáà ø"á á÷òé ïøäàêééø é"ð  ä"åî ïúçøòãðàñ òùåé ïøäà é"ð    øãðñëìà141 'á 'å÷ ññàø 
ä"åî יודא יושע ø"áìàåîù פריעדמאן ä"åî ïúç é"ðìøòô ìéùðà øùà é"ð   ç"åî úéáá189 Rodney 
ä"åî ïééèù÷ò ìàåéé"ð  ïáà"èéìù ñòøééà ñàðòåá ÷"ãáà ö"äâä ä"åî ïúçãòéøô á÷òé íäøáà é"ð   ñòøééà ñàðòåá97 ãøàååòä 
ä"åî ìàåé ø"áéìà ãåã' ñééååé"ð )ùäàè(  ïúçíéåáðòàø á÷òé áøä à"èéìù  ì"èé÷ ìåãâä ã"îäéá 
ä"åî ìàåîù ø"á øæòéìà (ìàéøèðàî)ììéøá é"ð  ä"åî ïúçãìòôðéøâ íåìù 'éòîù é"ð   ã"áàøä ã"îäéá  
ä"åî è"åé øæòéìà ø"á íéøôàéìàäéîé"ð  ä"åî ïúçãìòôðòîåìá ÷çöé é"ð    ìàåîù  úéá668 ìåèøéî 
ä"åî ìàåé ø"á ìàåîùøòâøòáöøéååé"ð  ä"åî ïúç÷éðôåæ äðåé é"ð    äùî ìàåéå141 ññàø  
ä"åî á÷òé äùî ø"á éëãøî íééçøòìäàö é"ð  ä"åî ïúçøòâðéëåá éëãøî äùî é"ð    ÷ñðòæéì233 æéåä  
ä"åî ñ÷àñ øéàî é"ð á à"èéìù ãåã ìàåîù áøä÷ñøàååòùô õ"îåã  ïúçøòãéåå äîìù áøä à"èéìù ø"äãçàä õ"åî ÷ñøàååòùô  

ìäú ì"èé÷ ã"îäéáá úòëèðòîñòáá ìàåé úå 
ä"åî ÷éæééà ÷çöé ø"á øæåò íééçãìòôðéøâ é"ð  ïúçãìòôðòîåìá éìúôð áøä à"èéìù ñðéãøàâ éì ì"èé÷  
ä"åî äùîá ïåòîù áøäïàîëééøé"ð  ïúçùèéååàìéà ÷çöé ìàåé áøä à"èéìù  ïàøôàù  
ä"åî øèìà ìàøùé ìàåé ø"á àãåé á÷òéïàîìòèéîé"ð  ä"åî ïúçóéù ÷çöé é"ð    íéøôà øòù800 èééåå  
ä"åî יואל ø"á ãåãקאהןé"ð  ä"åî ïúçøòáòåå äîìù é"ð    äùî úøàôú261 ïðòô  

ä"åî ñàøâ ïàîñåæ ìàåéé"ð  - ïúç    äøåú•    ä"åîõèøòî 'éìà é"ð - úéùàøá ïúç  á÷òé úòìåú651 ãøàôãòá 

      ÷"ùöåî èëàð êàåå      

ä"åî  ïåùîù ø"á íééçøòöèéôù é"ð  ä"åî ç"åî úéááìîøë íééç ïéîéðá  é"ð153 Taylor 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïòéåå8:30 

 ä"åî ìàåé ø"áà÷æçéì ô"âøá ÷àèùðééåå é"ð ä"åî ç"åî úéááéååòì ìùøòä  é"ð33 Lee Ave. 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áåìà÷159 ñàøñ  úéøçù8:45 

 ä"åîç ìàåîù íéé ø"á éåìêééø é"ð  ïúçä"åîøòãòô ìøòáé"ðéúéáá , 543 Flushing #5-R 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåã íåçð úéá9:00 

 ä"åîùèéååà÷ñàî çñô é"ð  
áï à"èéìù ïôøòååèðà õàù ã"áà ö"äâä  

ç"åî úéááì"æ ïéáåø øæòìà íåìù íééç áøä 100 Ross St. # 2-E 
åúøçîì î"éøáäå  ã"îäéáá úéøçù øæòéìà ÷ùîã9:00 

  מעומק הלבבות הננו בזה להביע תודתינו לידידינו המפורסם במעשיו הכבירים לטובת הכלל והפרט -טוב עין הוא יבורך
  ואתו עמו ב״ב תחי׳,  הרה״ח ר׳ אברהם שמואל ווייס שליט״אה״ה כש״ת 

עימות ובהצנע לכת , וכעת הגדיל לעשות ביחד עם בניו החשובים אשר תמיד עושים ומעשים לכל דורש ומבקש בנ
אשר בטוב ליבם מדעת   הבה״ח משה ארי׳ נ״יואחיו  הבה״ח חיים צבי נ"יוהמצויינים בתויר״ש ובכל מידות טובות ה״ה 

שיהי׳ לכל דיכפין בזריזות יתירה ובאומנות נפלאה תוך שעות ספורות , וגם ראו ודאגו  סוכה מהודרתעצמם הקימו 
קאווע,צוקער, מילך ושאר משקאות קרים ואביזר׳ ואל יחסר המזג משך כל ימי החג לקורת רוחינו באופן נפלא ונעלה, 

 בסבר פנים יפות וברוח נדיבה .
יהא רעווא שהשפעות טובות של זמן שמחתינו יתלוו עמכם לביתכם ותוזכו תמיד שיהי׳ אצליכם שובע שמחות 

  תושבי ווייט פלעיס והסביבה המברכים:    לישב בסוכת עורו של לוויתן בב״א.אתם וביתכם עדי נזכה כולנו



 סניף קליימער - כולל אברכים ד'סאטמאר 
  הננו להודיע שבעז"ה תתקיים הבחינה על כל מה שלמדנו בזמן העעל"ט

  הל פיגאודומ"ץ בהמ"ד א הרה"ג ר' חיים קלמן גוטמאן שליט"אע"י 

 יכל עזרת נשים.בה 8הל פיגא סאוט והמ"ד איבב
  על הסימנים שלמדו לפנצה"ר  12:00ביום ב' נח הבעל"ט בשעה  :זמני הבחינה

 .על הסימנים שלאחצה"ר 12:00וביום ג' בשעה  
  פתיחת הזמן ביום ד' בשטומ"צ

כולל חשוב בעירנו מקבל עוד אברכים צעירים וחתנים לחבורה מיוחדת לאחה"צ בלימוד פרק 
נא להתקשר אצל  בראשות הרב הגאון ראש החבורה מפורסם שליט"א .שנים אוחזין בעיון

(אם אין עונה נא להשאיר מעסידזש) 347.762.2418  

   כולל בית יונה דנייטרא
  347-927-2213ן להרשים בעוד מועד אברכים וחתנים הרוצים להרשים לזמן הבעל"ט נכו

 מתחילין כעת יו"ד ח"אחבורה א'  -דים על היותר הטוב וכדי לסדר החבורות והלימ

  נא להשאיר מודעה עם השם והטעל. והמקום שלמדו 347-831-4330כולל חשוב מקבל עוד מספר מצומצם אבריכים חשובים, 

  347-628-9943כולל חשוב מקבל עוד מספר אבריכים חדשים בתשלום יפה, 

  718-213-7597 -לאברכים מצוינים  - כולל להוראה יו"ד ח"א בשעות אחה"צ 



 מתחיל עתה בברוקלין"מלאכת שמים"  מחזור כ"ג של שיעורי
  718-686-6100נשארי רק ימים ספורים להצטרף 

בת הגה"צ ר'  אלטא מרים יוטלשל הרבנית הצ' מנירעדהאז מרת  רצייטאהישב"ק חל   מודעה
  יט יתקיים מוצ"ש באולם רויעל מענערסעודת יארצי  נא ללמוד משניות ולומר תהלים לע"נ וואלטערשלמה זלמן ע"ה 

 718-384-0234ליע עוו.  115 שמעון'ס פארמעסי פאר אלע אייערע פערזענליכע און פריוואטע מעדיצינען.
  קאונטער דיסקאונט יעדן דאנערשטאג און זונטאג. אייער לאנגיעריגע פריינט שמעון-די-אווער 10%לכבוד שבת: 



  שב"ק טאר מען דאס נישט ליינען     די אדווערטייזמענטס איז נאר פאר עש"ק,

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã  
 718-362-8845 הרה"ג ר' שמעון גערטנער שליט"אמינוט א טאג דורך  5בלויז  בעניני שמירת עיניםמען קען טעגליך הערן שיעורי חיזוק 

  #30 - #26   718-362-8872        כוחא דהתירא עדיף     
זוכט א פארלעסליכער און גאר שטארק אחריות'דיגע אינגערמאן אכטונג צו געבן אויף קינדער  וומס"בא מוסד אין 

 347-328-9338אויך א מעגליכקייט צו ארבעטן נאך שעות א טאג. פעקסט אייער אינפעמאציע צו: –בשעת מיטאג 
 718-782-4093 \ 718-388-1776. פארנאכטס 8ביז  4עלטערע איד פון  ןכע מענטש צו באדינען אגעזוכט א געטרייע פארלעסלי

  347-633-5414 :, רופט5:45ביז  4:45א ת"ת זוכט א ענגליש טיטשער פאר כתה ז' פון 
  שוב אפשר להשיג הספר 'דברי חיים המבואר' שאך יצא לאור –בשורה טובה 

  ל.מ. 718-599-1680עקספיריענס איז יעצט עוועיל. צו לערנען מיט אייער זוהן, ביינאכט שעה'ן  איבערגעגעבענע  יונגערמאן מיט

íð−ëê ³ë¾í  - 718-963-3413רופט:  .פין ערשטע טעג סוכות- פארלוירן א דיימאנד  

ë"½ôîî  - 4 bed / 2 bath apt for rent - 5 yr. lease - sec. 8 ok - 274 Wallabout 4-B Open House Sunday 10/11 from 2:00pm - 3:00pm 
ë"½ôîî  -  2  718-963-2421יאר, רופט  2נאר אויף  ,צו פארדינגען דירהבעדרום בעיסמענט  

 −½òêô-  ס"פ דירה אין  2000צו פארקויפן אPrestige Development :718-710-4850. רופט בראקער 
−½òêô/Chestnut Ridge-  ,פ, כשר'ע קאך, הערליכע אידישע גאס, ס 2900לעכטיגע, לופטיגע הויז"C/.A 

Open House Oct. 11 – 1-4pm, 6 Whitefield Rd, Chestnut Ridge, NY 10977. 914-393-3152 
AIRMONT, NY- Magnificent HOME FOR SALE 5-6 BR, 3 BA, Updated thru-out, Gourmet 

Kitchen; Gorgeous Yard/Pool. Gina Palumbo, Keller Williams Valley Realty 201-391-2500x522  
זייער גוטע קאנקארד טרויבן צו באקומען צו מאכן וויין אדער מאסט ,אויב מאכט איר אליינס וויין אין איר ווילט האבן א נידריגע 

  917-584-5672פראצענט  אלקאהאל דאן מיר האבן די ריכטיגע טרויבן פאר אייך. אויך פארקויפן מיר אלע כלים צו מאכן וויין 
Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  



Hamaspik - Do to the expansion of our programs, we are currently hiring staff for our day programs and group homes. For 
the day program position please call 718-302-3333 X 211 or email dayhab@hamaspikkings.org. For a group home position 

please call 718-435-6515 x 1 or email jmoskovitz@hamaspikkings.org. Work in a great environment, with good pay and 
Well established and reputable NJ (Bergen County) based kitchen and bath design 

showroom for sale, in an affluent and high traffic area. Priced to sell. 
Serious Inquiries please call: 201-290-8415 or email: aharon.lapp@gmail.com 

Established corporate gift company, is looking to hire a sales person for the next 4 months 
with the potential of full time employment. Starting salary is $600 weekly + 3% 

commission. Great potential. Please email: mauricestein@gmail.com

 


