
  
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò 

 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

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

 ä"åî øòá øëùé ø"á ãåã øæòìàïäà÷ é"ð  
ïúç  ä"åîùéô ìùøòä é"ð ã"îäéáá , ñàãàä649 ãøàôãòá  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ì"ðä ã"îäéáá8:00  
 ä"åî óìàåå ïîìæ ø"á àáà íäøáàøòöèéôù é"ð   ç"åî úéááøòáéåèù ïîçð á÷òé áøä à"èéìù 578 Bedford #5  

�������������������     úåðåúç     �������������������  
ö³ìí −ëê ö³ìí íñ×í −ëê 

ä"åî פנחס בנימין יאקאבאוויטש é"ð  יעקב לייב é"ð   ä"åî ברוך יודא גאנץ é"ð  

  íìåàáìàéøòôîéà  
ä"åî ìøòô ìéùðà øùà é"ð  ïéîéðá é"ð   ä"åî ïàîãìàâ ïäëä àâøù ìà÷æçé é"ð  

             úéèøô äðîæä íå÷îá  íìåàáäùî ìàåéå  
ä"åî  ìà÷æçé äùî(ì"øá) ïôøà÷ é"ð  'éîøé ïøäà é"ð   ä"åî ãìòôðéøâ øéàî é"ð  

  íìåàáéáö ñãøô  
ä"åî ישראל אפרים שניטצלער é"ð  יואל é"ð   ä"åî פריעדמאן 'ברוך ארי ä"ò  

  íìåàáìàèðòðéèðà÷  
ä"åî âàöøà÷ ìéååðàæ ìàåîù é"ð  äùî é"ð   ä"åî íéåáìèééè éðéñ íäøáà é"ð  

  íìåàá ñééãàøàô ìçø úéá- é"÷  äòùá òñé ñàá7:15  âðéùàìô/ãøàôãòáî
 ññàø/ãøàôãòáå - ïöðàè ïëàð ÷éøåö 

 

  לביהמ"ד העלמיץ - 5:00בשעה  Middleton 40מביתי  - היום   -הכנסת ספר תורה 
  7:30סעדות מצוה לגומרה של תורה באולם בית רחל בשעה •      4:00עד  2:00כתיבת האותיות משעה 

 יעקב פעקעטע

 היום

  מסיבה שמח תשמח
  בערב  8:00משעה  - South 8th St 108בביתי 

 אליקים געציל קערנקרויט :איך ערווארט אייך פערזענליך צו באגריסן

 מוסדות עוזר דלים בארדישטוב
 פארט ארויס מיטוואך נצבים צוריק  א' סליחות אדער ב' סליחות   - :נסיעה שבת סליחות

   :סנוגרן של ישראל כ"ה תשרי יומדה"ל  של נסיעה ב'
  .$ פאר ביז ראש השנה1000 ,נאון סטאפ קיין קועב צוריק דינסטאג נח12:30פארט ארויס מוצ"ש בראשית 

 212-764-6337 'מארסי טרעוועל'פאר רעזערוועישאן רופט נאך היינט 

 

 

 

µñ−î ó−ë®ò èê¬òîï 

¬"− ñîñê  
ð"¼¾³ 

Sep. 14 ’½ôñ 
'14  

      

#10-301  

 

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

3:30 

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל     
  בית שני - ראדני                       

 



 

 −ëþñêîô¾  êòñ−îî −ô×ìô ñ"®ï êðòêñ -  ðêþëô ñ"ìþ ö³ì - í"¼š³  

−ëþ óíþëê ë”þ ñ−õêš ëš¼−  ö−ñëîñ ð"ëê ñ"®ï - ì"õš³   

 −ëþí¾ô ë” þ½ìòõ  ëî¾¬−þïîêô ñ"®ï ñ¼ðòêô (íêþ¬½îê) -  ¼ð−−ï ¼ñêõ¾ ð−ôñ³  

−ëþ šì®− þï¼−ñê ë”þ ññí  ö−ïêñêîî ð"ëê ñ"®ï ð¼−þõ - è"−þ³  

−ëþ ¾−îî−−õ êèþ¾ óñî¾ô ë”þ −ë® −ñ³õò  öêï¼þëô ñ"®ï ö−þõñ−−í -  ³ôê ³õ¾ ½"ìô - ð"ñþ³  

−ëþ óîìò ëêï ë”þ öþíê  êñê−ëô ñ"®ï ö−−¬¾òþîë -  þïò −òëêí −ëê -  ëîïê ³ðîèê ½"ìô - í"ôþ³   

−ëþ ’−þê ñê−³îš− ë”þ öî¾þè  ó−ñ¾îþ− ,îîêñ½−òê¬½ô ñ"®ï þíñôš - ë"®þ³  

 ----------------  
−ëþ îí−ñê ë þ"í¾ô  ñ"®ï ±−¾õ−ñ–  ê®−þè ð"ëê–  ð−ôñ³þ ’µñô−ñê š½−ïðêþèô ê®îîêþ¬êî – ¾³ê"  

−ëþ í¾ô −ë® ’−þê ë”þ ó−−ì ñê−ì− ñ×−ô ¾îë−¾ï¼ô ð"ëê ñ"®ï š−ë  - ò"¾³  

 öèþêôèê¬òêô - ñîñê ’×  
−ëþ íðîí− ë”þ ¹½î−  êëî¬òô ð"ëê ñ"®ï î¬š½îô -  íðîí− ³î®îõò ½"ìô - "¾ 

 −ëþó−−ì óíþëê ë” þóíþëê ) ö¼−îî ,èþîë¾ñš−ò ð"ëê ñ"®ï šêññêõ (ê¬õê - è"õ¾  

 −ëþ¹ñêîî  ëîëñô ñ"®ï - ê"½³  

−ëþ öî¼ô¾ ë”þ ëš¼− )(íìòôñ ³ñî½ ]þ¾−−þ[  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï ö¼õêšêë -  íìòôñ öô¾ ½"ìô - ð"¼³  

−ëþ šì®− ë”þ µñô−ñê ) ðêþëô ñ"®ï ö−ëîþ (îîêñêšê½ -  êïñ¼ëô ¾"¾í ö³ì -  ð"ñþ³  

−ëþ þï¼−ñê  ¾¼−ðñê¬ ð"ëê ñ"®ï ¾þ−í- î"ñþ³  

−ëþ öî¼ô¾  −î½ê− ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾¬¬êñè -  š−¾ ó"þíô/þõî½ ö³ì ð−ôñ³- ì"ñþ³  

 −ëþó−š−ñê ñ−®¼è ] èþîëôêí ±"ôîð ñ"®ï þ¼èò−ï¼ñ¾ [š−ñ¾¬¼è -  þòñ µîþ¼ ñ¼ë ð−ôñ³ - ½"þ³  
 −ëþí¾ô ë” þë−−ñ ½ìòõ ) þêôñêš ð"ëê ñ"®ï öêôð¼−þõ (öþêôêš -  ½"³× ð−ôñ³ - ½"þ³  

 ----------------  

−ëþ óíþëê ë”þ ö½−ò ñêþ¾−  ö−®î¬¾ô ñ"®ï èþ¼ëò−−îî -  ó−þî×ë ³−¾êþ ½"ìô- ë"¾³  

−ëþ îí−ñê ë”þ ëš¼−  ñ"®ï öê−õîñ -  îí−ñê ëñ ½"ìô - ñ"¾³  

−ëþ í¾ô ’−þê ë”þ ñêþ¾−  ó−ñ¾îþ− ð"ëêè ñ"®ï ðò−−þõ -  ¼¾îí− ³þ¬¼ ½"ìô - î"ò¾³  

 −ëþþ³ñê óíþëê  þ"ëþ−êô ¹½î−  ïê½èþ¼ë’ô þ"îôðê ñ"®ï šêññêõ -  ö³−ê ³òîôê ½"ìô - î"½¾³ 

å øòèòå  èê¬òîï è−òîï ∞56-∞71   �    èê¬òêô è−òîï ∞63-∞74  �    èê¬½ò−ð öè¼þ µ−ñè¼ô ∞57-∞75  

2 days left for clearance 
everything must go!! 

Store Hours: Sunday 12:00-8:00 
                     Monday 12:00 5:00 

Wertzberger Bargain 
161 Clymer St. 

718-782-6025  

EZ Wireless (Metro PCS) 110 Lee Ave. 718-302-1500 
קומט אריין צו די ערשטע כשר'ע סעלפאון סטאר אין ווס"ב און  איר א מליץ יושר פארן יום הדין? זוכט

  .unlimited talk only$ 25האנדעלט זיך איין א כשר'ע סעלפאון פון 
און באקומט א  smart phones, ברענגטס אריין  plansמיר האבן א ערליכע אויסוואהל פון פאונס און נייע 

 ון גענצליך פריי פון אפצאל וכל הקודם זכה (מספר מצומצם)כשר'ע סעלפא

 

  

 

 

 

 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 347-831-5275(מעגליך קליינע חבורה) עקספיערנס אינגערמאן וועט מסיים זיין א מס' א.ד.ג. מיט אייער בחור  א בין הזמנים צו געדענקן

Zeatman Plumbing -  ,917-202-3536ווי אויך טוען מיר עלקטעריק זשאבס    מיר נעמען אן אלע  פלאמבינג דזשאבס, אויפשטאפן סינק    

 rebecca.vazquez@learnitsystems.com היימישע ת"ת אין וומס"ב זוכט 'עקספיריענס' טיטשערס פאר קומענדיגע יאר, באצאלט דורכן שטאט, אימעל צו :
 גוטע געלעגענהייט 347-546-6378רופט  ,חדשים אלט 32ביז  24אויב האט איר וואוטשער'ס פאר אייער קינד פון 

 M&H Com 160 Lee 718-797-2668 מיר פארדינגען סעלפאונס קיין יוראפ/ארץ ישראל  ביליגסטע פרייז
  .נעמט אראפ א דאגה פון קאפ יעדע חודש אנצופילן אייער טעלפאון  ע ספעשעל!!גאיינמאלי

 brand new flip phoneאון באקומט א  automated refill systemסיינט אייך יעצט אויף אויף אונזער  
 917-391-6646/845-637-5367רופט/טעקסט   )55$רעג . ($ 30פאר בלויז 

 347-263-0139גוטע פרייז,   , אין א גוטע צושטאנד, מיט סכך X12 16צו פארקויפן א לייטערס סוכה, 

QuickBooks & Excel Setup - Customized for your needs - 347-533-1762 

 מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,איר קענט איבערלאזן ביים  -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,
 917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 

ë"½ôîî -  347-678-2336קליינע דירה, גרייט אריינצומופן, רופט: דרינגעד געזוכט צו קויפן א 

ë"½ôîî - Therapist looking to rent a suitable office once a week in Williamsburg. call /text 718 207 2226 

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

ë"½ôîî - 3000  .ווי אויך א  - ס"פ קאמערשיל ספעיס עוועילgarage  718-496-4763ס"פ, אויף גרינפוינט עוו. טעקס/רופט  1900ס"פ מיט א יארד פון  1000פון 

ë"½ôîî -  לאזט מעס. 347-927-2523'טע טעג סוכות, גוט באצאלט, 2בעדרום אויף  3געזוכט צו דינגען א 

ë"½ôîî -  3  טע שטאק, 6 ,דירה צו פארדינגעןבעדרום'Lorimer,  :ל.מ. 718-975-3303רופט 

ë"½ôîî -  4  718-522-2746בעדרום דירה מיט א גרויסע סוכה צו פארדינגען פאר גאנץ חודש תשרי, אדער עקסטער יעדע יו"ט 

ë"½ôîî -  718-599-1854/ 718-599-2665רופט:  ,בעדרום דירה פאר חודש תשרי 3- 2געזוכט א 

ö−ñšîþë -  געזוכט צו דינגען אwarehouse  פיס הויעך, מיט א  14ס"פ,  4000 -  2500פון צווישןlift gate :917-682-2196, רופט 

ëîêþèò−ôîñë - רומ'ס מיט א  7ס.פ.  2000  ,עקער לאט¾  אויף א צו פארקויפן א פריוואטע הויזdrive way 10  מינוט
   718-388-1214 ערנסט אינטערסירטע רופט:,  K250 ,$K70$down, גרייט אריינצומופן ,פון ק"י עצי תמרים גייןצו 

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

í"þ öêôîê -  :347-436-5148בעטן צו פארדינגען רופט 

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

Sell My Miles Now is looking to buy large Amex & chase accounts, text/call: 845-521-5837 or email to info@SellMyMilesNow.com 

 646-926-0719קאוסטמער'ס   10ספעשעל דיסקאונט פאר די ערשטע  FedEx, up to 40% discountמיט  ship’nצו  ratesמיר האבן זייער גוטע 

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400 

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

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

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

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances Repair  
HASC CENTER Looking for an ambitious Yungerman to Supervise the Day Hab Program in Williamsburg. 

Experience/knowledgeable in the field of intellectual disabilities. Minimum High school diploma or equivalent 

required.  F/T; Excellent salary + benefits. Call 718 535-1989 or email resume to hr@hasccenter.org 

 917-703-1066רופט געזוכט א דרייווער פארט טיים צו מאכן דעליווערי'ס אינמיטן טאג, פלעקסיבעל שעות, א ווען צוגעשטעלט, 

MY Business Solutions Inc. * Your #1 source for Bookkeeping, Amazon Settlements, Payroll and Sales Tax * 917-676-6022 
 

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
−ëþ ëš¼−  ¾−ò−−ñþîêô ñ"®ï -  ³"þ ð−ôñ³ -  ¬"ôš³³ ê"ð  

 −ëþšì®−  −š−òêñê½ô ñ"®ï −¾þðë - ñ"¾  

−ëþ ñêîô¾ ë”þ šì®−  ñ"®ï íõ− -  íêþô íõ−/þêî³ íõ− ½"ìô - í"ò¾  

−ëþ š−ï−−ê šì®− ë”þ öòìî−  ëîëñë ô"þ ñ"®ï - ê"õ¾   

 −ëþ¹½î− ë” þ¾−ë−−õ óñî¾ô  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï (ì"ëí ñ¾ îëþ) - ì"³  
−ëþ ’−×þë µþ−ë ë”þ š−ï−−ê šì®−  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï êþ−õ¾ -  µþë ¼þï ½"ìô - î"×³  

−ëþ ó−−ì ë”þ ñêþ¾−  þ−ôï−ê ð"ëê ñ"®ï −³¾ëòë -  íñîðèí ³½ò× ½"ìô - è"ñ³   

 −ëþóíþëê ë” þ’−¼¾−  êòïîõ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - ð"½³  

 −ëþóíþëê ë” þ’−¼¾−  êòïîõ ±"ôîð ñ"®ï ±−îîþîí −îñí (−ò¾í) -  š"íñ¾í ð×ò - ð"š³  

−ëþ íðîí− ñ×−ô þ"ë ñê−ì−  ¬þîõšòêþõô ñ"®ï êèò−ë ñ×−ô ö−−ðí íòî×ôí - ìô íðîí− ì× ½" - ñš³ï"  

−ëþ ëîð ë”þ öôñï íôñ¾  ñ"®ï -  êòñ−îîô ê"þèí −ìê - ï"½š³  

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 5:23 
íôìí ±ò 6:35 

¾"þš öôï ¹î½ 9:07 
ê"þè 9:43 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:21 
ê"þè 10:45 

³î®ì 12:52 
íñîðè íìòô 1:29 
íò¬š íìòô 5:13 

í¼−š¾ 7:07 
³"þ 8:19 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ//øéæð 

  .לד  :חכ :מ .דמ  :דמ

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


