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

áøä õéååøåä àãåé à"èéìù á"ñîåå  óñåé é"ð  áøä ùèéååàáòì áééì ïîìæ à"èéìù á"ñîåå  

 ä"åîâéãðéà á÷òé øéàî  é"ðé"÷  éîçð' äîìù é"ð  ä"åî ùøéä ùåáééì 'éøà ïéîéðá  é"ðé"÷  

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

 ä"åîäùî ñçðô íäøáà  
 ø"á'éøà òùåé íééç øòâøòáãìàâ é"ð  

 ä"åî ç"åî úéááéåãðàì ïäëä ãåã  é"ð84 Ross # 2-C  
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù éåùà÷8:10  

 ä"åî íçðî ø"áïåéöðá ïééì÷ é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááïééì÷ ìùøòä  é"ð260 Hewes  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïàøôàù8:00  
 ä"åîóìàåå ìãðòî  

 ø"áìàåîù íéåáðòèñò÷ é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááäèàø éåìä ïøäà íäøáà  é"ð790 Bedford 5 fl.  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå  úéøçù ìèøåî ì"èé÷8:45  

�������������������     úåðåúç     �������������������  

áøä øòáéåèù ùéøòá à"èéìù  ïøäà äùî êìîéìà é"ð   â"äøä øòâøòáðòæàø øéàî à"èéìù  
  íìåàáäùî ìàåéå  

ä"åî ïøäà ÷çöé ïéøâ é"ð  øéàî é"ð   ä"åî ùèéååàáòì äùî ìàøùé é"ð  
  íìåàáàâéô ñãøô  

ä"åî øòâðéæòìù 'éìà óñåé é"ð  øòá 'éòùé é"ð   ä"åî øòáéåìâ àãåé øæòìà é"ð  
  íìåàáéáö ñãøô  

ä"åî הערשל גוטמאן é"ð  קלמן לייב é"ð   ä"åî חיים יודא פערלשטיין é"ð  

  íìåàáìàèðòðéèðà÷  
ä"åî ãðééøô äùî é"ð  äîìù éëãøî é"ð   ä"åî ïäë øéàé é"ð  

  íìåàá õéðæéåå- éñðàî  

 ~  קהל בית משה קאלוב  ~
  הננו להזמין את כל אנ"ש וידידינו שיחי'

  לשמחת השבע ברכות
  כ"ק מרן רבינו שליט"א תנכדשהננו עורכים לרגל השמחה במעון הקודש בנישואי 

 8:30בשעה  -  בית רחלבאולם  - נצו"י' בהיום יום 

 

  הגה"ק ר' משה ארי' פריינדמרן געפאלט די יארצייט פון  כ' אלול -היינט אזוי ווי 
  האבן מיר פריש איבערגעדרוקט בן הגה"ק ר' ישראל זללה"ה גאב"ד עיה"ק ירושלים ת"ו

  ,און מקוה אידן באקומען אין אלע ספרים געשעפטן צו פרקי עבודה, -ספר משה רעיא מהימנא די 
  718-387-3133או לר' בנימין דאסקאל  917-817-0185מכירה הראשית אצל מו"ה יושע עקשטיין 

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

   :ישראלכ"ה תשרי יומדה"ל  של סנוגרן 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 

 

 

èê¬òêô µñ−î ó−ë®ò 

’× ñîñê  
ð"¼¾³ 

Sep. 15 ’½ôñ 
'14  

      

#10-302  

 

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



 

−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  

 öèþêôèê¬½ò−ð - ×ê" ñîñê  

−ëþ îí−ñê ë [ð−½ì]”þ í¾ô þ¼ô¼þš  ñ"®ï êòñ−îî ±"ôîð - ê"þèí ñ¾ îò−šï  - ¼"³  

−ëþ ñêîô¾ ë”þ ñðò¼ô ½ê−  ñ"®ï êšêþšô - ö³òî− ’þ −ëþ ñ¾ îëþ  - ê"õ³  
−ëþ šì®− ë”þ ñš¼− ëš¼−  ðêþëô ñ"®ï ð"ëêë -  (¾"îî−ïë) þ¼èþîëôêí −"þ ö³îì - ê"×š³   

−ëþ ö³òîí−  ë”þ ö³ò ¼¬ò  ñ"®ï ±¬−¾ë−−ê î"íê ð"ëê - ½"ìô ¾ëð ³îþ¼−  - ð"×š³  

−ëþ þï¼−ñê ë”þ ë−−ñ ½þ¼ï−−ñ  ñ"®ï êòñ−îî −ô×ìô - î"ôš³ 

−ëþ šì®− ñêõþ ë”þ öþíê ®ï î−êô"ñ -  þ−ôï−ê −òëþô - ìô"½ −í −¾þ¾"ó  - ¼"š³  

−ëþ þ−êô ¼ô¾−ñê  íëîðêõ ,íëî¬òô ð"ëê ñ"®ï −òëîþêõ-  ½"ìôþî®−š  ð"î− ’ñí −"³×ë - ®"š³ 
−ëþ ëîð ¾−þ¼ë  ë”þ íôñ¾  (ñíêš½)š½¼ñê ð"ëê ñ"®ï þ¼š®îñ  - −"þ³  

−ëþ ñê−þï¼  ¬−−þëþ¼ëê ñ"®ï èþîë¾¼þõ ±"ôîð -  ¬¼òë ô"þ ð−ôñ³ - ë"òþ³  

−ëþ ìò ë”þ ñ×−ô ñê−ì− ¾¬−îîêò−ëêþ  ñ"®ï êîîêðê¾ ð"ëê -  ìò −ô ½"ìô - ê"½þ³  

−ëþ −ñê êèþ¾’  ñ"®ï êîîêðê¾ ô"þ - ê"½þ³  

−ëþ ’−¼¾− þ¾ê ë”þ ñê−ì−  ö−ëîþ ñ"®ïëî½îëñîšô  -  êòþêôêšô ½"þ ö³ì - ð"¼þ³  

 −ëþšì®− ëþ"  óíþëê  ñ"®ï −ïò×¾ê ®"ñ¾êþí - −ô×ìô  ó−ñ¾þ− ó−ðþõ½– ìô ¬õ¾ôñ öòî× ½"– í"¼þ³ 

å øòèòå  èê¬òêô è−òîï ∞63-∞72  �    èê¬½ò−ð öè¼þ µ−ñè¼ô ∞56-∞76     �    µêîî¬−ô è−òîï ∞56-∞73  

מספר מצומצם צום ערשטן מאל אין וויליאמסבורג וועלן מיר אי"ה אריינברענגן א  -  בשורה טובה
כדי זיך צו פארזיכערן א אתרוג מהודר לאזט א  - קאליפארניע אתרוגים", -מהודר'דיגע "תימן'ע 

 (מיר ווען אי"ה בקרוב צוריקרופן די אלע וואס האבן שוין געלאזט א מעס.) 631-532-7613ש אויף מעסעד

 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 347-721-4171. סגולה לשמירה לפרנסה ולהצלחה וכ"ט הייליגן חתם סופר זי"עא בלאט בכתי"ק פונעם  ערב ראש השנה כאפט אריין א סגולה!

    yweiss86@gmail.com/  347-717-4523היימישע דרייווער אין ארץ ישראל, גוטע און פארלעסליכע סערוויס, ספעשל פרייז פאר תשרי, ישראל ווייס 

 ל.מ. 347-461-2302אצונעמען א כלי קודש פאסטן, רעפרענס עוועיל.  א יונגערמאן א בר הכי מיט עקספיריענס איז גרייט

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

  845-659-3130צו פארדינגען פאר ימים נוראים אין קיט"ל ראדני א מענער זיץ אין פארן באלעמער אויך א פרויען קארנער זיץ אויף דרום זייט, רופט 

 347-534-8847: א אויבן אן זיץ אין ביהמ"ד הגדול קיט"ל ראדני צו פארדינגען פאר די ימים נוראים, רופט

 rebecca.vazquez@learnitsystems.com היימישע ת"ת אין וומס"ב זוכט 'עקספיריענס' טיטשערס פאר קומענדיגע יאר, באצאלט דורכן שטאט, אימעל צו :

 609-738-0732און טראק ווען נויטיג, מוז זיין א בעל חשבון, רופט  hi-loארבעטער, דארף קענען דרייוון  דיגער ווערהאוז'געזוכט א טויגליכע אחריות

 וכל הקודם זכה 917-623-0486שמש, רופט  /א ביהמ"ד זוכט א גבאי  -ניי ווס"ב 

ë"½ôîî -  347-578-4145 פאר יו"ט סוכות הבעל"ט, צו פארדינגען און צענטער פון וומס"ב צו פארקויפן אתרוגים שטובער 4א פלאץ פון 

ë"½ôîî -  לאזט מעסידש 718-384-7463א.ד.ג. רופט:  גאייגענט צו פארקויפן אתרוגיםפלאץ אויף ראדליטש סט.  צו פארדינגען 

ë"½ôîî -  718-963-4847אויף ראדני סט. רופט:  פאר ר"הבעדרום דירה צו פארדינגען  2א 

ë"½ôîî -  718-344-8910 :רופט 'טע טעג סוכות,2פאר בעדרום דירה  2געזוכט צו דינגען א 

ë"½ôîî -  טע טעג 2בהכ"ס פאר  4בעדרום דופלעקס דירה מיט גרויסע קאך/דיינונג רום,  5צו פארדינגען א גרויסע'
 718-782-0224וכל הקודם זכה, (סאיז דא ברעטער, מ'דארף אליין אויפשטעלן די סוכה) אויך מעגליך גאנץ סוכות,  סוכות,

ë"½ôîî -  718-388-5802: פון ערב יוכ"פ ביז נאך סוכותבעדרום דירה אין אלט וומס"ב  2געזוכט א 

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

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

ë"½ôîî -  718-384-7726רומיגע אפיס צו פארדינגען, מארסי/לארימער געיגנט, רופט:  2א 

ë"½ôîî -  917-660-4850ס"פ לאט.  2400ווי אויך א  -פארק/קענט, (גוט פאר א סטאר וכדו'), ס"פ קאמערשאל ספעיס,  2400צו פארדינגן 

ë"½ôîî -  דרום דירה פון בע 3- 2געזוכט אOct. 1  ביזOct. 21 :917-903-2969, ביטע רופט 

ë"½ôîî -  .917-567-2428, ביטע רופט: 8דרינגד געזוכט צו דינגען א גרויסע דירה, דארף האבן לעגאל א בעדרום'ס פאר סעק 

ë"½ôîî -  4 718-483-2309 ,טרופ, גרויסע פארטש כשר לסוכה/לאבאוטאוו ,רומיגע דירה צו פארדינגען פון יעצט ביז חמשה עשר בשבט 

ë"½ôîî -  718-930-5601בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען, ביטע רופט:  1שיינע 

 −½òêô-  #71861  641-715-3800  ,אויפגעפיקסטע בעיסמענט עיוועל. פאר שבתים יו"ט א.ד.ג. וועסט סייד  יגערומ 2נייע 

 −½òêô-   845-352-2070על) (סוכה איז עוועיליברומיגע דירה אין הארץ פון מאנסי צו פארדינגען פאר די ימים טובים,  4א 

½ñ−š½¬¼š -   רומיגע מאטעל פאר  20שיינעGroups/Shabatons .845-397-7870. אויך עוועליבעל פאר סוכות   familyshabaton@gmail.com 

¾ïð−þðêîî -  ,718-486-3861ביה"כ, גרויסע סוכה, הערליכע גראונדס, נאנט צו אלעם מנין, מקוה, גראסערי,  2בעדרום'ס,  5הערליכע נייע הויז 

š−¼ñ öêîî½/½ññ−í öò−þè- 347-699-5662 הערליכע, ריזיגע, לוקזוריעזע הייזער מיט א סוכה, פאר סוכות,. עוועיל 

í"þ öêôîê -  347-461-7238 'טע שטאק,7בעטן צו פארדינגען אין א באקוומע דירה אין קרית ברסלב 

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

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

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 

 347-622-2157אין א גראסערי אין וומס"ב, רופט:  registerגעזוכט א מאן אדער פרוי צו ארבייטן ביי א 

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

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

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

 

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

 

 
 

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
−ëþ íðîí− ë”þ ¹½î− î¬š½îô  ñ"®ï êëî¬òô ð"ëê - íðîí− ³î®îõò ½"ìô  - ò"¾  

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

−ëþ ¹ñêîî  ñ"®ï ëîëñô - ê"½³  

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

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

−ëþ þï¼−ñê ¾þ−í  ñ"®ï¾¼−ðñê¬ ð"ëê - î"ñþ³  

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

−ëþ ó−š−ñê ñ−®¼è í ±"ôîð ñ"®ï þ¼èò−ï¼ñ¾ [š−ñ¾¬¼è] èþîëôê -  þòñ µîþ¼ ñ¼ë ð−ôñ³ - ½"þ³  
−ëþ í¾ô ë”þ ë−−ñ ½ìòõ  þêôñêš ð"ëê ñ"®ï öêôð¼−þõ (öþêôêš) -  ½"³× ð−ôñ³ - ½"þ³  

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

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

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

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 5:24 
íôìí ±ò 6:36 

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

³î®ì 12:52 
íñîðè íìòô 1:28 
íò¬š íìòô 5:11 

í¼−š¾ 7:05 
³"þ 8:17 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ//øéæð 

  לד:  כט. מא. מד:  ה.מ

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


