
  
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 

 �������������������   éëåãéùí    �������������������  
ö³ìí −ëê ö³ìí  íñ×í −ëê 

ä"åî ùèéååà÷øòá éáö äùî ãåã  é"ðé"÷áàæ ïéîéðá é"ð  ä"åî èòîàñ ìéùòä òùåé á"ñîåå é"ð  

 ä"åîíåìá ìàåîù  é"ðô"á  ìàåé é"ð  ä"åî ùèéååà÷øòá ùøòä äùî  é"ðé"÷  

 ä"åîõ"ë øæòéìà äùî  é"ðé"÷  á÷òé ïøäà é"ð  ä"åî áìòâ ùøòä ãåã  é"ðá"ñîåå  

 ä"åîñåä øéàî íééç  é"ðéñðàî  ïåòîù é"ð  ä"åî ïééèùãìàâ ìãðòî  é"ðé"÷  

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

 ä"åî ìàåé ø"á áééì àãåéñééåå é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááøòâøòáöøòåå 'éøà ïéîéðá  é"ð145 Tayler  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ìèøåî ì"èé÷8:00  

 ä"åî 'é÷æçé á÷òé ø"á óñåé äîìùøòãðéì é"ð  
ïúç  ä"åîâøòáðòèàø äùî ïñéð é"ðéúéáá , 232 Lee (Lynch/Middletown)  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àôàô8:00  

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

ä"åî  ÷àèùðééåå íééç(ïôâ) "ð é- é"÷  óñåäé é"ð   ä"åî ïééèùãìàâ óñåé äùî é"ð  
  íìåàáìçø úéá  

ä"åî øòâøòáãìàâ ïéîéðá é"ð  íäøáà é"ð   ä"åî ïøòèù á÷òé é"ð  
  íìåàáàâéô ñãøô  

ä"åî ïàîãìàâ óñåé é"ð  ìàåé é"ð   ä"åî ãìàååðàù øéàî äùî é"ð  
  íìåàáéáö ñãøô  

 â"äøäïàîééð êìîéìà à"èéìù  
          çøåà úáéùé î"ø íééç - ùäàè  øéàî 'éáåè é"ð   â"äøä íàèùøáìä àâøù ìà÷æçé íäøáà à"èéìù  

                           äîìù úéá úìéä÷ ã"áà  
  íìåàáìèñò÷ æåàø  

ä"åî ïàîøòä øãðòñ é"ð  ìãðòî é"ð   ä"åî ùéåà íäøáà é"ð  
  íìåàá íåéøèà- éñðàî  

áøä ישראל דוב האלצער à"èéìù  משה é"ð   áøä בערנבלאט 'ישראל נחמי à"èéìù  

  íìåàá íééçä øåà- ô"á  

 בהיכל ביהמ"ד בראשוב - 9:30בשעה  - הרה"ג ר' יצחק אייזיק קרשעבסקי שליט"אשיעור הכנה לראש השנה ע"י  "היום"
 *דריקט  718-906-6400 רופט קול הלשון האוק אופ וופאר ליי

 

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

   :כ"ה תשרי יומדה"ל  של סנוגרן של ישראל - 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 

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

  .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 

  כשר'ע סעלפאון גענצליך פריי פון אפצאל וכל הקודם זכה (מספר מצומצם)
 ~~~ 845-537-6000א כשרע פאון רופט:  sponsor'nווילט איר ~~~ 

 

 

 

µñ−î ó−ë®ò èê¬½ò−ð 

ñîñê ê"×  
ð"¼¾³ 

Sep. 16 ’½ôñ 
'14  

      

#10-303  

 

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



Ò

 

−ëþ ’−¼¾− þ¾ê ë”þ ñê−ì−  ëî½îëñîšô ñ"®ï ö−ëîþ -  êòþêôêšô ½"þ ö³ì - ð"¼þ³  

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

 öèþêôµêîî¬−ô - ñîñê ë"×  
−ëþ µîþë  íëî¬þîšô ñ"®ï -  ¹"−þí ð−ôñ³- î"õ³³ ê"ð  

−ëþ ëš¼− ë”þ í¾ô ñ"è½  ê®ò¼èêôë ô"þ ñ"®ï ö−ñîô  - ïò×¾ê −èíòô −ëê - ñ"−þíô ³"î¾ ½"ìô  - ï"õš   
 −ëþëš¼− ë” þñêþ¾−  èêþõô ñ"®ï −îñ ³−ëñ -  −îñ ³−ëñ −"þíô ³"î¾ ½"ìô - î"®¾  

 −ëþì½õ ë” þíòšñê  êòî¬ñê −ô×ìô ñ"®ï -  êðîþë ê"þ ð−ôñ³ -  ì½õ öš³ ½"ìô - è"š³  
−ëþ íôñ¾ ë”þ  ¹ñêîî ö−ô−òë ëî¾¬ò−õ ð"ëê ñ"®ï þ¼ò×êë -  íôñ¾ ñíš− ½"ìô - ê"×š³  

−ëþ öòìñê ë”þ ñêîô¾ ñ−îîòï  ñ"®ï −ïò×¾ê è−®òêð ð"ëê-  íþí¬ −þð½ ½"ìô- ô"š³   

 −ëþ¾−òêô  ¾¬−þï¼ô ±"ôîð ñ"®ï −îñí - ë"®š³  

−ëþ ¹ñêîî ö−ô−òë ë”þ −ë®  ëîëñô ñ"®ï óîñëòí¼¾ -  š½−ñ¼þ¬½ô ê"þ ð−ôñ³ - −"þ³   

 −ëþ¹ñêîî ëêï ë” þ¾þ−í  êšêþš ð"ëêþ ñ"®ï ±"× [ð−½ì] -   
 −ëþ¼¾îí− öþíê óìòô  þ"ëíðîí−  ö³ò ’þ î−ìê ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï þ¼ñðê -  ïòê® −ð−½ìô - î"ñþ³ 

 −ëþ¹½î−  −ñîõ−þ¬½îê −ô×ìô ñ"®ï −òôò - ï"ñþ³  

 −ëþ−ë® ë” þ−ñ³õò  −îëêñ ð"ëê ñ"®ï êþêš -  −"ëí ð×ò - ð"òþ³  

 −ëþñêîô¾  êš½ëþðò½×ñê ±"ôîð ñ"®ï ¾¬−îîêñ¼šòê− - î"òþ³  

−ëþ ½ìòõ ë”þ ðîð ö³ò  š®ò−š ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ (ê®îîêñð−¾) - ê"½þ³   

 −ëþ−×ðþô ëîð ë” þšì®− ê¾îï óñî¾ô  ñîõ−−¬½îòþîíô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ -  íþí¬ñ þîë−ì ½"ìô -  è"½þ³  

−ëþ ëîð þ×¾− þ¼ë ë [¼¾¬þ¼ë]”þ −×ðþô þêô¬ê½ô ñ"®ï þ¼õ−−ñ (êòþîëðò)  - î"½þ³    

 −ëþë−−ñ ’−þê  þ"ëëêï öþíê  −ïèñê -  ð"ëê ¼îîêïðò¼− -  þðò½×ñê −ð−½ì −ñîðèô - ë"¼þ³  

 −ëþñê−þëè ë” þ¼¾îí−  ïðêñ ð"ëêþ ñ"®ï ñêè¼½ −îñí -  ïðêñô ô"ìêþ ö³ì - ë"¼þ³  
−ëþ í¾ô óíþëê ë”þ ñêîòô¼  ¼¾õ½êþ ,ïþîëð¼¾õô ñ"®ï- ì"¼þ³ 

 −ëþšì®− ëš¼− µñô−ñê ë” þ½ìòõ ) ëîò−ð×ê½ô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ (š®ò−š - ì"®þ³  
 ----------------  

 −ëþóíþëê  −òêðêñš−õ¾−õ ð"ëê ñ"®ï ½−îþ¬¾ −îñí - ¾"³  

 −ëþþ−êô ë” þö½−ò  þêîîèòîê ±"ôîð ñ"®ï ê−−ñë - ¾"³  

 −ëþ öî−®òë µîþëþ"ë  −×ðþô öôîê ,ëê−îñô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ - í"¾³ 

å øòèòå  èê¬½ò−ð öè¼þ µ−ñè¼ô ∞56-∞73     �   µêîî¬−ô è−òîï ∞58-∞73   �    èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞55-∞74  

 

 

  זייער הויעך? heating billsאיז אייער דירה קאלט אין די ווינטער? איז אייער 
 free estimate :347-513-3489, רופט פאר א insulatedעס קען זיין אייער דירה איז נישט גוט 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 347-587-0906 כמובא בתש' אבני צדקאינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חמשי תורה און אייער נייע דירה 

 347-357-4832מאנטיסעלאו, רופט: אין  8פאר די אלע וואס באקומען סעק.  "גוטע געלעגנהייט"

 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!

 347-709-3343כט א פול טיים באס דרייווער, רופט: וא מוסד ז

 718-387-2650 פאר הספרים - gift certificatesהערליכע  -רמב"ם פרענקל וכו'  -שו"ע  - טורים  -  מחותנים!

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

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

 M&H Com 160 Lee 718-797-2668 מיר פארדינגען סעלפאונס קיין יוראפ/ארץ ישראל  ביליגסטע פרייז

íð−ëê ³ë¾í - 347-461-1901/917-428-4298 ,געטראפן א שיינע סכום געלט אין קיט"ל ראדני פאליש  

õ"ë -  347-675-4080בעטן מיט א קריב), פארטש, ספרים שטוב   2( 16/55ביי  אויף ראש השנה,צו פארדינגען א דירה 

ë"½ôîî -  347-661-4314, גאנץ חודש תשריבעדרום דירה צו פארדינגען פאר  2א הערליכע גרויסע 

ë"½ôîî -  718-384-8253 'טע טעג סוכות,2 - יוה"ק  - פאר ר"ה צו פארדינגען אין צענטער פון ווס"ב  דירהא 

ë"½ôîî -  917-567-2428, ביטע רופט: 8פאר סעק.  בעדרום'ס 7דרינגד געזוכט צו דינגען א גרויסע דירה, דארף האבן לעגאל 

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

ë"½ôîî -  1* 718-705-4334בעדרום דירה צו פארדינגען, וואלאבאוט/טרופ, מיט פארטש, רופט דירות מארקעטינג  2א 

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

ë"½ôîî -  203-814-9494'שטאקיגע דירה, גרייט אריינצומופן אין די קליימער געגענט, ערענסט אינטערעסירטע רופט/טעקסט 2צו פארקויפן א גאר גרויסע 

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

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

š−¼ñ öêîî½½ññ−í öò−þè/- 347-699-5662הערליכע, ריזיגע, לוקזוריעזע הייזער מיט א סוכה, פאר סוכות, . עוועיל 

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

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

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

ó−ñ¾îþ− -   845-362-6781צו פארדינגען פון ממחרת יו"כ ביז חשון, (לעבן תו"א) בעדרום דירה מיט גרויסע סוכה אין בית ישראל געיגנט  1א נייע  

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

 Credit Maven 347-359-5433קיין א"י בחינם? רופט:  yקרעדיט קארדס באקומט איר א טיקע 2האט איר געוויסט אז בלויז מיטן עפענען 

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 

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 

Ticket to London for $700 - Call: 347-850-4956 

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

Do you have foot pain?  Orthotics  not working? Call Dr. Harry Baldinger, D.P.M. Foot Specialist. Offices in Williamsburg & Monsey 845-425-8686 

 845-202-1110 ,אין א ווערהאוז אין וומס"ג Packagingגעזוכט א געשיקטע בחור צו ארבעטן צו טוהן 

 לאזט מעסידש 347-731-5836רופט:  ,וכט אין א מיליכגע רעסטראונטגעשיקטע ארבייטער געז

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

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
 −ëþîí−ñê ë [ð−½ì]” þí¾ô  êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï þ¼ô¼þš -  ê"þèí ñ¾ îò−šï - ¼"³  

 −ëþñêîô¾ ë” þñðò¼ô  êšêþšô ñ"®ï ½ê− -  ö³òî− ’þ −ëþ ñ¾ îëþ - ê"õ³  
 −ëþšì®− ë”þ ñš¼− ëš¼− ñ"®ï ð"ëêë  ðêþëô -  (¾"îî−ïë) þ¼èþîëôêí −"þ ö³îì - ê"×š³   

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

 −ëþþï¼−ñê ë” þë−−ñ  êòñ−îî −ô×ìô ñ"®ï ½þ¼ï−−ñ - î"ôš³  

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

 −ëþ¼ô¾−ñê þ−êô  íëîðêõ ,íëî¬òô ð"ëê ñ"®ï −òëîþêõ -  −"³×ë ð"î− ’ñí þî®−š ½"ìô - ®"š³ 
−ëþ ëîð ¾−þ¼ë  ë”þ íôñ¾  š½¼ñê ð"ëê ñ"®ï þ¼š®îñ (ñíêš½) - −"þ³  

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

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

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

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 5:25 
íôìí ±ò 6:37 

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

³î®ì 12:50 
íñîðè íìòô 1:28 
íò¬š íìòô 5:10 

í¼−š¾ 7:03 
³"þ 8:16 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

/ïéèéâøéæð 

  לה.  כט: מא: מה.  מה:

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

Solid case 25% off 
--------- 
Wine tasting with hot food 

Thursday 8:30pm - 11pm 

Special 


