
ŀ  
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 

áøä ùéåà éáö à"èéìù á"ñîåå  
            ïà÷ìàåå ã"áà  

êìîéìà ñçðô é"ð  áøä ã"áàá êéðòä ô"á à"èéìù  

 ä"åîøòðéá éáö àáé÷ò á"ñîåå é"ð  ÷çöé óñåé é"ð  ä"åî ïàîãòéøô ìà÷æçé ìåàù á"ñîåå é"ð  

ä"åî øòãðòìãòéøô ìàåîù íäøáà  é"ðé"÷  éòîù á÷òé' é"ð  ä"åî âøòáñééåå ïîìæ íééç  é"ðé"÷  

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

 ä"åî áééì ø"á÷çöé õ"ë é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááíéåáðòèñò÷ øæòìà íééç  é"ð21 Walton (Lee gardens)  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äøåú éøòù165 øòôåä  úéøçù8:30  

 ä"åî éëãøî äùî ø"áéáö êåøá óôàìéô é"ð  
ïúç  ä"åîïàîèåâ ÷çöé äîìù é"ðéúéáá , 274 Wallabout #1-B  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåçìàá9:00  

 ä"åî äîìù ø"áéìúôð øòååàøá é"ð  
ïúç  ä"åîïäà÷ ùéååìàåå é"ðéúéáá , 44 Skillman #1-R  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåìé÷ñ äùî êøá úéøçù ïàî7:30  

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

  
ä"åî øòâðéååòì àãåé íééç é"ð  ïîìæ äîìù é"ð   ä"åî àãðàì áàæ àôéì è"åé éððç é"ð  

  íìåàáìàéøòôîéà  
ä"åî  ìà÷æçéìøòá ø"á ãìòôðéøâ é"ð  ÷çöé é"ð   ä"åî øòååàøá ïåùîù éëãøî é"ð  

  íìåàáäùî ìàåéå  
ä"åî ìàâéèøàô ìàåîù éëãøî é"ð  óñåé é"ð   ä"åî ì÷ðòøô êåøá é"ð  

  íìåàáàâéô ñãøô  
ä"åî ïàîãòéøô óìàåå é"ð  ùøòä éìúôð é"ð   ä"åî ùèéååàáòì ãåã äîìù é"ð  

  íìåàáìàèðòðéèðà÷  
ä"åî éîçð' ïàîøòáòåå éáö é"ð  øéàî é"ð   ä"åî ïäà÷ ãåã é"ð - 'éìàøèñåà  

  íìåàáìèñò÷ æåàø  

  ליםיתקיים אי"ה מנין תה יומא דהילולא של הרה"ק בעל ייטב לב זי"עהיום 

 ויה"ר שזכותו הגדול יגן עלינו 4:00בשעה  - המ"ד הגדול דקיט"ל יבב

 

  ישיבת המתמידים
  ידיעות התורה

 בהנהלת הרב ישראל שלום ווייס שליט"א 

  וואך מסכת מדותמיר הייבן אן בע"ה די 
 און מסכת קינים און דערנאך סדר טהרות 

  דים פאר אלע תלמידים דינסטאג תצאהתחלת הלימו
 917-676-4704פאר איינשרייבען רופט 

בת הגה"ק ר' ברוך מקשאנוב זי"ע אשת הגה"צ ר' אלחנן  מאטל הערצמאןהרבנית שנפטרה היות 
 לא הניח זש"ק נא ללמוד משניות ולהדליק נר ולומר תהילים ויוסף זי"ע 
 718-388-9849נא לצלצל מי שרוצה ללמוד משניות  - Harrison 61בביתה  8:00מנין מנחה בשבוע זו בשעה 

יצא  - הרה"ק ר' שמשון חיים בן נחמן מיכאל נחמני זי"ע  "זרע שמשון"של מחבר ספר   היארצייטחל  היום
וכידוע  -  לאור לכבוד יומדה"ל ספר ילקוט זרע שמשון על ספר תהלים וקונטרס ישעות להשיג בכל חניות הספרים

 347-496-5657לפרטים וושע במותב תלתא בבני חיי ומזוני" "שכל מי שילמד בספרו יזכה לי שמחבר הבטיח:

 Bedford Ave 469 המ"ד בני מרדכי קליוולאנדיב
  ב' מניני שחרית אי"היתקיים שמחים אנו להודיע שהחל מיום ג' הבעל"ט 

 בדיוק,הודו  8:20בשעה  מנין ב'        -       הודו בדיוק, 7:20בשעה  מנין א'

  מרן הגה"ק ר' משה ארי' פריינדדי יארצייט פון געפאלט  כ' אלולאזוי ווי עס 
  האבן מיר פריש איבערגעדרוקט בן הגה"ק ר' ישראל זללה"ה גאב"ד עיה"ק ירושלים ת"ו

  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 
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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      

  



 

 −ëþöôñï íôñ¾ ë” þí¾ô  ±−þ¬½−ë ð"ëê ñ"®ï öêôññîê - ê"®þ³  
 −ëþ¾þ−í −ë®  ïê½è¼þ¼ë ±"ôîð ñ"®ï öêôð¼−þõ öí×í -   

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

−ëþ öî¼ô¾ ëêï ë”þ −ë® í¾ô  ðêþê ð"ëê ñ"®ï þ¼ññ−ô- î"ô¾³ 

 öèþêôèê¬½ò−ð -  ’ïñîñê  
−ëþ öôñï óñî¾ô öþíê ë”þ îí−¼¾− −îñí  èêþõ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí - í"¾ (’ìë ê"−î)   
 −ëþóíþëê ë” þþ¼ë  ö−ñëîñô ñ"®ï - ì"³  

 −ëþšì®− öþíê  êò−îîô ñ"®ï ö−−¬¾òþê - ð"š³ 

−ëþ ñ−îî−−õ ë”þ ñêîô¾  ñ"®ï öêôñ−íê½−ñ ð"ëê  -  ñ"š³  

 −ëþöþíê  þ"ëöî¾þè  ñ−îš ð"ëê ñ"®ï öêôñèò¼ -  öþíê ³−ë ½"ìô - í"þ³  

 −ëþîí−ñê  þ"ëó−−ì í¾ô  ðêðèêëô ñ"®ï -  −ì ¾−ê öëí −ëê -  ¬"−þ³  

 −ëþóíþëê ë”þ −ë® ñêîô¾  ’−þë¬ ,¾¬êšòîô ±"ôîð ñ"®ï ½−−îî -  ¹½î− −þôê ñ¾ îò−šï -  óíþëê ³−þê¾ ½"ìô- ×"þ³  

−ëþ ñêþ¾− µñô−ñê ë”þ ¹½î−  þêèòîê (îîêþëôêð)êòëêï ð"ëê ñ"®ï -  ï"×þ³  

−ëþ −×ðþô ë”þ ¹½î− öè−îëñ¼ò−®êš - êñ−¬½îêô ñ"®ï êþ−õ¾- ï"ñþ³  

−ëþ ’−þê öþíê þ³ñê ë”þ ñêî− ) ñ"®ï ¾¬−îîêš½êô (±ê¾ −îîêñîðõ ,ê®−ñî½ô -  š−ñêô ñ"íþ ö³ì - ê"¼þ³  

−ëþ í¾ô ë”þ ëš¼− óîñ¾  þõî½ ð¼þîõ ê½−¬ ð"ëê ñ"®ï -  þõî½ ó"þíô ½"ìô- ï"¼þ³  

 −ëþöîñîëï í¾ô  þ"ëíôñ¾ öôñï ³î−ñèþô  -  öî¬½îë ññî×í ëþî öîþî¾− ³ñ−íš ð"ëê– î"®þ³ 

å øòèòå  èê¬òêô öè¼þ ∞72-∞85  �   èê¬½ò−ð öè¼þ µ−ñè¼ô ∞74-∞90      �     µêîî¬−ô è−òîï ∞67-∞86  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

    347-623-1687מגיה מומחה, בר אוריין, מוכן לעשות כל מלאכת הג"ה, שיפור הלשון, ליבון הדברים, סידור הענינים וכו', במחירים נוחים, 

 845-248-2335ראדני, רופט:  קיט"ל צו פארקויפן א זיץ אין ביהמ"ד הגדול

 ל.מ. 347-489-0314 , גרייט צו באצאלן,6:45געזוכט א קאר רייד יעדן אינדערפרי פון וומס"ב קיין ב"פ אום 

  646-448-2292עס ווערט געזוכט א כתה ז' מלמד פאר קומענדיגע יאר תשע"ה, פעקסט רעזומעי צו: 

 347-461-7505אכטונג ד' מינים סוחרים, באשטעלט שוין די הערליכע פרישע דערי לולבים, א'א' / א' בהכשר הבד"ץ עה"ח, יעקב יוסף מעלבער 

 COMMUNITY CONSULTING - 517 Flushing 522-0200 צום מאקסימום, צוריק פון קאנטרי מיט א פרישקייט Lease Renewal 8סעקשאן 

 גוטע געלעגענהייט 347-546-6378חדשים אלט רופט  32ביז  24אויב האט איר וואוטשער'ס פאר אייער קינד פון 

 347-541-6228ביהמ"ד שמש פאסטען, מיט א וויין שטיבל פארט טיים, שיינע אינקום פארן ריכטיגן קאנדידאט פענן סט. געגנט 

 845-248-6755פאר באצאלט  ,וואכן, נייע וומס"ב געגנט פארגעצויגן 3'יעריגע בחור פאר די קומענדיגע 16געזוכט אן אכסניה פאר א 

 אזייגער. 1:00מיר וועלן זיין געשפארט אי"ה מארגן דינסטאג צוליב א משפחה שמחה. מיטוואך וועלן מיר עפענען אי"ה  :Eastern Silverמודעה פון  

¾ííð−ëê ³ë -  ווער עס האט איבערגעלאזט אsansa clip 917-627-1535נאכט מאנטאג שופטים ביטע רופן  ביי קארפען'ס וואך 

ë"½ôîî  - WALK-IN CONDO STORE with bsmnt, $475K, $97mo. maint., (J train), Jeff: 646-286-7390 Superior Realty 
ë"½ôîî -  לאזט מעסידש 347-735-9649ס.פ. רופט  500געזוכט א קאמירשעל ספעיס בערך 

ë"½ôîî -  לאזט מעס 347-915-3177, גנטיבעדרום דירה סאוט סייד גע 4צו פארקויפן א גרויסע לעכטיגע. 

ë"½ôîî -  347-661-6014רופט:  ,רומיגע דירה צו פארדינגען 5נייע  

−½òêô - New development: 12 Lane St. 3 min walk to Shoppers Haven and many shuls, 
 large species luxury town houses with front and back yards starting at $599k, 

 Call: 845-782-2425 or email monseycondos@gmail.com 
−½òêô  - 3  ,845-475-3758מיט אפלייענסעס, גרויסע פארטש מיט בעקיארד, צו פארדינגען, ביהכ"ס,  2בעדרום דירה 

−½òêô  -  בעדרומ'ס,  5פלאהר'ס + בעיסמענט,  2צו פארדינגען נייע גראונד פל. דירהParkview/Maple :347-450-2147, רופט 

¾¬−þðêîî -  ,ביה"כ, מיט  5בעדרום'ס,  10הערליכע נייע הויזsauna ,ריזיגע קאך/דיינעט, גרויסע ליווינג רום  ,
 718-486-3861קאפלס,  8ביז  4יינע סוכה געאייגענט פון גרויסע פארטש, הערליכע גראונדס, מיט א גרויסע ש

¾¬−þðêîî -  718-208-9796 , גנט  צו פארדינגען אויף שבתים/סוכותיגרויסע סוכה, אין בעסטן געמיט  ,הויז בעדרומס 5א 

öêôîê - 347-461-7238  ,'טע שטאק7 ,בעטן צו פארדינגען אין א באקוומע דירה אין קרית ברסלב 

šþë −òë ±−òï−îî ³−þš - 011972-54-847-4505/טאג/וואך, רופט א הערליכע איינגערישטע צימער צו פארדינגען אויף שבת  

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

A large Heimishe Company in NJ is looking for an assistant buyer, please Email resume: jackpe24@gmail.com 

Position available for individual with experience in seeking for bids, email resume to: herman2526@gmail.com 

 347-623-2249, $ א שעה30געזוכט א בחור/יונגערמאן צו הענגן צעטליך אין בתי מדרשים אין וומס"ב איין מאל א חודש, 

 917-474-0607רופט:  ,חדשים 3- 2א קאר ליעס פאר  געזוכט איבערצוגעבן

R&R Lumber -  מיר זוכן טויגליכע אינגעלייט פאר די סוכהseason,  :845-537-6111רופט 

 ל.מ. 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  first mortgage, אדער א short saleאויב מאכט איר א 

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

 845-521-5377רופט/טעקסט  Citi Thank You Pointsגעזוכט צו קויפן 

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

Looking for an ambitious yungerman for Day Hab Supervisor  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 

 Credit Maven 347-359-5433פוינטס, רופט:  Delta$ $50,000 און באקומט 1000עפענט א קרעדיט קארד, ספענד  זעלטענע געלעגנהייט!

 347-725-1555א גראסערי אין וומס"ב זוכט א פול טיים ארבייטער, רופט: 

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

Shimons Pharmacy  -  דיסקאונט פאר  10%מיר האבן אsenior citizen  פאר אלעס וואס איז
over the counter, 718-384-0234עוו.  לי 115אין אונזער געשעפט אויף . א יעדן איינציגן טאג 

Offers ending soon!!! 
Chase United - 55k miles after spending 2k. - Ends Tomorrow Sept 2 

 Amex Delta personal & business - 50k after spending only 1k!!! - Ends Sept 8 

Call THE CARD MA$TER 845-243-0738 offers@thecardmasterny.com 
Need short term loan? Ask us about our unique 12-18 months 0% APR program!!! 

  
 

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
−ëþ [ñîê¾ öî¾þè] ¬"î−  öêôõ−ñë”þ ö³ò  êšêþš ð"ëê ñ"®ï þ−ñ¼í −îñí-  ¬"î− ³îõ½î³ ½"ìô -  ð"−³  
 −ëþëš¼− ë” þ¾þ−í −ñ³õò  ö−ñëîñô ñ"®ï -  êšêþšô í"þ −ëþ ñ¼ë ö³ì - ï"×³  
−ëþ ë−−ñ êðî− ’−þê ë”þ šì®−  ±−ò×¼þ ð"ëê ñ"®ï ëê¾ê¬½-  ’−êþ ³ñî¼ ½"ìô - ï"×š³  

−ëþ öî¾ô¾ ó−−ì ë”þ öôìò ñê×−ô  ñ"®ï −òôìò -  öî¾ô¾ ¼þï ½"ìô - ¬"ñš³  

−ëþ −³ë¾ ë”þ  ö−ô−òë êñþîê ð"ëê ñ"®ï ±"× êš¾−ë-  ó−ìê ³ë¾ ½"ìô- õ"š³  

−ëþ í¾ô ë”þ íðîí−  ö¾− öëîê ð"ëê ñ"®ï ±ò−ô -  ±ò−ô ó"þíô ³"î¾ ½"ìô - ê"®š³  

 −ëþñêþ¾− šì®− þ¼í¼õ ±"ôîð ñ"®ï −îñë - ¬îôþê− - ê"×þ³  

 −ëþóíþëê ëš¼− ë (ñþ¼ëê)” þ−×ðþô  ñ"®ï ¬¼òë (èþîë¾ñš−ò) - ì"×þ³  

−ëþ ñê−³îš− íðîí− ë”þ þï¼ñê ö½−ò  ¬îè−½ ð"ëê ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬-  ëñ ë¬−− ½"ìô- è"ôþ³  

−ëþ þ−êô ë”þ ë−−ñ öþíê  −½ê− ,±−îîêš¾êñô ñ"®ï öêô½¼¬¬êè −îñí- î"¼þ³  

 −ëþñêîô¾  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï êðòêñ - í"õþ³  

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 5:11 
íôìí ±ò 6:23 

¾"þš öôï ¹î½ 9:03 
ê"þè 9:39 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:20 
ê"þè 10:44 

³î®ì 12:55 
íñîðè íìòô 1:35 
íò¬š íìòô 5:27 

í¼−š¾ 7:28 
³"þ 8:41 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ//íéøãð 

  כח:  כג. לה. לח:  לט.

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


