
   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

 ä"åîùéô ïúð á"ñîåå é"ð  ìãðåæ êåðç é"ð  ä"åî ùé÷ äùî  é"ðô"á 

 ä"åîáìòâ ìãðòî ìàøùé  é"ðé"÷  ìùøòä é"ð  ä"åî õèøàååù ÷çöé ïúð  é"ðé"÷ 

 ä"åîøòùéô ìà÷æçé  é"ðô"á  ÷çöé ìàåé "ðé  ä"åî ÷éðéá íåçð á"ñîåå é"ð 

    èëàð êàåå      

 ä"åî íäøáà ø"á ìàéøæò ìàéçéøòáéåìâ é"ð  ä"åî ç"åî úéááïééèù éåì ïéîéðá  é"ð146 Middleton #5-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ã"áàøä7:30 ÷åéãá 

 ä"åîùèéååà÷ôòì äðåé é"ð  
        ø"áä"ò ãåã ìàåîù  

ä"åî ç"åî úéááìàâåèøàô äùî  é"ð165 South 9 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àøèééð7:45 

 ä"åî ìãåé ø"á òùåéøòùéô é"ð  ä"åî ç"åî úéááíéåáìèééè àôéìé"ð.547 Bedford Ave  äòù ãò11:00 ÷åéãá  
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ã"áàøä7:30 ÷åéãá 

"åî ä ìëéî òùåé óñåé ø"á ìàéøæòøäòù é"ð  ïúçä"åîïàîôéå÷ àôéì óñåé é"ðéúéáá , 133 Gerry 2 fl. 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àìæàø7:45 

îò−ïêí èê¬òêô 

−þ¾³ ’ì Sep. 21 ’½ôñ 

#12-5 

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  



  באלו ימי הרצון בקשו רחמים מרובים עבור
 לרפואה שלימה בתושח"י חנה בתי'בן  ישעי'הרה"ח ר' 

 347-927-2213נייטרא אברכים וחתנים הרוצים להרשים לזמן הבעל"ט נכון להרשים כולל בית יונה ד
 קודם י"ג מדות כדי לסדר החבורות והלימידים על היותר הטוב חבורה א' מתחילין כעת יו"ד ח"א

 פארנט פון דינוב ביהמ"ד 8:00ביז  1:00כפרות צענטער היינט פון 

 הדיןקויפטס אייך איין זכותים פארן יום 
 אן עלנדע יתום דארף גיין אונטער די חופה ר״ח חשון. ואין בידו פרוטה.

דעטאלן אין קורצן; דער חתן׳ס טאטע איז ל״ע נפטר געווארן ווען ער איז געווען גאר יונג. זיין מאמע האט נאכאמאל חתונה געהאט. 
אן האט די השגחה געפירט אז מיר האבן זיך יאר. ד 16דער שטיף טאטע האט אים ארויסגעווארפן פון שטוב אלט זייענדיג 

סעודה א שבת הכנסת אורחים איז געווארן יעדן איינציגע מאלצייט פון יעדן שבת, יו״ט, וכדומה.  1אנגעטראפן מיט אים. און פון 
טובה ומצלחת יאר צוריק. יעצט איז ער בשעה  2זיין מאמע איז ל״ע נפטר געווארן און א שווערע קאר עקסידענט אין בארא פארק 

א חתן געווארן מיט א גיורת. דאס טייערע  בחור׳ל האט נאך א גוטן טאג אין זיין לעבן נישט געהאט. טייערע אידן מיר מוזן אים 
 718-855-5310פרידמאן : יין אייער ברייט הארציגע נדבה צוהעלפן!! כביכול איז דער מחותן דא פון ביידע צדדים. שיקט אר

127 Wallabout St. 11206 - make checks payable to cong. Techiles mordechai  

  ביהמ"ד דינוב

77 Wallabout St.  
right entrance  

  כדי אייך בעסער צו סערווירען
   בראשוב/דינוב מקוהדי האבן זיך צוזאמגעשטעלט 

  וועט אי"ה זיין אפען מיט פארברייטערע פלאץ/שעה'ןעס 
  1:00ביז  7:30פון מארגן  - 12:30ביז  8:00פון  היינט נאכט

  הנהלת ביהמ"ד דינוב/בראשוב-גמר חתימה טובה 

קהל בית יוסף צבי 
 ראסס 135 שינסקיאוד

  די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפען
שארף 12:30ביז  9:00פון  מארגן עיו"כ - 12:00ביז  8:00פון  היינט נאכט

  ד'קלעסאן ביהמ"ד
   פרענקלין 160

  וועט אי"ה זיין אפעןדי מקוה טהרה 
  שארף 12:00ביז  9:00פון  מארגן עיו"כ - 12:00ביז  9:00פון  היינט נאכט 

מקוה טהרה
  דקיט"ל

   מיר זענען אפען לכבוד יו"ט
  כתיבה וחתימה טובה - 8:00פון  עריו"טמארגן  -  11:45ביז  היינט נאכט

  ביהמ"ד סעליש
  קאר, פארקבעדפארד 

, 12:30ביז  8:15פון  היינט נאכטדי מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפען 
  Bedford 808אריינגאנג פון  - שארף, 12:30ביז  9:30פון  צופרי מארגן

סטראזניץ  ביהמ"ד
   Bedford 440 סאוט סייד

  וועט אי"ה זיין אפען בורות) 2( די מקוה טהרה
   1:30ביז  8:45פון  מארגן עיו"כ - 11:00ביז  8:45פון  היינט נאכט

  גמר חתימה טובה - גוטע און שנעלע סערוויס 

 ביהמ"ד קיט"ל מורטל
  12:00ביז  9:00פון  מארגן עיו"כ - 12:00ביז  8:30פון  היינט נאכטדי מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפען  בעדפארד עוו.)867(אריינגאנג פון

 אלחובמקוה טהרה ד'ב
446 Marcy Cor. Flushing  12:00ביז  9:15פון  מארגן עיוכ"פ 12:00ביז  8:30פון  היינט נאכטוועט אי"ה זיין אפען די מקוה 

  ,7:50&  5:35קאר. מורטל פארד ן בעדופ ,צום ציוןבאסעס  2וועט פארן  עריו"כ
   ,7:53&  5:38ראטליטש  -  ,7:51&  5:36באוט אוואל .קארפארד בעד

   8:05&  5:50הופער  .ווייט קאר -   8:03&  5:48קליימער  -. 8:00&  5:45העכער די הייוועי 
 718-782-5566  ,$ ראונד טריפ25 , 10:35&  8:10צוריק 



 646-398-2383פארט ארויס נאך סוכות צוריק ער"ח חשון פאר פרטים  -  נסיעה קדושת לוי/חתם סופר/ בוטשאטש רב
  לאזט א  מעסעדש 303עקס.  347-702-5447 רופט:א חסידישע ישיבה זוכט א קעכער, מוז האבן א קאר. ביטע 

  $347-878-5152 לשבוע. מתחילין יו"ד ח"א סי' צ"ב. נא להשאיר מודעה 150כולל חשוב מקבלים עוד מספר מצומצם אברכים חשובים מצוינים בתשלום 

 347-452-4554עוועיליבל א בעל תפלה פאר יום הקדוש. רופט: 
 718-734-7955 :רופט שויןרפאסען די גאר וויכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון  תורת הבית, קיינער וויל נישט פאחתנים! 

 ל.מ. 203עקס.  718-254-8005היימישע ת"ת אין ווס"ב זוכט ענגלישע טיטשערס, אנצוהייבן נאך סוכות, זייער גוט באצאלט דורך די שטאט, רופט 
 בברכת גמר חתימה טובה 718-782-3138טע טעג יו"ט סוכות, ג) שמחת תורה. ש: א) יוה"כ, ב) ערשהא באס קיין קרית טא

 917-692-0605 :יגע דיינונג רום טיש, שיינע קאנדישען, רופט'סיפ 6אוועקצוגעבן א 
  דיסקאונט 10%הערליכע קיטלעך פאר גרויסע אויסוואהל פון  - Marcy 279רובינפעלד'ס 

 347-668-3946, רופט stepsה וואס ווערט געבויעט אויף פוס סוכ 8פוס ביי  3צו פארקויפן א 
 347-793-4057רופט  .פראדוקטן לכ' יו"ט GLUTEN FREEהיימישע   

  845-352-2165, פאר א דירה אין וומס"ב אויף שמחת תורה. Gwen Ln. (Monsey Blvd. area)געזוכט צו טוישן א שיינע באקוועמע דירה אין מאנסי אויף 
ë"½ôîî -   347-432-6637'טע טעג סוכות, בעדפארד/פארק געיגנט. רופט: 2א דירה צו פארדינגען פאר 
ë"½ôîî -    718-637-1725'טע טעג סוכות. 2אויך/אדער פאר  -בעדרום דירה מעגליך מיט א סוכה צו פארדינגען אויף סוכות  4א באקוועמע 

ë"½ôîî - לאזט מעס. 347-461-4497כות. רופט: געזוכט צו דינגען א דירה מיט א סוכה פאר סו 
ë"½ôîî -  718-384-2930בעדרום דירה פאר ערשטע טעג סוכות. רופט:  2צו פארדינגען א  

ë"½ôîî -  845-445-2196מינוט צו ראדני. רופט  5בעדרום דירה פאר די צווייטע טעג סוכות,  2געזוכט צו דינגען א ריינע 
ë"½ôîî -  347-423-6341רופט:  ,עדרום דירהב 4- 3געזוכט צו קויפן

ë"½ôîî³"ìô¾/ -  845-783-3605, ביטע רופט פאר שמחת תורה בעטן 8געזוכט צו דינגען א גוטע דירה מיט 
ë"½ôîî -   347-661-2332 (אויך ביז ר"ח כסלו)בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען פאר ימים טובים,  2א 
ë"½ôîî -  לאזט מעס. 978-219-9626דירה אויף סקילמאן/דיקאלב. רופט: בעדרום  4צו פארדינגען א 
ë"½ôîî  -  בעדרום דירה אויף  2א הערליכעVernon Ave .לאזט  917-498-6435. צו פארדינגעןdetailed .מעס 

 −−òë"½ôîî  -  146הערליכע אפיסעס צו פארדינגען Spencer St,   :917-642-1401רופט 
 −½òêô- Brand new, Spacious 3 bedroom apt. for rent. Central a/c, 2 full baths, porch. 845.517.4732 
 −½òêô-  א פרייוועט הויז צו פארדינגען אין די בעסטע היימישע געגענט פוןChestnut Ridge walking distance to Monsey.  845-274-2379רופט 
 −½òêô-  845-274-2379שיינע פרייוועט הויז צו פארדינגען, רופט

 −½òêô-  אbrand new  סעמיattached  :845-499-9926הויז צו פארקויפן אין די בעסטע געגענט, רופט 
 −½òêô- For rent a beautiful 4 bedroom privet house, 2 full bath, big porch and private grounds, driveway, ready to move in, 206-312-0059 

  , היימישע געשמאקע אטמעספער,Chelate Hotelקומט פארברענגט דעם יו"ט סוכות אין די 
 718-259-2590 - מיר זענען אפען גאנץ סוכות  - רייכע מאלצייטן, מקוה אויפן פלאץ,

¾ïð−þðêîî\³î×î½-  בעדרום דירה מיט אלע צוגעהערן, סוכה,  3נייע הערליכעlinen:718-486-3861 , רופט 
 ³î×î½½ñ−š½¬¼š −ð ö−ê -  רום מאטעל צו פארדינגען סוכות מיט א גרויסע סוכה פאר  20שיינעGroups.   845-397-7870   familyshabaton@gmail.com 

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

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  
 (אויפפיקן פון ב"פ) 718-755-8972דיינעט סעט אלעס זייער גוטע קאנדישן -בענקלעך  10דיינוג רום טיש מיט -  awning 15*20 - 13*9צו פארקויפן לייטער'ס סוכה 

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

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

  :פאר אלע אייערע סוכה געברויכן
  טישן, בענק, בענקלעך בעטן, וכדו'

 וי אויך א פול ליין פון נוי סוכהו
  שעה נאכן זמן 2ן פון עיו"כ וועלן מיר זיין אפ מוצאי -אפען טעגליך שפעטע שעות 

Homery 
34 Franklin Ave. 

(cor. Flushing) 

718-609-9090 

New Location 
 75 Spencer St.  
347-704-3000  



 

 −ëþñ−¾¼í ¼¾î− óíþëê ë” þëš¼− šì®− ) ö−ñëîñô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ (êñê−ë -  óíþëê ³î¼î¾− ½"ìô - è"®þ³  
 ---------  

 −ëþöî−®òë íôñ¾ ë” þ ê¾îï óñî¾ô ’−¼¾−−š½þ¼îî¬  ñ−ëîòþ¼¾¬ô ñ"®ï - ¾"³  
 −ëþíðîí− ñê−³îš− ë” þñêîô¾  ëî−ðþêë ð"ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí - ñ"¾³  
 −ëþí¾ô ë” þþ−êô  îîêñïêš ð"ëê ñ"®ï ìšîþ - ð"ñ¾³  
 −ëþþ¾ê −×ðþô ë” þþ¼ë þ×¾−  ±−òïêþ¬½ô ñ"®ï ó−îëò¼ïêþ - ê"ò¾³  

 öèþêô èê¬½ò−ð- −þ¾³ ’¬  
 −ëþ êò³íêë−š¼  öë¹½î−  ñ"®ï -   õ"³³ ê"è (−þ¾³ ’− ê"−î)  
−ëþ êò³í þï¼ñê þ"ë öî¼ô¾  ñ"®ï −êìî− þë-  (ñîñê í"× ê"−î)  

 −ëþóíþëê ë” þñêîô¾  êñ−¬ñî¬ô ñ"®ï íîšêòñê - ë"š  
 −ëþ½ìòõ ë” þ³òî−ö  èêþõ ð"ëê ñ"®ï - î"òþ  
 −ëþóíþëê ë” þëš¼− ] ðþõ½ −ñîèô ñ"®ï ¼ë½ [ð−½ìí -  þîôí þîþ® ½"ìô -  õ"þ (’− ê"−î)  
 −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þñê−ì−  ëîëñ ð"ëê ñ"®ï - ¬"ò¾ (¬"−ë ê"−î)  

 −ëþó−−ì ë” þ−ñëê óíþëê  ëî¬ò¼ô−ñšô ñ"®ï þ¼ò−ëôîè −îñí (óíþëê öèô) - ¬"ò³  
 −ëþíòî− ë” þîí−ñê  èêþõ −ñîðèô ñ"®ï þõî½ðòêñ -  íšð® ñ−¼ô ³"î¾ ½"ìô - è"¼³  
 −ëþñ×−ô ñê−ì− öþíê ë”þ ¹ñêîî ö−ô−òë  èêþõô ñ"®ï êþ−õ¾ -  êëþ ’−ñê −ìê -  ó−¾îðš ó−ô ½"ìô - ð"õ³ 

 −ëþ’−¼¾− ë” þóñî¾ô öþíê  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï - è"®³  
 −ëþ’−ñê ë” þ −ë® êòñ−îîô ñ"®ï ½¼ñ¼½¼õ - ê"ñš³  
 −ëþóíþëê ë” þšì®− ëš¼− ) ñ"®ï ±−îîþîí (ö−ñëîñô íïîì - ¼"š³  
 −ëþóìòô ñêõþ ë” þîí−ñê  (êšêþêô) ½êõ −ô×ìô ñ"®ï −³õþ®í - è"þ³  
 −ëþóíþëê  ±−−íðîõô ñ"®ï - ì"þ³  
 −ëþë−−ñ ’−þê í¾ô ë” þöþíê  ¼−îî−ê ð"ëê ñ"®ï −š½ò¼ðîþè -  −š½ò¼ðîþè ¼"ìþ ñ¾ îò−šï - ì"−þ³  
 −ëþñ×−ô ñê−ì− ë” þí¾ô öþíê  −êñ½êîî ð"ëê ñ"®ï ¾−ë−î¬ (½ê−) -  ¬"î−î³/ì"ëí ¼ïèô - ì"ñþ³  
 −ëþêš®þ−í −ñ³õò ë” þ±þõ ëš¼−  ¬þ¼õ®êþ ð"ëê ñ"®ï öêôþ¼ëñ−ï −îñí - ì"òþ³  
 −ëþñê×−ô ë” þ í¾òôêï¼ô ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëðñêè - þî¬ -  è"ôþ −¾îð−ìî ³î¾þð ½"ìô - ë"½þ³  
−ëþ öêô½îï þï¼−ñê ë”þ ñ¾−õ ó−þõê −×ðþô  þõî½ ¾šêõ ð"ëê ñ"®ï -  þï¼−ñê ¬îšñ−/þõî½ ¬¼ ½"ìô -  è"½þ³  

 −ëþ’−¼¾− ñê−ôìþ− ë” þþï¼−ñê óíþëê  −š½òîðï ,ëîš−ñ ð"ëê ñ"®ï èþ¼ë®ò−ô - î"½þ³  
 −ëþíðîí− šì®− ë”þ êšñ¼ô¾ ñêîô¾ ó−−ì  ëîëñô ñ"®ï ½’šñ¼ô¾ -  šì®− ³−ë ½"ìô - î"½þ³ (’−ñ ¾"ô¾í−ë)  

 −ëþë−−ñ ’−þê  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï - ïèô èêþõô ñ"þíô ¼ - ¬"½þ³  
 ---------  

 −ëþþï¼−ñê ¹½î− ë” þ½ìòõ  óîðêþô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ (š®ò−š) - è"¾³ 
 −ëþëêï šì®− ë” þó−−ì  š½−þëô ñ"®ï š−¾¬−−îîêñê½ −îñí -  ï"−þèí - ×"¾³ 

å øòèòå  èê¬òêô è−òîï ∞61 -∞74       èê¬½ò−ð è−òîï ∞60 -∞74        μêîî¬−ô è−òîï ∞63 -∞79  

212-444-9955
 −ëþ−ñ³õò ë” þöþíê  ñêþêò ð"ëê ñ"®ï μêëþ¼−îê öí×í-  èêþõô ñ"þíô ð×ò- è"½³ 

 −ëþíðîí− ë” þöôñï íôñ¾  ñ"®ï ±"×-  ±"ï ëš¼− ’þ ö³ì- ¬"¼³ 
 −ëþ(ñêþ¾−) μîþë ë” þöôñï þîê−ò¾ (óíþëê) 
 −ëþí¾ô  ê¬¾îš ð"ëê ñ"®ï îš½−þõ-  í¾ô ñ¾ î−ð− ½"ìô- ì"½š³ 
 −ëþóíþëê  êòðêþîíô ñ"®ï- è"¼š³ 
 −ëþþ½−ê ñêþ¾− ë (?î−ëê ¾"¼)” þþ½−ê ñêþ¾−  ëî®þêõ ð"ëê ñ"®ï-  ì"õš³ 
 −ëþëîð ëêï ë” þ šì®−]í×í [¹−þì ëî¾¬ò−õ ð"ëê ñ"®ï ¬þîõêõêþ ö-  è"®š³ 
 −ëþìò ë” þ−×ðþô  ¾¬−îîê×¼ñô ñ"®ï-  ö−ñþêš íôñ¾ ’þ ð−ôñ³-  è"®š³ 
 −ëþö½−ò þï¼ñê ë” þí¾ô )
 −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− ë” þ öôìò
 −ëþ¹½î− ë” þ¾−òêô óìòô  êšêþš ð"ëêþ ñ"®ï- ð"õþ³ 
 −ëþöî¼ô¾ ë [š−ð®í]” þöêô½îï þï¼−ñê ) 

þì¾í ³îñ¼5:30
íôìí ±ò6:42

¾"þš öôï ¹î½9:09
ê"þè9:45
íñõ³ öôï ¹î½10:22
ê"þè10:46

³î®ì12:49
íñîðè íìòô1:26
íò¬š íìòô5:05

í¼−š¾7:55
³"þ8:08

 
 
 

חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן



  סוג א' נקי לגמרי - נייע שיפמענט -אתרוגי מאראקא-שלמה בר שושון
 646-209-8103 ראסס 135ביהמ"ד דושינסקיא טעגליך אין  

   פאר זייער צוגענגליכע פרייזןאויך מיט פיטום'ס  יאנעווע אתרוגים
  347-898-3683 - 11:00ביז  4:30פון ווילסאן (למעלה בעז"נ)  144ביהמ"ד טאהש 

 האלסעיל/ריטעיל-אתרוגי אסייג
67 Lee Ave. (bsmnt)   אונטער Eastern Silver  

  AM1:00 ביז AM8:00שעות: פון 

929-320-8005 /347-709-0612

  אתרוגי
  באדוש

ווי אלע יארן, וועלן מיר אי"ה אויך דאס יאר האבן א הערליכע 
  .ם, גידולים יפים ונקייםאויסוואהל פון ריינע מאראקאנע אתרוגי

  ראדני 144 ביהמ"ד אמשינוב -שמעון באדוש 

 347-585-6136 10:00עד  3:00, בכל יום  משעה לי 67אתרוגי תימן חזון איש ועוד,  קאליפארניע, בביהמ"ד סאלקא 

917-514-5149    11:00ביז  4:00פון   -  ביקסאד'ער ביהמ"ד-מאיר וויינבערגער'ס אתרוגים

  ;פרדס האתרוגים  ;
    (אויך מיט פיטום)הערליכע יאנאווע אתרוגים  •

 שנעלע העפליכע סערוויס •     -     הערליכע פרישע דערי לולבים •
  ביינאכט 11:00נ.מ. ביז  4:00טעגליך פון  -אין מאביל פארינט פון פאפא ביהמ"ד, 

 347-623-5697          יחזקאל אברהם זאב מענצער  

 וגים ירידאתר
  מאנטאג נאך היינטבלויז 

  10:00ביז  1:00פון 

  פאר בלויז
124.99$  

687 Myrtle Ave. 



  מיט א גרויסע אויסוואהל מיט פיטוםס -אתרוגי יאנעווע 
   11:30ביז  4:30פון  דיוויזשאן עוו. 81אין ביהמ"ד מישקאלץ 

  917-676-5729זייער צוגענגליכע פרייזן. 

 


