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האזינומאנטאג

 לפ"ק''פ תש תשרי 'ח
 Oct. 7, ‘19 ולמספרם

 שלש עשרה מדות

 זמנים:
 6:28שקיעה: 

 7:41צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718)                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס
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ביהמ"ד סעליש 
  פארק .בעדפארד קאר

  , 12:30ביז  8:00די מקוה טהרה וועט זיין אי"ה אפן היינט נאכט פון 
   בעדפארד  808 אריינגאנג איז פון שארף,  12:30ביז  9:30מארגן צופרי פון 

  No waiting 

ביהמ"ד דינוב
 77 Wallabout St. 

Entrance closest to 
Bedford Ave.   

  אונזער פראכטפולע מקוה וועט אי"ה זיין אפן 
  12:30ביז  7:45מארגן ערב יוכ"פ צופרי פון  -  12:30ביז  7:45היינט נאכט פון  

  

  גמר חתימה טובה

קהל בית יוסף צבי 

   דושינסקיא
 ראסס 135

  די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפן 
  שארף 12:00ביז  9מארגן עיו"כ פון  - 12:00ביז  7:30היינט ביינאכט פון 

     ניי דעם יאר * פריש איבערגעבויט * פיין לופטיג * שנעלע רייעס

קהל בית אשר

  סאמבאטהעלי
     171 Penn St

  די נייע איבערגעבויטע פראכטפולע מקוה טהרה וועט זיין אפן 
  12:30ביז  9:15מארגן עיו"כ פון         12:30ביז  8:30היינט נאכט פון 

טהרהמקוה
 דקיט"ל

 מיר זענען אפן היינט נאכט לכבוד יו"ט 
  חתימה טובה גמר  - 8:00עריו"ט פון  - 11:45ביז  7:30פון 

  ביהמ"ד

 קיט"ל מורטל 
בעדפארד עוו.) 867(אריינגאנג פון 

  ן מיר ווילן מודיע אז די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפ
  פונקטליך 12:00ביז  9:00מארגן עיו"כ פון    12:00ביז  8:30היינט נאכט פון 

קהל בית מרדכי ד'קלעסאן
160  Franklyn Ave   12:30ביז  8:15עריו"כ  - 12:00 ביז 8:15 די מקוה טהרה וועט זיין אפן היינט נאכט פון  

  ראזלאביהמ"ד 
  גערי 133

  שארף 12:45ביז  9:15און מארגן פון  12:00ביז  8:30די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפן היינט נאכט פון 

ביהמ"ד אמת ליעקב ד'נאנאש
210 Division (bet. Ross/Wilson) 1:00ביז   8:30די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפן היינט נאכט  פון  ,minimal waiting 3917-525-1969 / 347-384-718 

מקוה טהרה ד'באלחוב
  Marcy Cor Flushing446  

  ןעלן מיר 'נישט' זיין אפמארגן עיוכ"פ וו 12:00ביז  8:00ן פון היינט נאכט וועט אי"ה זיין אפ

 

  

  
  בחיים חייתו פון (סאטמאר) רבי'ן זי"ע 

  פארשטענדליך אז טאיז געווען פאר יעדן איינעם זעלבס

  מפ איזיוואס איז דא אויף די שטר (seam) רצון קדשו איז אז דער נאט 
  דארטן כדי עס זאל געזעהן ווערן און נישט אז עס זאל ווערן באהאלטן, 

  )לאנגע יארן פון אינדרויסן און נישט פון אינעווייניג (ספר חינוך הבנותאון אזוי איז מען טאקע געגאנגען במשך 
  

 היינט איז די יארצייט - לע"נ הרב החסיד ר' בנימין צבי (הערש) ב"ר דוב בערקאוויטש ז"ל מנהל בית רחל ד'סאטמאר 
 

Ross Street Babysitting 
Group forming in our new spacious location. 

 
⦁ Specializing in infants        ⦁ Starting after Sukkos 

					⦁ Few slots available             ⦁ Experienced babysitters  
For more info call 917-524-4758 

and leave a message. 

 

 Plastic World 
Did you try our  

Heavy-duty high clarity plastic tablecloth?
Try it and you will have a חג שמח 

 

Mann 718-702-4306 
 



 

 

 

 

 דעם יום כיפור האטס אינזין אייערע תפילות,
...נישט דעם עיר קאנדישאן  

 
 

Beautiful fur trimmed and untrimmed 

Shawls and Capes 
for shul, Sukkah, Etc. to keep you cozy and warm 

917-295-9274 

  
Due to misplaced appointment book,  

please call to confirm and reschedule your 
appointments to avoid double bookings. 

 Thank you! 
   

  

  
צוליב דעם גרויסן פארלאנג קענט איר אויסהערן די אויסנאם 

יצחק אייזיק קרישעוויסקי  רב ר'התעוררות פון הת ווויכטיגע דרש
  929-342-1111בערל טויבער שליט"א אויף  רב ר'שליט"א און פון ה

 אויך קען מען באקומען די סידי אין אלע ספרים געשעפטן
  

  

  

One Time Opportunity - Pay 6 laser treatments get 2 free + free lip & brow treatment. Permanent Removal 718-689-4087 

OIL PAINTING SALE! Everything must go! Don't miss this opportunity!! “TODAY ONLY” 12 to 6 pm At: 189 LEE AVENUE. 718-496-5676 

Fidelity Payment Services - full time office positions. Candidates should possess computer skills and 
have a strong attention to detail. Excellent starting salary, insurance available. Call: 718-782-2823 x517  

Secretary position available in a yeshiva office. please email a detailed resume & references to Issackny@gmail.com 

Do you want to join a Chol Hamoed trip for children with special needs? Bring a friend or 2 and join our fun day! Call 718-302-3333 x 5231 

A real estate firm is looking to hire a lady/ girl with experience in real estate, mortgages, under-
writings and closing preparations. Proficient in basic computer programs a must. Located in 

Brooklyn. Great pay. Please email resume to candidateforwaverly@gmail.com

Are you out of school or in 12th grader who has off on Sundays and looking to work with little children with special needs? Please call 718-302-3333 Ext 5230 

Seeking energetic high school girl/graduate to work with high functioning 13-year old boy, 
afterschool hours 3-4 times a week and Sundays. Please call 718-387-8400 x 135.

  

718-387-1219פאם רופט -בעבי קריעם קאלאר היט פינקע פויקעדאטס מיט א פינק פאם month 6געטראפן א - בידהאהשבת 

 347-675-9488זשולערי (מעגליך אויף בעדפארד) ביטע רופט דמערע און עווער ס'האט געטראפן א בעג מיט א ק - השבת אבידה 

 917-202-4317צוליב מופן, גוטע קאנדישאן, רופט/טעקסט  בעדרום פורניטשער סעט "D&W    44צו פארקויפן א

 347-314-7895/718-782-2964הופער/מארסי, רופט   newborns only, full time 3 - 2עקספיריענסד בעיביסיטער נעמט ווידער אן  ןא

  917-414-3281רופט:  .knit & crochetאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  -. make Professional Fringes &גארטלעך  crochetאון  hand knittedמיר פיקסן 

347-529-5171 פארטש. 8x10ביהכ"ס, מיט א  2בעדרומס,  new winterized homes to rent for this sukkahs and shabbosim - 3 28  - מאנטיסעלאו/רויעל ווילאס 

  718-612-2673א הויז צו פארדינגען פאר סוכות מיט א סוכה. רופט:  - בלומינגראוו

Surgical Stockings    און אלע ערליי supporters   ,אינשורענס Free Delivery  :718-388-4161, פעקס:  718-254-0017, רופט  

 .fringes.מיר טוען פראפעשענאל  Craftviti & Tip Topאויך עוועיל. ביי  String Attached 718-909-0768זיידען, עוועיל. ביי  100%, געהעריגע און yarnבעסטע גארטל 

929-466-3533 


