
 האזינו מאנטאג .
 Sep. 17 ‘18 ולמספרם

 שלש עשרה מדות

 זמנים:
 7:01שקיעה: 

 8:14צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718)                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס
 

  

  וועטער
  °78-  72 היינט

  °79- °69 מארגן:

	

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a         íñ×í ð®
  )שטוהל( ע''ה  פריעדמאן ברוך ארי' ר'

  וומס"ב -ני"ו   משה קלמן החתן: 
ëî¬ ñïô  'מאשקאוויטשהי"ו ( משה מתתי' מערץ ר( 

  וומס"ב -תחי'  אסתר הכלה:
  )אוישהי"ו ( אברהם שלמה כ"ץהרב 

  וומס"ב -ני"ו   שמואל אבא החתן: 
ëî¬ ñïô   האלברשטאםהי"ו ( זלמן לייב בערנשטייןהרב(

  לעיקוואד  -תחי'   חנה מינדל הכלה:
  )פישהי"ו ( משה אהרן ווערצבערגער ר'

 )גלויבערהי"ו ( חיים אהרן שטארק ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב –ני"ו  הערשלהחתן: 
  מאנסי –תחי'  חנה מירלהכלה: 

  )ווייזערהי"ו ( משה אשר שטעסלר' 
  וומס"ב -ני"ו  אברהם יוסףהחתן: 

ëî¬ ñïô  'בערקאוויטשהי"ו ( זלמן לייב וואלדמאן ר( 
  וומס"ב -תחי'  יוכבדהכלה: 

  )גאלדשטייןהי"ו ( דוד משה בראווערר' 
  וומס"ב -ני"ו  נפתלי הירצקאהחתן: 

 ñïôëî¬  'שפיטצערהי"ו ( משה דוד אהרן לאנדא ר( 
  וומס"ב - תחי'  מירלהכלה: 

  )פאלקאוויטשהי"ו ( יודא פנחס נאווי ר'
 )שלעפעריגהי"ו ( בנציון כ"ץ ר'  ëî¬ ñïô  מאנסי –ני"ו  דוד יצחקהחתן: 

  מאנסי –תחי'  אסתרהכלה: 
  )לוריאהי"ו ( ברוך משה ראזענפעלד ר'

 )קאהןהי"ו ( הערשל מעהרינג ר'  ëî¬ ñïô  מאנסי –ני"ו  דוד מרדכיהחתן: 
  וומס"ב –תחי'  פרידאהכלה: 

  )מייזעלסהי"ו ( משה ישראל וועבערהרב 
  מאנסי  -ני"ו  שמואל זאנווילהחתן: 

ëî¬ ñïô   קרויסהי"ו ( מרדכי בעריש מערמעלשטייןהרב(
  ק''י –תחי'  עטלהכלה: 

  )סייעדהי"ו (קופטשיק  ירמי'ר' 
  ק''י –ני"ו   יחזקאל שרגאחיים  החתן: 

ëî¬ ñïô   'האכהייזערהי"ו ( יוסף מענדל הוסר( 
  טאהש - תחי'  חי'הכלה: 

 
   קהל בית אשר

 סאמבאטהעלי
 171 Penn St  

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

מקוה טהרה 
  דקיט"ל

212 

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

 חתימה טובה גמר
קהל בית יוסף צבי דושינסקיא

  ראסס 135
  די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפען 

  שארף 12:30ביז  9מארגן עיו"כ פון        12:00ביז  8:00היינט ביינאכט פון 

  ביהמ"ד דינוב

77 Wallabout St. 
Entrance closest  
 to Bedford ave. 

 כדי אייך צו סערווירן באקוועם און שנעל 
  האבן זיך צוזאמגעשטעלט ביהמ"ד בראשוב/דינוב מיט פארלענגערטע שעות 

 אונזער פראכטפולע מקוה וועט אי"ה זיין אפען 
  12:30ביז  8:15היינט נאכט פון 

   12:30 ביז 7:45יוכ"פ צופרי פון  מארגן ערב
 הנהלת ביהמ"ד דינוב/בראשוב -גמר חתימה טובה 

 קהל בית מרדכי ד'קלעסאן 
 160 Franklyn Ave  

  זיין אפען אי"ה די מקוה טהרה וועט
  12:30ביז  8:15עריו"כ , 12:00ביז  8:15היינט נאכט פון  

 ביהמ"ד ראזלא 
  גערי 133

  ן עזיין אפדי מקוה טהרה וועט אי"ה 
  שארף 12:45ביז  9:15און מארגן פון  12:00ביז  8:45היינט נאכט פון 

  ד'נאנאשאמת ליעקב ביהמ"ד 
 Division (bet. Ross/Wilson) 210  

  1:00ביז   9:00פון  נאכטהיינט די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפען  
  minimal waiting  - 718-384-1969 / 347-525-3917 

  טהרה ד'באלחובמקוה 
  446 Marcy Cor Flushing  

  1:00ביז  8:15היינט נאכט וועט אי"ה זיין אפען פון 
  זיין אפען 'נישט' עיוכ"פ וועלן מיר מארגן

  

  בחיים חייתו פון (סאטמאר) רבי'ן זי"ע 
  פארשטענדליך אז טאיז געווען פאר יעדן איינעם זעלבס

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

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

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

  

 
  

 
  

 

                                 
 

                 Special 
                            Yom Tov hours  

                          Open till 9pm 
 

Will be open Motzah Shabbos from 10pm till 12am 

 

Men’s Genuine Leather Wallets 
 

 all Major Brand Names 
 Joseph Abboud, Timberland, Mundi, Steve Madden  

Regular $55 now $19.99! 
Only at Midtown Camera 

 185 Lee Ave 

 

   שוין דא צו באקומען
  פון די דרשת התעוררות MP3 די
  נאכט צום גדלי' מיטוואךפארגאנגענע  

   צין קלוגהויפטיבעדורך מרת ב. זיידענפעלד און ר
   .אין אלע ספרים געשעפטן 

  פאר גרעסערע באשטעלונגען  אדער אויב ווילט איר זיין א
 מזכה את הרבים און עס פארקויפן אין אייער בילדינג אדער געגנט 

718-782-9212רופט    

 

  

175 Hewes St. 



 

 

 

 

  

  

 

 

  

וויאזוי קען איך בארואיגן טענות? קען איך נאך אמאל ווערן פארשטאנען?  -  נתיב חיים  
#718.838.1811   2אפוינטמענט  איר קענט זיין א געהאלפענער בעז"ה, רופט פאר   

Multi-girl office is looking to hire bright FT secretary for the bookkeeping department must be detailed oriented. Please call 856-818-4020 

Group Teacher position in Williamsburg Head Start now available. BA required. Please fax resume to 347-689-0484 

Professional office in Wmsb. looking to hire a secretary. Very well paid. potential to grow, Call: 347-618-9040 

COCOON MATERNITY, beautiful robes for Yom Tov just came in!  A: 223 Lee Ave P: 347-599-0005 

Office in Williamsburg looking to hire a worker must have experience in bookkeeping. Call/text 917-765-2573 L.M. 

Graphic Design 'Home' Course by Baily Biederman. Call now for introductory pricing: 917-382-5194 

Immediate positions available - Eis Laasois Is looking to hire full time assistant teachers and long term 
substitute teacher. Please call 718-303-9400 Ext 401 or email resume to TGreen@eislaasois.org 

Looking for girls to work with children with downs syndrome on Sundays. If interested please call 718-408-5120 

Special opportunity for 12th graders; All Data, Now interviewing for afternoon jobs.718-302-1800X211 

Tired of searching for your reading glasses all the time? FINAL SOLUTION @ The Right Contact!718-624-6911 

Yeled V’Yalda Expectant Moms’ Program has available slots. To join our program at 99 Heyward. Please call 718-514-8966. 

Great preschool needs wonderful teachers after Yom tov. Great work environment & pay. Call 718-658-3030 

Group teacher - 90 credits req. - Great benefits! Gitty Weitman 718-387-8837 x 206 Gweitman@unitedacademyny.org 

  

  718-387-5770אויף ווילסאן סט. רופט:  robeגעטראפן א בעג מיט א  -  השבת אבידה

  718-384-2717/917-968-2157ביטע רופט  ,ב באס''פארלוירן א בערזל אין בארא פארק מעגליך אויפן וומס  -  השבת אבידה

  $718-643-0001, רופט 300'טע רייע אין ביהמ"ד הגדול דקיט"ל פאר 4גוטע פרויען זיץ צו פארדינגען א 

  718-797-1151רופט  children's  armoireסיגע ספרים שאנק, גוטע פרייז, אויך אוועקצוגעבן א יפ 3צו פארקויפן צוליב מופן א 

  718-669-6212אליין יבל וואס איז יא שטוב מיט א פרוי פאר א וו share’nכט צו וגעז

  718-384-1863צו פארקויפן,  Star Craftsשטערן סעטס  פון    tropicalהערליכע געמאכטע די בעסטע און שענסטע מתנה לכבוד סוכות!    כאפטס אריין!

  646-883-2346  9:00-4:00פון  overtimeקינדערלאנד פלעי גרופ מופט צו נייע באקוועמע פלאץ, (גראונד פלאר) בעדפארד/מארטאן. ווי אויך שטעלן מיר צו  

 We Deliver 718-387-3980פארן פאסטן בעטעג  3, פאר בעסטע רעזולטאטן הייבט אן צו טרינקן Shaklee Performanceפאסט אן קאפ וויי און שוואכקייט מיט 

 718-757-0899דארף האבן א פלאן אויף נאכדעם  OK 8ג אויף פלאסקי  סעק. נבעדרום דירה מיט דיינו 3און  2יאר א נייע   2צו פארדינגען פאר  - וומס"ב 

  845-537-1815צו פארדינגען א הערליכע קליינע פורנישד דירה אויך פאר שבתים אדער אינדערוואכן, רופט  - ק"י 

  718-612-2673 ,פארטשעס. אויך עוועיל. פאר סוכות 2ביהכ"ס  3בעדרום הויז נייע קאך  5צו פארדינגען א  - בלומינגראוו 

  347-578-4086אקעי.  8ביהכ"ס, גרייט אריינצומופן, סעק.  3בעדרום דירה,  5צו פארדינגען א  - לעיקוואד/סאטמאר 

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

On-time Messenger  $347-799-7936 א פעקל. רופט/טעקסט: 15 -צווישן מאנסי און ברוקלין  

  

  ''ערב יום כיפור''
  

   :י פוסקים אזדעס איז אנגענומען אין 

פרויען זענען אויך מחויב אין די 
   .מצוה צו עסן ערב יום כיפור

)’í ì’’ð¾ è’’−¾ ì’’òô(  
  

דורכ'ן עסן ערב יום כיפור, קען 
מען מתקן זיין אלעס וואס 
מ'האט א גאנץ יאר געגעסן נישט 

  .)'(כשרות וכדוווי עס דארף צו זיין. 
            (−’’þêí −ë³× ó¾ë ¾’’þíô)  

  

כיפור, איז א צו עסן ערב יום 
 סגולה פאר א רפואה.

  (עטרת ישועה)               

  ''שלש עשרה מדות''
  

ביי ערליכע דער טאג איז אנגענומען 
אידן אלס גאר א געהויבענער 
טאג, מען פירט זיך צו זאגן אסאך 

  תהלים.
  

בכלל איז עשרת ימי תשובה א 
גרויסע עת רצון, השי''ת איז נאנט 
צו יעדער וואס רופט אים. און  א 
תפלה פון א יחיד ווערט 
אנגענומען ווי א תפלה פון א 

  )גמ' ר''ה י''ח:(   רבים (ציבור).       
 

  עס שטייט אין הייליגן ספר אמרי נועם:
אויף יענע וועלט וועט מען נישט 

פארוואס ''פרעגן דעם מענטש 
מען וועט  ''...האסטו געזינדיגט

''פארוואס האסטו נאר פרעגן 
  נישט תשובה געטוהן'' ...


