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מרגישין  אדם  בני  היו  ״שאם 
במתיקות ועריבות טוב התורה היו 
משתגעים ומתלהטים אחריה ולא 
כסף  עולם  מלא  בעיניהם  יחשב 

וזהב למאומה״
 (אור החיים, דברים כו. ח)
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סוף זמן קריאת שמע
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“A Bright Home, is a Happy Home”
Your Benjamin Moore Custom Color Paint Center is just a stroke away

PLUMBING, ELECTRICAL & CLEANING SUPPLY

KITCHEN & BATH

DOOR & MOLDING

SHEET ROCK & LUMBER

KEY CENTER

to choose from
we computer match any color of any brand

829 EAST NEW YORK AVE., BROOKLYN NY 11203 TEL

718.778.2700   FAX 718.778.2599

Your local one stop paint and hardware center

www.benjaminmoore.com www.truevalue.com
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We Specialize

in L’chaimsWe Specialize

in L’chaims
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L’chaimsL’chaims

Policy Forms 0110, 1100, or 21001, 31002, and 41003 underwritten and issued by Berkshire Life Insurance Company of America,
Pittsfield, MA, a wholly owned stock subsidiary of The Guardian Life Insurance Company of America, New York, NY (Guardian).

Policy Forms NC111, NC1124, OE1025, NC826, AH55-A7 and AH848 provided by Guardian.

Products not available in all states. Product provisions and features may vary from state to state.5

Ask yourself these questions to see how being
disabled–even temporarily–could affect you and your
family’s life.

Your lifestyle
• Who would pay your mortgage?

• Would your credit rating suffer because you
couldn’t make timely payments on your car or
credit cards?

• Can your savings cover your household expenses
for months or even years?

Your family’s needs
• Could you still save for or pay your children’s

tuition?

• Could your spouse continue to work and care 
for you?

Your financial future
• Could you continue making contributions to your

retirement plan?

• Would you have to liquidate your assets to pay
expenses?

• Would your group plan provide you with enough
benefits for a long enough period?

Your business or professional practice
• Could you keep your business running if you

weren’t there?

• Could your partners buy you out if your disability
were permanent?

• Could you afford a professional replacement 
to keep things going while you were unable to
work?

How would your life be affected
if you couldn’t work?

BROOKLYN FINANCIAL GROUP
A Representative of Guardian 
Oren Popper, Field Representative
Telephone: 917-720-6565

Nobody expects to become disabled during their career,
but the fact is men have a 43% chance and women have a
54% chance of becoming seriously disabled during their
working years*.  You may not be able to avoid the risk, but
you can protect your and your family’s financial future
with a quality disability income insurance plan.

Protect your income.
Protect your income and financial future with ProVider
Plus1, 4 Disability Income Insurance, featuring high-quality
coverage and hard-to-find features, including:

Own-occupation coverage–Protect your career if
you’re disabled.

Non-cancellable coverage–Your policy can’t be
changed, and premiums are guaranteed, until age 65.

Guaranteed renewable to age 65

Protect your retirement.
Protect your ability to fund your retirement plan with:

Retirement Protection Plus Program

Protect your business.
Keep your business up and running with

Overhead Expense3, 5, 6 Disability Insurance
Disability Buy-Out Insurance2, 8

Business Reducing Term Disability Insurance7

See for yourself how our disability income insurance
products can protect your livelihood–and your
lifestyle–during a disability.  Call your 
representative today.

*Source: 1985 Commissioners Disability Table A

Oren Popper
Field Representative 
Tel.: 917-720-6565
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יגדיל תורה – מבצע תלמוד תורה

נתייסד ע“ש מנחם מענדל בן 
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383 Kingston Ave. PMB 188
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347.223.5943

YagdilT@gmail.com

www.YagdilTorah.org

לא קיבלת הרשימה? 
ניתן להשיג את הרשימה 

באתרנו או במספר הטלפון 
המופיע למעלה
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״ואין טוב אלא תורה, 
שאם היו בני אדם מרגישין 

במתיקות ועריבות טוב 
התורה היו משתגעים 

ומתלהטים אחריה ולא יחשב 
בעיניהם מלא עולם כסף 
וזהב למאומה כי התורה 
כוללת כל הטובות שבעולם״

(אור החיים, דברים כו. ח)

שיעורים המתקיימים ב 
יותר מפעם בשבוע
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עלוני התעוררות

חיבור חברותות

תוכניות ליו״ט

קובצים ליו״ט

ועוד...

Yagdil Torah - Mivtza 
Talmud Torah 

is brought to the Crown 
Heights Community in 

partnership with 

Oren Popper of Brooklyn 

Financial Group – Securing 

Your Financial Success.

Phone: 917.720.6565
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בפתח הרשימה

שמחים אנו בזה להגיש רשימה מעודכנת ומחודשת של כל השיעורים שבשכונתינו 
הק׳ שכונת קראון הייטס ״כאן צוה ה׳ את הברכה״.

להוציא  כדי  השיעור  פרטי  לוודא  הושקעה  וטירחה  יגיעה  הרבה  הקודמת,  כבפעם 
מתחת ידינו רשימה ברורה ומבוררת.

ברשימה זו כללנו כל השיעורים המיודעים לכלל, שאינם בדרך התוועדות ושקיימים 
באופן קבוע.

שקנו  ע״י  הרשימה  בהדפסת  שתמכו  החברות  לכל  הפעם  עוד  להודות  ברצוננו 
פירסומות בתוכו.

התומכים  כל  על  כן  גם  יחולו  הלומדים  על  יחולו  אשר  הברכות  אשר  הדבר  וודאי 
בענין זה, בכל המצטרך להם בגו״ר.

ויה״ר שע״י תוספת הלימוד שיבוא כתוצאה מרשימה זו נזכה בקרוב ללמוד תורה עם 
משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

יגדיל תורה

חשון תשס״ט 
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קריאת הרשימה
הרשימת שיעורים אשר לפניכם נסדרה ע״פ סדר ימי השבוע.

שאר פרטי השיעור (חוץ מהיום) כדלהלן:

בשורה הראשונה כתוב נושא השיעור.

בשורה השניה כתוב זמן התחלת וסיום השיעור. באם יש זמנים שונים לימי החורף, 
אחרי פסח או בקיץ, פרטנו את זאת.

בשורה שאחרי הזמנים כתוב מקום השיעור ושם המגיד שיעור. בשיעור המתקיים 
בבית פרטי רשמנו הכתובת המדוייקת. בשיעור המתקיים בביהכ״נ או ביהמ״ד רשמנו 
שם ביהכ״נ או ביהמ״ד. עיין להלן ברשימת ביהכ״נ וביהמ״ד וזמני התפילות לכתובת 

הביהכ״נ או ביהמ״ד.

בשורה שאחרי זה כתבנו השפה בה השיעור נמסר. אם ישנם הערות נוספות אודות 
השיעור, הם נמצאים בשורה מתחת.

לבירור פרטים אודות השיעור, צירפנו – באם ישנם – אנשי קשר בהם תוכלו לברר 
פרטי השיעור אם תרצו. 

ידוע מאמר החכם אשר כשם שאי אפשר לבר בלי תבן כך אי אפשר לחיבור בלי 
טעויות, ובפרט בדבר כזה העשוי׳ להשתנות, ע״כ מבקשים אנו מאנ״ש שי׳ להודיענו 
על דבר הקמת שיעורים  חדשים או אודות שינויים בשיעורים הקיימים, ואי״ה יעלו 

לרשימה מעודכנת על אתרינו עד להדפסה הבאה בעזהי״ת.

OPEN: Sunday - Thursday
11 am - 12 am - Open on Friday
Winter: open Motzaei Shabbos

718.907.8877

OPEN: Sunday - Thursday
11 am - 12 am - Open on Friday
Winter: open Motzaei Shabbos

718.907.8877

• Shawarma
• Falafel
• Burgers
• Soups
• Salads
• Sandwiches

• Shawarma
• Falafel
• Burgers
• Soups
• Salads
• Sandwiches

Mendy’s offers a full line of catering 
in the Museum banquet hall. 
Special packages for the CH Community 
for catering and ballroom!

Mendy’s offers a full line of catering 
in the Museum banquet hall. 
Special packages for the CH Community 
for catering and ballroom!

We DeliverWe Deliver

• Sushi
• Entrees grilled

to perfection
• Shabbos Take out
• Daily Special

• Sushi
• Entrees grilled

to perfection
• Shabbos Take out
• Daily Special

cxwws cxwws

718-774-9303
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 רשימת
השיעורים

בכל ימי השבוע

 דף יומי (עיין בהערות) »
PM 9:00 - 8:00 יום ב׳ - ה׳

חורף: יום ו׳ אחרי ערבית עד 7:00, שבת 
בבוקר AM 8:00 - 6:30 ושעה אחרי 

הבדלה, יום א׳ אחרי ערבית״. אחרי פסח: 
יום ו׳ שעתיים לפני הדל״נ, שבת מ6:30 

עד AM 8:30, ושעה אחרי הבדלה, יום א׳ 
בין מנחה למעריב. קיץ: יום ו׳ שעתיים לפני 
הדל״נ, שבת מ6:30 עד AM 8:30, ושעה 

אחרי הבדלה, יום א׳ בין מנחה למעריב
  הרב שלמה הולצברג  בבית כנסת אנ"ש

אידיש
הערות: לא מקפידים על סדר דף היומי. 

בשבת לומדים גם ירושלמי.
קשר:   הרב שלמה הולצברג 718-953-2474

יום ראשון ושלישי

 לקוטי שיחות »
xx8:00-9:15 PM

 הרב אביגדור פרנס  בנר מנחם
רוסית 

קשר: הרב יעקב נ. 917-640-0593

 בבא בתרא »
xx8:30 - 9:30 PM

 הרב שמואל זייאנץ  בכולל
אידיש 

קשר: וועלוועל א. 718-773-7017

יום ראשון, שלישי וחמישי

 ענינים שונים »
אחרי מעריב למשך שעה אחת

 הרב ליפא שפירא  באהבת אחים

אידיש 
קשר: יחזקאל פ. 718-778-1514
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יום ראשון עד רביעי

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 9:00 - 8:00 (ביום ב 7:30 - 9:00)

 הרב פנחס קארף  ב770
אנגלית

הערות: בשולחן המרכזי

 תענית עם רש״י ותוס׳ »
PM 10:00 - 9:00

 הרב פרץ פייגינסאהן  בבית כנסת אנ"ש
אידיש 

 ברכות »
יום א׳ AM 11:45 - 10:30, יום ד׳ 9:00- 

PM 10:00
 הרב מרדכי גורארי׳  בכתב סופר

אידיש 
קשר:  הרב מרדכי גורארי׳ 718-773-2670

 בבא קמא, פרק הכונס »
PM 8:30 - 7:30

 הרב גבריאל אביחזר  במרכז לדוברי 
עברית
עברית

קשר:  הרב גבריאל אביחזר 718-753-5543

יום ראשון ורביעי

 סנהדרין »
PM 10:00 - 9:00

 הרב אברהם פלינט  בבני שלמה זלמן
אנגלית

הערות: מתחיל עם ערבית
קשר:  הרב אברהם פלינט 718-771-2077

יום ראשון עד חמישי

 כתובות בעיון »
 12:30 - AM 11:00

 הרב שלמה הולצברג  בכולל תפארת ז.
אידיש 

הערות: לפני השיעור לומדים תניא 
רבע שעה

קשר: ישראל ה. 718-536-0996

 כתובות עם רש״י ותוס׳ »
 PM 1:00 - 11:30:חורף

 PM 1:00 - 11:30 :אחרי פסח
 הרב יעקב גאלדבערג  בהדר התורה

אנגלית
קשר: שאול ק. 516-984-9206

  Yitzy’sYitzy’s
CarpentryCarpentry

Bookshelves • Shtenders • Kitchens • Bathrooms • Basements

917917~~545545~~88308830
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Published with the haskamos
of the leading

Rabbinic Authorities of our times.

TELL YOUR
CHILDREN/STUDENTS:

� Why is the beard referred to
throughout Torah literature as
the Tzelem Elokim (image of  HaShem
in man) and the Hadras Panim
(beauty of the face)?

� Why do Chazal consider the beard
the means through which Divine blessings
(for parnasa, shidduchim, gezunt, success in
Torah studies, etc.) are channeled to us?

� Why have Jews throughout the centuries
been moser nefesh to preserve their beards?

� Why did the Chofetz Chaim write
an entire work on the importance of
maintaining a full, untrimmed beard?

� Why is the beard considered so sacred that
rather that taking an oath while holding a
Torah scroll, people would hold their beard
instead (as attested to by the Chofetz Chaim)?

� Why did the Steipler Gaon (and Jews
throughout history) treat beard hairs that fell
out with same reverence as shaimos?

1,024 Pages 61/2” X 91/2”

AVAILABLE AT ALL SEFORIM STORES
Full-color Laminated binding $16
Elegant Leather-look binding $21

BUY IT TODAY...
Learn the key
to Hatzlocha & Parnassa!

By
RABBI MOSHE

WIENER

Encylopedic in scope,this is a massivecompilation that isinvaluable for notonly Rabbonim andRoshei Yeshiva butalso parents andteachers who wish tomaster the subjectand knowthe answers

FINALLY!
AN AUTHORITATIVE RESOURCE
THAT HAS ALL THE ANSWERS!

SEFER
HADRAS PONIM ZOKON

- Regarding the Beard in Jewish Law -

¢ÏÚ¢„ ‰Â‡ ÚÂ̆‰ ·ÎÍ „·¯ ËÂ· ÂÓÂÚÈÏÆ Â‡ÂÏÈ
Ú¢È Ê‰ È̇·¯¯Â ÂÈ̇Ï·Â ‰„·¯ÈÌ ̈ÂÈ‰Èß ·ÎÍ

‰ˆÏ‰ ÓÚÂÔ ÁÓÂ̄¢
©ÓÎ̇· ‰‚‡ÂÔ ̄·È ̆ÏÓ‰ ÊÏÓÔ ‡ÂÈÚ¯·‡Í Ê̂¢Ï ÏÓÁ·¯ ÒÙ¯ ¢‰„¯̇

ÙÈÌ ỄÔ¢ „ÙÒ ·ÒÙ¯
¢‰ÏÈÎÂ̇ ̆ÏÓ‰¢ ‰Ïß ̇ÙÏ‰ ÚÓß È¢‡®

Sefer Hadras Ponim Zokon
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 בבא מציעא »
 PM 1:30 - 11:45:חורף

 PM 1:30 - 11:45 :אחרי פסח
 הרב יעקב אזדאבא  בהדר התורה

אנגלית
קשר: שאול ק. 516-984-9206 

יום ראשון עד שישי

 מאמרי הרבי »
AM 6:45 - 6:15

 הרב יוסף צוויבל  בבית כנסת אנ"ש
אנגלית

מאמרי הרבי »
PM 9:00 - 8:00 Sunday ,7:15 - 6:15

כולם קוראים   בגעצעל'ס שול
אנגלית

קשר: בערל י. 347-439-7310

 מאמרי הרבי »
AM 7:00 - 6:30

 הרב מרדכי חן  בבית לוי יצחק
אידיש 

 ספר המאמרים תרע״א »
AM see notes 7:00 - 6:30

 הרב אבא פלטיאל  בקהל חסידים
אנגלית

הערות: ביום ראשון השיעור מ9:15 עד 
AM 10:15, ביום רביעי יש שיעור נוסף 

ב679 קראון מ8:30 עד 9:45PM, לשמוע 
את השיעור ב״קונפרנס״ צייג 718 732 

6942 תכניס מספר 973 438 4358 וקוד 
4357

קשר: הרב אבא פ. 718-493-4157

 מאמרי הרבי »
AM 8:00 - 6:30

 הרב יוסף לוין  ב770
עברית

הערות: בקיר המזרחי
קשר:  הרב יוסף לוין 646-509-4244

 חסידות »
 AM 7:30-6:45 (יום א 8:00-7:15)

 הרב קלמן וויינפעלד  בבית אליעזר יצחק
אנגלית \ עברית

קשר: קלמן ו. 917-681-1384

• Comprehensive Eye Examinations •

• Contact Lenses •

• Fashion Eyewear •

- Most Insurances Accepted -

AlAll l pprpresesscrcripiptitionons s expertrtlyly 
fifilleded o on n ououur r prprememisises by N.N Y.S. 

Liiccecennsnsede  Opticiaian.n
PROFESSIONAL EYECARE AT AFFORDABLE PRICES

Motor Vehicle 
Eye Test

Fishel Bronstein, F.N.A.O.
OPTICIAN

357 Kingston Avenue
Brooklyn, NY 11213 (718) 771.8719
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 חסידות »

 AM 9:00 - 8:00 :חורף ואחרי פסח
 הרב יעקב גאלדבערג  בהדר התורה

אנגלית
קשר: שאול ק. 516-984-9206

 מאמרים »
 AM 9:00 - 8:00 :חורף ואחרי פסח

 הרב יוסף ברוך וורצברג  בהדר התורה
אנגלית

קשר: שאול ק. 516-984-9206

יום ראשון ושבת

תענית, רש״י תוס׳ ראשונים  «  
והלכה למעשה

PM 9:15-8:00 יום א׳
שבת: חורף: שעה אחרי צאת שבת 

למשך שעה ורבע. אחרי פסח: שלש 
שעות לפני שקיעה למשך שעה ורבע. 
קיץ: שלש שעות לפני שקיעה למשך 

שעה ורבע
 הרב יעקב נימני  בנר מנחם
עברית, אנגלית לפי הצורך

קשר: הרב יעקב נ. 917-640-0593

יום שני ושלישי 

גמרא  סנהדרין »
PM 10:30 - 9:00

 הרב ניסן מאנגל  בכתב סופר
אידיש

קשר:  הרב ניסן מאנגל 718-493-7187

יום שני ורביעי

 תמיד »
PM 9:30 - 8:30

 הרב שמואל הבר  באהבת אחים
אידיש

קשר: שלום הלוי הורביץ 718-773-7708

 בבא בתרא »
PM 10:15 - 9:15

 הרב זלמן לאבקאווסקי  באגודת ישראל
אידיש 

הערות: מעריב אחרי השיעור
קשר: הרב נעמעס 917-297-4584
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יום שני עד חמישי

 הלכות שבת »
חורף:9:15 - 9:45

אחרי פסח ובקיץ: אחרי מעריב ל-20 
דקות

מגידי שיעורים שונים  בבני שלמה זלמן
אנגלית

קשר: דניאל ו. 718-604-1359

 המשכים מאדמו״ר הרש״ב »
PM 10:00 - 9:00

 הרב שלמה הולצברג  בבית כנסת אנ"ש
אידיש 

קשר:  הרב שלמה הולצברג 
718-953-2474

 גמרא שבת »
PM 10:00 - 9:00

 הרב מרדכי גורארי׳  בבית בנימין
אנגלית

קשר:  הרב מרדכי גורארי׳ 718-773-2670

 לקוטי שיחות »
PM 11:00 - 9:45

 הרב אברהם צוקרניק  בפ.ר.י.
רוסית - אידיש

קשר: הרב אברהם צ. 917-805-3747

יום שני עד שישי

 חסידות »
AM 6:50 - 6:20

  הרב חיים סערעבראנסקי  ב770
אנגלית

קשר:  הרב חיים סערעבראנסקי 
718-774-2605

 מאמרי הריי״צ »
AM 9:15-8:00

 הרב ניסן מאנגל  בתורה ותפילה
אנגלית

הערות: כשיש ברית השיעור  בבית 
בנימין

קשר:  הרב ניסן מאנגל 718-493-7187

יום שלישי ורביעי

 קיצור שולחן ערוך »
PM 9:30 - 8:00

 הרב גראסבוים  בעלי'
אנגלית

קשר:  הרב גראסבוים 347-743-0800

יום שלישי ושבת

 כתובות  »
PM 9:30 8:30- יום ג׳

שבת: חורף: שעה לפני מנחה. אחרי פסח 
PM 6:00 - 5:00 :ובקיץ

 הרב שלמה סג״ל  באהבת אחים
אידיש 

הערות: מנחה אחרי השיעור
קשר: יחזקאל פ. 718-778-1514

יום שישי  עד שבת

 סנהדרין »
חורף:יום ו׳ אחרי ערבית עד 7:00

אחרי פסח ובקיץ: שבת בין מנחה 
למעריב

 הרב דון יואל ליווי  בבית אליעזר יצחק

אנגלית
קשר: קלמן ו. 917-681-1384
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יום ראשון

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 9:30 - 8:30

 הרב נחום שטרנברג  בבית בנימין
אידיש 

הערות: אחרי השיעור יש 
תפילה וארוחת בוקר

 סנהדרין »
AM 9:30

 הרב ישראל רוזן  בבני שלמה זלמן
אנגלית

yisroel_ קשר:  הרב ישראל רוזן
rosen@hotmail.com

 תניא »
AM 10:30 - 9:30

 הרב מיכאל גולומב  במשכן מנחם
אנגלית

קשר:  הרב מיכאל גולומב 718-467-1986

 גמרא »
AM 11:00 - 10:00

 הרב ישראל פריד  בבית לוי יצחק
אנגלית

קשר:  הרב מענדל לערמאן 917-327-9493

 עירובין בעיון »
AM 11:30 - 10:00

 הרב אברהם אזדאבא  בהדר התורה
אנגלית

קשר: אהרן ג. 718-773-5816

 שולחן ערוך אדמו״ר הזקן »
AM 11:30 - 10:30

 הרב גבריאל אביחזר  במרכז לדוברי 
עברית
עברית

הערות: כולל ארוחת בוקר
קשר:  הרב גבריאל אביחזר 718-753-5543

 שולחן ערוך אדה״ז וגמרא  יומא »
PM 12:00 - 10:45

 הרב נחום שטרנברג  בבית בנימין
אידיש 

 סוטה »
PM 7:30

 הרב ישראל רוזן  בבני שלמה זלמן
אנגלית

קשר:  הרב ישראל רוזן
yisroel_rosen@hotmail.com

ענינים שונים  בהלכה »
חורף:PM 8:30 - 7:30 אחרי פסח ובקיץ: 

יתכן שינוי זמן 
 הרב שלום בער לוין  באהבת אחים

אידיש 
קשר: יחזקאל פ. 718-778-1514

 עין יעקב »
PM 10:00 - 8:00

 הרב ניסן מאנגל  בבית בנימין
אנגלית

קשר:  הרב ניסן מאנגל 718-493-7187

ענינים  בקבלה »
PM 9:30 - 8:30

 הרב רוני ראנדעל  בבית לוי יצחק
אנגלית

קשר: הרב רוני ר. 
Ronnie@newerasolutions.com



Crown Heights Pharmacy Inc.
376 Kingston Avenue / Tel 467-6700

Full Service Pharmacy & Health Food Center
Fully computerized, Free Prompt Delivery,

%10 Off Senior Citizen RX
WE ACCEPT MEDICAID PAID NPA-HIP-PCS AND OTHER THIRD PARTY INSURANCE

LOCATED IN THE HEART OF CROWN HEIGHTS

Marvin Fruchter Shloime Gutleizer

   A
pple Drugs



718-633-5566
718-907-6467
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יום שני

 שיחות נ״א ונ״ב בעיון »
PM 8:00 - 7:00

 Carroll St 1494הרב זושא קאהן ב 
אנגלית

קשר: הרב זושא ק. 718-419-8757

 שולחן ערוך אדה״ז »
PM 8:00

 הרב יהודה צירקינד  בריעים אהובים
אידיש \ אנגלית

קשר: מרדכי ב. 347-386-2949

 שולחן ערוך,  שיחה »
 PM 9:30 - 8:00 :חורף ואחרי פסח

כולם קוראים במקומות שונות, תתקשר 
לקשר לקבל הודעה על מקום השבועי

אידיש \ אנגלית
הערות: אחרי השיעור הרב 
טאלעשעווסקי מספר סיפור

קשר: יהושע ו. 718-774-2279

 קיצור שולחן ערוך »
PM 9:30 - 8:30

 הרב מענדל לערמאן  בבית לוי יצחק
אנגלית

קשר:  הרב מענדל לערמאן 917-327-9493

 מאמרי הרבי »
PM 9:30 - 8:30

 הרב מיכאל זעליגסאן  בגעצעל'ס שול
אנגלית

קשר: הרב מיכאל ז. 718-771-1910

 שיחה  והלכה בענינא דיומא »
PM 9:30 - 8:30

 Eastern 763הרב לוי פוטאש ב 
Parkway
אנגלית

הערות: דירה השבועי בו נמצא השיעור 
נמצא על שלט במסדרון

קשר: הרב לוי פ. 347-446-0839

 מגילה »
PM 10:15 - 9:15

 הרב מיכאל לערנער  באליהו נחום
אנגלית

קשר: אלי ב. 718-493-0055

יום שלישי

 תניא,  הלכה »
PM 8:00

 הרב מאיר שושן במרכז ספרד
עברית

קשר:  הרב מאיר שושן 917-676-0980

ענינים שונים  בהלכה »
PM 9:00 - 8:00

 הרב זלמן משה אברהם  בריעים אהובים
אנגלית

קשר: מרדכי ב. 347-386-2949

 שערי המועדים »
PM 9:00 - 8:00

 הרב שלמה כ״ץ  באליהו נחום
אנגלית

קשר: אלי ב. 718-493-0055
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 עבודה זרה »
PM 9:25 - 8:30

 הרב שניאור זלמן שניאור ב701 
Empire Blvd

אנגלית
הערות: דירה השבועי בו נמצא השיעור 

נמצא על שלט במסדרון
קשר: צבי הירש פראנק 718-953-0955 

 חסידות »
PM 9:30-8:30

 Carroll St 1545הרב ברבר ב 
אנגלית

 יומא »
PM 9:30 - 8:30

 הרב יצחק זירקינד  ב770
אנגלית

 שיחה »
PM 9:30 - 8:30

כולם קוראים במקומות שונות, תתקשר 
לקשר לקבל הודעה על מקום השבועי

אנגלית
הערות: מעריב אחרי השיעור

קשר: אורי ע. 917-576-1700

ענינים שונים  בהלכה »
PM 9:30 - 8:30

 הרב שלום גייסינסקי  בגעצעל'ס שול
אנגלית

קשר: בערל י. 347-439-7310

 חסידות »
PM 9:30-8:40

 הרב יצחק ראסקין  בקהל חסידים
אנגלית

קשר:  הרב יצחק ראסקין 718-915-7092

 חסידות »
PM 9:30 - 9:00

President Street 1498כולם קוראים ב
אידיש ואנגלית לפי הצורך 

קשר: לוי פ. 516-852-1800

 גמרא שבת »
PM 9:45 - 9:00

Montgomery St 888הרב שמעון ה. ב 
אנגלית

הערות: דירה השבועי בו נמצא 
השיעור נמצא על שלט במסדרון

 הלכות שבת »
PM 10:00- 9:00

 הרב ישראל לאבקאווסקי  בכולל 
תפארת ז.

אידיש 
קשר: חיים ב. 347-585-2517

 הלכות שבת »
PM 10:00 - 9:00

 President 1267הרב מרדכי שטערן ב 
Street
אנגלית

קשר: מענדל ה. 718-207-2862

 חושן משפט »
PM 10:00 - 9:15

 הרב אפרים פיקרסקי  באגודת ישראל
אידיש \ אנגלית

הערות: כשיש ברית השיעור  בבית 
בנימין

קשר: שלמה ד. 917-538-2889
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 סנהדרין »
PM 10:30 - 9:15

 הרב נח ברנשטיין  באליהו נחום
אנגלית

הערות: קודם לומדים רבע שעה תניא 
ורבע שעה הלכה

קשר:  הרב נח ברנשטיין 646-294-1917

 שיחה »
PM 10:30 - 9:30

 Empire 621הרב שלום ג׳ייקאבסאהן ב 
Boulevard

אנגלית
קשר: פישל ב. 718-756-9720

יום רביעי

 הלכות שבת »
PM 9:30 - 8:30

 הרב ניסן מאנגל  בבית בנימין
אנגלית

קשר:  הרב ניסן מאנגל 718-493-7187

 בבא בתרא »
PM 9:30 - 8:30

 הרב אברהם הערץ  בגעצעל'ס שול
אנגלית

קשר: בערל י. 347-439-7310

 תורה אור \ לקוטי תורה »
PM 10:00 - 9:00

 East New 575הרב שלום בער אבצן ב 
2A# York

אנגלית
קשר: דניאל ש. 718-773-8984

 לקוטי שיחות »
PM 10:00 - 9:00

 הרב אלעזר ווילענקין  בפ.ר.י.
רוסית - אידיש

קשר: הרב אברהם צ. 917-805-3747

 דרכי חסידות »
 PM 10:30 - 9:15 :חורף ואחרי פסח

 הרב יוסף פלטיאל  בהדר התורה
אנגלית

קשר: שאול ק. 516-984-9206

 טהרה כהלכה »
AM 11:30 - 10:00

 הרב מנחם מענדל הענדל. המקום 
משתנה כל שבוע, תתקשר לאחראי על 

אודות המקום
עברית

קשר: חנן ש. 347-365-0980

יום חמישי

 שיחות נ״א ונ״ב »
AM 7:00-6:00

 הרב שלמה רקו  ב770
אנגלית

הערות: על הבימה
קשר: שלמה ר. 646-769-0689

 מאמרי הרבי »
9:00 - 7:30

 הרב פנחס קארף  ב770
אנגלית

הערות: בשולחן המרכזי
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 ספר המאמרים תרע״ב »
PM 9:30 - 8:00

 Empire 706הרב צבי הומניק ב 
4A# Boulevard

אנגלית
הערות: השתתפות מומלץ לחודש 50$

קשר: שמואל לאזעל 347-386-3497

 לקוטי שיחות »
PM 8:30

 הרב ישראל רוזן  בבני שלמה זלמן
אנגלית

yisroel_ קשר:  הרב ישראל רוזן
rosen@hotmail.com

 שיחות »
PM 9:30 - 8:30

 הרב יוסף קאפולר  בבית לוי יצחק
אנגלית

קשר:  הרב מענדל לערמאן 917-327-9493

 מאמרי אדמו״ר הריי״ץ »
PM 9:00 חורף ואחרי פסח: יום ה׳

PM 9:00 קיץ: יום ד׳
 Carrol 1336הרב חיים פוגלמאן ב 

Street
אנגלית

 ענינים שונים »
 PM 10:00 - 9:00 :חורף ואחרי פסח

 Carrol 1389הרב הלל הלוי העלער ב 
Street
אנגלית

קשר:  הרב הלל הלוי העלער 
718-685-6526

 דבר מלכות »
PM 10:15 - 9:15

 הרב מרדכי חן  באליהו נחום
אידיש 

 שולחן ערוך  »
PM 10:15 - 9:15

 הרב שוחט  באגודת ישראל
אנגלית

 שולחן ערוך »
PM 10:00 - 9:00

 הרב פרץ פייגינסאהן  בבית כנסת אנ"ש
אידיש 

 דבר מלכות »
PM 9:30

 הרב מנחם מענדל הענדל  במרכז לדוברי 
עברית
עברית

הערות: התוועדות אחרי השיעור
קשר:  הרב גבריאל אביחזר 718-753-5543

 שיחות  ומאמרים »
PM 10:30 - 9:30

 הרב יוסף פלטיאל  באהבת אחים
אידיש 

קשר: יחזקאל פ. 718-778-1514

 דבר מלכות »
PM 11:00 - 10:00

כולם קוראים  במרכז לדוברי עברית
עברית

קשר: חנוך ח. 718-687-8900
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יום שישי

 שיחה »
AM 9:00 - 8:00

 הרב פנחס קארף  ב770
אנגלית

הערות: בשולחן המרכזי

 שיחות »
בין מנחה למעריב

 הרב וועלוועל אוסטער  בבית לוי יצחק
אנגלית

קשר:  הרב מענדל לערמאן 917-327-9493

 תורה אור \ לקוטי תורה »
בין מנחה למעריב

 הרב עסטרייכר  באנשי הרבשוב
אנגלית

קשר: יונה ג. 718-773-2137

 תורה אור \ לקוטי תורה »
בין מנחה למעריב

 הרב מרדכי גורארי׳ בחברא ש״ס
אידיש 

קשר:  הרב מרדכי גורארי׳ 718-773-2670

 שיחה (ליקוט) »
בין מנחה למעריב

 הרב זלמן חנין   בבית בנימין
אידיש 

 שיחות »
בין מנחה למעריב

 הרב יחיאל ליבאוויק  בריינעס
אנגלית

קשר: הרב אלי ל. 718-774-5174

  שיחה  »
בין מנחה למעריב

 הרב דון יואל ליווי  בבית אליעזר יצחק
אנגלית

קשר: קלמן ו. 917-681-1384

 חסידות »
בין מנחה למעריב

 הרב ניסן מאנגל  בכתב סופר
אידיש 

קשר:  הרב ניסן מאנגל 718 493 7187

 שיחה »
בין מנחה למעריב

 הרב אברהם סבג  בריעים אהובים
אנגלית

קשר: מרדכי ב. 347-386-2949

 מאמרי הרבי »
בין מנחה למעריב

 הרב מיכאל זעליגסאן  באהבת אחים
אידיש \ אנגלית

קשר: הרב מיכאל ז. 718-771-1910

 שולחן ערוך אדה״ז  הלכות שבת »
בין מנחה למעריב

 הרב שמואל פלוטקין  בגעצעל'ס שול
אידיש 

קשר: הרב שמואל פ. 917-860-1986

 תורה אור \ לקוטי תורה »
בין מנחה למעריב

 הרב זלמן פערלאוו  בבית כנסת אנ"ש
אידיש 
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 לקוטי שיחות »
חורף: בין מנחה וערבית 

אחרי פסח ובקיץ: שעה לפני מנחה
 הרב אבא פלטיאל  בבית לוי יצחק

אנגלית
קשר:  הרב אבא פלטיאל 718-493-4157

 שיחות »
חורף: אחרי מעריב 

 הרב שלום גייסינסקי  בגעצעל'ס שול
אנגלית

קשר: בערל י. 347-439-7310

 פרשת השבוע או  פרקי אבות »
חורף: אחרי מעריב, פרשת השבוע 

אחרי פסח: בין מנחה למעריב, פרקי אבות 
 הרב יוסף הלוי העלער  בכולל 

אידיש 

 אגרות קודש »
חורף: אחרי מעריב 

אחרי פסח ובקיץ: בין מנחה למעריב
 הרב שלום ג׳ייקאבסאהן  באהבת משה

אנגלית
קשר: אלי ב. 201-747-3100

 תורה אור \ לקוטי תורה »
 PM 6:45 חורף: אחרי מעריב עד
 הרב יוסף רבקין  באגודת ישראל

אנגלית \ אידיש

 סנהדרין »
חורף: יום ו׳ אחרי ערבית עד 7:00 

אחרי פסח ובקיץ: שבת שעה לפני מנחה
 הרב וועלוועל גייסינסקי  בפ.ר.י.

רוסית
קשר: הרב וועלוועל ג. 718-778-6680

 גמרא  »
חורף: אחרי מעריב עד 7:00

 הרב דון יואל ליווי  בבית אליעזר יצחק
אנגלית

קשר: קלמן ו. 917-681-1384

 שולחן ערוך אדה״ז »
PM 7:00 חורף: אחרי מעריב עד

אחרי פסח ובקיץ: שעה לפני מנחה
 הרב ניסן מאנגל  בכתב סופר

אידיש 
קשר:  הרב ניסן מאנגל 718-493-7187

שבת

 פרשת השבוע »
PM 9:00:חורף

עברית
מגידי שיעורים שונים  באהבת אחים

אידיש / אנגלית
קשר: יחזקאל פ. 718-778-1514

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 9:30 - 8:00

 הרב שלמה הולצברג  בבית כנסת אנ"ש
אידיש 

קשר:  הרב שלמה הולצברג 
718-953-2474

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 9:30 - 8:30

 הרב נחום קפלן  בבית כנסת אנ"ש
אנגלית

קשר:  הרב נחום קפלן 718-953-0819
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 תורה אור \ לקוטי תורה »

AM 9:30 - 8:30
 הרב חיים סערעבראנסקי  ב770

אידיש

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 9:30 - 8:30

 הרב אפרים פיקרסקי  באהבת אחים
אידיש 

קשר: יחזקאל פ. 718-778-1514

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 10:00 - 8:30

 הרב ישראל פרידמאן בחברא ש״ס
אידיש 

קשר:  הרב מרדכי גורארי׳ 718-773-2670

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 9:30 - 8:30

 הרב יוסף וויינבערג  בריעים אהובים
אידיש 

קשר: מרדכי ב. 347-386-2949

ענינים שונים  בחסידות »
AM 9:15 - 8:45

 הרב לייב נוימאן  בתורה ותפילה
אנגלית

קשר: מענדל ה. 718-207-2862

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 9:30 - 8:30

 הרב אלי ליפסקר  בריינעס
אנגלית

קשר: הרב אלי ל. 718-774-5174

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 9:45 - 9:00

 הרב משה נ. וואלואווסקי  בבני שלמה 
זלמן

אנגלית
קשר: הרב משה ו. 718-604-0772

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 9:45 - 9:00

 הרב ישעי׳ קאמינקר  בהדר התורה
אנגלית

הערות: עם קצת פרק א׳ רמב״ם

 חסידות »
AM 10:00 - 9:00

 Crown Street 661הרב ברוך בוש ב 
אנגלית

קשר: יונה געלרטנר 718-773-2137

 מאמרי אדמו״ר הריי״ץ »
AM 10:00 - 9:00

 הרב מרדכי גורארי׳ ב789 
Montgomery Street

אידיש 
קשר:  הרב מרדכי גורארי׳ 718-773-2670

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 10:00 - 9:00

 הרב זלמן חנין  בבית בנימין
אידיש 

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 10:00 - 9:00

 הרב דון יואל ליווי  בבית אליעזר יצחק
אנגלית

קשר: קלמן ו. 917-681-1384
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 מאמרי הרבי »
AM 10:00 - 9:00

 הרב אברהם זילבר  במעיינות
אנגלית

קשר: מענדל ה. 718-207-2862

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 10:00 - 9:00

 הרב לוי סטוליק  במרכז לדוברי עברית
עברית

קשר:  הרב גבריאל אביחזר 718.753.5543

 תורה אור \ לקוטי תורה »
 AM 10:00 - 9:00 :חורף ואחרי פסח

 הרב אברהם קאמען והרב אלי רוזן 
 בהדר התורה

אנגלית
קשר: שאול ק. 516-984-9206

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 9:45 - 8:45:00

 הרב פרץ פייגינסאהן  בבית כנסת אנ"ש
אידיש 

 מאמרים »
AM 9:15

 הרב מענדל לערמאן  בבית לוי יצחק
אנגלית

קשר:  הרב מענדל לערמאן 917-327-9493

 מאמרי הרבי מלוקט »
AM 10:00 - 9:15

 הרב יקותיאל פעלדמאן  בבית שמואל
אידיש 

קשר: משה פ. 718-713-3048

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 10:15 - 9:15

 הרב שלום גייסינסקי  בגעצעל'ס שול
אנגלית

קשר: בערל י. 347-439-7310

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 10:00 - 9:20

 הרב מיכאל זעליגסאן  במשכן מנחם
אידיש \ אנגלית

קשר: הרב מיכאל ז. 718-771-1910

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 10:15 - 9:30

 הרב דוד ערענטרוי  בבית רבקה
אנגלית

קשר: הרב דוד ע. 347-563-8788

 תורה אור \ לקוטי תורה »
AM 10:30 - 10:00

 הרב שמואל פלוטקין  בגעצעל'ס שול
אידיש 

קשר: הרב שמואל פ. 917-860-1986

 ס״הם תרס״ה »
AM 11:15 - 10:15

כולם קוראים  בברית שלום
אנגלית

קשר: ישראל בעסט 718-604-8440

 מאמרי הרבי »
אחרי שחרית ביחד עם קידוש

כולם קוראים  ב770
אידיש 

הערות: על הבימה
קשר: מענדל ה. 718-207-2862
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 רמב״ם פרק א׳ »

שעה וחצי לפני שקיעה למשך שעה
 הרב משה נ. וואלואווסקי  בבני שלמה 

זלמן
אנגלית

קשר: הרב משה ו. 718-604-0772

 הלכות שבת »
אחרי פסח: שעה לפני מנחה  

הרב מאיר שושן במרכז ספרד
עברית

קשר: הרב מאיר ש. 917-676-0980

 פרקי אבות »
אחרי פסח: ובקיץ: 45 דקות לפני הזמן של 

הדלקת נרות
 הרב ישראל קארפ או  הרב משה ווייס 

 באהבת משה
אנגלית

קשר: אלי ב. 718-493-0055

 הלכות שבת ויו״ט »
חצי שעה לפני מנחה

 הרב גבריאל אביחזר  במרכז לדוברי 
עברית
עברית

קשר:  הרב גבריאל אביחזר 718-753-5543

 שולחן ערוך אדה״ז  הלכות שבת »
30 דקות לנפי מנחה

 הרב מיכאל זעליגסאן  בתורה ותפילה
אידיש \ אנגלית

קשר: הרב מיכאל ז. 718-771-1910

ענינים שונים  בהלכה »
בין מנחה למעריב

 הרב זלמן משה אברהם  בכתב סופר
אנגלית

קשר: הרב זלמן א. 917-755-8984

פרקי   מאמרי חסידות,  שיחות על   »
אבות

בין מנחה למעריב
 הרב סעדי׳ דהן  במרכז לדוברי עברית

עברית
הערות: בחורף: מאמרי חסידות, בקיץ: 

שיחות על פרקי אבות
קשר:  הרב גבריאל אביחזר 718-753-5543

 משיח בפרשה »
בין מנחה למעריב

 הרב יוסף דוד חאנאוויטש  בבני שלמה 
זלמן

אנגלית
yosefchanowitz@gmail.com :קשר

 שיחה »
בין מנחה למעריב

 הרב שלום ג׳ייקאבסאהן  באהבת משה
אנגלית

קשר: אלי ב. 718-493-0055

 חסידות »
בין מנחה למעריב

 הרב ניסן מאנגל  בכתב סופר
אידיש 

קשר:  הרב ניסן מאנגל 718-493-7187

 לקוטי שיחות »
בין מנחה למעריב

 הרב ישראל שמעון קלמנסון  בריעים 
אהובים
אידיש 

קשר: מרדכי ב. 347-386-2949
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 שולחן ערוך אדה״ז »
חורף:בין מנחה וערבית אחרי פסח: ובקיץ: 

45 דקות לפני מנחה
 הרב הלל הלוי העלער  בכולל

אידיש \ אנגלית
קשר:  הרב הלל הלוי העלער 

718-685-6526

 הלכות שבת ויו״ט »
חורף:רק בשבתות היותר ארוכות (בערך 
משבט) אחרי פסח: חצי שעה לפני מנחה 

(מתחיל בחודש שבט לערך) קיץ: חצי שעה 
לפני מנחה

 הרב משה בוגומילסקי  בבית רבקה
אנגלית

קשר: הרב דוד ע. 8788-563-347



Yossi
Cohen
Music
Playing at your simcha
with the greatest sound

 

718-363-1772
Special rates for shluchim

Weddings

Bar Mitzvahs

Sheva brachos 

Any occasion

cxwws

Available as a 
one man band or a full band
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הערות: 
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Sof Zman Krias Shemaסוף זמן קריאת שמע

dedicated in the memory of יוסף בן צבי הירש

כסלו 

9:21א-ב

9:22ג

9:23ד

9:24ה-ו

9:25ז-ח

9:26ט 

9:27י

9:28יא-יב 

9:29יג-יד

9:30טו 

9:31טז-יח

9:32יט

9:33כ-כא

9:34כב-כג

9:35כד-כה

9:36כו-כח

9:37כט-ל

טבת 

9:38א-ב

9:39ג-ה

9:40ו-י

9:41יא-יב 

9:40יג-יד

9:41טו-כא

9:40כב 

9:41כג

9:40כד-כז

9:39כח-כט

שבט 

9:39א-ב

9:38ג-ד

9:37ה

9:38ו

9:37ז-ח

9:36ט-י

9:35יא 

9:34יב-יג

9:33יד-טו

9:32טז-יז

9:31יח

9:30יט-כ

9:29כא

9:28כב-כג

9:27כד 

9:26כה-כו

9:25כז

9:24כח 

9:23כט

9:22ל

אדר 

9:21א-ב
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Do not rely on zmanim times to the last moment.

"All times - courtesy of Chabad.org"

9:20ג

9:19ד

9:18ה

9:17ו

9:16ז-ח

9:14ט-י

9:13יא 

10:12יב 

10:11יג

10:10יד 

10:09טו 

10:08טז 

10:07יז

10:06יח

10:05יט 

10:04כ-כא

10:02כב-כג

10:01כד

9:59כה-כו

9:57כז

9:56כח-כט

ניסן 

9:55א

9:53ב-ג

9:52ד

9:51ה

9:50ו

9:49ז

9:48ח

9:47ט

9:46י

9:45יא 

9:44יב 

9:43יג

9:42יד 

9:41טו 

9:40טז 

9:39יז

9:38יח-יט

9:36כ-כא

9:35כב-כג

9:34כג

9:33כד

9:32כה 

9:31כו-כז

9:30כח 

9:29כט

9:28ל

אייר 

9:27א-ב

9:26ג

9:25ד

9:24ה

9:23ו-ז

9:22ח-ט

9:20י-יב

9:19יג-יד

9:18טו 

9:17טז-יז

9:16יח

9:15יט-כא

9:14כב-כד

9:13כה-כו

9:12כז-כט

סיון 

9:11א-ג

9:10ד

9:11ה

9:10ו-ז

9:09ח

9:10ט

9:09י-יא

9:10יב

9:09יג-טו

9:10טז 

9:09יז-כג

9:10כד-כז

9:11כח-ל

תמוז 

9:11א

9:12ב-ו

9:13ז-ט

9:14י 

9:15יא-יד

9:16טו

9:17טז-יח

9:18יט-כא

9:19כב

9:20כג

9:19כד

9:20כה

9:21כו-כז

9:22כח-כט

מנחם-אב 

9:22א

9:23ב-ג

9:24ד-ה

9:25ו-ז

9:26ח-ט

9:27י-יא

9:28יב-יג

9:29יד

9:28טו

9:29טז-יז

9:30יח-יט

9:31כ-כא

9:32כב-כד

9:33כה-כו

9:34כז-כט

9:35ל

אלול

9:36ב-ד

9:37ה-ז

9:38ח-י

9:39יא-יג

9:40יד-טו

9:41טז-יח

9:42יט-כב

9:43כג-כד

9:44כה-כז

9:45כח 

9:44כט
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Certified Public Accountant
Individual and Business Tax Returns

Retirement and Financial Planning*

Work (718) 604 -7404
Cell (347) 439-7135
Fax (718) 228-9270
moishesimon@verizon.net  

473 Brooklyn Avenue 
Brooklyn, NY 11225

      

6333 North State Highway 161, Fourth Floor -Irving, Texas 75038 • (972) 870-6000

Moishe Simon, CPA
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*Securities Offered through H.D. Vest Investment Serviced SM, Member: SIPC
Advisory Services Offered through H.D. Vest Services SM

Non-bank Subsidiaries of Wells Fargo & Company

נושאים:
.32 ,29 ,26 : 770

אגרות קודש : 30.

בבא בתרא : 11, 16, 26.

בבא מציעא : 15.

בבא קמא : 12.

ברכות : 12.

גמרא : 20, 30.

גמרא שבת : 19, 25.

דבר מלכות : 28.

דף יומי : 11.
דרכי חסידות : 26.

הלכה : 20, 22, 25, 33.

הלכות שבת : 19, 25, 26, 29, 
.33

הלכות שבת ויו״ט : 33, 34.

המשכים מאדמו״ר הרש״ב : 19.

חושן משפט : 25.

חסידות : 15, 16, 19, 25, 29, 
.33 ,31

טהרה כהלכה : 26.

יומא : 20, 25.

כתובות : 12, 19.

לקוטי שיחות : 11, 19, 26, 28, 
.33 ,30

מאמרי אדמו״ר הריי״ץ : 19, 
.31 ,28

מאמרי הרבי : 15, 22, 26, 
.32 ,29

מאמרי הרבי מלוקט : 32.

מאמרי חסידות : 33.

מאמרים : 16, 28, 32.

מגילה : 22.

משיח : 33.

ס״הם תרס״ה : 32.

סוטה : 20.

סנהדרין : 12, 16, 19, 20, 26, 
.30

ספר המאמרים תרע״א : 15.

ספר המאמרים תרע״ב : 28.

עבודה זרה : 25.

עין יעקב : 20.

עירובין : 20.

ענינים שונים : 11, 28.

פרקי אבות : 30, 33.

פרשת השבוע : 30.

קבלה : 20.

קיצור שולחן ערוך : 19, 22.

רמב״ם פרק א׳ : 33.

אינדקס של  נושאים, מגידי שיעור, ומקומות
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PARENTS!
Protect Your Children,

while enjoying a healthy computer.

Clever Computers, Akiva Perl

Another Service by:

Secure the Internet (Children-Proof)

Stop Viruses on your Computer

Enjoy a Healthy Computer

Home installation available

Call Now, Before it’s too late!
www.SafeInternet.Biz 

or 718-778-4766

Finally  a Safe & Easy way  to  Surf.  

בס״ד
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שולחן ערוך : 20, 22, 28, 29, 
.34 ,33 ,30

שיחה : 22, 25, 26, 29, 33.

שיחות : 28, 29, 30, 33.

שיחות נ״א ונ״ב : 22, 26.

שערי המועדים : 22.

תורה אור \ לקוטי תורה : 12, 
.32 ,31 ,30 ,29 ,26 ,20

תמיד : 16.

תניא : 20, 22.

תענית : 12, 16.

מגידי שיעור:
הרב גבריאל אביחזר : 12, 20, 

.33 ,32 ,28

הרב שלום בער אבצן : 26.

הרב זלמן משה אברהם : 22, 
.33

הרב וועלוועל אוסטער : 29.

הרב אברהם אזדאבא : 20.

הרב יעקב אזדאבא : 15.

הרב משה בוגומילסקי : 34.

הרב ברוך בוש : 31.

הרב ברבר : 25.

הרב נח ברנשטיין : 26.

הרב יעקב גאלדבערג : 12, 16.

הרב מיכאל גולומב : 20.

הרב מרדכי גורארי׳ : 12, 19, 
.31 ,29

הרב שלום ג׳ייקאבסאהן : 26, 
.33 ,30

הרב וועלוועל גייסינסקי : 30.

הרב שלום גייסינסקי : 25, 30, 
.32

הרב גראסבוים : 19.

הרב סעדי׳ דהן : 33.

הרב שמעון ה. : 25.

הרב שמואל הבר : 16.

הרב שלמה הולצברג : 11, 12, 
.30 ,19

הרב צבי הומניק : 28.

הרב אברהם הערץ : 26.

הרב מנחם מענדל הענדל : 
.28 ,26

הרב הלל הלוי העלער : 28, 
.34

הרב יוסף הלוי העלער : 30.

הרב משה נ. וואלואווסקי : 
.33 ,31

הרב קלמן וויינפעלד : 15.

הרב יוסף וויינבערג : 31.

הרב משה ווייס : 33.

הרב אלעזר ווילענקין : 26.

הרב יוסף ברוך וורצברג : 16.

הרב שמואל זייאנץ : 11.

הרב אברהם זילבר : 32.

הרב יצחק זירקינד : 25.

הרב מיכאל זעליגסאן : 22, 29, 
.33 ,32

הרב יוסף דוד חאנאוויטש : 33.

הרב מרדכי חן : 15, 28.

הרב זלמן חנין : 29, 31.

הרב שלמה כ״ץ : 22.

הרב זלמן לאבקאווסקי : 16.

הרב ישראל לאבקאווסקי : 25.

הרב יוסף לוין : 15.

הרב שלום בער לוין : 20.

הרב יחיאל ליבאוויק : 29.

הרב דון יואל ליווי : 19, 29, 
.31 ,30

הרב אלי ליפסקר : 31.

הרב מענדל לערמאן : 20, 22, 
.32 ,29 ,28

הרב מיכאל לערנער : 22.

הרב ניסן מאנגל : 16, 19, 20, 
.33 ,30 ,29 ,26

הרב לייב נוימאן : 31.

הרב יעקב נימני : 16.

הרב אברהם סבג : 29.

הרב שלמה סג״ל : 19.

הרב לוי סטוליק : 32.

הרב חיים סערעבראנסקי : 
.31 ,19

            Luggage
            Games
            Toys
            Puzzles

Dolls
Gifts
Stationery
School Supplies

Office Supplies
Watches
Film
And More …

388 Kingston Ave. (Across from pizza shop) - 718-774 - 4409
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הרב עסטרייכר : 29.

הרב דוד ערענטרוי : 32.

הרב לוי פוטאש : 22.

הרב חיים פוגלמאן : 28.

הרב פרץ פייגינסאהן : 12, 28, 
.32

הרב אפרים פיקרסקי : 25, 31.

הרב אברהם פלינט : 12.

הרב שמואל פלוטקין : 29, 32.

הרב אבא פלטיאל : 15, 30.

הרב יוסף פלטיאל : 26, 28.

הרב יקותיאל פעלדמאן : 32.

הרב זלמן פערלאוו : 29.

הרב אביגדור פרנס : 11.

הרב ישראל פריד : 20.

הרב ישראל פרידמאן : 31.

הרב אברהם צוקרניק : 19.

הרב יוסף צוויבל : 15.

הרב יהודה צירקינד : 22.

הרב פנחס קארף : 12, 26, 29.

הרב זושא קאהן : 22.

הרב ישעי׳ קאמינקר : 31.

הרב אברהם קאמען : 32.

הרב יוסף קאפולר : 28.

הרב ישראל קארפ : 33.

הרב ישראל שמעון קלמנסון 
.33 :

הרב נחום קפלן : 30.

הרב יצחק ראסקין : 25.

הרב רוני ראנדעל : 20.

הרב יוסף רבקין : 30.

הרב ישראל רוזן : 20, 28.

הרב שלמה רקו : 26.

הרב מאיר שושן : 22, 33.

הרב שוחט : 28.

הרב מרדכי שטערן : 25.

הרב נחום שטרנברג : 20.

הרב שניאור זלמן שניאור : 25.

הרב ליפא שפירא : 11.

מקומות:
.31 ,25 ,19 ,15 ,12 : 770

אגודת ישראל : 16, 25, 28, 
.30

אהבת אחים : 11, 16, 19, 20, 
.31 ,30 ,29 ,28

אהבת משה : 30, 33.

אליהו נחום : 22, 26, 28.

אנשי הרבשוב : 29.

בית אליעזר יצחק : 15, 19, 29, 
.31 ,30

בית בנימין : 19, 20, 25, 26, 
.31 ,29

בית כנסת אנ״ש : 11, 12, 15, 
.32 ,30 ,29 ,28 ,19

בית לוי יצחק : 15, 20, 22, 28, 
.32 ,30 ,29

בית רבקה : 32, 34.

בית שמואל : 32.

בני שלמה זלמן : 12, 19, 20, 
.33 ,31 ,28

ברית שלום : 32.

געצעל׳ס שול : 15, 22, 25, 26, 
.32 ,30 ,29

הדר התורה : 12, 15, 16, 20, 
.32 ,31 ,26

כולל : 11, 30, 34.
כולל תפארת ז. : 12, 25.

כתב סופר : 12, 16, 29, 30, 
.33

מעיינות : 32.

מרכז לדוברי עברית : 12, 20, 
.33 ,32 ,28

משכן מנחם : 20, 32.

נר מנחם : 11, 16.

עלי׳ : 19.

פ.ר.י. : 19, 26, 30.

קהל חסידים : 15, 25.

ריינעס : 29, 31.

ריעים אהובים : 22, 29, 31, 
.33

תורה ותפילה : 19, 31, 33.
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רשימת ביהכ"נ וביהמ"ד וזמני התפילות

« 770
 770 Eastern Parkway

between Brooklyn and Kingston Avenues

ש 
 ,10:00 7:15 ,7:00 ,6:45 ,6:30 ,6:15
מנינים כל משך זמן של שחרית

מ 
מנחה גדולה, 3:15, בזמנו, הרבה 
מנינים כל משך זמן מנחה

ע
בזמנו, מנינים כל משך זמן 
מעריב. חורף: 7:45 , קיץ: 9:45

10:00שבת

אגודת ישראל »
 465 Crown Street

between Brooklyn and Kingston Avenues

7:30 (יום ראשון 8:00)ש 

שבת בזמנומ 

9:00, שבת בזמנוע

10:00שבת

אהבת אחים »
489 Empire

 between New York and Brooklyn Avenues

ש 
6:00, (יום ראשון 6:15) 7:00, 7:30, 8:15, 

9:00

בזמנומ 

בזמנו, חורף יום ב׳ - ה׳: 9:30ע

10:00שבת

אהבת משה »
612 Maple Street

 between Kingston and Albany Avenues

מ

ע
שבת בזמניהם

10:00שבת

אליהו נחום »
672 Lefferts Street

between Troy and Schenectady Avenues

 7:00, 8:10, 7:30ש 

שבת בזמנומ 

ע
9:00 (יותר מאוחר אם צריכים 

לזמנו)

10:15שבת

אנשי הרבשוב »
691 Crown Street

between Troy and Schenectady Avenues

ע שבת בזמניהםמ 

10:00שבת

בית אליעזר יצחק »
394 Kingston Avenue

 between Crown and Montgomery streets

7:30 (יום ראשון 8:00)ש 

ע שבת בזמניהםמ 

10:00שבת

בית בנימין »
680 Montgomery street

between Kingston and Albany Avenues

6:15, 7:15 (יום ראשון 9:45)ש 

ע בזמנומ 

10:15שבת

בית כנסת אנ״ש »
770 Montgomery Street

between Troy and Schenectady Avenues

6:45 (יום ראשון 7:00) 7:40 ש 

בזמנומ 

בזמנו, 7:00 ע

10:00שבת
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Shul Locations and Davening Times

בית לוי יצחק »
556 Crown street

 between Kingston and Albany
Avenues (entrance on Albany)

7:00 (יום ראשון 9:00)ש 

שבת בזמנומ 

9:30, שבת בזמנוע

10:00שבת

בית מנחם מענדל »
770 Lefferts

 between Troy and Schenectady Avenues

ע שבת בזמניהםמ 

10:00שבת

בית רבקה »
310 Crown Street

 between Nostrand and New York Avenues

ע שבת בזמניהםמ 

10:15שבת

בית שמואל »
885 Eastern Parkway

between Albany and Troy Avenues

7:15ש 

ע שבת בזמניהםמ 

10:00שבת
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בני שלמה זלמן »

1699 President St.
between Utica and Rochester Avenues

6:30, 7:30 (יום ראשון 7:30)ש 

בזמנו, שבת חצי שעה לפני שקיעהמ 

בזמנו ע

10:00שבת

ברית שלום »
 319 Crown Street

 between Nostrand and New York Avenues

שבת אחרי שחריתמ 

שבת בזמנוע

חורף: 10:45, קיץ 11:15שבת

געצעל׳ס שול »
1414 President Street

 between Kingston and Albany
 Avenues (entrance on Kingston)

7:15, (יום ראשון 9:00)ש 

ע שבת בזמניהםמ 

10:30שבת

דוד גרשון »
450 New York Avenue

 between Montgomery Street
 and Empire Boulevard

ע שבת בזמניהםמ 

10:30שבת

הדר התורה »
824 Eastern Parkway

between Kingston and Albany Avenues

9:30ש 

2:10, שבת חצי שעה לפני שקיעהמ 

9:45, שבת בזמנוע

10:00שבת

חברה ש״ס »
398 Kingston Avenue

between Crown and Montgomery Streets

7:45ש 

בזמנומ 

שעה אחרי מנחהע

10:15שבת

יונג איסרעל »
935 Eastern Parkway

 between Albany and Troy Avenues

יום ראשון 9:15ש 

ע שבת בזמניהםמ 

10:30שבת

כולל מנחם »
 303  Kingston Avenue

 between Eastern Parkway and Union Street

9:30ש 

 2:05 , שבת בזמנומ 

שבת בזמנוע

9:45שבת

כולל תפארת ז. »
302 Kingston Avenue

between Eastern Parkway and Union Street

יום ראשון - ששי 1:45מ 

כתב סופר »
646 Empire Boulevard

between Kingston and Albany Avenues

ש 
 9:30 ,8:45 ,6:45

(יום ראשון 7:30, 9:30)

בזמניהםמ 

7:00, 9:00ע

10:30שבת
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מנחם נחום »
440 Crown Street

 between Brooklyn and Kingston Avenues

ע שבת בזמניהםמ 

10:15שבת

מעיינות »
388 Kingston Avenue

 between Crown and Montgomery Streets

ע שבת בזמניהםמ 

9:00 (תפילה מתחיל עם חסידות)שבת

מרכז ספרד »
 556 Crown street

 between Kingston and Albany Avenues
(entrance on Albany) (1st floor)

שבת בזמנומ 

שבת בזמוע

9:00שבת

מרכז לדוברי עברית »
 845 Eastern Parkway

 between Kingston and Albany Avenues

בזמנומ 

בזמנוע

10:30שבת

מרכז הפרסיים »
828 Eastern Parkway

between Kingston and Albany Avenues

ע שבת בזמניהםמ 

10:00שבת

משכן מנחם »
 792 Kingston Avenue

between Eastern Parkway and Union Street

ע שבת בזמניהםמ 

10:00שבת

נר מנחם »
560 Empire Boulevard

between Brooklyn and Kingston Avenues

 6:30 (יום ראשון 7:00)ש 

שבת שעה לפני השקיעהמ 

9:15 (יותר מאוחר אם צריכים לזמנו)ע

חורף 8:15, קיץ 8:45שבת

סוסנעוויטש »
534 Crown Street

between Kingston and Albany Avenues

ע שבת בזמניהםמ 

9:30שבת

Networking »
Virus & Spyware  »
removal

Backup solutions »
Remote control »

Computers 
made easy

1345 Union St.

Brooklyn NY 11213

Mobile:917.767.2783

noachvogel@yahoo.com

B

M

noa

PPCC MaMaveven

Noach Vogel



5769 | 46

עלי׳ »
527 East New York

between Brooklyn and Kingston Avenues

 7:00ש 

יום שבת בזמנומ 

שבת בזמנוע

10:30שבת

פ.ר.י. »
1383 President Street

between Brooklyn and Kingston Avenues

7:00 (יום ראשון 7:45)ש 

10:00שבת

קהל חסידים »
1612 Carrol Street

between Troy and Schenectady Avenues

7:15, 8:30 (יום ראשון 8:15)ש 

בזמנומ 

בזמנו, חורף 8:30ע

10:00שבת

ר׳ זלמן שגלוב שול »
499 Kingston Avenue

between Carrol and Crown Streets

8:00, (יום ראשון 9:00)ש 

ע 1:45, שבת בזמניהםמ 

10:00שבת

ריינעס »
417 Troy Avenue

 between Montgomery Street
and Empire Boulevard

ע שבת בזמניהםמ 

10:00שבת

ריעים אהובים »
1614 Carrol Street

between Schenectady and Utica Avenues

7:00, 7:45 (יום ראשון 7:45)ש 

ע שבת בזמניהםמ 

10:00שבת

תורה ותפילה »
390 Kingston Avenue

between Crown and Montgomery Streets

7:00 (יום ראשון 7:30)ש 

1:45, בזמנומ 

בזמנו, 9:00ע

9:15שבת

הערות:

כל  את  בחוברת  להכניס  השתדלנו  « 
שידענו  התפילות  וזמני  השיעורים 
עליהם, יתכן ויש עוד שאינם רשומים 

כאן.

ליל  בזה  נכלל  ״שבת״  רק  כשכתוב  « 
שבת וגם יום השבת.

נרשם  ״שבת״  סמל  בו  שיש  בשורה  « 
הזמן של שחרית-שבת.

שינויים  ויהיו  יתכן  מברכים  בשבת  « 
בזמנים הקבועים.

מתפללים  ״זמן״  בו  שכתוב  במקום  « 
מנחה בערך רבע שעה לפני השקיעה, 
ומעריב בערך 50 דקות לאחר התחלת 

זמן מנחה.
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WE CARRY A FULL LINE OF:
MEAT ü
POULTRY ü
ORGANIC MEAT ü
ORGANIC POULTRY ü
DELICIOUS MENU OF PREPARED ü

  PRODUCTS
FULL LINE OF SHABBOS &  ü

  YOM TOV FOODS

WE CATER:
BRISIM ü
KIDDUSHIM ü
BAR & BAT MITZVAHS ü
SHEVA BROCHOS ü
L’CHAIMS ü

B”H

HOUSE OF GLATT
385 KINGSTON AVENUE ü BROOKLYN, NEW YORK 11213 

P: 718.467.9411 ü F: 718.467.8665 ü E: HOUSEOFGLATT@GMAIL.COM ü W: WWW.HOUSEOFGLATT.COM

WE CONTINUE TO SERVE THE CHABAD COMMUNITY 
WITH KASHRUT, QUALITY, SERVICE & HONESTY

WE ACCEPT ALL CREDIT CARDS AND EBT ü FREE DELIVERY 
10% DISCOUNT TO KOLLEL STUDENTS & SHLUCHIM ww

w.
im
pa
cti
ng
im
ag
e.c
om
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Dedication Opportunities

Project Suggested Occasion Cost

Weekly Shiur (Month) Birthday $260

Chasidic Yom Tov Study Pamphlet Yahrtzeit $500

Legal Holiday Study Program Yahrtzeit $500

Chavrusa System (Month) Bar Mitzva $770

Informational and Inspirational 

Booklet

Bar Mitzva $770

Web Broadcasted Shiur 

(3 Weeks)

Chasuna $1000

All Shiurim For One Month Chasuna $1500

English Educational Publication 1st Yahrtzeit $3600

Yagdil Torah Pillar (Month) 1st Yahrtzeit $7700

Advertisers Phone Page

Visionsite 718.771.8719 15

Y & B Locksmith 917.295.1211 61

Yechiel Nadler Repairs 646.283.5567 43

Yitzy's Carpentry 917.545.8830 12

Yossi Cohen's Band 718.363.1772 34

Yossi's Car service 347.564.8094 4

Your Sweet Expressions 718.613.0188 51

Zakon 718.774.4409 40

List of Advertisers
Continued...
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List of Advertisers
Please support our sponsors.

Advertisers Phone Page

Clever Computers 718.778.4766 39

 Dovid Chesney Insurance &
Investments

718.567.3216 70 ,3

Fishel Brownstien - Accountant 718.756.9720 13

Hadras Ponim Zokein NA 14

House of Glatt 718.467.8665 47

Judaica World 718.604.1020 37

Keter Airport Service 718.644.4444 8

Landmark Funding 718.773.4000 71

Law Offices of Bernard Broome 212.689.4670 10

Locksmith 347.803.3965 33

MasterMind 718.705.7164 71

Mendys 718.907.8877 9

Mermelstien's 718.778.3100 17

Mink 718.804.0806 69

Moishe Simon, CPA 718.604.7404 38

Noach Holtzman Van Service 917.699.3937 35

Oraita 718.613.1111 64

Oren Popper Insurance 917.720.6565 5

Pc Maven 917.767.2783 45

Precious Moments Studios 718.774.2152 18

Printhouse 718.628.6700 68

True Value 718.778.2700 2

Vanilla Party Design 347.564.8263 4
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SHIUR #1

The Seforim Case
in Halacha

Rabbi Moshe Bogomilsky

SHIUR #2

The Mitzva of
Educating Children

Rabbi Nochum Kaplan

Dedicate a morning to learning Torah!

Changes may occur, to be notified of changes
please contact Yagdil Torah

Phone: 347-223-5943
Web: www.YagdilTorah.org

Not Working?
The shiurim will take place on

Thursday, Parshas Vayigash, Hei Teives • January 1st

9:45 AM – 12:15 PM • Getzel’s Shul

A joint project of

YAGDIL TORAH and GETZEL’S SHUL
The shiurim will be given in english

In the merit of Rabbi Gavriel Noach and Rivka Holtzberg Z”L  HY”D 

YOM IYUN  – A MORNING OF INTERESTING SHIURIM IN HALACHA  

s

v”c
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Sicha »
Between Mincha and Maariv
In Ahavas Moshe delivered by 
Rabbi Sholom Jacobson
Contact: Eli Blachman 
718-493-0055

Alter Rebbe Shulchan  »
Aruch
Winter: Between Mincha and 
Maariv, After Pesach and 
Summer: 45 minutes before 
Mincha 
In Colel delivered by Rabbi Hillel 
Halevi Heller
Contact: Rabbi Hillel Halevi 
Heller 718-685-6526

Hilchos Shabbos and  »
Yomtov
Winter: Only on longer 
Shabbosim (around Shevat), 
After Pesach and Summer: Half 
hour before mincha
In Beis Rivka delivered by Rabbi 
Moshe Bogomilsky
Contact: Rabbi Dovid Ehrentreu 
347-563-8788

D

Your
Sweet Expressions

310 Kingston Ave.
Brooklyn, NY 11213

718-613-0188 U 888-613-0188

ñ £ourmet chocolate

ñ £ifts for all occasions

ñ Ice cream

ñ Ice coffee

ñ Milkshakes

ñ Caramel popcorn

ñ Gift baskets

ñ Beautiful arrangements 

ñ Under the OK supervision

ñ Free Delivery*
*with minimum purchase

www.YourSweetExpressions.com U kosherchocolate@gmail.com

v”c
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Torah Or / Likuttei Torah »
9:15 - 10:15 AM
In Getzel Shul delivered by 
Rabbi Sholom Geisinsky
Contact: Berel Y. 347-439-7310

Torah Or / Likuttei Torah »
9:20 - 10:00 AM
In Mishkan Menachem delivered 
by Rabbi Michoel Seligson
Contact: Rabbi Michoel Seligson 
718-771-1910

Torah Or / Likuttei Torah »
9:30 - 10:15 AM
In Beis Rivka delivered by Rabbi 
Dovid Ehrentreu
Contact: Rabbi Dovid Ehrentreu 
347-563-8788

Maamar Samech Hei »
10:15 - 11:15 AM
In Bris Shalom Everyone reads
Contact: Yisroel Best 718 604 
8440

Rambam one perek »
Hour and a half before shkia for 
1 hour
In Bnai Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Moshe N. 
Volvovsky
Contact: Rabbi Moshe V. 
718-604-0772

Pirkei Avos »
After Pesach and Summer: 45 
Minutes before the zman of licht 
bentchen
In Ahavas Moshe delivered by 
Rabbi Yisroel Karp or Rabbi 
Moshe Weiss
Contact: Eli Blachman 
718-493-0055

Alter Rebbe's Shulchan  »
Aruch Hilchos Shabbos
30 minutes before mincha 
In Torah Utfila delivered by 
Rabbi Michoel Seligson
Contact: Rabbi Michoel Seligson 
718-771-1910

Contemporary issues in  »
Halacha
Between Mincha and Maariv
In Ksav Sofer delivered by Rabbi 
Zalman Moshe Abraham
Contact: Rabbi Zalman A. 
917-755-8984

Moshiach in the Parsha »
Between Mincha and Maariv
In Bnai Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Yosef Dovid 
Chanowitz
Contact: Rabbi Yosef Dovid 
Chanowitz - yosefchanowitz@
gmail.com
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Parshas Hashavua  »
Winter: 9:00 PM 
In Ahavas Achim delivered by 
different speakers
Contact: Yecheskel P. 
718-778-1514

Shabbos

Torah Or / Likuttei Torah »
8:30 - 9:30 AM
In Bais Knesset Anash delivered 
by Rabbi Nochum Kaplan
Contact: Rabbi Kaplan 
718-953-0819

Rebbe's Mamarim »
8:45 - 9:15 AM
In Torah Utfila delivered by 
Rabbi Leibel Newman
Notes: Shabbos Mevarchim 9:00 
AM
Contact: Mendel H. 
718-207-2862

Torah Or / Likkutei Torah »
8:30 - 9:30 AM
In Reines delivered by Rabbi Eli 
Lipsker
Contact: Rabbi Eli L. 
718-774-5174

Torah Or / Likuttei Torah »
9:00 - 9:45 AM
In Bnai Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Moshe N. 
Volvovsky
Contact: Rabbi Moshe V. 
718-604-0772

Torah Or / Likuttei Torah »
9:00 - 9:45 AM
In Eliyahu Nochum delivered by 
Rabbi Yeshaye Kaminker

Chassidus »
9:00 - 10:00 AM
In 661 Crown St. delivered by 
Rabbi Baruch Bush
Contact: Yona G. 718-773-2137

Torah Or / Likuttei Torah »
9:00 - 10:00 AM
In Beis Eliezer Yitzchak delivered 
by Rabbi Don Yoel Levy
Contact: Kalman W. 
917-681-1384

Mamorim of the Rebbe »
9:00 - 10:00 AM
In Mayanot delivered by Rabbi 
Avrohom Silver
Contact: Mendel H. 
718-207-2862

Torah Ohr / Likkutei  »
Torah
Winter and After Pesach: 9:00 - 
10:00 AM
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Avraham Kamman and 
Rabbi Eli Rosen
Contact: Shaul K. 516-984-9206

Mamorim »
9:15 - 10:00 AM
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Mendel Lerman
Contact: Rabbi Mendel Lerman 
917-327-9493
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Friday

Sicha »
8:00 - 9:00 AM
In 770 delivered by Rabbi 
Pinchus Korf
Notes: Behind the Bima

Sichos »
Between Mincha & Maariv
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Velvel Oster
Contact: Rabbi Mendel Lerman 
917-327-9493 

Likkutei Torah/ Torah Ohr »
Between Mincha & Maariv
In Anshei Herbashov delivered 
by Rabbi Estreicher
Contact: Yona G. 718-773-2137

Sichos »
Between Mincha and Maariv
In Reines delivered by Rabbi 
Yechiel Lebovic
Contact: Rabbi Eli Lipsker 718-
774-5174

Sicha »
Between Mincha & Maariv
In Beis Eliezer Yitzchak delivered 
by Rabbi Don Yoel Levy
Contact: Kalman W. 
917-681-1384

Sicha »
Between Mincha & Maariv
In Rayim Ahuvim delivered by 
Rabbi Avraham Sebag
Contact: Mordechai B. 
347-386-2949

Mamorim of the rebbe »
Between Mincha & Maariv
In Ahavas Achim delivered by 
Rabbi Michoel Seligson
Contact: Rabbi Michoel Seligson 
718-771-1910

Likuttei Sichos »
Winter: Between Mincha and 
Maariv, After Pesach and 
Summer: 1 hour before Mincha
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Abba Paltiel
Contact: Rabbi Abba Paltiel 
718-493-4157

Sichos »
Winter: After Maariv After Pesach: 
In Getzels Shul delivered by 
Rabbi Sholom Geisinsky
Contact: Berel Y. 347-439-7310

Igros Kodesh »
Winter: After Maariv, After Pesach 
and Summer: Between Mincha & 
Maariv
In Ahavas Moshe delivered by 
Rabbi Sholom Jacobson
Contact: Eli Blachman 201-747-3100

Likkutei Torah/ Torah Ohr »
Winter: After Maariv till 6:45 PM 
In Agudas Israel delivered by 
Rabbi Yosef Rivkin

Friday Gemara »
Winter: After maariv till 7:00 PM 
In Beis Eliezer Yitzchak delivered 
by Rabbi Don Yoel Levy
Contact: Kalman W. 
917-681-1384
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Bava Basra »
8:30 - 9:30 PM
In Getzels Shul delivered by 
Rabbi Avrohom Hertz
Contact: Berel Y. 347-439-7310

Torah Or / Likkutei Torah  »
(Chasidus Mevueres - 
Moadim)
9:00 - 10:00 PM
In 575 East New York #2A 
Delivered by Rabbi Sholom Ber 
Avtzon
Contact: Daniel S. 
718-773-8984

Darchei Chassidus »
Winter: 9:15 - 10:30 PM, After 
Pesach: 9:15 - 10:30 PM
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yossi Paltiel
Contact: Shaul K. 516-984-9206

Thursday

Nun Alef - Nun Beis »
6:00-7:00 AM
In 770 delivered by Rabbi 
Shlomo Raku
Notes: On Bima
Contact: Shlomo R. 
646-769-0689

Rebbe's Mamor »
7:30 - 9:00 AM
In 770 delivered by Rabbi 
Pinchus Korf
Notes: Behind the Bima

Maamar Ayin Beis »
8:00 - 9:30 PM
In 706 Empire Boulevard #4A 
delivered by Rabbi Tzvi Homnik
Notes: Suggested monthly fee - 
fifty dollars
Contact: Shmuel Lezell 
347-386-3497

Likkutei Sichos »
8:30 PM
In Bnai Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Yisroel Rosen
Contact: Rabbi Yisroel Rosen 
yisroel_rosen@hotmail.com

Sichos »
8:30 - 9:30 PM
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Yoseph Kapular
Contact: Rabbi Mendel Lerman 
917-327-9493 

Mamorim of the  »
Frierdiker Rebbe
Winter and After Pesach: 
Thursday 9:00 PM, Summer: 
Wednesday 9:00 PM
In 1336 Carrol St. delivered by 
Rabbi Chaim Fogelman

Various topics »
Winter: 9:00 - 10:00 PM, After 
Pesach: 9:00 - 10:00 PM
In 1389 Carrol Street delivered 
by Rabbi Hillel Halevi Heller
Contact: Rabbi H. 718-685-6526
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Chassidus »
8:30-9:30 PM
In 1545 Carroll St. delivered by 
Rabbi Barber

Yuma »
8:30 - 9:30 PM
In 770 delivered by Rabbi 
Yitzchak Zirkind

Different Topics in  »
Halacha
Summer: 8:30 - 9:30 PM
In Getzels Shul delivered by 
Rabbi Sholom Geisinsky
Contact: Berel Y. 347-439-7310

Chassidus »
8:40 - 9:30 PM
In Khal Chasidim delivered by 
Rabbi Yitzchak Raskin
Contact: Rabbi Yitzchak Raskin 
718-915-7092

Chassidus »
9:00 - 9:30 PM
In 1498 President Street 
Everyone reads
Contact: Levi P. 516-852-1800

Gemora Shabbos »
9:00 - 9:45 PM
In 888 Montgomery St. 
Delivered by Rabbi Shimon 
Hellinger
Notes: Sign with weekly 
apartment in the hallway

Hilchos Shabbos »
9:00 - 10:00 PM
In 1267 President Street delivered 
by Rabbi Mordechai Stern
Contact: Mendel H. 718-207-2862

Choshen Mishpat »
9:15 - 10:00 PM
In Agudas Israel delivered by 
Rabbi Efraim Piekarski
Yiddish / Contact: Shlomo D. 
917-538-2889

Shulchan Aruch »
9:15 - 10:15 PM
In Agudas Israel delivered by 
Rabbi Shochat

Sanhedrin »
9:15 - 10:30 PM
In Eliyahu Nochum delivered by 
Rabbi Noach Burnstein
Notes: Proceeded by 15 minutes of 
Tanya and 15 minutes of Halacha
Contact: Rabbi Burnstein 
646-294-1917

Sicha »
9:30 - 10:30 PM
In 621 Empire Boulevard delivered 
by Rabbi Sholom Jacobson
Contact: Fishel Brownstien 
718-756-9720

Wednesday

Hilchos Shabbos »
8:00 - 9:30 PM
In Beis Binyomin delivered by 
Rabbi Nisen Mangel
Contact: Rabbi Nisen Mangel 
718-493-7187
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Shulchan Aruch, Sicha »
Winter: 8:00 - 9:30 PM, After 
Pesach: 8:00 - 9:30 PM
In different locations call contact 
for weekly location. Everyone 
reads
Notes: followed by a story by 
Rabbi Taleshevsky
Contact: Yehoshua W. 
718-774-2279

Kitzur Shulchan Aruch »
8:30 - 9:30 PM
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Mendel Lerman
Contact: Rabbi Mendel Lerman 
917-327-9493 

Rebbe's Mamor »
8:30 - 9:30 PM
In Getzels Shul delivered by 
Rabbi Michoel Seligson
Contact: Rabbi Michoel Seligson 
718-771-1910

Sicha on the weekly  »
Parsha or Yom Tov / 
An Inyan in Halacha 
connected to the 
upcoming Yom Tov.
8:30 - 9:30 PM
In 763 Eastern Parkway delivered 
by Rabbi Levi Potash
Notes: Sign with weekly 
apartment in the hallway.
Contact: Rabbi Levi Potash 
347-446-0839

Megila »
9:15 - 10:15 PM
In Eliyahu Nochum delivered by 
Rabbi Michoel Lerner
Contact: Eli Blachman 
718-493-0055

Tuesday

Contemporary issues in  »
Halacha
8:00 - 9:00 PM
In Rayim Ahuvim delivered by 
Rabbi Zalman Abraham
Contact: Mordechai B. 
347-386-2949

Sharei Hamoadim »
8:00 - 9:00 PM
In Eliyahu Nochum delivered by 
Rabbi Shlomo Katz
Contact: Eli Blachman 
718-493-0055

Avoda Zara »
8:30 - 9:25 PM
In 701 Empire Blvd. delivered by 
Rabbi Shneur Zalman Shneur
Notes: sign with weekly 
apartment in the hallway
Contact: Tzvi Hirsh Frank 
718-953-0955 

Sicha »
8:30 - 9:30 PM
In different locations, call 
or email contact for weekly 
location. Everyone reads
Notes: followed by maariv
Contact: Uri I. 917-576-1700
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Yagdil Torah is now offering

GREAT RATES!
Did you know that two thirds of those who joined Yagdil Torah’s

Chavrusa Pairing Program
have already found a chavrusa?

Did you know that the above amount includes;
Members with busy schedules & Anash

from communities nationwide?

“My words are like fire says HaSHem – just like fire does not light alone, so too
the words of Torah do not endure when one learns individually”    — Taanis 7A

* * *
Get the joy of learning with a Chavrusa without the

stress and runaround of trying to find your own.

Call us today: (347) 223-5943
or visit us online: www.YagdilTorah.org

67%
SUCCESS RATE
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Friday, Shabbos

Sanhedrin »
Winter: Friday night after 
Maariv till 7 PM, After Pesach 
and Summer: Shabbos between 
Mincha and Maariv
In Beis Eliezer Yitzchak delivered 
by Rabbi Don Yoel Levy
Contact: Kalman W. 917-681-1384

Sunday

Sanhedrin »
9:30 AM
In Bnai Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Yisroel Rosen
Contact: Rabbi Yisroel Rosen 
yisroel_rosen@hotmail.com

Tanya »
9:30 - 10:30 AM
In Mishkan Menachem delivered 
by Rabbi Michoel Golomb
Contact: Rabbi Golomb 
718-467-1986

Gemara »
10:00 - 11:00 AM
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Yisroel Fried
Contact: Rabbi Mendel Lerman 
917-327-9493 

Eiruvin in depth »
10:00 - 11:30 AM
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Avrohom Osdoba
Contact: Ahron G. 718-773-5816

Sota »
7:30 PM
In Bnei Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Yisroel Rosen
Contact: Rabbi Yisroel Rosen 
yisroel_rosen@hotmail.com

Ein Yaakov »
8:00 - 10:00 PM
In Beis Binyomin delivered by 
Rabbi Nisen Mangel
Contact: Rabbi Nisen Mangel 
718-493-7187

Kabbalah Concepts »
8:30 - 9:30 PM
In Beis Levi Yitzchok delivered by 
Rabbi Ronnie Rendal
Contact: Rabbi Ronnie R. 
Ronnie@newerasolutions.com

Monday

Sichos of Nun Alef - Nun  »
Beis in depth
7:00 - 8:00 PM
In 1494 Carroll St. delivered by 
Rabbi Zushe Kohn
Contact: Rabbi Zushe K. 
718-419-8757

Alter Rebbe Shluchan Aruch »
8:00 PM
In Rayim Ahuvim delivered by 
Rabbi Yehuda Zirkind
Contact: Mordechai B. 347-386-2949
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Hilchos Shabbos »
Winter: 9:15 - 9:45 PM, After 
Pesach and Summer: After Maariv 
for 20 minutes
In Bnei Shlomo Zalman 
delivered by Various speakers
Contact: Daniel W. 
718-604-1359

Monday - Friday

Chassidus »
6:20 - 6:50 AM
In 770 delivered by Rabbi Chaim 
Serebryanski
Contact: Rabbi Chaim S. 718-
774-2605

Frierdiker Rebbe's  »
Maamarim
8:00-9:15 AM
In Torah Utfila delivered by 
Rabbi Nisen Mangel
Notes: When there is a bris the 
shiur is in Beis Binyomin
Contact: Rabbi Nisen Mangel 
718-493-7187

Tuesday, Wednesday

Kitzur Shulchan Aruch  »
8:00 - 9:30 PM 
In Aliya delivered by Rabbi 
Grossbaum
Contact: Rabbi Grossbaum 
347-743-0800
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Maamorim on Parsha »
6:45 - 7:30 AM (Sundays: 7:15 - 
8:00 AM)
In Beis Eliezer Yitzchak delivered 
by Rabbi Kalman Weinfeld
Contact: Kalman W. 
917-681-1384

Chassidus »
Winter and After Pesach: 8:00 - 
9:00 AM
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yaakov Goldberg 
Contact: Shaul K. 516-984-9206

Mamorim »
Winter and After Pesach: 8:00 - 
9:00 AM
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yosef Boruch Wircberg
Contact: Shaul K. 516-984-9206

Sunday, Shabbos

Meseches Taanis: Rashi,  »
Tosfos, Rishonim and 
Halacha Lmaseh
Sunday 8:00 - 9:15, Shabbos: 
Winter: One hour after Havdallah. 
After Pesach and Summer: 3 
hours before Shkia for an hour 
and fifteen minutes
In Ner Menachem delivered by 
Rabbi Yaakov Nemni
Contact: Rabbi Yaakov N. 
917-640-0593

Monday - Thursday

Gemara Shabbos »
9:00 - 10:00 PM
In Beis Binyomin delivered by 
Rabbi Mordechai Gurary
Contact: Rabbi Mordechai G. 
718-773-2670

420 Kingston Ave  
Brooklyn, NY 11225 

Cell 917-295-1211 
Store 718-221-0612  

 
E-Mail  store@elocksmith.com 



5769 | 62
Tanya - Likutei Amarim »
Winter and After Pesach: 8:00 - 
9:00 PM
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yosef Boruch Wircberg
Contact: Shaul K. 516-984-9206

Sunday - Friday

Rebbe's Mamor »
6:15 - 6:45 AM
In Bais Knesset Anash delivered 
by Rabbi Yossi Zwiebel

Rebbe's Mamor »
6:15 - 7:15 AM, Sunday 8:00 - 
9:00 AM
In Getzels Shul. Everyone reads
Contact: Berel Y. 347-439-7310

Taf Reish Ayin Alef »
6:30 - 7:00 AM see notes
In Khal Chasidim delivered by 
Rabbi Abba Paltiel
Notes: On Sunday the shiur 
is from 9:15 - 10:15 AM, 
On Wednesday there is an 
additional shiur at 679 Crown 
from 8:30 - 9:45 PM, the shiur 
can be heard on conference 
call, dial 718 732 6924 when 
prompted for conference room 
number press 973 438 4358, 
password is 4357
Contact: Rabbi Abba P. 718 493 
4157 

Dr. Levi A. Reiter 

Audioligist and hearing 
aid specialist 

Can help you hear your shiur 
loud and clear. 

By Appointment  718- 363- 1084 

Website www.DrReiter.com 
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Sunday - Wednesday

Likkutei Torah/ Torah Ohr »
8:00 - 9:00 AM (Monday 7:30 - 
9:00 AM)
In 770 delivered by Rabbi 
Pinchus Korf
Notes: Behind the Bima

Sunday, Wednesday

Sanhedrin  »
9:00 - 10:00 PM
In Bnei Shlomo Zalman 
delivered by Rabbi Avrohom 
Flint
Notes: Begins with Maariv
Contact: Rabbi Avraham Flint 
718-771-2077

Sunday - Thursday

Ksuvos with Rashi &  »
Tosfos
Winter and After Pesach: 11:30 - 
1:00 PM
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yaakov Goldberg
Contact: Shaul K. 516-984-9206

Bava Metzia »
Winter and After Pesach: 11:45 - 
1:30 PM
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yaakov Osdoba
Contact: Shaul K. 516-984-9206

Bava Basra »
Winter and After Pesach: 11:45 - 
1:30 PM
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yosef Boruch Wircberg
Contact: Shaul K. 516-984-9206

Alter Rebbe's Shulchan  »
Aruch
Winter: 1:30 - 2:15 PM After 
Pesach: 1:30 - 2:15 PM
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yaakov Osdoba
Contact: Shaul K. 516-984-9206

Kitzur Shulchan Aruch »
Winter: 1:45 - 2:30 PM After 
Pesach: 1:45 - 2:30 PM
In Hadar Hatora delivered by 
Rabbi Yaakov Goldberg
Contact: Shaul K. 516-984-9206

Directory of ClassesDirectory of Classes
[English Classes Only]
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TThe English side of the directory includes only shiurim given in English. 
The shiurim are divided by days of the week.
The rest of the details of the shiurim (other than the day) are as follows:
The first line contains the topic of the shiur with all available details. 
The second line contains the starting & ending times. Please be aware that end 
times are often approximate. When there are differences between winter, after 
Pesach and summer times we provided those details as well.
The following line contains the location of the shiur and the name of the Magid 
Shiur. For shurim taking place in houses the address is listed by the shiur record. 
For most shuls only the name of the shul is listed. 
If there are notes on the shiur, or if there is a contact available for questions or 
more information, it is included under the shiur record.
Much effort was put in to making sure that the list is complete and accurate, 
however there is a possibility that details of a shiur are incorrect, or have been 
changed. Kindly inform us of any changes. We will iy”h list all updates on our 
website until the next edition comes out.

How to use this Directory
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Presented here is the third edition of the Yagdil Torah Crown Heights Shiurim 
Directory. Due to the many changes that have taken place over the last six 
months it has become necessary to update the directory by taking note of 
changes to existing  shiurim, and adding the many new shiurim that have since 
started.  Additional features have been added into this directory to ease its use, 
and they are enumerated in the “how to use this directory” section. We hope 
this will allow Anash to take advantage of the tremendous amount of shiurim 
available so they can fulfill the important Mitzvah of learning Torah every day. 
The shiurim that are included in this directory are all open to the public, occur 
on a consistent basis, and have a structured shiur setting (as opposed to a 
freestyle farbrengen). All the details of each shiur were carefully researched 
for the most current information; its subject, time, place, language, seasonal 
information and identity of the Magid Shiur.
A special note of thanks to the Magidei Shiurim for giving from their time to 
further Limud Hatorah. 
Thank you to those who have taken a great share in this wonderful Mitzvah by 
advertising in this listing. 
We hope that we have not inadvertently omitted anyone from this booklet. We 
send our sincere apologies to anyone who may have been, and thank them for 
all their assistance.
The Frierdiker Rebbe assured that “All those who take part in strengthening 
public Torah study, the holy Torah will not remain in debt and will certainly repay 
them generously with all good, with children, well being and sustenance”. This 
will certainly be mekuyam in all of those who took part in this publication.
May we all learn Torah with joy, which will aid in speeding the coming of 
Moshiach, when the land will be filled with the knowledge of Hashem.
Yagdil Torah
Cheshvan 5769

About this Directory
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This publication was 
compiled and prepared 
for print by Yagdil Torah 
– Mivtza Talmud Torah

Established in the memory 
of Menachem Mendle 
Ben Yavdlachta Levi 
Yitzchak Sheyichye

Contact information:

Yagdil Torah
383 Kingston Ave. PMB 188

Brooklyn, NY 11213
347.223.5943

YagdilT@gmail.com
www.YagdilTorah.org

Didn't get a booklet?

You can download it from 
our website listed above 

or call us to pickup a copy 
- while supplies last.
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"...There's nothing better 
than Torah.  If a person 
were to feel the sweetness  
and pleasantness of the 
Torah, one would go out 
his mind with ecstasy.  
Consequently, a world 
filled with silver and gold 
would be regarded as 
valueless, because Torah 
includes all the good the 

world has to offer..."
(Ohr Hachayim, Devarim 28.6)
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Shiurim in Buildings

VICTORY CELEBRATION—
ACCORDING TO THE SEFORIM’S 
INSTRUCTIONS.
It is obvious that the way to find out how to celebrate 
the victory of  the seforim is by “asking” the seforim 
themselves—i.e. by analyzing the seforim themselves 
for the answer to this question, and implementing 
their instructions. 

In the thinking of  the masses, a victory surrounding 
a precious object, such as a precious stone for 
example, is celebrated by an increase in the honor 
shown to the object. This is done by putting it in a 
most honorable place, where it remains untouched, 
and unused. At the very most, it may be gazed upon 
from time to time.

T S OR M PROC A M T R

“

Issue 8 • Hei TeivesIssue 8 • Hei Tei

        Ki HeimKi HeimCHAYEINU

With the approach of  Hei 
Teives, the day of  our “didan 
natzach”—our very public 

victory (in federal court) with regard to 
the books and writings of  Rabboseinu 
Nessieinu that are part of  the collection 
of  the Lubavitch Library—we are 
publishing a small selection of  the 
Rebbe’s words about the victory of  the 

seforim and the instructions derived from that 
victory. 

In the selection that follows, the implication of  the 
victory of  the seforim is clearly highlighted. The 
Rebbe emphasizes that the proclamation of  “didan 
natzach” alone does not give full expression to the 
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Shiurim Directory

Tnatzach alone does not give full expression to the

shown to the object. This is done by putting it in a
most honorable place, where it remains untouched,
and unused. At the very most, it may be gazed upon 
from time to time.

T

In the selection that follows, the implication of  the 
victory of  the seforim is clearly highlighted. The 
Rebbe emphasizes that the proclamation of  “didan 
natzach” alone does not give full expression to the

English Publications
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Yagdil Torah is now offering

GREAT RATES!
Did you know that two thirds of those who joined Yagdil Torah’s

Chavrusa Pairing Program
have already found a chavrusa?

Did you know that the above amount includes;
Members with busy schedules & Anash

from communities nationwide?

“My words are like fire says HaSHem – just like fire does not light alone, so too
the words of Torah do not endure when one learns individually”    — Taanis 7A

* * *
Get the joy of learning with a Chavrusa without the

stress and runaround of trying to find your own.

Call us today: (347) 223-5943
or visit us online: www.YagdilTorah.org

67%
SUCCESS RATE
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If your kid is falling behind in school,
Master-Mind= Success!

 For more information contact Rabbi Eliyahu Shain

718-705-7164

essencegraphics2@aol.com

cxwws

www.master-mind.org. 
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