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במדת חסידות, והוא מאמר הכתוב 
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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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FISH FISH
& CANNOLI

Proudly introduces

A NEW TAKEOUT RESTAURANT
IN THE NEIGHBORHOOD

513 Empire Boulevard
Next to the Empire Kosher Supermarket

718-604-0209

www.fishfishcannoli.com
10% off food items with this ad and a  $10 purchase
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718-633-5566
718-907-6467
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בפתח המדריך
שמחים אנו בזה להגיש רשימה מעודכנת ומחודשת של כל השיעורים שבשכונתינו 

הק׳ שכונת קראון הייטס ״כאן צוה ה׳ את הברכה״.

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

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

כמו״כ בשנה הוספנו מקומות ללימוד ועניני סיוע ללימוד, עיין במפתח לפרטים.

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

וודאי הדבר אשר הברכות אשר יחולו על הלומדים יחולו גם כן על כל התומכים 
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

כסלו תש״ע 

Tell them you saw their ad in the Yagdil Torah Learning Guide

קריאת המדריך
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.

הערות נוספות אודות השיעור נמצאים בשורה מתחת.

שפה השיעור כתוב בצד שמאל של כל שיעור.

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.

Support our Advertisers = Support Torah learning

iNdexאינדקס



ORD TUDIO
When every word matters…

C S
718.773.2896

Wordstudio8@aol.com

◆ EFFECTIVE LETTERS  ◆ FUNDRAISING

◆ PUBLIC RELATIONS  ◆ BOOK EDITING

◆ TRANSLATION  ◆ WEB WRITING AND EDITING

◆ AND MORE…

Working knowledge of Hebrew and Yiddish

E    

388 Kingston Ave. (Across from pizza shop)
718-774 - 4409

Luggage
Games
Toys
Puzzles

Dolls
Gifts
Stationery
School Supplies

Office Supplies
Watches
Film
And More…
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� 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¢‡®

TELL YOUR
CHILDREN/STUDENTS:

Published with the haskamos
of the leading

Rabbinic Authorities of our times.

 רשימת
השיעורים

Daily / כל יום

אידיש 1  דף	יומי	)עיין	בהערות(	
יום ב’ - ה’ :  9:30 - 8:00 בערב, מוצאי 

 שבת - שעה אחרי הבדלה
 חורף: יום ו’-אחרי תפלת ערבית

7:00 - 6:00 בערב, שבת 8:00 - 6:30 
 בבוקר, יום א’- שעה אחרי ערבית

אחרי פסח: שבת בבוקר - 8:30 - 6:30,  
 יום א’ בין תפלת מנחה לערבית

קיץ: שבת 8:30 - 6:30 בבוקר, מוצאי 
שבת שעה אחת אחרי הבדלה, יום 

 ראשון בין תפלת מנחה לערבית
  נמסר	ע”י	הרב	שלמה	הולצברג	

 בבית	כנסת	אנ”ש	
הערות:	לא	מדקדקים	בסדר	הדף	היומי	
לפרטים:	הרב	שלמה	ה.	718-953-2474

Sunday, Tuesday / ’יום א’, יום ג

אידיש 2  בבא	קמא	
 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	שמואל	זייאנץ	
 בכולל	מנחם	

לפרטים:	הרב	וועלוועל	א.	718-773-7017

 יום א’, יום ג’, יום ה’ / 
Sunday, Tuesday, Thursday

אידיש 3  ענינים	שונים	
After Maariv for one hour 

  נמסר	ע”י	הרב	ליפא	שפירא	
 באהבת	אחים	

לפרטים:	יחזקאל	פ.	718-778-1514

Can't find what you want? See the "How to use this Guide" on page 59

iNdex
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Sunday - Wednesday / ’יום א’ - יום ד

4 ENGLiSH  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 9:00 - 8:00 בבוקר 

 )Monday 7:30 - 9:00 בבוקר(
  נמסר	ע”י	הרב	פנחס	קארף	ב770 

Behind the Bima	:הערות

אידיש 5  בבא	קמא	עם	רש”י	ותוס’	
 9:30 - 8:30 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	פרץ	פייגינסאהן	
בבית	כנסת	אנ”ש

עברית 6  בבא	קמא,	פרק	הכונס	
 8:30 - 7:30 בערב 

  נמסר	ע”י	הרב	גבריאל	אביחזר	
 במרכז	לדוברי	עברית

לפרטים:	הרב	גבריאל	א.	718-753-5543

7 ENGLiSH  סנהדרין	
 10:00 - 9:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	אברהם	פלינט	
 בבני	שלמה	זלמן	

לפרטים:	הרב	אברהם	פ.	718-771-2077

Sunday - Thursday / ’יום א’ - יום ה

אידיש 8  כתובות	בעיון	
 11:00 בבוקר – 12:30 בצהריים 

  נמסר	ע”י	הרב	שלמה	הולצברג	
 בכולל	תפארת	ז.	

הערות:	בתחילת	השיעור	נמסר	
שיעור	בתניא	ע”י	הרב	מאיר	חזנוב	
לפרטים:	ישראל	ה.	718-536-0996

9 ENGLiSH  כתובות	עם	רש”י	ותוס’	
 חורף ואחרי פסח: 1:00 - 11:30 בצהריים

  נמסר	ע”י	הרב	יעקב	גאלדבערג	
 בהדר	התורה	

לפרטים:	שאול	ק.	516-984-9206

10 ENGLiSH  כתובות	
 חורף ואחרי פסח: 1:30 - 11:45 בצהריים

  נמסר	ע”י	הרב	יוסף	ברוך	וורצברג	
 בהדר	התורה	

לפרטים:	שאול	ק.	516-984-9206

11 ENGLiSH  בבא	מציעא	
 חורף ואחרי פסח: 1:30 - 11:45 בצהריים

  נמסר	ע”י	הרב	יעקב	אזדאבא	
 בהדר	התורה	

לפרטים:	שאול	ק.	516-984-9206

אידיש 12  שיחה	
 12:50 - 12:30 בצהריים
  נמסר	ע”י	הרב	מרדכי	חן	

 בכולל	תפארת	ז.	
לפרטים:	ישראל	ה.	718-536-0996

אידיש 13  שולחן	ערוך,	שיחה,	
 רמב”ם	פרק	א’

 1:30 - 12:50 בצהריים
 נמסר	ע”י	הרב	מרדכי	שרפשטיין,	הרב	

 מרדכי	חן,	והרב	יוסף	בליזינסקי	
 בכולל	תפארת	ז.	

לפרטים:	ישראל	ה.	718-536-0996

List of YagdiL torah’s shiurim,  
programs, pubLications and services

shiurim

Shiurim on legal 
holidays

Shiurim on Yomim 
Tovim

Shiurim in Shuls

Shiurim in apartment 
buildings

Shiurim recordings on  
www.YagdilTorah.org

Shiurim on CD's  
(U'Velechticha 
Baderech Program)

Ongoing Shiurim

Seasonal Shiurim

Shiurim reviewing 
Family Halachos

Shiurim on the Phone

Shiurim Podcasts

Beis Midrash Shiurim

pubLications

Publications on Yoma 
Depagrah

Crown Heights 
Shiurim Guide

Ki Heim Chayenu  
Inspirational 
Publication

Taparu D'Plachu  
Practical Publications

Publication on 
the importance of 
Learning in kollel

“Things to think 
about”  
(Web Publication)

Kol Koreh on the 
importance of Torah 
study

Learning resources  
(Web Publication)

Bulletin of Yagdil 
Torah activities

programs

Shiurim on CD's  
(U'Velechticha Baderech 
Program)

Chavrusa Pairing 
Program

Chalukas HaShas

Shiurim Resources

beis medrash  
(seasonal)

Beis Midrash Program

M’Beis Midrasheinu 
publication

Beis Midrash Shiurim

Beis Midrash 
Chavrusas matching

notifications

Please note that for 
the sake of simplicity, 
services and lists 
below overlap each 
other when content is 

similar.

Website Twitter Bulletin Email list Signs in Shul/Street לא	מוצא	שיעור?	תקרא	"קריאת	המדריך"	בעמוד	9	לעזרה.

iNdexאינדקס
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14 ENGLiSH  שולחן	ערוך	אדמו”ר	הזקן	
 חורף ואחרי פסח: 2:15 - 1:30 בצהריים

  נמסר	ע”י	הרב	יעקב	אזדאבא	
 בהדר	התורה	

לפרטים:	שאול	קלמנסון	516-984-9206

15 ENGLiSH  קיצור	שולחן	ערוך	
 חורף ואחרי פסח: 2:30 - 1:45 בצהריים

  נמסר	ע”י	הרב	יעקב	גאלדבערג	
 בהדר	התורה	

לפרטים:	שאול	ק.	516-984-9206

16 ENGLiSH  תניא	לקוטי	אמרים	
 חורף ואחרי פסח: 9:00 - 8:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	יוסף	ברוך	וורצברג	
 בהדר	התורה	

לפרטים:	שאול	ק.	516-984-9206

אידיש 17  עין	יעקב	
 בין מנחה למעריב

  נמסר	ע”י	הרב	מרדכי	גורארי’	
 בחברא	ש”ס	

לפרטים:	הרב	מרדכי	ג.	718-773-2670

אידיש 18  פסחים	
 9:00 - 8:00 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	לייזער	טייטלבוים	
בבית	אליעזר	יצחק

אידיש 19  רמב”ם	ג’	פרקים	
 9:00 - 8:00 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	יצחק	ווילהלם,	הרב	יצחק	
 מישולבין,	הרב	חיים	סערבראנסקי	

 בכולל	תפארת	ז.	
לפרטים:	ישראל	ה.	718-536-0996

אידיש 20  חולין	
 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	ישראל	פרידמאן	
 בחברא	ש”ס	

לפרטים:	הרב	מרדכי	ג.	718-773-2670

Sunday - Friday / ’יום א’ - יום ו

21 ENGLiSH  ספר	המאמרים	צ’’א	
 6:45 - 6:15 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	יוסף	צוויבל	
בבית	כנסת	אנ”ש

22 ENGLiSH  מאמרי	הרבי	
 7:15 - 6:15 בבוקר,

  Sunday 8:00 - 9:00 בבוקר
  כולם	קוראים	-	בגעצעל’ס	שול	

לפרטים:	בערל	יוניק	718-778-7662

אידיש 23  מאמרי	הרבי	
 7:00 - 6:30 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	מרדכי	חן	באליהו	נחום

24 ENGLiSH  ספר	המאמרים	תרע”א	
 7:00 - 6:30 בבוקר,

 Sunday 10:15-9:15 בבוקר
  נמסר	ע”י	הרב	אבא	פלטיאל	

 בקהל	חסידים	
לפרטים:	הרב	אבא	פ.	718-493-4157

עברית 25  מאמרי	הרבי	
 8:00 - 6:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	יוסף	לוין	ב770 
 in Front	:הערות 

לפרטים:	הרב	יוסף	לוין	646-509-4244

Can't find what you want? See the "How to use this Guide" on page 59

Beis Hamidrash Plans Get A Green Light

To All of Anash: Yagdil Torah has Great News!

Yagdil Torah has just signed an 
agreement with Chevra Shas 
to lease its second floor, which 

will allow for the opening of a full-
time and full-service Beis Hamidrash 
just for you!, the residents of Crown 
Heights. Despite attempts to sustain 
a similar model by joining with an 
existing Shul we were unsuccessful 
in having all our criteria met. Yagdil 
Torah realized that a proper Beis 
Hamidrash would necessitate a place 
of its own.

With its own location, Yagdil Torah 
will accommodate ongoing small 
Shiurim, Chavrusah learning and 
individual study through providing 
continuous accessibility and 
precluding the need for cancellation 
or relocation.  A more permanent 
location will also attract serious 
interest in Torah learning. 

Yagdil Torah is intent on creating a 
comfortable and pleasant atmosphere 
conducive to Limmud HaTorah.  
With all essential amenities such as 
necessary Seforim, central air and 
heating, and refreshments, Yagdil 
Torah will provide Anash with a 
haven dedicated to strengthening the 
very backbone of our community – 
Limmud HaTorah.

What’s next?
The location is presently being 
renovated to suit the specifications 
of the Beis Hamidrash. During the 
interim, Yagdil Torah is taking steps 
to raise funds for the initial costs and 
development of the Beis Hamidrash.

Join the effort!
You can join the effort to develop 
the Beis Hamidrash in one of the 
following ways:

Financial Contributions. We are  ♦
in need of funds amounting to 
$50,000.00

Donations of Seforim or other  ♦
necessary materials

Volunteer your services, time or  ♦
talents

For more information on how you can join  
please contact our office at 347.223.5943

A comfortable and pleasant atmosphere 
conducive to Limmud HaTorah.  

iNdex
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עברית 26  חסידות/	הלכה	יומית	
 8:30-7:30 בבוקר.

  נמסר	ע”י	הרב	מאיר	שושן	
 במרכז	ספרד	חב”ד	

לפרטים:	הרב	אברהם	פ.	718-771-2077

27 ENGLiSH  חסידות	
 חורף ואחרי פסח: 9:00 - 8:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	יעקב	גאלדבערג	
 בהדר	התורה	

לפרטים:	שאול	ק.	516-984-9206

28 ENGLiSH  מאמרים	
 חורף ואחרי פסח: 9:00 - 8:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	יוסף	ברוך	וורצברג	
 בהדר	התורה	

לפרטים:	שאול	ק.	516-984-9206

Sunday, Shabbos / יום א’, שבת

ENGLiSH עברית 29  ראש	השנה,	רש”י	
 תוס’	ראשונים	והלכה	למעשה

 יום א’ - 9:15 - 8:00 בבוקר
חורף:  מוצאי שבת - שעה אחרי 

 הבדלה
אחרי פסח: שבת- שלש שעות לפני 

 השקיעה, השיעור לשעה ורבע
קיץ: שבת - שלש שעות לפני 
 השקיעה, השיעור לשעה ורבע

  נמסר	ע”י	הרב	יעקב	נימני	בנר	מנחם
English when necessary	:הערות 

לפרטים:	הרב	יעקב	נימני	917-640-0593

Monday, Tuesday / ’יום ב’, יום ג

אידיש 30  גמרא	סנהדרין	
 10:30 - 9:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	ניסן	מאנגל	בכתב	סופר	
לפרטים:	הרב	ניסן	מנגעל	718-493-7187

Monday, Wednesday - ’יום ב’, יום ד

אידיש 31  גמרא	
 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	שמואל	הבר	באהבת	אחים	
לפרטים:	שלום	הלוי	ה.	718-773-7708

אידיש 32  בבא	בתרא	
 10:15 - 9:15 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	זלמן	לאבקאווסקי	
 באגודת	ישראל	

הערות:	ערבית	אחרי	השיעור	
לפרטים:	הרב	נמס	917-297-4584

Monday, Thursday / ’יום ב’, יום ה

אידיש 33  גמרא	שבת	
 חורף: 9:45 - 8:30 בערב

 אחרי פסח וקיץ: 10:00 - 9:00 בערב
  נמסר	ע”י	הרב	מרדכי	גורארי’	בבית	בנימין	

לפרטים:	הרב	מרדכי	ג.	718-773-2670

אידיש 34  המשכים	מאדמו”ר	הרש”ב	
 10:00 - 9:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	שלמה	הולצברג	
 בבית	כנסת	אנ”ש	

לפרטים:	הרב	שלמה	ה.	718-953-2474

לא	מוצא	שיעור?	תקרא	"קריאת	המדריך"	בעמוד	9	לעזרה.

אינדקס
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אידיש 35  русский  לקוטי	שיחות	
 11:00 - 9:45 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	אברהם	צוקרניק	בפ.ר.י.	
לפרטים:	ר’	אברהם	צ.	917-805-3747

Monday - Friday / ’יום ב’ - יום ו

36 ENGLiSH  מאמרי	אדמו”ר	הריי”ץ	
 7:00 - 6:30 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	מנחם	דלפין	בבית	לוי	יצחק

37 ENGLiSH  מאמרי	אדמו”ר	הריי”ץ	
 9:15 - 8:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	ניסן	מאנגל	בתורה	ותפילה	
 When there is a bris the	:הערות

 shiur is in beis binyomin 
לפרטים:	הרב	ניסן	מאנגל	718-493-7187

38 ENGLiSH  בבא	קמא	
 10:00 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	ישראל	רוזן	בבית	בנימין

39 ENGLiSH  הלכות	שבת	
 12:30 בצהרים

  נמסר	ע”י	הרב	ישראל	רוזן	
 בבית	בנימין	

 לפרטים:	הרב	ישראל	רוזן
yisroel_rosen@hotmail.com

40 ENGLiSH  לקוטי	שיחות	
 11:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	ישראל	רוזן	
 בבית	בנימין	

לפרטים:	הרב	ישראל	רוזן	
yisroel_rosen@hotmail.com

Tuesday, Shabbos / יום ג’, שבת

אידיש 41  בבא	קמא	
 Tuesday - 8:30 - 9:30 בערב 

 חורף: שבת - שעה לפני תפלת מנחה
אחרי פסח וקיץ: שבת - 6:00 - 5:00 

 בערב
  נמסר	ע”י	הרב	שלמה	סג”ל	באהבת	אחים	

 הערות:	תפלת	מנחה	לאחריו	
לפרטים:	יחזקאל	פ.	718-778-1514

Friday, Shabbos / יום ו’, שבת

42 ENGLiSH  שולחן	ערוך	אדמוה”ז	
between Mincha and Maariv 

 נמסר	ע”י	הרב	אליעזר	זירקינד	בחובבי	תורה

Sunday / ’יום א

אידיש 43  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 9:00 - 8:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	לייזער	טייטלבוים	
 בבית	בנימין	

הערות:	אחרי	השיעור	תפלת	
שחרית	וארוחת	בוקר

44 ENGLiSH  חסידות	
 9:45 - 9:00 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	מנחם	וואלף	
באיציקע’ס	שטיבל

45 ENGLiSH  סנהדרין	
 9:10 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	ישראל	רוזן	
 בבני	שלמה	זלמן	

 לפרטים:	הרב	ישראל	רוזן
yisroel_rosen@hotmail.com

46 ENGLiSH  קיצור	שולחן	ערוך	
 10:30 - 9:30 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	חיים	סערבראנסקי	
בכולל	תפארת	ז.	

47 ENGLiSH  תניא	
 10:30 - 9:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	מיכאל	גולומב	
 במשכן	מנחם	

לפרטים:	הרב	מיכאל	ג.	718-467-1986

48 ENGLiSH  קיצור	שולחן	ערוך	
 10:30 - 9:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	חיים	סערבראנסקי	
 בעזרת	נשים	770	ברח’	קינגסטון	

לפרטים:	הרב	חיים	ס.	718-774-2605

49 ENGLiSH  לקוטי	שיחות	
 10:00 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	יוסף	ג’ייקאבסאהן	
באגודת	ישראל

50 ENGLiSH   גמרא	
 11:00 - 10:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	ישראל	פריד	
 בבית	לוי	יצחק	

לפרטים:	הרב	מענדל	ל.	917-327-9493 

51 ENGLiSH  עירובין	בעיון	
 11:30 - 10:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	אברהם	אזדאבא	
 בהדר	התורה	

לפרטים:	אהרן	גיטשעל	718-773-5816

52 ENGLiSH  גמרא	
 10:30 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	מנחם	וואלף	
באיציקע’ס	שטיבל	

אידיש 53  ראש	השנה	
 11:30 - 10:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	מרדכי	גורארי’	בכתב	סופר	
לפרטים:	הרב	מרדכי	ג.	718-773-2670

עברית 54  שולחן	ערוך	אדמו”ר	הזקן	
 11:30 - 10:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	גבריאל	אביחזר	
 במרכז	לדוברי	עברית

 הערות:	אחרי	שחרית	ביחד	עם	ארוחת	בוקר	
לפרטים:	הרב	גבריאל	א.	718-753-5543

אידיש 55  שולחן	ערוך	אדה”ז		
 וגמרא	יומא

 12:00 - 10:45 בצהריים
	נמסר	ע”י	הרב	נחום	שטרנברג	בבית	בנימין

56 русский  דבר	מלכות	
 3:00 - 2:00 בצהריים

 נמסר	ע”י	הרב	חיים	סירוטא	ב770 

57 ENGLiSH  בבא	קמא	
 same 7:00 בערב, 8:00 בערב

  material separate shiur 
  נמסר	ע”י	הרב	ישראל	רוזן	

 בבני	שלמה	זלמן	
 לפרטים:	הרב	ישראל	רוזן

yisroel_rosen@hotmail.com

Can't find what you want? See the "How to use this Guide" on page 59
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עברית 58  גמרא/היסטורי	
 7:00 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	מאיר	שושן	
במרכז	ספרד	חב”ד

אידיש 59  ענינים	שונים	בהלכה	
 חורף: 8:00 בערב

אחרי פסח ובקיץ: בבקשה להתקשר 
 להתעדכן אודות זמן השיעור

  נמסר	ע”י	הרב	שלום	בער	לוין	באהבת	אחים	
לפרטים:	יחזקאל	פ.	718-778-1514

60 ENGLiSH  עין	יעקב	
 10:00 - 8:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	ניסן	מאנגל	בבית	בנימין	
לפרטים:	הרב	ניסן	מאנגל	718-493-7187

61 ENGLiSH  קבלה	בעניני	גאולה	ומשיח	
 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	רוני	ראנדעל	בבית	לוי	יצחק	
 לפרטים:	הרב	רוני	ר.

ronnie.rendel@gmail.com

Monday / ’יום ב

אידיש 62  ENGLiSH  שולחן	ערוך	אדה”ז	
 8:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	יהודה	צירקינד	
 בריעים	אהובים

לפרטים:	מרדכי	ברנשטיין	347-386-2949

אידיש 63  ENGLiSH  שולחן	ערוך,	שיחה	
 חורף ואחרי פסח: 9:30 - 8:30 בערב

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

לפרטים:	יהושע	ו.	718-774-2279

64 ENGLiSH  הלכה	והשקפה	חיי	יום	יומי	
 8:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	וועב	באוהל	נתן	
לפרטים:	גבאי	אהל	נתן	

oihelnosson@gmail.com

65 ENGLiSH  שולחן	ערוך	
 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	יצחק	ראסקין	באנשי	הרבשוב	
לפרטים:	הרב	יצחק	ר.	718-915-7092

66 ENGLiSH  קיצור	שולחן	ערוך	
 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	מענדל	לערמאן	
 בבית	לוי	יצחק	

לפרטים:	הרב	מענדל	ל.	917-327-9493 

67 ENGLiSH  מאמרי	הרבי	
 9:30 - 8:30 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	מיכאל	זעליגסאן	
 בגעצעל’ס	שול	

לפרטים:	הרב	מיכאל	ז.	718-771-1910

68 ENGLiSH  תענית	
 9:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	מיכאל	לערנער
באליהו	נחום	

69 русский  הדרנים	על	הש”ס	
 10:30 - 9:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	אביגדור	פרנס	
 760xMontgomery St. #1Fxב 

לפרטים:	הרב	אביגדור	פ.	718-953-9069

Tuesday / ’יום ג

70 ENGLiSH  הלכות	שבת	
 12:30 בצהריים 

  נמסר	ע”י	הרב	ישראל	רוזן	
בבית	בנימין

עברית 71  מדרשי	פרשת	השבוע	/		
 תניא

 8:00 בערב
  נמסר	ע”י	הרב	מאיר	שושן	

 במרכז	ספרד	חב”ד	
לפרטים:	הרב	מאיר	שושן	917-676-0980

72 ENGLiSH  שערי	המועדים	
 9:00 - 8:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	שלמה	כ”ץ	באליהו	נחום	
לפרטים:	אלי	ב.	718-493-0055

73 ENGLiSH  חסידות	
 9:30 - 8:30 בערב

  1545xCarroll St.xב	ברבר	הרב	ע”י	נמסר  
 Subject changes occasionaly	:הערות 

לפרטים:	מר	רוסמן	718-778-7080

74 ENGLiSH  סנהדרין	
 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	ארי	חיטריק	ב
in basement of Agudas Yisroel

75 ENGLiSH  תניא	
 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	יצחק	ראסקין	באנשי	הרבשוב	
לפרטים:	הרב	יצחק	ר.	718-915-7092

76 ENGLiSH  ענינים	שונים	בהלכה	
 קיץ: 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	שלום	גייסינסקי	
 בגעצעל’ס	שול	

לפרטים:	בערל	יוניק	718-778-7662

לא	מוצא	שיעור?	תקרא	"קריאת	המדריך"	בעמוד	9	לעזרה.

PUT YOUR CHANGE 
WHERE IT COUNTS!

Get Your Own PUSHKA

Yagdil Torah’s Pushkas 
come in three sizes.

Call: 347.223.5943 

iNdexאינדקס
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77 ENGLiSH  שיחה	
 9:30 - 8:30 בערב

  כולם	קוראים	-	במקומות	שונות,	
לקבל	הודעות	על	מקום	השבועי,	תתקשר	

 לאחראי	
 followed by maariv	:הערות

לפרטים:	אורי	ע.	917-576-1700

אידיש 78  ENGLiSH  חסידות	
 9:30 - 8:30 בערב

  כולם	קוראים	-	
 x1498 President Streetxב 

English when necessary	:הערות 
לפרטים:	לוי	פיעקרסקי	516-852-1800

79 ENGLiSH  גמרא	ברכות	
 9:45 - 9:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	שמעון	העלינגער	
 x888 Montgomery St.xב 

 Call contact to be notified	:הערות
 of weekly location by text

לפרטים:	מנחם	ל.	347-276-9352

80 ENGLiSH  פרשת	השבוע	
 10:00 - 9:00 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	יהושע	העכט	
 824xEastern Parkwayxב

81 ENGLiSH  הלכות	שבת	
 10:00 - 9:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	מרדכי	שטערן	
 x1267 President Streetxב 

לפרטים:	מענדל	ה.	718-207-2862

אידיש 82  הלכות	שבת	
 10:00 - 9:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	ישראל	לאבקאווסקי	
 בכולל	תפארת	ז.	

לפרטים:	חיים	באקמאן	347-585-2517

83 ENGLiSH  סנהדרין	
 10:30 - 9:15 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	נח	ברנשטיין	באליהו	נחום	
 minutes of 15 Proceeded by	:הערות

 minutes of  Halacha 15 Tanya and 
לפרטים:	הרב	נח	ברנשטיין	646-294-1917

84 ENGLiSH  שיחה	
 10:30 - 9:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	שלום	ג’ייקאבסאהן	
 621xEmpire Boulevard	ב 

לפרטים:	פישעל	ב.	718-756-9720

85 ENGLiSH  פרשה	עם	מפרשים		
 באור	חסידות

 9:45 בערב
  נמסר	ע”י	הרב	יוסף	פלטיאל	

  394xKingston Ave	ב 
 לפרטים:	בערל	הסן

torahtues@gmail.com 

Wednesday / ’יום ד

86 ENGLiSH  הלכות	שבת	
 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	ניסן	מאנגל	בבית	בנימין	
לפרטים:	הרב	ניסן	מאנגל	718-493-7187

87 ENGLiSH  ענינים	בחסידות	
 8:15 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	לוי	קפלן	בשלום	סענטער

88 ENGLiSH  בבא	בתרא	
 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	אברהם	הרץ	בגעצעל’ס	שול	
לפרטים:	בערל	יוניק	718-778-7662

89 ENGLiSH  חסידות	
 9:00 בערב

 נמסר	ע”י	מגידי	שיעורים	שונים	במעינות	

90 ENGLiSH  לקוטי	שיחות	
 10:00 - 9:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	פישעל	אוסטער	
 x397 Crown Streetxב

91 ENGLiSH  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 10:00 - 9:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	שלום	בער	אבצן	
 575xEast New York #2Axב 

לפרטים:	דניאל	ס.	718-773-8984

92 русский אידיש   לקוטי	שיחות	
 10:00 - 9:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	אלעזר	ווילענקין	בפ.ר.י.	
לפרטים:	ר’	אברהם	צ.	917-805-3747

93 ENGLiSH  הלכות	שבת	
 10:15 - 9:15 בערב.

  נמסר	ע”י	הרב	מענדל	יוזעוויטש	בברית	שלום	
לפרטים:	ישראל	בעסט	718-604-8440

94 ENGLiSH  עניני	עבודה	
 10:30 - 9:15 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	יוסף	פלטיאל	בהדר	התורה	
לפרטים:	שאול	ק.	516-984-9206

עברית 95  טהרה	כהלכה	
 11:30 - 10:00 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	מנחם	מענדל	הענדל	
המקום	משתנה	כל	שבוע,	לקבל	הודעות	
אודות	מקום	השבועי,	תתקשר	לאחראי	

לפרטים:	חנן	שלג	347-365-0980

Thursday / ’יום ה

96 ENGLiSH  מאמרי	הרבי	
 9:00 - 7:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	פנחס	קארף	ב770 
Behind the Bima	:הערות

 מאמרים	אדמו”ר	האמצעי 97
 8:00 - 6:30 בערב

  נמסר	ע”י	מגידי	שיעורים	שונים	
706xEastern Parkway Apt. 4Axב 

לפרטים:	דוד	ק.	347-282-7630

98 ENGLiSH  בבא	קמא	
 7:00 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	ישראל	רוזן	
בבני	שלמה	זלמן

 דרך	מצותיך 99
 8:00 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	מאיר	שושן	
במרכז	ספרד	חב”ד

100 ENGLiSH  ספר	המאמרים	תרע”ב	
 9:30 - 8:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	צבי	הומניק	
 706xEastern Parkway apt 4Axב 

 Suggested monthly fee $50	:הערות 
לפרטים:	שמואל	לעזעל	347-386-3497

Can't find what you want? See the "How to use this Guide" on page 59
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101 ENGLiSH  מאמרי	אדמו”ר	הריי”ץ	

 8:30 Thursday :חורף ואחרי פסח
 בערב

 קיץ: Wednesday 9:00 בערב
 נמסר	ע”י	הרב	חיים	פוגלמאן	

1336xCarrol St.xב

102 ENGLiSH  לקוטי	שיחות	
 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	ישראל	רוזן	בבני	שלמה	זלמן	
לפרטים:	הרב	ישראל	רוזן	

yisroel_rosen@hotmail.com

103 ENGLiSH  שיחה	
 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	יצחק	ראסקין	באנשי	הרבשוב	
לפרטים:	הרב	יצחק	ראסקין	

718-915-7092

אידיש 104  שולחן	ערוך	אדה”ז	
 9:30 - 8:30 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	פרץ	פייגינסאהן	
בבית	כנסת	אנ”ש

105 ENGLiSH  שיחות	
 9:30 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	יוסף	קאפולר	
 בבית	לוי	יצחק	

לפרטים:	הרב	מענדל	לערמאן	917-327-9493 

106 ENGLiSH  ספר	המאמרים	תרע”א	
 9:45 - 8:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	אבא	פלטיאל	
 679xCrown St.xב 

 can be heard on conference	:הערות
 call 718 732 6924 when prompted

 for conference room number press
973-438-4358 password is 4357

107 ENGLiSH  לקוטי	שיחות	
 9:00 בערב.

 נמסר	ע”י	הרב	ישראל	לנדא	
579xCrown Streetxב

108 ENGLiSH  ענינים	שונים	
 9:00 בערב

 חורף ואחרי פסח: 10:00 - 9:00 בערב
 נמסר	ע”י	הרב	הלל	הלוי	העלער	

 1389xCarrol Streetxב 
לפרטים:	הרב	הלל	הלוי	ה.	718-685-6526

109 ENGLiSH  תורה	אור		
 9:00 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	צבי	רימלער	בקהל	חסידים	
לפרטים	צבי	ר.	718-964-3856 

אידיש 110  דבר	מלכות	
 10:15 - 9:15 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	מרדכי	חן	באליהו	נחום	

111 ENGLiSH  לקוטי	שיחות	
 9:30 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	מנחם	וואלף	
באיציקע’ס	שטיבל

לא	מוצא	שיעור?	תקרא	"קריאת	המדריך"	בעמוד	9	לעזרה.

cxWS

hdshk ,urv gfahu ndha

tjuzho dcuvho!
vhsg, aa,ho n,ul akua tbaho apbu k,ufbh,

Wv,tn, jcru,u,W
fcr nmtu kgmno jcru,t?

vhsg, ajcru,u, tku fukkho tbWa go
xsrh huo aubho unneunu, rcho?

Wvkt fv scrh fta btuo vw kunr kl nv ta thbu suke
hjhsh t; scrh ,urv thi n,ehhnhi chjhshW/),gbh, z/(

* * *
zu vvzsnbu, akl khvbu, nvkhnus go
jcru,t ckh kyruj knmut tu,u cgmnl/

v,ear gus vhuo: 3495-322 )743(
kvranv cthbyrby:www.YagdilTorah.org

67%
VJKMV
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fcr nmtu kgmno jcru,t?

vhsg, ajcru,u, tku fukkho tbWa go
xsrh huo aubho unneunu, rcho?

Wvkt fv scrh fta btuo vw kunr kl nv ta thbu suke
hjhsh t; scrh ,urv thi n,ehhnhi chjhshW/),gbh, z/(

* * *
zu vvzsnbu, akl khvbu, nvkhnus go
jcru,t ckh kyruj knmut tu,u cgmnl/
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kvranv cthbyrby:www.YagdilTorah.org

67%
VJKMV
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עברית 112  דבר	מלכות	
 9:30 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	מנחם	מענדל	הענדל	
 במרכז	לדוברי	עברית

לפרטים:	הרב	גבריאל	א.	718-753-5543

אידיש 113  שיחות	ומאמרים	
 9:45 בערב

  נמסר	ע”י	הרב	יוסף	פלטיאל	באהבת	אחים	
לפרטים:	יחזקאל	פ.	718-778-1514

עברית 114  דבר	מלכות	
 11:00 - 10:00 בערב

  כולם	קוראים	-	במרכז	לדוברי	עברית
לפרטים:	מן	עמרם	718 775-1824

Friday / ’יום ו

115 ENGLiSH  מאמרי	הרבי	
 9:00 - 8:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	פנחס	קארף	ב770 
 הערות:	

Behind the Bima,	occasionally Sicha

אידיש 116  מאמרי	הרבי	
Between Mincha & Maariv 
  נמסר	ע”י	הרב	מיכאל	זעליגסאן	

 באהבת	אחים
לפרטים:	הרב	מיכאל	ז.	718-771-1910

117 ENGLiSH  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
Between Mincha & Maariv 

  נמסר	ע”י	הרב	אסטרייכר	באנשי	הרבשוב	
לפרטים:	יונה	געלרטנר	718-773-2137

118 ENGLiSH  שיחה		
Between Mincha & Maariv 

  נמסר	ע”י	הרב	דן	יואל	ליווי	
 בבית	אליעזר	יצחק	

לפרטים:	קלמן	וויינפלד	917-681-1384

אידיש 119  שיחה	)ליקוט(	
Between Mincha and Maariv 

 נמסר	ע”י	הרב	זלמן	חנין	בבית	בנימין

אידיש 120  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
Between Mincha & Maariv 

 נמסר	ע”י	הרב	זלמן	פערלאוו	
בבית	לוי	יצחק

121 ENGLiSH  שיחות	
Between Mincha & Maariv 
  נמסר	ע”י	הרב	וועלוועל	אוסטער	

 בבית	לוי	יצחק	
לפרטים:	הרב	מענדל	ל.	917-327-9493 

122 ENGLiSH  לקוטי	שיחות	
Between Mincha and Maariv :חורף 

 אחרי פסח וקיץ: 
one hour before Mincha 

  נמסר	ע”י	הרב	אבא	פלטיאל	בבית	לוי	יצחק	
לפרטים:	הרב	אבא	פ.	718-493-4157

אידיש 123  שולחן	ערוך	אדה”ז		
 הלכות	שבת

Between Mincha & Maariv 
 נמסר	ע”י	הרב	שמואל	פלאטקין	

 בגעצעל’ס	שול	
לפרטים:	הרב	שמואל	פ.	917-860-1986

אידיש 124  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
Between Mincha & Maariv 

  נמסר	ע”י	הרב	מרדכי	גורארי’	בחברא	ש”ס	
לפרטים:	הרב	מרדכי	ג.	718-773-2670

אידיש 125  חסידות	
Between Mincha & Maariv 

  נמסר	ע”י	הרב	ניסן	מאנגל	בכתב	סופר	
לפרטים:	הרב	ניסן	מנגעל	718-493-7187

126 ENGLiSH  שיחות	
Between Mincha and Maariv 

  נמסר	ע”י	הרב	יחיאל	ליבוויק	בריינעס	
Rabbi Eli Lipsker 718-774-5174	:לפרטים

אידיש 127  לקוטי	שיחות	
Between Mincha and Maariv 

 נמסר	ע”י	הרב	אלי	ליפסקר	בריינעס

128 ENGLiSH  שיחה	
Between Mincha & Maariv 

  נמסר	ע”י	הרב	אברהם	סבג	בריעים	אהובים	
לפרטים:	מרדכי	ב.	347-386-2949

ENGLiSH עברית 129  הפרשה	בחסידות	
 ואור	החיים

 25 minutes after shkia 
 נמסר	ע”י	הרב	יעקב	נימני	בנר	מנחם	

English when necessary	:הערות 
לפרטים:	הרב	יעקב	נימני	917-640-0593

אידיש 130  שיחה	
Before Kabolas Shabbos 

 נמסר	ע”י	הרב	מרדכי	חן	בריינעס	

אידיש 131  שולחן	ערוך	אדה”ז	
 חורף: אחרי קבלת שבת עד 7:30 בערב

 נמסר	ע”י	הרב	פרץ	
פייגינסאהן	בבית	בנימין	

132 ENGLiSH  אגרות	קודש	
After Maariv :חורף 

 אחרי פסח וקיץ: 
Between Mincha & Maariv 

 נמסר	ע”י	הרב	שלום	ג’ייקאבסאהן	
 באהבת	משה	

לפרטים:	אלי	ב.	201-747-3100

133 ENGLiSH  שיחות	
After Maariv :חורף 

  נמסר	ע”י	הרב	שלום	גייסינסקי	
 בגעצעל’ס	שול	

לפרטים:	בערל	יוניק	718-778-7662

אידיש 134  פרשת	השבוע,	פרקי	אבות	
חורף: אחרי תפלת ערבית - פרשת 

 השבוע
אחרי פסח: בין תפלת מנחה וערבית - 

 פרקי אבות
 נמסר	ע”י	הרב	יוסף	הלוי	העלער	בכולל

135 русский 	  סנהדרין	
After Maariv till  חורף: 7

 Shabbos; one hour :אחרי פסח וקיץ
before Mincha 

  נמסר	ע”י	הרב	וועלוועל	גייסינסקי	בפ.ר.י.	
לפרטים:	הרב	וועלוועל	ג.	718-778-6680

Can't find what you want? See the "How to use this Guide" on page 59
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אידיש 136  שולחן	ערוך	אדה”ז	
 חורף: אחרי תפלת ערבית עד 7 בערב

אחרי פסח וקיץ: שעה לפני תפלת 
 מנחה

  נמסר	ע”י	הרב	ניסן	מאנגל	בכתב	סופר	
לפרטים:	הרב	ניסן	מאנגל	718-493-7187

אידיש 137  ENGLiSH  פרשת	השבוע	
 חורף: 9:00 בערב

  נמסר	ע”י	מגידי	שיעורים	שונים	
 באהבת	אחים

לפרטים:	יחזקאל	פ.	718-778-1514

Shabbos / שבת

אידיש 138  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 9:30 - 8:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	שלמה	הולצברג	
 בבית	כנסת	אנ”ש	

לפרטים:	הרב	שלמה	ה.	718-953-2474

עברית 139  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 9:15 - 8:15 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	מאיר	שושן	
 במרכז	ספרד	חב”ד

לפרטים:	הרב	מאיר	שושן	917-676-0980 

אידיש 140  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 9:30 - 8:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	אפרים	פיקרסקי	
 באהבת	אחים	

לפרטים:	יחזקאל	פ.	718-778-1514

141 ENGLiSH  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 9:30 - 8:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	נחום	קפלן	
 בבית	כנסת	אנ”ש	

לפרטים:	הרב	נחום	קפלן	718-953-0819

142 ENGLiSH  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 9:30 - 8:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	אלי	ליפסקר	בריינעס	
Rabbi Eli Lipsker 718-774-5174	:לפרטים

אידיש 143  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 9:30 - 8:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	יוסף	וויינבערג	
 בריעים	אהובים	

לפרטים:	מרדכי	ברנשטיין	347-386-2949

אידיש 144  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 9:45 - 8:30 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	חיים	סערבראנסקי	ב770

אידיש 145  מאמרי	אדמו”ר	הריי”ץ	
 9:45 - 8:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	מרדכי	גורארי’	
 789 Montgomery St.	ב 

לפרטים:	הרב	מרדכי	ג.	718-773-2670

אידיש 146  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 10:00 - 8:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	ישראל	פרידמאן	בחברא	ש”ס	
לפרטים:	הרב	מרדכי	ג.	718-773-2670

147 ENGLiSH  ענינים	שונים	בחסידות	
 9:15 - 8:45 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	לייב	נוימאן	בתורה	ותפילה	
 9:00 Shabbos Mevarchim	:הערות

בבוקר	לפרטים:	מענדל	ה.	718-207-2862

148 ENGLiSH  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 9:45 - 8:45 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	דן	יואל	ליווי	
 בבית	אליעזר	יצחק	

לפרטים:	קלמן	וויינפלד	917-681-1384

149 ENGLiSH  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 9:45 - 9:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	משה	נ.	וואלואווסקי	
 בבני	שלמה	זלמן	

לפרטים:	הרב	משה	ו.	718-604-0722

150 ENGLiSH  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 9:45 - 9:00 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	ישעי’	קמינקר	באליהו	נחום

151 ENGLiSH  חסידות	
 10:00 - 9:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	ברוך	בוש	
 661 Crown St.	ב 

לפרטים:	יונה	געלרטנר	718-773-2137

אידיש 152  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 10:00 - 9:00 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	זלמן	חנין	בבית	בנימין

אידיש 153  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 10:00 - 9:00 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	פרץ	פייגינסאהן	
בבית	כנסת	אנ”ש

אידיש 154  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 חורף ואחרי פסח: 10:00 - 9:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	אברהם	קאמען	
 והרב	אלי	רוזן	בהדר	התורה	

לפרטים:	שאול	ק.	516-984-9206

155 ENGLiSH  מאמרי	הרבי	
 10:00 - 9:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	מגידי	שיעורים	שונים	במעינות	
לפרטים:	מענדל	ה.	718-207-2862

עברית 156  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 10:00 - 9:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	לוי	סטוליק	
 במרכז	לדוברי	עברית

לפרטים:	הרב	גבריאל	א.	718-753-5543

157 ENGLiSH  מאמרים	
 10:15 - 9:15 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	מענדל	לערמאן	
 בבית	לוי	יצחק	

לפרטים:	הרב	מענדל	ל.	917-327-9493

אידיש 158  מאמרי	הרבי	מלוקט	
 10:15 - 9:15 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	יקותיאל	פלדמאן	
 בבית	שמואל	

לפרטים:	משה	פינסון	718-713-3048

159 ENGLiSH  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 10:15 - 9:15 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	שלום	גייסינסקי	
 בגעצעל’ס	שול	

לפרטים:	בערל	יוניק	718-778-7662

לא	מוצא	שיעור?	תקרא	"קריאת	המדריך"	בעמוד	9	לעזרה.
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אידיש 160  ENGLiSH  תורה	אור	\		
 לקוטי	תורה

 10:00 - 9:20 בבוקר
  נמסר	ע”י	הרב	מיכאל	זעליגסאן	

 במשכן	מנחם
לפרטים:	הרב	מיכאל	ז.	718-771-1910

תורה	אור	\	לקוטי	תורה 161  
 10:15 - 9:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	דוד	ערענטרוי	בבית	רבקה
 Language depends on crowd	:הערות 
Rabbi Dovid E. 347-563-8788	:לפרטים

162 ENGLiSH  חסידות	
 10:00 - 9:30 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	שלום	ג’ייקאבסאהן	
באהבת	משה

אידיש 163  תורה	אור	\	לקוטי	תורה	
 10:30 - 10:00 בבוקר

  נמסר	ע”י	הרב	שמואל	פלוטקין	
 בגעצעל’ס	שול	

לפרטים:	הרב	שמואל	פ.	917-860-1986

164 ENGLiSH  לקוטי	שיחות	
 10:30 - 10:00 בבוקר

 נמסר	ע”י	הרב	לוי	קפלן	בשלום	סענטער

165 ENGLiSH  סה”מ	תרס”ה	
 11:15 - 10:15 בבוקר

  כולם	קוראים	-	בברית	שלום	
לפרטים:	ישראל	בעסט	718-604-8440

אידיש 166  מאמרי	הרבי	
After Shacharis 

  כולם	קוראים	-	ב770 
 הערות:	על	הבימה	

לפרטים:	מענדל	הייוורד	718-207-2862

167 ENGLiSH  פרקי	אבות	
 Shabbos afternoon :אחרי פסח וקיץ

 45 Minutes before the zman of
licht benthcen 

 נמסר	ע”י	הרב	ישראל	קארפ	או	הרב	משה	
 ווייס	באהבת	משה	

לפרטים:	אלי	ב.	718-493-0055

168 ENGLiSH  הלכה		
 אחרי פסח: שעה לפני תפלת מנחה

 נמסר	ע”י	הרב	משה	אלטמאן	
 בגעלערנטער’ס	שול	

Only after Pesach	:הערות

ENGLiSH עברית 169  פרשת	השבוע,	
 והלכות	שבת

חורף: שיעור יתקיים שעה ורבע לפני 
 השקיעה - השיעור ל50 דקות

אחרי פסח וקיץ: השיעור יתקיים 
שעתיים ו10 דקות לפני השקיעה - 

 השיעור לשעה ורבע
  נמסר	ע”י	הרב	יעקב	נימני	בנר	מנחם
English when necessary	:הערות 

הערות:	אחרי	פסח	לומדים	גם	פרקי	אבות	
 ולקוטי	שיחות	

לפרטים:	הרב	יעקב	נימני	917-640-0593

170 ENGLiSH  רמב”ם	פרק	א’	
 One hour before Licht bentchen

for 1 hour 
  נמסר	ע”י	הרב	משה	נ.	וואלואווסקי	

 בבני	שלמה	זלמן	
לפרטים:	הרב	משה	ו.	718-604-0722

171 ENGLiSH  הלכה	
 One hour before :אחרי פסח וקיץ

Mincha 
 נמסר	ע”י	הרב	משה	אלטמאן	

באנשי	הרבשוב

עברית 172  הלכות	שבת	
 אחרי פסח וקיץ: שעה לפני תפלת מנחה

  נמסר	ע”י	הרב	מאיר	שושן	
 במרכז	ספרד	חב”ד

לפרטים:	הרב	מאיר	שושן	917-676-0980

עברית 173  הלכות	שבת	ויו”ט	
 30 minutes before mincha 

  נמסר	ע”י	הרב	גבריאל	אביחזר	
 במרכז	לדוברי	עברית

לפרטים:	הרב	גבריאל	א.	718-753-5543

אידיש 174  ENGLiSH  שולחן	ערוך	אדה”ז		
 הלכות	שבת

 30 minutes before mincha 
  נמסר	ע”י	הרב	מ.	זעליגסאן	בתורה	ותפילה

לפרטים:	הרב	מיכאל	ז.	718-771-1910

175 ENGLiSH  שיחה	
Between Mincha and Maariv 
 נמסר	ע”י	הרב	שלום	ג’ייקאבסאהן	

 באהבת	משה	
לפרטים:	אלי	ב.	718-493-0055

176 ENGLiSH  משיח	בהלכה	
Between Mincha and Maariv 

  נמסר	ע”י	הרב	יוסף	דוד	חאנאוויטש	
 בבני	שלמה	זלמן	

 Rabbi Yosef Dovid Chanowitz	:לפרטים
yosefchanowitz@gmail.com

177 ENGLiSH  סנהדרין	
Between Mincha & Maariv 

 The shiur also takes place on :חורף
 Friday after maariv when kiddush

must be delayed till afterx7 
  נמסר	ע”י	הרב	דן	יואל	ליווי	

 בבית	אליעזר	יצחק	
לפרטים:	קלמן	וויינפעלד	917-681-1384

אידיש 178  ENGLiSH  שולחן	ערוך	אדה”ז	
 חורף: בין מנחה ומעריב

 אחרי פסח וקיץ: 45 דקות לפני מנחה
  נמסר	ע”י	הרב	הלל	הלוי	העלער	בכולל

לפרטים:	הרב	הלל	הלוי	ה.	718-685-6526

אידיש 179  חסידות	
Between Mincha & Maariv 

  נמסר	ע”י	הרב	ניסן	מאנגל	בכתב	סופר	
לפרטים:	הרב	ניסן	מנגעל	718-493-7187

עברית 180  	מאמרי	חסידות,	
  שיחות	על	פרקי	אבות

Between Mincha and Maariv 
  נמסר	ע”י	הרב	סעדי’	דהן	

 במרכז	לדוברי	עברית
 הערות:	חורף	-	מאמרים	

 קיץ	-	לקו”ש	בפרקי	אבות.	
לפרטים:	הרב	גבריאל	א.	718-753-5543

אידיש 181  לקוטי	שיחות	
Between Mincha and Maariv 

 נמסר	ע”י	הרב	ישראל	שמעון	קלמנסון	
 בריעים	אהובים	

לפרטים:	מרדכי	ברנשטיין	347-386-2949

Can't find what you want? See the "How to use this Guide" on page 59
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 שולחן	ערוך	אדמוה”ז 182
חורף: רק בשבתות יותר ארוכות 

 )בסביבות שבט(
 אחרי פסח וקיץ: שעה לפני תפלת מנחה

  נמסר	ע”י	הרב	משה	בוגומילסקי	
 בבית	רבקה

 Language depends on crowd	:הערות 
לפרטים:	הרב	דוד	עהרענטרוי	347-563-8788

183 ENGLiSH  הלכות	תפילין	
One hour after Shabbos goes out 

  נמסר	ע”י	הרב	אליעזר	זירקינד	
x842x Eastern Parkway Apt. 2	ב

לא	מוצא	שיעור?	תקרא	"קריאת	המדריך"	בעמוד	9	לעזרה.

הערות: 

Chavrusa Learningלימוד בחברותא

There are many opportunities to learn one-on-one with a Chavrusa 
partner. One can find the appropriate partner who shares his learning 
style and background, as well as schedule and personal preference. 
Below are programs designed specifically to meet this growing demand 
within our community.

Yagdil Torah Chavrusa Pairing - YagdilTorah.org, 347.223.5943

JNet - The Jewish Learning Network - Jnet.org, 718-467-4400

Individual Chavrusa Services 
There are many experienced educators who, for minimum 
remuneration, can make themselves available for those who prefer 
personal lessons on a particular subject.

Rabbi Peretz Rivkin  - rabbiperetzrivkin@gmail.com
Rabbi Levi Gelb - 310 938 4016
Rabbi Psachya Korf - 347 893 5227
Rabbi Zalman Goldberg - 917 415 5925
Rabbi Ami Meyers - 917 415 5925
Rabbi Levi Rappaport - 315 727 3164
Rabbi Adam Amir - 347 994 5457

Chavrusa Services listed are not affiliated with or endorsed by Yagdil Torah.

sWxc

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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Zmanim Throughout the Yearזמנים לכל ימות השנה
There are many shitos on Tzeis, the tzeis shown is three stars (according to some 

opinions). For more info please consult with your Rov.

צאתשקיעהחצותסזק״שתאריך

9:1211:404:365:20ל׳ חשון תש״ע

9:1311:404:355:19א׳ כסלו תש״ע

9:1411:414:345:19ב׳ כסלו תש״ע

9:1411:414:345:18ג׳ כסלו תש״ע

9:1511:414:335:18ד׳ כסלו תש״ע

9:1611:414:325:17ה׳ כסלו תש״ע

9:1611:424:325:17ו׳ כסלו תש״ע

9:1711:424:315:16ז׳ כסלו תש״ע

9:1811:424:315:16ח׳ כסלו תש״ע

9:1911:424:305:16ט׳ כסלו תש״ע

9:1911:434:305:15י׳ כסלו תש״ע

9:2011:434:305:15י״א כסלו תש״ע

9:2111:444:295:15י״ב כסלו תש״ע

9:2111:444:295:14י״ג כסלו תש״ע

9:2211:444:295:14י״ד כסלו תש״ע

9:2311:454:285:14ט״ו כסלו תש״ע

9:2311:454:285:14ט״ז כסלו תש״ע

9:2411:454:285:14י״ז כסלו תש״ע

9:2511:464:285:14י״ח כסלו תש״ע

9:2611:464:285:14י״ט כסלו תש״ע

9:2611:474:285:14כ׳ כסלו תש״ע

9:2711:474:285:14כ״א כסלו תש״ע

צאתשקיעהחצותסזק״שתאריך

9:2811:484:285:14כ״ב כסלו תש״ע

9:2811:484:285:14כ״ג כסלו תש״ע

9:2911:494:285:14כ״ד כסלו תש״ע

9:2911:494:285:15כ״ה כסלו תש״ע

9:3011:504:285:15כ״ו כסלו תש״ע

9:3111:504:295:15כ״ז כסלו תש״ע

9:3111:514:295:15כ״ח כסלו תש״ע

9:3211:514:295:16כ״ט כסלו תש״ע

9:3211:514:305:16ל׳ כסלו תש״ע

9:3311:524:305:16א׳ טבת תש״ע

9:3411:524:305:17ב׳ טבת תש״ע

9:3411:534:315:17ג׳ טבת תש״ע

9:3511:534:315:18ד׳ טבת תש״ע

9:3511:544:325:18ה׳ טבת תש״ע

9:3611:554:325:19ו׳ טבת תש״ע

9:3611:554:335:19ז׳ טבת תש״ע

9:3611:564:345:20ח׳ טבת תש״ע

9:3711:564:345:21ט׳ טבת תש״ע

9:3711:574:355:21י׳ טבת תש״ע

9:3811:574:365:22י״א טבת תש״ע

9:3811:584:365:23י״ב טבת תש״ע

9:3811:584:375:23י״ג טבת תש״ע
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צאתשקיעהחצותסזק״שתאריך

9:3911:584:385:24י״ד טבת תש״ע

9:3911:594:395:25ט״ו טבת תש״ע

9:3911:594:405:26ט״ז טבת תש״ע

9:4012:004:415:27י״ז טבת תש״ע

9:4012:004:415:27י״ח טבת תש״ע

9:4012:014:425:28י״ט טבת תש״ע

9:4012:014:435:29כ׳ טבת תש״ע

9:4012:024:445:30כ״א טבת תש״ע

9:4112:024:455:31כ״ב טבת תש״ע

9:4112:034:465:32כ״ג טבת תש״ע

9:4112:034:475:33כ״ד טבת תש״ע

9:4112:034:485:34כ״ה טבת תש״ע

9:4112:044:495:35כ״ו טבת תש״ע

9:4112:044:515:36כ״ז טבת תש״ע

9:4112:054:525:37כ״ח טבת תש״ע

9:4112:054:535:38כ״ט טבת תש״ע

9:4112:054:545:39א׳ שבט תש״ע

9:4112:064:555:40ב׳ שבט תש״ע

9:4112:064:565:41ג׳ שבט תש״ע

9:4112:064:575:42ד׳ שבט תש״ע

9:4012:064:585:43ה׳ שבט תש״ע

9:4012:075:005:44ו׳ שבט תש״ע

9:4012:075:015:45ז׳ שבט תש״ע

9:4012:075:025:47ח׳ שבט תש״ע

9:4012:085:035:48ט׳ שבט תש״ע

9:3912:085:045:49י׳ שבט תש״ע

9:3912:085:065:50י״א שבט תש״ע

9:3912:085:075:51י״ב שבט תש״ע

9:3912:085:085:52י״ג שבט תש״ע

9:3812:095:095:53י״ד שבט תש״ע

9:3812:095:115:54ט״ו שבט תש״ע

9:3712:095:125:56ט״ז שבט תש״ע

9:3712:095:135:57י״ז שבט תש״ע

9:3712:095:145:58י״ח שבט תש״ע

9:3612:095:165:59י״ט שבט תש״ע

צאתשקיעהחצותסזק״שתאריך

9:3612:095:176:00כ׳ שבט תש״ע

9:3512:105:186:01כ״א שבט תש״ע

9:3512:105:196:02כ״ב שבט תש״ע

9:3412:105:206:03כ״ג שבט תש״ע

9:3412:105:226:05כ״ד שבט תש״ע

9:3312:105:236:06כ״ה שבט תש״ע

9:3312:105:246:07כ״ו שבט תש״ע

9:3212:105:256:08כ״ז שבט תש״ע

9:3112:105:276:09כ״ח שבט תש״ע

9:3112:105:286:10כ״ט שבט תש״ע

9:3012:105:296:11ל׳ שבט תש״ע

9:2912:105:306:13א׳ אדר תש״ע

9:2912:105:316:14ב׳ אדר תש״ע

9:2812:105:336:15ג׳ אדר תש״ע

9:2712:095:346:16ד׳ אדר תש״ע

9:2712:095:356:17ה׳ אדר תש״ע

9:2612:095:366:18ו׳ אדר תש״ע

9:2512:095:376:19ז׳ אדר תש״ע

9:2412:095:386:20ח׳ אדר תש״ע

9:2312:095:406:22ט׳ אדר תש״ע

9:2312:095:416:23י׳ אדר תש״ע

9:2212:095:426:24י״א אדר תש״ע

9:2112:085:436:25י״ב אדר תש״ע

9:2012:085:446:26י״ג אדר תש״ע

9:1912:085:456:27י״ד אדר תש״ע

9:1912:085:476:28ט״ו אדר תש״ע

9:1812:085:486:29ט״ז אדר תש״ע

9:1712:075:496:30י״ז אדר תש״ע

9:1612:075:506:31י״ח אדר תש״ע

9:1512:075:516:33י״ט אדר תש״ע

9:1412:075:526:34כ׳ אדר תש״ע

9:1312:075:536:35כ״א אדר תש״ע

9:1212:065:546:36כ״ב אדר תש״ע

9:1112:065:556:37כ״ג אדר תש״ע

9:1012:065:576:38כ״ד אדר תש״ע

צאתשקיעהחצותסזק״שתאריך

9:0912:065:586:39כ״ה אדר תש״ע

9:0912:055:596:40כ״ו אדר תש״ע

9:0812:056:006:41כ״ז אדר תש״ע

10:071:057:017:42כ״ח אדר תש״ע

10:061:047:027:43כ״ט אדר תש״ע

10:051:047:037:45א׳ ניסן תש״ע

10:041:047:047:46ב׳ ניסן תש״ע

10:031:047:057:47ג׳ ניסן תש״ע

10:021:037:067:48ד׳ ניסן תש״ע

10:011:037:077:49ה׳ ניסן תש״ע

10:001:037:087:50ו׳ ניסן תש״ע

9:591:027:097:51ז׳ ניסן תש״ע

9:581:027:117:52ח׳ ניסן תש״ע

9:571:027:127:53ט׳ ניסן תש״ע

9:561:027:137:54י׳ ניסן תש״ע

9:551:017:147:55י״א ניסן תש״ע

9:541:017:157:57י״ב ניסן תש״ע

9:531:017:167:58י״ג ניסן תש״ע

9:521:007:177:59י״ד ניסן תש״ע

9:511:007:188:00ט״ו ניסן תש״ע

9:501:007:198:01ט״ז ניסן תש״ע

9:4912:597:208:02י״ז ניסן תש״ע

9:4812:597:218:03י״ח ניסן תש״ע

9:4712:597:228:04י״ט ניסן תש״ע

9:4612:597:238:05כ׳ ניסן תש״ע

9:4512:587:248:07כ״א ניסן תש״ע

9:4412:587:258:08כ״ב ניסן תש״ע

9:4312:587:268:09כ״ג ניסן תש״ע

9:4212:577:278:10כ״ד ניסן תש״ע

9:4212:577:288:11כ״ה ניסן תש״ע

9:4112:577:298:12כ״ו ניסן תש״ע

9:4012:577:308:13כ״ז ניסן תש״ע

9:3912:567:318:15כ״ח ניסן תש״ע

9:3812:567:338:16כ״ט ניסן תש״ע

9:3712:567:348:17ל׳ ניסן תש״ע

צאתשקיעהחצותסזק״שתאריך

9:3612:567:358:18א׳ אייר תש״ע

9:3512:557:368:19ב׳ אייר תש״ע

9:3412:557:378:20ג׳ אייר תש״ע

9:3312:557:388:22ד׳ אייר תש״ע

9:3312:557:398:23ה׳ אייר תש״ע

9:3212:547:408:24ו׳ אייר תש״ע

9:3112:547:418:25ז׳ אייר תש״ע

9:3012:547:428:26ח׳ אייר תש״ע

9:2912:547:438:27ט׳ אייר תש״ע

9:2912:547:448:29י׳ אייר תש״ע

9:2812:547:458:30י״א אייר תש״ע

9:2712:537:468:31י״ב אייר תש״ע

9:2612:537:478:32י״ג אייר תש״ע

9:2512:537:488:33י״ד אייר תש״ע

9:2512:537:498:35ט״ו אייר תש״ע

9:2412:537:508:36ט״ז אייר תש״ע

9:2312:537:518:37י״ז אייר תש״ע

9:2312:537:528:38י״ח אייר תש״ע

9:2212:527:538:39י״ט אייר תש״ע

9:2112:527:548:40כ׳ אייר תש״ע

9:2112:527:558:42כ״א אייר תש״ע

9:2012:527:568:43כ״ב אייר תש״ע

9:1912:527:578:44כ״ג אייר תש״ע

9:1912:527:588:45כ״ד אייר תש״ע

9:1812:528:008:46כ״ה אייר תש״ע

9:1812:528:018:48כ״ו אייר תש״ע

9:1712:528:028:49כ״ז אייר תש״ע

9:1712:528:028:50כ״ח אייר תש״ע

9:1612:528:038:51כ״ט אייר תש״ע

9:1612:528:048:52א׳ סיון תש״ע

9:1512:528:058:53ב׳ סיון תש״ע

9:1512:528:068:54ג׳ סיון תש״ע

9:1412:528:078:55ד׳ סיון תש״ע

9:1412:528:088:57ה׳ סיון תש״ע

9:1312:528:098:58ו׳ סיון תש״ע
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צאתשקיעהחצותסזק״שתאריך

9:1312:528:108:59ז׳ סיון תש״ע

9:1312:528:119:00ח׳ סיון תש״ע

9:1212:528:129:01ט׳ סיון תש״ע

9:1212:528:139:02י׳ סיון תש״ע

9:1212:528:149:03י״א סיון תש״ע

9:1112:528:159:04י״ב סיון תש״ע

9:1112:538:159:05י״ג סיון תש״ע

9:1112:538:169:06י״ד סיון תש״ע

9:1112:538:179:07ט״ו סיון תש״ע

9:1012:538:189:08ט״ז סיון תש״ע

9:1012:538:199:09י״ז סיון תש״ע

9:1012:538:199:10י״ח סיון תש״ע

9:1012:538:209:10י״ט סיון תש״ע

9:1012:538:219:11כ׳ סיון תש״ע

9:1012:548:229:12כ״א סיון תש״ע

9:0912:548:229:13כ״ב סיון תש״ע

9:0912:548:239:14כ״ג סיון תש״ע

9:0912:548:239:14כ״ד סיון תש״ע

9:0912:548:249:15כ״ה סיון תש״ע

9:0912:548:259:16כ״ו סיון תש״ע

9:0912:558:259:16כ״ז סיון תש״ע

9:0912:558:269:17כ״ח סיון תש״ע

9:0912:558:269:17כ״ט סיון תש״ע

9:0912:558:279:18ל׳ סיון תש״ע

9:0912:558:279:19א׳ תמוז תש״ע

9:1012:568:289:19ב׳ תמוז תש״ע

9:1012:568:289:19ג׳ תמוז תש״ע

9:1012:568:289:20ד׳ תמוז תש״ע

9:1012:568:299:20ה׳ תמוז תש״ע

9:1012:568:299:21ו׳ תמוז תש״ע

9:1012:578:299:21ז׳ תמוז תש״ע

9:1012:578:309:21ח׳ תמוז תש״ע

9:1112:578:309:21ט׳ תמוז תש״ע

9:1112:578:309:21י׳ תמוז תש״ע

9:1112:578:309:22י״א תמוז תש״ע

צאתשקיעהחצותסזק״שתאריך

9:1112:588:309:22י״ב תמוז תש״ע

9:1212:588:309:22י״ג תמוז תש״ע

9:1212:588:309:22י״ד תמוז תש״ע

9:1212:588:309:22ט״ו תמוז תש״ע

9:1212:588:309:22ט״ז תמוז תש״ע

9:1312:598:309:22י״ז תמוז תש״ע

9:1312:598:309:21י״ח תמוז תש״ע

9:1312:598:309:21י״ט תמוז תש״ע

9:1412:598:309:21כ׳ תמוז תש״ע

9:1412:598:309:21כ״א תמוז תש״ע

9:151:008:309:20כ״ב תמוז תש״ע

9:151:008:299:20כ״ג תמוז תש״ע

9:151:008:299:20כ״ד תמוז תש״ע

9:161:008:299:19כ״ה תמוז תש״ע

9:161:008:289:19כ״ו תמוז תש״ע

9:161:008:289:18כ״ז תמוז תש״ע

9:171:008:289:18כ״ח תמוז תש״ע

9:171:018:279:17כ״ט תמוז תש״ע

9:181:018:279:17א׳ אב תש״ע

9:181:018:269:16ב׳ אב תש״ע

9:191:018:269:15ג׳ אב תש״ע

9:191:018:259:15ד׳ אב תש״ע

9:191:018:249:14ה׳ אב תש״ע

9:201:018:249:13ו׳ אב תש״ע

9:201:018:239:12ז׳ אב תש״ע

9:211:018:229:11ח׳ אב תש״ע

9:211:018:229:11ט׳ אב תש״ע

9:221:018:219:10י׳ אב תש״ע

9:221:018:209:09י״א אב תש״ע

9:231:018:199:08י״ב אב תש״ע

9:231:018:189:07י״ג אב תש״ע

9:231:018:189:06י״ד אב תש״ע

9:241:018:179:05ט״ו אב תש״ע

9:241:018:169:03ט״ז אב תש״ע

9:251:018:159:02י״ז אב תש״ע

צאתשקיעהחצותסזק״שתאריך

9:251:018:149:01י״ח אב תש״ע

9:261:018:139:00י״ט אב תש״ע

9:261:018:128:59כ׳ אב תש״ע

9:271:018:118:58כ״א אב תש״ע

9:271:018:108:56כ״ב אב תש״ע

9:271:018:088:55כ״ג אב תש״ע

9:281:018:078:54כ״ד אב תש״ע

9:281:018:068:52כ״ה אב תש״ע

9:291:018:058:51כ״ו אב תש״ע

9:291:018:048:50כ״ז אב תש״ע

9:301:018:028:48כ״ח אב תש״ע

9:301:008:018:47כ״ט אב תש״ע

9:301:008:008:45ל׳ אב תש״ע

9:311:007:598:44א׳ אלול תש״ע

9:311:007:578:43ב׳ אלול תש״ע

9:321:007:568:41ג׳ אלול תש״ע

9:321:007:558:40ד׳ אלול תש״ע

9:3212:597:538:38ה׳ אלול תש״ע

9:3312:597:528:36ו׳ אלול תש״ע

9:3312:597:508:35ז׳ אלול תש״ע

9:3412:597:498:33ח׳ אלול תש״ע

9:3412:587:488:32ט׳ אלול תש״ע

צאתשקיעהחצותסזק״שתאריך

9:3412:587:468:30י׳ אלול תש״ע

9:3512:587:458:29י״א אלול תש״ע

9:3512:587:438:27י״ב אלול תש״ע

9:3512:577:428:25י״ג אלול תש״ע

9:3612:577:408:24י״ד אלול תש״ע

9:3612:577:398:22ט״ו אלול תש״ע

9:3612:577:378:20ט״ז אלול תש״ע

9:3712:567:358:19י״ז אלול תש״ע

9:3712:567:348:17י״ח אלול תש״ע

9:3812:567:328:15י״ט אלול תש״ע

9:3812:557:318:14כ׳ אלול תש״ע

9:3812:557:298:12כ״א אלול תש״ע

9:3912:557:288:10כ״ב אלול תש״ע

9:3912:557:268:09כ״ג אלול תש״ע

9:3912:547:248:07כ״ד אלול תש״ע

9:3912:547:238:05כ״ה אלול תש״ע

9:4012:547:218:03כ״ו אלול תש״ע

9:4012:537:198:02כ״ז אלול תש״ע

9:4012:537:188:00כ״ח אלול תש״ע

9:4112:537:167:58כ״ט אלול תש״ע

Zmanim are for Brooklyn only. do not rely on zmanim times to the last moment.

Zmanim republished with permission from MyZmanim.com
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נושאים:
אגרות קודש : 29.

אור החיים : 29.

בבא בתרא : 18, 25.

בבא מציעא : 14.

בבא קמא : 13, 14, 20, 21, 25.

ברכות : 24.

גמרא : 18, 21, 22, 24.

גמרא שבת : 18.

דבר מלכות : 21, 26, 28.

דף יומי : 13.

דרך מצותיך : 25.

הדרנים על הש׳׳ס : 23.

הלכה : 18, 22, 23, 32, 33.

הלכה יומית : 18.

הלכות שבת : 20, 23, 24, 25, 28, 
.33 ,32

הלכות תפילין : 34.

המשכים מאדמו׳׳ר הרש׳׳ב : 18.

חולין : 17.

חסידות : 18, 20, 23, 24, 25, 29, 
.33 ,32 ,31

טהרה כהלכה : 25.

יומא : 21.

כתובות : 14.

לקוטי שיחות : 20, 21, 25, 26, 28, 
.33 ,32 ,29

מאמרי אדמו׳׳ר הריי׳׳ץ : 20, 
.30 ,26

מאמרי הרבי : 17, 22, 25, 28, 
.32 ,31

מאמרים אדמו׳׳ר האמצעי : 25.

מדרשי פרשת השבוע : 23.

סה׳׳מ תרס׳׳ה : 32.

סנהדרין : 14, 18, 20, 23, 24, 
.33 ,29

ספר המאמרים צ׳׳א : 17.

ספר המאמרים תרע׳׳א : 17, 26.

ספר המאמרים תרע׳׳ב : 25.

עין יעקב : 17, 22.

עירובין : 21.

עניני גאולה ומשיח : 22.

ענינים שונים : 13, 22, 23, 26, 31.

עניני עבודה : 25.

פסחים : 17.

פרקי אבות : 29, 32, 33.

פרשה : 24, 29.

פרשת השבוע : 23, 24, 29, 30, 
.32

קבלה : 22.

קיצור שולחן ערוך : 17, 21, 22.

ראש השנה : 18, 21.

רמב׳׳ם : 14, 17, 32.

שולחן ערוך : 14, 17, 20, 21, 22, 
.34 ,33 ,30 ,29 ,28 ,26

שיחה : 14, 22, 24, 26, 28, 29, 33.

שיחות : 20, 21, 25, 26, 28, 29, 
.33 ,32

שערי המועדים : 23.

תורה אור \ לקוטי תורה : 14, 
 ,30 ,29 ,28 ,26 ,25 ,20

.32 ,31

תניא : 17, 21, 23.

תענית : 22.

מגידי�שיעור:
הרב גבריאל אביחזר : 14, 21, 

.33

הרב שלום בער אבצן : 25.

הרב וועלוועל אוסטער : 28.

הרב פישעל אוסטער : 25.

הרב אברהם אזדאבא : 21.

הרב יעקב אזדאבא : 14, 17.

הרב משה אלטמאן : 32, 33.

הרב אסטרייכר : 28.

הרב משה בוגומילסקי : 34.

הרב ברוך בוש : 31.

הרב יוסף בליזינסקי : 14.

הרב ברבר : 23.

הרב נח ברנשטיין : 24.

הרב יעקב גאלדבערג : 14, 17, 
.18

הרב מיכאל גולומב : 21.

הרב מרדכי גורארי׳ : 17, 18, 21, 
.30 ,29

הרב וועלוועל גייסינסקי : 29.

הרב שלום גייסינסקי : 23, 29, 
.31

הרב יוסף ג׳ייקאבסאהן : 21.

הרב שלום ג׳ייקאבסאהן : 24, 
.33 ,32 ,29

הרב מנחם דלפין : 20.

הרב שמואל הבר : 18.

הרב שלמה הולצברג : 13, 14, 
.30 ,18

הרב יהושע העכט : 24.

הרב שמעון העלינגער : 24.

הרב הלל הלוי העלער : 26, 33.

הרב יוסף הלוי העלער : 29.

הרב מנחם מענדל הענדל : 
.28 ,25

הרב יוסף ברוך וורצברג : 14, 
.18 ,17

הרב מרדכי חן : 14, 17, 26, 29.

הרב אברהם הרץ : 25.

הרב משה נ. וואלואווסקי : 
.32 ,31

הרב מנחם וואלף : 20, 21, 26.

אינדקס של  נושאים, מגידי שיעור, ומקומות

Can't find what you want? See the "How to use this Guide" on page 59
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הרב יוסף וויינבערג : 30.

הרב משה ווייס : 32.

הרב יצחק ווילהלם : 17.

הרב אלעזר ווילענקין : 25.

הרב וועב : 22.

הרב שמואל זייאנץ : 13.

הרב אליעזר זירקינד : 20, 34.

הרב מיכאל זעליגסאן : 22, 28, 
.33 ,32

הרב יוסף דוד חאנאוויטש : 33.

הרב זלמן חנין : 28, 31.

הרב לייזער טייטלבוים : 17, 20.

הרב מענדל יוזעוויטש : 25.

הרב שלמה כ׳׳ץ : 23.

הרב זלמן לאבקאווסקי : 18.

הרב ישראל לאבקאווסקי : 24.

הרב יוסף לוין : 17.

הרב שלום בער לוין : 22.

הרב דן יואל ליווי : 28, 31, 33.

הרב אלי ליפסקר : 29, 30.

הרב ישראל לנדא : 26.

הרב מענדל לערמאן : 22, 26, 
.31

הרב מיכאל לערנער : 22.

הרב ניסן מאנגל : 18, 20, 22, 24, 
.33 ,30 ,29

הרב יצחק מישולבין : 17.

הרב לייב נוימאן : 31.

הרב יעקב נימני : 18, 29, 32.

הרב אברהם סבג : 29.

הרב שלמה סג׳׳ל : 20.

הרב לוי סטוליק : 31.

הרב חיים סירוטא : 21.

הרב חיים סערבראנסקי : 17, 
.30 ,21

הרב דוד ערענטרוי : 32.

הרב חיים פוגלמאן : 26.

הרב פרץ פייגינסאהן : 14, 26, 
.31 ,29

הרב אפרים פיקרסקי : 30.

הרב יקותיאל פלדמאן : 31.

הרב שמואל פלוטקין : 32.

הרב אבא פלטיאל : 17, 26, 28.

הרב יוסף פלטיאל : 24, 25, 28.

הרב אברהם פלינט : 14.

הרב זלמן פערלאוו : 28.

הרב ישראל פריד : 21.

הרב ישראל פרידמאן : 17, 30.

הרב אביגדור פרנס : 23.

הרב יוסף צוויבל : 17.

הרב אברהם צוקרניק : 20.

הרב יהודה צירקינד : 22.

הרב אברהם קאמען : 31.

הרב יוסף קאפולר : 26.

הרב ישראל קארפ : 32.

הרב פנחס קארף : 14, 25, 28.

הרב ישראל שמעון קלמנסון : 33.

הרב לוי קפלן : 24, 32.

הרב נחום קפלן : 30.

הרב רוני ראנדעל : 22.

הרב יצחק ראסקין : 22, 23, 26.

הרב ישראל רוזן : 20, 21, 23, 
.26 ,25

הרב צבי רימלער : 26.

הרב מאיר שושן : 18, 22, 23, 25, 
.33 ,30

הרב מרדכי שטערן : 24.

הרב נחום שטרנברג : 21.

הרב ליפא שפירא : 13.

הרב מרדכי שרפשטיין : 14.

מקומות:
 ,32 ,30 ,28 ,25 ,21 ,17 ,14 : 770

.48 ,46

אגודת ישראל : 18, 21, 23.

אהבת אחים : 13, 18, 20, 22, 
.30 ,28

אהבת משה : 29, 32, 33.

אוהל נתן : 22.

איציקע׳ס שטיבל : 20, 21, 26.

אליהו נחום : 17, 22, 23, 24, 
.31 ,26

אנשי הרבשוב : 22, 23, 26, 
.33 ,28

בית אליעזר יצחק : 17, 28, 31, 
.33

בית בנימין : 18, 20, 21, 22, 23, 
.31 ,29 ,28 ,24

בית כנסת אנ׳׳ש : 13, 14, 17, 18, 
.31 ,30 ,26

בית לוי יצחק : 20, 21, 22, 26, 
.31 ,28

בית רבקה : 32, 34.

בני שלמה זלמן : 14, 20, 21, 25, 
.33 ,32 ,31 ,26

ברית שלום : 25, 32.

געלערנטער׳ס שול : 32.

געצעל׳ס שול : 17, 22, 23, 25, 
.32 ,31 ,29 ,28

הדר התורה : 14, 17, 18, 21, 
.31 ,25

חברא ש׳׳ס : 17, 29, 30.

חובבי תורה : 20.

כולל מנחם : 13.

כולל תפארת ז. : 14, 17, 21, 24.

כתב סופר : 18, 21, 29, 30, 33.

מעינות : 25, 31.

מרכז לדוברי עברית : 14, 21, 28, 
.33 ,31

מרכז ספרד חב׳׳ד : 18, 22, 23, 
.33 ,30 ,25

משכן מנחם : 21, 32.

נר מנחם : 18, 29, 32.

פ.ר.י. : 20, 25, 29.

קהל חסידים : 17, 26.

ריינעס : 29, 30.

ריעים אהובים : 22, 29, 30, 33.

שלום סענטער : 24, 32.

תורה ותפילה : 20, 31, 33.

לא	מוצא	שיעור?	תקרא	"קריאת	המדריך"	בעמוד	9	לעזרה.

אינדקס
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רשימת ביהכ״נ וביהמ״ד, זמני התפילות, ומקומות ללימוד
הערות:

בתי הכנסיות המופיעים כאן הם רק  » 
הכנסת  בית  שם  עכ״פ  שקבלנו  אלו 

והכתובת.

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

כאן.

בלבד,  ראשון  יום  שכתוב  מקום  כל  » 
שלפניו  התפילה  שזמן  הוא  הכוונה 

משתנה להזמן שכתוב.

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.

)ע״פ  בקביעות  שפתוח  מקום  כשיש  » 
בחברותא,  או  לבד  ללימוד  רוב( 
מתחת   )  & סמל  )עם  זאת  רשמנו 

לזמני התפילות עם פרטים.

» 770 
 770 Eastern Parkway 

between Brooklyn and Kingston Avenues

ש 
 ,10:00 ,7:30 ,7:15 ,6:55 ,6:45 ,6:30 ,6:20

הרבה מנינים בזמן של שחרית

מ 
מנחה גדולה, 3:15, בזמנו, הרבה 

מנינים כל משך זמן המנחה

ע
בזמנו, מנינים כל משך זמן מעריב. 

חורף: 7:45 , קיץ: 9:45

10:00 , 11:00שבת

ממוקדם בבוקר עד מאוחר בלילה&

 אגודת ישראל «
 465 Crown Street 

between Brooklyn and Kingston Avenues

7:30 )יום ראשון 8:00 בלבד(ש 

שבת בלבד בזמנומ 

9:05, שבת בזמנוע

10:00שבת

»  Empire Shtiebel -  אהבת אחים 
489 Empire 

 between New York and Brooklyn Avenues

ש 
6:00, )יום ראשון 6:15 בלבד( 7:00, 

9:00 ,8:15 ,7:30

בזמנומ 

בזמנו, 9:30ע

10:00שבת

Shul Locations and Davening Times

»  Maple St. Shul -  אהבת משה 
612 Maple Street 

 between Kingston and Albany Avenues

מ
שבת בלבד, מנחה 15 דקות לפני 

הדלקת נרות ומעריב בזמנו

ע
 Kabolas shabbos 45 minutes after

 Licht Bentchen, After Shavuos
early Kabolas Shabbos at 7:00

10:00שבת

 אהל נתן «
823-25 Eastern Parkway 

between St. Johns Place and Sterling Place

מ 
שבת אחרי שחרית יש קידוש ואחרי 

זה מתפללים מנחה

Friday 1 hour after Hadlakas Neirosע

10:30שבת

 איצקע׳ס שטיבל «
262 Albany Ave. 

 between Nostrand and New York Avenues

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:30שבת

»  Lefferts Shul -  אליהו נחום 
672 Lefferts Street 

between Troy and Schenectady Avenues

 7:00,  7:30, 8:10 ש 

ערב שבת עשר דקות לפני ה״נמ 

ע
9:00 )יותר מאוחר אם צריכים 

לזמנו(

10:00, שבת מברכים 10:30שבת

»  Gerlenter -  אנשי הרבשוב 
691 Crown Street 

between Troy and Schenectady Avenues

ע מ 
 שבת בלבד, בזמניהם

 After Pesach During The Week

10:00שבת

 אנשי נעל״ם «
 960 St. Johns Place 

between New York and Brooklyn Avenues

שבת בלבד בשקיעהמ 

שבת בלבד, בזמןע

10:00, שבת מברכים 10:30שבת

»  Levy's Shul -  בית אליעזר יצחק 
394 Kingston Avenue 

 between Crown and Montgomery Streets

7:30 )יום ראשון בלבד 8:00 (ש 

שבת בלבדמ 

9:00ע

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

iNdexאינדקס
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 בית כנסת אנ״ש «

770 Montgomery Street 
between Troy and Schenectady Avenues

ש 
 7:40 6:45 

)יום ראשון בלבד 7:00 7:40 8:30(

בזמנומ 

בזמנו, 7:00 ע

10:00שבת

ממוקדם בבוקר עד מאוחר בלילה&

 בית לוי יצחק «
556 Crown street 

 between Kingston and Albany Avenues 
(entrance on Albany)

7:00 )יום ראשון 9:00(ש 

שבת בלבד, בזמנומ 

10:00, שבת בזמנוע

10:00שבת

 בית מנחם מענדל «
770 Lefferts 

 between Troy and Schenectady Avenues

שבת בלבד, בזמנומ 

9:00ע

10:00שבת

 בית רבקה «
310 Crown Street 

 between Nostrand and New York Avenues

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:15שבת

 בית שמואל «
885 Eastern Parkway 

between Albany and Troy Avenues

 יום ראשון 7:15, 9:15ש 

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:00שבת

לימוד כל בוקר מ6:30 - 7:15&

»  The Class Shul -  בית שמשון 
 570 Crown St. (3rd FL) 

between Albany and Troy Avenues

ע יום שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:30שבת

»  Frankel's Shul -  בני שלמה זלמן 
1699 President St. 

between Utica and Rochester Avenues

ש 
 8:50 ,7:30 ,6:30 

)יום ראשון בלבד 7:30, 8:50(

בזמנו, שבת חצי שעה לפני שקיעהמ 

חורף: בזמנו, קיץ: 9:00ע

10:00, שבת מברכים 10:30שבת

 « ברית שלום
 319 Crown Street 

 between Brooklyn and New York Avenues

שבת אחרי שחריתמ 

שבת בלבד, בזמנוע

חורף: 10:45, קיץ 11:15שבת

עצעל׳ס שול  ג «
1414 President Street 

 between Kingston and Albany Avenues 
 (entrance on Kingston)

7:15, )יום ראשון 9:00(ש 

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:30שבת

»  Shalom Center -  ה״שול״ 
483 Albany Ave. 

between Empire Blvd and Lefferts Avenues

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:30שבת

 ה״שול״ דקראון הייטס «
 570 Crown St. 

 between Albany and Troy Avenues

זמני התפילות לא הגיעו לידינושבת

 הדר התורה «
824 Eastern Parkway 

between Kingston and Albany Avenues

9:30ש 

2:30, שבת בזמנומ 

חורף 6:45, קיץ 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

»  Murphy Shul -  חובבי תורה 
 885 Eastern Parkway 

 between Albany and Troy Avenues

בזמנומ 

ליל שבת בזמנוע

10:00שבת

 יונג איסרעל «
935 Eastern Parkway 

 between Albany and Troy Avenues

יום ראשון בלבד 9:15ש 

10:15, שבת מברכים 10:30שבת

 כולל מנחם «
 303 Kingston Avenue 

 between Eastern Parkway and Union Street

9:30ש 

 2:05 , שבת בזמנומ 

חורף 7:00, שבת בזמנוע

9:45שבת

מ7:00 בבוקר עד 8:00 בערב&

 כולל תפארת ז. «
302 Kingston Avenue 

between Eastern Parkway and Union Street

יום ראשון - ששי 1:30מ 

 כתב סופר «
646 Empire Boulevard 

between Kingston and Albany Avenues

ש 
 9:30 ,8:45 ,6:45 

)יום ראשון בלבד 7:30, 9:30(

בזמניהםמ 

7:00, 9:00ע

10:00 בחורף, 10:30 אחרי פסחשבת

 מנחם נחום «
440 Crown Street 

 between Brooklyn and Kingston Avenues

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:15שבת

iNdexאינדקס
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 מנין חדש «
1466 Union St. 

between Kingston and Albany Avenues

ע בזמניהםמ 

10:00שבת

 « מעיינות
388 Kingston Avenue 

 between Crown and Montgomery Streets

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:00שבת

 « מרכז דוברי עיברית
 845 Eastern Parkway 

 between Kingston and Albany Avenues

ע בזמניהםמ 

10:30שבת

 « מרכז הפרסיים
828 Eastern Parkway 

between Kingston and Albany Avenues

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:00שבת

 מרכז ספרד «
 556 Crown street 

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

6:45, )יום ראשון בלבד 7:00(ש 

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

9:15שבת

»  J.C.M -  משכן מנחם 
 792 Kingston Avenue 

between Eastern Parkway and Union Street

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:00שבת

 נר מנחם «
560 Empire Boulevard 

between Brooklyn and Kingston Avenues

ש 
בחורף חצי שעה לפני נץ החמה, 

בקיץ 6:30 )יום ראשון 7:00(

מ 
 בקיץ 7:40, ערב שבת בהדלקה, 

יום שבת שעה לפני השקיעה

9:20ע

חורף 8:15, קיץ 8:45שבת

בלילה מיום א׳ – ה׳, בין השעות &
9:00 - 7:30

 סוסנעוויטש «
534 Crown Street 

between Kingston and Albany Avenues

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

9:30שבת

 עלי׳ «
527 East New York 

between Brooklyn and Kingston Avenues

יום ב׳ - יום ו׳ 7:00ש 

יום שבת בלבד, בזמנומ 

9:00ע

10:30שבת

 פ.ר.י. «
1383 President Street 

between Brooklyn and Kingston Avenues

7:00 )יום ראשון 7:45(ש 

10:30שבת

» 

»  Baumgarten's -  קהל חסידים 
1612 Carrol Street 

between Troy and Schenectady Avenues

7:15, 8:30 )יום ראשון בלבד 8:15(ש 

בזמנומ 

בזמנו, חורף 8:30ע

10:00שבת

 ריינעס «
417 Troy Avenue 

 between Montgomery Street
and Empire Boulevard

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:00שבת

 ריעים אהובים «
1614 Carrol Street 

between Schenectady and Utica Avenues

ש 
 7:45 ,7:00 6:30, 

)יום ראשון 7:45 בלבד(

ע שבת בלבד, בזמניהםמ 

10:00שבת

»  Shain's Shul -  תורה ותפילה 
390 Kingston Avenue 

between Crown and Montgomery Streets

7:00 )יום ראשון 7:30(ש 

1:45, בזמנומ 

בזמנוע

9:15, שבת מברכים 9:30שבת

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

iNdexאינדקס
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  Audio   T  Text    Video    Phone    User Interface    Topic 
Type of Media (Sometimes the language is indicated) Language of website

Lots of Jewish resources
T      EN   Various

http://www.chabad.org

Recently released 
Maamorim from the 

Rebbeim

T עברית    Sichos/ Mamarim

http://www.lahak.org

Audio Shiurim on various 
subjects

T עברית    Shiurim/ links

http://www.yeshiva.org.il

Audio Shiurim and texts 
on Kashrus

T    EN   Halacha

http://www.rabbihanoka.com

Many Audio shiurim from 
Rabbi Yoseph Paltiel

 EN   Chasidus

http://www.insidechassidus.org

Many Seforim from the 
Rebbeim

T EN / עברית    Chasidus

http://www.otzar770.com

Lots of audio shiurim
 EN / אידיש  EN   Various

http://jewishaudio.org

Learning Resources Online or Via Telephone

Rabbi Gluckowsky's 
Shiurim

T עברית        Various

http://jewish-education.info

Torah Media
 EN   Various

http://www.torahmedia.com

Master Torah
T  EN   Various

http://www.mastertorah.com

Maayon Yisroel Shiurim
 EN   Chassidus

http://maayonyisroel.com

Ari Goldwag's MP3 
Shiurim

   EN   Various

http://www.arigoldwag.com

Weekly Video Shiurim 
with Rabbi YY Jacobson

 EN   Various

http://www.theyeshiva.net

Daf Yomi Shiur
אידיש      EN   Gemoro

http://www.kolavrohom.com  •  718.467.5469

Audio Shiurim,  
Live and Archive

  All

718.906.6400

The entire Shas in Tzuras 
Hadaf and audio Daf Yomi 

Shiurim

T    EN   Gemoro

http://www.dafyomi.org

Shiurim from  
Rabbi Shusterman

T    EN   Various

http://www.beverlyhillschabad.com

Torah library
T עברית    Various

http://kodesh.snunit.k12.il

Search the entire Torah
T עברית    Various

http://www.responsa.co.il

Daf Yomi shiurim
T    EN   Gemoro

http://www.e-daf.com

עניני סיוע ללימוד

iNdexאינדקס
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Interesting audio and text
T    EN   Various

http://www.613.org

Various shurim
 EN   Various

http://torahway.co.uk

Wealth of information
T עברית    Various

http://www.daat.ac.il

Extensive Torah library
T עברית    Seforim Links

http://www.halachabrura.org/alephlink.htm

Pdf files of the Rebbe's 
seforim

T עברית    Chassidus

http://www.livingwiththerebbe.com

Searchable new Kehos 
seforim

T עברית    Chabad

http://chabadlibrary.org/books

Tshuros
T עברית    Various

http://www.teshura.com

A website of haoros 
ubiruim

T עברית    Various

http://haoros.com

All ho'ros of the 
Lubavitcher Yeshivahs

T עברית    Various

http://www.col.org.il/hrt.rtx

 Yitzy’s 
Carpentry

Bookshelves • Shtenders • Kitchens • Bathrooms • Basements

917~545~8830

Tons of seforim
T EN / עברית  EN / עברית    Various

http://hebrewbooks.org

Sichos in English and 
more

T    EN   Sichos

http://sichosinenglish.com

Shiurim and farbrengens 
with Rabbi Gafni

T      EN   Chasidus

http://www.ohrtmimim.org/Audio_default.asp

Shiurim given in Hadar 
Hatorah

 EN   Various

http://www.hadarhatorah.org/pages/audio.php

Dvar Malchus weekly
T עברית    Various

http://dvarmalchus.org

Audio shiurim presented 
by Yagdil Torah

EN     אידיש / EN / עברית    Various

http://yagdiltorah.org/recordings

Shiurim especially Inyanei 
Geulah Umoshiach

EN / עברית     Moshiach

http://770live.com

Links to many more Torah 
websites

T  Links עברית    All

http://www.yeshiva.org.il/toraneto

Complete Audio Collection 
of Rebbe's Sichos

אידיש    Sichos

http://wlcc.org

Audio shiurim, live video 
and archives

    EN   Various

http://tiferes.org

Torah Web
T    EN   Various

http://www.torahweb.org

Sichos, Shiurim, Nigunim 
and Stories

  EN / אידיש   Chasidus

718-735-7333

Video shiurim
 EN   Various

http://www.torahcafe.com

There are even more links on our website.
Visit YagdilTorah.org/links

iNdexאינדקס
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Advertisers Phone Page

Port Woodwork 718.832.1714 65

Precious Moments Studios 718.774.2152 36

Sefer Hadras Ponim Zokein In Seforim Stores 12

True Value 718.778.2700 2

Word Studio 718.773.2896 10

Yitzy's Carpentry 917.545.8830 54

Zakon's 718.774.4409 10

List of Advertisers
Advertisers Phone Page

Albany Bakery 718.778.1733 37

All Clear Plumbing 718.633.5566 5

All State Insurance 718.268.1700 52

Audioligist- Dr. Levi Reiter 718.363.1084 61

Budget Exterminating Co. 718.968.1461 45

Carpet & Upholstery Cleaning 718.774.4180 51

Fish Fish & Cannoli 718.604.0209 4

Flash 718.604.0500 59

Home Repair Doctor 917.923.2412 42

House of Glatt 718.467.8665 58

Insurance & Investments - Dovid Chesney 718.567.3216 3, 66

Kehos 877.4.MERKOS Back Cover

Keter Airport Service 718.644.4444 60

Law Offices of Bernard Broome 212.689.4670 11

MasterMind 718.705.7164 67

Mendy's 718.907.8877 51

Mink Jewelers 718.804.0806 Front Cover

MyMikvahCalendar.org 866.908.2468 41

Noach Holtzman Van Service 917.699.3937 35

Oraita 718.613.1111 64

Tell them you saw their ad in the Yagdil Torah Learning GuideSupport our Advertisers = Support Torah learning

Dedication Opportunities

Project Suggested Occasion Cost

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 $10,000

iNdexאינדקס
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The English side of the Guide 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.

Language of shiur can be found 
on the top left of 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 Guide
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About this Guide

Presented here is the third edition of the Yagdil Torah Crown Heights 
Shiurim Guide. Due to the many changes that have taken place over the 
last year it has become necessary to update the Guide 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 Guide to ease 
its use, and they are enumerated in the “how to use this Guide” 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 Guide 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.

Also, this year we have added learning resources, Chavrusa information, 
and other helpful information for those seeking to improve the quality or 
quantity of their learning, see the table of contents for full list of features.

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 

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

Kislev 5770

iNdexאינדקס



Table of Contents
daily .................................................13

Sunday, Tuesday ...............................13

Sunday, Tuesday, Thursday ...............13

Sunday - Wednesday ........................14

Sunday - Thursday ............................14

Sunday - Friday .................................17

Sunday, Shabbos ..............................18

Monday, Tuesday ..............................18

Monday, Wednesday ........................18

Monday, Thursday ............................18

Monday - Friday ...............................20

Tuesday, Shabbos .............................20

 Friday, Shabbos ...............................20

Yagdil Torah 
Programs

Shiurim on Legal Holidays

Shiurim on Yom Tov

Family Halachos Review

Weekly Shiurim in Buildings

Shiurim in Shuls

Shiurim Guide

educational Pamphlets

inspirational Publications

Chavrusa Pairing

Yom Tov Programs

Yom Tov Publications

Chalukas Hashas

Uvlechtecha Baderech

Much More Coming…

Yom Tov Programs

Chavrusa Pairing

Torah Publications

Family Halachos

Legal Holidays

sWxc

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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  Contact information:

Yagdil Torah 
383 Kingston Ave. PMB 188 

Brooklyn, NY 11213 
347.223.5943 

YagdilT@gmail.com 
www.YagdilTorah.org

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

didn't get a booklet?

You can download it from 
our website listed above 

or call us to pickup a copy 
- while supplies last.

"Our sages of blessed 
memory commanded that 
an unlearned person (am 
ha’aretz) should not conduct 
himself in a manner that goes 
beyond the letter of the law 
(b’midas ha’chassisdus). For 
this is the implication of the 
following verse: “If you will 
go in my statutes [and keep my 
commandments etc.]”, [“going 
in my statutes”] implies being 
engrossed in learning Torah. 
Then [you will be able to fulfill 
the continuation of the verse] 
“you will keep (tishmru) my 
commandments”, meaning: 
you should take extra 
precaution (mishmeres) when 
fulfilling the commandments, 
by making protective fences 
[i.e. going beyond the letter 
of the law]. All this should 
only be done if one is first 

engrossed in learning.

(Or Ha’chayim parshas bechukosai, 
chapter 26, Posuk 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.

THE SEFORIM PROCLAIM THEIR 
PURPOSE: TO BECOME WORN 
OUT AND TORN
The Seifer Torah itself  emphasizes that its purpose 
is realized when [Jews study] seforim and exert 
themselves [to understand the seforim’s content], 
on a daily basis.

According to Torah, then, the victory of  the 
seforim—as stated in the seforim themselves—
is expressed (not in their being more heavily 
guarded…off  limits…like a Seifer Torah in an aron 
kodesh, but) in their being used and studied more. 
Indeed, the more the seforim are studied, the greater 
the honor shown to them (notwithstanding the 
wear-and-tear that may result from abundant use 
of  them). Ultimately, this brings additional honor 
also to the Sifrei Torah (which must be safeguarded 
in an aron kodesh, etc), for, as the pasuk says, the 
purpose of  the Sifrei Torah is “teach it…place it 
in their mouths,” this being accomplished through 

YAGDIL TORAH- 

718.604.2860 347.968.7583
YagdilT@gmail.com www.YagdilTorah.org

To sponsor future publication please contact Yagdil Torah

“

Issue 8 • Hei TeivesIssue 8 • Hei Tei

    Ki 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 
victory of  the seforim: the true victory is manifested 
only in the increase of  Torah learning that it brings 
about.

This selection includes many points about the 
virtues of  learning from the seforim and the 
manner in which this learning should be done. 
Some examples include the importance of  learning 
as an expression of  honor toward the seforim; the 
advantage of  public Torah learning; the importance 
of  learning halacha and chassidus—i.e. areas of  
learning that lead to action; learning with fervor 
and passion; dissemination of  Torah; learning 
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CALL TODAY FOR YOUR FREE ESTIMATE
718.832.1714

Fax: 718.504.7119

We have a closet
to fit your budget.
• Bedrooms
• Basements
• Laundry Rooms
• Pantries
• and Much More...

Ask about our
ALL WOOD CLOSETS

ADJUSTABLE
shelves & poles.

We have a large variety of
finishes, colors & accesories.





  



 


  

Master-Mind helps students with weak learning skills 

achieve academic success. Instead of just reinforcing 

weak learning skills through practice and creative 

strategies, Master-Mind focuses on addressing the 

root causes of the learning weakness.  

 Our professional staff identifies the specific 

source of the weakness and implements a unique pro-

gram designed to rehabilitate and correct the prob-

lem.   

 We help students ages 6 and up overcome chal-

lenges in reading, writing, comprehension and 

math. Many frustrated and underachieving students 

have acquired academic skills at Master-Mind and 

are now happy and successful achievers. 
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