
   åøòèòå      èê¬òêô è−òîï ∞35-∞42        èê¬½ò−ð −−ò¾/öè¼þ ∞26-∞47        −ôμêîî¬ è−òîï ∞23-∞33  

íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò 
 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

  )מרדכיב"ר ( ק"י שליט"א ãìòôðøòèù ïøäà ÷çöé הרב נ"י á÷òé äùî)מענדלב"ר ( וומס"בשליט"א  áàæ íééç íäøáà ÷éìâ הרב
  )יעקב אהרןב"ר ( ק"ינ"י  éååòì øæåò ïåòîùמו"ה  נ"י ùéøòá ãåã  )יצחקב"ר ( וומס"בנ"י  ïøäà ìàåîù øòâðéæמו"ה 
  )יודלב"ר ( מאנסי שליט"א ìàèðøäò áåã íäøáà הרב

  )הערשלב"ר ( ק"י שליט"א óìàåå ìëéî ùèéååà÷ìàô הרב  ינ" çöé ìàéúå÷é÷ מנהל רוחני ת"ת נייטרא וומס"ב      

    èëàð êàåå      

 ä"åî àãåé ãåã ø"á'éøà éëãøî øòöéôù é"ð   ä"åî ç"åî úéááõ"ë ìùøòä  é"ð33 Taylor 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòôåä9:15 

 ä"åî ìãðòî ø"áìëéî øòãðàñ é"ð   ä"åî ç"åî úéááãðééøô ùøòä ïøäà  é"ð76 Division 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòîééì÷ ì"èé÷7:50 

 ä"åî øéàî íééç ø"á÷çöé äùî ìøòô é"ð   ä"åî ç"åî úéááâøòáðééèù íåìù óñåé  é"ð17 Juliana Pl 

  אחותם/בתו/על פטירת אשתו ,פאגעל/קאהאןאצל משפחת  - ניחום אבלים
 עד יום ד' בבוקר - Walton - Lee Gardens 29יושבים  -  מרת צארטיל ע"ה בת ר' חיים דוד נ"י

#14-60  

âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190  
Fax: 718-384-4631            Email: ads@dvaryoim.com 

ô"á - øåáéöä çåì                  éñðàî - øåáéöä ìå÷                  ìàåé úéø÷  
    718-303-4300                                 845-425-1313                         845-662-3137

èê¬òêô ±šô 
"×è îñ½×   ’½ô 11 .Dec  
     "¼¾³ì              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:58
íôìí ±ò7:10

¾"þš öôï ¹î½8:53
ê"þè9:29
íñõ³ öôï ¹î½9:52
ê"þè10:16

³î®ì11:49
íñîðè íìòô12:19
íò¬š íìòô3:15

í¼−š¾4:28
³"þ5:41



  TD Bank (only) checksדי אלע וואס האבן  -מודעה פון גמ"ח רב חסד בית חנא 
  ),misprint(צוליב א  דיפאזעטן 'נישט'פון אונזער גמ"ח זאלן עס 

 דאנערשטאג מקץ, מאנטאג ויגש] - ל ושז[חנוכה סקעד   ביטע קומען צום גמ"ח עס אויפטוישן.



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþþï¼−ñê ë” þó−š−ñê  ð"−í èþ¼ëò¼þ−òô ñ"®ï −îñí - ì"š  
 −ëþóíþëê ë” þ¹ñêîî öî¼ô¾  êï−−ôþ−îîô ñ"®ï ó−−íò¼õê - è"ò³  
 −ëþëš¼−  ëîëñ ,ëîš−ñ−š ð"ëê ñ"®ï - š"³  
 −ëþóìòô ’−šïì  ê−ñ¬−êô ñ"®ï - ¬"½³  
 −ëþñ×−ô ñê−ì− õôê¬¾ ð"ëê ö¼ - î"š³  
 −ëþ−×ðþô ë” þñêî−  ëîëñî š½ò−õ ,íêþ¬½îêô ñ"®ï ö−þõñ−−í - ï"¬š³  
 −ëþðîð −ñë¼¬ ë” þöôñï  öêðòêñ ð"ëê ñ"®ï ¹−¾ öí×í -  ëíïí öî¾ñ ½"ìô - ë"òš³  
 −ëþíðîí− ë” þþðò½×ñê  þëîòêíô ñ"®ï ¬ðê¬¾þ¼ëñêí - ë"òš³  
 −ëþóíþëê ë” þšì®−  ëîò−ñîêô ñ"®ï (þîëôê½) ¹−þì - í"¼š³  
 −ëþñêîô¾ í¾ô ë” þóìòô  ¼®−šô ñ"®ï öêô−−ò - ë"®š³  
 −ëþðîð ë” þí¾ô  šêðþíîîêòô ñ"®ï (š®êñš) -  ³×½ô ê−ñè ½"ìô - ï"®š³  
 −ëþíðîí− ë” þñêõþ ó−−ì  öî−®ñ öî¾êþí ñ"®ï öîëò -  ó−þõê íòìô ñèð ½"ìô - í"þ³  
 −ëþíðîí− −ë® ë” þëêï  ö−ñîõ þ¼èêï ð"ëê ñ"®ï öí×í - î"×þ³  
 −ëþê−ì−ñ×−ô ñ ë” þí¾ô  ñ"®ï êò−ñêèô - ï"×þ³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë” þ½îô−òîñš  ¹þêð½òîê ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ñþ¼õ - ñ"þ³  
 −ëþñêîô¾ ë” þê−½îï  ½ê−ô ñ"®ï - ê"ôþ³  
 −ëþöî¾ô¾ ë”þ í¾ô  ¾−ñêš ,ëêšþïîê ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò¼þê -  öî¾ô¾ ³þêõ³ ½"ìô - è"½þ³  
 −ëþí¾ô  š½êñô ñ"®ï ö−−¬¾ò¼þê - ð"½þ³  

ëþ −ñ¾−õ ó−þõê ë”þ ñêþ¾− í¾ô  ëîš¾¬−ë ±"ôîð ñ"®ï öêôðñ¼õ -  ó−þõê ñèð/ó−þõê ³îð− ½"ìô - í"½þ³  
 −ëþóíþëê ë” þ ñðò¼ô ’−þ×ï š½ò¼ñîô½ ,êìî¬ ð"ëê ðþêë½−−îî ñ"®ï öí×í - è"®þ³  
 −ëþëš¼− ë” þí¾ô  ¼îîêïêš ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼¬êþ −îñí -  ¬"®þ³  
 −ëþë−−ñ íðîí− ë” þþ−êô ñêþ¾− í×í ö−ðêþ ð"ëê ñ"®ï (ó−−ì ±õì) ö - ¬"®þ³ 
 −ëþμñô−ñê ë” þ¾−−õ óñî¾ô  ¾íê¬ô ñ"®ï −îîêñ −îñí -  è"¾³ 

------------- 
 −ëþëîð í¾ô ë” þêèþ¾ ñêšïì−  ¼−êõ ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëò−−îî - ¼"¾³  

 öèþêô èê¬½ò−ð- îñ½× ð"×  

 −ëþóíþëê ë [íêîþí]” þñêîô¾  ñ"®ï ê−õñ¼îëê -  êëí óñî¼ −−ì ½"ìô - ¬"ò  
 −ëþ í¾ôë” þóìòô  −îëþ¼îî ð"ëê ñ"®ï ñ¼ðòêôþ¼šî® - (?ï) î"×š³  
 −ëþñ−ðò¼ô óìòô ’−þ×ï ë”þ ë−−ñ ’−þê  ±−−íðîõô ñ"®ï -  óñ¾ô ’−þ×ï/’−þ×ï ³þîòô ½"ìô - ë"òš³  

 −ëþñðò¼ô óìòô  èþîë½¼þõô ñ"®ï èþîë½î¾ - î"½š³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë”þ ñîê¾ ðîð  š½−þë −ô×ìô ñ"®ï þ¼šîñ−þõ - ìê ¾ðîší ³î−ì ó−ìêí ’ðô ð - õ"š³  

 −ëþóíþëê ë” þ−×ðþô  ñ"®ï šñêëî½ ð"ëê - è"þ³  
 −ëþöêôõ−ñ þï¼−ñê ë” þ¼¾îí−  š½êñ ±"ôîð ñ"®ï š−õ - ï"þ³  
 −ëþñêþ¾− ë” þöþíê þ−ô ô"þ ñ"®ï þ−ñ¼í - š½ò−ô -  ñêþ¾− ³ñìò ½"ìô - ð"×þ³  
 −ëþöôñï −×ðþô ë” þšì®− ¹½î−  þ−ôê¬−ïô ñ"®ï (¾¬−þëîê) - þ³î"×  
 −ëþíôñ¾ ðîð  ê¾þêîîô ñ"®ï ö−−¬¾ñð¼ öí×í -  í×ñí þð½ ½"ìô - è"ñþ³  
 −ëþíðîí− −ë® ë” þö−ô−òë ) ¼ñêèêþ ð"ëê ñ"®ï ó−ôîê³ ¾¬−îîêò−ëêþ (þ−ôêšñ−îî - ì"ôþ³  
 −ëþöî¼ô¾ ë” þóîñ¾ ) ¼ññê− ,ê¬òêñêè ð"ëê ñ"®ï öêôð¼−þõ (ñ¬ðê¬¾−−þõ - ê"òþ³  
 −ëþí¾ô ë" þóìòô  ñðò¼ôšð® −ñè¼ô)¬¼òêõ (  ¾¼¼ð ð"ëê ñ"®ï - è"½þ³  
 −ëþó−−ì  ’−šïìë" þñêõþ  öîþëìð ññî×í ëþ ñ"®ï −ò−ðô - ìô" ðôì −ð¾ ½ -  í"½þ³  
 −ëþö³ò ¹½î− ë” þðîð þ−êô þ¬ñê  óîþëñêîîô ñ"®ï −îñí - í"¼þ³  
 −ëþ −ë® ðîðë” þ±þõ  ëîè−òþ¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï öì (ëîè−òþ¼¾¬) -  šð® ìô® ð−ôñ³ - î"õþ³  

 ------------ -  
 −ëþšì®− ë” þöêôõ−ñ ¬"î−  ¾šêõ ±"ôîð ñ"®ï ñ¼õþêš -  šì®− ¾õò ½"ìô - ¾"³ 

       718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו

טע שחיטה דורך היימישע שוחטים יר"ש אונטער די יידי היימישע שט - ראק טשיקענס-בארעד
  .כע השגחה פון הגאון הגדול המפורסם הגה"צ רבי הילל וויינבערגער שליט"א אבדק"ק סערדאהעליפערזענלי

 פישל אבראהאם :אייער פריינד - 845-608-1839צו באשטעלן פון די פרישע שחיטה די וואך רופט 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 347-693-0942נאכמיטאג.  2:00רופט נאך  חנוכה מסיבותביהמ"ד אין ניי וומס"ב צו פארדינגען פאר 
  347-452-0122. רופט נעכט פארבליבן) 2(זייער שיינע גרויסע פלאץ צו פארדינגען פאר חנוכה מסיבות 

Beautiful party room 5 mints from Willi, fits 20 + couples. Call/text 917-588-7876 

  ט מיט שמחת החייםבעטער איבער די וועלט שוין אויפגעלערהונד
  דורך טעגליכע חיזוק שמועס'ן ע"פ סדר הא"ב פון המשפיע

    3 .עקס 718-362-8871הרה"ג ר' אשר מרדכי רובין שליט"א אויף קול שומרי חומותינו 
 845-478-4141 .באשטעלט באצייטענס א הערליכע קונטרס לויט אייער געשמאק צו באשיינען אייער שמחה - אכטונג מחותנים

 okmail.co.il@8020082מיטאג  4:00ביז  011-972-8-802-0082ם ליקוט/עורך זיין ביזן דרוקן רופט ח.ש. פריינד עארויסגעבן ספרים פונ
 ווארט איר אויף א ישועה? ווילט איר זעהן הצלחה אין אייער אונטערנעמונג?

 צום ציון פון הרה"ק מריבניץ זצוק"ל -א ת"ח ובנם של קדושים  -זענליכע שליח רערופט אייער פ
 929-287-0159ווי מען זעהט וואונדערליכע ישועות. 

  חדש       -       718-682-2060בחורים ליין        -     חדש 

  347-389-5544. רופט: Kyocera Copy Machineאיבערצוגעבן א ליעס פון א גוטע 

 646-770-1142יאר רופט  80אונטער  life insurance policyא  אפצוקויפןגעזוכט 

Due to upgrade, we have numerous Toshiba phones Model DP5032-SD in excellent condition to give away L’shem Mitzva.718-852-9200 

Business tax return $250+ Payroll filing $350/Year We’ll prepare your books for accountant. Y. Kuperstein 347-770-5873 

EXPERT CREDIT REPAIR & BUILD Serving the NY area 18 years. Remove negative items, Build Credit. Money Back Guarantee. 954-455-2555 

 Call Pro  |888-604-2610 - thecallpro.comפראקטישע וועג זיך צו פארשטענדיגן אין נייע געגנטער, איבער טראנספארטאציע א.ד.ג.  שכנים!

רעיט האט זיך געענדיגט  טדאס איז צוליב אייער פיקס צאלט איר טייער אויף געז און עלעקטריק ביל?
רופט אונז מיר וועלן מאכן זיכער אז איר צאלט  .utility companyר פון די און עס איז ארויפגעגאנגען העכע

 845-579-5962רופט  KWH 3.5אונזער יעצטיגע ביליגע פרייז איז  utility companyאייביג ביליגעיר פון 
● HARD MONEY ● 

● Lowest Rates ● High LTV ● 2nd Position Available  ● Quick Closing   
Please Email you request to “FastFundingService@gmail.com” 

Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com 

CUSTOM SHELVES for your closet 347-546-3427  
MENS EMT COURSE - Starting after Chanukah – Mon/Wed Nights 

Wmsbg location – Taught by Eli Davis - Email: leah@ecpny.com or Call: 347-708-6785 
Yoga Classes for Men and Woman, Separate hours, Introduction Package, 3 Yoga Classes for $24 (Only $8 Per 
Class), Call now to reserve your spot 718-569-7211 Sapphire Wellness group. private classes available as well 

 718-344-7410דזשאב אין די נאכמיטאג שעות. אינטערעסירטע רופט  part-timeטיכטיגע ארבייטער זוכט א 
  א גאנץ יאר איז עוועיל. יעצט פארא אינגערמאן וואס געט זיך אפ מיט א עלטערע איד 

 347-867-6962באנאכט  7:00צופרי ביז  10:00ש פון פרשת מקץ און פר' ויג
 347-525-8987א גראסערי זוכט א קעשיר פאר נאכמיטאג שעות רופט 

 ל.מ. 718-541-2586א ארענטליכער פעהיגער אינגערמאן איז גרייט אנצונעמען א ארבעט אין א אפיס/געשעפט/גראסערי וכד', רופט 

Seeking Warehouse\Shipping Manager With 2 Years’ Experience In Electrical Hardware. Email resume: jobsnyc13@gmail.com 
Great Job Opportunity - Do you like to make a difference in people's lives?  Hamaspik day program has 

the right opportunity for you. We are looking to hire staff to work with very capable disabled men. Driver’s 
license a must.  For more details please call 718 302 3333 X 211 or email dayhab@hamaspikkings.org 

For all your plumbing & heating servicing. Call 347-234-5938 
  All your SMALL CONSTRUCTION needs 718-635-2902  

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



שעה  3מער פון  delayאדער א  cancelationאון געהאט א  פון/צו יוראפיאר  6אויב זענט איר געפארן אין די לעצטע 
  און מ'האט אייך פון אמעריקאאויב זענט איר ארויסגעפארן  ~ פאסאזשיר$ פאר יעדן 850קענט איר באקומען ביז 

  פון/צואויב זענט איר געפארן  - $ 1300נישט ארויפגעלאזט ווייל עס איז געווען איבערגעפילט קענט איר באקומען ביז 
 $718-475-1181  רופט: 900שעה קענט איר מאכן ביז 8מער פוןdelayאדער א cancelationאון געהאט אארץ ישראל

ë"½ôîî -  ש/בעדפארד, גראונד פלאר, גרויסע קיטשען דיינעט, דזליטבעדרום דירה, רא 2צו פארדינגען א ברענד ניי
נט ל געאייגגרייט אריינצומופן, ספציע awningמיט  15*15ביה"כ, פארטש  2פסח'דיגע קיטשען, גרויסע דיינונג רום, 

 Text only 718-300-1883נטערעסירטע, , נאר ערענסט אי8פאר עלטערע קאפל אדער הענדי קעפ, נישט סעק. 
ë"½ôîî - ל.מ. 845-662-9889 אין ניי וומס"ב. דירות צו פארדינגען פאר שבתים ימים טובים אדער וואך מיט אלע צוגעהערן 

ë"½ôîî -  עדרום דירה. בעדפארד/פארק געגנט   ב 1צו פארדינגען א שיינעutilities included.  :718-388-0016רופט  

ë"½ôîî -  718-594-6530 .געגנט לבעדרום לעכטיגע בעיסמענט פורנישד דירה, בעדפארד/מורט½  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  718-302-3600געצויגן. פאר 8יאר, בעדפארד/הייוועי געגנט, סעק.  3בעדרום דירה פאר  3צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  ן געגנט גוטע פרייז, בעדרום פורנישד דירה, אין בעסט 1צו פארדינגען א זייער שיינע נייעutilities  .347-786-1476. אינק  

ë"½ôîî - Bsmnt office for rent. 400 s.f. Private entrance. Franklin/Willoughby. 718-864-0308 
ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom apt. avail. for the weekends right next to Bies Rochel. 718-486-5131 

ë"½ôîî -  3   ,101עקס.  718-388-3999קלענערע אפיסעס צו פארדינגען, ראטלידזש/ווייט געגנט 
îë"½ôî - 500$פרייז  דעסק צו פארדינגען, 2ס פלאץ פאר א פריוואטע אפי util. & int. incl.  :347-915-5350רופט 

Basement רום'ס  3איינגעטיילט אין  ,לעכטיג  office space, 1000 s.f. available for rent on Myrtle Ave. 718-853-5200 ë"½ôîî  -  

ë"½ôîî - Office space is available on Park/Skillman . Please call 347-599-0349  

ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099  

ë"½ôîî - Office space for rent Broadway (Hopper/Keap) 300 s.f. 718-387-0400 # 204 if no answer L.M. 

−½òêô  -  ס"פ  4200צו פארקויפן אsemi attached townhouse  845-499-9926שוין כמעט פארטיג, רופט 
−½òêô  -  צו פארקויפן א הערליכעhigh ranch  אויף מער ווי א האלבע עיקער לאט ביי אdead-end   רופטP. Parnes Mark 1 Real Estate 845-641-7530 
−½òêô  -  בעדרום  5צו פארקויפן א ברענד נייtown house 845-641-6331קאר גאראדזש און בעיסמענט.  2בעד. דירה. מיט א  2, מיט א ליגעל 

−½òêô  - Condo for sale on Elm St. Please call 845-274-2615 
−½òêô  - Big apt ext. lrg. kitchen & DR, 5  BR + PR. custom LR / PK /front & back porch,  Decatur Ave 917-474- 4919  

−½òêô  - Brand new TOWN House .Ready to move in . Beautifully designed by. Includes granite. 5 Bedrooms, 2.5 Bathrooms, Dinning & 
Living room, Custom walking closet, Indoor Sukkah, Central vacuum & Smart intercom system, plus built in Camera and Monitor. About 
900 sqf high ceiling in attic. 1,100 sqf basement for potential tenant. Next to Shopping & Medical Center. CALL TODAY  845-709-1955 

−"š - 845-537-0116עיקער ווילא אין קרית יואל עירוב (היילענד).  2ס"פ,  11,000'שטאק, 3ת'דיגע איינס און א גוטס: מלכו jkatz@exitrv.com 
 845-428-5632        די בלומינבורג ווילא

èþîëò−ôîñë  -  845-422-2324רופט י. מ. לויפער  .יאר ליעס 2-  1בעדרום דירה פאר  3- 2געזכט א 

Green Hills Estates -  הערליכע גרויסעluxury  :347-699-5662הייזער פאר שבתים/ אינמיטן וואך. [מעגליך מיט עסן] רופט 
èþîë½ñêõ - Vocation rentals, magnificent private house, 6 BR, beautiful huge living area, perfect for family Shabbos, linen incl. 917-924-2534 

½ñ−š½¬¼š - Shabbos Chanukah special at THE "Chalet Hotel" with a gourmet caterer. 718-259-2590 
−ôê−ô  - בעדרום דירה, אין  2 צו פארקויפן אMasada 2  (נעבן דעעש) לאזט קלארע מעס. 305-970-8999ערנסט אינטערעסירטע רופט 

 


