
 
 27-31 זוניג פרייטאג     21-35 שניי דאנערשטאג        26-33 זוניג מיטוואך      ועטערו   

   םשידוכי     
 (בערלב"ר ) מאנסינ"י  יוסף גאנץמו"ה  נ"י שלום הערש (וואלףב"ר ) וומס"בנ"י  בערל גרינבויםמו"ה 

 (בהרב איתמר) ב"פשליט"א  מאיר לייפער הרב נ"י שלמה (בהרב משה) לאנדאןשליט"א  וויינבערג מרדכי הרב
 (אלי' זאבב"ר ) מאנסי שליט"א בנציון קרויס הרב נ"י שרגא אהרן (יחיאל צביב"ר ) ב"פ שליט"א משה דוד גראזאלסקי הרב
 (הרב ארי' לייב ב) וומס"ב שליט"א ישראל מאיר מאקאוועצקי הרב נ"י  יוסף חיים (מרדכיב"ר ) מאנסי שליט"א עמרם משה איזעאל הרב

    וואך נאכט     
 יושע הערש הכהןמו"ה  

 נ"י גליק הרב אברהם חייםב  
 South 8 #2-C 123נ"י  ישראל הערשקאוויטשבבית מו"ח מו"ה 

  7:30רית חש 8קיט"ל אוהל פיגא סאוט והברי"מ למחרתו בביהמ"ד 
 יואל ארי' לייבמו"ה  

 נ"י ווייס ראובן חייםב"ר    
 Bedford #2-A 739נ"י  שאול שמואל סטרולאוויטשבבית מו"ח מו"ה 

  9:00שחרית  בעדפארד 651תולעת יעקב והברי"מ למחרתו בביהמ"ד 
 

 Kent #7-B 525נ"י  אהרן דוד יצחק פרידמאןבבית מו"ח מו"ה  נ"י קאהן אהרן אשר הכהןב"ר ברוך מו"ה 
  7:50צעהלים שחרית יהמ"ד והברי"מ למחרתו בב

 בנימין יוסף מאירמו"ה  

 נ"י טעללער הרב שמואל שלמהב
 Hooper St 205 "ז מו , בביתנ"י שלמה אהרן הכהן פריעדמאןמו"ה  חתן

  8:00הופער שחרית והברי"מ למחרתו בביהמ"ד 
 

נא שלא  ,הנוהגים המנהג הטובה לשלוח חודש געלט למלמדים מפעם לפעם ובפרט בימי חנוכה
 לשכוח הטיטשערס הן ללימודי קודש והן ללימודי חול שעובדים למעלה מכוחותיהם

 
 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[ -ול זש]חנוכה סקעד   מען צום גמ"ח עס אויפטוישן.ביטע קו

 

  

  

  

  

  

  

  

 

#14-62 

 

 718-384-4190קעטסקילס:  -וויליאמסבורג

Fax: 718-384-4631            Email: ads@dvaryoim.com 
 קרית יואל                  קול הציבור - מאנסי                  לוח הציבור - ב"פ

     718-303-4300                                 845-425-1313                         845-662-3137 
  

 

 Dec. 13 מס'   כסלו הכ"
 '17              חתשע"     

 זמנים
 5:59 עלות השחר

 7:11 נץ החמה
 8:54 ף זמן קר"שסו

 9:30 גר"א

 9:53 סוף זמן תפלה
 10:17 גר"א

 11:50 חצות
 12:20 מנחה גדולה
 3:15 מנחה קטנה

 4:29 שקיעה
 5:41 ר"ת

  

  

  

 

https://goo.gl/MwNm2A
https://goo.gl/MwNm2A
https://goo.gl/71vWYq
https://goo.gl/71vWYq
https://goo.gl/6Tc57k
https://goo.gl/6Tc57k
https://goo.gl/U2P77f
https://goo.gl/U2P77f


  
   347-587-0906צו זאגן ויהי נועם, חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק.  אינגערמאן איז גרייט

 okmail.co.il@8020082מיטאג  4:00ביז  011-972-8-802-0082ם ליקוט/עורך זיין ביזן דרוקן רופט ח.ש. פריינד עארויסגעבן ספרים פונ
 718-782-3138יק אי"ה מוש"ק נאך הדלקה . באס קיין קרית טאהש אויף שבת חנוכה  *  צור

 347-263-2356ערסי סיטי רופט זדרינגענד געזוכט א ספר תורה פאר א ביהמ"ד אין ד
תיקון הרש"ש  )עס איז דא אויך א עקסטרע משפחה פרייז($ א נאמען. 42שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 

 .מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעל 845-570-2905. פריעדמאן $ א נאמען. רופט מ100דורך א מקובל א ראה"כ, 
 646-770-1142? רופט life insurance policyפארקויפן א  זוכט איר צו

 gluten free itemsפון  full lineווי אויך האבן מיר א  -פיינע פרישע מילכיגע דאנאטס לכבוד חנוכה  -לי עוו  137רי עתפארת בעק
ביים דינער כ"א כסלו די אלע וואס האבן פארלוירן מאנטלען אדער רעזשוואלקעס וכדו'  - השבת אבידה

 ליע עוו. 82העעל"ט, קענען דאס קומען אפנעמען אין צענטראלן אפיס פון  מוצש"ק וישב, 36אין ּפיער 
חיבור כתב יד עם חידושי תורה מבעל  נמצא אצלינו למכירה כתבי יד מהגאון הגדול בעל לבושי מרדכי זצוק"ל שלא נדפס.

 1718-407-2485ערוגת הבשם זצוק"ל ומזקינו הגאון ר' יוסף גרינוואלד מטשעטשאוויץ זצוק"ל חלק גדול לא נדפסו מעולם. 
 917-435-7914אוועקצוגעבן א טשיינע קלאזעט/ספרים שאנק רופט  -לשם מצוה 

 [ה"רחבהשגחת התא]      Lee Ave 188 עונג בעקעריפאר די בעסטע דאונאטס גייט מען צו 
Beautiful Poems -  347-786-1741אידיש, ענגליש, לשה"ק רופט/טעקסט 

דאס איז צוליב אייער פיקס רעיט האט זיך געענדיגט  רופט אונז  צאלט איר טייער אויף געז און עלעקטריק ביל?
 KWH 3.5אונזער יעצטיגע ביליגע פרייז איז  utility companyפון מיר וועלן מאכן זיכער אז איר צאלט אייביג ביליגעיר 

 500$אקאונטס און באקומט  10מיר טיילן חנוכה געלט ברענגט אונז  - 845-579-5962רופט 

 
MENS EMT COURSE - Starting after Chanukah – Mon/Wed Nights 

Wmsbg location – Taught by Eli Davis - Email: leah@ecpny.com or Call: 347-708-6785 
Treat yourself or your love one   מיט אונזער גרויסע אויסוואל פוןGLUTEN FREE 347-793-4057רופט . חלות קעיק און נאך 

CUSTOM SHELVES for your closet 347-546-3427 
EXPERT CREDIT REPAIR & BUILD Serving the NY area 18 years. Remove negative items, Build Credit. Money Back Guarantee. 954-455-2555 

 9:00- 8:00ביינאכט  4:00- 2:00טעגליך  COMMUNITY  CONSULTING   517 Flushingווערט ערלעדיגט בעז"ה ביי    8מבינים זאגן!!! סעקשאן 
Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com 

 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 
Private courses in Basic computer skills and Bookkeeping with QuickBooks. 347-766-4125 

 
 Call Pro  |888-604-2610 - thecallpro.comמעסעדזשעס פאר אלע אייניקלעך דורך -ערזענליכע וואויסאיר קענט ארויסשיקן פ ראשי משפחה!

Schwartz Appetizing B.P. –  718-851-1011צו באשטעלן רופט 
 דעליווערי צו די שולן/זאלן פון אייער שמחה  אויך איז דא צובאקומען פארשידענע קידושים הערינג טעללערס

  
 718-344-7410דזשאב אין די נאכמיטאג שעות. אינטערעסירטע רופט  part-timeגע ארבייטער זוכט א טיכטי

 347-525-8987רופט  .א גראסערי זוכט א קעשיר פאר נאכמיטאג שעות
 646-397-1320 .דזשער אין א גוט גייענדיגע עסן געשעפט, גוטע פאטענשאל פארן פאסיגן קאנדידאטעגעזוכט א מענ

Seeking Warehouse\Shipping Manager With 2 Years’ Experience In Electrical Hardware. Email resume: jobsnyc13@gmail.com 
CUSTOMER SERVICE REP.  Hardware & bldg supply co. in Williamsburg is seeking a Customer Service Rep to 
take orders & service customers. Must have excellent telephone skills & be very organized. Excellent growth oppty. 

Must be able to read & write English. Great working environment.  Pls email resume to jobs@smssupplies.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 
 

Beautiful party room 5 mints from Willi, fits 20+ couples. Call/text 917-588-7876 
 929-283-0031רופט  .$ פארן ברענגן די דירה3500גרייט צו געבן  8מיר האבן סעק.  ,בעדרום דירה 4דרינגעד געזוכט א  - וומס"ב
 .מ.ל 845-662-9889 אין ניי וומס"ב. דירות צו פארדינגען פאר שבתים ימים טובים אדער וואך מיט אלע צוגעהערן - וומס"ב

 718-388-0016רופט:  .utilities includedבעדרום דירה. בעדפארד/פארק געגנט    1צו פארדינגען א שיינע  - וומס"ב
 718-594-6530 .געגנט מארטןבעדרום לעכטיגע בעיסמענט פורנישד דירה, בעדפארד/½  1צו פארדינגען א  - וומס"ב
 ל.מ. 347-533-2263נט דירה מיט פענסטערס געווארן עוועל. גוטע געגנט, גוטע פרייז א פרישע אויפגעפיקסטע לעכטיגע בעיסמע - וומס"ב
 212-810-7491בעדרום דירה מיט פארטש אויף סקילמאן,  2צו פארדינגען א  - וומס"ב

 347-554-0787רופט  .8רומס גוט פאר סעק  3, דירה בעדרום 4 א צו פארדינגען - וומס"ב
 718-930-1405רופט:  .בעדרום פורנישד בעיסמענט העריסאן/לארימער 1ברענד נייע  - וומס"ב
 shulem2018@gmail.com. אימעיל:  Walton/Unionבעדרום דירה  2צו פארדינגען א נייע  - וומס"ב
שען דיינעט, בעדרום דירה, ראטליטש/בעדפארד, גראונד פלאר, גרויסע קיט 2צו פארדינגען א ברענד ניי  - וומס"ב

גרייט אריינצומופן, ספעציעל געאייגנט  awningמיט  15*15ביה"כ, פארטש  2פסח'דיגע קיטשען, גרויסע דיינונג רום, 
 Text only 718-300-1883, נאר ערענסט אינטערעסירטע, 8פאר עלטערע קאפל אדער הענדי קעפ, נישט סעק. 

 For sale 1680 S.f. 4 B.R. Apt. 4th floor. Flushing/Bedford. Call 716-941-1211 - וומס"ב
 Brand new 1 bedroom apt. avail. for the weekends right next to Bies Rochel. 718-486-5131 - וומס"ב

 
 845-537-0552, רופט: Division Ave 163 -. $ 950צו פארדינגען א קליינע פראנט סטאר  - וומס"ב
 347-587-0853טעקסט:  Verizon Fios inc. $250פורנישד אפיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנט,  - וומס"ב
 Office for rent approx. 250 s.f. Nice office building, Spencer/Park.347-243-8081 - וומס"ב

 A few store spaces for rent, also good for food & take out. Call 917- 623-3718 - וומס"ב
 Brand new luxury offices Wallabout area  large and smaller desks included. wmsbgoffice@gmail.com - וומס"ב
 Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099 - וומס"ב
 .Office space for rent Broadway (Hopper/Keap) 300 s.f. 718-387-0400 # 204 if no answer L.M - וומס"ב
 Office space is available on Park/Skillman . Please call 347-559-0349 - וומס"ב

 
Bushwick -  929-420-0134רופט  .לי צו פארקויפןעפעמ 6א ליידיגע   

 845-641-6331קאר גאראדזש און בעיסמענט.  2בעד. דירה. מיט א  2, מיט א ליגעל town houseבעדרום  5צו פארקויפן א ברענד ניי  - מאנסי

 Brand new apts. 1450 SF each, Collins/Maple, 3 BR 2 Bath, granite kit. with all amenities, Porch, central AC. Call Broker 732-708-2004 2 - מאנסי
 FOR SALE Beautiful brand new condo, 5 BR + bsmnt. Ridge area. Many upgrades  347-661-4274 - מאנסי
 For Sale - Near “Pupa”-Bluefield. 5 br, 2 bath move in condition, AOM Realty 845-729-3284 - מאנסי
 Condo for sale on Elm St. Please call 845-274-2615 - מאנסי
 & Brand new TOWN House .Ready to move in . Beautifully designed by. Includes granite. 5 Bedrooms, 2.5 Bathrooms, Dinning - מאנסי

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 

 jkatz@exitrv.com 845-537-0116ית יואל עירוב )היילענד(. עיקער ווילא אין קר 2ס"פ,  11,000'שטאק, 3איינס און א גוטס: מלכות'דיגע  - ק"י
 Quickwayס.פ. אויף  2000'טע שטאק 2בעדרום קאר. דירה  4הערליכע נייע  - ק"י

 ל.מ. מיט גאנצע נאמען און היים # 718-522-7305 .גרייט צו קלאוזן און אפאר וואכן      
 718-902-4038דארף איבערפיקסן רופט  ,K275$פאר   Half Hollowהויז אין Bi-level רומיגע 9קויפן א צו פאר - בלומינגראוו

Green Hills Estates -  הערליכע גרויסעluxury  :347-699-5662הייזער פאר שבתים/ אינמיטן וואך. ]מעגליך מיט עסן[ רופט 
 347-661-6200 .דרום הויז צו פארדינגען פאר שבת חנוכהבע 4א ווינטערייזד פריוואטע ברענד ניי  - וואודרידזש

 


