
  
 �����������������    èëàð êàåå    �����������������  

 ä"åîàãåé ìàéúå÷é  

áï ïøäà éëãøî â"äøä ùéìæééî é"ð  
 ç"åî úéááà"èéìù ùèéååàìòãðòî ñçðéô ãåã áøä 17 Walton (Lee Gardens)  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ïòöèééåå549 ãøàôãòá  úéøçù7:30  

�������������������     úåðåúç     �������������������  

ä"åî ïàîèëéì éëãøî øëùé é"ð  øéàî 'éìà é"ð   ä"åî ñééåå ùøòä íééç é"ð  
  íìåàáìàéøòôîéà  

ä"åî ãìàâ íçðî äùî é"ð  ìàåé ïåòîù é"ð   ä"åî  óñåéã"àøá øòéåðøéè é"ð  
  íìåàáìàèðòðéèðà÷  

רצייט, לערנט מען בארץ הקודש, א גאנצע נאכט מיט א אין די טאג פין א יא
 845.414.2000שעה בלי שום הפסק, משניות כולל בארה"ק  24גאנצע טאג, 

 

 

 

 

 

 

 

 

èê¬òîï ±šô 

ë"× îñ½×  
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Dec. 14 ’½ôñ 
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#11-59  

 

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      

  

3:30 

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל     
  בית שני - ראדני                       

 



Z

 

 −ëþóíþëê  þ"ëñê−³îš−  ð"ëê ñ"®ï þ¼òïêñè èþîëò¼ï−îñš -  ½"³× ð−ôñ³ - ì"ñþ³  

 −ëþñêî− ë"þ í¾ô ðîð ) ëî¾¬êñïô ñ"®ï −ïò×¾ê (êîî¾¬ñê¬ - ìô" −ïò×¾ê −"þíô ³"î¾ ½ - ë"ôþ³  
 −ëþ’−òîðê ë" þíôñ¾ −×ðþô  ¼ñ¼½êîîêþ¬¼õ ±"ôîð ñ"®ï þ¼®ñ¼ô¾ -  ’−òîðê ¾õò ½"ìô - ì"òþ³  

 −ëþ ëš¼− þï¼−ñê ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï −îñí - ¬"½þ³  

 −ëþ¹½î−  ¹þêð½þ¼¬êô ±"ôîð ñ"®ï -  (êõêõ) ñê×−ô ’þ ñ¾ î−ëê - ð"õþ³  

 −ëþñêšïì− ë" þí¾ô  ¾¼¼ð ð"ëê ñ"®ï ¬¼òêõ -  ñêšïì− ³½ò× ½"ìô - "þ³ 

 −ëþêë−š¼  ¬ðê¬¾ò¼ï−−ê ð"ëê ñ"®ï ö−−ñš öí×í - ê"®þ³  

 −ëþó−−ì íôñ¾  þ"ëóòîë ö−ô−òë  (¾¬êšòîô) êîîñêõ¾þêí ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëò−îî- ¾îë ½"ìô ó−−ì ó -  è"®þ³  
 ------------  

 −ëþþîðè−ëê ë" þëš¼−  ¬îè−½ë ô"þ ñ"®ï ðñêîîò−þè - ê"¾³  

 −ëþ¾þ−í −ë®  š®ò−š ,¼îîêþ¬½ê ð"ëê ñ"®ï - í"¾³  

 −ëþñêîô¾ þ¾ê ë” þíðîí− ½ìòõ  −îë−¾ïð ð"ëê ñ"®ï ±"× öí×í - ô"¾³ 

 −ëþ−×ðþô óîñ¾ ë” þöí×í šì®−  ñ"®ï öîþðë¾ -  ó−þ¾−ô ð−èô ½"ìô - ì"ò¾³ 

å øòèòå  èê¬òîï è−òîï ∞33-∞45    �   èê¬òêô è−òîï ∞36-∞44    �   èê¬½ò−ð ñè¼ô−µ öè¼þ ∞40-∞47  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

    yweiss86@gmail.com/  347-717-4523היימישע דרייווער אין ארץ ישראל, גוטע און פארלעסליכע סערוויס,  ישראל ווייס 

 718-831-2518חתם סופר זי"ע סגולה לשמירה לפרנסה ולרפואה. כאפט אריין א סגולה! א בלאט בכתי"ק פונעם הייליגן 

 מיר לערנען אינעם הייליגע ספר 'עת לעשות' און געהאט א גרויסע ישועה. צוגעזאגט עס מפרסם צו זיין

  718-208-8612מיט אייער משפחה, עלטערן, אדער בני בית, רופט: ב. ח. וויינבערגער  צו פארבעסערן אייער באצואונג

  732-232-4187וועט אויפנעמען צו איבערשמועסן עצות און ישועות, רופט: (אייניקל פון ר' אלימלך) רעביצין רעכעס פון ירושלים 

Brand new 3500$צו פארקויפען פאר  ,נאכנישט גענוצט ,דיינונג רום סעט געוואנען ביי א ראפפעל  
 און איבערלאזן א מעסעדזש 845-426-3110#120) נאר ערענסטע אינטערסירט זאל רופן 5000$(ווערד 

   .שו"ע - אויף אלע סעטס טורים off 50$ :לכבוד חנוכה ספעשיל
 .בעסטע פרייזן אויף אלע גרויסע סעטס ספרים -  180$* נך המאור   189$משניות משנת יוסף 

 718-387-2650פאר הספרים    Gift certificates הערליכע
QuickBooks & excel setup - customized for your needs - 347-533-1762 

 וואס שטומען נישט  Files/Accounts/Reports/Statementsמיר ספעציעליזירן זיך אין אויסגלייכן  
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט., -בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,
 917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 

õ"ë - - Prime Boro Park 3 family brick house, with income, detached, 20*63, driveway, Realty Seek LLC 718-435-4476 

ë"½ôîî  -  ין הארץ פון וומס"ב פאר א קאפיל,יאר א 1בעדרום דירה פאר  2צו דינגען א געזוכט  
  בעיסמענט, גרייט גוט צו באצאלן, קאנדישאן, נישט excellentמיז זיין אין                
  718-839-4578פארגעצויגן, רופט:  fully furnishedווי אויך פאראויס רענט פאר א גאנץ יאר,                
ë"½ôîî -  ,718-759-7253[גרייט צו באצאלט פאר ווער עס טרעפט] געזוכט צו דינגען א פורנישד דירה פאר חתן כלה  

ë"½ôîî - Brand new office space available, 1000/700 s"f, Myrtle cor. Bedford, Call 347-719-0132 please leave message 

ë"½ôîî - 3 bedroom luxury apt for rent. S. 8
th
 St. (cor. Wythe), 2 porches, 2 bthrms 347-985-1085 x8 

ë"½ôîî -  929-271-4824מיט ענדליכע  )קען ארויס בויען( ,בעד. דירה ½ 2אדער צו טוישן  - 'טע פל.1שיינע שטובער קאך מיט א שטוב  2צו פארדינגען  

ë"½ôîî - 347-831-3303רופט:  ,קאפעל דירהיונג קאפעל דירה אין נייע וומ"ס מיט א אנדערע  יונג געזוכט צו טוישן א 

 −−òë"½ôîî -  718-963-0256 ,סע ביהמ"ד פאר חנוכה מסיבות, יארצייטן, מלווה מלכה, פאר א ביליגע פרייזצו פארדינגען א נייע גרוי 

 −½òêô- Open house today -  2:00 - 4:00pm, 810 Chestnut Ridge rd. 10977  
  הערליכע פריוואטע לאט, שטאק 3קיך,  2בהכ"ס,  4בעדרום הויז,  6 - 5צו פארקויפן א         
       legal mother daughter, owners financing avail.,         845-397-7676בראוקער זושא פעדער 

 −½òêô-  בעדרום דירה , פלעי רום, ליווינג רום, דיינוג רום, קיטשען צו פארדינגען,     4אWidman CT  :845-499-9926רופט 

 −½òêô- Great opportunity! 4 bedroom house for sale in a new developing area. 

Legal to build two family, Big potential, Call Israel 845.558.0935                

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

SHEETROCK - We close any hole any size, sheetrock, spackle, paint, like new. CALL: "Patchman" 800.676.6187 

 clothingstorejob@gmail.comאדער אימעיל  845.579.5413, גוט באצאלט,  G&G Clothingאין  salesman אלץ p/tיונגעלייט געזוכט טויגליכע 

A good salesman position available for energized multi-tasker, beginner preferred, Call or text: 347-464-9712 leave massage 

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   

(מעגליך ווייניגער פארן ריכטוגע שותף),  K300$+היימישע פראפעשענאל ביזנעס זוכט א שותף/אינוועסטאר, דארף האבן 

 very limited time opportunity, 347-946-1512גאר שיינע  רווחים, נאר ערענסטע אינטערעסירטע רופט: 

 s 917-202-3536 WE also have water filter   מיר נעמען אן אלע  פלאמבינג דזשאבס, אויפשטאפן סינק,   -  פלאמבער

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400 

Food, products & Jewelry photography by R. Weinberger 347-263-2292 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

האט יעצט עטליכע האום קיער פאזיציעס פאר ענערגישע און געטרייע סטעף צו העלפן עלטערע  קעיר- המספיק
 . וכל הקודם זכה.718-408-6701פרויען אין ברוקלין. פאר מער איינצלהייטן איבער די גוטע געלעגנהייט רופט 

Construction/management office in Williamsburg looking for a full time/part time female secretary, Call: 347-389-3963 leave message 

For Sale: 2008 Uplander, 78k miles, $4500, good condition, 347-731-5915 
ן קאמפיוטער, וקענען ענגליש א מיז יונגערמאן ווערט געזוכט אין א אפיס לעבען וומס״ב, יריענסדספעק

 Fax: 347-464-5724, Email: coldway@thejnet.com,  שטארק מסודר, גוט באצאלט

  ריקן ווייטאג? פוס ווייטאג? עני ווייטאג? איבער וואג?
פאר אייך! מיר האבן עקסטער פאר  בחינם אין כסףקומט שווימען, און ניצן די שוויץ, מיט א טערעפיסט, 

באזונדערע שוויצן, מיר וועלן אייך אויפפיקן  2באזונדערע פולס מיט  2מענער און עקסטער פאר פרויען, 
יר האבן דאקטוירים פאר דעם און אהיים טראגן בדרך כבוד און מאכן זיכער איר באקומט נישט ח"ו א צוג (מ

באנאכט בחינם אין כסף פאר אייך...) פראבירט עס אויס! מיר שטעלן צו  11אינדעפרי ביז  8:00אויך פון 
  #3020 718-336-9500אלעס וואס פעלט זיך אויס ווי האנטוכער, שווים הויזן אלע סייזעס א.ד.ג. רופט 

 א פרייליכן חנוכה מיר וואונטשן אייך -  אויב קיין ענט. לאזט מעס.

Great opportunity! 
  .א וואך מאל 4וואך דורך זיין א טיטשער פאר א קלענערע גרופע  $ א900 -$ 500פארדינט 
 Yeshiva degree + teaching qualifications (experience) ok!  

  ,ליכע ענגליששניטמ'דארף קענען א גוטע דורכ
 347-689-0493ביטע רופט   עוועיליבעל סלאטס 6 24 בלויז

 

  

 

 

 
 

לימודמפעל החק   
  חק לישראל

212-444-9955  
 −ëþ¼¬ò ö³ò ë" þîí−ñê  ëîëñ ð"ëê ñ"®ï êòí× - ë"ñ¾  

 −ëþþï¼−ñê ë" þîí−ñê  êšêþš ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê [êõîþ] - ìô" ’í −¾¼ô ½ - î"ô¾  

 −ëþöôñï óñî¾ô ë” þ ñ−õêš ðîð ëš¼− î"íê ð"ëê ñ"®ï ¾ñþ−ô -  −ë® ó×ì ö³îì - ï"½³  

 −ëþ ñê−þëèë" þí¾ô  èêþõô ñ"®ï ½−−ðòêþë −îñí (êñ½ôîë) [¹−þì] - í"š³  

 −ëþñ×−ô ñê−ì− ë” þíôñ¾  ö¼õôê¬¾ ð"ëê ñ"®ï - î"š³  

 −ëþí¾ô ë” þþï¼ñê  ëî¾¬êñï ,¾−þêëïô ñ"®ï ìšîþ (ìšîþ í¾¼ô) -  öëê −þî¬ í¼ëþê ½"ìô -  ð"−š³  

 −ëþ½ìòõ ë" þëš¼− ¹½î−  íêþ¬½îêô ñ"®ï (−"ë−−) - î"½š³  

 −ëþóîñ¾ ó−−ì ó−½−ò  ê−½ìô ê³ôë ó−òëþí −ñîðèô ñ"®ï î¬òèþô -  óîñ¾ í¾î¼ ½"ìô - ¼"š³  

−ëþ  ñ−îî−−õ èþîë½¼þõô ñ"®ï −îñ½¼þë - í"¼š³  
 −ëþñþ¼ô¾ ’−þô¾  ëîñíêôô ñ"®ï ê−þîñ - î"×þ³  

 −ëþ½ìòõ  ñêîî®îþ ð"ëê ñ"®ï - ñ"þ³  

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 6:00 
íôìí ±ò 7:12 

¾"þš öôï ¹î½ 8:55 
ê"þè 9:31 
íñõ³ öôï ¹î½ 9:53 
ê"þè 10:17 

³î®ì 11:50 
íñîðè íìòô 12:21 
íò¬š íìòô 3:15 

í¼−š¾ 4:29 
³"þ 5:42 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ/øéæð 

  :אס  .נו .סח :אע  .בע

    אבותינו  ö¬−−®þê−     718-640-1470    להצלת בתי חיים באירופהה


