
ŀ  
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 −ëê ö³ìí  íñ×í −ëê 

 ä"åîøòðæàô íçðî óñåé  é"ðô"á  éìà íééç' ãåã é"ð  ä"åî ÷àèùðééåå íøîò á"ñîåå é"ð  

 ä"åîùèéååàáòì áééì äùî á"ñîåå é"ð  ÷éæééà ÷çöé é"ð  ä"åî øòâðéæòìù ñçðô  é"ðéñðàî  

 ä"åîõèøàååù ìàåîù íäøáà  é"ðé"÷  êìîéìà é"ð  ä"åî êéøãéøô ïéîéðá ìàìöá  é"ðé"÷  

 ä"åîïàîééð òùåé íäøáà á"ñîåå é"ð  ùî'éøà ä é"ð  ä"åî ïééèù÷ò øéàî íåìù  é"ðé"÷  

 ä"åîøòâøòáðééåå àùåæ á"ñîåå é"ð  ÷çöé ÷åãö é"ð  ä"åî ùèéååàáòì ïîìæ äîìù  é"ðé"÷  

 ä"åîøòâøàæ ÷çöé íäøáà á"ñîåå é"ð  á÷òé ìàåîù é"ð  ä"åî ïàîøòä á÷òé äîìù  é"ðé"÷  

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

 ä"åî äðåé ø"áóñåé íééç õèøàååù é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááïàîãìàâ ìà÷æçé  é"ð156 Lynch  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ñðòãøàâ éì ì"èé÷8:00  

 ä"åîé áàæ ÷çö ø"áïåéöðá øòâøòååøòééô é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááïøäà øòãéåå äðåé  é"ð721 Bedford #1-R  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå àðùæàååàé81 øòñðòôñ  úéøçù8:00  

 ä"åî ìàåéáùéååééô àâøù êåøá áøä íéåáìèééè é"ð  
ïúç à"èéìù ùèééã óñåé íåìù áøä , ã"îäéááàèðòæã äùî êøá  

 åúøçîì î"éøáäå úéøçù ì"ðä ã"îäéáá9:00  

 ä"åî àâøù ÷çöé ø"áïåùîù ïééèùøàîøàî é"ð  
ïúç  ä"åî÷éìâ ìàåîù ãåã é"ðéúéáá , 79 Skillman #6-A  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå àðùæàååàé81 øòñðòôñ  úéøçù8:00  

 ä"åî ïäëä íééç äùî ø"áøéàî ÷çöé õèøàååù é"ð  
ïúç  ä"åîéìáðøà÷ øåãâéáà é"ðúéáá , î"à 373 Marcy  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ùäàè144 ïàñìéåå  úéøçù7:00  

 ~  ברוכים הבאים בשם השם  ~
 בן כ"ק אדמו"ר מקאמארנא שליט"א ירושלים שליט"א  הרה"ג יעקב יצחק סאפריןמקדמים אנו בברכה את פני 

 917-721-1327ליתר פרטים  ,ואח"כ יהיה קבלת קהל Clymer 172בבית   8:00זמן הדלקת הנרות בשעה 

  אודווארי ביהמ"ד
 ראטלידזש 216

  ן ציבור'מיר ווילן מודיע זיין דעם חשוב
  ן ב"ה געעפענט אונזער נייע הערליכע מקוה טעגליך, אז מיר האבן שוי

 המשמש                  ווי אויך יעדן טאג חנוכה פארנאכט, 

  347-786-1729האלסעיל רופט: פאר להשיג בחניות הספרים.  - (מהרה''ח ר' יעקב חיים אמסעל ז''ל)ספר נחלת יעקב על חנוכה 
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#11-61  

 

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      

  



±

 

−ëþ öî¼ô¾ ë”þ óîñ¾ )öêôð¼−þõ (ñ¬ðê¬¾−−þõ  ñ"®ï ¼ññê− ,ê¬òêñêè ð"ëê - ê"òþ³  

−ëþ í¾ô ë"þ óìòô ò¼ôñð (šð® −ñè¼ô) ¬¼òêõ ñ"®ï  ¾¼¼ð ð"ëê - "½þ³è  

−ëþ ó−−ì −šïì ’ë"þ ñêõþ  öîþëìð ññî×í ëþ ñ"®ï −ò−ðô - ìô" ðôì −ð¾ ½ - í"½þ³  

−ëþ ö³ò ¹½î− ë”þ ðîð þ−êô þ¬ñê −îñí  ñ"®ï óîþëñêîîô - í"¼þ³  

−ëþ  −ë® ðîðë”þ ±þõ  ëîè−òþ¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï öì (ëîè−òþ¼¾¬) -  šð® ìô® ð−ôñ³ - î"õþ³  
 -------------  

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

å øòèòå  èê¬½ò−ð öè¼þ µ−ñè¼ô ∞42-∞47  �   µêîî¬−ô è−òîï ∞34-∞51  �   èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞32-∞44  

 

  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 347-587-0906אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חמשי תורה און אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק רופט 

 347-452-0401 :רופט ,ת"ח מגיה מומחה איז גרייט מגיה צו זיין ספרים

 917-608-8618פאר זונטאג חנוכה, רופט:  River Terraceגעווארן עוועיל. 

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

  845-425-4264סיפוק, • קלארקייט • שמחה • מדות  - הילף צו געווינען די מלחמה מיט זיך אליין  –הדרך לשלום 

 347-581-8438כולל לפנצ"ה מתחילין חבורה חדשה ומקבלים עוד אברכים מצוינים, בתשלום מיד, וכל הקודם זכה, 

 718-387-2650 פאר הספרים Gift Certificatesשו"ע, הערליכע    - אויף אלע סעטס טורים off$ 50 לכבוד חנוכה ספעשיל

Eye Q Vision  - 718-875-9000מאכט אן אפוינטמענט צום אויגן דר.  !!!זעהט גיט די חנוכה ליכט 

  Buy new Approved Link phone for 30% off, refills 5% off, EZ Wireless 110 Lee Ave. 718-302-1500   - חנוכה סעיל 

 Affordable Brokerage 347-460-5635פונם טענענט ביליגער ווי אנדערע,  charge’nזוכט איר א בראוקער? מיר  -אכטונג לענדלארדס 

 RING(7464)-1-888-799 דינג" &"רינג רופט  אין אלע היימישע געגענטער. דירות צו דינגען/פארדינגען אויף קורצע טערמין: שבת, וואך, וכדומה,

íð−ëê ³ë¾í - 718-809-2274 ,לי גארדענסקיט"ל נט פון עראפן א בעג פון עסן ופארלוירן זונטאג נאכט א פאקעט בוק א 

ë"½ôîî -  718-878-5040 (לי/בעדפארד),בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען, ווילסאן  2בעדרום און א  1א 

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

ë"½ôîî -  718-599-7700רופט:  )קענט/ווייט( 9סאוט  ,ויפןבעדרום דירה צו פארק 5גרויסע לעכטיגע 

ë"½ôîî -  347-452-7637, רופט: 8בעדרום דירה, וואס איז גוט פאר סעק.  2געזוכט צו דינגען א 

 −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                

 917-753-5242? רופט די לייסענסד ריעל עסטעיט, חיים הערש ווייס NJהאט איר/זוכט איר ווערהויז/אינדאסטריעל ספעיס אין 

−"š -  רומיגע דירות צו פארקויפן אויף לעמבערג, איינס פאר  7צוייK375 ביידע פאר ,$K360 ,$845-325-4126 יעדע איינס 

½ñ−š½¬¼š - MAGNIFICENT VACATION HOME AVAILABLE FOR RENT FOR SHABBOSIM OR DURING THE WEEK, 845-459-5702 

¾¬−ë −ôê−ô -  ,347-678-5425/  718-782-5590פריוואטע דירות צו פארדינגען, קאפל פארגעצויגן, נעבן קרעסטירער ביהמ"ד 

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

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

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

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

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

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 

 914-488-9107 , מיידל צו ארבעטן אין א אפיס אין וויליאמסבורג גוט באצאלט "עקספיריענד"געזוכט אן 

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

Heimishe Company in NJ is looking to hire entry level bookkeeping position, with substantial upward career 

potential. We offer a high performance, hardworking, and dynamic working environment. Abeb@camarketing.com 

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

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

  מוסדות עוזר דלים

 בארדיטשוב

   נסיעה לווילעדניק כ"א טבת תשע"ה
ב' וארא  -ד' שמות  נסיעה ב': (אונגאן פולין אוקריינא)ג' וארא  -ג' שמות  נסיעה א':

 (אוקריינא) ג' וארא  -מוצש"ק שמות  נסיעה ג':(פולין, אוקריינא) 
 718-965-1800/  212-764-6337פאר רעזערוועישאן רופט נאך היינט מארסי טרעוועל 

 

 

 
 

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
−ëþ óíþëê ë [íêîþí]”þ ñêîô¾ ê−õñ¼îëê  ñ"®ï -  ½"ìô êëí óñî¼ −−ì - ¬"ò  

 −ëþ í¾ôë”þ óìòô ®îñ¼ðòêôþ¼š  −îëþ¼îî ð"ëê ñ"®ï - (?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  
−ëþ ñðò¼ô óìòô èþîë½î¾  ñ"®ï èþîë½¼þõô - î"½š³  

 −ëþ¾þ−í −ë® ë”þ ñîê¾ ðîð ×ìô ñ"®ï þ¼šîñ−þõ š½−þë −ô -  ¾ðîší ³î−ì ó−ìêí ’ðô ðìê - õ"š³  

 −ëþóíþëê ë” þ−×ðþô šñêëî½ ð"ëê  ñ"®ï - è"þ³  

−ëþ öêôõ−ñ þï¼−ñê ë”þ ¼¾îí− š−õ  ñ"®ï š½êñ ±"ôîð - ï"þ³  

−ëþ ñêþ¾− ë”þ öþíê þ−ñ¼í  ñ"®ïþ−ô ô"þ - š½ò−ô - ½"ìô ñêþ¾− ³ñìò  - ð"×þ³  

−ëþ öôñï −×ðþô ë”þ šì®− ¹½î−  (¾¬−þëîê) ñ"®ï þ−ôê¬−ïô - î"×þ³  

−ëþ íôñ¾ ðîð ö−−¬¾ñð¼ öí×í  ñ"®ï ê¾þêîîô - ½"ìô í×ñí þð½  - è"ñþ³  

−ëþ íðîí− −ë® ë”þ ö−ô−òë  ¼ñêèêþ ð"ëê ñ"®ï ó−ôîê³ ¾¬−îîêò−ëêþ (þ−ôêšñ−îî) - ì"ôþ³  

  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 6:01 
íôìí ±ò 7:13 

¾"þš öôï ¹î½ 8:56 
ê"þè 9:32 
íñõ³ öôï ¹î½ 9:54 
ê"þè 10:18 

³î®ì 11:51 
 íìòôíñîðè 12:21 

íò¬š íìòô 3:16 
í¼−š¾ 4:30 

³"þ 5:42 

  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  
 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ/øéæð 

  סב:  נז. סט. עב:  עג.

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


