
   éëåãéùí     
  )יוסף שמואלב"ר ( וומס"בנ"י  ïäà÷ àãåé øãðñëìàמו"ה  נ"י óñåé äùî )אברהם יושעב"ר ( וומס"בנ"י  ïðàî øùàמו"ה 
  )אליעזרב"ר ( וומס"בנ"י  ãìéùèàø íìåùîמו"ה  נ"י óñåé äùî )שמואל אליעזרב"ר ( קאשוינ"י  øòùéô òùåéמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åîיואל  ø"áäîìù בערקאוויטש é"ð  ïúçä"åîæéåøâ äùîé"ðéúéáá , 135 Middleton  #5-r 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù éìàø÷8:00 

     íéàðú úáéñî       
 )אברהם שרגאב"ר ( נ"י øòèìàåå ìàøùé ïåòîù מו"ה נ"י àãåé ìàéúå÷é )קלמןב"ר ( ק"י נ"י ìéååééô 'é÷æç ñééååמו"ה 

  íìåàá ìàæ ùåãé÷ àôàô110 ïðòô

     úåðåúç      
 )יודאב"ר ( נ"י øòèëéì ïúð á÷òé מו"ה נ"י äîìù óñåé )שמואלב"ר (נ"י  ì÷ðòøô íäøáà äùîמו"ה 

  íìåàáìàéøòôîéà
 )ליפא ע"הב"ר ( נ"י ùèéååàáà÷àé àâøù ìà÷æçé áàæ מו"ה נ"י íøîò äîìù )שמואלב"ר (נ"י  íéåáðòèñò÷ á÷òé ìàúå÷éמו"ה 

  íìåàáàâéô ñãøô
 )אליעזרב"ר ( נ"י ïàîìà÷ ïîìæ äîìù מו"ה נ"י ãåã íäøáà )יצחקב"ר (נ"י  ìãðåæ óñåé ÷éðéáמו"ה 

úéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä íìåàáéáö ñãøô
 )מרדכי שלמהב"ר ( נ"י ïåéöðá ùéô מו"ה נ"י 'éøà äùî )מענדלב"ר (נ"י  øòîéååù ìà÷æçéמו"ה 

  íìåàáìàèðòðéèðà÷
  ר"מ בישיבת פאפא שליט"א ãìàååðéøâ øéàî הגה"צ

 שליט"א áåùèàìæî ø"åîãà כ"ק  נ"י áåã íåìù חתן הגה"צ ממילדוי שליט"א-בן הגה"צ מטעטש וומס"ב שליט"א  
  íìåàáìèñò÷ æåàø

 )יוסף לייבב"ר ( נ"י ùèéååà÷øàî àôéì מו"ה נ"י êìîéìà éáö )משהב"ר (נ"י  ãìòôðøäò íåìùמו"ה 
  íìåàáàãìàâ úøèò -  ô"á

 שניאור זלמן)ב"ר ( נ"י ïàîãìàâ óñåé מו"ה נ"י ìùéô íéøôà )אברהם יצחקב"ר (נ"י  ìòãðàñ óñåéמו"ה 
  íìåàá äøù éç úøèò- éñðàî

 לפנצ"ה בדיוק 10:30בשעה  בעדפארד 500מנין לאמירת כל ספר תהלים כל ערש"ק בבית רבינו זי"ע 

 מינוט. 40אורך השיעור , 1דריקט  718-298-3717  "העוסק במשא ומתן באמונה זוכה בכל רגע לשכר כעוסק בתורה"שיעור נפלא  שמעו ותחי נפשכם!

  חכם
  בא
 לעיר

  האי גברא רבה עובד השם באמת ובתמים, רבים נהנים ממנו עצה ותושיע

 ל גרינפעלד שליט"א מירושלים עיה"קיהרב הצדיק פייוו
 ץ זצוק"ל והרה"צ מטאהש זצוק"ל ועוד.ל צדיקי מופתי הדור הרה"צ מריבניתלמידו ש

  געהאלפענער. הרה"ק מטאהש זצק"ל האט מבטיח געווען אז ווער עס וועט אים שטיצן איז א
 Middleton St 210 האכסני' בבית הרה"ח ר' משה גרינפעלד הי"ו 845-262-4646פאר אפוינטמענט רופט 

 

#13-41  

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¬¾þ¼òêð ³îðñî³ 
îñ½× ’ê   ’½ô 1 .Dec  

       ¾ðîì ¾êþ            16'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:49
íôìí ±ò 7:01

¾"þš öôï ¹î½8:46
ê"þè9:22
íñõ³ öôï ¹î½9:46
ê"þè10:10

³î®ì11:45
íñîðè íìòô12:15
íò¬š íìòô 3:13

í¼−š¾4:29
³"þ5:41



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþó−þõê ë” þñêþ¾−  ðþõ½ −ô×ìô ñ"®ï íîîêšòê -  ’í ðîë× þ¼¾ ½"ìô - ë"þ  
 −ëþšì®−  ó−ñ¾îþ−ë −"þ ñ"®ï ñêñî¾ - í"õþ  
 −ëþóíþëê  ö½ôñ³ −ô×ìô ñ"®ï íêî−ñì -   
 −ëþóíþëê ë” þíôñ¾  íëî¬òôô ñ"®ï ¾ë−þ¬ -  óíþëê ³×þë ½"ìô - ë"−¾  
 −ëþóîñ¾ êò×¾ ë" þ¹½î−  ö−ñëîñô ñ"®ï þî¾ -  ê"ôþí ö³îì - ¬"−¾  

 −ëþ îòëîñêþ¾− ë" þóîñ¾ êò×¾  ö−ñëîñô ñ"®ï þî¾ -  ê"ôþí ñ¾ î½−è - ¬"ò¾  
 −ëþðîð ë" þ−×ðþô  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï −ïò×¾ê −îñí - í"³  
 −ëþšì®− ñêõþ ë” þó−−ì  ê¬¾îš −òëþô ñ"®ï −þðòêõñê -  ³−¾êþô ð−èô ½"ìô - −"³  
 −ëþñêþ¾− ¹½î− ñêîô¾ ë"þ −ë® ¾þ−í  ô"ðõõ ,êšêþšô ñ"®ï -  ½"¾í ³þî½ô ñ¼ë - ð"½³ 

 −ëþí¾ô ë” þóî¾þè  ê−ñ¬−ê −òëþô ñ"®ï ±õì -  ³ë¾ìô ³×êñô ½"ìô - ë"¼³  
 −ëþ¹ñêîî ë” þëš¼−  èêþõô ñ"®ï š"ï -  −ë® ó×ìí −ìê - è"®³  
 −ëþþ¼ë þ×¾¾− ë” þë−−ñ  ñ"®ï êîî−ñš -  ó−−íò¼õê ðîð ’þ ö³ì - ë"×š³  
 −ëþîí−þô¾ ñ−þ¼ô¾  öêþîîê½ ±"ôîð ñ"®ï þ¼šîî−ìþêîî -  š"í¾¼ë ð−ôñ³ - (ì"ôš³) î"ñš³ (’ëë ê"−î)  
 −ëþí¾ô  þ"ëêðî−  š½−¾¬ñêîî ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí -  ó−ð−¾í šô¼ ½"ìô - è"®š³  
 −ëþêëê ë” þö³òîí−  ½êõ −ô×ìô ñ"®ï îþ−þ−½ - í"®š³  
 −ëþö³ò ó−−ì ë” þ öôñï ñê−³îš− ñ"®ï þ¼®−ëô¼ð êšêþšô -  −õî− ³ñ−ñ× ½"ìô - è"òþ³  
 −ëþí¾ô ë” þþ¬ñê ¹½î−  ±−îî−ðêþô ñ"®ï þ¼èêí -  í¾ô ìš−î ½"ìô - ë"½þ³  
 −ëþšì®− ë” þ öîõñì íëî® óþê −ô×ìô ñ"®ï öî¬ëñ - ë"¼þ³  
 −ëþöêôõ−ñ ¬"î− ë” þ þ−êô(−îòþ−¬)  ±−îîêš½êë ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ - ê"õþ³  
 −ëþþ−êô μîþë ë” þíôñ¾  ñ"®ï ö−−ñš ö−®¼þë¼ðô -  −×ðþô ³ñîðè/μîþë −þôê ½"ìô - è"®þ³  
 −ëþñêþ¾− ë” þðîð óîñ¾  êòëêïô ñ"®ï þêèòîê - ï"®þ³ 

 −ëþöî¼ô¾ ë” þö−ô−òë ö³òî− þ¼−ð¼ô ð"ëê ñ"®ï ö−¬ê¾ öí×í - ì"®þ³  
 −ëþ¹½î− ë” þ þ−êô ö−ñšîþë ,š®îñ½ ð"ëê ñ"®ï þ¼ô−−õ - ¬"®þ³  

 -------------  
 −ëþ−×ðþô óíþëê ë” þ−ë® þï¼−ñê ) îîêñ½−þîë ,ëîñ½êï ð"ëê ñ"®ï ö−þõê½ (êòþêôêš - ¾"³  

 öèþêô èê¬−−þõ- îñ½× ’ë  

 −ëþíôñ¾  íñ−¬ñ−¬ ð"ëê ñ"®ï −îñí - ’š  
 −ëþþï¼−ñê ë [êõîþí]” þîí−ñê  êòïîõ ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê - î"ô¾  
 −ëþþ−êô ë” þóíþëê  ëîëñ ð"ëêþ ñ"®ï −îñí - è"³  
 −ëþí¾ô  þ"ëþï¼ñê  ñ"®ï ìšîþ-  ëî¾¬êñï ð"ëê- ð"−š³  
 −ëþîí−þô¾ ñ−þ¼ô¾  öêþîîê½ ±"ôîð ñ"®ï þ¼šîî−ìþêîî -  š"í¾¼ë ð−ôñ³ - (ì"ôš³) î"ñš³ (’êë ê"−î)  
 −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− ðîð ë” þ ¾þ−í −ë®)(−îñ íòìô  ö×þ−šò¼−îþõ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - í"õš³  
 −ëþñêþ¾− šì®− ë" þþ×¾− þ¼ë  ±−¾−ðêþô ñ"®ï - ì"−þ³  
 −ëþóíþëê ë” þöôìò  −š−òîñê½ô ñ"®ï öí×í -  ó−ôí ³þí¬ ½"ìô - î"ôþ³  
 −ëþëêï þï¼ñê ë” þ±þõ  ±−ôèêñ ð"ëê ñ"®ï ñ¼½ôê - ð"®þ³  
 −ëþ−×ðþô  þ"ëþ−êô íðîí− ó−−ì  ê−−ôêñêšô ñ"®ï ëîþðîì -  μîþë −þôê ½"ìô - ì"®þ³  

 -------------  
 −ëþóîìò ë” þëš¼−  êîîêþëôêð ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õò¼ð−−îî -  óîìò öîïì ½"ìô - ¾"³  
 −ëþêë−š¼ ë” þóòîë íìô¾  èþîë¾¼þõô ñ"®ï þõî½ -  þõî½ ³¼ð ½"ìô - ×"¾³  
 −ëþöþíê ë" þþîê−ò¾ öôñï  ðîêîîš−¼ñ ³ë−¾− ð½−−ô ñ"®ï þ¼ñ¬êš -  öþíê −ëþ ³ò¾ô ½"ìô - è"×¾³  
 −ëþöþíê í¾ô ë” þñêþ¾− î−òë ô"þ ñ"®ï îî¼−−ñêõ  šþê− -  ñêþ¾− íòìô ½"ìô - ï"×¾³  
 −ëþþï¼−ñê ë” þöî¾þè  öêðòêñ ,ô"ðõõ ±"ôîð ñ"®ï êòïîõ - ñ"¾³  
 −ëþþ−êô ö³ò ë”þ ¬"î− í¾ô  ñ"®ï ñè−îõ¬×êîî -  ðêîîš−¼ñ ³ë−¾−ë ô"þ -  ³îô−¾þ ¬šñ ½"ìô - ¬"ò¾³ 

 :די   :זכ   ה.ל   ז.ל   :זל - חבורת ישראל ואורייתא׀                  718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו    
å øòèòå    èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞41-∞56        èê¬−−þõ è−òîï ∞40-∞52      š"ë¾ è−òîï ∞37-∞48  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 
 same day free delivery 646-939-6232  וואכנאכט, אויפרוף, אפשערן -צו באשטעלן שיינע פעקעלעך  -  טוב פעקעלעך מזל 

 Myrtle Ave .718-855-6900 654 בית הבתיםמיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. 
 718-986-9677זייער גוט באצאלט,  ,פרי אין די בתי מדרשים פאר א מוסדרארומצוגיין אינדע געזוכט א יונגערמאן

 apply4shulmanager@gmailאימעל  .א פארנומענע ביהמ"ד זוכט איינעם צו מענעדשען די בילדונג + שמש שטיבעל
 718-851-0170טעקסט אייער אינפא  געזוכט יונגעלייט זיך צו טרענירן צו לערנען מיט קינדער מיט קריאה פראבלעמען.

 718-387-1678/914-815-5618טירן גאר גוטע קאנדישען. רופט:  4אוועקצוגעבען לשם מצוה צוליב מופן א טשיינע קלאזעט מיט 
 917-471-3763נאכמיטאג פאר באצאלט  5:00מאל א וואך  2געזוכט א אינגערמאן אויפצופיקען א אינגעל פון ב"פ קיין וומס"ב א יעדן טאג אדער 

 718-436-0707 א וואך) 300$(לכה"פ מפואר דשודעיקא זוכט עקספיריענס קניפערס צו קניפען ציצית פאר גוט באצאלט 
 718-384-4190אזייגער. רופט:  12:00דבר יום ביומו' אין די בתי מדרשים יעדן פרייטאג בערך 'געזוכט נאך א דיסטריביוטער צו פארשפרייטן דעם 

ë"½ôîî -  אויף געזוכט צו טוישן א דירה פון מאנסי)Suzanne(  צו וומס"ב אין די געיגנט פוןRoss  .845-503-7111אויף דעם שב"ק פ' תולדות 
ë"½ôîî -  718-709-9777רופט  .8מיר האבן סעק  ,בעדרום דירה 1געזוכט צו דינגען 
ë"½ôîî - סמענט דירה,  מיט יצו פארדינגען א שיינע סייז פורנישד סעמי בעfull size   ,718-782-0807פענסטערס,  פענן סט., געאייגענט פאר חתן כלה 
ë"½ôîî -  ,134קליינע אפיס צו פארדינגען Broadway :845-492-4591,  רופט  
ë"½ôîî - 718-834-8409) 8(גוט פאר סעקשן בעדרום'ס  3פאר א דירה פון  ., בעק יארדרום שיינע סייז קאך, דיינונג ,בעדרום דירה 2.5אין - געזוכט צו טוישן א וואלק 
ë"½ôîî - ל.מ. 718-517-3400יאר ליעס,. רופט:  1ס.פ.  900איבער  בעדרום דירה, 2גרויסע ליכטיגע פורנישד  גאר א צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  917-224-4474אפיס ספעיס. רופט: ס"פ  1200- 1000געזוכט

ë"½ôîî - 347-907-5202: רופט .צו פארדינגען א ליכטיגע אפיס אין אלט וומס"ב 
ë"½ôîî -  718-427-6480. מיט גרויסע פענסטערסדירה בעדרום בעיסמענט  2צו פארדינגען א ניי אויפגעפיקסטע 
ë"½ôîî - 347-915-5821לי גארדענס געגנט , רופט  ,פריוואטע אפיסעס צי פארדינגען  officeatlg@gmail.com 
ë"½ôîî -  347-623-0152בעדרום דירות, געאייגענט פאר חתן כלה, לי/פענן. טעקסט/רופט  1צו פארדינגען אפאר נייע איבערגעבויטע  

ë"½ôîî - 347-460-1125רופט:  .צו פארדינגען א פריוואטע אפיס פאר פארמיטאג אין הארץ פון וומס"ב 
ë"½ôîî -  טע שטאק, 7'טע און 6ס"פ דירה אויף  3000צו פארקויפן א'email: rossstny@gmail.com 
ë"½ôîî -   יאר   2נאר פאר  ,בעד. דירה,  מיט דיינוג רום 2צו פארדינגעןutilities incl.  347-782-2891 טעקסטערנסט אינטערסירטע 
ë"½ôîî - Beautiful, fairly new spacious 200 s.f. office space for rent, New Williamsburg area. 347-450-7586 
ë"½ôîî - 5 bedroom condo for sale, please call and leave detailed msg. 347-304-4719 
ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom apt to rent, one flight up, Taylor Street. 718-387-2663  

ë"½ôîî - New office space for rent. Willoughby/Walworth area, 9’ ceiling. Please call 718-522-7099 
ë"½ôîî - Vernon Ave 18.75 X 100 lot R6B 2 Family 3 Stories, full gut special  $1.1M non-negotiable - 201-957-7000 

ë"½ôîî - Few retail/store fronts available. starting from 1700 sq ft & up, Price starting at $4500. Call/text 347-385-8631 
−½òêô  -  אויף ס"פ הויז  3000א הערליכע לאקזערי ברענד ניי צו פארדינגעןMain St  .347-304-1569) רופט 8(נישט קיין סעק 

Monsey - For rent 8 Room Privet House, 2 & ½ bath, With attic storage, for short term (up to a year) 845-608-5642 
Don’t miss! Deadline for beautiful 2 BDRM affordable condo in Williamsburg coming up Dec. 13. Purchase price 
$217K, deposit 10%, annual income is $32-51k (deposit & income may vary). To apply email waltonstreetllc@gmail.com 
or download application www.affordableapplication.site123.me or for any questions text 929-266-4921. 
Suffern/Airmont - House for sale by owner 3400 s.f. high range on an acre property ready to move in. series inquiry only call/text 817-716-3975

Chestnut Ridge - 845-274-2379הויז אין די היימישע געגענט.  עצו פארדינגען א פריוואטע ניי איבערגעבויט 
"š ¬òè¼èôîê −-  מופן אין וואדבארי ואריינצ גרייטהייזערjunction 845-648-3313 גלילות ריעלטירופט  . און ארום  

¼š−¼ ö−−õñêþ-   :718-753-6893צו פארדינגען א שיינע דירה פאר שבת. רופט 
ó−ñ¾îþ−  - 'סטע דירות, 'די שענסטע און זויבער 'גאולהVIP 718-887-9866. ערווסערוויס, דרייער, מיט עסן, דריי  

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

 718-387-7934שעה פארן זמן שב"ק,  2אין גאנץ וומס"ב ביז  Free deliveryמיר האבן ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען,  - אכטונג שמשים  פלאם'ס עפעטייזינג,
Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

 authorized dealer with extended warranty", With receipt upon delivery   917-828-5206פאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 

Beep Beep Auto School  *  5 hr Class $25  *  Rush Tests  *  Package Specials *  718-336-2337 

 Worldwide SIM cards & cellphone rental.  718-218-5000איר קיין יוראפ אדער סיי ווי ארום די וועלט?   טפאר
 718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות

ATTENTION Amazon sellers! Same or Next-day shipping to Amazon AVP1! Reliable service! CALL NOW: 718-602-2000 
AMAZING ! Unlimited Talk, Text & Data from anywhere in USA/Canada/Mexico To  

USA/Canada/Mexico. The Data  can be used WORLDWIDE!  ONLY $29.99! 
charged monthly on CC.  on the T-Mobile network.  Call/Text 718-307-9300 

Looking for male worker to work with hi functioning young adult 4 hours daily. Metropolitan Development Center 718-633-3334 ext.225 

Five Towns - Growing company with positions in the Payroll Department, willing to train. Salary + benefits. Email resume job600b@gmail.com. 

 347-743-2403געברויכן רופט שלמה בריסק  פלאמבינגפאר אלע אייער 
 347-415-6550? דאן רופט: האט איר וואטשערס און זוכט א בעביסיטער

Williamsburg office is looking for a female part time worker  with good Computer and communication skills, 917-865-8408 
Attention Business owner: Stop IT frustrations. We will change the meaning of IT 

in your business and give you “better IT results. Guaranteed!” 
(Minimum 15+ Computers). Call: 718-475-1575x1 Email: Sales@compusolutions.us 

Large wholesale and online retailer in NJ looking for experienced buyers and salesmen. 
Top pay. email resume or list of previous work experience to: 193moshe@gmail.com, 

Transportation available from Brooklyn

 


