
   éëåãéùí     
  )משה יודאב"ר ( וומס"בנ"י  ùé÷ ìãðòî íééçמו"ה  נ"י çöé íäøáà÷ )שמואל מרדכיר ב"( וומס"בנ"י  øòðæòøã ïäëä äùî á÷òéמו"ה 
  )יצחקב"ר ( וומס"בנ"י  åå éëãøîñééמו"ה  נ"י ìãðòî ìàøùé )בנציוןב"ר ( וומס"בנ"י  øòðëàá íåìù ÷çöéמו"ה 
  )אברהםב"ר ( ק"ינ"י  ùèéååà÷öéà äùî ïåéöðáמו"ה  נ"י ìàéçé )ושאזב"ר ( וומס"בנ"י  ïéáåø øéàî ìàøùéמו"ה 
 )בערלב"ר ( ב"פשליט"א ñééåå äðåé íééç הרב

  )נחוםב"ר ( וומס"בנ"י  ãìàååðéøâ á÷òé àãåé הרב  נ"י íäøáà 45-משב"ק כ"ק אדמו"ר באבוב    
  )חיים ארי'ב"ר ( ב"פנ"י  øòéåñéì éëãøîמו"ה  נ"י íééç )מענדלב"ר ( ב"פנ"י  ãìòôðòãééæ éëãøîמו"ה 

    íåéä úéøá      

ä"åî  éáö ìàåéáïøäà éëãøî áøä ùéìæééî é"ð  ïúçãðàîñééåå ãåã ìàåîù áøäì à"èéìù    ïòèöééåå549 ãøàôãòá  

    èëàð êàåå      
 ä"åî áééì àãåé ø"áéëãøî ìàøùé ìåàá é"ð 

  718-675-6018ספק 
ä"åî ç"åî úéááïééèùøòáìéæ ïøäà ìàåîù äùî  é"ð4 Lynch #1-L 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äøåú éøòù165 ôåäøò 
áøä á÷òé ùèéååà÷ñàî à"èéìù äøåú øåà ã"áà 

  áï  à"èéìù øæòìà ÷çöé ö"äâäõàù ã"áà  
ïúçà"èéìù áåìà÷î ø"åîãà ÷"ëéúéáá , 323 Division 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áåìà÷188 æåéä  úéøçù8:10 
 ä"åîñçðô äùî  

 ø"á(ùäàè) áåã øëùé õéáåøéàî é"ð  
ïúç  ä"åîâééååöðòæàø øúìà 'éîçð é"ðéúéáá , 163 Franklyn #1 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ùäàè141 ñìéååàï  úéøçù8:00 
     úåðåúç      

 )יצחקב"ר ( נ"י õèøàååù ïåòîù íäøáà מו"ה נ"י íçðî ìàøùé )יוסףב"ר (נ"י  ãåðòâ äùî ÷çöéמו"ה 
  íìåàáìàéøòôîéà

 )ניסןב"ר ( נ"י àãåé âøòáöìàèù מו"ה נ"י äùî )יצחקב"ר (נ"י  òùèéáå÷ äîìù÷מו"ה 
  íìåàáàâéô ñãøô

 )עקיבא הערשב"ר ( נ"י ùèéååàáòì äùî מו"ה נ"י ïåòîù )הרב שמואלב(שליט"א  ùèééã éìúôð הרב
  íìåàáéáö ñãøô

 )דודב"ר ( נ"י ùàá óìàåå מו"ה נ"י ìàåé éëãøî)ברוך אברהםב"ר (נ"י  øòèåîìøòô ìàøùé ïåòîùמו"ה 
  íìåàáìàèðòðéèðà÷

 )לייב 'אריב"ר ( נ"י ùîä ìøòô ãåã מו"ה נ"י øæòìà íäøáà )חייםב"ר (נ"י  âéìòæ àãåé øùàמו"ה 
  íìåàáìèñò÷ æåàø

 )יוסףב"ר ( נ"י øòùéô äùî ãåã מו"ה נ"י äîìù íäøáà )חייםב"ר (נ"י  àãðàì ìà÷æçé ìåàùמו"ה 
  íìåàáä÷áø úøàôú -  ô"á

 )שלוםב"ר ( נ"י øòâøòáãìàâ øæòìà ÷çöé מו"ה נ"י íäøáà äîìù )שלמה אברהםב"ר (נ"י  ïäë ïéîéðáמו"ה 
  íìåàá ñééãàøàô ìçø úéá- é"÷ äòùá òñé ñàá5:00 'å8:00  

'îìàåå/ãøàôãòáà èåàáåøàôãòáãìéòè/òø

 )חיים ראובןב"ר ( נ"י ïéåøáðäòù ïäëä íäøáà מו"ה נ"י àéáö øæòéì  )שלמה דודב"ר (נ"י  ãìòôðéøâ ìàéúå÷é ãåã äîìùמו"ה 
  íìåàá ïééèù÷ò- é"÷

  'היינט נאכט', קומט זיך משתתף זיין אידןטייערע 
  ביי די וויכטיגן טיי אווענט ביי מיר אין שטוב

118-116 Wallabout St. 
 חיים שלמה לייפער

ברוך אהרן   •  שמואל אהרן דייטש
אברהם יצחק   •  משה לייפער

 ישראל ישכר לייפער  •  לייפער

  םחכ
  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

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

  ס'עד דף מ"ח על חזרת שנתיים ע"י ישראל ואורייתא מס' גיטין מדף  הבחינה
 2:00בשעה  בביהמ"ד תהלות יואל ובכולל אברכים זופניק ויצא' היהי' אי"ה 

 646-236-4569רופט ספינקא) -באבוב-(סאטמאר. N.Jצופרי צום ביה"ח אין  10:00דעם דינסטאג  )בחינם(אויב זענט איר אינטערסירט מיט צו פארן 

#13-44  

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¬òêôê®−î 
íîñ½× ’   ’½ô 5 .Dec  
     ï"¼¾³              16'  

éðîæí 
þì¾í ³îñ¼5:53
íôìí ±ò 7:05

¾"þš öôï ¹î½8:49
ê"þè9:25
íñõ³ öôï ¹î½9:48
ê"þè10:12

³î®ì11:47
íñîðè íìòô12:17
íò¬š íìòô 3:13

í¼−š¾4:28
³"þ5:41



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþñêþ¾− ë [öîêè]” þñêîô¾ öë öí×í - êþî½ë ô"þ ñ"®ï −òõì - ð"®¾³ ê"ð  
 −ëþ ó−þõê ê−ñ¬−ê íê®−ò−îî ð"ëê ñ"®ï îè−õ -  ó−³¼ñ íò−ë/íôîþ³ −ñîð−èí −ëê -  î"½¾  
 −ëþëîð þ×¾− þ"ë [þþî¾ôí] öî¼ô¾  èêþõô ñ"®ï öïì -  íþî½ôí óê ê−í îï ½"ìô - î"õ¾  
 −ëþñêîô¾ þï¼−ñê ë" þíðîí−  íêþ¬½îê ,ö−ñëîñ ð"ëê ñ"®ï ¾−ñð−−ê −îñí -  ê"¾þíôí - ë"®¾  
 −ëþíìô¾ ë” þšì®− ñ ê®−ò−îî ð"ëê ñ"®ï î¬ê®î - è"×³  
 −ëþðîð ë” þ ñêî− ¹þêð¾þ−−ë ,±−ô ±"ôîð ñ"®ï š¼ë¾−ð -  ðîð ½ðþõ ½"ìô - è"òš³  
 −ëþñîê¾ ë” þ¹ñêîî ëêï ) −ðêþëô ñ"®ï (ëî¾ëîþí -  ±−îîþîí ñšî− ’þ ö³îì - î"½š³  
 −ëþñ−îîòêï ñêîô¾  þêîîèòîê ð"ëêþ ñ"®ï - è"õš³  
 −ëþëš¼− ë” þ¾îë−−ñ ’−þê õñêš êòïîõ ±"ôîð ñ"®ï −þê - î"®š³  
 −ëþñê−òð ë” þ ñêîô¾ ó−ñ¾îþ− −ô×ìô ñ"®ï −ñ¼šñê - í"þ³  
 −ëþðîð ë" þíðîí−  îîêì−ëô ñ"®ï ê−þîñ - ìô" ñ"ðþí ’−ì/þíîïí ³îôðš ½ -  ï"¬þ³  
 −ëþþ¾ê ñ−¾òê ë"þ ñêîô¾  þ¼èò¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí - ìô" þ¾ê ³ìîòô ½ - ð"ñþ³  
 −ëþëîð óîñ¾ ë” þòó−−ì ì  ¾¬−îî×¼ñ ð"ëê ñ"®ï ¬ê¬¾òï−−ê -  þì¾ −õò× ½"ìô - ë"ôþ³  
 −ëþíðîí− ëš¼− ë” þ¼¬ò ö³ò  ö−ïþðêòô ñ"®ï ó−îëò¼ò¼¬ -  ëš¼− ¾þ¾− ½"ìô - î"ôþ³ 

 −ëþí¾ô "ë þó−þõê  êšò¼ðêþêí ð"ëê ñ"®ï ó−ôîê³ -  í¾ô þëð ½"ìô - ì"ôþ³  
 −ëþó−−ì ë” þñ×−ô ñê−ì−  êòï¼þëô ñ"®ï ö¬þêèò−−îî - þ³ð"ò  
 −ëþ−ë® óíþëê ë”þ ñðò¼ô óìòô  ’−þë¬ë ð"ëêþ ñ"®ï −ïò×¾ê −îñí -  −îñí ³îòô ½"ìô - î"òþ³  
 −ëþ−þîê ñ−îî−−õ êèþ¾ þ"ë ñêþ¾− í¾ô þ¼−−þ¾ −îñí ñ"®ï ð"ëê ö−¾ðêþë  - ½"ìô −ñîðè ¾ðší  - ¬"òþ³  

 −ëþö³òîí− ë" þ−×ðþô  ñ"®ï èþ¼ë¾−−ñê -  íêþîí −×þð ½"ìô -  ¬"òþ³  
 −ëþ¹½î− ó−−ì ðîð ë" þ’−ìþï íðîí−  ñ"®ï −êñîïê -  ê"ð−ìí ð×ò -  ¬"òþ³  
 −ëþí¾ô ëîð ë" þíôñ¾ öôñï  −š®¼þ¼îî ð"ëê ñ"®ï êðòêñ (êþëêð) -  ¬"òþ³  
 −ëþí¾ô ó−−ì  þ"ëëíï ñêõþ  −š¾êþõ ð"ëê ñ"®ï ñê¬ò−îî¼ñ −îñí - ð"½þ³  
 −ëþêõ−ñ þï¼ñê þ"ë μñô−ñê ½ìòõ  ±−îî¼è ð"ëê ñ"®ï öòêôþ¼ëñ¼õ - îò ð×ò ê"¼ - í"¼þ³ (’ðë ê"−î)  

 −ëþ îòëîñêîô¾ í¾ô  þ"ëþï¼ñê êõ−ñ  ñ"®ï öêôþ¼ëñ¼õ -  ê"¼îò ð×ò - í"¼þ³ (’ðë ê"−î)   
 −ëþêëê ¼¾îí− ñ−¾¼í ë” þíôñ¾ ëš¼− ö−−¾  ñ"®ïêîî¬òêð ð"ëê  - õ"þ³  

 -------------  
 −ëþ (þ¼ë) ëîð μîþëë”þ ðîð ñêîô¾  ±−ò¼ôêš ô"þ ñ"®ï ±−ëîë−ñ - êîô¾ ³×þë ½"ìô ñ - ¾"³   
 −ëþóìòô ñêþ¾− þ"ë  ¹½î− ±−îîêï¼þë ð"ëê ñ"®ï ö−îþë -  ëš¼− ðè−î ö³îì -  ñêþ¾− ³−þê¾ ½"ìô - í"¾³ 

 :טו   :חכ   .ול   .חל   :חל - חבורת ישראל ואורייתא׀                  718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו    
å øòèòå    èê¬òêô öè¼þ μ−ñè¼ô ∞38 -∞58    èê¬½ò−ð öè¼þ μ−ñè¼ô ∞43-∞46       μêîî¬−ô è−òîï ∞38-∞49  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 347-587-0906 .ן אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדקיאשה חומשי תורה חמאינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, 

 same day free delivery 646-939-6232  וואכנאכט, אויפרוף, אפשערן -צו באשטעלן שיינע פעקעלעך  -  מזל טוב פעקעלעך 
  718-986-9677געזוכט א יונגערמאן ארומצוגיין אינדערפרי אין די בתי מדרשים פאר א מוסד פאר זייער גוט באצאלט. רופט 

 718-851-0170אייער אינפא  פעקסגעזוכט יונגעלייט זיך צו טרענירן צו לערנען מיט קינדער מיט קריאה פראבלעמען. 
 ן איז לויט אייער פארשטאנד)(די פרייז 845-587-7033ווילט איר אז מען זאל לערנען פאר אייך א מסכת משניות, גמרא אדער ש"ס רופט: 

 917-756-5238דרינגעד געזוכט א נדבן פאר מקוה טהרה וואס גייט געבויעט ווערן אין איינע פון די נייע ישובים אין נ.י. רופט 
 347-971-2280ביטע טעקסט:  Reasonable priceט לכבוד חנוכה און א גאנץ יאר פאר עארב יי אונז אייערע גראמען און שרייבבאשטעלט ב

 Community Consulting 517 Flushing 718-522-0200 בעז"ה היינט ביי 8 יא יא! איך ערלעדיג מיין סעקשאן
 347-834-6343ר גוטע פרייז, צוליב מופן, זייער גוטע קאנדישען, זייע עסענסדרייער און קיטשן אפליי/צו פארקויפן א וואשער

 917-578-5656א שיינע גרויסע לעכטיגע פלאץ צו פארדינגען פאר חנוכה מסיבות. רופט: 
ë"½ôîî -  ,134קליינע אפיס צו פארדינגען Broadway :845-492-4591,  רופט  
ë"½ôîî - 347-623-0152בעדרום דירות, געאייגנט פאר חתן כלה, לי/פענן. טעקסט/רופט  1ע איבערגעבויטע צו פארדינגען אפאר ניי 

ë"½ôîî -  718-782-7038/845-542-2052 .'טע שטאק גרייט אריינצומופן2קענט עוו.  821בעדרום דירה  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - בעיסמענט דירה,  מיט  צו פארדינגען א שיינע סייז פורנישד סעמיfull size   ,718-782-0807פענסטערס,  פענן סט., געאייגענט פאר חתן כלה  

ë"½ôîî -  רום  2צו פארדינגען אSuite נגערפאר טאג/וואך/חודש אדער לע(Motel Style) Prime Location  .347-782-3693  

ë"½ôîî -  בעדרום,  1צו פארדינגען אfully furnished   .347-762-1256געאייגענט פאר חתן כלה אדער פאר אפיס 
ë"½ôîî - יאר   2ג רום נאר פאר נבעד. דירה,  מיט דיינו 2  א צו פארדינגעןutilities incl.347-782-2891 עקסטטסירטע ע. ערנסט אינטער 
ë"½ôîî -  917-586-7764 יאר. 1לטאון געגנט, פאר בעדרום פורנישד דירה, מיד 3צו פארדינגען א שיינע ליכטיגע 
ë"½ôîî -  "ד צו פארדינגען פאר די וואכן טעגא נייע איבערגעבויטע ביהמ  

 718-344-0190(גוט פאר פלעיגרופ, ישיבה, כולל וכדו')           
ë"½ôîî -  718-387-7145בעדרום פורנישד דירה. חתן כלה פארגעצויגן. רופט:  3צו פארדינגען א גרויסע  

ë"½ôîî -  701-369-3295בעדרום דירה, רופט  3צו פארקויפן א

ë"½ôîî -  718-852-2343, רופט 8, מיר האבן סעקשן בעדרום דירה 3געזוכט צו דינגען א 
ë"½ôîî - 917-627-6509ביליג רענט. (נישט בעיסמענט) ינגען א פורנישד דירה, קאך, מיט גרויסע בעדרום, דצו פאר 
ë"½ôîî - ס.פ. 900בעדרום דירה,  3ע צו פארקויפן א קליינ K350$ ל.מ. 347-930-9559 .וכל הקודם זכה ,קעש דיעל 
ë"½ôîî -   646-852-3142בעדרום דירה פריש איבערגעמאכט, צווייטע שטאק. רופט:  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  8אין אלט ווס"ב, סעק  ,געפיקסטפבעדרום דירה שיין אוי 1צו פארדינגען OK .  917-593-7119רופט
ë"½ôîî -  917-474-7788בעדרום דירה, אלעס צוגעשטעלט, גוטע געגנט, צו פארדינגען פאר טאג/וואך/חודש.  3א 
ë"½ôîî - A office at 12 Heyward St is available for everyday of the week except on Wednesday. Please call 646-201-1502 

ë"½ôîî - New office space for rent. Willoughby/Walworth area, 9’ ceiling. Please call 718-522-7099 
"½ôîîë - Few retail/store fronts available. starting from 1700 sq ft & up, Price starting at $4500. Call/text 347-385-8631 
−½òêô  -  ל.מ. 917-724-2186אקעי. וויזניץ געגנט. רופט:  8בעדרום דירה, סעק.  2צו פארדינגען א 
−½òêô  -  בעדרום  4צו פארקויפן א הערליכע נייע גרויסעtown house ביי  ,Warren ct./Suzanne 845-371-5221, גרייט אריינצומופן. געגנט 
−½òêô  -  ל.מ. 845-425-0050רופט  .8רומיגע דירה נעשער קארט וואלק אין, גרויסע בעק יארד, שיין איבערגעפיקסט, נישט סעק.  5צו פארדינגען 

Monsey - House for sale, zoning 2 family, 19 Wolfe Dr. (cor. Summit) Spring Valley. 347-342-1055 l.m. 

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. 

Airmont  -    ל.מ. 914-336-4177אקעי. רופט  8ביה"כ. סעק.  2ז, ויבעדרום ה 5צו פארדינגען א 
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

"š ¬òè¼èôîê −-  י מופן אין וואדבארואריינצ גרייטהייזערjunction 845-648-3313 גלילות ריעלטירופט  . און ארום  

−"š - Apt  For sale  - Karlin Blvd. 5 bedrooms 2 baths. Call: 845-837-8164 
Monticello - For sale  6 Acres in town of Monticello with town water and sewer close to shul grocery email: hbcnysales@gmail.com 

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  

Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 
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 

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

 718-213-6645אדער פרובירן אינגאנצן אפווישן די חובות.   - סענט אויפן דאלער  10רע חובות לן אלע אייעאונזער לאויער וועט סעט
1507 Leave Message-901-Highly Profitable Stock Options Trading Text Group Free 30 Days Trial Call 701 Stock Alert 

 347-760-6380רופט:  .געזוכט א טויגליכע אינגערמאן צו ארבעטען אין א ווערהויז פאר שיין באצאלט
MONROE -Vacant lot 0.30 a/c on Seven Springs RD (between Milval Ln. and Forest Rd.) 

for sale $149k (cannot build now, more for a long term investment) series inquiry call 917-731-7374 
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

I'm interesting to take over a lease. Please text: 347-353-6542 
 347-743-2403געברויכן רופט שלמה בריסק  פלאמבינגיער פאר אלע אי

 

  GPSבשורה טובה! מיר האבן אריינבאקומען א נייע 
 WAZEוואס ארבעט מיט 


