íéðîæ

#13-73

718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
Jan. 8

’½ô

Fax: 718-384-4631

³ë¬ ’−

ìàåé úéø÷
845-662-3137

ï"¼¾³

'17



Email: ads@dvaryoim.com
øåáéöä ìå÷ - éñðàî 
øåáéöä çåì - ô"á


718-303-4300

845-425-1313

6:08
7:20
9:05
9:41
10:04
10:28
12:03
12:33
3:30
4:46
5:58

þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè

íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè

³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ

íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò
íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê "îôî−ë óî− þëð" öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš
 íéëåãéù 
íñ×í −ëê
שליט"א ב"פ אב"ד אורח מישור

âéðò÷ øéàî ìàøùé הרב
בן הרב מ'יאקע שליט"א

øòâøòáãìàâ àãåé äùî מו"ה
( נ"י נייטרא )ב"ר הערשלñééåå ìàéæåò מו"ה

(נ"י וומס"ב )ב"ר מענדל


6:00 äòùá

äùî ìàåéå

ö³ìí

òùåäé
 נ"יéìúôð
 נ"יéëãøî ùøòä íäøáà
נ"י

ö³ìí −ëê
שליט"א וומס"ב אב"ד אדאני

÷àììàô 'éìà íééç הרב
בן הרה"ג אב"ד דובענקא שליט"א

ùèéååà÷ùàî áééì àãåé מו"ה
( נ"י ק"י )ב"ר שמואלñéåø÷ óñåäé מו"ה

(נ"י וומס"ב )ב"ר יצחק

ïáä ïåéãô 

é"ð ÷éìâ øãðòñ 'éòùé ä"åî ïúç é"ð ùèéååà÷ôòì 'éáåè óñåé ø"á 'éøà äùî ä"åî

 èëàð êàåå 
(ñðòãøàâ ãøàôãòá) 104 Ross #3-B à"èéìù ïàîñééåå áåã äùî íééç â"äøä ç"åî úéáá
8:00 úéøçù ìàåé úåìäú ì"èé÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
666 Bedford (ent. From Rutledge) é"ð âàöøòä íäøáà ä"åî ç"åî úéáá
8:15 úéøçù àðùæàååàé ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå


íñ×í −ëê
(נ"י )ב"ר שמשון

ïàîãòéøô ìà÷æçé מו"ה

(נ"י )ב"ר שמואל מרדכי

ïøòèù ìøòá מו"ה

é"ð

ìàåé ä"åî
ïàîøòáòéì íäøáà øéàî â"äøä ïá
ìàåé ä"åî
é"ð ïééèùãìàâ øéàî ãåã ø"á

úåðåúç 
ö³ìí

 נ"יäùî ìàåé

ìàéøòôîéà íìåàá
' נ"יéòùé ïøäà
àâéô ñãøô íìåàá

ö³ìí −ëê
(נ"י )ב"ר דוד
(נ"י )ב"ר ישראל איסר

ùèéååà÷ìàô íäøáà מו"ה

ãìòôðéøâ ìëéî ìàéçé מו"ה

 íéìáà íåçéð 

 עד יום ב' בערב- 180 South 9 אצל הרה"ח ר' אליעזר שמואל נאה הי"ו על פטירת אמו בבית

היום עשרה בטבת יתקיים אי"ה מנין תהלים
3:00  בשעה- בביהמ"ד הגדול קיט"ל

קהל ערוגת הבשם צעהלים
הננו בזה להודיע שמחר ביום ב' מתחילים אי"ה מס' גיטין
בשיעורו של הדומ"ץ שליט"א
9:00  מעריב-  בדיוק8:00 בכל יום בערב בשעה
#177  פין712-432-8774 . בבוקר בבית קויפמאן[ אפשר לשמוע בטעל7:30 השיעור של הרה"ג ר' יודא לייב פליישמאן שליט"א ]הנלמד בכל יום בשעה

718-757-4190 דרינגער געזוכט א נדבן פאר א פאר תפילין פאר א יתום כל הקודם זכה

: • : • : • : • :  יארצייטן: • : • : • : • :
¬"®þ³ - í¾ô ³ìòô ½"ìô - ö¼ðêë ð"ëê ñ"®ï ½−îþš íòî− þ”ë óòîë í¾ô −ëþ
--------è"¾³ - ñêšïì− −¾ðš ½"ìô - ê®îîêþ¬½êô ñ"®ïš−¬¾ñêí −îñí ñê−ì− þ−êô þ”ë ñêšïì− −ëþ
ò"¾³ - óíþëêð êë−ê ½"ìô - èþîë½¬−õô ñ"®ï þ¼õ−−ñ ¹½î− þ”ë êëê óíþëê −ëþ

³ë¬ ê"− - èê¬òêô öèþêô
ï"õ³ - êîîšñêïô ñ"®ï ñ−îîòï ñêîô¾ þ”ë šì®− −ëþ
î"®³ - ±−ò¾−îîô ñ"®ï ±"× ¹½î− −ëþ
í"ôš³ - ó¾îëí ³èîþ¼ ½”ìô - íêþ¬½îê ,ðêþë −ô×ìô ñ"®ï ññí þ"ë í¾ô −ëþ
ð"®š³ - êòêíê− ð"ëê ñ"®ï þ¼òï−−þ −ë® −×ðþô −ëþ
ë"−þ³ - ê"¾þíô öî−ñè ½"ìô - êòïîõô ñ"®ï þè−ê êë−š¼ þ”ë íôñ¾ −ëþ
¬"−þ³ - êòþêôêšô ñ"®ï ö−−¬¾ò¼×−−ê-ö−þõê½ ñê−ì− íðîí− š−ï−−ê šì®− þ”ë þðò½ þðò½×ñê −ëþ
ë"×þ³ - ½"³ì ð−ôñ³ - −ñ¼í¬êëôê½ ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ë½è−ò¼š þïî¼ þ”ë ë−−ñ íðîí− −ëþ
è"×þ³ - íôñ¾³î¼−þ− ½"ìô - êîîêšêô ð"ëê ñ"®ï öôñîê óîñ¾ þ”ë öôñï íôñ¾ −ëþ
î"ôþ³ - ê"ë−þ ³"î¾ ½"ìô - ¾šêõ ð"ëê ñ"®ï þêèòîê þï¼−ñê þ”ë ñêî− −ëþ
ï"ôþ³ - ö−ô−òë −òëñ ½"ìô - ö−š½−ð ñ"−þ −ìê - ±−ëîšñêîî ð"ëê ñ"®ï ö−š½−ð ö−ô−òë þ”ë ñêîô¾ óíþëê −ëþ
ë"òþ³ - þõî½ ¾"þ ö³ì - êšêþš ð"ëêþ ñ"®ï þ¼®−òþêš îí−ñê þ”ë êë−š¼ −ëþ
ì"½þ³ - −¾ μþ¼ ½"ìô - ¬îè−½ ð"ëêþ ñ"®ï šêëê¬ −ë® ì½õ þ”ë ë−−ñ íðîí− íôñ¾ −ëþ
ì"½þ³ - −¼¾−î −þîê ½"ìô - ½ê− ð"ëê ñ"®ï ¾ë−î¬ êšñ¼ô¾ ñêîô¾ þ”ë ñë−−õ êèþ¾ −þîê −ëþ
¬"½þ³ - ó−ìþ− ðèô ±ëîší μþî¼ - ¾¼¬½¼þ¼š ð"ëê ñ"®ï ö−−ñš ¾îë−−ñ þ”ë íôñ¾ −ëþ
è"¼þ³ - í¼î¾− ³þ¬¼ ½”ìô - ëîš−ïðô ñ"®ï ±−îîþîí −îñí þ−êô þ”ë ¼¾îí− −ëþ
í"¼þ³ - −ñîõî¬ñïô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ (êšë−þ¬½ôìêþ) öòìî− þ”ë ðîð −ëþ
ì"¼þ³ - ñ−í¼îîïô ô"þ ö³ì - êòï¼þëô ñ"®ï š−ò¼¾¬−õ −îñí ¹½î− þ”ë ñêîô¾ óíþëê −ëþ
ê"®þ³ - ¬¼þ¼½-¹−½êô ð"ëê ñ"®ï þ¼ò×êð ëš¼− þ”ë þ¬ñê ó−−ì −ëþ
--------í"ô¾³ - −îñ½êîîô ñ"®ï ö−þõñ−−í ëîð ó−−ì þ”ë íôñ¾ ¹½î− ëš¼− −ëþ

ì"ô³ ê"è - ñ"®ï [ê−ëòí] −èì
ì"ô³ ê"è - ñ"®ï ’−×þë öë [ê−ëòí] ’−þ×ï
ì"ô³ ê"è - ñ"®ï [ê−ëòí] −×êñô
ê"¼¾ - íðîí−³ìòô ½"ìô - èþîë¾ñš−òð"ëê ñ"®ïèþîëòñ−−ê ’−ðëî¼ þ”ë ë−−ñ íðîí− −ëþ
ï"×š³ - š½ò−õ ,ö−ñîõ −ô×ìô ñ"®ï ½¼ñ−−ô îí−ñê −ëþ
ò"š³ - êñ½ôîë ð"ëê ñ"®ï −îðòêë ¬"î− þ”ë þï¼−ñê −ëþ
î"½š³ - ®"×ìí ð×ò - ö−¾¬ò¼ì ð"ëê ñ"®ï ñêîô¾ þ”ë öôñï óñî¾ô ñêþ¾− −ëþ
ê"¼š³ - ñêþ¾− ³¾îðš ½"ìô - ö−¾¬ò¼þ¬ ð"ëê ñ"®ï ¬ðê¬¾ò¬×−ñ ë−−ñ ñêþ¾− þ”ë ¹ñêîî ö−ô−òë −ëþ
ð"¼š³ - šþ¼šêëôê¾ï ð"ëê ñ"®ï ö−þë¾êñ-ññ−þë íðîí− ëš¼− þ”ë ë−−ñ −×ðþô −ëþ
ð"õš³ - ñêþ¾− ³òîôê ½"ìô - ñ"®ï þ¼ñðò¼ô öî−®òë ñêîô¾ −ëþ
ê"®š³ - ó−òîñ½ô ñ"®ï þ¼îî¼−−þè (š½ò−õô) ëš¼− þ”ë þï¼ñê −ëþ
í"þ³ - ³î×ñí −¬îš−ñ ½”ìô - ëñ½þëô ñ"®ï ±þêíòþ¼¬¾ ±þ−í −ñ³õò þ”ë ö³ò −ëþ
î"þ³ - óíþëê ñ¾ê ½"ìô - ê−®−þîè ð"ëê ñ"®ï î−−ò−þ óíþëê þ”ë −ì óíþëê −ëþ
ë"−þ³ - ¾¬−îî×¼ñô ô"þ ð−ôñ³ - ¾îô ð"ëê ñ"®ï óìòô þ”ë ñê−ì− −ëþ
ñ"þ³ - ±¼ñë¼è ð"ëê ñ"®ï þ¼ë þ×¾− −ëþ
í"ñþ³ - ¹êìîõ ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò¼¬×−ñ ¹½î− −ëþ
ì"ñþ³ - ±−ñþ¼¬×êîî ð"ëê ñ"®ï ±−òï¼þë þ¾ê þ”ë ¹½î− −ëþ
í"ôþ³ - ëîñíêôô ñ"®ï öêôõîñ þï¼−ñê −ëþ
(?? è"®þ³) è"½þ³ - êòþîëðòô ñ"®ï óîñë½−−îî ê−½îï óñî¾ô þ”ë μñô−ñê ðîð −ëþ
è"½þ³ - óîñ¾ þíò ½"ìô - ö−¾îñêšô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ (ëî½−þêõ) þ¾ê ¼¾îí− þ”ë óîñ¾ þ−êô −ëþ
ð"½þ³ - ±−¾−ðêþêíô ñ"®ï îîêñþ¼õ (ëîò−ðîš) ó−−ì íôñ¾ þ”ë ìò −ëþ
í"½þ³ - í−þë¬ ó−ïò×¾ê ±"ðëí þëì ó−òîñ½ô ñ"®ï ±× öí×í ëš¼− þ"ë í−¼ô¾ ñêîô¾ −ëþ
ð"¼þ³ - ñ"¬−− ð−ôñ³ - ¼¾ï−ô−ò ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õèþ¼ë öþíê þ”ë ¾þ¼í −ë® −ëþ
ì"¼þ³ - ëîñ¼ñô ñ"®ï öêôþ¼ð−ë ñðò¼ô óìòô þï¼ñê þ”ë ¹½î− ñê−ôìþ− −ëþ
ì"¼þ³ - ó−þõê ³ðôì ³"î¾ ½"ìô - −îîê−ò−ê ð"ëê ñ"®ï ñê¬ò−îî¼ñ −îñí í¾ô ó−−ì þ”ë êèþ¾ ó−þõê −ëþ
è"®þ³ - í"¾þíîô −òî−èí ½"ìô - èþîë¾¼þõ-ö¼þðîô ð"ëê ñ"®ïþ¼ñ¾þ−í öîñîëï óòîë þ”ë öî¼ô¾ −ëþ

׀
718-640-1470 -  להצלת בתי חיים באירופה- אבותינו
28∞-23∞ è−òîï èê¬òêô  26∞-15∞ è−òîï èê¬òîï øòèòåå

: כז: מ. מח. נ: נ- חבורת ישראל ואורייתא

41∞-39∞ ¬òšñêîîþêõ èê¬½ò−ð



ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã

-

ñãééôéñàì÷

718-362-8846 "... מינוט'יגע חיזוק שיעורים "חיים שיש בהם5 טעגליכע
347-436-5210 . מעגליך מילד געשעדיגט, געגנט9  סאוט,בטעות אריינגעבעקט אין א מיני ווען די ערשטע מוצש"ק חנוכה
718-855-6900 .654 Myrtle Ave  בית הבתים.מיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג
.מ. ל,347-406-6683 : רופט שוין. פאר גאר גוטע פרייזן, אלע סייזעס,שוין ב"ה נאכאמאל דא צו באקומען!! הערליכע זיידענע פוילישע האנט געמאכטע גארטלעך
845-570-2905  רופט מרת פריעדמאן.( אויך אויפן טעלעפאון.ק. א נאמען )מיר נעמען ק$30 - " "מיט בליי.ג.ד.שפרעכט אפ עין הרע א
718-972-6212 , גרייט צו באצאלן, ביינאכט8:00 א יונגערמאן זוכט א קאר רייד יעדן טאג פון וומס"ב קיין ב"פ
347-461-2975  רופט.1:00  צוריק-  פון וומס"ב קיין ב"פ10:00 געזוכט א וועג יעדע צופרי
347-391-5158 . משתתפים הייבט זיך אן6 די קורס פון "נועם התורה" וואס לערנט אויס די סודות פון "חכמת הדרוש ברבים" פאר בלויז
,. איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט-בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום
190 Wilson #A-8 9:00AM  אפען יעדע טאג פון,ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות

917-817-0185/718-388-3199 ,נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם

718-930-7865  רופט, בעדרום דירה געאייגנט פאר חתן כלה1  צו פארדינגען א- ë"½ôîî
347-461-8351 : רופט.לינטש/ בעדפארד,אפיסעס/ צו פארדינגען א סטאר- ë"½ôîî
.מ. ל347-450-8259 . סקילמאן געגנט, גוטע פרייז, געאייגנט פאר חתן כלה, בעדרום איבערגעבויטע דירה1  צו פארדינגען א שיינע- ë"½ôîî
718-496-8589 : רופט. פריוואטע אריינגאנג, אפיס אין ניי וומס"ב.פ. ס300  צו פארדינגען א- ë"½ôîî
מ. ל718-384-7335 : רופט. בעדרום דירה1  צו פארדינגען א- ë"½ôîî
347-489-3759 . וואלאבאוט געגנט, צו פארדינגען א פריוואטע בעיסמענט אפיס מיט א פענסטער צום גאס- ë"½ôîî
.מ. ל646-844-2889 : רופט.NET+ .מידעלטאון געגנט/ לי, פריוואטע אפיס צו פארדינגען- ë"½ôîî
347-946-4535 . יאר אין בעסטן געגנט1  בעדרום פורנישד דירה מיט דיינונג רום צו פארדינגען פאר2  א- ë"½ôîî
347-314-6557 טעקסט/מורטל( רופט/ בעדרום בעיסמענט פורנישד דירה מיט פענסטער'ס צו פארדינגען אויף וואלווארט )פארק2  א- ë"½ôîî
For rent 5/4 bedroom, 2-1/2 bath + play rm. Sec 8. Private entrance. Marcus Garvey Blvd near Pulaski. Text 347-746-9160 - ë"½ôîî
4 Bedroom Apt Available for One Year, Middleton / Throop. Artex Mgmt 347-436-7576 - ë"½ôîî
Beautiful Choson Kalah Apts Available Fully Furnished, Ready to Move in, Spencer / Willoughby. Artex Mgmt 347-436-7576 - ë"½ôîî
Myrtle/Marcy Beautiful brand new offices, Windows, Internet incl., price reduced. call/text 718-614-4477 - ë"½ôîî
A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: apartmentat816myrtle@gmail.com - ë"½ôîî
3 Room furnished apartment for rent. Rutledge and Bedford. Call 718-384-1647 or 347-432-7701 - ë"½ôîî

Tax Returns – Convenient Office Location – Maximum Refund
76 Lee Ave. (Cor. Rodney)  משה יואל גאלדשטיין347‐944‐1929

?ווילט איר העלפן אייערע נאנטע פטור ווערן פון מחשבות אדער געפילן וואס מאכן זיי שווער
. EFT ערשטע מאל אין וויליאמסבורג! א קורס אויף
4 . עקס718-841-8400 צו הערן מער אינפארמאציע און פרטים רופט דעם האטליין

 שיעורים ב' ג' שמות2 בלויז

NEW! Kosher Suites in Williamsburg!
Brand New Luxury Apartments! Fully Furnished Hotel Style,
With lots of Amenities, Available for Short Term Use.
Call us 929-277-8483, Or Email: Info@koshersuites.com
Bsmnt offices for rent, 666 Flushing Ave. fully furnished. Util. & cleaning incl. + access to conference room. 347-370-9562 - ë"½ôîî
Bushwick - 5000 s.f. commercial space (on 2 floors) available on Jefferson St. $7500 a month. Call 914-906-0548
Gramercy Real Estate - Jersey City -sale: Great location 5,000 sf 20' hi, 1 drive in. Call 201.677.2044
Shabbos Getaway - New Jersey Shore, Comfortable 6 Bedroom House. Eruv, Minyan, Near Beach. 2 Hours from NY. 609-630-0613 / Raps81@yahoo.com

.מ. ל845-274-3726 : רופט.8 . נישט סעקFanley Ave  בעדרום דירה4  צו פארדינגען א הערליכע נייע- −½òêô
.מ. ל347-699-5684 ,( בעדרוםס5  אקעי ליגעל8  צוויי )סעק-  גייט זיין גרייט אין קומענדיגע חודש, ס"פ בעיסמענט300 +  ס"פ2100 , רום דירה7  ברענד ניי- −½òêô
845-670-4224  גוטע פרייז, קאנדאס אין הארץ פון מאנסי וויזניץ געגנט2  איר קענט יעצט קויפן א לאט פלאץ פאר- −½òêô
Semi attached old house on a 105 X 55 property, can add up to 4000 s"f, Hatzlacha Grocery area, 845-499-8136 - −½òêô
347-369-4083 : רופט, אקעי8 . סעק, צו פארדינגען א גרויסע שיינע דירה פאר א גוטע פרייז- îîêþèò−ôîñë/−"š
.מ. ל845-249-8961 . דעוועלאפמענטvineyard  רומיגע דירה מיט א גרויסע בוידעם אין די6  צו פארקויפן א הערליכע נייע טאפ פלאר- −"š
House for sale on Bakertown, walking distance to shtetel, asking 399k, willing to negotiate for a quick cash deal. 845-243-7740 - −"š
New on the market! Apartment for sale in KJ! 5 rooms with 2 full baths, - −"š
lots of upgrades! Asking 379k great opportunity! Call 845-774-8733
718-928-5667 מוסדות רופט/וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן )מקוה( צו פארדינגען פאר פאמיליע/ שבתים- Getaway ½ò¼¬òîêô

347-875-0512  געגנטOutremont , שוין גרייט אריינצומופן, בעדרום הערליכע דירה צו פארדינגען3 - Montreal
c5441122@gmail.com - 011-972-52-712-2524 , וואכן )בית ישראל און גאולה געגנט( אלע באקוועמליכקייטן-  הערליכע פריש געבויטע דירות אויף טעג- ó−ñ¾îþ−
718-783-1000 .ג.ד. א,sewer mains - וואנעס- סינקס-  מיר שטאפען אויף טוילעטס- Tri State Sewer
Full renovation, kitchens, baths, basements  חתן כלה,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774
LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 מיר רעדן אידיש
Beep Beep Auto School * 5 hr Class $25 * Rush Tests * Package Specials * 718-336-2337
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com.

917-623-8270 : רופט.א גראסערי אין ניי וומס"ב זוכט א פול טיים ארבייטער
Mention this ad get a discount. 718-869-1370  ווי אויך אנדער פלעצער.airport  פון און צו,היימישע קאר סערוויס )מיט מיני ווען( אין מיאמי פלארידע

347-786-4594 . עקספיריענסד אינגערמאן נעמט אן אלע הענדימאן און עלקטעריק ארבעט- Handyman
Looking for a sales person, big potentials, salary + commission, experience in sales a plus. Call 347-436-7589 leave clear msg.
Famous organization seeking a professional fundraiser with experience. Please call: 347-927-1233
Property management In Jersey City - Full management service, (rent collection, tenant placement, maintenance & cleaning) 347-931-5603

845-418-3331 : רופט.ק"י/ וומס"ב,צו פארדינגען קרעדיט קארד מאשינען פאר געלט אקציעס וכדומה
654light@gmail.com באשטעלען/ אימעיל פאר פיקטשער$549  קענט איר יעצט האבן פאר בלויז$2000  ווערט פון העכערbraes chandelier  עטליכע נייע:ספעשל

917-426-2069 : רופט. פאר קאמישעןagents ריעל עיסטעט אפיס אין וויליאמסבורג זוכט
Property management company is looking for yingarman with some knowledge in QB and Excel please call 718-522-6582 ext. 107
To sell a KORG PA500 keyboard with program drums incl. excellent condition. 212-960-8302
, פאר אלע אייערע קאנסטראקשןmountains  מיר זענען א גאנץ יאר אין די- Catskill Management
 באנגעלאו קאלאניס און פרייוועט,פאר קעמפס- מעינטענענס און מענעדשמענט געברויכן, framing ,רענאוועישן
catskillmaintenance@gmail.com : אימעיל914-266-0053  ווי אויך פיקסן מיר אויף בעיסמענטס,הייזער
347-675-9367  רופט.Waterbury CT.  מיטוואךJan 11 געזוכט א שותף פאר א בריפינג
Hard Money - Best Rates - Quick Closing. 929-216-3424

