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718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
Fax: 718-384-4631
ìàåé úéø÷
845-662-3137



Email: ads@dvaryoim.com
øåáéöä ìå÷ - éñðàî 
øåáéöä çåì - ô"á
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845-425-1313
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íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê "îôî−ë óî− þëð" öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš
 íéëåãéù 
íñ×í −ëê

ïàîèåâ àãåé מו"ה
( נ"י וומס"ב )ב"ר הערשלïøòèù ÷çöé äùî מו"ה
( נ"י וומס"ב )ב"ר נטעìòâàô ÷çöé ìàåîù מו"ה
( נ"י ק"י )ב"ר יוסף מרדכיïäà÷ àâøù ìà÷æçé מו"ה
( נ"י וומס"ב )ב"ר אברהם הערשùèéååàáà÷àé 'éìà מו"ה
(נ"י וומס"ב )ב"ר משה דוד

ö³ìí

òèð
 נ"יïîìæ äîìù
 נ"יéìúôð
 נ"יêåøá äîìù
 נ"יïøäà äùî
נ"י

ö³ìí −ëê

ùèéååàáòì 'éøà ìàåîù מו"ה
( נ"י וומס"ב )ב"ר יעקבïéãòâòñ äùî מו"ה
( נ"י ק"י )ב"ר אלימלךïøòèù óñåé íééç מו"ה
( נ"י מאנסי )ב"ר חייםøòììéä àâøù ìà÷æçé êìîéìà מו"ה
( נ"י מאנסי )ב"ר חיים יושעéååòì øéàî מו"ה

(נ"י וומס"ב )ב"ר מנחם גרשון

 èëàð êàåå 
200 Wallabout #2-B é"ð

ïééèùðòèëéì àãåé äîìù ä"åî ç"åî úéáá
úéøçù 8:00 éìàø÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

íñ×í −ëê

(נ"י )ב"ר עוזיאל

ùèéååà÷ôòì ÷éæééà ÷çöé á÷òé מו"ה

(נ"י )ב"ר יעקב שמואל
(נ"י )ב"ר חיים לייב

êéìééøô ùéøòá מו"ה

øòãéåå á÷òé íäøáà מו"ה

é"ð ïàîèìà íééç ø"á

ìàøùé ä"åî

úåðåúç 
ö³ìí

 נ"יóìàåå

àâéô ñãøô íìåàá
 נ"יùåáééì
ìàèðòðéèðà÷ íìåàá
 נ"יøéàî
ìàéøòôîéà íìåàá

ö³ìí −ëê
(נ"י )ב"ר מרדכי

øòâðéæòìù áééì ïîìæ מו"ה

(נ"י )ב"ר מאיר
(נ"י )ב"ר משה יודא

ñàøâ êìîéìà éáö מו"ה

øòâøòáãìàâ ïøäà ììä מו"ה

קהל ערוגת הבשם צעהלים
הננו בזה להודיע שהיום יום ב' מתחילים אי"ה מס' גיטין
בשיעורו של הדומ"ץ שליט"א
9:00  מעריב-  בדיוק8:00 בכל יום בערב בשעה
 מודעה! צוליב שמחת בית רבינו וועט די גמ"ח וועט אי"ה זיין היינט פארמאכט- גמ"ח רב חסד בית חנא
.[ )רש״י ויגש מ״ו כ״ו. רשב״ם ויצא ל׳ א.[ ועתיד, ולא מתה ]ל׳ הוה,[ צריך לנגן מתה ]לשון עבר-  בקריאת הפסוק ואני בבואי מפדן:מודעה חשובה לבעלי קריאה

#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
 אין ראוז קעסטל- 9:30  ביז2:00  גיב בלוט גיב לעבן! "מארגן דינסטאג" פון- ביקור חולים ד'בארא פארק

: • : • : • : • :  יארצייטן: • : • : • : • :
ê"−³ - ëîëñô ñ"®ï š"ï þ−êô þ”ë öþíê ¼¾îí− −ëþ
×"³ - ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï ¼¬ò þ”ë í¾ô −ëþ
ð"ô³ - ëîëñô ñ"®ï ðîð þ”ë íòšñê −ëþ
ð"×š³ - ëêñ½−òê¬½ ð"ëê ñ"®ï þ¼ë ëîð −ëþ
î"×š³ - íñîèí þêë ð×ò - êò−îîô ñ"®ï [ð−½ì] îí−ñê þ”ë í¾ô −ëþ
ì"ñš³ - ±−¬×ê¾ ð"ëê ñ"®ï ¬−ðò¼ë þ”ë −ë® ó−−ì −ëþ
¬ë¾ ë"− ê"−î ê"ôš³ - (−ôñ¾îþ−) í¾ô −òõ ½"ìô - ö¼ð−−š ð"ëê ñ"®ï³î−ñèþô öî¼ô¾ þ”ë í¾ô −ëþ
î"½š³ - í¾ô −òõ þîê ½”ìô - š½þêîî¾¼õô ñ"®ï þõî½ −îñí šì®− þ”ë (−ò¾í) í¾ô −ëþ
ï"®š³ - èþîë¾¼þõ ð"ëêþ ñ"®ï š½ê¬ −×ðþô −ëþ
ì"®š³ - í¾ôñ í×ñí ½"ìô - êšêþš ð"ëêþ ñ"®ï ±ò−ô−−ò ¹½î− þ”ë îí−ñê í¾ô −ëþ
¬"þ³ - ¬ðê¬¾−−ò ,¹þêðò¼èêþ ð"ëê ñ"®ï þ¼½½êþ¬¾ ëš¼− þ”ë þï¼ñê −ëþ
ï"¬þ³ - êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï öêðþêè óíþëê þ”ë ñêþ¾− −ëþ
î"×þ³ - êòêðþîí ±"ôîð ñ"®ï ’−³³ô þ”ë ë−−ñ ’−þê −ëþ
¬"×þ³ - š¼ë−ñ ð"ëê ñ"®ï öêô½îï þðò½×ñê −ëþ
¬"×þ³ - −ñîîêþîï ð"ëê ñ"®ï öþ¼õñêí (öêñ¾−ô¼þõ) öòìñê þ”ë ìë¾ −ëþ
ì"ñþ³ - êòðêþîí ð"ëê ñ"®ï ¾¬−−ð ëš¼− þ”ë íôñ¾ −ëþ
(?ì"òþ³) ë"òþ³ - ½"³ì ð−ôñ³ - èþîëñðêš ±"ôîð ñ"®ï öêô¾−þõ óíþëê þ”ë ëš¼− ðîð −ëþ
ë"¼þ³ - ¹½î− ³ìòô ½"ìô - š½−þëô ñ"®ï þ¼è¼þõ þï¼−ñê í¾ô þ"ë í"−þê ¹½î− ó−−ì −ëþ
è"¼þ³ - íþš− öëê ½"ìô - ±−îîêòþ¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï ½−−îî öí×í −ë® ó−−ì þ”ë ’−þê ö−ô−òë −ëþ
ï"õþ³ - êþ¬−−ò ð"ëê ñ"®ï ±"× óìòô þ”ë í¾ô −ëþ
ê"®þ³ - èþîëò¼ï−îñš ±"ôîð ñ"®ï ðñêîî þ−êô ëš¼− þ”ë öî¼ô¾ −ëþ
ð"®þ³ - ¬½¼õêðîëë ô"þ ñ"®ï þ¼èþ¼ëò−−îî ½ìòõ þ”ë óîñ¾ −ëþ
--------ð"−¾³ - −×ðþô þôêô ½"ìô - ó−òîñ½ô ñ"®ï ±−òêñ¼¬½êš ë−−ñ íðîí− þ”ë ó−−ì −×ðþô −ëþ

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

³ë¬ ë"− - èê¬½ò−ð öèþêô
ë"−¾ - ³õ® −òëþô ñ"®ï ëþ−ë [ëþ−ë −"þíô] ëš¼− þ”ë óíþëê −ëþ
è"õ¾ - ö³ò ³îþîêô ½"ìô - š"í−þê ð−ôñ³ - ê−ñ¬−êô ñ"®ï êþ−õ¾ öëîêþ þ"ë [−ôñ¾îþ−í] ö³ò −ëþ
¬"³ - êšêþš ±"ôîð ñ"®ï ½þðî¬ þ”ë ë−−ñ íðîí− −ëþ

׀
718-640-1470 -  להצלת בתי חיים באירופה- אבותינו
40∞-37∞ −−ò¾/öè¼þ èê¬½ò−ð  27∞-23∞ è−òîï èê¬òêô øòèòåå

. כח. מא: מח: נ. נא- חבורת ישראל ואורייתא

46∞-43∞ è−òîï μêîî¬−ô
()לשעבר בגמ"ח יוסף שלמה

זכרון לאה



גמ"ח להשאלת גמרות

 זכרון צבי ובריינדיל

לע"נ האשה החשובה מרת לאה ב"ר ישראל וועבער ע"ה

95 Division Ave. 718-384-4622

גמ"ח קאר סיעטס

לע"נ צבי ב"ר זאב דוב ע"ה – בריינדיל ב"ר יחיאל ע"ה

()אונטער דיערעש'ער ביהמ"ד

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 אווענט8:00  ביז7:00 מיר זענען אפען יעדע מאנטאג און דאנערשטאג פון
 ביטע צוריק ברענגן אלע קאר סיעט וואס מען האט ארויסגענומען דורך חנוכה.ב.נ

÷ñãééôéñàì

-

ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã

אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם ,חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק347-587-0906 .
זיך פארגענומען א דבר טוב לע"נ הרה"ק מריבניץ זי"ע וב"ה ראיתי ישועה
כולל ערב מהר"י ט"ב  -מתחילין בעז"ה הל' עבו"ז )יו"ד סי' קל"ט( ומקבלים עוד מספר מצומצם אברכים347-585-4567 ,
שוין ב"ה נאכאמאל דא צו באקומען!! הערליכע זיידענע פוילישע האנט געמאכטע גארטלעך ,אלע סייזעס ,פאר גאר גוטע פרייזן .רופט שוין ,347-406-6683 :ל.מ.
געווארן עוועיל .די נייטרא בחורים קעמפ בילדינג  -לאק שעלדריק ) 20שטובער( פאר די וואך שבת347-461-7867 .
געזוכט אינפא .צו באקומען אלטע אונגארישע דאקומענטן )] ,(birth certificates - marriage licenseחוץ די אונגארישע קאנסול[ ביטע רופט 845-537-1562
שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג" .מיט בליי"  $42 -א נאמען )מיר נעמען ק.ק .אויך אויפן טעלעפאון( .רופט מרת פריעדמאן 845-570-2905
צו פארקויפן א אויווען און א מייקראוועיוו )כמעט ניי( צוליב מופן ,רופט 347-512-3541
 - íð−ëê ³ë¾íגעטראפן א מזוזה ,בעדפארד/פלאשינג/פארק געגנט .רופט917-502-4803 :
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  1בעדרום דירה געאייגנט פאר חתן כלה ,רופט 718-930-7865
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  300ס.פ .אפיס אין ניי וומס"ב ,פריוואטע אריינגאנג .רופט718-496-8589 :
 - ë"½ôîîבעיסמענט סטאר/אפיס צו פארדינגען ,בעדפארד/פארק ,רופט 347-451-0520
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  150ס"פ אפיס ,לארימער געגנט ,רופט/טעקסט 845-659-2861
 - ë"½ôîîברענד ניי הערליכע  1בעדרום חתן כלה דירות צו פארדינגען ,בעדפארד/מורטל .רופט/טעקסט  917-474-8386אימעיל mhgnyinc@gmail.com
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א פורנישד דירה ,קאך ,מיט  2צימערן) ,נישט בעיסמענט( ביליג רענט917-627-6509 .
 - ë"½ôîîא גרויסע  2000ס"פ ביהמ"ד צו פארדינגען פאר אינמיטן די וואך ,רופט 718-490-9263
 - ë"½ôîîווערהאוז צו פארדינגען 1000 ,ס"פ .$2150 ,רופט/טעקסטBrooklyn Management 917-805-7879 :
 - ë"½ôîîהערליכע נייע  1אדער  2בעדרום דירות צו פארדינגען ,געאייגנט פאר חתן כלה ,טרופ געגנט347-909-2249 .
 - ë"½ôîîא  2בעדרום פורנידש דירה מיט דיינונג רום צו פארדינגען פאר  1יאר אין בעסטן געגנט347-946-4535 .
Looking to lease 4000 s.f. office space, ground floor or elevator a must. 347.985.0020 - ë"½ôîî
2 big rooms, 800 s.f. walk-in, Harrison/Penn area, available for Sundays, 347-786-2196 - ë"½ôîî
A brand new fully furnished ground flr. 2 br apt. great location, avail. for shabbos & short term. 347-566-1064 lv. Msg - ë"½ôîî
3 room furnished apt. for rent. Rutledge/Bedford. 718-384-1647 or 347-432-7701 - ë"½ôîî
A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: apartmentat816myrtle@gmail.com - ë"½ôîî
 - ë"½ôîî −−òהיכי תמצא פריוואטע אפיסעס פלאץ פאר  2דעסקס פאר בלויז  $275ביז  $375א חודש ,אפיס פורניטשער אינק347-853-9500 .
For sale: a private two family house in new Williamsburg area, lot is 20x100, - ë"½ôîî −−ò
brand new build, 20x55, ready to move in, kitchen appliances included, cellar also fixed up,
delivered vacant, please send your info by email: newwilliarea@gmail.com - only serious inquires
Bushwick - 5000 s.f. commercial space (on 2 floors) available on Jefferson St. $7500 a month. Call 914-906-0548
 - −½òêôצו פארדינגען א הערליכע נייע  4בעדרום דירה  Fanley Aveנישט סעק .8 .רופט 845-274-3726 :ל.מ.

 - −½òêôצו פארדינגען א  2בעדרום דירה ,סעק 8 .אקעי .וויזניץ געגנט .רופט 917-724-2186 :ל.מ.
 - −½òêôגרויסע  5בעדרום דירה  +פלעי רום צו פארדינגען אין די היימישע געגנט .רופט 845-274-2379
 - −½òêôצו פארקויפן א  town houseמיט א ליגעל טענענט  +בעיסמענט .גרייט אריינמופן ,גוטע פרייז ,גוטע געגנט845-262-0149 ,
 - −½òêôברענד ניי  7רום דירה 2100 ,ס"פ  300 +ס"פ בעיסמענט ,גייט זיין גרייט אין קומענדיגע חודש  -צוויי )סעק  8אקעי ליגעל  5בעדרוםס( 347-699-5684 ,ל.מ.
Monsey - House for sale, zoning 2 family, 19 Wolfe Dr. (cor. Summit) Spring Valley. 347-342-1055 l.m.
Monsey: For Rent Herrick Ave. 4 BR plus playroom/pesach kitchen, 2 porches. Call: 845-222-6244
 - Chestnut Ridgeצו פארדינגען א שיינע איבערגעבויטע  4בעדרום הויז  +פלעי רום אין די היימישע געגנט845-274-2379 .

 - îîêþèò−ôîñë/−"šצו פארדינגען א שיינע גרויסע דירה ,גרייט אריינצומופן ,סעק 8 .אקעי 347-382-0252 .ל.מ.
 - −"šצו פארקויפן א הערליכע נייע טאפ פלאר  6רומיגע דירה מיט א גרויסע בוידעם אין די  vineyardדעוועלאפמענט 845-249-8961 .ל.מ.
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
 - Tri State Sewerמיר שטאפען אויף טוילעטס -סינקס  -וואנעס ,sewer mains -א.ד.ג718-783-1000 .
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com.

א גראסערי אין ניי וומס"ב זוכט א פול טיים ארבייטער .רופט917-623-8270 :
Looking for a sales person, big potentials, salary + commission, experience in sales a plus. Call 347-436-7589 leave clear msg.

צו פארדינגען קרעדיט קארד מאשינען פאר געלט אקציעס וכדומה ,וומס"ב/ק"י .רופט845-418-3331 :
ספעשל :עטליכע נייע  braes chandelierווערט פון העכער  $2000קענט איר יעצט האבן פאר בלויז  $549אימעיל פאר פיקטשער/באשטעלען 654light@gmail.com
א פליישיגע  take outאין וומס"ב זוכט א יונגערמאן צו ארבייטן פול טיים ,גוט באצאלט347-699-4621 .
געזוכט א מאן צו ארבייטען אין א גראסערי ביים רעדזשיסטער ,פארנאכט שעה'ן ,רופט 718-530-4259
פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן רופט שלמה בריסק 347-743-2403
א געשיקטע טויגליכע יונגערמאן זוכט א סייד דזשאב ביינאכט שעה'ן .רופט718-557-7233 :
דערווארעמט אייך מיט אונזער בעסטע אויסוואהל פון סטיעם'ס און היטערס Midtown Camera 185 Lee
פארט איר קיין יוראפ אדער סיי ווי ארום די וועלט? Worldwide SIM cards & cellphone rental. 718-218-5000
בס"ד שטעלט זיך צוזאם א קבוצה ארויס צו מופן קיין מידעלטאון נ.י.
ווער עס איז אינטערעסירט .אדער האט סעקשאן  8אין מידעלטאון .ביטע רופט  845-372-6560אין לאזט
א מעסעדזש .אדער שיקט א אימעיל צו zichronyida@gmail.com
קען אייער זוהן זינגען אין איר ווילט הערן זיין שטימע  recordedמיט מוזיק? רופט י.ב .ווייס 347-768-2669

