
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 −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

 ä"åîùèéååà÷øàî áééì á÷òé á"ñîåå é"ðùøòä íééç é"ð  ä"åî øäòù ÷çöé íåìù  é"ðé"÷ 

 ä"åîì÷ðòøô òùåé íäøáà á"ñîåå é"ðïåòîù ìàåé é"ð  ä"åî  ìùøòäâ"øá øòöèéôù  é"ðé"÷ 

    íåéä úéøá      
ä"åî שמעון ישראל  ø"áìàåîù בראך é"ð  ä"åî ïúçøòáéåèù ÷çöé é"ð   ÷éðôåæ íéëøáà úéøçù8:45 

    èëàð êàåå      

 ä"åî íçðî ø"áéîçð ìàåîù' ùøéä é"ð  ä"åî ç"åî úéááøòâøòáöøòåå äîìù  é"ð198 Wilson # 1-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå øàåôîä úéøçù øòôåä7:15 

 ä"åî çñô ø"áàãåé ïäà÷ é"ð  ä"åî ç"åî úéááøòëééøèñò ãåã ïøäà  é"ð158 Ross 
îäéáá åúøçîì î"éøáäå" ã úéøçù ÷éðôåæ íéëøáà7:00 

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

ä"åî øòâøòáðééåå ÷çöé óñåé é"ð - ïàãðàìãåã øéàî é"ð ä"åî ùèéååàáòì íäøáà é"ð 
  íìåàáìàéøòôîéà

ä"åî øòðæàø éåìä 'éòùé ïøäà é"ð äðåé é"ð ä"åî ïééèùøòáìéæ øéàî äîìù é"ð 
  íìåàáäùî ìàåéå

ä"åî øãðñëìà ùèééã é"ð  ìàåîù ìàëéî(éìàåîù) é"ð ä"åî ìòãðàñ íééç äçîù é"ð 
  íìåàáìèñò÷ æåàø

ä"åî ãìòôðéøâ ïúð ìàåîù é"ð- é"÷ íééç é"ð ä"åî ïäë ïéîéðá ïøäà é"ð 
  íìåàáàâéô  ñãøô

ä"åî סף ישראל גרינפעלדיוé"ð חיים נפתלי הירצקאé"ð ä"åî ישראל בלוזנשטיין é"ð 
  íìåàáìàèðòðéèðà÷

ä"åî ùà÷øàô óìàåå ïîì÷ é"ð ãåã 'éìà é"ð ä"åî ùèéååà÷øòá 'éìà ñçðô é"ð 
  íìåàá íééçä øåà-  ô"á1824 53rd St.

 כלה הכנסת
  יתומה

קומענדיגע וואך דינסטאג י"ב כסלו קומט פאר א  - רחמנים בני רחמנים
$ 13,600און עס פעלט זיך נאך אויס חתונה פון א כלה א יתומה אין ירושלים, 

בהמלצת הגאב"ד עדה"ח שליט"א והרה"צ ר' יעקב מאיר  להוצאות החתונה,
אדער שיקן צו:  011-972-53-318-8072שכטר שליט"א. צו מנדב זיין ביטע רופט: 

 43rd St. Brooklyn NY, 11219 (718-436-1468) 1521אפיר משפחת פ

   מו"ץ בקרית יואל יוסף צבי בן שרה סופרנא להתפלל ולבקש  רחמים עבור הרה"ג 
 לרפו"ש שזקוק לרחמי שמים מרובים

זוכט א היימישע  )212-493-3636("תפילת רבים" טעלעפאון האטליין  -  אבינו מלכינו שלח רפואה שלימה לחולה עמך
  אז micחסידישע ווארימע ביהמ"ד מיט עטליכע מנינים שחרית מנחה מעריב טעגליך וואס איז גרייט אריינצולייגן א 

 תזכה למצוות - 845-418-5010רופט:  .חולי ישראל זאלן קענען מיטהאלטן די תפילות טעגליך 5000איבער 

תורת הנפש האטליין שע"י הרב וואלף גליק שליט"א מארץ ישראל,  לתועלת הרבים! -חדש 
  ווי מען קען הערן טעגליך הצלחות פון אידן וואס האבן בס"ד געהאלפן אנדערע,

 718-298-3777די וואס זענען ב"ה געהאלפן געווארן. און פון 

èê¬¾þ¼òêð ê®−î 

îñ½× ’ï Nov. 19 ’½ôñ 

#12-47 

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  



 

 −ëþñêîô¾ ¹½î− ë" þ−ë® −ðêëê½ ð"ëê ñ"®ï þ¼ñ¾þ¼í - ó−ñ¾îþ− - ð"òþ³  
−ëþ óîñ¾ öòìñê  þ"ëöî¼ô¾  ñ"®ï íõ− −îñíëê ½−êîñ ¬½ ð"– ðîôñ³ −®òíë"–  ñ¾ê −þõ ½"ìô– ð"õþ³  

 -------------  
 −ëþ−ñ³õò šì®− ë” þöþíê ñêõþ  ¼ñ−¾¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼ñõõêòš -  íþîòôí −òš ½"ìô - ë"ò¾³  

 öèþêô èê¬−−þõ- îñ½× ’ì  

 −ëþóìòô ñ"®ï îòþîõ½ -  íô×ì ³îë−³ò ë"ñ ½"ìô - ð"³  
 −ëþíìô¾ ë” þšì®−  íê®−ò−îî −ô×ìô ñ"®ï î¬ê®îñ - è"×³  

 −ëþîí−ñê ë [ó¾ ñ¼ë]” þöþíê íðîí−  êôñ¼ìô ñ"®ï -   í"ô³???  
 −ëþðîð öòìñê  þ"ëšì®−  ¼−ñê¬−ê −ô×ì −ñîðèô ñ"®ï −ôþš -  è"ò³ (’ïë ê"−î)  
 −ëþóíþëê ë” þ’−þô¾  ö−ôêšñ−ë ð"ëê ñ"®ï - ï"ò³  
 −ëþšì®−  êšêþšô ñ"®ï -  ñ−¾¼í þ"þ ð×ò - î"¼³  
 −ëþë−−ñ ô ñ"®ïþ−ôðêñ  - ê"õ³  
 −ëþöþíê −³ë¾ ë” þšì®−  ±−ò×¼þ ,±−¬½îþõ ð"ëê ñ"®ï - ï"š³ (îñ½× ì"×ë îê öî¾ì ’ñë ê"−î)  
 −ëþþ½−ê ñêþ¾− ë” þóíþëê ) š½ò−õ ð"ëê ñ"®ï −þêô (šêðþêîîêò -  ê"¾þíôí ð×ò - ¬"×š³  
 −ëþšì®− ë” þ’−þê íðîí−  ê¬¾îš −ô×ìô ñ"®ï öîëò -  ³ôê ö−ð ½"ìô - ï"ôš³  
 −ëþ¼¾îí−  ëî¬½îèîêô ñ"®ï -  ö−®þêšï ð"ëê ëêï ñêõþ ’þ ö³ì -   
 −ëþñê−þ³× ë” þëš¼−  êšñê½ ¼¬êô ð"ëê ñ"®ï - ¬"òš³ 

 −ëþ−×ðþô  þ"ëëš¼−  êþêþ−õ ð"ëê ñ"®ï öîñíê® -  ±−ñôî ±−®ô ½"ìô - ¼"š³  
 −ëþþ¼ë ëîð ë” þñ−îî−−õ êèþ¾ −þîê ) èþîë¾¼þõô ñ"®ï (ö¼õôê¬¾ -  ëî¬ þêë ½"ìô - ¼"š³  
 −ëþ−ñ³õò  ëîëñô ñ"®ï þ¼èò−¬¼ - ð"¼š³  
 −ëþñ−ô¼ñ þ¾ê  þ"ëóíþëê  ö−ñêè ð"ëê ñ"®ï −îî¼ñ- ê"−þ³  
 −ëþóíþëê  þ"ë −ì šì®− ½−òî¬ô ñ"®ï −šì®− öí×í -  íòîí× ³î®ô ½"ìô - í"×þ³  
 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þñ−îî−−õ ñêšïì−  êòñ−îîë ô"ô ñ"®ï - î"×þ³  
 −ëþóíþëê í¾ô ë” þðîð ¹½î−  þ−ô ,ñ−¬¼ï ð"ëê ñ"®ï ¬ðê¬¾ò¼ï−−ê - ï"×þ³  
 −ëþöþíê ë" þ−×ðþô  ñ−ëêòþ¼¾¬ô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ - ë"ñþ³   
 −ëþö−ô−òë ¹ñêîî ëêï ë”þ ñêîô¾ ðîð ðñ¼õò¼ôîñë  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï - ï"î¬/ì"ëí ð×ò  - í"ñþ³  
 −ëþë−−ñ íðîí− ë” þóîñ¾ þ−êô öî−þîè öí×í - šê¾−ñê×−ô ð"ëê ñ"®ï ±−ñ¼þêš - í"ôþ³  
 −ëþóîìò þ¼ëîð ë”þ ¹½î− šì®− îêô ñ"®ï öíê½þîê−ò¾î ¾¬−þ - î"òþ³ 
 −ëþöôñš  êšêþšë ô"þ ñ"®ï ðñêíò−−þ -  ó−ô¾ñ þîê ð×ò - ê"¼þ³  
 −ëþðîð ë" þóíþëê  ’−þèñîë −òëþ ¾êþ ñ"®ï îòêõ−õ -  ðîõêí ñ−¼ô ½"ìô - í"õþ³  
 −ëþ−×ðþô ë” þñ−îîòêï ñêîô¾  ê¾þêîî ±"ôîð ñ"®ï ¾−õõ¼ñš - ®"þ³  

 -------------  
 −ëþðîð ½ìòõ ë” þêšñ¼ô¾ ñêîô¾  ñ"®ï (öê¬½êë) - ë"¾³  
 −ëþðîð ë” þñêîô¾  îîê¾¬ê×ê½ô ñ"®ï ö−−¬¾òþêë -  ðîð −ð½ì ½"ìô - è"¾³ 

å øòèòå  èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞53-∞64     èê¬−−þõ è−òîï ∞38-∞58        š"ë¾ è−òîï ∞42-∞51  

  .Lee Ave 188 בעקעריעונג 
 קומט אריין יעדן דאנערשטאג פאר אונזער היימישע געשמאקע טשאלאנט מיט קישקע.

 און נאך. doughnutsווי אויך האבן מיר היימישע וואסער חלה, ספעלט חלה, 

פראבירט די נייע אינליין  ? זוכט איר די הדרכה פאר הצלחה?Amazonווילט איר אנהייבן פארקויפן אויף 
  ,www.amazsimple.com,   support@amazsimple.comקורס אויף היימיש אידיש מיט פילע אינפארמאציע. 

 געאייגנט פאר מענער און פרויען, מיט א שאיפה צו מצליח זיין, דורך טוען די ריכטיגע השתדלות

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
א אינגערמאן אין ארץ ישראל איז גרייט צו זיין  מאכט איר חתונה? דארפט איר א ישועה?

אייער שליח מיוחד צו אויסזאגן פאר אייך גאנץ תהלים אין מירון און מתפלל זיין פאר אייך ביי 
 718-841-8626פרטים רופט: די ציונים הקדושים אין צפת און טברי'. פאר מער 

  718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

  917-809-4805א גרויסע אויסוואהל פון סופרי סת"ם מומחים ויר"ש מאה"ק, מען קען באשטעלן ספרי תורה, ערנסט אינטערעסירטע רופט:  למהדרין ביותר

 718-782-3138קרית טאהש אויף שב"ק  * לס' לך אתננה ולזרעך * צוריק אי"ה מוצש"ק נאכן געזעגענען, שמחת בית רבינו: באס קיין 
 347-699-0249המ"ד אין ווס"ב מיט א סעיף זוכט צו בארגן א ספר תורה, אפי' נאר פאר א קורצע צייט, רופט יא ב

  718-887-9114ללימוד בהתמדה, לקבל אפליקעשאן  (לכתחילה חברותא)מוכן לקבל עוד שני אברכים מצוינים  - כולל חצות בבית רבינו זי"ע

Business loan up to $1M and personal loan up to $150K. 718-598-4301 קאל ישראלי   

  2131עקס.  718-963-1212א מוסד אין וומס"ב זוכט א טרענספארטעישן מענעדזשער. ביטע רופט: 

 íð−ëê ³ë¾í -  718-782-2207ערשטע טעג סוכות אין ביהמ"ד הגדול ראדני רופט: (מיט א נאמען) ווער עס האט בטעות גענומען א טלית 

íð−ëê ³ë¾í  -   ווער עס האט געטראפן א פעקל סטעמפס אין אfolder   :917-803-5715ביטע רופט 
ë"½ôîî -  347-380-3927 :רופט .בעדרום דירה 3געזוכט צו קויפן א 

ë"½ôîî - Office spaces for rent. Brand new, 10ft. Ceiling with windows, separate entrance. For more info. call: 718-522-5512

ë"½ôîî -  :לאזט מעס. 347-314-1070צו פארדינגען א בעיסמענט פורנישד חתן כלה דירה רופט/טעקסט 

ë"½ôîî - Beautiful BRAND NEW 2 bedroom furnished basement apartment ready to move in, please call 347-762-4215 
ë"½ôîî -  לאזט קלארע מעס. 347-452-6181 (דארף האבן קלארע פלאן אויף נאכדעם)יאר ליעס,  2דירה צו פארדינגען,   .בעד 3הערליכע גרויסע 

 −½òêô-  + הערליכע גרויסע  דירהattic   845-206-9244 (אן בעיסמענט)פארטשעס, פריוואטע הויז, כמעט פארטיג  2ס.פ.   2200צו פארקויפן 
 −½òêô-  א הויז צו פארקויפןspring valley 845-659-0210ס.פ.  רופט:  6500לאט סייז  ,גנטיגע 

Monsey R15 A -  914-643-3666הויז מיט פריוואטע לאט צו פארקויפן. שטילע געשמאקע גאס.  -  געיגענטסעדל ריווער בית רחל 

Monsey/Olympia - For sale, 6-9 bedrooms 4 bath. w/ finished basmnt. Shainie Kovitz lic. Re. assoc. broker Dira Homes 914-329-1958 
Chestnut Ridge - A luxury custom brick colonial for rent, privacy, in ground heated pool, shul. Michal 845-548-1942 

ó−ñ¾îþ− -  .011-972-53-315-3890שיינע הערליכע גרויסע דירות צו פארדינגען פאר טאג/וואך/שבתים/חודש, שטרויס  

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

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

8021-930-microwave convection, 347 –dryer  –washer -stove  -fridge  - MH Appliances Repair 
 sellallpoints@gmail.com -  845-206-9574פוינטס.  American Airlines / Alaskan Airlines / SPG / Chaseגעזוכט צו קויפן 

Locksmith -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts  5608-520-347, א.ד.ג., רופט: נ. סאנדעל

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

Looking for Chassidesha Yingerman to take care of a special needs boy in the morning from 7-9 nice pay. 718-408-5401 

Loans for all your personal/business needs. 0% APR for 12 - 21 months. Call now: 212-256-1272 

פיילס, פאוסטערס, בראשור'ס, לוגו'ס, סיינס, עד'ס,  graphicטויזנטער הערליכע 
פון הונדערטע קאמפיינס, צו באקומען אפענערהייט, . קונטרסים, ביכער און נאך

 געאייגנט פאר גראפיקער און דעזיינער.
   graphicfiles1@gmail.comאדער אימעיל:   ,718.938.3587 רופט:

אויך געאייגנט פאר מוסדות התורה
 

  אבותינו

1470-640-718 
 −ëþ’−³³ô ë” þ−ò−½  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï- ê"−³ 
 −ëþðîð öòìñê  þ"ëšì®−  ¼−ñê¬−ê −ô×ì −ñîðèô ñ"®ï −ôþš-  è"ò³ (’ìë ê"−î) 
 −ëþ  þ"ëðîð 
 −ëþ−×ðþô ë” þë−−ñ ’−þê  êòñ−îî −ñîðèô ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ (èþ¼ë½è−òêš)- ð"−š³ 
 −ëþöî¼ô¾  ¾−ñêšô ñ"®ï ±"× öí×í- ê"ñš³ 
 −ëþðîð ¹½î− ë” þšì®− óíþëê 
 −ëþñêñ®ë ë” þ öêôõ−ñ ¬"î− ¼−ñîõêš ð"ëê ñ"®ï ±"ô (¬"î− ³¾îðš)- ë"®š³ 
 −ëþþ¾ê ë” þþïî¼ ñêþ¾−  ðêô ð"ëê ñ"®ï ñíêîî- ê"þ³ 
 −ëþðîð ½ìòõ ë” þëêï  ö−š−ë ð"ëê ñ"®ï- ð"ñþ³ 
 −ëþöî¼ô¾ í¾ô ë” þ −ë® ñêî− ¼þî−ð ð"ëê ñ"®ï í¬êþ (¬½îì)- ì"ñþ³ 
 −ëþöþíê ë" þ½îô−òîñš öôñš  êšêþšô ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí (¾ô¾î þîêô)-  ë"ôþ³ 
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íñîðè íìòô12:12
íò¬š íìòô3:15

í¼−š¾4:35
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חברת מספקי מזון

  718-907-1950

/àî÷ àáá ïéèéâ 

: • : • :יארצייטן     : • : • :


