
   éëåãéùí     
 ä"åîêééø øéàî ÷çöé á"ñîåå é"ð  íäøáà é"ð  ä"åî ïàîëééè éùé øéàî á"ñîåå é"ð 

 ä"åîïàîééð éëãøî á"ñîåå é"ð  äîìù ñçðô é"ð  ä"åî äèòî ÷ìòîù  é"ðéñðàî 

    ååèëàð êà      

 ä"åî éëãøî äùî ø"á óñåé ïøäàìøòô é"ð   ä"åî ç"åî úéááïøòèù ìøòá  é"ð77 Penn 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷ðéôñ44 ïòô  úéøçù8:15 

 ä"åî éåìä ìàåé ø"áéòùé' ñéåø÷ é"ð  ä"åî ç"åî úéááùèéååàìãðòî íäøáà  é"ð70 Ross #3-E 
á åúøçîì î"éøáäå ã"îäéá úéøçù øòîééì÷ ì"èé÷8:00 

 ä"åî á÷òé ìàøùé ø"á ÷çöéõéìëàø é"ð  ç"åî úéáá ä"ò øäòù ÷çöé íåìù23 Rodney 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå: úéøçù àøèééð7:40 

 ä"åî íåìù ø"á òùåé íäøáà ñçðôãðééøô é"ð  ä"åî ç"åî úéááïàîãòéøô éëãøî  é"ð100 Ross #1-E 
á åúøçîì î"éøáäå ã"îäéáèé÷" úéøçù ìèøåî ì9:00 

 ä"åî ìàåé ø"á éëãøîøòèìàåå é"ð  ïúçä"åî÷òãéåá ìàìöá äùî é"ðéúéáá , 570 Wythe #4-C 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù õéðæàøèñ9:00 

 ä"åî ùøòä øéàî ø"á íäøáàõèøàååù é"ð  ïúçä"åîìàâåèøàô ìàåîù éëãøî é"ðúéáá , î"à 1316 51st St 
áäå ã"îäéáá åúøçîì î"éøïòìå÷ñ 

     úåðåúç      
ä"åî ïééì÷ 'éìà é"ð ìàøùé é"ð ä"åî øòùéô òùåäé é"ð 

  íìåàáìàéøòôîéà
ä"åî משה בראךé"ð ראובן וואלף é"ð ä"åîאהרן גרשון ענגעל é"ð 

  íìåàáäùî ìàåéå
ä"åî  óñåé øùà 'éøàìà÷ñàã é"ð äùî á÷òé é"ð ä"åî øòééøá 'éìà øæòìà é"ð 

  íìåàáàâéô ñãøôúéèøôë ìá÷ì àð äøæçá åàá úåðîæä äáøäù úåéä

ä"åî äèàø ïøäà íäøáà é"ð ìàåé é"ð ä"åî ïàîøòëéæ àôéì é"ð 
  íìåàáéáö ñãøô

ä"åî øòâøåá ïøäà é"ð ìà÷æçé ÷çöé é"ð ä"åî ïééèùééð äùî ïåòîù é"ð 
  íìåàáìàèðòðéèðà÷

 áøäøòðèåø øéàî íééç à"èéìù óñåé é"ð ä"åî éòùé' ïàîééð øéàî é"ð 
  íìåàáìèñò÷ æåàø

 áøäé÷ñøòååè øéàî ÷çöé à"èéìù ùøéä éáö é"ð  áøäõéååøåä ìëéî ìàéçé à"èéìù 
  íìåàá íééçä øåà- ô"á

 â"äøäâøòáðòèèàø ÷çöé éåì à"èéìù 
              ì"öæ òååòæà÷'î ø"åîãà ÷"ë ïá 

éåìä ïøäà äùî é"ð    â"äøäøòððéö ïåùîù à"èéìù 
                               à"èéìù ìàéøáâ éòèð ÷"ãáà ö"äâä ïá  

  íìåàá àãìàâ úøèò- ô"á

 

די הייליגע ספר ׳בת עין׳ ווערט יעצט פריש איבערגעארבעט מיט  -   איינמאליגע געלעגנהייט
יט פון פאראייביגן $ האט איר א געלעגנהי360ביאורים והגהות און וועט ערשיינען  בקרוב. פאר בלויז 

אייער נאמען אויף א פרשה, וואס דער זכות פונעם צדיק וואס האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער 
 און האט דערפאר אזויפיל געשטרעבט צו דרוקען זיין ספר איז מסוגל לכל הישועות.

 ר"ה) ״נודרין  ונודבין לנשמת הצדיקים כי הצדיקים ממליצים על צאצאיהם״  (בית יוסף הל'
  א צדיק בלייבט  נישט שולדיג  917-586-5465פאר מער אינפארמאציע רופט 

 ~וויכטיגע מעלדונג!~
  הרה"ח ר' יצחק אייזיק ווייס הי"ודער ממונה פון מרן הגאב"ד הרמ"א פריינד זצוק"ל 

  .ביז מיטוואך וישלח הבעל"טגעפינט זיך יעצט דא אין וומס"ב 
וערן געבענטש די אלע וואס ווילן זיך נאך באטייליגן מיט נדבות פאר מוסדות רמ"א און ווילן ו

 718-316-0588בשליחת מרן זי"ע קענען זיך ווענדן צום ממונה הנ"ל אופן טעל. 

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

 718-298-3777 .. די קומענדיגע שיעורים וועט זיך אנהייבן אי"ה א' וישבאון נאך.. געהאלפן געווארן

ìñ¾−î èê¬òîï 

îñ½× ’− Nov. 22 ’½ôñ 

#12-49 

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  
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 ~מעגא שיך סעילטאג4~
  אלע מענער און קינדער שיך

 Sale 15% -20% - 25% Off 
 excluding SAS        7:30ביז  11:30פון זונטאג ביז מיטוואך פון 

  718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 
 917-837-6374ן א סעריע שיעורים אין כללי הדקדוק פאר מתחילים, פארגעלערנט גרונטליך און קלאר. רופט: עס גייט אי"ה פארקומע

 2131עקס.  718-963-1212א מוסד אין וומס"ב זוכט א טרענספארטעישן מענעדזשער. ביטע רופט: 
Plumber - Looking for experience plumber, also looking for a helper, 

must have 2 years experience. Great pay. Call 718-388-0187 / 917-681-4836 
Licensed therapist, successfully treating OCD an anxiety disorders. few slots avail. Select insurance Accepted, 718-634-7448 x 5 L.M. 

  ל.מ. 718-387-4701אווארפן, שבע ברכות, בר מצוה, וכדו', מיט/אן עסן. ביהמ"ד אברכים זופניק קו' ב' עוועיל. צו דינגען פאר ב

ë"½ôîî -  347-380-3927רופט  .בעדרום דירה 3געזוכט צו קויפן א

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

ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom chuson kallah apt. For rent, Pulaski, call/text: 718-930-0810 
ë"½ôîî -  בעדרום דירה לכתחילה א  5געזוכט צו דינגען אduplex  ל.מ. 917-426-3912בעדרום דירה,  4אדער גרייט צו טוישן מיט א  
ë"½ôîî -  347-731-0630פאר ישיבה/ישיבה בחורים רופט:  בעטן צו פארדינגען 4פריוואטע שטוב מיט עקסטערע אריינגאנג מיט 
ë"½ôîî - 1-2 desk  :347-266-7652צו פארדינגען אין א שטילע אפיס פארק פלאשינג געגנט רופט 
ë"½ôîî -  347-775-1689רופט:  .וואכן פאר א גרויסע משפחה 6מיר זיכן דרינגעד א דירה פאר 

JERSEY CITY  - DISCOUNTED OFF MARKET PROPERTIES text 914-627-9173 
Tuxedo, NY - 52 rolling acres with approvals for religious & institutional use for 3000 seat hall, plus existing house 
and more. Only 20 miles from NYC. $5.5M Contact Deborah Warner 917-612-5682 & Jude Dayani 917-446-4269 

 −½òêô-  ס.פ.  4000צו פארקויפןTown house  845-262-0371רומיגע דירה נעבן סאטמאר ביהמ"ד רופט:  5מיט א ליגאל 
 −½òêô-  צו פארקויפןbrand new  up & down  אויףRt. 306 :845-262-8322, מיט א בעיסמענט. רופט 

Monsey R15 A - 914-643-3666ט צו פארקויפן. שטילע געשמאקע גאס. הויז מיט פריוואטע לא -  סעדל ריווער בית רחל געיגענט 
Chestnut Ridge - A luxury custom brick colonial for rent, privacy, in ground heated pool, shul. Michal 845-548-1942 
Chestnut Ridge -  בעדרום פריוואטע הויז צו פארדינגען + בעסמענט און גאראדזש, אויף  3שיינעJacqueline  ,3  ,ביה"כ, גרויסע פארטשpool .845-352-4686, גרויסע פראפערטי 

Green Hills Estates -  הערליכע גרויסעluxury  .347-699-5662הייזער פאר שבתים/ אינמיטן וואך 
èþîëèò−ôîñë -  א גרויסע נייעluxury  347-452-3273 ט.בעטן צו פארדינגען פאר שבתים אלעס צוגעשטעל 30הויז מיט

ó−ñ¾îþ−  -  011-972-52-765-9745צו פארדינגען אויף טעג/שבתים/וואכן, אלעס צוגעשטעלט, רח' נחמי', פאר בילדער רופט:  בעטן) 3(רומיגע דירה  2שיינע נייע

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
Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400 
Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

 347-661-6200, כמעט נייע, גוטע פרייז רופט: office desk, cabinet files, chairsצו פארקויפן, 
גוטע ביזנעס אינוועסטמענט געלעגנהייט פאר די ריכטיגע שותף, אויך דא פלאץ פאר איינעם צו זיין 

involved  פאר די ריכטיגע מענטש, גאר גוטעpotentials,  :לאזט מעס. 347-946-1512רופט  
LAWYER   Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080   מיר רעדן אידיש 

Business loan up to $1M and personal loan up to $150K 516-234-7845 קאל ישראלי 
8021-930-microwave convection, 347 –dryer  –washer -stove  - fridge - MH Appliances Repair 

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

 אר מענער און פרויען, מיט א שאיפה צו מצליח זיין, דורך טוען די ריכטיגע השתדלותגעאייגנט פ
 לאזט מעס. 347-559-8293א ספרים געשעפט אין וומס"ב זוכט אן ארבייטער פאר ביינאכט שעות. גוט באצאלט. רופט: 

Need a loan for business or personal use, or a down payment for a house?  We can get it for you 
by raising your overall credit limit with 0% APR for up to 21 months. Call now: 212-256-1272 

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   
 ,Requires Multi taskונגערמאן פאר פול טיים אפיס ארבעט, דארף זיין מסודערדיג, י א אפיס אין וויליאמסבורג זוכט א פלייסיגע

Data entry, Basic Computers אימעל רעזומעי/אינפא. צו: אין ליעב האבן צו ענדיגן א זאך .hroffice11211@gmail.com 
For sale: Almost brand new heavy duty high-low (forklift), excellent condition. 347-661-6200 

 


