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 �������������������   éëåãéùí    �������������������  

ä"åî ïàîèéá íäøáà ìàøùé á"ñîåå é"ð  ìàåîù øéàî é"ð  ä"åî ñééåå ïøäà ìàøùé á"ñîåå é"ð  

 ä"åîùèéååà÷øòá øéàî íééç á"ñîåå é"ð  ìàåîù ìàøùé é"ð  ä"åî øòöèéôù áééì 'éøà á"ñîåå é"ð  

ä"åî ùèéååà÷éæééà êåøá íééç á"ñîåå é"ð  áééì ïîìæ é"ð  ä"åî øòâðéæòìù øæòìà  é"ðô"á  

 ä"åîñééåå ïøäà  é"ðéñðàî  áééì àãåé é"ð  ä"åî ïàîãòéøô 'éáåè ÷éæééà ÷çöé á"ñîåå é"ð  

úøî øòöéðù  'éçúùá"ñîåå  
     å"éä áéåè ãåã ìàåîù ø"á  ìàåé é"ð  áøä èòîàñ àôéì è"åé é"÷ à"èéìù  

�����������������    èëàð êàåå    �����������������  

 ä"åî ìàåé ø"áäùî øòæééåå é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááøòììéî ùøòä íééç  é"ð225 Rutledge  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àãåäé ãâî8:00  

 ä"åî ïéîéðá ìàåîù íäøáàïòæàô é"ð  
               ø"á'éìà ìàéçé é"ð  

 ä"åî ç"åî úéááùèéååàáà÷àé ìàåîù ïøäà  é"ð66 Heyward  
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ÷éðôåæ íéëøáà8:30  

 ä"åî ìàåé ø"ááééì íééç ïééì÷ é"ð  ïúç  ä"åî÷òùèàìàô óñåé é"ðéúéáá , 38 Skillman  

�������������������     úåðåúç     �������������������  

â"äøä ùéìæééî ìà÷æçé à"èéìù  
            ìòäåà ã"áà  

øéàî íåìù é"ð   â"äøä õèéôù äîìù ìàåîù à"èéìù  

  íìåàáäùî ìàåéå  
אבקש ממעלתכם נא לקבלו כהזמנה אישית,  כללהזמנות  תיהיות שלא שלח ,לכבוד ידידיי היקרים הע"י

 שמואל שלמה שפיטץ     , וחשיבות יהי' לנו השתתפותכם, ולקבל פניכם מתוך שמחה בכבוד הראוי
ä"åî ñàøâ ãåã íééç é"ð  éååìàåå é"ð   ä"åî âøòáðééèù íäøáà é"ð  

  íìåàáìèñò÷ æåàø  
ä"åî âøòáðòæàø ïøäà êåðç íäøáà é"ð  øùà ìàåé é"ð   ä"åî ãìòôðéáåø äîìù é"ð  

  íìåàáô ñãøôàâé  
ä"åî ïøòèù àùåæ é"ð  ãåã é"ð   ä"åî ïééèùðòøà óìàåå ìãðòî é"ð  

  íìåàáìàèðòðéèðà÷  
ä"åî ïàøà øæòìà ïøäà é"ð  àãåé ãåã é"ð   ä"åî ùèéååà÷ùàî íééç óñåé é"ð  

  íìåàá ñééãàøàô ìçø úéá- é"÷ ן די באסיטויש א -  éã5:00 å ïøàô èòåå ñàáèééå/ ñàø
ñàø ãøàôãòá èùéð -  éã8:00 âéøäòâ ïøàô èòåå ñàá  

ê®−î èê¬òîï 

îñ½× ’ê  
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Nov. 23 ’½ôñ 
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#11-41  

 

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      

  

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

ïéèéâ/øéæð 

  :בנ  .זמ .טנ :בס  .גס

 Bedford Ave.   �  718.215.0460 774   "חתן שטריימל" ביי'שטריימל'  קויפט דעם'חתן'  א

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 5:40 
íôìí ±ò 6:52 

¹î½ ¾"þš öôï 8:40 
ê"þè 9:16 
íñõ³ öôï ¹î½ 9:41 
ê"þè 10:05 

³î®ì 11:42 
íñîðè íìòô 12:13 
íò¬š íìòô 3:14 

í¼−š¾ 4:32 
³"þ 5:45 



 

 נסיעה למקומות הקדושים אוקריינא פולין אונגראן רומעניא
 845-248-2912גאייגענט פאר חתנים פלעצער זענען באגרעניצט  ,ן מעזיבושישב"ק א - צוריק ה' וישב  - ארויס ד' וישלח פארט  

 

  

 

ééøò÷òá äöî øàîèàñ  - âðåìééèôà äøåú éðá    

427 Broadway Ave. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      

היימישע חסידישע אינגעלייט אין מיטעל יעריגע בני תורה, עס ווערט געזוכט 
  וואס זאלן עוסק זיין באפיות המצות.

~~~~ 

  עציעל עטליכע גוטע ערליי ארבייט ספ
  צופרי 11:15ביז  9:00פון 
 347-988-9842פאר אפליקעשאן רופט  - גוט באצאלט 

 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

    yweiss86@gmail.com/  347-717-4523היימישע דרייווער אין ארץ ישראל, גוטע און פארלעסליכע סערוויס,  ישראל ווייס 

    347-528-6398, מארגן מאנטאג בחנם פלעצער זענען באגרעניצט רופט פאר רעזארוואציעס NJטראנפערטאציע צום סאטמארע ביה"ח 

 845-422-3334הייבט און באשיינט אייער שמחה מיטן הערליכן באקאנטן זינגער חנני' ברוין, זייער ביליגע פרייזן 

 718-414-3955פון ארץ ישראל מיטצופארן אין אמעריקע, דארף קענען גוט ענגליש, עס ווערט געזוכט א גבאי פאר א חשובע רבי 

  347-903-0586פט: , רו240$פאר בלויז  Dash Cameraס'איז יעצט דא צו באקומען א גאר גיטע  - התורה חסה על ממונם של ישראל

 917-753-5242ופט די לייסענסד ריעל עסטעיט, חיים הערש ווייס ? רNJהאט איר/זוכט איר ווערהויז/אינדאסטריעל ספעיס אין 

2 magnificent oval, glass office tables to be given away for FREE for a period time. 718-486-2444 
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט., -בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  ים אראפנעמן די מזוזות,ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהי
 917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 

ë"½ôîî -   ס"פ  6000אground level  ספעיס צו פארדינגען, געאייגנט פארmedical facility :917-453-6017, רופט 

ë"½ôîî -  917-742-9179 ,גנטימארסי/לארמיער מידלטאון גע ס.פ. לי 200געזוכט צו דינגען א פלאץ פון בערך  

 −½òêô- Open House Today - 1:00 to 4:00 - 6 Sparrow Ave. Chestnut Ridge 10977  
3000 s.f. Privet house, - 5 Bedrooms, 4 bath, brand new kitchen, Finished bsmnt,  Call Mrs. T. Beer 845-548-2325 

 −½òêô- Immaculate homes in Chestnut Ridge and Airmont w/ income option, call Michal and David Jacobi 845.548.6999 

Investment properties in NY / NJ fix & flip / rental income at 30-50% off the value, text 914-627-9173 

−½òêô - FIRST TIME OFFERED! Two Brand New Luxury Town Houses Being Built in the Bluefield area, 845-729-9474 

−½òêô -  פאר (אונטערשטע שטאק טענעט)  שטאק'דיגע דירה  3ס.פ.  3600צו פארקויפן  בערךK720$  מוז האבן)K270$ 

 .לאזט מעס 845-274-3629נאר ערנסטע פאראינטערסירטע רופט:    ,חדשים 2גרייט צו קלויזען ווייניגער ווי קעש) 

/−ôê−ôMasada 2 -  בעדרום אפארטמענט צו פארדינגען פון  1אFeb 4  718-541-8542און ווייטער, רופט 

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

  845-694-5200האט איר שוועריקייטן צו באצאלן אייערע קרעדיט קארדס? רופט: 

SHEETROCK - We close any hole any size, sheetrock, spackle, paint, like new. CALL: "Patchman" 800.676.6187 

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 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

 646-926-0719, רופט: save up to 40%דורך אונז און  shipping? קויפט Amazon/Ebay/websiteפארקויפט איר אויף 

Motivated yingerman - took thorough course in accounting principles, QuickBooks & 

Excel- available part time 2-5 daily. betteraccounting@yahoo.com 

1107-404-late hours, 718 -,Stove, A/C  Same day Washer , Dryer ,Fridge  - Appliances RepairApplex   
‘Watch Polisher' needed for fast paced e-Commerce company in Williamsburg. 

Must have experience. Email resume to hr@alliancetime.com or call 718 484-1379 
HASC Center Direct Support Counselors:  F/T male direct support staff to work in Williamsburg 

Day Hab Program.  Competitive salary + benefits.  718-535-1937 or email hr@hasccenter.org 
Limited slots still available in Sunday program  for special needs children 

Is your child in need of a structured fun recreation program? 

Gym, outings, crafts, lunch and snack, transportation. Call: 917-407-7988 

 

Great opportunity! 
  .מאל א וואך $4 אוואך דורך זיין א טיטשער פאר א קלענערע גרופע 900 -$ 500פארדינט 
 Yeshiva degree + teaching qualifications (experience) ok!  

  ,מ'דארף קענען א גוטע דורכנישטליכע ענגליש
 347-689-0493ביטע רופט 

 

 

 
 

3:30 

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל     
  בית שני - ראדני                       

 


