
   éëåãéùí     
 ä"åîñééåå íééç  é"ðé"÷  á÷òé é"ð  ä"åî ïàîãòéøô óñåé ïåéöðá á"ñîåå é"ð 

 ä"åîãìòôðéøâ äùî á"ñîåå é"ð  íìåùî á÷òé é"ð  ä"åî øòâøòáðééåå ùøòä ìàéúå÷é á"ñîåå é"ð 

    íùä úàéø÷     

ä"åî  ùøòä ïøäà ø"á äîìùïðàîééä é"ð    à÷ðéôñ190 ôòé÷  úéøçù9:15 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ìàåé ø"á éëãøîãìàâ é"ð  ä"åî ç"åî úéááùèéååàáà÷àé 'éòùé ïåéöðá  é"ð307 Hewes 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåúéøçù áàä éîçø 8:30 

 ä"åîéîøé ïøäà'  ø"á ìà÷æçé äùîïòôøà÷ é"ð ä"åî ç"åî úéááãìòôðéøâ øéàî  é"ð529 Flushing (cor. Lee) 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ñðòãøàâ éì ì"èé÷8:00 

 ä"åîéøà øæòìà'  ø"áéòùé'  íåìùïééèùøòáìéæ é"ð ä"åî ç"åî úéááïøòèù óñåé íåìù  é"ð360 Marcy 
"éøáäå ã"îäéáá åúøçîì î úéøçù øòôåä øàåôîä7:45 

 ä"åî ÷çöé íééç àãåé ø"á øæòéìà äùîïééèùðéáåø é"ð  
Grand Collision                                   

ïúçä"åîïéåøá óìàååé"ðéúéáá , 804 Bedford #3-A 
 åúøçîì î"éøáäå úéøçù ì"ðä úéáá7:30 

 ä"åî ïäëä íåìù íééç ø"á ìàåé øùàïäà÷ é"ð ïúçä"åîïàîììàô øéàî íäøáà é"ðéúéáá , 120 Walworth 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷ðéôñ44 ïðòô  úéøçù8:30 

 ä"åî ìàåé ø"á ÷çöéïàôùðòñ÷éá é"ð 
  347-645-5881ספק 

ïúçä"åîïäà÷ ìôîéâ éëãøî é"ðéúéáá , 195 Ross 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ÷éðôåæ íéëøáà8:00 

     úåðåúç      
ä"åî âéö éáö éìúôð é"ð íçðî ìà÷æçé é"ð ä"åî ïééèù êåøá ìàøùé é"ð 

  íìåàáìàéøòôîéà
 áøäêéìîééä éåìä 'éìà äùî à"èéìù áåã øëùé é"ð áøä õ"ë ïøäà ìàøùé à"èéìù 

  íìåàáäùî ìàåéå
îæäì éððä éðà íâ.ì"æ 'éîøé äùî 'ø â"äøä éðá úá 'éçúù éúãëð éàåùðì ééãéãéå ééáåø÷ ìë úà ïé 

äáäàá íëéðô ìá÷ì äëçîä - øçùä éøøåòî ë"äàø íéåáìèééè ìàåîù '÷ä 
ä"åî אברהם חיים מאטצעןé"ð אלכסנדר דודé"ð ä"åîשלמה לייב פארקאש é"ð 
  íìåàáñòìòô ïãéò

áøä ùèééã éëãøî àãåé à"èéìù  'éáåèáàæ 'éìãâ é"ð ä"åî ùéô ñçðô é"ð 
  íìåàáàâéô ñãøô

 áøäøòâøòá ïîçð òùåé à"èéìù äùî é"ð ä"åî  íéøôà óñåé øîúéàñééåå é"ð 
  íìåàáìòðòðèéèðà÷úéèøôë úàæ ìá÷ì àð åãáàð úåðîæä äáøäù úåéä

ä"åî  ùøòä äîìùãåã ø"á ïééèù÷ò é"ð ìàåé äùî é"ð ä"åîðî ïåéöðá íçá÷òé ø"á ùèéååà÷öéà é"ð 
  íìåàáìèñò÷ æåàø

ä"åî  éëãøî êåøáà"àøá øòâøòáãìàâ é"ðãåã ìàåîù é"ð ä"åî ïàîøòáàä íééç é"ð 
  íìåàá íééçä øåà- ô''á

ä"åî ùèéååàìà÷ñàã ïîçð øãðñëìà é"ðàãåé á÷òé é"ð ä"åî íéåáøòáìòô ÷ìàô òùåé é"ð 
  íìåàá àðøàùè úøèò- ñðàîé

 ביהמ"ד תולדות יהודה ד'תלמידי סטוטשין
  מידת האמת" -מידת יעקב " בענין יתקיים השיעור שהיוםהננו בזה להודיע 

 .Walworth St 12בבית מדרשינו  -בערב  9:00בשעה  - מורינו הגה"צ שליט"אע"י 

  הע" יואלשל האברך החשוב  היארצייטי"א כסלו חל  היום - מודעה ובקשה
 והיות של הניח זש"ק נא להדליק נר וללמוד לע"נ סאנדעלבן ר' שמחה חיים נ"י 

 רוני לוי שליט"א הרבהננו להודיע שהגה"ח המקובל  - ברוך הבא בשם ה'
 וגם מומחה גדול להסיר עין הרע ע"י 'בליי' -מומחה גדול בחכמת הפרצוף ובקי ברזי שמות בני אדם 

 718-909-7534פאר אפוינט. רופט:  -  .Bedford Ave 480 וקרבב 10:00שעה מיקבל קהל היום 

ילקוט ענינים נפלאים  "עמוד צלותהון דישראל"גרייט צום דריק הספר הנפלא  - גאלדענע געלעגנהייט 
מעמוד עבודה והחסד מרן הקוה"ט (מלוקט מספריו, מקורביו, ומשמשים בקודש) בעבודת ה' ועבודת אהבת ישראל, 

 347-786-4620מפרסם צו זיין א עובדא מעבודת השם אדער צו קויפן זכותים אונעם ספר רופט: מ'טאהש זי"ע. 

  םביי מארגן דינסטאגמדת טוב ומטיב רחמנים קומט ארויסווייזן אייער  אידן
  ר' פנחס זעליג פערלמוטער הי"ובבית ידידינו הרה"ח  מסיבת "היטב איטיב עמך"

107 Skillman St #5-B וועט השי"ת אייך מיטיב זיין מיט אלעם גוטן ובזכות זה

די הייליגע ספר ׳בת עין׳ ווערט יעצט פריש איבערגעארבעט מיט  -   איינמאליגע געלעגנהייט
$ האט איר א געלעגנהייט פון פאראייביגן 360ביאורים והגהות און וועט ערשיינען  בקרוב. פאר בלויז 

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

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

  212-493-3636. #2שיעור השבוע ע"י הרה"ג מלובלין  -  #1מניני שחרית מנחה מעריב  liveפאר חולי ישראל לרפו"ש, מיטצוהאלטן  "תפילת רבים" האטליין

ìñ¾−î èê¬òêô 

îñ½× ê"−Nov. 23 ’½ôñ 

#12-50 

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 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
של קדושים וועט זיין אייער פערענדליכע שליח א חשובע אינגערמאן ת"ח ובנם  מאכט איר חתונה?

ביום החופה אויסצובעטן פאר די הצלחה פונעם נייעם זיווג בכל מילי דמיטב ביים ציון פון וואונדערליכע 
 929-287-0159פועל ישעות הרה"ק מריבניצער זצוק"ל. ביטע פארצייכענט אייך די נומער 

 היוז סט. רעג. פרייז 152עקספיערנס שערער אין ביהמ"ד סיגוט  דורך אן 9:30ביז  8:00שערן יעדע נאכט פון 
  ל.מ. #3 718-438-5040ביטע רופט  ,א ישיבה אין קאנארסי זוכט א יונגערמאן צו לערנען מיט א בחור

כולל איז גרייט אנצונעמען געציילטע יונגעלייט פאר פארמיטאג, 
 718-635-3781לימוד בו"ח, גאר גוט באצאלט. רופט 

 2131עקס.  718-963-1212מוסד אין וומס"ב זוכט א טרענספארטעישן מענעדזשער. ביטע רופט:  א
Licensed therapist successfully treating OCD an anxiety disorders. few slots avail. Select insurance Accepted, 718-634-7448 x 5 L.M. 

 ומצוה גדולה יחשב 347-486-0727וען פאר סאטמאר כולל ווילאמסבורג. ביטע רופט געזוכט את נדבן אדער פאר ביליג א מיני ו
 718-764-2273רוטס א טאג, גוט באצאלט, פעקסט  4היימישע מוסד אין ווס"ב זוכט א באס דרייווער, 

 845-490-9854א באקאנטע חשובע ארגענעזאציע זוכט א פאנדרעיזער, גרייט צו טרענירן, רופט 
  347-693-0942א בהמ"ד אין ניי ווס"ב צו פארדינגען פאר חנוכה מסיבות, רופט  -מסיבת חנוכה 

 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום
  AM9:00 190 Wilson #A-8אג פון אפען יעדע ט ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,

  917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 
¬ñê ë"½ôîî -  ל.מ 914-200-4471רופט:  .בעדרום דירה צו פארדינגען פאר א יאר 1פורנישד וואלק אין 

ë"½ôîî -  347-380-3927בעדרום דירה רופט  בעדרום 4אדער  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 -  347-541-5566, רופט: 8רה, מיר האבן סעק. בעדרום די 4געזוכט צו דינגען א גרויסע  

ë"½ôîî - Beautiful BRAND NEW 2 bedroom furnished basement apartment ready to move in, please call 347-762-4215 
ë"½ôîî -  ל.מ. 347-676-1644ביליג רענט.  ן נאכדעם)(דארף האבן קלארע פלאבעדרום בעיסמענט דירה, קאך/דיינעט, צו פארדינגען ביז ל"ג בעומר,  1א פורנישד 
ë"½ôîî -  917-670-8241צו פארדינגען א קליינע פורנידש בעיסמענט אפארטמענט פאר חתן כלה, רופט 
ë"½ôîî -   646-239-9296חדשים, מעגליך לענגער  6בעדרום פורנישד דירה אין אלט וומס"ב פאר  2צו פארדינען א  

ë"½ôîî - 212-810-7491אויף סקילמאן, רופט  דירהבעדרום  1 צו פארדינגען א 
 −−òë"½ôîî  -  146הערליכע אפיסעס צו פארדינגען Spencer St.,   :917-642-1401רופט 

Bushwick - 11000  20ס.פ ווערהויז צו פארדינגען ft. Ceiling  מיטloading dock 718-593-7171א חודש  12,000$ ,יאר ליעס 5 ,+ דרייוו אין + אפיסעס 
 Green County, NY- Houses avail. for those that are signed up & eligible for sec. 8. Call (bet.10-4): 212-219-3944 x 1 

 −½òêô-  ס.פ.  4000צו פארקויפןTown house  845-262-0371רומיגע דירה נעבן סאטמאר ביהמ"ד רופט:  5מיט א ליגאל 
 −½òêô-   845-300-9213יאר, זייער גוטע געיגנט.  2רום צו פארדינגען פאר -דירה + פלעיבעדרום  4א 
 −½òêô-  בעדרום דירה אויף  4א נייעElm St :347-423-3604. צו פארדינגען, מיט אלע פורנישטער, הערליכע פארטש, רופט 
 −½òêô-  845-200-1739ופט/טעקסט ר .בעדרום הויז פאר די וואך שבת און פאר שבת חנוכה 4צו פארדינגען א 
 −½òêô-  בעדרום הויז + בוידעם + בעיסמענט, אין הארץ פון מאנסי פאר א  4ס"פ  2500צו פארקויפן א

וואס איר קענט בויען לויט אייער געשמאק, דארף אויפקומען מיט  town houseא הערליכע  -גוטע פרייז 
 845-304-1012יים יעקב הירש פאר מער אינפא רופט אייער לייסענסד בראוקער ח. געלט

Chestnut Ridge - A luxury custom brick colonial for rent, privacy, in ground heated pool, shul. Michal 845-548-1942 
  347-564-8480ווי אויך אינדערויסענ'דיגע געיגנט פון ק"י. רופט  - געיגנט  Hollowהייזער צו פארקויפן אין די קאנטרי 

î¾ïð−þðêî  -  ,ביה"כ, מיט  5בעדרום'ס,  10הערליכע נייע הויזsauna ,646-828-8008, קאפלס 8ביז  4געאייגענט פון ,  ריזיגע קאך/דיינעט, גרויסע ליווינג רום, גרויסע פארטש,שיינע גראונדס 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-871 .א.ד.ג

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 

 ,Requires Multi taskפול טיים אפיס ארבעט, דארף זיין מסודערדיג, יונגערמאן פאר  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 

Computer female teacher w/ years of experience is now available to teach privately, basic comp. Quickbooks, MS Word & Excel, 347-228-0107 
Great Deal in Glendale Queens - Store 40x100 + 1500 s.f. offices on 2nd floor. Net income $80K, price $925K neg. must close up to 4 days. 917-658-8578 

 888-359-6110ט: , רופ35%מיר קענען סעטלען אויף  קרעידט קארד חובות?
 718-852-3735צו פארקויפן דיינונג רום און מעסטער בעדרום פורניטשער אין זייער א גוטע קאנדישען, פאר גוטע פרייז, רופט 

Chasuna Plaza clearing our showroom for New samples few floor samples left for sale. 322 Rutledge St. 718-384-1120 

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - pliances RepairApApplex   
Business loan up to $1M and personal loan up to $150K 516-234-7845 קאל ישראלי   

נליין פראבירט די נייע א ? 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

 


