
   éëåãéùí     
 ä"åîøòìñò÷ á÷òé  é"ðé"÷  íäøáà íééç é"ð  ä"åî øòðèòèùòâ àáé÷ò  é"ðé"÷ 

 ä"åîõèòîðééèù äùî íééç  é"ðô"á øéàî ãåã é"ð  ä"åî ïàîôéå÷ äùî àøæò á"ñîåå é"ð 

    èëàð êàåå      

 ä"åî àãåé á÷òé ø"á àôéìñééåå é"ð  ç"åî úéáá àãðàì øòá äùî áøä à"èéìù82 Wilson 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áåã íåçð úéá285 éñøàî  úéøçù8:20 

     úéøá - øçî      
 áøäìàôø äùî áéáö á÷òé áøä (áåæéøèñî) õéååøåä à"èéìù  

       ïúçíéåáìèééè øéàî áøä à"èéìù 
 úéøçù áåðéã ã"îäéáá 'ã íåéá øçî ä"éà íéé÷úé úéøáä8:30 

 íåéä ä"éà íéé÷úé èëàð êàååä éúéáá282 Skillman 
     íéëåãéù/íéàðú       

 â"äøäéðéñ  íàèùøáìäá"ñîåå à"èéìù 
      áåáéøâ æðàö'î ø"åîãà ö"äâä ïáà"èéìù äîìù ìàëéî é"ð    â"äøäæééøâðåé ìéùðà øùà ïàãðàì à"èéìù 

            ïàãðàì øòâðòùè ÷"ãáà  
  íìåàáìçø úéá

 áøäøòôéåì íäøáà á"ñîåå à"èéìù  
              âàøàã ã"áà ùøéä éáö é"ð    áøäùéô 'éòùé ïøäà à"èéìù á"ñîåå 

             ñàãàä ã"áà ö"äâä ïá ì"öæ à÷ìàñ  
  íìåàáéìòäèàáîàñ

     úåðåúç      
ä"åî øòùéô øæòìà éáö äîìù é"ð 'éøà 'éòîù é"ð ä"åî âøòáðòæàø äùî íäøáà é"ð 

  íìåàáìàéøòôîéà
ä"åî ïðàî ùéøòá é"ð àéñåæ øæòéìà é"ð ä"åî ïàîøòëéæ äùî ÷çöé é"ð 

 íìåàá äùî ìàåéå
ä"åî ïàîãìàâ óñåé é"ð àôéì é"ð ä"åî ïàîãòéøô êåøá òùåé é"ð 

  íìåàáàâéô ñãøô
ä"åî  àâøù ìà÷æçéá"øá íéåáìèééè é"ð ãåã é"ð ä"åîâøòáðòæàø àâøù ìà÷æçé áàæ ä"ò 

  íìåàáéáö ñãøô
ä"åî áà÷àé óñåé é"ð ïåòîù é"ð ä"åî éòùé íééç' øòîéååù é"ð 

 åàá íììòèðòðéèðà÷
ä"åî ùèéååàìàøèñ øæòìà é"ð ñçðô óñåé éëãøî é"ð ä"åî ïééèùðòèëéì éáö ïéîéðá é"ð 

  íìåàáìèñò÷ æåàø
ä"åî øòâðéååòì àãåé ìàåîù é"ð ãåã íäøáà é"ð ä"åî ãìòôðéøâ áåã íééç é"ð 

  íìåàá íééçä øåà- ô''á
ä"åî ïàîèåâ àùåæ øãðñëìà á÷òé é"ð  íééçéòùé' é"ð ä"åî ñéåø÷ àãåé øùà é"ð 

  íìåàáàãìàâ úøèò - ô"á

  !בשורה טובה -סדר משנה שע"י חבורת ובחרת בחיים 
אז עס איז שוין דא צו טוהן מיר מעלדן  מארגן יום ד' וישלחלכבוד די אנהייב פון מס' סנהדרין 

  .באקומען די לאנג ערווארטעטע לוח פון סדר משנה תשע"ו
  עס וועט אי"ה זיין צו באקומען סוף וואך ביי די גרעסערע מקוואות, אין ספרים געשעפטן,

 aroth1333@gmail.comאון ביי 'ובלכת בדרך' טעיפס. צו באקומען די לוח אויף אימעל: 
  אויך ווילן מיר מודיע זיין אז מען קען הערן די שיעור פון א משנה א טאג פארגעלערנט

 טעמו וראו כי טוב -  212-461-1234ר נפלא אויף דורך א מגיד שיעו

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 

כות פונעם צדיק וואס האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער אייער נאמען אויף א פרשה, וואס דער ז
 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)
 לייבט  נישט שולדיגא צדיק ב  917-586-5465פאר מער אינפארמאציע רופט 

מיר נעמען אן א מספר מצומצם בחורים מצויינים וואס ווילן קענען  - חבורת זורע וקוצר
   .מס' שבת במשך דעם יאר און זיך פארהערן בע"פ ופרסים ומתן שכרה בצדה

   .עס ווערט פארגעלערענט מיט א קלארקייט דורך א ת"ח מיט אסאך ידיעות  •
 .שעה 5ר"ש, שבת, און מוצ"ש, ס"ה זמני הלימוד במשך ע  •

 לאזט מעס. 347-786-2628פאר מער פרטים ביטע רופט 

ìñ¾−î èê¬½ò−ð 

îñ½× ë"− Nov. 24 ’½ôñ 

#12-51 

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  



 

 −ëþ−×ðþô ë” þëš¼− ¾¼š¼ë ð"ëê ñ"®ï þ¼ð¼õòêõ -  −×ðþô þôêô ½"ìô -  ì"×þ³ 
 −ëþöþíê ë”þ ¹½î−  ½î¬ê¬ô ñ"®ï êò¬îš -  ½"³ì ð−ôñ³ -  ¹½î− ³−þê¾/öþíê ³ì¾ô ½"ìô - ð"ñþ³  
 −ëþ−ñê−ì ë” þ¹½î−  ê¾þêîî ±"ôîð ñ"®ï ö−−ë¬êþ [ð−½ì] -  þïî¼í öëê ³ìõ¾ôô - ê"ôþ³ 

 −ëþ−ñ³õò ë”þ ë−−ñ íðîí− óíþëê ) ñ"®ï ±þêîî¾ öí×í (’−þê ñîš -  ¼ðêô ð"ëê -  −ñ³õò ³−ë ½"ìô - ï"òþ³ 
 −ëþ’−þê ó−−ì ë”þ ñîê¾ ) êšêþš ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí (±−ò¼ô½−¬ -  ’−þê −−ì ½"ìô - í"½þ³ 
 −ëþðîð −×ðþô ë” þ−³ë¾ ó−−ì  ±−îîêñ½−îî½ ð"ëê ñ"®ï ¬þ¼õñêí -  ðîð ö−òë ½"ìô - ¬"¼þ³ 

å øòèòå  èê¬½ò−ð è−òîï ∞34-∞47       μêîî¬−ô è−òîï ∞43-∞49       èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞49-∞59  

USA     •     E. Israel     •     Canada     •     London     •     Europe 
  יסע אויסוואהל פון סעלפאוןס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן  גרו

M&H Comm.             160 Lee Ave              718-797-2668 

 גמ"ח רב חסד
בית חנא

צוליב א שמחה בבית הנהלת הגמ"ח וועלן מיר אי"ה זיין פארמאכט  
 ]ן אפען דאנערשטאג (חגא)מיר וועלן אי"ה יא זיי[ -היינט יום ג' וישלח 

 ~מעגא שיך סעילטאג4~
  אלע מענער און קינדער שיך

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

תורת הנפש האטליין שע"י הרב וואלף גליק שליט"א מארץ ישראל, ווי מען  לתועלת הרבים! -חדש 
ס זענען ב"ה און פון די ווא 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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 347-587-0906 ,כמובא בתש' אבני צדקן אייער נייע דירה ימשי תורה אאינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה ח

 #3  800-499-3075  ווערט געזוכט נאך א ספר תורה פאר אונזער צווייטע ביהמ״ד עס  - ביהמ״ד תורה ויראה ד׳בלומינבורג
תהילים  א חשובע אינגערמאן ת"ח ובנם של קדושים וועט אויסזאגן פועלט ישעות ביים ריבניצער ציון!

אויסשליסלעך פאר אייער פרעזענדליכע בקשה ביים ציון פון וואונדערליכע פועל ישעות הרה"ק 
  929-287-0159מריבניצער זצוק"ל ביטע פארצייכענט אייך די נומער 

 2131עקס.  718-963-1212א מוסד אין וומס"ב זוכט א טרענספארטעישן מענעדזשער. ביטע רופט: 
 904-414-6632גט זיך שוין אן מאנטאג פר' וישב, זיי נישט פון די וואס בלייבן אויסגעשפילט! רופט שוין סעמינאר פאנ-טעלע די

  347-666-1080ב"פ געגענט,  - ס"פ פאר אפאר חדשים, אין ווס"ב  6000 - 5000געזוכט צו דינגען קאמערשעל ספעיס בערך 

íð−ëê ³ë¾í  -  347-263-2127, מארסי 285פרייטאגס צו נאכט פ' תולדות אין בהמ"ד בית נחום דוב ל קליין) (מיט א נאמען יחזקאפארלוירן א רעזשוואלקע 
ë"½ôîî -  347-380-3927 :רופט .בעדרום בעדרום דירה 4אדער  3געזוכט צו קויפן א 
ë"½ôîî - Office spaces for rent. Brand new, 10ft. Ceiling with windows, separate entrance. 718-522-5512 
ë"½ôîî - 914-249-9908. טרופ\יקאלבס"פ, ד 3000אדער  2000גראונד פלאר אפיס,  א צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  :646-267-0577א שטילע אפיס צו פארדינגען, לי/מידעלטאן געיגנט, רופט 
ë"½ôîî - Myrtle/Marcy, Beautiful brand new offices, 10 ft. ceiling, Windows, Internet incl., call/text 718-614-4477 
ë"½ôîî -  718-384-3287בעדרום דירה אויף הופער סט. רופט  3צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -   347-263-3979יאר.  1בעדרום פורנידש דירה אין אלט וומס"ב צו פארדינגען פאר בערך  2א 
ë"½ôîî -  347-623-7737שוין צו קלאוזן. רופט: ס"פ, גרייט  1300געזוכט צו קויפן א דירה פון בערך 
ë"½ôîî -  צו פארדינגען אDomsey  ל.מ. 978-219-9626.: יאר ליעס 4נאר  ס"פ) 1530(בעדרום דירה  4, 9סאוט 

 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-  בעדרום דירה אויף  4א נייעElm St :347-423-3604. צו פארדינגען, מיט אלע פורנישטער, הערליכע פארטש, רופט 
 −½òêô- Beautiful semi private house over 4700 s.f. nice quit street; walking distance to grocery shopping, call 845-262-0149 

Green Hills Estates -  הערליכע גרויסעluxury  .347-699-5662הייזער פאר שבתים/ אינמיטן וואך 
¾¬−þðêîî -  845-248-1934 .פארדינגעןבעד. גרויסע דיינוג רום גיט פאר משפחה מיט קאפעל'ס צו  6פריוואטע הויז 

 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 

Business loan up to $1M and personal loan up to $150K 516-234-7845 קאל ישראלי   

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. 

 יט א שאיפה צו מצליח זיין, דורך טוען די ריכטיגע השתדלותגעאייגנט פאר מענער און פרויען, מ
Looking to relocate in Upstate?  Management position opportunity -Factory in Monroe area is looking for 

someone to manage their production operations and inventory. Prior management experiences a must. Will pay 
top industry salary. Please email your resume to: factory10950@gmail.com will not exact w/o resume. 

LAWYER   Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080   מיר רעדן אידיש 
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 

8021-930-microwave convection, 347 –dryer  –washer -stove  -fridge  - MH Appliances Repair 
 888-359-6110, רופט: 35%רעידט קארד חובות? מיר קענען סעטלען אויף ק

  718-569-7775פוינטס. רופט:  Chaseיא! מיר קויפן נאך אלץ 
 347-460-1635עס ווערט געזוכט א ווערהויז מענעדזשער. רופט: 

1107-404-e hours, 718lat -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   
לייסענס! נייע  CDLפארפאסט נישט די געלעגנהייט! ביז אפאר וואכן גייט עס זיין זייער שווער צו מאכן 

טעג זענט  14פערמיט יעצט! אין  CDL! מאכט אייער 2016שווערע געזעצן גייען אריין אין קראפט אנהויב 
 718עקס.  877-236-4235איר געענדיגט! ווארט נישט, רופט שוין 

 646-844-0406געזוכט א יונגערמאן צו שטיין ביי א רעדשעסטער, גוט באצאלט, רופט 

 

  אבותינו

1470-640-718 
 −ëþíôñ¾ ë"þñê−ì−  ö−ñëîñô ñ"®ï −ïò×¾ê ê−þîñ (êï−−ôþ−îî)-  ñ"¾þíôí- ð"ñ¾ 
 −ëþíðîí− ë−−ñ ë” þóíþëê  ëîëñô ñ"®ï þî¾-  þî¾ ³îêîë³í −ìê- ’³ 
 −ëþñ¬−−õ ö³ò ë” þ þ¼ë þ×¾¾− êò−îî −ô×ìô ñ"®ï −îñí- ð"³  
 −ëþšì®− ñêõþ ’−šïì−   
 −ëþóíþëê  ö−®îñô ñ"®ï- ì"×š³ 
 −ëþöþíê ë” þêò×¾ óîñ¾  ±−ïñêï ð"ëê ñ"®ï êòí×- ð"ñš³ 
 −ëþóíþëê   þðò¼½
 −ëþíôñ¾ ë” þí¾ô 
 −ëþóíþëê μêòêþš  ñ"®ïêòî¬ñê ±"ôîð - è"¼š³ 
 −ëþ−ñ−ë¼¬ ë” þ¾þ−í −ë®  ëîšþ¬¼−õô ñ"®ï þ¼ò−ñþ¼ë (ö−ñþë)- ê"®š³ 
 −ëþóíþëê ëîð ë" þðîð 

þì¾í ³îñ¼5:41
íôìí ±ò6:53

¾"þš öôï ¹î½8:41
ê"þè9:17
íñõ³ öôï ¹î½9:41
ê"þè10:05

³î®ì11:42
íñîðè íìòô12:13
íò¬š íìòô3:14

í¼−š¾4:32
³"þ5:44

 
 
 

חברת מספקי מזון

  718-907-1950
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