
 הייבט מען אן צו זאגן "ותן טל ומטר" (אור ליום ב')היינט נאכט ביי מעריב 
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     
êö³ìí −ëö³ìí íñ×í −ëê 

  )אהרן משהב"ר ( וומס"בנ"י  ñééåå ìãðòîמו"ה  נ"י ãåã )יושעב"ר ( וומס"בנ"י  óôàìéô íééç äîìùמו"ה 
  )הערשלב"ר ( וומס"בנ"י  õøàååù éåìä äùî ìàåéמו"ה  נ"י øéàî )פנחס יוסףב"ר ( וומס"בנ"י  ùèéååà÷øòá äùî ìàøùéמו"ה 
  )דוד יואלב"ר ( מאנסי שליט"א ñééåå á÷òé הרב נ"י éððç' àôéì è"åé )יוסף דובב"ר ( וומס"ב שליט"א àãðàì íåìù הרב

  )יודלב"ר ( ק"ינ"י  âøòáðòæàø øåãâéáàמו"ה  נ"י àôéì )מרדכיב"ר ( ק"ינ"י  àãðàì óàååמו"ה 
  )שמואלב"ר ( ב"פנ"י  óôàìéô(לייבי) áééì àãåé מו"ה  נ"י íåìù )אשרב"ר ( ק"ינ"י  øòééøá ãåã äùîמו"ה 

    èëàð êàåå      
 ä"åî äîìù ìàåîù  (Tri State Sewer)  

ø"á ÷éæééà ÷çöé )á"øòá ìãðòî ø( øòâøòáðééåå é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááøòâøòáðééåå íçðî  é"ð50 Division # 4-D 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ì"èé÷ àâéô ìäåà èåàñ8  úéøçù8:00 
 ä"åîíäøáà  

 ø"áàâøù ìà÷æçé ùèéååàáà÷àé é"ð  
ïúç  ä"åîøòãòðòìãòéøô éáö ìàéúå÷é é"ðéúéáá , 439 Marcy #6-C 

 åúøçîì î"éøáäåç"åî úéáá 191 Penn  úéøçù8:15 
     úåðåúç      

ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 
 )אליעזר זוסמאן"ר ב( נ"י øôåñ ìîéæ éëãøî מו"ה נ"י ìãðòî íçðî )בנימיןב"ר (נ"י  ïééèùðéáåø á÷òé ïøäàמו"ה 

  íìåàáìàéøòôîéà
  נ"י éìãâ ïáåàø' øò÷òá מו"ה נ"י éìà' נ"י  øòðøòì øùàמו"ה 

  íìåàáíäøáà úøèò
  )לייבב"ר (נ"י âøòáðòèàø íäøáà מו"ה נ"י ìéååðàæ íäøáà )בערלב"ר (נ"י  ñééåå éáö øæòìàמו"ה 

  íìåàáàâéô ñãøô
 )ישראלב"ר ( נ"י ìòâàô ìùøòä מו"ה נ"י ìàåé)אהרן דובב"ר (נ"י  ñéøàì÷ øéàî á÷òéèãìòôðòמו"ה 

  íìåàáä÷áø úøàôú -  á"ô
 )משהב"ר ( נ"י øòôøàãæééà íééç מו"ה נ"י ìàåé )יעקב שמואלב"ר (נ"י  àôéì ùèéååàìàøèñמו"ה 

  íìåàá äøù 'éç úøèò- éñðàî

 

 יות של הניח זש"ק נא ללמוד וכו' לע"נע"ה ה רייזב"ר חיים יצחק  פנחס דודר'  היארצייטחל  היום -  חסד של אמת

#13-43  

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  

ê®−î èê¬òîï 
ðîñ½× ’   ’½ô 4 .Dec  
     ï"¼¾³              16'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:52
íôìí ±ò 7:04

¾"þš öôï ¹î½8:49
ê"þè9:25
íñõ³ öôï ¹î½9:48
ê"þè10:12

³î®ì11:46
íñîðè íìòô12:16
íò¬š íìòô 3:13

í¼−š¾4:28
³"þ5:41

3:30

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל  
  בית שני - ראדני                       



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþñêîô¾ ñ−îîòï ë” þšì®−  ¬þîõšòêþõ ±"ôîð ñ"®ï þ¼ï−−íñ¼è −îñí - è"®¾  
 −ëþîí−ñê  þ"ëêðî−  −š−òîñê½ ð"ëê ñ"®ï îëîš - ìô" ’−ñê ³þðê ³"î¾ ½ - ¬"ô³   
 −ëþþ¾ê ë” þöëîêþ  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï - è"½³  
 −ëþñþ¼ô¾  ëîëñô ñ"®ï ±"× öí×í -  −"òõí ñ¾ î³îôì −ëê - è"½³  
 −ëþöþíê í¾ô −ñ¹þêð½¼ð−  ñ"®ïöèêíò¼õêšô  - ì"š³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þñîê¾  ö−ñëîñ ð"ëê ñ"®ï ³î−ñèþô - î"½š³   
 −ëþñê×−ô ë” þþ−êô ¹þêð½ò¼þõ  ñ"®ï±"ôîð  þëîòêí - ê"¼š³  
 −ëþ¹½î−  þ"ëñ×−ô ñê−ì− ê−−ô  −îñ½¼þë ð"ëê ñ"®ï -  š−õ ’−¼¾− ’þ ö³ì - ê"¼š³   
 −ëþñêîô¾ ë” þ¾−ñ¼è −×ðþô š½òîñîõ −îñí ¬êñë−òñêš ð"ëê ñ"®ï − -  ±−þêš õ"þ ö³ì - ë"¼š³ 
 −ëþë−−ñ íðîí−  ±−¾−ðþêí ð"ëê ñ"®ï - þ"³ 
 −ëþóíþëê ê−−ì  ó−ñ¾îþ− −ô×ìô ñ"®ï ³¾òëòë ’ö - í"þ³  
 −ëþ−×ðþô í¾ô ë” þëš¼−  ö−¾¬¼½ ,ö¼õôê¬¾ ð"ëê ñ"®ï ¬¼òë - −"þ³  
 −ëþöî¼ô¾  þ"ëþï¼−ñê  èþîë¾¼þõ ±"ôîð ñ"®ï ó−−íò¼õê - ¾ ½"ìô öî¼ô¾ô ó - ë"−þ³  
 −ëþšì®− þ"ë (î−ëê ô"ìê ðñîò) šì®−  ëîì¬½×¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ -  −õ ³îëðò ½"ìô - ¬"×þ³  
 −ëþëš¼− ðîð ë" þñêþ¾− šì®−  îîêò−¾ôêô ñ"®ï ¾−ñêš (êšþêîî) - ì"ñþ³  
 −ëþêõ−ñ þï¼ñê þ"ë μñô−ñê ½ìòõ  ±−îî¼è ð"ëê ñ"®ï öòêôþ¼ëñ¼õ -  ê"¼îò ð×ò - ’íë ê"−î)í"¼þ³ (  

 −ëþ îòëîñêîô¾ í¾ô  þ"ëþï¼ñê êõ−ñ  ñ"®ï öêôþ¼ëñ¼õ -  ê"¼îò ð×ò - í"¼þ³ (’íë ê"−î)   
 −ëþñêþ¾− ë" þè−ñ¼ï öþíê  êñ−êþë ð"ëê ñ"®ï ³î−ñèþô - ð"õþ³  

 -------------  
 −ëþ¹½î−  ¼−¾¬−îî−þõ ð"ëê ñ"®ï ñ¼èêò - í"¾³  
 −ëþóíþëê ’−šïì ë” þšì®− óîìò  ñ"®ï êðîþë -  êë½í ð×ò óñ¼šô - ï"¬¾³  
 −ëþñêîô¾ ë” þ¹½î−  ë"ë þ−êô öîþ×ï ð"ëê ñ"®ï ö−þõñêí - ¬"−¾³  

 öèþêô èê¬òêô- îñ½× ’í  
 −ëþñêþ¾− ë [öîêè]” þñêîô¾ öë öí×í - êþî½ë ô"þ ñ"®ï −òõì - ð"®¾³ ê"ð  
 −ëþ ó−þõê ê−ñ¬−ê íê®−ò−îî ð"ëê ñ"®ï îè−õ -  ó−³¼ñ íò−ë/íôîþ³ −ñîð−èí −ëê -  î"½¾ 

 −ëþëîð þ×¾− þ"ë [þþî¾ôí] öî¼ô¾  èêþõô ñ"®ï öïì -  íþî½ôí óê ê−í îï ½"ìô - î"õ¾  
 −ëþñêîô¾ þï¼−ñê ë" þíðîí−  íêþ¬½îê ,ö−ñëîñ ð"ëê ñ"®ï ¾−ñð−−ê −îñí -  ê"¾þíôí - ë"®¾  
 −ëþíìô¾ ë” þšì®−  ê®−ò−îî ð"ëê ñ"®ï î¬ê®îñ - è"×³  
 −ëþðîð ë” þ ñêî− ¹þêð¾þ−−ë ,±−ô ±"ôîð ñ"®ï š¼ë¾−ð -  ½"ìô ðîð ½ðþõ - è"òš³  
 −ëþñîê¾ ë” þ¹ñêîî ëêï ) −ðêþëô ñ"®ï (ëî¾ëîþí -  ±−îîþîí ñšî− ’þ ö³îì - î"½š³  
 −ëþñ−îîòêï ñêîô¾  þêîîèòîê ð"ëêþ ñ"®ï - è"õš³  
 −ëþëš¼− ë” þ¾îë−−ñ ’−þê  êòïîõ ±"ôîð ñ"®ï −þêõñêš - î"®š³  
 −ëþñê−òð ë” þ ñêîô¾ ó−ñ¾îþ− −ô×ìô ñ"®ï −ñ¼šñê - í"þ³  
 −ëþîðð ë" þíðîí−  îîêì−ëô ñ"®ï ê−þîñ - ìô" ñ"ðþí ’−ì/þíîïí ³îôðš ½ -  ï"¬þ³  
 −ëþþ¾ê ñ−¾òê ë"þ ñêîô¾  þ¼èò¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí - ìô" þ¾ê ³ìîòô ½ - ð"ñþ³  
 −ëþëîð óîñ¾ ë” þó−−ì ìò  ¾¬−îî×¼ñ ð"ëê ñ"®ï ¬ê¬¾òï−−ê -  þì¾ −õò× ½"ìô - ë"ôþ³  
 −ëþíðîí− ëš¼− ë” þ¼¬ò ö³ò ¬ ö−ïþðêòô ñ"®ï ó−îëò¼ò¼ -  ëš¼− ¾þ¾− ½"ìô - î"ôþ³  
 −ëþí¾ô "ë þó−þõê  êšò¼ðêþêí ð"ëê ñ"®ï ó−ôîê³ -  í¾ô þëð ½"ìô - ì"ôþ³  
 −ëþó−−ì ë” þñ×−ô ñê−ì−  êòï¼þëô ñ"®ï ö¬þêèò−−îî - ð"òþ³  
 −ëþ−ë® óíþëê ë”þ ñðò¼ô óìòô  ’−þë¬ë ð"ëêþ ñ"®ï −ïò×¾ê −îñí -  −îñí ³îòô ½"ìô - î"òþ³  
 −ëþ−þîê ñ−îî−−õ êèþ¾ þ"ë ñêþ¾− í¾ô þ¼−−þ¾ −îñí ñ"®ï ð"ëê ö−¾ðêþë  - ½"ìô −ñîðè ¾ðší  - ¬"òþ³  

 −ëþö³òîí− ë" þ−×ðþô  ñ"®ï èþ¼ë¾−−ñê -  íêþîí −×þð ½"ìô -  ¬"òþ³  
 −ëþðîð ¹½î− ó−−ì ë" þ’−ìþï íðîí−  ñ"®ï −êñîïê -  ê"ð−ìí ð×ò -  ¬"òþ³  
 −ëþí¾ô ëîð ë" þíôñ¾ öôñï (êþëêð)  −š®¼þ¼îî ð"ëê ñ"®ï êðòêñ -  ¬"òþ³  
 −ëþí¾ô ó−−ì  þ"ëëíï ñêõþ  −š¾êþõ ð"ëê ñ"®ï ñê¬ò−îî¼ñ −îñí - ð"½þ³  
 −ëþêõ−ñ þï¼ñê þ"ë μñô−ñê ½ìòõ  ±−îî¼è ð"ëê ñ"®ï öòêôþ¼ëñ¼õ -  ê"¼îò ð×ò - í"¼þ³ (’ðë ê"−î)  

 −ëþ îòëîñêîô¾ í¾ô  þ"ëþï¼ñê êõ−ñ  ñ"®ï öêôþ¼ëñ¼õ -  ê"¼îò ð×ò - î)í"¼þ³ (’ðë ê"−   
 −ëþêëê ¼¾îí− ñ−¾¼í ë” þíôñ¾ ëš¼− ö−−¾  ñ"®ïêîî¬òêð ð"ëê  - õ"þ³  

 -------------  
 −ëþ (þ¼ë) ëîð μîþëë”þ ðîð ñêîô¾  ±−ò¼ôêš ô"þ ñ"®ï ±−ëîë−ñ -  ñêîô¾ ³×þë ½"ìô - ¾"³   
 −ëþóìòô ñêþ¾− þ"ë  ¹½î− ±−îîêï¼þë ð"ëê ñ"®ï ö−îþë -  ëš¼− ðè−î ö³îì -  ñêþ¾− ³−þê¾ ½"ìô - í"¾³ 

 :די   :זכ   ה.ל   ז.ל   :זל - חבורת ישראל ואורייתא׀                  718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו    
å øòèòå    èê¬òîï è−òîï ∞39-∞46        èê¬òêô öè¼þ μ−ñè¼ô ∞38-∞49      èê¬½ò−ð è−òîï ∞43-∞46  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 
  718-986-9677געזוכט א יונגערמאן ארומצוגיין אינדערפרי אין די בתי מדרשים פאר א מוסד פאר זייער גוט באצאלט. רופט 

 apply4shulmanager@gmailאימעל  .ביהמ"ד זוכט איינעם צו מענעדשען די בילדונג + שמש שטיבעל א פארנומענע
 718-851-0170אייער אינפא  פעקסגעזוכט יונגעלייט זיך צו טרענירן צו לערנען מיט קינדער מיט קריאה פראבלעמען. 

 718-885-4455אראפצונעמען עין הרע, ספעציעל פאר בעלי שמחה, שטערקסטע רעזולטאטן 
 718-598-6227צופרי, גרייט צו צאלן רופט  6:15געזוכט א קאר יעדן טאג פון וומס"ב צו ב"פ 

 917-578-5656מסיבות. רופט:  א שיינע גרויסע לעכטיגע פלאץ צו פארדינגען פאר חנוכה
 ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,איר קענט איבערלאזן -בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  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, 

ë"½ôîî -  718-624-6472/347-743-6256 :רופט .פורנידש דירה, לי/פענןבעדרום  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  ,134קליינע אפיס צו פארדינגען Broadway :845-492-4591,  רופט  
ë"½ôîî -  ל.מ. 718-517-3400יאר ליעס.  1ס.פ.  900בעדרום דירה, איבער  2צו פארדינגען גאר א גרויסע ליכטיגע פורנישד 
ë"½ôîî - 347-623-0152בעדרום דירות, געאייגענט פאר חתן כלה, לי/פענן. טעקסט/רופט  1גען אפאר נייע איבערגעבויטע צו פארדינ 
ë"½ôîî -  718-782-7038/845-542-2052 .גרייט אריינצומופן ,'טע שטאק2קענט עוו.  821 ,בעדרום דירה 1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  בעדרום,  1צו פארדינגען אfully furnished   .347-762-1256געאייגענט פאר חתן כלה אדער פאר אפיס 
ë"½ôîî - 347-853-9500דעסקס און אפיס בענקלעך, שוין עוועיל.  3אין אפיס מיט -צו פארדינגען א הערליכע וואלק 
ë"½ôîî -  347-585-2537גרייט אריינצומופן,     ,בעדרום דירות, אן דיינוג רום 2און 1צו פארדינגן הערליכע 
ë"½ôîî -  347-762-7622בעדרום דירה אין א גוטע געגענט, רופט  3צו פארקויפן א קליינע 
ë"½ôîî -  טע שטאק, אונטער מארקעט פרייז, 2בעדרום דירה,  1נייעutil. inc ,718-975-2000יארד אפשענעל), -(פורנישד/בעק. סקילמאן/פלאשינג 
ë"½ôîî - New office space for rent. Willoughby/Walworth area, 9’ ceiling. Please call 718-522-7099 
ë"½ôîî - Vernon Ave 18.75 X 100 lot R6B 2 Family 3 Stories, full gut special  $1.1M non-negotiable - 201-957-7000 

ë"½ôîî - Few retail/store fronts available. starting from 1700 sq ft & up, Price starting at $4500. Call/text 347-385-8631 
−½òêô  -  ס"פ הויז אויף  3000צו פארדינגען א הערליכע לאקזערי ברענד נייMain St  .347-304-1569) רופט 8(נישט קיין סעק 
−½òêô  -   ,347-304-1569פיס'יגע דאך.  9ביה"כ, ½  3עדרום, + ב5ס"פ בעיסמענט,  500ס"פ +  2900צו פארקויפן א ברענד ניי דירה 
−½òêô  -  צו פארקויפן אup & down condo  הויז אויףEdwin Ln  845-425-4019רופט 
−½òêô  - 845-274-2379רופט  .אין די היימישע געגנטבעדרום דירה + פלעי רום  5גרויסע  א צו פארדינגען 
−½òêô  - For sale brand new condo 2000 s"f + bsmt of 900 s"f. Collins Ave.  845-262-8322 
−½òêô  - For sale: Brand new 7 room upgraded walk-in apt. + 1200 s.f. bsmnt. Almost ready call  845-262-0149 

Monsey - For rent 8 Room Privet House, 2 & ½ bath, With attic storage, for short term (up to a year) 845-608-5642 
Don’t miss! Deadline for beautiful 2 BDRM affordable condo in Williamsburg coming up Dec. 13. Purchase price 
$217K, deposit 10%, annual income is $32-51k (deposit & income may vary). To apply email waltonstreetllc@gmail.com 
or download application www.affordableapplication.site123.me or for any questions text 929-266-4921. 
Monsey - For sale. One new condo that is divided for two 3 bdrm apts. Ea 1450 sq. ft. Taxes for entire condo 
approx. $7k/yr.  Center of Monsey, Collins Ave,1.5 bath, granite counters, great investment for your children, 

will be ready Mar.,$725k, must have at least $175k down payment. Call 845-662-3276 *please text first. 
Suffern/Airmont - House for sale by owner 3400 s.f. high range on an acre property ready to move in. series inquiry only call/text 817-716-3975

Chestnut Ridge - 845-274-2379 .נטגיטע הויז אין די היימישע געצו פארדינגען א שיינע איבערגעבו 
Chestnut Ridge - 845-274-2379רופט:  .אין א שטילע געגנטבעדרום דירה  1 צו פארדינגען 



 עס זענען דא בעסערע און געזונטערע וועגן צו אנגרייטן עסן, ווי קאכן! לערנט אייך אויס אייער באבעס סודות:
אבער עס איז סאך געזונטער צו עסן מאכלים וואס זענען  מיר זענען אלע געוואוינט צו עסן געקאכטע אדער געבאקענע עסן,

דורכגעגגאנגען א מער איידעלע פראצעדור, וועלכע פרעזערווירט אלע געזונטהייט בענעפיטן פון די עסן, דורך עס זויערן. אדער ווי עס 
וויאזוי אוגערקעס ווערן געפיקלט, אזוי  הייסט אויף ענגליש פערמענטן. וואס מאכט דאס עסן גאר געזונט און געשמאק. דאס איז די וועג

 מאכט מען בארשט און אזויפיל אנדערע מאכלים וואס זענען אזוי געזונט ווייל זיי ווערן אנגעגרייט אין א געזונטע פראצעדור.
בער געזונטע די אימפעריע פון געזונט ארגעניק עסן "ארגעניק סירקל" וועלכע שטעלט צו פרייע סימפאזיומס צו ברענגען ידיעות אי

  עסן, שטעלט צו א גאר רייכע סימפאזיום, פריי פון אפצאל,

 Mעווניו  1415אין ארגעניק  סירקל,  ,12:00אום  4דעצעמבער  ויצא, זונטאג "היינט'
 די ווארקשאפ וועט געגעבן ווערן דורך צוויי עקספערטן אין פערמענטעישאן

 ברענגען וואכזאמקייט איבער עסן געזונט, און אנטדעקן די געשמאקע וועלט פון געזונטע עסןא סערוויס פון "ארגעניק סירקל" לטובת הציבור, צו 

"š ¬òè¼èôîê −-  מופן אין וואדבארי ואריינצ גרייטהייזערjunction 845-648-3313 גלילות ריעלטירופט  . און ארום  

½ò¼¬òîêô Getaway  - 718-928-5667 .שבתים/וואך א פריוואטע בילדינג  מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות

ó−ñ¾îþ−  -  011-972-52-712-2524אלע באקוועמליכקייטן, (בית ישראל און גאולה געגענט) וואכן  -הערליכע פריש געבויטע דירות אויף טעג -  c5441122@gmail.com 
 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 

Academic Instructors $40-$60 per hour. Afternoon Instructors to teach reading 
& math to small groups – Brooklyn/Williamsburg Yeshivas.  Bachelors/Yeshiva 
Teaching Degree required.  Email resume to: jobs@higherschool.com/call 646-598-9368 
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 

Beep Beep Auto School  *  5 hr Class $25  *  Rush Tests  *  Package Specials *  718-336-2337 

ATTENTION Amazon sellers! Same or Next-day shipping to Amazon AVP1! Reliable service! CALL NOW: 718-602-2000 
AMAZING ! Unlimited Talk, Text & Data from anywhere in USA/Canada/Mexico To  

USA/Canada/Mexico. The Data  can be used WORLDWIDE!  ONLY $29.99! 
charged monthly on CC.  on the T-Mobile network.  Call/Text 718-307-9300 

Five Towns - Growing company with positions in the Payroll Department, willing to train. Salary + benefits. Email resume job600b@gmail.com. 
Attention Business owner: Stop IT frustrations. We will change the meaning of IT 

in your business and give you “better IT results. Guaranteed!” 
(Minimum 15+ Computers). Call: 718-475-1575x1 Email: Sales@compusolutions.us 

 718-213-6645אדער פרובירן אינגאנצן אפווישן די חובות.   -סענט אויפן דאלער  10אונזער לאויער וועט סעטעלן אלע אייערע חובות 
Catskill Management  -  מיר זענען א גאנץ יאר אין דיmountains  ,פאר אלע אייערע קאנסטראקשן

קעמפס, באנגעלאו קאלאניס און פרייוועט פאר - ,מעינטענענס און מענעדשמענט געברויכן  framingרענאוועישן, 
 catskillmaintenance@gmail.comאימעיל:  914-266-0053הייזער, ווי אויך פיקסן מיר אויף בעיסמענטס 

1507 Leave Message-901-Highly Profitable Stock Options Trading Text Group Free 30 Days Trial Call 701 Stock Alert 
 347-743-2403געברויכן רופט שלמה בריסק  פלאמבינגפאר אלע אייער 



  חכם
  בא
 לעיר

  האי גברא רבה עובד השם באמת ובתמים, רבים נהנים ממנו עצה ותושיע

 ל גרינפעלד שליט"א מירושלים עיה"קיהרב הצדיק פייוו
 והרה"צ מטאהש זצוק"ל ועוד. ץ זצוק"לל צדיקי מופתי הדור הרה"צ מריבניתלמידו ש

  הרה"ק מטאהש זצק"ל האט מבטיח געווען אז ווער עס וועט אים שטיצן איז א געהאלפענער.
 Middleton St 210 האכסני' בבית הרה"ח ר' משה גרינפעלד הי"ו 845-262-4646פאר אפוינטמענט רופט 

 


