
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     
 )יצחק אייזיקב"ר ( וומס"בשליט"א  ïééèùøòáìéæ øùà óñåé הרב נ"י êìîéìà )זעליגב"ר ( וומס"ב שליט"א ìòáéååö à÷öøéä éìúôð הרב

  )יושעב"ר ( ב"פנ"י  ù íééçõèøàååמו"ה  נ"י ìàåé )שלמהב"ר ( ב"פנ"י  ùèéååà÷øòá ìàåîù íééçמו"ה 
  )יצחקב"ר ( ב"פנ"י  ïàîãìàåå äîìùמו"ה  נ"י íééç  )הרב חנהב( מאנסינ"י  ãìòôðéøâ øéàî ìàéçéמו"ה 
  )מנחם מאנישב"ר ( מאנסינ"י  ñééåå àãåé íäøáàמו"ה  נ"י ùøòä ìàåîù  )עזריאל יודאב"ר ( נייטראנ"י  øòììéî óñåé òùåéמו"ה 
  )נחוםב"ר ( טאהשנ"י  éîçð' õèøàååùמו"ה  נ"י ùøòä øæòéìà )יושעב"ר ( טאהשנ"י  øòùéô ïéîéðáמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî äùîáïîçð òùåé áøä øòâøòá é"ð   ä"åî ç"åî úéááñééåå íéøôà  é"ð244 Penn St. 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ãùàéååé÷8:20 

 ä"åî ìàåîù ø"á÷çöé àãåé á÷òé íéåáìèééè é"ð ïúçà"èéìù ñàøâ éáö íçðî áøäéúéáá , 223 Lee Ave. #3-L 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù éìàø÷8:00 

 ä"åîéëãøî  ïäëä ìãðòîáãåã ÷çöé áøä 

ïàîãòéøô é"ð  
ïúç  ä"åîõèøàååù áééì ïîìæ é"ðúéáá , "àî 145 Taylor #2-B 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù éåùà÷8:00 
     úåðåúç      

ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 
 )שלוםב"ר ( נ"י éòùé ãåã' ïàîñééåå מו"ה נ"י çöé óñåé÷  )משה אהרןב"ר (נ"י  âøòáðééèù íåìù á÷òéמו"ה 

  íìåàáìàéøòôîéà
 )אברהםב"ר ( שליט"א ùèéååàáà÷àé øéàî ìãðòî הרב נ"י ùøòä òùåé )הרב יעקב נחמןב( שליט"א øòáéåèù ÷çöé הרב
  íìåàáäùî ìàåéå

 )הללב"ר ( נ"י øòöèéôù äðåé íäøáà מו"ה נ"י óñåé á÷òé )יצחקב"ר (נ"י  òìù à÷öøéä éìúôð øåãâéáàøòâðéæמו"ה 
  íìåàáìàèðòðéèðà÷

  חכם
  בא
 לעיר

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

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

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

#13-45  

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  

èê¬½ò−ð ê®−î 
îîñ½× ’   ’½ô 6 .Dec  
     ï"¼¾³              16'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:54
íôìí ±ò 7:06

¾"þš öôï ¹î½8:50
ê"þè9:26
íñõ³ öôï ¹î½9:49
ê"þè10:13

³î®ì11:47
íñîðè íìòô12:17
íò¬š íìòô 3:14

í¼−š¾4:28
³"þ5:41



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
−ëþ ñ¾−õ  ñ"®ï êšêþš ð"ëê - èêþõô ñ"þíô ö³ì  - í"¼¾  
−ëþ öþíê ë”þ í¾ô  ñ"®ï ëêšñêïô - í"õ¾  
−ëþ šì®− ëš¼− ë [ö¾þðí]”þ ó−−ì þï¼−ñê ) ³î−ì (êšêþš ñ"®ï èêþõ ±"ôîð - ì"ô³  
 −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þñêñ®ë  íêþ¬½îê ð"ëê ñ"®ï ±"× -  ó−ô×ì ³×−ô½ ð×ò - í"®³  
−ëþ óíþëê ë”þ ëš¼−  ö−ðô¼ ð"ëê ñ"®ï þî¾ −îñí -  í"−ëêþñ íò¾ôí ³ë×þô ½"ìô - ì"−š³  
−ëþ ñêþ¾− −îîêñ  ñ"®ï ð"ëê þêîîþê¾ - ×"š³  
−ëþ þ−š− ë”þ öî¾þè ][þ¼ëî¬−š  ñ"®ï ó−ñ¾îþ−ô - ðêþëô þ’íêþ¬½îê ô"þ ö³ì  - ¬"ñš³  
−ëþ ’−ñê  ñ"®ï ö¼èþêô½ ð"ëê - ½"š³  
 −ëþ¾þ−í −ë®  þ"ë¾−þ¼ë ëîð þ×¾−  ëîëñô ñ"®ï ¾−òêïîþ -  ³î¬−¾ ¼¾³ ½"ìô - í"½š³ (ï"× ê"−î)  
 −ëþë−−ñ  þ"ëñõô−è  ñ"®ï μ−þô¼ -  þ¼ñðê ò"þ ð−ôñ³ - ì"¼š³  
−ëþ ðîð  þ"ë¹ñêîî ëêï )êðòêñ (îîêñ½−ð−îêîî -šêññêõ  ñ"®ï ö−ðï¼þð ð"ëê - ¬"¼š³  
−ëþ š¼−ë ë”þ öþíê š−¾  ñ"®ï ö−ñþêšô - ½"ìô ëš¼− ³îò×¾ô  - í"þ³  
þ−ë ëš¼−  þ"ëóíþëê  ñ−−î ñ"®ïðòêñþ¼ëêî èþîë®ñîïî ö¼èò−þ−ô ð"ëê  -  ³ë¾ ³þî³ ½"ìô - ë"−þ³  

 −ëþóìòô ë"þ þ−êô )þêîîèòîê ,¬½îì ð"ëê ñ"®ï ¬ê¬¾òï−−ê (¾"ê ó"þíô  -  ¾ê ³ôîì ½"ìô - ñ"þ³  
−ëþ ññí ó−−ì ë”þ šì®− þï¼−ñê  ñ"®ï ö−ïêñêîî ð"ëê - ê"ôþ³  
 −ëþíðîí− þï¼ñê ë” þöð þ−êô ) ¬þíêîîðô ñ"®ï −š®êñõ (íðôì −ñ× -  íðîí− ³−ë ½"ìô - è"½þ³  
−ëþ ñ×−ô ñê−ì− ë”þ ó−−ì ë−î¬ (êòïêþë) -öêô  ñ"®ï ê¬−îîêñ½ ð"ëê -   
−ëþ ñ×−ê ñê−ì− ë”þ  êšñ¼ô¾ ñêîô¾¾ë−î¬  ñ"®ï êþîè−ðê½ ð"ëêþ - ì"½þ³  
−ëþ −þï¼ ¹½î−ñê  êþîè−ðê½ ,þîè−ñè ð"ëê ñ"®ï è−ñ−ë (ó−þô íþ¾ öë) -  ó−−ìñ ìþîê ñ¾ ì"ë - ì"½þ³  
−ëþ ðîð −×ðþô ë”þ −ë® óîìò ó−îëñ¬−−¬  ñ"®ï ¾¬−ëíêþðô - õ"þ³  
 −ëþí¾ô ðîð  þ"ëþ−êô  ñ"®ï êðòêñ -  ö−¬¾þîë ð"ëê - ï"õþ³  

 ------------ 

 −ëþí¾ô íðîí− ë−−ñ  þ"ëþï¼−ñê )−îîêë¼ñ (þï¼−ñê š¾ôð ê¬ò¼ï ð"ëê ñ"®ï ¾¬ - ê"¾³  
−ëþ þï¼−ñê ë”þ ó−−ì óíþëê  š½−ïðêþèô ñ"®ï ±−îîþîí (¾¬òêñõ) - è"¾³  
 −ëþ’−¼¾− ë”þ þ¼ë ëîð óíþëê  ±−îîêìêõ ,±−òêëî−ñ ð"ëê ñ"®ï −š½ò−ñþêš -  ’−¼¾− öî−èí ½"ìô - í"¾³  
−ëþ ó−−ì ñê×−ô ëîð ë"þ ¹½î−  êþ¬−−ò ³ë−¾− ¾êþ ñ"®ï ñðòêô½−−îî - ìô"í öô ½ þ®−ô - ì"−¾³  
 −ëþ−ë® ëš¼− ë”þ í¾ô îð−êí ð"ëê ñ"®ï ±"× - óêðþ¬¾ôê ,îñ½êëê½ -  ¾ðìí ìôš ¬šñ ½"ìô - ð"×¾³  

 öèþêôμêîî¬−ô - ïîñ½× ’  

−ëþ ’−³³ô ë”þ −ò−½  ñ"®ï ëîëñ ±"ôîð - ê"−³  
−ëþ ðîð öòìñê  þ"ëšì®− −ôþš  ñ"®ï¼−ñê¬−ê −ô×ì −ñîðèô  -  è"ò³ (’ìë ê"−î)  
−ëþ ’−þê íðîí− ë−−ñ  þ"ëðîð ê ñ"®ï ¾−ñêš óêðþ¼¬½ôê ,±ò¼ïëîñ ð"ë - ìô" ’−þê þîè ½ - ¼"³  
−ëþ −×ðþô ë”þ ë−−ñ ’−þê ö−−¬¾õ¼ (èþ¼ë½è−òêš)  ñ"®ï êòñ−îî −ñîðèô - ð"−š³  
−ëþ öî¼ô¾ ±"× öí×í  ñ"®ï ¾−ñêšô - ê"ñš³  
 −ëþðîð ¹½î− ë” þšì®− óíþëê ³õþ®ë ññî×í ëþ ñ"®ï ó−−í®ò−ï  - ð−/ðîð ð− ½"ìô  ¹½î− - è"¼š³   
−ëþ ñêñ®ë ë” þöêôõ−ñ ¬"î−  (¬"î− ³¾îðš)±"ô  ñ"®ï ¼−ñîõêš ð"ëê - ë"®š³  
−ëþ þ¾ê ë”þ þïî¼ ñêþ¾− ñíêîî  ñ"®ï ðêô ð"ëê - ê"þ³  
−ëþ ðîð ½ìòõ ë”þ ëêï  ñ"®ï ö−š−ë ð"ëê - ð"ñþ³  
−ëþ öî¼ô¾ í¾ô ë”þ  −ë® ñêî−í¬êþ (¬½îì)  ñ"®ï ¼þî−ð ð"ëê - ì"ñþ³  
−ëþ öþíê ë"þ ½îô−òîñš öôñš ñí (¾ô¾î þîêô) êšêþšô ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −î - ë"ôþ³   
−ëþ ñêîô¾ ¹½î− ë"þ −ë® þ¼ñ¾þ¼í  ñ"®ï−ðêëê½ ð"ëê - ó−ñ¾îþ− - ð"òþ³  
−ëþ óîñ¾ öòìñê  þ"ëöî¼ô¾  ñ"®ï íõ− −îñíëê ½−êîñ ¬½ ð"– ðîôñ³ −®òíë"–  ñ¾ê −þõ ½"ìô– ð"õþ³  

 -------------  
−ëþ −ñ³õò šì®− ë”þ öþíê ñêõþ  ¼ñ−¾¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼ñõõêòš -  íþîòôí −òš ½"ìô - ë"ò¾³ 

 ז.ט   ט.כ   :ול   :חל   לט. - חבורת ישראל ואורייתא׀                  718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו    
å øòèòå èê¬½ò−ð öè¼þ μ−ñè¼ô ∞44-∞48   μêîî¬−ô ¬òšñêîîþêõ ∞37-∞49   èê¬¾þ¼òêð ¬òšñêîîþêõ ∞32-∞45  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

 same day free delivery 646-939-6232  וואכנאכט, אויפרוף, אפשערן -צו באשטעלן שיינע פעקעלעך  -  מזל טוב פעקעלעך 
 718-986-9677זייער גוט באצאלט,  ,פרי אין די בתי מדרשים פאר א מוסדרגעזוכט א יונגערמאן ארומצוגיין אינדע

ë"½ôîî - יאר   2ג רום נאר פאר נבעד. דירה,  מיט דיינו 2  א צו פארדינגעןutilities incl.347-782-2891 טעקסטסירטע ע. ערנסט אינטער 
 347-971-2280ביטע טעקסט:  Reasonable priceבאשטעלט ביי אונז אייערע גראמען און שרייבט ארבעט לכבוד חנוכה און א גאנץ יאר פאר 

 9-# 718-797-2888רופט:  Dec. 18 )מנוחה ושמחה( אולם פרענקעלן עס איז פריי געוואר
 718-444-4900רופט:  .טריפס א טאג 4אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער פאר  ימישע מוסדיא ה

 917-578-5656א שיינע גרויסע לעכטיגע פלאץ צו פארדינגען פאר חנוכה מסיבות. רופט: 
íð−ëê ³ë¾í  - 718-387-7229אין וומס"ב רופט:  (מיטן נאמען ווייצהענדלער)ן פון א א"י איד מענטוגעטראפען וויכטיגע דאק 

íð−ëê ³ë¾í  - 347-853-2499באקס אין פרדס פיגא זאל ביטע רופן  לווער ס'האט אויפגעטוישט זונטאג נאכט א מילער שטריימע  

ë"½ôîî -  ,134קליינע אפיס צו פארדינגען Broadway :845-492-4591,  רופט  

ë"½ôîî -  ל.מ. 718-517-3400 .יאר ליעס 1ס.פ.  900בעדרום דירה, איבער  2צו פארדינגען גאר א גרויסע ליכטיגע פורנישד 
ë"½ôîî -  513-760-5621בעדרום פורנישד דירה מיט א פארטש, געאייגענט פאר חתן כלה,  1צו פארדינגען א שיינע לעכטיגע  

ë"½ôîî -  347-623-0152בעדרום דירות, געאייגענט פאר חתן כלה, לי/פענן. טעקסט/רופט  1צו פארדינגען אפאר נייע איבערגעבויטע

ë"½ôîî -  718-782-7038/845-542-2052 .'טע שטאק גרייט אריינצומופן2קענט עוו.  821בעדרום דירה  1צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  בעדרום,  1צו פארדינגען אfully furnished   .347-762-1256געאייגענט פאר חתן כלה אדער פאר אפיס 
ë"½ôîî -  917-974-3962רופט:  .850$און  650$צו פארדינגען שיינע אפיסעס סעמפארד/מירטול 
ë"½ôîî - ל.מ. 214-974-0087רופט:  .8נישט סעק.  ,יוטיליטיס אינק. הויכע שטאק ,גוטע פרייז ,בעדרום דירה 3ען א גצו פארדינ 
ë"½ôîî - 718-834-8409 )8 .(גוט פאר סעקדירה  בעדרום 3 פאר א - , בעק יארדרום שיינע סייז קאך, דיינונג ,רהבעדרום די 2.5אין -געזוכט צו טוישן א וואלק 
ë"½ôîî -  347-770-7531רופט:  .ביא/וואלרענדסטס.פ. נאר 700 - 600צו פארדינגען א אפיס 
ë"½ôîî -  702-720-4983ס.פ. רופט:  1200  - 1000געזוכט אפיס ספעיס  

ë"½ôîî -   347-633-0332מוירטל. רופט /בעדפארד ,צו פארדינגען דירותבעדרום  2און  1ברענד ניי  
ë"½ôîî -   ל.מ. 347-450-8259יגנט פאר חתן כלה, גוטע פרייז, סקילמאן/דיקאלב. בעדרום איבערגעבויטע דירה געאי 1צו פארדינגען א שיינע 

ë"½ôîî -  646-236-7684 (פאסיג פאר איינעם וואס בויעט איבער זיין דירה) + חדשים, 6בעדרום דירה, פאר  3צו פארדינגען א רחבות'דיגע text only 
ë"½ôîî -  347-350-4883רופט  ס.פ.) 1800(בערך פאר א גרעסערע דירה  ס.פ.) 1250(בעדרום דירה  3געזוכט צו טוישן 
ë"½ôîî -  347-422-7119בעדרום דירות, ביטע רופט  2און  1צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  917-474-7788 חדשים. 3 -  2בעדרום דירה, אלעס צוגעשטעלט, גוטע געגנט, צו פארדינגען פאר  3א 
ë"½ôîî -  929-258-8984בעדרום פורנישד דירה, גראונד פלאר, מירטל/וואלווארט, גרייט אריינצומופן,  1צו פארדינגען א הערליכע 

ë"½ôîî -  ,347-946-1791רופט/טעקסט:  $2300ס"פ, פארק/פרענקלין,  1000ווערהאוז צו פארדינגען Brooklyn Management 
ë"½ôîî -  917-586-7764 יאר. 1בעדרום פורנישד דירה, מידעלטאון געגנט, פאר  3א שיינע ליכטיגע צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  347-853-9500דעסקס און אפיס בענקלעך, שוין עוועיל.  3אין אפיס מיט -צו פארדינגען א הערליכע וואלק 

ë"½ôîî - New office space for rent. Willoughby/Walworth area, 9’ ceiling. Please call 718-522-7099 
ë"½ôîî - Few retail/store fronts available. starting from 1700 sq ft & up, Price starting at $4500. Call/text 347-385-8631 
−½òêô  -  ל.מ. 845-425-0050רופט  .8קארט וואלק אין, גרויסע בעק יארד, שיין איבערגעפיקסט, נישט סעק. רומיגע דירה נעשער  5צו פארדינגען 
−½òêô  -  845-729-6800רומיגע דירה, זייער גוטע צושטאנד. רופט:  5צו פארדינגען א 

−½òêô  -  בעדרום דירה אויף  4צו פארקויפן א נייעElm St ,347-423-3604 מיט הערליכע פארטש, גרויסע קאך 



MONSEY - RENTAL***  REDUCED!!!**** (NO SECTION 8) Nothing like moving into brand 
new. 5 Bedrooms. Playroom, deck, 2 Kitchens, walk to Main street, Close to Cedar lane, 845-729-3284 
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. 

−"š - 3 347-585-4487פט רו .בעדרום דירה צו פארדינגען אויף סקאנעמאנק לעבן סעווען ספריגנס  

−"š -  ל.מ. 718-916-5186בעטן, רופט  12רומיגע דירה מיט  7צו פארדינגען אויף די וואך א שיינע גרויסע 
îîêþèò−ôîñë/−"š -  .347-369-4083רופט:  .אקעי 8צו פארדינגען א גרויסע אדער א קליינע דירה, סעק  

 845-637-0650, ק"י רומיגע דירה אין 8יאר הערליכע גרויסע  1, אויך צו פארדינגען פאר בורגגבלומינאין  8בעדרום דירה מיט סעקשן  5געזוכט צו דינגען 

Green Hills Estates  -  הערליכע גרויסעluxury  :347-699-5662הייזער פאר שבתים/ אינמיטן וואך. [מעגליך מיט עסן] רופט 
ò−ôîñëèèþîë -  347-988-9957רופט:  .8פאר סעק  דארף זיין גוט ,בעדרום דירה 4- 3דרינגער געזוכט א 

¾ïð−þðêîî - 845-248-1934 גרויסע דיינוג רום גוט פאר משפחה מיט קאפעל'ס צו פארדינגען, ,הויזבעד.  6 פריוואטע 

 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 

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 

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 סעטלן אלע אייערע חובות 

1507 Leave Message-901-Highly Profitable Stock Options Trading Text Group Free 30 Days Trial Call 701 Stock Alert 
 347-760-6380רופט:  .געזוכט א טויגליכע אינגערמאן צו ארבעטען אין א ווערהויז פאר שיין באצאלט

Large wholesale and online retailer in NJ looking for experienced buyers and salesmen. 
Top pay. email resume or list of previous work experience to: 193moshe@gmail.com, 

Transportation available from Brooklyn

 347-450-3890יאר.  3זוכט פול טיים דרייווערס צו טראגן ווילטשער פאציענטן, דארף קענען שלעפען טרעפ, לייסענס  Ambulateרודף חסד 
 347-699-2378רופט  .Bookkeepingמיר נעמען אן צו טוהן די  - איר קענט האבן מסודר'דיגע ביכער

  Worldwide SIM cards & cellphone rental.  718-218-5000  פארט איר קיין יוראפ אדער סיי ווי ארום די וועלט?

 347-353-3203פאר א ביליגע פרייז, רופט ) Chrysler Town & Country(פיט פאר  Snow tiers 2צו פארקויפן 

OSTER FRAMERS specializing in framing, sheetrock, molding, doors, etc. Professional job. 347-268-2579 
 347-743-2403געברויכן רופט שלמה בריסק  פלאמבינגפאר אלע אייער 



ביינאכט פון ויואל משה, די וואך פר' ויצא  7:30אנגעהויבן פון די וואך וועט פארן א באס יעדע ליל שישי 
בניצער ציון יעדע דאנערשטאג נאכט נייע היטש פלאץ צום רי - חדש"  - באסעס "בחינם" 2וועט אי"ה זיין 

 אויב פארט איר צום ציון ביטע פארט דורך ויואל משה אויפצונעמען מענטשן !11:00ביז  8:00פון 

צו אונזערע חשוב'ע קאסטומערס! היות מיר זענען באגרעניצט מיט דעם סייז פונעם צעטל כמובן, און נישט 
וועקריקן פאר א צווייטן, איז כדי צו קענען יעדן אייביג האט יעדער פלאץ, ובדרך כלל וויל זיך קיינער נישט א

אקאמאדירן, מוז צומאל די אקטועלע סייז פון אלע עדס ווערן פראפארציאנעל איינגעשרונקען, געוואנדן לויט 
 דער מעגליכקייט אין פלאץ. מיט אנטשולדיגונג.

 דבר יום ביומו רעדאקציע

חבירים קומען  2פראדאקטיוו קלאס פאנגט זיך אן מארגען אי"ה, עס קומט ארויס א גרעסערע תכלית ווען 
פון אייער  $0אויפאמאל, קלאס קאסט  2פאר  $160אויף איינמאל, ווערט געגעבן א מתנה און ווערט פון 

 65פין  951.262.3674מדריך החדש דרשה  -  845.232.1079טאש, 

 


