
   åøòèòå     μêîî¬−ô è−òîï ∞55-∞72     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞55-∞72     èê¬−−þõ è−òîï ∞52-∞72  

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     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

  )ישראלב"ר ( ק"ינ"י  ùèéååà÷ìàô àôéìמו"ה  נ"י á÷òé )ישראל אלימלךב"ר ( וומס"בנ"י  ïééì÷ éëãøî ñçðôמו"ה 
  )חיים שלמהב"ר ( מאנסינ"י  âøòáðééèù 'éòùé àãåéמו"ה  נ"י éúáù éëãøî )מענדלב"ר ( ב"פנ"י  øòðééø ïðçåéמו"ה 
  )פנחסב"ר ( מאנסינ"י  àøèù ãåã àãåéäéìמו"ה  נ"י ìàøùé íåìù )יעקב חייםב"ר ( ב"פנ"י  éøà éáö ãìàäðééø'מו"ה 
  )אשרב"ר ( ב"פנ"י  øòëòøá óñåéמו"ה  נ"י éëãøî ñçðô )משהב"ר ( מאנסינ"י  íäøáà íéåáìèééèמו"ה 
  )יונהב"ר ( נייטראנ"י  ùèéååà÷ôòì ïáåàøמו"ה  נ"י áàæ ìàåîù  )עמרם יודאב"ר ( מאנסינ"י  ãìàååðéøâ éáö óñåéמו"ה 
  )אלי'ב"ר ( ק"ינ"י  ùèéååà÷øàî òùåéמו"ה  נ"י éìà äùî' )ברוךב"ר ( ק"ינ"י  íéåáìèééè éëãøîמו"ה 
  )ברוךב"ר ( מאנסינ"י  øòâøòáãìàâ àãåé äùîמו"ה  נ"י áåã óñåé êåøá )עזריאלב"ר ( מאנטריאלנ"י  éååòì óìàååמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî íåìù ø"á 'éòùéñìòæééî é"ð  ç"åî úéáá à"èéìù ïäà÷ ïäëä äîìù áøä142 Ross St 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåä úéøçù ã"áàø9:00 

 .Rodney St 155 'היום'ע"ה  אהרןהי"ו על פטירת אחיו מו"ה  זאב לויבעראצל מו"ה  ניחום אבלים

  קהל
  צבי תולדות

  ספינקא
 פענן סט.  44

  אדמו"ר שליט"אהננו להודיע שכ"ק 
  "דרשת פתיחת הזמן" ידרוש

בבית מדרשינו -בערב  8:00בשעה  - היום 

 נתפרסם לע"נ הרה"ק מריבניץ זצ"להדלקת נר ביו"ט לזכרון צדיקים יש בו חשש איסור תורה ואין להדליק בלי שאלת חכם  -תיקון טעות 

  כולל סניף יטב לב
  קליימער 

 (אף אלו שכבר למדו בכוללנו בזמן העלל"ט)מודעה לכל האברכים 
הרוצים להכנס בחבורה זו, שבואו להיכל כוללנו ביום ה' 

 ן מיוחד להרשים בהחבורהאהבעל"ט לקבל אפליקעש

 לעיקוואד יצ"ו-כולל תורה ויראה דרב"י מסאטמאר
  ובנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א -מיסודו של רביה"ק זי"ע 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 בעזהשי"ת בשבוע הבא יום ג' -התחלת הזמן 
 347-709-0295ליתר פרטים נא לפנות 

 נ.ב. הזדמנות מיוחדת לעוד שני אברכים לרשום במסגרת כוללנו, 'בתשלום יפה, בנוסף לדמי שכירות דירה'.

#14-14  

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

ìò μêîî¬−ô 
−þ¾³ ì"×   ’½ô 18 .Oct  

     "¼¾³ì              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:59
íôìí ±ò7:11

¾"þš öôï ¹î½9:19
ê"þè9:55
íñõ³ öôï ¹î½10:26
ê"þè10:50

³î®ì12:41
íñîðè íìòô1:15
íò¬š íìòô4:36

í¼−š¾6:11
³"þ7:23



  צוליב די עצרת הספד אין ביהמ"ד הגדול וועלן מיר אי"ה זיין פארמאכט היינט מיטוואך נח - גמ"ח רב חסד בית חנא 

 חלק ג' –ישיבה קטנה תורה ויראה דרבינו יואל מסאטמאר 
  בהנהלת הרה"ג מוה"ר יעקב מאיר וויזענפעלד שליט"א

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  הננו זה להודיע שהבחינה על מסכת 'קידושין' 

  אצל הרה"ג דומ"ץ צעהלים שליט"א 
 אחצ"ה 5:00בשעה  -ביום ה' פרשת נח הבעל"ט מחר יתקיים אי"ה 



   נעמט אין אכט
 פון עזר חתנים דישיבת נועם אלימלך אי"ה מארגן וועט מען נאכאמאל ארומגיין מיט די ראפפעל

 ~ צו באקומען די גאר ווערטפולע קיופאן עס וועט זיין די לעצטע געלעגענהייט~ 

 ישיבה סניף לצעירים ד'סאטמאר 
  אב"ד תפארת אליעזר הרה"ג אברהם יודא לעוו שליט"אאצל  קידושיןעל כל מס'  הבחינה

 3:45בשעה אחצ"ה, באס יסע מויואל משה  4:30בשעה  היום אי"היתקיים 



 בחורים היום! בביהמ"ד דינוב דרשות להתחלת הזמן
 ע"י הרה"ג ר' שמשון ראאב שליט"א ........................ אם ישאלך אדם דבר אל תגמגם בו

 ע"י הרה"ג ר' יחזקאל פריעדמאן שליט"א ......................... כי אתה שומע תפילת כל פה
 ע"י הרה"ג ר' בנציון ראבינאוויטש שליט"א ................ טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

 ע"י הרה"ג ר' יעקב מאסקאוויטש שליט"א ר"י נייטרא ................ אשרינו מה טוב חלקינו
 ע"י הר"ר פישל שעכטער שליט"א ................................ א גאר אינטערעסאנטע דרשה

  6:30"כ הדרשות, סיום המעמד בשעה חוא 3:40מנחה בשעה 
 ת, משתתפים ראשונים קונטרס מאת הרה"ג ר' אביגדור מילער זצ"ל, ויהי' אי"ה ג' גורלו 100מתנה ל

 718-682-2040שעות א טאג 'מעלין בקודש תורה ליין' ספעציעל פאר בחורים  24פאר כסדר'דיגע מעלדונגען רופט 



אויף א קליינע געשמאקע פארנעם פאר קינדער פון כיתות ו'  מתמידיםא  - וואלאבאוט געגנט
מסכתות משניות באגלייט  זיין און ז' נעמט יעצט אן נאך געציילטע קינדער ווי מען וועט אי"ה קונה

 917-635-1769זיך איינצושרייבן ביטע רופט: מיט שיינע פראגראמען, מתנות און גורלות. 

 ר.ט. 6$פרייז  -פון ויואל משה   5:30ער"ח ריבניץ: א באס וועט פארן דאנערשטאג אום 

 בית אופה ד'קערעסטיר
32 Lynch St. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 מיר הייבן אן צו באקן קומענדיגע וואך בעז"ה

 .עס איז דא עטליכע פאזיציעס אוועליבעל
~ ~ ~  

  *רואיגע געשמאקע אטמאספער*
~ ~ ~  

 פאראינטערסירטע ביטע רופן 
718-596-0597 





: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 îò−ëþþ¾ê  þ"ë [¾"êþí]ñê−ì−  ïò×¾êô ñ"®ï - ì"õ (öî¾ì î"¬ ,’¬ë ê"−î)  
 −ëþó−−ì ë” þšì®−  èêþõô ñ"®ï öí×í -  ¼"þ  
 −ëþšì®−  ö−ñëîñô ñ"®ï ö−òþê - ð"½¾ 
 −ëþöôñï ó−þõê ë” þ¾þ−í −ñ³õò  ñ"®ï þî¾ -  ³îêîë³ ½"ìô (öî¾êþí) þî¾ - ð"®¾  
 −ëþó−−ì ë” þöôñï óñî¾ô  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï (êò−îî) - ï"×³ 
 −ëþ’−ñê ë” þ ¾−þ¼ëîð íôñ¾ ðêþëô ñ"®ï - ð"−š³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë” þë−−ñ íðîí−  þ−ô ð"ëê ñ"®ï ¾šþ−ô -  íôñ¾ öìñî¾ ½"ìô -  í"ñš³  
 −ëþþ¼ë−ñ ë” þ óíþëê−ïò×¾ê  ëî¾¬−ðþêëô ñ"®ï - (í"× ê"−î)  
 −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þ ëš¼−öêô½−−îî −îñí - êñšîð ,ïòê® ð"ëê ñ"®ï ¬þêë¬−−þë - ð"½š³  
 −ëþí−þ×ï   þ"ëþ−êô  ó−ñ¾îþ− −ô×ìô ñ"®ï êþ−ôï - ì"õš³ 
 −ëþ−ë® öôìò ë” þ šì®− ¼−−ôêñêš ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí - ®"š³  

 −ëþšì®− ëš¼− ë” þ öêôõ−ñ −þîê −ñêþš ð"ëê ñ"®ï öõñì ³−ëô ñšò¼þõ - í"®š³  
 −ëþñêîô¾ ë” þ ñêšïì−(−"ëîò)  èêþõô ñ"®ï êðòêñ −îñí -  öî−® ³ë−¾ ³"î¾ ½"ìô -  ì"®š³  
 −ëþëêï −×ðþô ë” þþ¼ë þ×¾−  ¾¬−ëíêþð ð"ëêþ ñ"®ï -  ï"ôþí ñîš ½"ìô - è"×þ³ 
 −ëþšì®− ë” þó−−ì  ±−ò−ôêš ð"ëê ñ"®ï ¾−ñï−−ô -  ³î¼î¾− ö½îì ½"ìô -   
 −ëþ’−þê −ë® ë” þðîð ¹½î− ) ö−¬¾ñ¼õô ñ"®ï êðòêñ (š−ñê -  ëîòêþèô −"−þ ö³ì -  ð"ôþ³  
 −ëþ¹½î− í¾ô ë” þ ñê−ì− þ−êô ó−−ì) ê®−þèô ñ"®ï êþ−õ¾ (ê®−ò¼ñèêôô ¹þ¾ - ì"ôþ³ 
 −ëþ¾þ−í −ë®  ±−îîðêþ ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ -  ³îšîô¼ íñèôí ¼ïèô - ì"ôþ³ 
 −ëþóíþëê ë” þ þï¼−ñê êëþ−è ð"ëê ñ"®ï ½¼ñ¼õþêš öí×í -  ½"ìô óíþëê ñíê ³"î¾ - î"òþ³  
 −ëþþ¼ë ëîð óíþëê  êòîîþñ šîðîþîí ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêšþ¼ë - ½"þ³  
 −ëþñîê¾  þ"ëþ×¾¾− óñî¾ô ê−®½îê ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - ±−ò¼ô½−¬ ,¼òêñ¼−ï -  è"¼þ³  
 −ëþš−ï−−ê šì®−  þ"ë −×ðþô ±ñêš¾−ô ±"ôîð ñ"®ï öþ¼¬¾ - è"¼þ³  

 −ëþðîð ê−−ì  þ"ë ¹½î− −îñíèþîë¾¼þõô ñ"®ï þ¼®¬−õ¾ - ó−ñ¾îþ− -  ³¾þëò ½"ìô - î"¼þ³  
 −ëþñ−õêš ëš¼−  −îëþ¼îî ð"ëêþ ñ"®ï −îñë öí×í - ì"¼þ³ 
 −ëþ¼¬ò ö³ò  þ"ë öþíê ðþêèêëþê¾ ð"ëê ñ"®ï ññ¼š −îñí -  ñš¾í ³−®ìô ð×ò - ð"õþ³ 
 −ëþþ−êô ëš¼− þ"ë þ¼ëîð óíþëê ¼¾êñ ð"ëê ñ"®ï êòí× - êòñ−îî -  ëš¼− þîêô ½"ìô - ð"®þ³ 

 −ëþ óíþëêþ"ë  ë−−ñ íðîí− ¬½¼õêðîëë ó−êþ−í ³×¾ñ ¾êþ ñ"®ï ñ¼šòêþõ ¾"ô - ï"®þ³ 

 öèþêô èê¬¾þ¼òêð- −þ¾³ ¬"×  
öî¼ô¾  öë [š−ð®í] î−òîì ñ"®ï -  íñîðèí ³½ò× −þ−−¾ô -  ì"õ³ ê"è(è"í× šð®îí− öë ¼¾îí− öë îê)  

 −ëþ¾−þ¼ë ëîð þ×¾¾−  þ"ë¼¾îí− óíþëê ñ−¾¼í ) (íþî³í ³×îòì êšêþšô ñ"®ï - ê"ò³  
 −ëþšì®− ë” þþ−êô í¾ô  íêþ¬½îê ð"ëê ñ"®ï ¬þîõêõêþ öí×í - ï"½³ 
 −ëþêò−ôñï  ½ê− ð"ëê ñ"®ï öí×í - ë"−š³  
 −ëþêš−−ì ó−−ì ë” þöþíê  ¾¬¾îôêïô ñ"®ï -  ó−−ìí þîþ® ½"ìô - í"×š³  
 −ëþ’−ëî¬ ë” þ ñêþ¾− êòñ−îîô ñ"®ï - ï"ñš³  
 −ëþ¹½î− ê ±"ôîð ñ"®ï öîôñê½ öí×í ó−ñ¾îþ− ,þ−¾ïðñ - ï"òš³  
 −ëþ þ−êôë” þ šì®− −îñ)(−îñ ³¾îðš  ëî¾¬−ðþêëô ñ"®ï -  íþî³ þ³× ½"ìô - î"½š³  
 −ëþêë−š¼ ë” þ¹ñêîî ö−ô−òë  ¬ðê¬¾þ¼ëñêí ð"ëê ñ"®ï þè−ê (š−òõ−−ñ) - ð"õš³  
 −ëþñðò¼ô óìòô  èêþõô ñ"®ï ½ñ’ðè - ¬"®š³ 
 −ëþñêîô¾ ë” þëîð  š½−þë ±"ôîð ñ"®ï þ¼®−ï¾îõ - ê"þ³  
−ëþ ðîð óíþëê ë”þ ñ−¾¬òê þ¾ê  ¾¬ê¾¬îë ð"ëê ñ"®ï -  óíþëê ñ¾ê/ó−¾îðš ³¼ð ½"ìô -  ê"þ³  

 −ëþóìòô −ë® ë” þšì®−  ¬ðê¬¾−−ò ð"ëê ñ"®ï ¾−ñï−−ô -  óìòô −ë® öîþ×ï ½"ìô - ¬"−þ³  
 −ëþ ñðò¼ô óìòôë” þó−−ì ) ±−òï−îîô ñ"®ï þ¼èêí (ëî½êš -  š−ð® ìô® ½"ìô -  í"ôþ³  
 −ëþþ−êô ë” þñðò¼ô óìòô  ëîèêñèô ñ"®ï - ì"òþ³  
 −ëþó−−ì  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï ðñêè [þ¼®−ñþêè] - î"½þ³ 
 −ëþšì®− ë”þ ñ−¾¼í ¼¾îí− óíþëê ) ³õ® ð"ëê ñ"®ï ö−ëîþ (êñ½ê− ,îîêñšê½ - î"¼þ³  
 −ëþó−−ì óíþëê ë”þ í¾ô ) ¾¬òêñõ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí (îîêðêîîïêþ -  þ"îî−ïë ¼"−ï þêô¬ê½ô š"í−ëþ ö³îì -  õ"þ³  

 −ëþ−ë® ñêîô¾ ë” þ ñê−ì− þðò½×ñêô ñ"®ï þ¼è−®òêð -  ñêîô¾ ³þêõ³ ½"ìô - ð"õþ³  
 −ëþñê−ì−  êõô¼š½ ð"ëê ñ"®ï èê¬òêï −îñí - ®"þ³ 

 ---------  
 −ëþó−−ì ñêþ¾− ë”þ  ñë−−õ ëñ× ð"ëê ñ"®ï ö−îþë ¼ññêí -   ñêþ¾− ³ìòô ½"ìô - î"¾³  
 −ëþ−ë® ö³ò ë” þ−ë® ñê−ôìþ− )êñê−ëô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ (±−ñð¼¾ - öêðòêñ -  −"−þ −ìê - ï"¾³ 

       718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  $ א נאמען42הרע'ס פאר זיך און די גאנצע משפחה  שפרעכט אייך אפ פון אלע עין

  845-570-2905מ. פריעדמאן  (עוועיל. די חודש)רופט נאך היינט צו באקומען משפחה פרייז  
 ל.מ. 845-445-7651א ביהמ"ד אין וומס"ב זוכט א שמש ערענסטע אינטערעסירטע. רופט 

  $347-304-0853 לשבוע. 60ניי וומס"ב כולל ערב מוכן לקבל עוד אברכים. 

 917-946-5388ט. רופט:  נאכמיטאג. גוט באצאל 2:45געזוכט א באס רבי יעדן טאג 
 845-406-1886גוטע געלעגנהייט! געזוכט א ערליכע טויגליכע פאנדרעיזער פאר א חשובע ארגאנאזאציע. בהמלצת גדולי הרבנים שליט"א 

 $347-893-2660 רופט/טעקסט 4500קלאזעט און ספרים שאנק גוטע קאנדישאן  Italian chinaצטע וצו פארקויפן א גענ
 7:00ביז  5:00שטאג ער"ח פון רענאי"ה זיין א שערער אין ביהמ"ד וויען מיטוואך און דאעס וועט 

 נייע און אלטע שיין און שטארק - סידורים -  משיםח - שו"ע -בינדט גמרות  Marcy 279 רובינפעלד'ס
$. 100 א ראה"כ אין ב"ש וועט מאכן פאר אייך "תיקון הרש"ש" וואס האט געהאלפן ארויסצוגיין מן המצר

$845-570-2905) רופט מ. פריעדמאן 850אויך דא אמעגליכקייט צו מאכן תיקון עונות כללי לויטן האריז"ל (
 347-699-2033נאכמיטאג, שיין באצאלט,  2:45אזייגער צופרי און  9:00געזוכט א באס רבי יעדן טאג פאר 

 917-789-4761מצוינים לזמן הבעל"ט בתשלום יפה, הל' שטרות מקבלים אברכים  -חבורה ללימוד חושן משפט לפנצ"ה 
 347-585-3249א וואך, רופט  80$עקספיריענסד בעל קורא איז עוועיליבעל,  ןא

  718-599-4824 רופט:  שמח"ת אין אימפריאל און איבערגעלאזט א ברוינע McLaren carriageאויב איר האט גענומען בטעות א שווארצע 

ë"½ôîî - '718-753-5704 .א צוגענגליכע פרייז פאר? פלאץ צו פארדינגען זוכט איר ווי צו מאכן א וואכנאכט, מסיבה אדער א שיעור וכדו 
ë"½ôîî -  :845-428-1234עטליכע אינגעלייט פון א מצה בעקערי זוכן  צו דינגען א דירה פאר ביז פסח. ביטע רופט  

ë"½ôîî - 2  .917-622-5849) 6ביז  3(פון  פיסיגע דאך. רופט 13רומיגע שטילע בעיסמענט אפיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנט 
ë"½ôîî -   ,347-314-5023הערליכע אפיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנט 
ë"½ôîî -  ל.מ. 917-304-1611בעדרום בעיסמענט דירה, בעדפארד/פלאשינג געגנט. ערענסט אינטערעסירטע רופט/טעקסט  2צו פארדינגען א הערליכע 

ë"½ôîî -  בעדרום דירה  3צו פארדינגען אEllery St.  347-696-6942רופט 
ë"½ôîî -   718-963-3769: )4:30ביז  10:30( בעדרום פורנישד דירה, אויף ראסס סט. רופט 1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-668-6448 .בעדרום בעיסמענט פורנישד דירה אויף לינטש גרייט אריינצומופן 2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  בעדרום דירה צו פארדינגען  2גוטע דיעל: טרופ געגנט ברענד נייע(No D.R.)  347-566-1437  

ë"½ôîî -  718-237-0200ס.פ לינטש געגנט רופט  300צו פארדינגען א אפיס 
ë"½ôîî -  845-237-4698ס.פ. אויף סקילמאן נאר ערענסט אינטערעסירטע רופט  1450צו פארקויפן א דירה פון 

ë"½ôîî - A Beautiful space available on Hewes St. for playgroup/Masmidim/night classes, good deal, Call 917-623-3718 
ë"½ôîî -  718-290-6302בעדרום דירה, רופט  3צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -   צו פארדינגען אפיסעס אין א ברענד נייע אפיס בילדינג מיטconference room  .917-588-7425אלע סייזעס, בעדפארד/וואלאבי געגנט

ë"½ôîî -  347-395-3057בעדרום דירה (אסאך בעטן) פאר טאג/וואך/חודש. רופט:  4צו פארדינגען א 

ë"½ôîî - New Private office/warehouse for rent ground floor 2 rooms approx. 650 s.f. back yard. 4 parking spaces 347-395-3660 
ë"½ôîî - Office space available at 2 Skillman. Email: theapplebuilding@gmail.com or call 718-650-6370 

ë"½ôîî - Spacious Walk in office available, Windows, Backyard, PARKING Park/Marcy area 917-748-5369 

ë"½ôîî - Small office available for rent on spencer st, AC and cable inc.  $450 a month Call: 646-479-8170 leave message 
ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099 
ë"½ôîî - NEW! Kosher Suites in Williamsburg! Brand New Luxurious Private short term Rentals! Fully 

Furnished Hotel Style, With lots of amenities, Call us 929-277-8483, Or Email to: Info@koshersuites.com  
ë"½ôîî - Nice big offices Spencer area to rent please call 347-691-6536 
ë"½ôîî - Office space for rent Broadway (Hopper/Keap) 300 s.f. 718-387-0400 # 204 if no answer L.M. 
ë"½ôîî - Brand new 2 bedroom furnished basement with windows, ideal for chusson/kallah, Franklin/Willoughby area, great price. call/text 347-461-0321 
ë"½ôîî - Great Deal! Beautiful brand new 1 Bedroom Apts for rent fully furnished! Spencer/Willoughby. Artex Mngmnt 347-436-7576 
ë"½ôîî - Professional state of the art high end offices available for rent. Wythe/Broadway area. $1600-$1900. 718-302-1161 ext 203 
ë"½ôîî - A brand new One bedroom furnished  chusen/kallah apartment available for rent 

on Skillman (between Park and Flushing). utilities included. Please call 201-503-5714 
30M 10 CAP, NNN lease NY Government backed, 8 years on lease with 2/10 YRS OPT. Must sign NDA and POF Principals only brooklynbestcap@gmail.com 

New Windsor NY - Great investment property, 10% return, fully occupied, property manager avail. Call 845-213-9788, won’t last! 

ðêîîš−¼ñ -  .347-871-3273צו פארדינגען א גרויסע ברענד ניי דירה אין די נייע סאטמארע דעוועלאפמענט  

ðêîîš−¼ñ -  646-629-1238א דירה צו פארדינגען רופט 



Full Time Office Work 
Are you looking for a rewarding job doing interesting work in a fast paced environment? 
Are you detail oriented, self-motivated, a quick learner with great phone & writing skills? 

We are looking to hire FULL TIME female secretaries. We pay a base salary and 
performance based incentives on top of that. Experienced & beginners are welcome. 

Email resume to: Hiring11211@gmail.com or call (718)704-0266 Ext 367 

−½òêô  -  צו פארקויפן אsemi attached townhouse ,1400  845-499-9926ס.פ א שטאק.  שוין כמעט פארטיג 
−½òêô  - רומיגע  8צו פארקויפן א גאר שיינע נייע  !זעלטענע גלעגענהייטup & down  אויףDecatur  845-325-9033ספעציעלע פרייז פאר שנעלע קלאזינג 
−½òêô  -  2בעדרום דירה  4צו פארדינגען א full  ביה"כ פסח קאך וואש רום גרויסע קאך אויףHana Ln  845-659-4817רופט

−½òêô  -  בעדרום דירה, גרויסע קיטשען, דיינונג רום.  5צו פארדינגען א נייע שיינעCollins  .718-757-0945געגנט. גרייט אריינצומופן 
−½òêô  - Brand new town house for sale Cedar area 1,300 s.f. Each floor, 2nd & 3rd floors divided in 

two 3 bedroom apartments + first floor 1,300 s.f. Unfinished space + basement and attic. 917-246-0291  
 845-323-5566רופט אייער פריינט זושא פעדער בראקער / מאנסי  איז מאנסי פאר מיר?אריין געכאפט נאך א ימים נוראים אין שטאט, יעצט שטעלט זיך די פראגע: 

−"š -  845-239-6353רומיגע פורנישד דירה צו פארדינגען פאר חודש/יאר, רופט:  5א שיינע 
−"š -  ל.מ. 718-916-5186רומיגע דירה אין בעסטן געגנט מיט אלע צוגעהערן אויף שבתים/וואך.  7צו פארדינגען א שיינע גרויסע 

−"š -  ן די יא -צו פארדינגען א פריוואטע הויז נעבן קרית יואלHalf Hollow Area  845-206-8644ביטע רופן 
îîêþèò−ôîñë - 8פריש געפעינט, געסקרעיפט, נייע פלאר, סעק.  ,נייע קיטשען ,צו פארדינגען א שיינע הויז OK.  718-384-5571גרייט אריינצומופן 
èþîëèò−ôîñë -   5 bedroom House for Rent in new development. 2 year lease, $2200. Call 718-234-5900 x 221 

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

  All your SMALL CONSTRUCTION needs 718-635-2902  

Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com 

 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 
Schwartz Appetizing B.P. –  דעליווערי צו די שולן/זאלן  718-851-1011צו באשטעלן רופט

 לעצטע מינוט פון אייער שמחה גרויסע אויסוואל פון די בעסטע הערינגען און קיכלעך ביטע ווארט נישט אויף די
Now buying Amex and Chase Points! Call: 845-517-1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com. 

Be sure to ask us about our newly launched REFERRAL PROGRAM! 
 היימישע השגחה - Stanwix St Brooklyn NY 11206 2קרים, ז זענט איר הונגעריג אין בושוויק? קומט אריין פאר א הייסע פרישטאג אדער א קאלטע איי

 yeshivawilli@gmail.comלייסענס רעקאמענדירט, אימעיל רעזומעי:  CDLס"ב זוכט א בילדינג/טרענספארטעישן מענעדשער, מא היימישע מוסד אין וו
 We also adds lines of credit  718-213-6645מיר וועלן אפווישן אייער אלטע חובות אדער סעטלען סענס אויפן דאללער. רופט: 

A growing IT Company looking for a FT Level 2 IT Technician for immediate hire, Minimum 2 years experience required email resume IToffer46@gmail.com 
Looking for a CH staff for a 36 year old male in Williamsburg. 718-408-5112 

זוכט א פרוי מיט גוטע פאון סקילסס"ב מא ארגעניזאציע אין וו  
 און פארשטענדעניש צו פאנדרעיזינג ארומצורופן פאר געלט (פרויען)

ט באצאלט פארן ריכטיגן קאנדידאט,גו  
אויב קיין ענט. לאזט א מעס 718-781-3205רופט  . 

Looking for a truck driver with a Class B CDL. Please call 718-354-8742 

M.R. FLOORING - Installation of all floors wood and tiles scraping staining & finishing repairs 718-213-9603 

Agency seeking Yiddish speaking candidates to work as a Para with a child in school district 14. 
W2, $13 per hour. Requirements: high school diploma, be 18 or older, Health Aide Certification 
(online training) , valid state IDs, If interested, please call 718-828-2666 x 121 or extension 110. 

 9ביז  8באנאכט , 4ביז  2טעגליך    COMMUNITY CONSULTING 522-0200ענינים ערלעדיגט מען בעז"ה עצהיו"ט  8ן אאלע סעקש

Looking for a young man to take out a yingerman for 2 hours each evening  to give him an enjoyable time. 718-408-5114 
2006 Honda Odyssey, 155k mile, great condition. Asking $3500. Call 347-675-6682 

 917-974-9367ענגליש טיטשער פאר די קומענדיגע יאר רופט א היימישע ת"ת זוכט א 

Professional Amazon Listings and keyword research. $150 (big account discount avail) amazonlistingspro@gmail.com 

PUPA HEAD START - Wmsbg seeking YINGERMAN FOR F/T ADMINISTRATIVE ASSISTANT. 
Must have good English verbal and written skills. Computer literate. Will train. 

*Good Benefits* Opportunity for Growth* Call 718-732-7899 or Email resume to: jobsaths@yahoo.com 
 646-714-7403האלטן וויין פאר א ביליגע פרייז רופט גאלאן צו  9צו פארקויפן עטליכע פלעשער פון 

 917-202-0653מאל א וואך ביינאכט שעות, סקילמאן/פארק געגנט,  3געזוכט א אינגערמאן צו לערנען מיט א קינד שיין שרייבן 
 929-454-2918ביהכ"ס וכד' פראפעשענעל, גוטע פרייזן, ן, האלוועיס, ען אן צו אינסטאלירן אלע אייערע טיילס ווי קיטשעמיר נעמ - זעלטענע געלעגענהייט 

EARLY HEAD START PROGRAM in Williamsburg seeking MALE TEACHER. 
 Minimum Requirement. Associate Degree and Study Plan or Bachelor degree. 

Call 718-732-7899 or Fax 718-488-5982 or Email resume to: jobsaths@yahoo.com 

Selling on Amazon? We will provide you with a full product listing, Description (html), Title, and Bullet Points. Call 845-213-8608 

 101עקס  718-880-5594צו ראנען א ביזנעס, רופט  Amazonאון אין  QBנגערמאן אין איגעזוכט א פראפעשענעל עקספיריענסד 
 718-496-8589ביינאכט שעה'ן רופט פאר ספרים סטאר א ארבייטער 

 Midtown Cameraוועקער זייגערס, טאשן זייגערס, ספיקערס, בערזלעך 

 


