
   åøòèòå     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞56 -∞72     èê¬−−þõ è−òîï ∞54 -∞73     š"ë¾ è−òîï ∞55 -∞71  

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 

  היות ראש חודש חשון הבעל"ט געפאלט מארגן עש"ק,אכטונג! 
    דערפאר איז כדאי צו שניידן "היינט" די נעגל לכבוד שב"ק.

   éëåãéùí     
  )חיים צביב"ר ( וומס"בנ"י  íäøáàùèéååà÷ôòì ÷çöé מו"ה  נ"י éáö éìúôð )נפתלי צביב"ר ( וומס"בנ"י  òùèàìàô óñåé÷מו"ה 
  )הערשלב"ר ( וומס"בנ"י  ìàâåèøàô äùîמו"ה  נ"י ìàåé)שלוםב"ר ( וומס"בנ"י  øòãðòìøòáà ùøòä íééçמו"ה 
 )טובי'משה ב"ר ( ק"י שליט"א øòååàøá 'éîøé ìàéúå÷éהרה"ג  נ"י ùééô øñéà íìåùî )שלמה דודב"ר ( וומס"בנ"י  èåäðéøâ íäøáàמו"ה 
 )הערשלב"ר ( לעיקקיימישע - וויזניץנ"י  éðèàá áàæ ìàøùé÷מו"ה  נ"י ìéååðàæ íééç  )יצחק משהב"ר ( וומס"בנ"י  ìòæéåå ìåàù á÷òéמו"ה 
  )שמואל דודב"ר ( וומס"בנ"י  òèò÷òô á÷òé ìàøùéמו"ה  נ"י äùî øéàî  )ארי' לייבב"ר ( וומס"ב ע"ה ùøòä ãåã øòéàîמו"ה 
  )שלמהב"ר ( ק"ינ"י  éìâ ÷çöé íäøáà÷מו"ה  נ"י ïðçåé äùî )יצחקב"ר ( ק"ינ"י  äàð àãåéמו"ה 

    íåéä úéøá      

 áøäáéåè íåìù  à"èéìùà"èéìù ïåòîù ïøäà 'ø ö"äøä ïá ø ö"äøä ïúç' à"èéìù ïàîãìàâ áééì á÷òé  áåìà÷ 188  æåéä  úéøçù8:10 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ìùøòä ø"á 'éáåèãìòôðéøâ é"ð  ä"åî ç"åî úéááãðééøô óñåé á÷òé  é"ð235 Skillman 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåùäàè - úéøá ô"á10:00 

 ä"åî ìàåé ø"á àãåéïäà÷ é"ð  ä"åî ç"åî úéááïééèùãìàâ øéàî ìãðòî  é"ð176 Lynch 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ìèøåî ì"èé÷8:00 

    íéàðú úáéñî      
 )בן אב"ד טשענגער שליט"א( וומס"ב שליט"א æééøâðåé óñåé á÷òé הרב  נ"י àãåé ìàéøáâ )יעמרינג שליט"א אב"דןב( קאשוי שליט"א ùèéååàìéà íøîò הרב
  íìåàáæé÷øàî éã

 )בן הרב מנשה( שליט"א øòâøòáðòæàø áééì ïîìæ  הרב נ"י éáö äùî )בן הרב אלימלך( -  אדמו"ר מדעעש -  שליט"א èòðàô íçðî á÷òéהרב 
  íìåàáéìòäèàáîàñ

     úåðåúç      
 )משהב"ר ( נ"י ãìàååðéøâ ììä ïéîéðá מו"ה נ"י áàæ )עזריאלב"ר (נ"י øòáéåè øùà äîìù מו"ה 

  íìåàáìàéøòôîéà
 )אברהם זאבב"ר ( נ"י øòéåðøéè á÷òé òùåé מו"ה נ"י øéáò íäøáà)יצחק יעקבב"ר ( ק"י -  נ"י ùèéååà÷ùàî éáö òùåéמו"ה 

  íìåàáäùî ìàåéå

 היום ער"ח חשון יתקיים אי"ה מנין תהלים
 4:00בשעה  - בבית שני  -בביהמ"ד הגדול קיט"ל 

#14-15  

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 èê¬¾þ¼òêð 
−þ¾³ ¬"×   ’½ô 19 .Oct  

     "¼¾³ì              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼6:00
íôìí ±ò 7:12

¾"þš öôï ¹î½9:20
ê"þè9:56
íñõ³ öôï ¹î½10:26
ê"þè10:50

³î®ì12:40
íñîðè íìòô1:14
íò¬š íìòô 4:35

í¼−š¾6:09
³"þ7:22

12:40



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

לפנצ"ה בדיוק 11:00בעדפארד בשעה  500מנין לאמירת כל ספר תהלים בכל ערש"ק בבית רבינו זי"ע 

 ישיבה גדולה קדושת צבי ד'בארדיטשוב
  בשמחה רבה הננו בזה להודיע

  17- 16רי ישיבתינו שיעור א' גיל על פתיחת שע
 לזמן החדש הבעל"ט עם צוות מגי"ש מיוחדת

 245-459-6040לפרטים ולהרשמה נא להתקשר במוקדם 

  718-399-7796'בנה ביתך' הוצאת ספר 
 שמחים אנו להודיע שהגיע 'מהדורת העשרים' של ספר 'בנה ביתך' - מודעה חשובה לשוחרי תורה

 גם אפשר להשיג 'קונטרס הוספות לספר בנה ביתך' שנקבצו בו ההוספות שניתוספו במהדורות החדשות

 מערכת דרך אמונה שיעור נפלא הכנה בפרשת השבוע
 "גודל מעלת נשיאת חן בעיני השם וספורי קודש מהרה"ק מרוז'ין זי"ע"

 מינוט 42אורך השיעור   1דריקט  718-298-3717



 קינדער פון אלט וומס"ב. 10בלויז  -יאר ארום  3א געלעגנהייט וואס קען זיין איר וועט נישט האבן ביז 
וומס"ב א חבורה וואס נאכן האבן ב"ה גרויס הצלחה אין ניי וומס"ב עפענען מיר אויך אויף אין אלט 

פון בלויז א קליינע צאל קינדער אויף א לערנט ששה סדרי משנה צו קענען ענדיגן צו די בר מצוה, 
וואס דאס ערמעגליכט צו באגלייטן אייער קינד פון אנהייב ביז צום סוף,  פריוואטע פארנעם,

 347-452-5132רופט:  .שי"תזיכערמאכענדיג אז ער איז עס מסיים בעזה



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
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 ) êšêþšô ñ"®ï (íþî³í ³×îòì - 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−  ó−ñ¾îþ− ,þ−¾ïðñê ±"ôîð ñ"®ï öîôñê½ öí×í - 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 

 öèþêô èê¬−−þõ- −þ¾³ ’ñ  
 −ëþëš¼−  þ"ë šì®− êšêþš ô"ô ñ"®ï þò¬êþ - ð"ô³ 
 −ëþëš¼− ë” þí¾ô  ëîò¾¼ñ ð"ëê ñ"®ï [¹−þì] - í"×š³ 
 −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− ë”þ ñðò¼ô óìòô  îîêòê− ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí (š½ò−ñ) -  í"õš³
 −ëþí¾ô  ëê¾þ¼¾ô ñ"®ï -  ï−×¾¼òô ô"þ ð−ôñ³ - ï"õš³  
 −ëþ¹½î−  ê®¬ê¾¬ ð"ëê ñ"®ï ¬×¼í - ë"−þ³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þþ−êô  êîîêšñêï ð"ëê ñ"®ï ³î−ì -  ³î−ì ±"þíô ³"î¾ ½"ìô -  ï"¬þ³  
 −ëþμñô−ñê ë” þ½ìòõ ò¼ï−−ê (μ−¾îî−ò) ö−ñëîñ ,±−òïêšô ñ"®ï ñêí¬ - ê"×þ³ 
 −ëþ¾þ−í −ë®  þ¼ñêõôêþ−ô ñ"®ï - è"×þ³ 
 −ëþöþíê óíþëê ë” þí¾ô  èò−þô¼− ð"ëê ñ"®ï þ¼õêíþ¼¾õ -  ½"³ì ð−ôñ³ - ¬"×þ³  
 −ëþè−ñ¼ï êþï¼ −ëê ë” þöòìñê óíþëê  ö−¾îñêšô ñ"®ï þêèòîê -  ê"½þ³  
 −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− óíþëê ë” þμñô−ñê  îîêñ½ê− ð"ëê ñ"®ï ö−ëîþ - ¬"½þ³  
 −ëþ−×ðþô ëš¼−  íëî¬ñîõ ð"ëê ñ"®ï îîêñêõï¼ë -  ë"¾þíô ,¾"þíô −ð−½ìô - î"¼þ³  
 −ëþ þ−êô šì®− þ"ë’−ñðè  ±þõòïí ñ"®ï -  êþîëþê ð"ëê -  š"íìíîêí ñ¼ þš− þîê ½"ìô - î"¼þ³  
 −ëþöî¾þè  þ"ë−ë® ) ±−ñð¼¾ ð"ëê ñ"®ï ¬êñë¬−îþ (êš¾¬−þï¼ô - ï"¼þ³  

 ---------  
 −ëþó−−ì ë” þí¾ô  ëî½êšô ñ"®ï þ¼èêí - è"¾³  

 −ëþöþíê öî¼ô¾ ë” þ í¾ô ¬ðê¬¾−−ò ð"ëê ñ"®ï þõî½ - í"¾³  
 −ëþðîð ¹½î− ë” þ −îñ í¾ôö−−ñš -ëê¬ ð"ëê ñ"®ï ö−îþë - ñê−þ¬òêô - ð"ò¾³ 

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



   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  347-587-0906אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק. 

  347-452-1973רופט  5:00און/אדער צוריק נאך  8:00געזוכט א קאר רייד פאר קומענדיגע פאר וואכן פון וומס"ב קיין סטעטן איילענד צופרי בערך 
ער וועט אי"ה  - שמים אן אייניקל פון בעש"ט הקדוש, פארט אויף מקומות הקדושים  א אינגערמאן א ירא

מתפלל זיין פאר אייך ביים ציון פון זיין זיידע האור שבעת הימים הבעש"ט הק', און ווי אויך ביי אנדערע קברי 
 845-213-0910צדיקים, פאר א מינימאלע אפצאהל. ביטע רופט 
 929-287-2187חברותא מתבקש ללמוד הל' טריפות בלילה, 

  347-725-4233לחזור על הל' בו"ח והל' תערובות בכולל,  ה"חברותא מתבקש לאחצ

 ל.מ. 845-445-7651א ביהמ"ד אין וומס"ב זוכט א שמש ערענסטע אינטערעסירטע. רופט 
$. 100א ראה"כ אין ב"ש וועט מאכן פאר אייך "תיקון הרש"ש" וואס האט געהאלפן ארויסצוגיין מן המצר 

845-570-2905פריעדמאן $) רופט מ. 850אויך דא אמעגליכקייט צו מאכן תיקון עונות כללי לויטן האריז"ל (
 7:00ביז  5:00רשטאג ער"ח פון עעס וועט אי"ה זיין א שערער אין ביהמ"ד וויען מיטוואך און דאנ

 718-387-7797פיסיגע דיינונג רום טיש.  10פרידזשידער, עיר קאנדישאן, געז רענטש,  (צוליב מופן)אוועקצוגעבן לשם מצוה 
 שיין און שטארק -נייע און אלטע,   •  סידורים  •  חומשים  •  שו"ע  •  בינדט גמרות - Marcy 279 רובינפעלד'ס

 347-598-1827פאר באצאלט רופט  3:30צוריק  8:30יעריג מיידל צופרי  5געזוכט א וועג צו מאנסי פאר א 
 347-775-2899נאכמיטאג, רופט  5:00טיטשער פאר כיתה ז',  Mathא ת''ת אין וויליאמסבורג זוכט א 

 718-415-2611. רופט travel insuranceאדער סיי ווי אין אויסלאנד? פארגעסט נישט צו קויפן  Canadaבחורים! פארט איר קיין 
  $ א נאמען42גאנצע משפחה שפרעכט אייך אפ פון אלע עין הרע'ס פאר זיך און די 

  845-570-2905מ. פריעדמאן  (עוועיל. די חודש)רופט נאך היינט צו באקומען משפחה פרייז  
 917-974-9367א היימישע ת"ת זוכט א ענגליש טיטשער פאר די קומענדיגע יאר רופט 

ë"½ôîî -  845-428-1234פסח. ביטע רופט: עטליכע אינגעלייט פון א מצה בעקערי זוכן  צו דינגען א דירה פאר ביז  

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 -  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 -   צו פארדינגען אפיסעס אין א ברענד נייע אפיס בילדינג מיטconference room  .917-588-7425אלע סייזעס, בעדפארד/וואלאבי געגנט
ë"½ôîî -  347-687-5998מתפללים רופט:  40- 30געזוכט צו דינגען א ביהמ"ד אין וומס"ב פאר  

ë"½ôîî -  718-483-2512רופט  .וואלבאוט/לי 13*4סטארידש רום צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  ס"פ פלאץ צו פארדינגען פאר א  900א גרויסעday care 917-623-3718/פלעי גרופ אדער שבת פאר א ביהמ"ד, רופט

ë"½ôîî - 1000 s.f. office space for rent, 3rd floor, Franklin/Park $2000. Call: 917-805-7879 
ë"½ôîî - 450 s.f office space for rent, Franklin/Park, $1000, Call 917-805-7879  
ë"½ôîî -  718-486-7692בעדרום פורנישד דירה בעדפארד/מורטל געגנט רופט  1צו פארדינגען א הערליכע

ë"½ôîî - Bsmnt offices for rent, 666 Flushing Ave. fully furnished. Util. & cleaning incl. + access to conference room. 347-370-9562 
ë"½ôîî - Commercial Space for Rent in Cong. Beth Jacob Ohev Sholom (Broadway Cor. Rodney) Approx. 5,800 

SQ Ft. Premises – 10.5 Foot Ceiling, Semi-Basement w. Windows – Long-Term Lease Available. Catering Hall, 
Day-Care Center or Other Commercial Use. Inquires 718-913-7950; OhevSholomShul@gmail.com  

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 - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099

ë"½ôîî - Office - Have your private desk for only $150 monthly with 24 hours excess call 212-561-4220 
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 
−¬−½ −½þ¼¾ï -  ס"פ, דיינונג  200בעדרום דירה, מעסטער בעדרום  3פעמילי הויז א הערליכע  3צו פארדינגען אין א יודישע

ביהכ"ס, וואש רום, פארטש, גרויסע קלאזעטס אין אלע שטיבער וכו', זייער א  2לייטס, -סקיי 2פוס הויעך,  10ס"פ,  350רום 
דן מיט א שוהל אויף די גאס, מיט נאך אסאך הייזער וואס באלאנגען אי 7 גוטע געגנט, שטילע רואיגע גאס, וואוינען שוין דארט

 347-263-2356ביינאכט  9:00 -  6:30מיטאג אדער צווישן  3 - 2שוין צו יודן, יעזורו פרייזן,  וכל הקודם זכה, רופט צווישן 



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

þêô¬ê½/ðêîîš−¼ñ -  347-915-4998בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען.  רופט:  3א שיינע  

−½òêô  -  בעדרום דירה, גרויסע קיטשען, דיינונג רום.  5צו פארדינגען א נייע שיינעCollins  .718-757-0945געגנט. גרייט אריינצומופן 
−½òêô  -  צו פארקויפן אsemi attached townhouse ,1400  845-499-9926ס.פ א שטאק.  שוין כמעט פארטיג 
−½òêô  -   גאר רייכעluxury  9  רומיגע  4רומיגע טאון הויז מיטaccessory  ספעשל פרייז פאר דיright buyer  845-325-9033רופט 
−½òêô  - 3 homes Bluefield 4sale Mint 5 bdrm + 3 bdrm legal condo Olympia 8 bdrm 4 sale/rent Wallenberg 1 of a kind brick home broker Dira Homes 914-329-1958  

−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  

−"š -  ן די יא -צו פארדינגען א פריוואטע הויז נעבן קרית יואלHalf Hollow Area  845-206-8644ביטע רופן 
−"š - #2 845-781-7811רומיגע דירה אויף לעמבערג ק"י דירות פארמיטלונג  6פארדינגען א  צו 

−"š -  צו פארקויפן עטליכע הייזער ארום ק"י)off the market(  ל.מ. אדער אימעיל  845-445-9916רופטhouseskj@gmail.com 
èþîëèò−ôîñë -   5 bedroom House for Rent in new development. 2 year lease, $2200. Call 718-234-5900 x 221 
èþîëèò−ôîñë -  347-683-4297בעדרום נייע דירה, נעבן גראסערי און ביהמ"ד. רופט:  4צו פארדינגען א 

 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 

  All your SMALL CONSTRUCTION needs 718-635-2902  

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

Schwartz Appetizing B.P. –  דעליווערי צו די שולן/זאלן  718-851-1011צו באשטעלן רופט
 פון אייער שמחה גרויסע אויסוואל פון די בעסטע הערינגען און קיכלעך ביטע ווארט נישט אויף די לעצטע מינוט

 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 

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. 

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

Looking for a young man to take out a yingerman for 2 hours each evening  to give him an enjoyable time. 718-408-5114 
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 

 929-454-2918פרייזן,  ן, האלוועיס, ביהכ"ס וכד' פראפעשענעל, גוטעען אן צו אינסטאלירן אלע אייערע טיילס ווי קיטשעמיר נעמ - זעלטענע געלעגענהייט 
Job Opportunity: A Metal Framing company is looking for a job Forman, Must be 
experienced in reading blueprint & on the field. Great pay & Future opportunities. 

Email resume to: joboffer10989@gmail.com 
 347-370-9562. רופט demolitionגעזוכט א אינגערמאן צו ארבעטן/אנפירן א  

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 

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

 Midtown Camera   וועקער זייגערס, טאשן זייגערס, ספיקערס, בערזלעך
Heimishe multi girl office, looking for a FT girl for customer service. Good phone skills & computer knowledge a must. Good pay, 347-735-9692 L.M. 

מיר זוכן א טויגליכע אינגערמאן צו זיצן אין א געשעפט א גאנצע וואך  - געלעגנהייט jobזעלטענע נאכט 
 516-213-3364באנאכט, שיין באצאלט פאר די ריכטיגע קאנדידאט. רופט  11:00ביז  8:00פון 

געזוכט א אינגערמאן מיט גוטע קאמיוניקאציע סקילס צו  - גוטע געלעגנהייט מיט פאטענשועל צו וואקסן
שעה א טאג, ווי אויך מאכן פאנדרעיזינג קאלס. אנצוהייבן קומענדיגע וואך. זייער  4אנפירן א פאנדרעיזינג אפיס 

 917-426-7298ופט: גוט באצאלט. מיר שטעלן צו אלע אינפארמאציע און טרעינונג. ביטע ר

 


