
   åøòèòå     èê¬½ò−ð öè¼þ ∞60-∞72          μêîî¬−ô öè¼þ ∞49-∞68         èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞48-∞62  

   éùéëåãí     
  )שמעלקאב"ר ( ב"פנ"י  ùé÷ ìùéô íéøôàמו"ה  נ"י éëãøî ìàåé )אהרןב"ר ( וומס"בנ"י  ñééåå ïîìæמו"ה 
  )זאבב"ר ( וומס"בנ"י  éìâ øæòéìà äùî÷מו"ה  נ"י à÷öøéä éìúôð óñåé  )יצחק יחיאלב"ר ( וומס"בנ"י  øòâðéæéòìù ïåùøâמו"ה 
  )יעקב יצחקב"ר (  מאנסינ"י  øòáåøâ äùðîמו"ה  נ"י ìàåé )יחזקאלב"ר ( וומס"בנ"י  àèùðééåå äîìù ÷çöé÷מו"ה 
  )אברהם לייבב"ר ( מאנסינ"י  ïéñòì ìùøòäמו"ה  נ"י ìåàù á÷òé )יושעב"ר ( וומס"בנ"י  íéåáðéøâ øéàî íééçמו"ה 
  )אפריםב"ר ( ב"פנ"י  øòéàî áåãמו"ה  נ"י ìøòîù )אברהםב"ר ( וומס"בנ"י  ñééåå 'éøà àãåéמו"ה 
  )משהב"ר ( וומס"בנ"י  ùèéååàìéîù ÷çöé ìàéúå÷éמו"ה  נ"י êåøá íåìù)שמעוןב"ר ( וומס"בנ"י  ïééèùøòáìéæ 'éìà ïîìæ äîìùמו"ה 
  )מרדכיב"ר ( טאראנטאנ"י  ãìòôîééä óñåéמו"ה  נ"י øéàî ìàøùé )אהרן יונהב"ר ( ב"פנ"י  ïéøôìàä øòá íééçמו"ה 
  )מאניסב"ר ( טאהשנ"י  øòæééåå øéàî íééçמו"ה  נ"י ïúð íéøôà )אהרן צביב"ר ( ק"ינ"י  øòáòåå ãåã íçðîמו"ה 

    íåéä úéøá      

ä"åî  ïøäà ø"áóñåé íäøáà ïäà÷ é"ð  ïúçà"èéìù øòìãà øùà áøä   ãàñàð199 éì  úéøçù8:30  

    èëàð êàåå      

 ä"åî ìîéæ äçîù ø"á àãåéïééì÷ é"ð  ä"åî ç"åî úéááñéìãééà ìãðòî  é"ð200 Keap 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòôåä7:30 

 ä"åîùåé ìéùòä ò ø"á á÷òéøòðãæòøã é"ð  ïúçä"åîä"ò âéãðéà ïåéöðáéúéáá , 150 Middleton #4-A 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøá ì"èé÷ ìåãâä9:15 

     úåðåúç      
 )אברהםב"ר ( נ"י ùèéååàáà÷àé ìà÷æçé מו"ה נ"י ìàéæåò )לאשר לעמיב"ר (נ"י õèøàååù áàæ 'éáåè מו"ה 

  íìåàáìàéøòôîéà÷åéãá äôåç6:30 
 )בן אב"ד יעמרינג( שליט"א ùèéååàìéà éáö óñåéהרב  נ"י ñçðô)הרב יושע העשילב(שליט"א  é÷ñøòååè óñåé á÷òéהרב 

  íìåàáäùî ìàåéåíåé ãåòáî äôåç

 )משהב"ר ( נ"י יושע ברוך פריעדמאן מו"ה נ"י אפרים יוסףראובן )אברהםב"ר (נ"י כ"ץ יונהמו"ה 
  íìåàáàâéô ñãøô

 )דוד ארי'ב"ר ( ב"פ - נ"י ïééì÷ 'é÷æçé á÷òé מו"ה נ"י àéñåæ øæòéìà )הערשלב"ר (נ"י  ìàâåèøàô äùîמו"ה 
 íìåàá íééçä øåà-  ô''á1824 53 St

 עד יום א' בבוקר Wallabout #2-E 210בבית חתנו ז"ל   גראסב"ר משה נחום  שלמה הכהןעל פטירת הרה"ג ר'  ניחום אבלים

#14-19  

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

μñ èê¬½ò−ð 
öî¾ì ’ð   ’½ô 24 .Oct  

     "¼¾³ì              17'  

æíéðî 
þì¾í ³îñ¼6:05
íôìí ±ò7:17

¾"þš öôï ¹î½9:22
ê"þè9:58
íñõ³ öôï ¹î½10:28
ê"þè10:52

³î®ì12:40
íñîðè íìòô1:13
íò¬š íìòô4:30

í¼−š¾6:02
³"þ7:15





  יאר ארום  3א געלעגנהייט וואס קען זיין איר וועט נישט האבן ביז 
 קינדער פון אלט וומס"ב. 10בלויז 

א אינגערמאן וואס לערנט ששה סדרי משנה מיט קינדער צו קענען ענדיגן צו די בר מצוה, 
ו')  (כתה ה' מיט די ספעציעלע מעלה פון בלויז א קליינע צאל קינדערעפענט יעצט אויף א חבורה 

וואס דאס ערמעגליכט צו באגלייטן אייער קינד פון אנהייב ביז צום  אויף א פריוואטע פארנעם,
  347-452-5132רופט:  ~לי/קיעפ געגנט~סוף, זיכערמאכענדיג אז ער איז עס מסיים בעזה"ש. 

 ישיבה גדולה קדושת צבי ד'בארדיטשוב
  מאנסי נ.י. • ס שליט"אבהנהלת הרה"ג ר' חיים מאיר הא • בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

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

  ה להודיע על פתיחת שערי ישיבתינובשמחה רבה הננו בז
  לזמן החדש הבעל"ט 17- 16שיעור א' גיל 

 עם צוות מגי"ש מיוחדת עם דארמיטארי בהשגחה מעולה
 845-459-6040לפרטים ולהרשמה נא להתקשר במוקדם 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþí¾ô  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï öí×í - è"³  
 −ëþñ−îî−−õ −þîê ð ñ"®ï èêþõ ±"ôî -  ñ×¾ óî¾ ½"ìô - ï"¬³  
 −ëþšì®− íôñ¾ ë”þ ëš¼− ] ëî¾¬½þêš ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í [¹−þì -  ñîõîòþê¬ô êðòêñ −"þ ö³ì -  ë"òš³  

 −ëþí¾ô ë” þ±þ−í −ñ³õò  ëî¬òê½ ð"ëê ñ"®ï ¬ðê¬¾þ¼ëñêí - ì"þ³  
 −ëþöôñï íôñ¾  èþîëôêí ±"ôîð ñ"®ï ½îõ−−þð [ó−−íò−−îî] - −"þ³  
 −ëþí¾ô ë” þþï¼−ñê š½ò−õ) - ëî¾¬−ðþêë ,öê¾¬êëô ñ"®ï (ö−ñþêš -  ö−ïîþô š"½ ö³îì -   
 −ëþñêšïì−  êñšîðô ñ"®ï þ¼ò−è¼½ -  îîêšõêþ¬½ô ë"¬ ë"¾þ ö³ì - í"ñþ³ (’¬ë ê"−î)   
 −ëþí¾ô ë” þñ−š¼ï šì®−  ðêí−òêë ð"ëê ñ"®ï šêññêõ −îñí -  í¾ô þëð−î ½"ìô - ¬"ôþ³  
 −ëþíðîí− ë”þ ’−¼¾− −½ô ñ"®ï öþðîô ¬îè -  ½"³ì ð−ôñ³ -  ±¼ −þõ/ñêîô¾ öîþ×ï ½"ìô - ð"òþ³  

 −ëþëš¼− ë” þ−ë® μñô−ñê  ñê®þ¼¬ ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ −îñí - î"½þ³  
 −ëþîí−šïì− öëîêþ ó−−ì óíþëê  þ"ë¹½î− ëš¼−  ëêñ½−ð−êîî ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼¬êþ - ï"¼þ³ óíþëê −³õ¾ ½"ìô 
 −ëþ¼¾îí− ëêî− ë”þ ¼¬ò ö³ò "ëê ñ"®ï ö¼¬þêèò−−îî š®ò−š ð -  ëêî− ³šñì ³"î¾ ½"ìô -     ë"õþ³

 −ëþþ¼ë ëîð þ×¾¾− ë” þñêò³ò )êñ−ð¼íô ñ"®ï ð¼−þõ öí×í (ö−ëô −òõ - ¼ðêô - è"®þ³  
 −ëþëîð ó−−ì  êïêí−ð¼ñ¼õ ±"ôîð ñ"®ï þ¼ðò¼ññêí - î"®þ³ (’í ê"−î)  

 --------------  
 −ëþíìô¾ è−ñ¼ï  þ"ëþ¼ëîð  š½−þëô ð"−í ñ"®ï þè−þ– è"¾³  
ëþ −¹½î−  ê¬òêþê¬ ð"ëê ñ"®ï ë¼þò−−îî - è"¾³  

 −ëþöð šì®− ëš¼− ë” þñðò¼ô óìòô μñô−ñê  ëîš−þ¬½ô ñ"®ï êðòêñ - ð"¾³  
 −ëþ½îô−òîñš öôñš ë”þ μñô−ñê ) êò®½ê−õô ñ"®ï êþ−õ¾ (š½−ïðêþè -  ó−ð−ôñ³í ³ëîì ½"ìô - ð"¾³ 

 öèþêô μêîî¬−ô- öî¾ì ’í  

 −ëþ íôñ¾ êšêþš −ñîðèô ñ"®ï ñš−−ì - ¼¾ï"  
 −ëþšì®−  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï ½ðþõ - ï"¼¾  
 −ëþ−¾−  íê−šþî¬ −ô×ìô ñ"®ï −ñîôñê - ð"ñ³  
 −ëþþ−êô ë”þ ö−ô−òë ¹ñêîî −ïò×¾ê -ö−þõñ−−í ð"ëê ñ"®ï ö−ñëîñ  - êšêþšô í"þþ ¾"îîïëî ï"¬í ö³ì þ"îîïë  - è"õ³  

 −ëþ í¾ô þ"ë [þ"−ë¾ôí]óíþëê  îšîþîô −ô×ìô ñ"®ï îèðþ−ë - ó−òòþ ¹ò× ½"ìô  - ê"®³  
 −ëþñêþ¾− ë” þí¾ô  ¾¬−õîþš ð"ëê ñ"®ï [ö¾þð] - ì"−š³  
 −ëþöôñï óñî¾ô ë [ð−½ì]”þ ñþ¼ô¾ ’−¼ô¾  ¬þîõšòêþõô ñ"®ï -  ½"³ìí ñ¾ î−³îëþô - ê"òš³  

 −ëþñê−þëè  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï - í"½š³  
 −ëþí¾ô ë” þ±þõ ñëêï  ñ"®ï ¹þêð½ð−−ñ - ê"õš³  
 −ëþñêþ¾− ë” þöôñï íôñ¾  ñ"®ï ±−¾õ−ñ  −ñ¼í¬½¼š ð"ëê - ¬"õš³  
 −ëþþ−êô  êòðþîí −ñîðèô ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí - ð"®š³  
 −ëþ−ë® ¾þ−í þ"ë íôñ¾  öþêí¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼¾−ñêš -   ð"îîì ,ê"¼þ ð−ôñ³ -   öìîë öëê ½"ìô - í"ñþ³  
 −ëþöí×í −ë® −×ðþô  öî¬þêô ,¬ò¼½ê¾¬−ð ð"ëê ñ"®ï öî¬þêô -  þõî½ ¬ë¾ ð−ôñ³ - è"¼þ³  
 −ëþ ëîð ó−−ìþ¼ðò¼ññêí  êïêíð¼ñ¼õ ±"ôîð ñ"®ï - î"®þ³ (’ð ê"−î)  

 --------  
 −ëþš−ï−−ê šì®−  þ"ëñê−ì− ó−−ì  êîîêþëôêðô ñ"®ï ö−ëîþ - è"¾³  
 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þ−×ðþô ¾−ñêšô ñ"®ï ¬þêíò−−¬¾ - ó−ñ¾îþ− -  ëíï þî× ½"ìô - í"¾³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

  צוגעזאגט מפרסם צו זיין -ישועה טעג לע"נ הרה"ק ר' מנחם מענדל ב"ר יוסף מרימנוב זי"ע און ב"ה געזעהן א  40נדן א ליכט יגעצ

  718-791-2886  ]ריטלעך 3פעקלעך פון  10מינ. [א ריטעל  1$מיר פארקויפן פארטיגע פעקלעך הדסים צו שמעקן לכבוד שבת בלויז 
א  •א עלטערע בחור האט געטראפן א שידוך  • לעצטע פאר חדשים:ישועות פון די   -תיקון הרש"ש 

  א אינגערמאן איז געווארן אויסגעהיילט. •א אינגערמאן איז ארויס פון דעפרעסיע  •אינגערמאן האט באקומען א גוטע זשאב 
א נאמען וועט א מקובל א ראש הכולל אין בית שמש מאכן פאר אייך תיקון  $100פאר בלויז 

    $ א נאמען42 - פרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" ש -הרש"ש 
  (מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעלעפאון) 845-570-2905רופט מרת פריעדמאן 

 mf8406@gmail.comעין הרע. אימעיל –באקומען אינפאו וועגן תיקון הרש"ש  צו
 Myrtle Ave. 718-855-6900 654ק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. בית הבתים מיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צורי

 7:00ביז  5:15עס וועט אי"ה זיין א שערער אין ביהמ"ד וויען יעדע נאכט פון 
 ל.מ. 845-445-7651א ביהמ"ד אין וומס"ב זוכט א שמש ערענסטע אינטערעסירטע. רופט 

  732-232-1790צו פארקויפן א דף פון כתב יד קדשו פונעם חתם סופר זי"ע. רופט: 

 646-418-5490גרייט צו באצאלן רופט  2:00געזוכט א קאר רייד קיין ב"פ יעדן טאג בערך 
 ל.מ. 914-627-9132פאר באצאלט רופט  8:20ביז  6:20ן דאווענען צופרי בערך פון איד, טראג עגעזוכט איינעם צו באדינען א עלטער

 845-406-1886ליט"א גוטע געלעגנהייט! געזוכט א ערליכע טויגליכע פאנדרעיזער פאר א חשובע ארגאנאזאציע. בהמלצת גדולי הרבנים ש
 ל.מ. 347-598-2306געזוכט א בעל קורא מומחה פאר א ביהמ"ד אין וומס"ב רופט 

 917-770-6655ווי אויך פול טיים באס דרייווערס.  CDLא היימישע מוסד אין מאנסי זוכט א באס מענעדזשער מוז האבן 
 טערנעמונג?ווארט איר אויף א ישועה? ווילט איר זעהן הצלחה און אייער אונ

 הרה"ק מריבניץ זצוק"לצום ציון פון  -א ת"ח ובנם של קדושים  -רופט אייער פרעזענליכע שליח 
 929-287-0159ווי מען זעהט וואונדערליכע ישועות. 

 347-563-2439מתבקש חברותא ללמוד הל' שבת לפנצה"ר סי' שכ"ה בהיכל הכולל זופניק קומה א', 
 347-228-0754ן צו באדינען אן עלטערן איד אין די פארנאכטס שעות. גוט באצאלט. דריגענד געזוכט א אינגערמא

 347-525-5339געזוכט א באס רבי פאר נאכמיטאג. רופט: 
 ל.מ. 917-588-6419ספרים שאנק אין א זייער גוטע קאנדישאן, רופט  Ultimateיוניט  3צו פארקויפן א 

 347-558-8238ארט קאנסטראקשן גוטע פרייזן, עוועיל. צו לייגן טיילס, שעלווינג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, אלע ס הענדימאן
 718-986-4039רופט  - 11:00 9:00ן דאווענען שעות מיטצוגיין מיט א עלטערע איד טראגגעזוכט א איידלע אינגערמאן 

 917-974-9367א היימישע ת"ת זוכט א ענגליש טיטשער פאר די קומענדיגע יאר רופט 
USA     •     E. Israel     •     Canada     •     London     •     אומאן 

 ס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן  נכשר'ע סעלפאו basicגרויסע אויסוואהל פון 
M&H Comm.             160 Lee Ave.              718-797-2668 

íð−ëê ³ë¾í  - 718-388-9228רופט  פארלוירן חול המועד א גאלדענע אוירינגעל מיט פינקע שטיינער 
íð−ëê ³ë¾í  -  718-344-4956פארלוירן ר"ה א דיימאנד פין, אויב געטראפן 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 -  347-314-5023סייד געגנט,  הערליכע אפיס צו פארדינגען, סאוט

ë"½ôîî -   צו פארדינגען אפיסעס אין א ברענד נייע אפיס בילדינג מיטconference room  .917-588-7425אלע סייזעס, בעדפארד/וואלאבי געגנט
ë"½ôîî -  347-585-8419טער. אין אדער מיט א עלעוועי-וואלק -וואכן'  4ס"פ סטארידזש ספעיס 'פאר  1000 - 500געזוכט צו דינגען 
ë"½ôîî -  3 -ס.פ.  7500צו פארדינגען א לאט אויף וואלווארט/פארק פון overhead rolling doors on Park, 1 rolling door on Walworth 917-559-8252. רופט 
ë"½ôîî - 347-622-3396. גרייט צו צאלן בראוקערידזש. רופט:  8בעדרום דירה, מיר האבן נישט קיין סעק.  4 - 3צו דינגען א  געזוכט

ë"½ôîî -  347-452-5062ס"פ, גרייט אריינצומופן, ביליג רענט,  1000בעדרום בעיסמענט דירה מיט פענסטערס, אויך גוט פאר אפיס, איבער  2צו פארדינגען א גרויסע שיינע  

ë"½ôîî -  בעדרום דירה פון  2צו פארדינגען אDec.1  347-305-7532 .צענטער פון וומס"ב פריוואטע הויז 
ë"½ôîî -  לאזט קלארע מעס. מיט אינפא 347-585-9137בעדרום פורנישד דירה פאר עטליכע חדשים רופט  2צו פארדינגען א. 
ë"½ôîî -  אין צענטער פון וומס"ב  פעמעלי הויז 4שטאק פון א  1צו פארקויפןowner financed  מיט גוטעterms  347-806-2814רופט 



Brand new luxury office suites available, Clymer St. (Corner Division), Starting 
from 100 s.f. up to 950 s.f. utilities, Conference room included, Starting price 
$500. Please call/Text: 347-770-6655 Or Email: Rentals@YYrealtygroup.com 

ë"½ôîî -  .718-594-5812/  718-387-4218רופט:  (לי/מארסי)הערליכע אויפגעפיקסטע אפיס צו פארדינגען אויף ראס סט 
ë"½ôîî -  ל.מ. 347-558-2641 , גרייט צו צאלן,מס"ברומיגע פאלער דירה אין אלט וו 5געזוכט צו קויפן א 
ë"½ôîî -  ל.מ. 917-658-4421בעדרום בעיסמענט, דיינונג רום, קיטשען, גרייט אריינצומופן, געאייגנט פאר חתן כלה, בעדפארד/לינטש,  2צו פארדינגען א לעכטיגע

ë"½ôîî -  718-662-8164בעדרום דירות צו פארקויפן, רופט:  5און  4געציילטע 
ë"½ôîî -  347-422-7119בעדרום חתן כלה דירה. רופט:  2צו פארדינגען א

ë"½ôîî - 1800 s.f. Apt. 3rd fl. Lee Gardens. To exchange with a 12-1300 s.f. Apt. In old Wmsbg. 716-941-1211  

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 - Brand new high ceiling basement apt. with windows , private entrance, Bedford / Park area. Call /Text 718-757-2627 
ë"½ôîî - Looking for office/warehouse space, 750 s.f. and up, walk in preferred.  347-461-5790 
ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099

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 - FOR RENT: New 3 room space. Street level, gr8 for office/eBay/amazon etc. Pulaski st. C/T 347.300.4039 
ë"½ôîî - Bsmnt offices for rent, 666 Flushing Ave. fully furnished. Util. & cleaning incl. + access to conference room. 347-370-9562 
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 - Nice big offices Spencer area to rent please call 347-691-6536 
ë"½ôîî - Great Deal! Beautiful brand new 1 Bedroom Apts for rent fully furnished! Spencer/Willoughby. Artex Mngmnt 347-436-7576 
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 - 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 
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  

Sale/Lease - Wayne, NJ 18,700 SF 1 story on 1 acre, temperature controlled building, 16 hi, multi docks. $1,840,000 ($98/SF) Call: 201-677-2044 

−½òêô  -  7 room condo for sale - Park Ln. Area. Call: 845-426-0553  
−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 -  347-236-4999אין, אויף חברון, מיט אסאך עקסטרעס, - ס"פ וואלק 2400  רומיגע דירה 8צו פארקויפן א הערליכע 
−"š -  845-781-2410ווייניארד דעוועלעפמענט פאר זייער גוטע פרייז  די אין דירהרומיגע ליכטיגע קארנער  7צו פארקויפן א  

Kiryas Joel - Single Family Estate on 1 Acre. Ready to move in. 
Kiryas Joel - For Sale 5 Room Apartment in Beirach Moshe neighborhood. 
Blooming Grove - Commercial Building for SALE. 815 Route 208. In the heart of South Blooming Grove.  

C. Fekete 917-301-2380. EXIT REALTY VENTURES 
 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! 
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 



Agency seeking Yiddish speaking male and female candidates to work as a Para with a child in school or cheider within 
the Williamsburg area. W2, $13 per hour. Requirements: high school diploma, be 18 or older, complete a short training 

course (information will be provided) 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 

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  

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

Office close to Willi. Looking for a warehouse manager basic computer knowledge nice pay call 718-783-1310 
A large well known company starting a class/flash group of sales people this 

upcoming November. Great opportunity for the right candidate. Call: 845-662-5181 

 646-504-7193טע פלעצער רופט:  יאר, געצייל 13ביז  9נגלעך פון איקלאס אינמיטן וואך פאר  pianoעס עפענט זיך אויף נאך א 
Retail store job opportunity - A busy children’s store located in Williamsburg, is looking to hire 
a well-organized Yingerman, and great communication skills, to manage the stores day to day 
operations, major job roles include, Sales and service people, and to keep the store organized 

Looking for person, experienced in amazon marketing, to build up listings. Great pay. Salary + commission. Email jobopportunity.ecommerce@gmail.com 
Looking for a CH staff for a 36 year old male in Williamsburg. 718-408-5112 

 929-271-6026עס אנצוטוהן אן זיך דארפן אראפבייגן. רופט  toolאיז אייך שווער זיך אראפצובייגן אנצוטוען די זאקן? צו פארקויפן א ספעציעלע 

ו א פארנומענע קינדער סטאר אין הארץ פון וומס"ב זוכט א אינגערמאן צ -. לריטעיל סטאר זשאב עוועי
  347-906-1653. רופט: everything in betweenפארמאכן  ,עפענען ,ן די סטארשעזדמענע

 929-441-5645פאר אייך אלטע און נייע .  collectionsזענען מענטשן שוין אייך שולדיג יארן לאנג געלט? מיר טוען 
 929-214-9578נייע קאנדישאן און עלעקטעריק דרייער'ס גוטע פרייז  ovensצו פארקויפן געניצטע עלעקטעריק 

Feldenkrais lessons for adults and children in Williamsburg (777 Bedford Ave). 2 practitioners - male and female. 646-883-8877 

Used office furniture for sale excellent condition great price. 917-747-4506 
 #1001 845-520-5511רופט  AMEX pointsמיר קויפן  אייערע 

 ל.מ. 347-971-1630חדשים, רופט  12  -  6געזוכט איבערצונעמען א ליעס פון א קאר אדער מיני ווען פאר בערך 
 347-831-5562. רופט: referencesפאר גוט באצאלט, גוטע  co-signerגעזוכט א 

  718-208-7341חדשים רופט:  $6 אויף עיסקא. פאר 25,000געזוכט צו בארגן 

  We also adds lines of credit  718-213-6645מיר וועלן אפווישן אייער אלטע חובות אדער סעטלען סענס אויפן דאללער. רופט: 

 


