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  íìåàáéáö ñãøô

 )וואלףב"ר ( נ"י àãðàì ìàåîù ãåã מו"ה נ"י ìàåé  )ישראלב"ר (נ"י  ÷òéøòâøòáãìàâ äùî áמו"ה 
  íìåàáìàèðòðéèðà÷

  ב"פ -  שליט"אאבדק"ק מנחה חדשה וויזניץ הגה"צ
  וומס"ב - שליט"א  אדמו"ר זאבליטוב כ"ק נ"י נפתלי דוב בער חתן כ"ק אדמו"ר מוויעלעפלעא שליט"א-בן הגה"צ ר' מרדכי זצוקללה"ה
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  )חיים דודב"ר (נ"י  íåìá ÷çöé íäøáàמו"ה 
 )רדכימב"ר ( נ"י ïàîøòáéì äùî ìàéúå÷é íäøáà מו"ה  נ"י êìîéìà משב"ק כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א       
  íìåàá 'éç úøèò- ô"á

עס  - מאכט חתונה מארגן נאכט בעז"ה  בי ר' אלימלך און צאנז'ע רב זי"עא ת"ח א בנש"ק אן אייניקל פון ר
 347-585-4567ר עס וויל האבן די זכי' זיך משתתף צו זיין זאל ביטע רופן ווע -  20,000$פעלט נאך 

 רערב ראש חודש ביי ר' ישעי'לע קערעסטירע
 646-389-3236 347-675-3281רופט:  -דינסטאג וארא ביינאכט ביז דאנערשטאג וארא 

  תיקון הכללי: - א גוטע סגולה פאר ימי השובבי״ם! זאגט די צען קאפיטלעך תהלים 
 אפילו איינמאל א וואך איז גאר חשוב -ט״ז, ל״ב, מ״א, מ״ב, נ״ט, ע״ז, צ׳, ק״ה, קל״ז, ק״נ. 

 יתחיל בשבוע זו 1:40עד  1:00על חומש רש"י ערש"ק משעה  הרב יחזקאל פריעדמאן שליט"אהשיעור לבחורים בביהמ"ד דינוב ע"י 

  יועץ בעיני חינוך ושלום בית ע"פ תורה מכון ידידי'
  דבזון שליט"א בעמח"ס אל תחטאו בילגדול המפורסם הרב יחיאל יעקבהדרכת המחנך ה

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  שהרה"ג ר' אהרן האלפערין שליט"א הננו להודיע - בשורה משמחת

  ישהה כאן בעירינו עוד כמה ימים, -ראש ישיבת ברכת שמואל ומנהל המכון 
 ולהשאיר מודעה 347-460-5635ץ נא להתקשר המעוננים להתיע

 פארנט פון ויואל משה 11:30ביז  9:30היטשעס: פון  -פון ויואל משה פריי פון אפצאל  8:30ניץ ליל שישי באס: דאנערשטאג ליל שישי וועט פארן די באס ברי

TAKE ADVENTERGE of our new short time service!!! 
נט פון פארמליכקייט וועט איר קענען מאכן א סטאפ ביי די באס סטאפ עפאר אייער באקוו 

  .כעןימען צו אייך ערלעדיגען אלע אייערע טלית געברוואון מיר וועלן ארויסקאונזער סטאר 
  !!עדען צופרין אייער טלית וואס איר דאווענט צום הייליגען באשעפער יופ  careנעמט  - ךוט צו דער זאט 

 Lee Av. 718-522-6124 142  זינגער'ס טליתים 

#13-81  

âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190  
Fax: 718-384-4631            Email: ads@dvaryoim.com 
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   718-303-4300                             845-425-1313                              845-662-3137 
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   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5 טעגליכע
  718-986-6227אן עקספיריענסד בעל קורא איז גרייט צו ליינען שבתים. רופט: 

 Myrtle Ave .718-855-6900 654 בית הבתיםמיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. 
 $845-587-8227 א משפחה. $50 א נאמען, 20אן אייניקל פון שאץ'ער רבי ז"ל וועט אייך מזכיר זיין ביים ציון ביומא דהילולא כ"ב טבת, 

 לאזט מעס. 917-946-5388געווארן עוויל. אין א היימישע ת"ת אין וומס"ב. רופט:  positionאן ענגליש טיטשער 
 ,נויטיגען זיך אין יונגעלייט וואס זענען גרייט צו טראגן גריז אין שפיטאל פארטאגס מיר -  סאטמאר ביקור חולים

 718-570-3041כאפט דעם זכות פון הכנסת אורחים וביקור חולים! אשרי משכיל אל דל!  איינמאל א וואך.
 און מיר וועלן עס קומען אויסליידיגן 347-903-1771דות קאלוב, ביטע רופט אויב האט איר אינדערהיים א פושקע פון מוס

 347-450-7314מלמדים, חברת תהלים וכדו' וואס ווילן באקומען (בחינם) די שומרים קארטלעך צו טיילן זאלן רופן 
The Regal Suite - A 1 bedroom rental with all amenities for day/week/month. Call: 347-563-3835 

ë"½ôîî -  .134אפיסעס אין  עטליכעגעווארן עוועיל Broadway.  :845-492-4591רופט 
ë"½ôîî - 347-735-9381רופט  .געזוכט צו דינגען א דעסק אין א אפיס אין ניי וומס"ב 
ë"½ôîî -  347-232-7956. רופט: 8בעדרום דירה, מיר האבן סעק.  3אדער   2געזוכט א גרויסע  

ë"½ôîî -  718-541-6258געאייגנט פאר סינגעל.  ,בעדרום פורנישד דירה מיט אלע צוגעהערן אין בעסטן געגנט 1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  716-941-1211בעדרום דירה, הופער/לי געגנט, רופט  2צו פארדינגען א גרויסע 
ë"½ôîî -  917-627-6509 )5אדער נאך  10(פאר ביליג רענט. רופט  (נישט בעיסמענט)צומערן,  2צו פארדינגען א פורנישד דירה, קאך, מיט  

ë"½ôîî - 347-915-5350רופט:  .גנט צו פארדינגעןעטליכע סייזעס אפיסעס אין גע 
ë"½ôîî - 4 917-805-7879קסט: רופט/טע . 8נישט סעק.  ,מורטל/פרענקלין שטאק,'טע 6 ,בעדרום דירה צו פארדינגען Brooklyn Management 
ë"½ôîî -  718-975-2000, יארד אפשענעל)-(פורנישד/בעק'טע שטאק, גוטע פרייז, סקילמאן/פלאשינג, 2, (אויך גוט פאר אפיס)בעד. דירה  1נייע  

ë"½ôîî -  646-236-7684 ן דירה)(פאסיג פאר איינעם וואס בויעט איבער זייחדשים,   6בעדרום דירה, פאר  3צו פארדינגען א רחבות'דיגע text only 
ë"½ôîî - 4 Bedroom Apt for Rent, Available for 1 Year Only. Artex Mgmt. 347-436-7576 
ë"½ôîî - Great Deal! Choson Kalah Apts available, Ready to move in, Spencer / DeKalb. Artex Mgmt 347-436-7576  

ë"½ôîî - Office Space (3 Rooms) Private Entrance Available. Penn/Harrison. Artex Mgmt 347-436-7576  

ë"½ôîî - A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: apartmentat816myrtle@gmail.com 
ë"½ôîî -  3 room furnished apt. for rent. Rutledge/Bedford. 718-384-1647 or 347-432-7701 
ë"½ôîî - Brand new renovated office space available near Williamsburg, 

150 to 6000 s.f. Call: 347-675-7534/718-677-6653 or email  492office@gmail.com 
ë"½ôîî - Bsmnt offices for rent, 666 Flushing Ave. fully furnished. Util. & cleaning incl. + access to conference room. 347-370-9562 

 −−òë"½ôîî  -  For sale: vacant 2 family 3 stories brick building, Vernon Ave (bet. Marcy & Nostrand), needs renovation. Good Price. 347-674-7811  
For sale: a private two family house in new Williamsburg area, lot is 20x100,  −−òë"½ôîî - 

brand new build, 20x55, ready to move in, kitchen appliances included, cellar also fixed up, 
delivered vacant, please send your info by email: newwilliarea@gmail.com - only serious inquires 

 −−òë"½ôîî  - 347-563-7442ס"פ, פרויען סטאר/אפיס, ל.מ.  200פארדינגען בערך  צו  

−½òêô  - בעדרום קאנדא  5ינגען א הערליכע צו פארדCollins Ave.  -  :845-323-8570אויך א  חתן כלה דירה. רופט 
−½òêô  -  צו פארקויפן א רחבות'דיגעtown house  ,מיט ליגעל טענענט + בעיסמענט מיט גוטע אינקאם, גוטע געגנטreasonable price 845-217-0077 
−½òêô  - Beautiful brand new spacious 6 room & 4 room apartment for rent. Call 347-762-4215  

Monsey - Blueberry Hill area - Stunning 7 Bedroom Colonial, Elegance, Taste and Quality!! 845-729-3284 

Monsey - Selling a Duplex style home, 2 Kitchens, Corner lot, on Brewer Rd. Call Moshe 845-662-7768

Spring Valley - New Condo for Sale - Call: 845-274-2780 Won’t last! 

Green Hills Estates  -  הערליכע גרויסעluxury  .347-699-5662הייזער פאר שבתים/ אינמיטן וואך 
¾ïð−þðêîî  -  845-248-1934בעד. הויז, גרויסע דיינונג רום, גוט פאר משפחה מיט קאפעל'ס,  6צו פארדינגען א פריוואטע 

South Fallsburg - 2 private houses available for rent for all year round in the heart of south 
Fallsburg on Brickman Road near the yeshiva, each house has 4 bedrooms and 2 bathrooms, 

very nice and large backyard with swing sets. Kosher Grocery and Pizza shop walking 
distance. Section 8 is ok. Please call: 718.688.1132 and leave a message or send a text. 

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

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080    דן אידישמיר רע 

Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 
 845-418-3331רופט:  .ק"י/וומס"ב ,פאר געלט אקציעס וכדומה  קרעדיט קארד מאשינען צו פארדינגען 

Unlimited talk & text + free phone, $25/mo. no tax, no fees, monthly payments. Call/text 718-913-3957 
  Mention this ad get a discount. 718-869-1370. ווי אויך אנדער פלעצער airportהיימישע קאר סערוויס (מיט מיני ווען) אין מיאמי פלארידע, פון און צו 

Tax Returns-Office: 76 Lee Ave.  944-1929 -347 משה יואל גאלדשטיין 
Pesach Tikvah seeking: 1) - Driver with CDL license $60 per trip. 2) - Bus Matron 

Williamsburg Sunday AM and PM route. 3) - Bus Matron to and from Boro Park Sun AM 
& PM and/or  Mon-Thurs 4:30 PM. Call: 718-875-6900 x135 

HASC CENTER WILLIAMSBURG PROGRAM - Direct Support Counselors for Williamsburg Day Hab 
Program; looking for male staff with experience, or will train; work with individuals with intellectual disabilities; 

F/T; Competitive Salary; Excellent Health Benefits.  718-535-1989/535-1937; email hr@hasccenter.org 

 Bookkeeping Pro:  917-657-4669ייבט אן די נייע יאר מיט מסודר'דיגע ביכער רופט די  ה
 ל.מ 718-362-8127א וואקסענדע ביזנעס אין ניי וומס"ב זוכט א בחור אדער פאסיגע אינגערמאן צו פאקן סחורה אין א ווערהויז. רופט:  

For all your multi family property management needs in Brooklyn with 9 years experience call 646-470-7646 

 ל.מ 718-869-1708ביטע רופט:    און נאך... sheds ,זאכן IKEAנס איז גרייט צו בויען אלע אייערע עא הענדי בחור מיט אסאך עקספירי
 347-641-8483רופט  Wal-Mart & Jet.comגעזוכט איינעם צו פארקויפן א פרייוועט לעיבל אייטעם אויף 

Business in NJ is looking for a bookkeeper and manager. Please email: jobnj347@gmail.com 



 


