
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 

  )ישבהרב פייב( ב"פ שליט"א õèøàååù øéàî ÷çöé הרב נ"י éëãøî  )שמואלר ב"( ב"פנ"י  äîìù íééç ïàîãìòôמו"ה 
  )ישי'ב"ר ( וומס"בנ"י  èëòä ìøòáמו"ה  נ"י ãåã )מתתי'ב"ר ( ב"פנ"י  ìòâéñ 'éìà á÷òéמו"ה 
  )אהרו אלעזרב"ר ( וומס"בנ"י  ïàøà ìàåîù íäøáàמו"ה  נ"י óìàåå)שמואל דודב"ר ( ק"ינ"י  ùèéååà÷øàî øéàî íäøáàמו"ה 
  )שמואל אבאב"ר ( מאנסינ"י  ãòéøô ìùøòäמו"ה  נ"י óñåé )משהב"ר ( מאנסינ"י  ùèéååàìàøñ äùðîמו"ה 

    íùä úàéø÷     

áøä ùèéååàðéáàø äçîù  à"èéìùá ï à"èéìù øæòìà íééç â"äøäáåðéã õ"îåã  ïúç à"èéìù ãìàååðéøâ øéàî â"äøäàôàô õ"îåã  áåðéã  úéøçù8:30  

    èëàð êàåå      

 ä"åî øéàî ïúð ø"áäùî øòâøòá é"ð
ä"åî ç"åî úéááä"ò ñìòæééî ìàéæåò øæòìà 56 Harrison (Penn/Rutledge) 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù éìàø÷8:00 
 ä"åîøæòéìà  

 ø"áìàëéî ììéøá é"ð - ìàéøèðàî

ïúç  ä"åîïàîùééìô ìùøòä é"ð(ìàéøèðàî)úéáá , î"à 51 Ross St. #5- E 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äøåäèä äøåðî367  âðéùàìôòè/èðò÷éô  úéøçù8:30 

 ä"åîêìîéìà ïåéöðá  
 ø"áàãåé ïøäà ùèéååà÷øòá é"ð  

ïúç  ä"åîøòèåîìøòô ÷çöé é"ðéúéáá , 48 South 10 #3-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå àâéô ìäåà ì"èé÷ èåàñ8  úéøçù8:00 

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )יצחקב"ר ( נ"י ãìòôðòîåìá ùøòä íäøáà מו"ה נ"י øé÷é óñåé  )דוד אהרןב"ר (נ"י  ïàîãòéøô ìà÷æçé ìåàùמו"ה 
  íìåàáàâéô ñãøô

 )אליעזרב"ר ( טאהש-  נ"י øòæééäëàä èéãðòá óñåé מו"ה נ"י ìéååðàæ íäøáà )הרב שמשוןב(נ"י  õèøàååù òùåé ïúðמו"ה 
  íìåàáéáö ñãøô

 זש"ק נא ללמוד משניות ולהדליק נר לע"נהיות שלא הניח  - ע"ה מקאשוי רוביןפנחס צבי הכהן  ב"ר יצחק אייזיקשל ר'  היארצייטחל  היום

 לפנצ"ה בדיוק 10:30בשעה  בעדפארד 500מנין לאמירת כל ספר תהלים בכל ערש"ק בבית רבינו זי"ע 

 בלילה 12:00בכל ליל שישי במשך שובבים יאמרו תהלים בציבור בשעה   -ביהמ"ד סעליש 

 קהל
 תולדות צבי
  דספינקא
44 Penn St. 

 יתקיים בעז"ההשובבי"ם הננו בזה להודיע שבמשך ימי 

  מנין מנחה וקריאת ויחל
  ותיכף אח"כ מעריב ואויספאסטן - 5:45בכל יום ה' בשעה 

 12:00כל ספר תהלים בכל ליל שישי בשעה  ואמירת

#13-83  

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¬¾þ¼òêð ³îô¾ 
×ê" ³ë¬   ’½ô 19 .Jan  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼6:04
íôìí ±ò 7:16

¾"þš öôï ¹î½9:05
ê"þè9:41
íñõ³ öôï ¹î½10:05
ê"þè10:29

³î®ì12:07
íñîðè íìòô12:38
íò¬š íìòô 3:39

¾í¼−š4:58
³"þ6:11

12:00



 כולל מעוררי השחר 
  בהנהלת הגה"צ מוה"ר שמואל טייטלבוים שליט"א

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

 ם בהיכל כוללנו "סדר יום שישי בימי השובבי - מודעה חשובה
  6:00באשמורת אמירת כל ספר תהלים עד שעה  4:00בשעה 

 שחרית ופת שחרית 8:30 ,גפ"ת מס' חולין בעיון 8:00עד  6:00משעה  
  ואח"כ גפ"ת חולין עד חצות  10:50שיעור עיון בספה"ק ויואל משה עד 10:20 

    347-415-5216ת מקום קדוש ונשגב הלזה לפנות אם בעל נפש אתה בוודאי תקח חלק להמשכ

  ,שובבי"ם פרייטאג באס צום ציון
  ,4:30 , הייוועי4:23 , ראטלידש4:21 , וואלאבאט4:20 מורטל /בעדפארד

 718-782-5566 ט.$ ר.25 ,8:00 ,7:05, צוריק 4:35 הופער/ווייט, 4:33 קליימער



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
öî¼ô¾ öë ëš¼− ¼ê"í −¬ë¾ô − -í  - )−î"ê ×ë"îñ½× ê"× ,ì (ë"ê ð"−¾  

−ëþ í¾ô ò¼ò× ë”þ šì®− −ïò×¾ê ³−ï−−ô ®ï"ñ ôîð"± ëîëñ  - ³"¬  
−ëþ í¾ô ¹−þì )öî¾êþí (ë”þ ñêþ¾− ®ï"ñ ëê"ð ±−òô¼þš  - ìô"½ ë−¬ ö−¬−è  - ¬³"î  
−ëþ í¾ô ë”þ óìòô öô ®ï"ñ −ô×ìô ëîëñ  - ¬³"î  
−ëþ ñ−õêš ½−šò¼ôñêš ®ï"ñ ëê"ð ëîëñ  - ³"ñ  
−ëþ −ë® ¾þ−í ë”þ ¼¾îí− í¾ô öþíê ±−îîþîí ñ"è½ ®ï"ñ ëê"ð ¬îôêï  - ìô"½ öîêè −ë®  - ô³"¬  

 −ëþšì®− ½ìòõ  þ"ëó−−ì êðñîõ ð"ëê ñ"®ï ±× öí×í - þ−ïô¼þš - ¬"¼³  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ óíþëê −îñí ®ï"ñ −ðêþëô  - ®³"î  
−ëþ [íðîí−] −þê’ ë−−ñ  [ì−×îô]ë"þ ñê−ì− ñ×−ô ®ï"ñ íêòñîõô  - ìô”½ ñîš −þê ’ - š³" ñ 
−ëþ ¹½î− ë"þ ë−−ñ ½¼š®ê¾ ®ï"ñ ëê"ð ðêþë  - ñš³"ê  
−ëþ ¹½î− íðîí− ®ï"ñ š¼ë½ðòêîîô  - ìô"½ ñ−ê ³þîô³  - ì"ñš³  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ þîðè−ëê ®ï"ñ ëêí"ð öîþìêí êòñ−îîë  - òš³"ê  
−ëþ ñêþ¾− óíþëê ë"þ óñî¾ô ê−½îï )−ñêõ−òê (®ï"ñ íêþ¬½îêô  - ìô"½ þïò ñêþ¾−  - ¼š³"ð  
−ëþ  ’−ñê−îñí ®ï"ñ èþîëôêí ±"ôîð  - í"¼š³  
−ëþ ¼ñêþï −³ë¾ ë”þ í¾ô ìšîþ ®ï"ñ −ô×ìô êòñ−îî  - š³"õ  
−ëþ ñêþ¾− ëîð þ¼ë ë"þ ¹½î− ®ï"ñ š−òð¼ñ−îîô  - ìô”½ ³−þê¾ ñêþ¾−  - þ³"−  
 −ëþñê−þëè  þ"ëöð  ëêñš¾ô ñ"®ï þëš¾−−ñšî¬¾ -  ó−ñ¾îþ− −ô×ìô ê"þèí ðîôñ³ - ï"−þ³  
−ëþ ñêþ¾− ëš¼−  þ"ëí−¼¾−  ¾−õñêîî®ï"ñ ëê"ð ö−¾¬êþšêï  - ¾ìô ½"ìôñêþ¾− ³îë - ôþ³"î  
 −ëþþï¼−ñê ë [¼šþï−−ñ]” þí¾ô  ïðêñô ñ"®ï þ¼¬îôñþ¼õ -  í¾ô öëê ½"ìô - ï"ôþ³  
−ëþ ñêîô¾ −×ðþô ë”þ í¾ô þëîþ−ô−ò ®ï"ñ  - ìô"½ ó¾ ñêîô¾  - ôþ³"ï  
−ëþ šì®− š−ï−−ê ë”þ þ−êô öí×í êòí× ®ï"ñ ëê"ð ±−îîêò½êþë ,−òêðê¾ï  - òþ³"ë 
−ëþ í¾ô ó−š−ñê í¼−þë ë”þ ñêþ¾− μñô−ñê þêèòîê ®ï"ñ êîîêþëôêðô  - ¼þ³"ï  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ íðîí− μêþë ®ï"ñ ëê"ð þ−ò -¼ðêô  - ¼þ³"¬  
−ëþ ¹½î− í¾ô þ¼ðò−ë×îë ®ï"ñ îôêñô  - ð"õþ³  

 öèþêô èê¬−−þõ- ³ë¬ ë"×  
−ëþ ññí ë”þ −ñ³õò ±þ−í  −ïò×¾ê®ï"ñ ëê"ð î"íê ,êîîêšñêï  - ìô"½ ³−ë ññí  - ³"ò 

−ëþ ññí ë”þ íòî− −îñí ®ï"ñ ëê"ð êòñ−îî  - ½³"î  
 −ëþšì®− ½ìòõ  þ"ë−ñ³õò  ñ"®ï (ó−ô×ì ³×−ô½) ±× - ð"×ë îê ¬"¼³  
−ëþ ìò ë”þ ñ×−ô ñê−ì− ®ï"ñ š½þêîî¼¾õ ð"ëê  - ¬"×š³  
−ëþ óíþëê ë”þ −ñðè’ ö−¬š−¬ ®ï"ñ ëê"ð −îñ½¼þë  - ìô"½ ì³õ ³−ëí  - õš³"ê  
−ëþ ñîê¾ ë”þ ¹½î− öè−îëñ¼ò−®êš ®ï"ñ ôîð"± êòñ−îî  - ì"³ þèíñ"ê  -  ½"¾í ñ¼ ³îíèí ñ¼ë - õš³"í  

 −ëþêõïî− ¹½î− ë”þ ñêîô¾ öþ¼¬¾ ®ï"ñ îîêšñêïô  - ìô"½ ð− ¹½î−  - õš³"ï  
−ëþ íôñ¾ ë”þ −þîê )¹þ¾í š½−ñ¼þ¬½ô (¬õ−îíèîñš ®ï"ñ  - õš³"ï  
−ëþ ¾þ−í −ë® ë”þ óíþëê ®ï" êòñ−îîô ñ - ì"õš³  
−ëþ ëš¼− öî¼ô¾ ]ð−½ì [ë”þ þï¼ñê þõî½ ®ï"ñ êšêþšô  - ð−ôñ³ ¼îò"ê ,íïîìí  - ®š³"ì  
−ëþ ¾þ−í ñ−õêš ®ï"ñ ±−ðïêîîèô  - −þ³"è  
−ëþ [ñþ¼ô¾] ’−þô¾ ë”þ ëš¼− ½−þðòþë ®ï"ñ ëîñ−ôîþí ð"ëê  - ï"−þ³  
 −ëþ¾îë−−ñ íðîí− ¼¬ò ö³ò ë” þöî¾þè  ±−ò¼ô½−¬ ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê -  ö³ò ³îþîêô ½"ìô - ×"þ³  
−ëþ −ñ³õò −ë® ë”þ šì®− ñêñ®ë ö−ëîþ ®ï"ñ þôëîì−ðê  - þ³"ñ  
−ëþ öëîêþ ó−−ì ë”þ ö−ô−òë þï¼−ñê ö−−ñš ®ï"ñ ëê"ð ¹êš¬−îîð  - ìô"½ ³îò¾ ó−−ì  - ñþ³"è  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ ñêþ¾− þ−ñ¼í ®ï"ñ ëê"ð ³õ®  - ìô"½ −þëð ¬õ¾ô  - ôþ³"ð   
−ëþ ðîð þ¼ðò¼ñð−þõ ®ï"ñ ¬½¼õêðîëô  - ê"òþ³  
−ëþ ñêîô¾ ðîð ë”þ êèþ¾ ¾−−õ −îñí ï−−þèòî− ®ï"ñ ëê"ð þ¼í¼õ -¬þêôê−ð  - ìô"½ î¾"³ ð¾þíô"í  - òþ³"ë  
−ëþ ðîð ë”þ óíþëê öêôñîê ®ï"ñ ëê"ð μêëò¼šêñ  - ½þ³"ê  
−ëþ ¾−þ¼ë ëîð óíþëê ë”þ −¼¾−’ ¬¼òë ®ï"ñ ëê"ð ëîñêš  - ½þ³"ë  
−ëþ óíþëê ë”þ íðîí− ë−−ñ þè−ê ®ï"ñ ö−ñëîñô  - ìô"½ ¬ë¾ íðîí−ô  - ¼þ³"ð  
 −ëþó−½ò ëî® óþê −òëþô ñ"®ï í−−¬¼ í - ï"¼þ³ 
−ëþ ñêîô¾ ë”þ öëîêþ ±−îîþîí ®ï"ñ ëê"ð ±−ëô¼ð  - õþ³"ê  
−ëþ −ôþ− ’ë”þ þ×¾− þ¼ë öíêš ®ï"ñ ôîð"± êò−õ¬êñ½ ,ð−î½êò  - ®þ³"è  
−ëþ −þîê ë”þ ó−−ì −îñí öï−−ê ®ï"ñ ëê"ð öêïþ¼ë  - ìô"½ þ−ê− ó−−ì  - ®þ³"î  

 ---------  
−ëþ −¼¾− ’óîñ¾ ë”þ ó−þõê öôñï ìšîþ ®ï"ñ ëê"ð êîî¾¬−îîê−ò  - ìô"½ ¬îšñ− þ¾−  - ¾³"ë  
−ëþ óîñ¾ ë”þ −×ðþô ¹½î− í¾ô ¾¬−îîêš½êô ®ï"ñ ±ê¾ô -öêðòêñ  - ìô"½ ³¼ð óîñ¾  - −¾³"ì  

 ב.ל     ה.מ    :נב    :נד    ה.נ - חבורת ישראל ואורייתא׀             718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו    
å øòèòå  èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞37-∞51       èê¬−−þõ öè¼þ ∞40-∞45     š"ë¾ è−òîï ∞42-∞53  

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

 ואשרי הזוכה 12:00כל עש"ק יסוד יערכו מנחה גדולה עם ענינו דהרש"ש זיע"א בשעה  -בעדפארד  555 חבורת מהרח"ו

 ינוט, מ 36אורך השיעור 1דריקט   718-298-3717שמעו ותחי נפשכם! שיעור נפלא בפרשת השבוע "ועובדות נפלאות מהרה"ק הבעל התניא זי"ע"  - מערכת דרך אמונה 

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

 177#פין  712-432-8774אפשר לשמוע בטעל.  בבוקר בבית קויפמאן] 7:30[הנלמד בכל יום בשעה  השיעור של הרה"ג ר' יודא לייב פליישמאן שליט"א

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

קומט 
 באגעגענען 
די ברכה פון 

 פרישע פרוכט! 
 היינט!

  פרוכט, פריש אדער אויסגעקוועטשט אויף די ריכטיגע וועג,
  רייניגט דעם קערפער און מאכט שפירן פריש און געזונט. 

די סופערמארקעט פון געזונטע עסן שטעלט צו א טאג אין  "ארגעניק סירקל"
  ,דאקטאר זעוואני וואלעזגעשעפט ווי דער בארימטער געזונטהייט מומחה, 

וועט אויסשמועסן און דעמאנסטרירן די געזונטהייט בענעפיטן טעכניקן פון פרישע 
 און וועדזשטעבל דזשוסעס.פרוכט 

   5ביז  11פון  19אנואר ידאנערשטאג שמות,  היינט
   Mניו עעוו 1415אין ארגעניק סירקל, 

  אפענע דיסקוסיע און פראגעס און ענטפערס. ןעס וועט זיין גאר רייך, באלערנד, מיט א
 קומט פאר אייער געזונטהייט! 

  שובבי"ם, וואס איז דער קשר? - שלום בית 
LIVE  דאנערשטאג נאכט שובבי"ם וואכן 9:00שיעור  

(712) 775-7468 Pin #368796       212-666  איבערצוהערן-LIFE (5433)   

 יעקב משה
 גאנץ

  רייעתפארת בעק
  .לי עוו 137

  און ספעלט קיפלעךחלות, קעיק  gluten freeמיר האבן די 
מיט יעדע   free coffeeבאקומט א  -  salad barווי אויך האבן מיר א גרויסע 

 ווי אויך וועט זיין צו באקומען טשאלנט אין קישקע - salad barאיינקויף אין די 



Tax Returns –  Convenient Office Location – Maximum Refund 
76 Lee Ave. (Cor. Rodney)   1929‐944‐347    משה יואל גאלדשטיין 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 
  347-263-4901רופט:  (פאר באצאלט)פון וומס"ב קיין ב"פ  9:30געזוכט א קאר רייד א יעדע צופרי בערך 

 347-314-4458יונגעלייט ומתן שכרה בצידה. רופט:  2חבורת סת"ם גרייט יעצט אנצונעמען נאך - כולל משכימי קום
 347-850-7275געזוכט א חברותא אויף הלכות שבת, נאכמיטאג שעות, אין א באקאנטע חשובע כולל אין צענטער פון שטאט. 

 Myrtle Ave .718-855-6900 654 בית הבתיםאינעם זעלבן טאג. מיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה 
 347-670-3343רופט/טעקסט  .דאטדינטענשעל פאר די ריכטיגע קאאמענע ביהמ"ד זוכט א שמש מיט גוטע פוא פארנ

 718-869-4711רופט  .קאוטש feet dark brown 9אוועקצוגעבן א נייע  -לשם מצוה 
 ווארט איר אויף א ישועה? ווילט איר זעהן הצלחה און אייער אונטערנעמונג?

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

 .9:45מוצ"ש  12:50פון וומס"ב: עש"ק  - 8:15מוצ"ש  11:15 ש"קמיר פארן וועכענטליך פון לעיקוואד: ע - 347-578-3440 לעיקוואד/וומס"ב שאטעל
íð−ëê ³ë¾í  - 347-229-4000ראפן א טלית אין עטרת גאלדא שבת ביי די שבע ברכות פון אב״ד סיגוט, ביטע רופט געט 
íð−ëê ³ë¾í  -  347-786-0016 (געהאט א ערבה בלעטל אינעווייניג)געטראפן א ענוועלאופ מיט געלט 

ë"½ôîî -  .134אפיסעס אין  עטליכעגעווארן עוועיל Broadway.  :845-492-4591רופט 
ë"½ôîî -  347-735-9381געזוכט צו דינגען א דעסק אין א אפיס אין נייע וומס"ב רופט 
ë"½ôîî -  718-513-2250. רופט: 8קליימער געגנט, נישט סעקשאן /פארדדבעדרום דופלעקס דירה, פריוואטע הויז, בע 4פארדינגען א צו 
ë"½ôîî -  347-314-5023טישן.  4 - 3הערליכע אפיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנט, פלאץ פאר בערך  

ë"½ôîî -  917-648-0381רופט:  .2750$ ,וויזשען/ראדני געגנטיפארקינג, ד סמענט +יקאמירשעל ספעיס + בעס"פ  1200צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  ל בעדרום דירה, חתן כלה אדער יונגע קאפ 3צו פארדינגען א שיינע הערליכע נייע איבערגעבויטע

 347-909-0985פארגעצויגן, העריסאן קאר. פלאשינג, גרייט אריינצומופן, גוטע פרייז. רופט: 
ë"½ôîî -  היוז געגנטגרויסע בעדרום דירה ערשטע שטאק לי 1צו פארדינגען א/     Open House  323-919-9959טעקסט:      2:00:-  12:30היינט 
ë"½ôîî - 516-259-1907 .ן הארץ פון וומס"ב עוועיל. ביז די זומעריצו פארדינגען א בעיסמענט דירה א 
ë"½ôîî -  513-760-5621נט פאר חתן כלה, ס, געאייגעפארטש מיטרום דירה בעד 2און א  1צו פארדינגען א 

ë"½ôîî - Bsmnt offices for rent, 666 Flushing Ave. fully furnished. Util. & cleaning incl. + access to conference room. 347-370-9562 
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 

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 

 î−òïð¾ −½þ¼ -  אויף   ס.פ. 2500-  2000צו פארדינגען א ווערהויזSouth Hackensack.  347-526-7831רופט 
−½òêô  -  צו פארקויפן א רחבות'דיגעtown house  ,מיט ליגעל טענענט + בעיסמענט מיט גוטע אינקאם, גוטע געגנטreasonable price 845-217-0077 
−½òêô  -  בעדרום קאנדא  5צו פארדינגען א הערליכעCollins Ave.  -  :845-323-8570אויך א  חתן כלה דירה. רופט 
−½òêô  -   845-325-9033רומיגע דירה פאר אינקאם.  4רומיגע דירות + רעדי  9יעצט געווארן עוועיל. צו פארקויפן דריי גאר רייכע 

−½òêô  -  בעדרום דירה אויף  4צו פארקויפן/פארדינגען א נייעElm St  ,347-423-3604מיט הערליכע פארטש, גרויסע קאך 
−½òêô  -   718-599-7700ס.פ. בעיסמענט,  גרייט אריינצומופן.  1000פענסטערס פון אלע זייטן, ערשטע שטאק, מיט  ,א הערליכע דירהצו פארקויפן 

−½òêô  - New Condo for Sale - Call: 845-274-2780 Won’t last  

Blueberry Hill area - Stunning 7 Bedroom Colonial, Elegance, Taste and Quality!! 845-729-3284 −½òêô -  

−½òêô  - Beautiful brand new spacious 6 room & 4 room apartment for rent. Call 347-762-4215  

−"š -  רומיגע דירה אין די  6צו פארקויפן א שיינעVineyard  845-237-2920דיוועלאפמענט, מעסיגע פרייז, ערענסט אינטערעסירטע רופט 
îîêþèò−ôîñë/−"š - 347-266-8407ינגען, געפעינט,געסקרעפט. שיינע פריוואטע הויז, נייע גרויסע קאך צו פארד 

îêñ¼½−¬òêô -  בעדרום הויז צו פארדינגען פאר  4א פריוואטע גרויסעweekends 12 .845-262-0425+ בעטן, אלעס צוגעשטעלט, מנין מקוה אויפן פלאץ 
ó−ñ¾îþ−  -  .011-972-53-315-3890שיינע הערליכע גרויסע דירות צו פארדינגען פאר טאג/וואך/שבתים/חודש, שטרויס 

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

 718-387-7934שעה פארן זמן שב"ק,  2אין גאנץ וומס"ב ביז  Free deliveryייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען, מיר האבן ספעציעלע פר - אכטונג שמשים  פלאם'ס עפעטייזינג,
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 

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    מיר רעדן אידיש 

 718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות

 Bookkeeping Pro:  917-657-4669די נייע יאר מיט מסודר'דיגע ביכער רופט די  הייבט אן 

Beep Beep Auto School  *  5 hr Class $25  *  Rush Tests  *  Package Specials *  718-336-2337 

Looking for a secretary male/female with knowledge to build a website. Call: 347-370-9562 

 347-546-4522און געפינט אויס פארוואס יעדער איינער רעדט פון דעם!   אייער קיכלעך Belgium Bestפארזוכט פון די נייע 
 text 718-986-1657'טע זונטאג, גוט באצאלט, 2שעה פארן זמן, יעדע  - 11פרייטאג  ,6 -  9 נערשטאגדא - געזוכט יונגערמאן צו ארבעטן אין א גראסערי, מאנטאג 

 347-558-8238 גוטע פרייזן, ,ןפלאמבינג, עלעקטריק, אלע סארט קאנסטראקש ,'ונג, מאכן ווענט וכדיעיוועל. צו לייגן טיילס, שעלוו הענדימאן

Looking for a field manager, must have experience in the construction line. 718-207-4019 

 347-743-2403געברויכן רופט שלמה בריסק  פלאמבינגפאר אלע אייער 

 


