
   åøòèòå     èê¬òîï è−òîï ∞32 -∞44     èê¬òêô è−òîï ∞38 -∞49     èê¬½ò−ð è−òîï ∞33 -∞53  

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 

  )מאיר שמואלב"ר ( ב"פ שליט"א ïàîðééì÷ ïåòîùהרב  נ"י éòùé øùà' )בן אב"ד דושינסקיא( וומס"בשליט"א  ë óñåé"õ הרב
  )יצחקב"ר ( ב"פנ"י  ïééì÷ çðמו"ה  נ"י íåçð )יצחק זאבב"ר ( ב"פנ"י  ùèéååà÷ùàî óñåéמו"ה 
  נ"יáåã íåìù  )יחיאלב"ר ( ק"ינ"י  ãòéøô ùøòä ãåãמו"ה 

  )לייבושב"ר ( ירושלים/ק"י שליט"א øòôééì ñçðôהרב  נכד הגה"צ אב"ד טשאטה שליט"א

    èëàð êàåå      

 ä"åî ìàåé ø"á éáö á÷òé íééçãìòôðäàù é"ð  ä"åî ç"åî úéááéëãøîïäà÷ ìôîéâ  é"ð225 Division #13-G 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòôåä8:00 

 ä"åî íðåá äçîù ø"á éáö éìúôðñééåå é"ð   ä"åî ç"åî úéááùèéååàìéîù ìãðòî ïåòîù  é"ð525 Kent #3-D 

     úåëøá úáù      
 נ"י ïàîãòéøô íåìù ìàøùé מו"ה נ"י ìãðåæ êåðç נ"י  õèøàååù ÷éæééà ÷çöéמו"ה 

  íìåàá øàðòî ìòéåø274 .èñ ôòé÷

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )חיים שלמהב"ר ( נ"י àììàô òùåé ìàôø÷ מו"ה נ"י ìàåé íäøáà )נפתליב"ר (נ"י ãðòîéö øéàî ÷çöé מו"ה 
  íìåàáìàéøòôîéà

 )נתן נטעב"ר ( נ"י ïàîôéå÷ ùéøòá מו"ה נ"י éîçð' )מאירב"ר (נ"י  ùèééã àôéìמו"ה 
  íìåàáäùî ìàåéå

 )הערש אלימלךב"ר ( נ"י ùèéååàáòì ì"âñ áééì äùî מו"ה נ"י ïåòîù á÷òé íäøáà )ארי' לייבושב"ר (נ"י  øòâøòáãìàâ ãåã øæòéìàמו"ה 
  íìåàáàâéô ñãøô

 )אברהם יודאב"ר ( נ"י ïéåøá ìøòá מו"ה נ"י àãåé ìàåé )יחזקאלב"ר (נ"י  ãìòôðéøâ äùî á÷òéמו"ה 
  íìåàáéáö ñãøô

 )אברהם משהב"ר ( נ"י øòðâééà àâøù ìà÷æçé מו"ה נ"י á÷òé )בערלב"ר (נ"י  õ"ë òèðמו"ה 
  íìåàá äøù 'éç úøèò- éñðàî èåàáàìàåå ãøàôãòáî òñé ñàá8:45  

 éòååééäî äìòîì ãøàôãòá8:50

 )מרדכיב"ר ( ק"י -  נ"י àãðàì íééç á÷òé מו"ה נ"י ïåòîù  )יעקב יודאב"ר (נ"י  øòëééøèñò ãåã éëãøîמו"ה 
  íìåàá ñééãàøàô ìçø úéá- é"÷

 )זאבב"ר ( נ"י ïàîôéå÷ 'éøà íééç óñåé מו"ה נ"יíøîò äùî   )חייםב"ר (שליט"א  ïàîøòä á÷òé äîìùהרב 
  íìåàá éáö øéàî úøèò- é"÷

#13-132 

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  

õ"íš−î èê¬òîï 
þðê ê"×   ’½ô 19 .Mar  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:48
íôìí ±ò 7:00

¾"þš öôï ¹î½9:26
ê"þè10:02
íñõ³ öôï ¹î½10:38
ê"þè11:02

³î®ì1:03
íñîðè íìòô1:41
íò¬š íìòô 5:18

í¼−š¾7:07
³"þ8:20



  ביהמ"ד ארי' דבי עילאי

  בריגל
 שליט"א  ר' בערל ראזענבערגער בהנהלת הרה"ג

 379 Marcy  

  ,נישואי בן הרב שליט"א מחמת השלגים בשמחתאל מעלת כבוד ידידינו ואנ"ש, לכל אלו שלא יכלו להשתתף 

  לבוא להשתתף ולהתעלס אל מסיבה הננו להזמין

  Š    ברכות רבתישבע    ‰
  באולם בעדפארד פארדייס -היום  -שהננו עורכים בעזהשי"ת 

הגבאים             בדחנים ובעלי שירה ישירו  בקול - 8:30נט"י בשעה 

 

  43עקס.  718-305-5600וואס וועט אייך אי"ה באלייכטן אייער לעבן אויף אור לישרים טעל ליין  הרב ר' דוד הערצאג שליט"אמען קען שוין מיטהאלטן די פרישע שיעורים פון 

3:30

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל  
  בית שני - ראדני                       





I&R Shoetown 167 Rodney (Children Depot)  -  2:00וועט מען היינט שפארן צוליב א משפחה שמחה 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
õ - −ëþþ−êô ë”þ ëš¼−  êðñîõô ñ"®ï ¹−¾ (ô"ðõõ) -  ¹−¾ ó"þíô ½"ìô - ê"³  
õ - −ëþñ−îî−−õ ë” þþï¼ñê  êšêþšô ñ"®ï - è"³  
õ - −ëþ’−³³ô ë” þëš¼−  ê®ò¼èêô ð"ëê ñ"®ï −îñí - ê"−³  
? - −ëþöî¾ô¾ ëš¼− ë” þóòîë í¾ô  −îòêí ð"ëê ñ"®ï - ï"ñ³  
? - −ëþö−ô−òë ë” þðîð ëš¼−  êò−îî −ñîèô ñ"®ï ¾ñþ−ô - ê"ò³  
õ - −ëþñîê¾ ’−òòì ë” þëš¼−  −š−òêñê½ −ô×ìô ,−ðþõ½í ñ"®ï -  ñîê¾ öèô ³"î¾ ½"ìô - ì"õ³  
õ - −ëþñ×−ô ñê−ì− ’−ëî¬ ë” þñêþ¾−  öêï¼þë ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í (ê¾−þ) - š"³  
õ - −ëþ óíþëêþ"ë  í¾ô ½−òî¬ −ô×ìô ñ"®ï ê½îô öëê -  ê½îô öëê óíþëê ’þ −¾îð−ì ½"ìô - ê"š³  
õ - −ëþë−−ñ ë” þóíþëê  êòñ−îîë ô"ô ñ"®ï ½òþõ - ê"ñš³  
õ - −ëþμñô−ñê ë”þ öêôõ−ñ þï¼−ñê  š½ò¼ï−ñô ñ"®ï óîñë½−−îî -  μñô−ñê ó¼îò ½"ìô - ï"ôš³  
? - −ëþñêîô¾ ë” þþîðè−ëê  ö¼èþêô½ ð"ëê ñ"®ï - ê"òš³  
õ - −ëþëš¼− íìô¾ ë”þ ¹½î− ) š−òñ¼ôì ð"ëê ñ"®ï êðòêñ −îñí (ê¬õê - ìô” íìô¾ −þ¼¾ ½ - ½"š³  
ê - −ëþðîð ë” þ −ë® þêîî¾¼ô¼¬ ð"ëê ñ"®ï ó−−íòõîê -  ðîð ³ñìò ½"ìô - ê"õš³  
õ - −ëþóíþëê ë” þ±þ−í −ñ³õò  ñ"®ï þëîòêí öí×í - í"õš³  
? - −ëþ½ìòõ öþíê ë”þ ¼¾îí− ) ¾¬−ë−−ñ ±"ôîð ñ"®ï (ëî¬½îèîê -  ëîïê ³ðîèê ½"ìô ö³ì -   
? - −ëþ½ìòõ ë” þþ−êô íðîí−  êšîî−¬−õ¾ô ñ"®ï êþ−õ¾ (±−þêš õ"þë) - î"õš³  
õ - −ëþñ×−ô ñê−ì− þ"ë þ−êô óíþëê  þ¼õ−® ð"ëê ñ"®ï þ¼−−ô¾ -  −−ì/ìîñ¾í −ô ½"ìô ó−−ì μþð/óñî¼ - ¬"þ³  
ê - −ëþ ó−þõêë” þ ñðò¼ô óìòô ¼®−òñèê−ô ñ"®ï ö¼ïêþ (¾¬ê¾¬îë) - è"−þ³  
õ - −ëþþîðè−ëê ë”þ ë−−ñ ’−þê ) êñšîðô ñ"®ï óê¬¾þëñí (ðêþè−òþê¬ -  ó−−ì −þëðí ñ¾ î−ìê - ï"ñþ³  
ë - −ëþ þ−êôë”þ  μîþë ïêíðêí ±"ôîð ñ"®ï ðñ¼õò−þè −îñí -  ñ"¬−− ð−ôñ³ -  þò ½"ìô þ−êôí - ê"ôþ³  
? - −ëþë−−ñ íðîí− ë”þ −ñ³õò  öê¾¬−¬ñêõô ñ"®ï ö−−¬¾òþîí -  ó−ñ¾îþ− ñ¬/ñ"−þíô ³"î¾ ½"ìô - ¬"ôþ³  
õ - −ëþšì®− öòìñê ë”þ ñêþ¾− þ½−ê  êòîîêš ð"ëê ñ"®ï þê¬š¼õ½ -  šì®− þêë ³"î¾ ½"ìô - î"òþ³  
õ - −ëþë−−ñ ’−þê ë” þñêþ¾−  ö−ï¼þë ð"ëê ñ"®ï (þ¼¬òêñê½) - î"òþ³  
? - −ëþ−ë® ¼¾îí−  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï þ¼®−òð¼ñ - ë"½þ³  
õ - −ëþñðò¼ô óìòô ë” þ¾îë−−ñ ’−þê ) š−¬½−þõô ñ"®ï óê¬¾þëñí (êñšîðô - î"õþ³  
ê - −ëþ’−þê ¾îë−−ñ ë”þ öþíê )ï−−þš - ïòê½ ,ëîë−þè ð"ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí (ïòê® - í"®þ³  
ë - −ëþí¾ô ðîð ë”þ ñêþ¾− ñšî− ëš¼− ) (¼îîêñêîîþê−ðêô ð"ëê ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ - ¾êõêñ -  í¾ôñ íñí³ ½"ìô - í"®þ³ 

õ - −ëþö−ô−òë ë” þí¾ô −ë® ) ö−−ðþêîî½−îþè ,ëî¾êþë ð"ëê ñ"®ï ½šîõ (ö−−ðþêîî½−îþè - î"®þ³  
 - −ëþëš¼− šì®− ë” þóþô¼  êñêõ−îê−¬¼þ¼ ±"ôîð ñ"®ï óîñë - ì"®þ³  

 ---------  
ë - −ëþ¹½î− ëš¼− ë”þ ðîð ñêþ¾−  ñ"®ï ½−îþèöë−îê ð"ëê - ¬½¼õêðîë -  ëš− ³êîë³ ½"ìô - ¾"³  
ë - −ëþ’−¼¾− ë” þí¾ô  ö¼−îî ,½¼−þ¼õ¼ ð"ëê ñ"®ï ¬½þ−õ -  ’−¼¾− öîïì ½"ìô - è"¾³  
ê - −ëþóîñ¾ ë”þ ñêîô¾ êèþ¾ êëê¾¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼ñ®¬−ò¾ - öêðòêñ -  óîñ¾ þ¾ëô ½"ìô - ¬"ô¾³  

 öèþêôèê¬òêô - þðê ë"×  
ë - −ëþ−³ë¾ óìòô  −š−òêñê½ô ñ"®ï - î"ò³  
õ - −ëþè−ñ¼ï  ö−¬š−¬ ,ê½−ñ ð"ëêþ ñ"®ï - ï"−š³  
õ - −ëþë−−ñ íðîí− ë” þñêþ¾−  ëîëñô ñ"®ï (ñíêš½ô) - ê"ôš³  
õ - −ëþ¹½î− ë” þóíþëê š½¼ñêô ñ"®ï μîñë - ëîòê¬½ - ìô” ¹½î− −ïòè ½ - ò"š³  
õ - −ëþöþíê ë” þñêîô¾  ¬êñë−òñêš ð"ëê ñ"®ï (±−þêš õ"þ ö³ì) - ê"®š³  
ë - −ëþëêï þ−êô ó−−ì ë”þ −ñëê óíþëê šì®−  ¾−ñ¼½ ð"ëê ñ"®ï ðò−−þõñ¼¼ï öí×í -  ó−−ì −þ¼¾ ½"ìô - ë"®š³ 
? - −ëþó−−ì ë” þöþíê  š½−þëô ñ"®ï êîîðêõ (öþíê ³ìòô) - ï"®š³  
ë - −ëþšì®− š−ï−−ê ë”þ óíþëê  ¾¬êšòîô ,¼îî−ñêîî½ô ñ"®ï ½−−îî - ìô” šì®− ³îðñî³/šì®− ³−ë ½ - ð"òþ³  
? - −ëþöî¼ô¾ ë” þ½ìòõ ) ¬½êîî×−îîêïô ñ"®ï ëîñþõ (êñ−¬½îê -  ëîò−ð−îšô ì"¾þ ö³ì -   
ë - −ëþñê−ì− ñ×−ô ë”þ öþíê  šêðþêîîêò ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí - ìô” öìñî¾í μîþ¼ ½ -  ì"½þ³  
õ - −ëþóîñ¾  þ"ëó−þõê þô³−ê ¼−ò¼è¼ñ ð"ëê ñ"®ï ï−îþš -−ñêí−ô - í"¼þ³  
ê - −ëþðîð þï¼−ñê ë” þññí  ±−¾îðêþô ñ"®ï þ¼ñšò−õ - ï"õþ³  
ë - −ëþñê−ñôè ë” þ−îñ  ëîò−¾−š ô"þ ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ öí×í - ¬"õþ³  

 ---------  
ê - −ëþþ¼ëîð óíþëê ë”þ þðò¼½ öôñï íôñ¾ êòí× - êòîîêšô ñ"®ï êþ−õ¾ -  óíþëê þëð ½"ìô - è"¾³  
õ - −ëþëêï ö−ô−òë  þ"ëóîñ¾ ó−−ì ¼−ò¼è¼ñ ð"ëê ñ"®ï êðòêñ - −ñêí−ô - ð"¾³  
õ - −ëþöëîêþ ñêõþ ë”þ öî¾ô¾  ±−ò¼ôêš ô"þ ñ"®ï −š½ëêïîþè -  öëîêþ ’þ −¾îð−ì ½"ìô - ì"−¾³  
ë - −ëþí¾ô ñêþ¾− ë” þ−ë® ¹½î− ) ó−ñ¾îþ− ð"ëêè ñ"®ï ê−š½ò−¾îð (±"−þíô ³þî³ - è"½¾³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

  Myrtle - 718-855-6900 654 בית הבתיםמיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. 

 347-623-1687מומחה, בר אוריין, מוכן לעשות כל מלאכת הגה"ה, שיפור הלשון, ליבון הדברים, סידור הענינים וכו', במחירים נוחים, מגיה 
 917-676-4424          יואל בראך                      סופר סת"ם         
  ווילסטו קענען הל' פסח עיקרי הלכות וטעמי מנהגים חבורת הכנה לחג

 347-533-2467און דורך דעם האבן א ריכטיגע הכנה ליו"ט פסח הבעל"ט רופט 
  שיעור בחינם ע"י הרב שלום יעקב וואזנער שליט"א - אכטונג פריוואטע מלמדים 

  Franklin Ave 7 ביי 9:15 אום היינט ביינאכט
 און נישט אנטלויפןדי שליסל אונטער די חכמה ווי אזוי מיינע תלמידים זאלן וועלן לערנען מיט מיר 

 We will open you a credit line from 100k-750k 0% APR 12/24 months. 929.355.6932 נויטיגט איר זיך אין קעש?
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,ווי אויך קען איינער קומען צו אייך 
 917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 

íð−ëê ³ë¾í  - 845-637-4338 :רופט .סלעטיפארלוירן א גאלדענע ברע  

ë"½ôîî -  416-875-4001רופט  .אין נייע וומס"ב בעדרום דירה אויף פסח 3- 2געזוכט צו דינגען  

ë"½ôîî -  347-762-4215בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה ביי ראדני/מארסי, אויך גוט פאר אפיס.  1שיינע 
ë"½ôîî - 2500  ,718-218-3455מינוט פון וומס"ב. רופט:  15ס"פ ווערהויז ספעיס צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  תזכו למצות -  718-534-0726ס"פ צו האלטן סטארידזש. ביטע רופט  150איינער מנדב צו זיין א פלאץ בערך א גמ"ח אין וומס"ב זוכט 
ë"½ôîî -  347-963-8612) 8(נישט סעקשן בעדרום דירה, מיט דיינונג רום, צוגענגליכע פרייז  2צו פארדינגען שיינע נייע 
ë"½ôîî -  718-809-4860בעדרום דירה, אן דיינונג רום, גרויסע קאך העריסאן/וואלטאן געגנט.  2אדער  1צו פארדינגען א הערליכע ברענד ניי 
ë"½ôîî - 347-760-1919בעדרום דירה מיט פענסטערס, אן דיינונג רום, רופט/טעקסט  1בעיסמענט - צו פארדינגען א סעמי 
ë"½ôîî -  347-598-2724/718-622-0888גרייט צו צאלן פאר א בראוקער, , 8בעדרום דירה, מיר האבן סעקשן  5אדער  4דרינגענט געזוכט א  

ë"½ôîî -  ל.מ. 718-387-1658נטאג נאך פסח, ונטאג פאר פסח ביז זופון ז בעדרום דירה 3- 2געזוכט א 
ë"½ôîî -   347-359-7853 .'טע טעג פסח2'טע טעג אדער נאר 2דרום דירה פאר חוה"מ און  עב 2געזוכט צו דינגען 
ë"½ôîî -  718-596-3208 .בעדרום דירה מיט דיינונג רום, פורנישד/ נישט פורנישד טרופ/וואלאבאוט 1צו פארדינגען א

ë"½ôîî -  בעדרום פורנישד דירה פון  2צו פארדינגעןApril 4  ביזOct 1 ,ל.מ. 845-782-9222גראונד פל.  ס,ראס/לי 
ë"½ôîî -  917-369-0691רופט  .געגנט .סט סן, ראסעבעדרום דירה צו פארדינג 1א ליפטיגע 
ë"½ôîî -  917-627-6509 (אויך גוט מיט א בעבי)בעדרום פורנישד דירה ערשטע פלאר,  2צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  צו פארדינגען  רום אפיס 2הערליכעfully wired, 6-7 desk  שטאק ארויף  1 ,פארק/קענטutil. incl.   .718-593-7171 

ë"½ôîî - A 3 br apt for rent for 6 months in heart of wmsbg. Email: regencybrokerageny@gmail.com or text 347-403-9594

ë"½ôîî -  Beautiful 1 bedroom furnished/non furnished apt. for rent dining room with porch on Skillman 212-810-7491  

ë"½ôîî - Skillman for rent 2 bdrm condo with DR will be avail. before Pesach or right after, sec. 8 preferred 347-875-0512 
ë"½ôîî - 1 & 2 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com 
ë"½ôîî - 900 s.f. ground level luxury commercial space available, perfect for online business. Park/Marcy. Email: rent@jwasser.com 



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

 347-731-2431ביזנעס וכד   amazonאייגענט פאר עמינוט פון וומס"ב ג Bronx (Hunts point)  25ס.פ.  1000צו פארדינגען בערך  garageאפיס מיט 
Jersey City  -  שיינע  דירה, בעדרום 4אויך א  - דירה  בעדרום 3נייע איבערגעבויעטע א צו פארדינגעןlayout347-452-3076 .רו פרייזןו, יעז 

−½òêô  - רומיגע דירה אויף  7ן א ברענד ניי רחבות'דיגע עצו פארדינגCollins/Maple.  845-587-6412רופט 
−½òêô  -   845-325-9033רומיגע דירות צו פארקויפן אין בעסטן געגנט  9און  5יעצט געווארן עוויעל. גאר רייכע נייע 
−"š -  718-344-1888פון בערך ל"ג בעומר צייט. ביהמ"ד הגדול געגנט.  רומיגע פורנישד דירה צו פארדינגען, 5א הערליכע 
−"š -  For sale, 2 apt. 39 Satmar Dr. an 8-room apt. ready to move-in and a 4 room is rented. $920k. [8 room only $620k] 845-774-9690 

 ñêî− ³−þšMotel -  845-783-0558/845-781-6662פסח, רופט: באשטעלט באצייטענס אויף שבת הגדול און אויף  

½ò¼¬òîêô Getaway  -  718-928-5667שבתים/וואך א פריוואטע בילדינג  מיט אלע צוגעהערן (מקוה) צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות  רופט 
Luxury summer houses available for summer - Fallsburg / Woodridge / Monticello. Please call 845-774-9690 

ó−ñ¾îþ−  -  011-972-52-712-2524אלע באקוועמליכקייטן, ט) נ(בית ישראל און גאולה געגוואכן  -הערליכע פריש געבויטע דירות אויף טעג -  c5441122@gmail.com 
 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 

  718-514-7411איז אייער אדרעס!!! ביליגע פרייזן.  YE Associateהאט איר שלעכטע קרעדיט? 

 845-418-3331רופט:  .ק"י/וומס"ב ,פאר געלט אקציעס וכדומה  קרעדיט קארד מאשינען צו פארדינגען 

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

 williamsbrgjobs@gmail.comל.מ. אימעיל:   929-335-3577נגערמאן פאר שיין באצאלט, רופט איס"ב זוכט א טויגליכן מא סטאר אין וו
Now buying Chase and Amex points. Call 845.517.1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com. 

 2106עקס.  718-387-1938אינגערמאן געזוכט צו ארבעטן אין א געשעפט אין וומס"ב אלס אינסייד סעילסמאן, גוט באצאלט. רופט 
NS Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערdeadboltsMail box locks,  :5608-520-347, א.ד.ג., רופט 

Print shop in Wmsb looking to hire full-time, must know basic computer  718-635-3786 
ביינאכט פון זונטאג ביז דאנערשטאג,  11:00נאכמיטאג ביז  3:00דיספעטשער געזוכט, בעסיק שעות פון  assistantאן 

 .845-232-1183אדער רופט  hiredriver88@gmail.com. אימעל:  וומס"ב. דארף וואוינען אין CDLדארף האבן 
 לאזט מעס. 845-554-3135א קעכער געזוכט פאר א קעמפ אין די מאונטענס. רופט: 

 1headcounselor@gmail.com, אימעל: 718-975-7794ס. פעקסט: נם פאר א חסידשע קעמפ אין די מאונטעיכט א ראש מדריכועס ווערט געז
Staten Island Electronic comp. is looking for an energetic very organize man to manage the warehouse email: dave7272@gmail.com 

Private Iska $$$$$ available at 12% net. No points/fees  347-673-1020 
 347-762-0470וכל הקודם זכה.  QuickBooksעס עפענט זיך א קליינע קלאס פאר יונגעלייט זיך צו לערנען 

עס האט זיך שוין בס"ד צוזאם געשטעלט א קבוצה צו מופן  - Highland Ave 845-372-6560  זכרון יהודה
  .N.Jקיין מידעלטאון נ.י. די מיטונג וועט פארקומען זונטאג ויקרא אין 

   zichronyida@gmail.comאדער שיקט א אימעיל צו    845-372-6560אויב איר ווילט מיטהאלטן רופט 

Heimishe Fitness & Yoga classes for men,  have started! Just A few groups & private slots available. Call Mr. Rosen at 917-328-9598 to join 

Construction office in Williamsburg looking for a yingerman with experience email: wgpmanagement@gmail.com 

IT company looking for outside sales person. Salary + Comm. Some knowledge in IT/Technology a plus. Email: Sales@compusolutions.us 

 718-486-9333גוט באצאלט   10:00ביז  7:00מערס יעדע נאכט  פון וריי אויספאלגן קאסטעאינגערמאן אין א מצה בעק געזוכט א פעהיגער
We offer real estate loans! Purchasing – Refinancing –Constructions 
Yes We Can What Others Can’t. Pinchus schwartz 929-216-3424 

pschwartz@tabequities.com - Residential  - Commercial - Hard Money 

 


