
   åøòèòå   èê¬½ò−ð öè¼þ ∞51-∞53     μêîî¬−ô öè¼þ μ−ñè¼ô ∞57-∞62        èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞56-∞69  

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 

   ãéùéëåí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

  )שמואל בנימיןב"ר ( מאנטריאלנ"י  øôåñ ìàåé øæòìàמו"ה  נ"י ïäëä ìãåé )דודב"ר ( וומס"ב ע"ה àãðàì áàæ äîìùמו"ה 
  )הרב ישכר דובב( ק"י שליט"א äèòðàô óñåé  הרב נ"י òùåé øéàî óñåé )הרב מרדכיב( ב"פשליט"א  ïééèù ÷çöé הרב

  )משה שמואלב"ר ( ב"פנ"י  ùà÷øàô ÷çöé ìàøùéמו"ה  נ"י ìùøòä )אברהם מאירב"ר ( ב"פנ"י  çîùäèàðøòá äמו"ה 
  )הרב מענדלב( טאראנטא שליט"א ñàøâ ïéîéðá íäøáà הרב נ"י øæòìà ìàåîù )הרב משהב( ב"פ שליט"א ìáéååö ÷çöé הרב

  )אברהםב"ר ( ב"פנ"י  ïàîùéô ìùøòäמו"ה  נ"י éøà äùî' )לייבושב"ר ( ב"פנ"י  ùèéååà÷ôòì àùåæמו"ה 
  )דוד לייבב"ר ( ק"ינ"י  ãìòôðéøâ óñåéמו"ה  נ"י íééç éìúôð )משה יצחקב"ר ( ב"פנ"י  ïééèùðòèëéì àôéìמו"ה 
 )הרב אשר ישעי'ב( ב"פ שליט"א ïééèùðòëééà òùåé íééç הרב נ"י äîìù íééç)הרב טובי'ב( פלעטבוש שליט"א âøòáðòèàø ìàåîù äùî הרב

  )חיים אלי'ב"ר ( מאנטריאלנ"י  íéåáìèééè ùøòä àãåéמו"ה  נ"י éæééà ÷çöé÷)ארון לייבב"ר ( ק"ינ"י  ùèéååàìåøèñ 'éúúî íäøáàמו"ה 
  )אלי' יוסףב"ר ( מאנסינ"י  øòðèøòâ íåçð íåìùמו"ה  נ"י éøà äùî' )בערישב"ר ( ק"ינ"י  ìòôôà éåìמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî øéàî ø"áùøòä íäøáà ãìòôðòîåìá é"ð ïúçä"åîãåãïäà÷é"ðéúéáá , 578 Bedford Ave #4-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïòéåå800 

 ä"åî 'éáåè õøô ø"áãåã õéáåèåð é"ð  ïúçä"åîìà÷ñàã 'éøà ìàôø é"ð ,á õéðæéåå íìåà186 ññàø 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå õéðæéåå186 ñàøñ  úéøçù8:00 

 ä"åî ÷éæééà ÷çöé ìàåé ø"áäùî ùèéååà÷ôòì é"ð  ïúçä"åîïééèùìøòô ÷éæééà é"ðéúéáá , 173 Skillman 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ìèøåî ì"èé÷8:00 

 ä"åî ïäëä ïåòîùáéáö ïøäà áøä ïàîðééì÷ é"ð ç"åî úéáá÷àììàô ïøäà äîìù áøä  à"èéìù228 Lee

    àðú úáéñîíé     
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )נחב"ר ( וומס"בנ"י  יחזקאל סאנדערמו"ה  נ"יאברהם חיים)אברהם חייםב"ר ( וומס"בנ"י פילאפף ברוך הערשמו"ה 
  íìåàáìçø úéá

 )אלימלך וואלףב"ר ( וומס"בנ"י  øòì÷ðéåå ìàåîù ãåãמו"ה  נ"י íäøáà ìàøùé ïøäà)ישראל אברהםב"ר ( מאנסיס"ב /מוונ"י  àìàô éåìä íééç÷מו"ה 
  íìåàáæé÷øàî éã

 7$פרייז  -פון ויואל משה  -נ.מ.  6:30און  4:30אום  'היינט'ער"ח ריבניץ: א באס וועט פארן 

#13-157 

âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190  
Fax: 718-384-4631            Email: ads@dvaryoim.com 

ô"á -  çåìøåáéöä                  éñðàî - øåáéöä ìå÷                  ìàåé úéø÷  
        718-303-4300                          845-425-1313                      845-662-3137  

èê¬½ò−ð íþí¬ 
"×¬ ö½−ò   ’½ô 25 .Apr  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:50
íôìí ±ò6:02

¾"þš öôï ¹î½8:52
ê"þè9:28
íñõ³ öôï ¹î½10:12
ê"þè10:36

³î®ì12:54
íñîðè íìòô1:35
íò¬š íìòô5:37

í¼−š¾7:46
³"þ8:58



   פלאשינג 500כולל אברכים אור שמעון ישראל ד'שאפראן 
  הננו להודיע לכל לומדי כוללינו שיחיו

 11:00שהתחלת זמן הקיץ יהי' אי"ה ביום ד', א' דר"ח אייר בשעה 

 עד יום ד' בבוקר - Taylor 4-A 85ע"ה יושבים בבית  לויבאלמנת ר' הערשל משה הלוי  ב"ר שרהעל פטירת  ניחום אבלים

ונחוצים למצוא  לבחורי חמד ירא השם המבוגריםמפני הצורך הגדול של עם הרב למצאות מקום הגון  - מודעה חשובה
ולנסוע בפרשת דרכים של אווירא דארץ הקודש  מוכרחים לצאת ולהסתכןישיבה כדי ערכם, ומשום חוסר למצוא מקום הגון 

על כן באו עכשיו המשתדלים לזכות הרבים ועלה בידיהם דבר המספיק למלאות  - שלטוב 'וח"ו וגם לרע' יכול למחכים. 
לימוד בחבורה וישיבה בד בבד עם ת"ח אברכים מופלגים בתורה ויראת ה', גם עם בסדר  משאלות לבם של ההורים ומחנכים

אפשרות לשיעורים ע"י מגידי שיעור למדנים מובהקים. בפיקוח והשגחה ע"י אחד מגאוני הרבנים הידוע בהצלחתו להיות משפיע 
ם, הרוצים ליהנות מזיו התורה טהורים מיועד רק לבחורים יראי שמים, מבקשי -ל מלא "אש - גדול בדורינו בדרך ישראל סבא. 

  718-300-3642:  נימעצקיהמעוננים יתקשרו להרב חיים דוד  -ונקיים מכל השפעות חיצוניות 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   ארצייטןי     : •

 −ëþþ¾ê ë” þšì®−  ëîëñ ð"ëêþ ñ"®ï öí×í - ë"ô¾  
 −ëþëš¼− ë” þí¾ô  êšêþšô ñ"®ï ½−ñþë¼ -  ½ñ−š¼− ’þ š−ï−−ê ’þ −ëê - î"ò¾  
 −ëþ¾−šñ¼− í¾ô  êšêþšô ñ"®ï - ì"¼¾  
 −ëþöòìî− ë” þöþíê  ëîëñë ô"þ ñ"®ï −îñí - í"³  
 −ëþöî¾ô¾ í¾ô ë”þ ñêîô¾ óíþëê )îì êï−−ôþ−îî ð"ëê ñ"®ï μþ×ë (−ò¾í ¬ -  þîêôí öô¾ ½"ìô -   ñ"³  

 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þ¼¬ò ö³ò  êòêðþîí ð"ëê ñ"®ï  (ðêþè−òþê¬) - ¬"õ³  
 −ëþëš¼− ë”þ ñ×−ô ñê−ì− ’−ëî¬  ±−òêîîï ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í -  ñ"¾þíô ¼ïèô -  ëš¼− ³−ë ½"ìô - ì"®³  

 −ëþμîþë ¬−ðò¼ë ë” þ ¾òô î"íê ð"ëêþ ñ"®ï (ñêšïì− ³½ò× ,−³ñõí ®"ð−ëë) - ë"−š³  
 −ëþ¾−þ¼ë þ×¾− ¾¬−îîêò−ëêþ -  −ðêþëë ó−¬−−ìð ëþ ñ"®ï ð"ëêë - ð"×š³  
 −ëþš−ï−−ê šì®−  þëîòêí ð"ëêþ ñ"®ï êòñ−îî - î"½š³  
 −ëþíðîí− þ−êô ë” þ½ìòõ  êšîî−¬−õ¾ ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ (±−þêš) - ¬"õš³  
 −ëþö−ô−òë ó−−ì ñêõþ îþ− −ô×ìô ñ"®ï ñê¾¼ ó−ñ¾ - è"®š³  
 −ëþêô−ñ íðîí−  ¬ê¬¾òï−−ê ±"ôîð ñ"®ï ½êïñ¼ - ê"þ³  
 −ëþíðîí− ë” þñ−¾¼í ¼¾îí−  −ò−−½ ð"ëê ñ"®ï μþ×ë - ìô” ë"−þèí −šîôò ½ - î"þ³  
 −ëþöð ë” þó−−ì  š®êñõô ñ"®ï êðòêñ -  îîêòê×¼¾¬ô ê"þ ö³îì - ¬"þ³  
 −ëþí¾ô ë”þ þï¼−ñê ñêþ¾−  ö−þëêšô ñ"®ï þ¼−ñêõ -  ³þî³ ½"ìô ³îþîí¬ ³îþôê/³îëê - ì"−þ³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þöþíê  š−òþêëê ð"ëê ñ"®ï ñ−ôð−−ò¾ -  −ë® −þëð ½"ìô - í"ñþ³  
 −ëþ−ñ³õò ë” þöî¼ô¾ ) š½−îîê¬−ñô ñ"®ï ½îñ−þ¼ô (þ¼îîêñ½−þ¼− -  íìîñ¾ íñ−ê ½"ìô - ò"þ³  
 −ëþêõïî− ¹½î− ë” þ−ë® óìòô š−õ¾−õ ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼ïêþ - ö−−ðêñ - î− ð− ½"ìô ëíïí ð−ëþ/¹½ - í"½þ³  
 −ëþ’−ñê ë” þëš¼−  ¾¼ðñê¬ ±"ôîð ñ"®ï ¾ê−ñê -  ëš¼− ñíîê ½"ìô - î"½þ³  
 −ëþþ−êô  ¾¬êšòîôô ñ"®ï þ¼õ−−ñ - ï"®þ³  

 --------  
 −ëþóìòô ñðò¼ô ë” þí¾ô ’−¼¾−  ñ"®ï êþ−õ¾ -  šð® ö−í/šð® −òïêô ½"ìô - ¾"³  
 −ëþóîìò ö³ò ë”þ þ¼ë þ×¾− óíþëê ï ¾¬−îîêò−ëêþ öí×í ëîñô−þšô ñ"® -  íôñ¾ ³þêõ³ ð×ò - è"¾³  
 −ëþ¹½î− óîñ¾ −×ðþô ë” þöþíê  êþîè−ðê½ô ñ"®ï öêôð¼−þõ -  −×ðþô ³½ò× ½"ìô - ¬"ñ¾³ 

 öèþêôμêîî¬−ô - ö½−ò ’ñ  
 −ëþ¹½î− ë”þ þ−êô öëê −îñí - ñ"®ï ¾êè−ô -  ¹"−þí ð−ôñ³ -  ¾êè−ô −"þíô ³"î¾ ½"ìô - ê"š³³ ê"ð  

 −ëþó−−ì ë” þ¹½î− "®ï ñê¬−îîš¾ôðô ñ - ³õ® -  ’ší −"þêí þ−ôñ³ -  ó−−ì ±¼ ½"ìô - õ"¾  
 −ëþ¹½î− ë” þí¾ô  êñ¾−ô¼þõ ð"ëê ñ"®ï ñ"è½ [¹−þì] - ë"½³  
 −ëþ’−¼¾− ë” þñðò¼ô óìòô ) ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï öè−îëòñ¼ò−®êš (ñ¾−ô¼¾õô - ¬"½³ 
 −ëþóíþëê ë”þ ñîê¾  ô"ðõõ ,èêþõ ð"ëê ñ"®ï êð−îþë - óíþëê ³îðñî³/óíþëê ñ¾ê ½"ìô  - ï"¼³  

 −ëþóíþëê ë” þ í¾ô êò−îîô ñ"®ï ±¬−õ¾ −îñí - ê"š³  
 −ëþëš¼− ñêò³ò ë”þ ¾þ−í −ë® −ñ³õò  ê−îþ½ñþêš ð"ëê ñ"®ï ñ−−îî -  ñêò³ò öëþš ½"ìô - ¬"×š³  
 −ëþëš¼− ë [±"ë¼−]”þ ¾þ−í −ë® ) ö−ðô¼ ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê (−ë® ó×ì -  ±"ë¼− ³ñ−ê¾ ³"î¾ ½"ìô - î"ñš³  

 −ëþóîìò ë [þõî½í]” þ¹½î−  −î×ê¬ô ñ"®ï - í"¼š³  
 −ëþþï¼−ñê ë” þ¹½î−  óñ¼š ð"ëê ñ"®ï - ¬"õš³  
 −ëþñêšïì− ë” þ¹½î−  ö−¾¬ò¼þ¬ ,¹þêð½òîê ð"ëê ñ"®ï −îñí -  ñêšïì− ³þî³ ½"ìô - ì"®š³  
 −ëþöôñï óñî¾ô ë (î−ëê ¾"¼)”þ öôñï óñî¾ô  ö−ñëîñô ñ"®ï −ïò×¾ê -  óñî¾ô ³−ë ³"î¾ ½"ìô - è"þ³  

 −ëþ ó−−ì −ñ³õòë”þ šì®−  ëîï−þ¬½ ±"ôîð ñ"®ï öêô¬îè -  ó−¼îþí êîñô ð−ôñ³ -  ì"ò ³îðñî³ ½"ìô - ¬"þ³  
 −ëþ¹½î− ë”þ þ−êô  š®îñ½ ð"ëê ñ"®ï þ¼ô−−õ -  ö−¾ïêñêîî ì"þ ð−ôñ³ -  š®îñ½ô −"þ ³"î¾ ½"ìô - ð"×þ³  

 −ëþ−×ðþô ë” þðîð  êòñîõôî½ ,ö−òðëêþð ð"ëê ñ"®ï μêëþ¼−îê - ¬"×þ³ 
 −ëþí¾ô ðîð  þ¼¾−õöê−¬¾−õ ð"ëê ñ"®ï   - ô"þ³  
 −ëþñ−ë−−õ êèþ¾ −îîêò ð"ëê ñ"®ï ëþíë - þíêîîð -  š®êšô ô"ôþ ð−ôñ³ -  þõ¾ −þôê ½"ìô - è"ôþ³  
 −ëþë−−ñ íòî− ë” þñëñ íðîí−  ó−ñ¾îþ− −ñîðèô ñ"®ï öîïñðò¼ô -  ½"³ì ð−ôñ³ - î"ôþ³  
 −ëþëš¼− šì®− ë” þóìòô óîìò  ëîþšêôô ñ"®ï -  ñ−ëîòþ¼¾¬ô ô"þ ð×ò - ë"òþ³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þö³ò îí−ñê  þî¬êëþ−ò ð"ëê ñ"®ï öêô¬îè - ì"½þ³  
 −ëþþ−êô ë” þñêîô¾ þ¼ðêôêš) - ¬þ¼õ®êþô ñ"®ï ñšò¼þõ (þõ¾ −þôê - ¬"½þ³  
 −ëþó−−ì þ−êô ñê−ì− ë”þ −þï¼ −ëê è−ñ¼ï  ¾¬−ëíêþðô ñ"®ï êþ−õ¾ -  ³îðìêíî óîñ¾í ½"ìô - þ³ð"õ  

 --------  
 −ëþöêô½îï ñ¾−õ ó−þõê −×ðþô ë”þ  ¹ñêîî þïî¾¬ ð"ëê ñ"®ï þõî½ -  ï"õ ³þ¬¼ ½"ìô - ë"¾³ 

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

 סט. סראס 134גמילות חסדים ד'סאטמאר 
   apple accountמיר בעטן יעדן וואס האט טשעקס פון אונזער גמ"ח פון די   

 April 27מיר שפארן די אקאונט  -ווי אומשנעלסטן פאזיטן דיזאל עס 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 
 845-274-5486יפנו ל  המעוניינים .הראשונים ללמוד ברציפות ונתינת פרס םעולמעלה בעיר מאנסי הרוצים ללמוד בשבוע בערך ג' דפים  18כולל לחתנים ובחורים בגיל 

 718-930-8625כולל בוקר העריסאן געגנט מוכן לקבל עוד אברכים 
 לאזט מעס. 313עקס.  718-230-3600רופט:  -א חדר אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער 

  חובת הלבבות הוצאת עטרת,
 ן, נייע אויסגאבע תשע"ז, צו באקומען אין אלע געשעפטןדי שענסטע מתנה, די געשמאקסטע צו לערנע

 718-541-9644רופט  .נגערמאן איז גרייט צו לערנען מיט א בעה"באי
 מיר קענען צושטעלן חברותא 347-850-7275רופט  .א באקאנטע גאר חשובע כולל נעמט אן נאך אינגעלייט פאר נאכמיטאג הל' שבת

 347-971-2253(ומתן שכרו בצידו)  יעריגער ת"ח צו לערנען גמרא רש"י גרונטליך אין די פארמיטאג שעות-חברותא געזוכט פאר א מיטל
 347-461-8832מקבלים עוד מספר מצומצם אברכים מצוינים, רופט  -ומצרנות  הל' שלוחין -חבורה ללימוד חושן משפט 

 917-202-7906ן, זייער גוטע פרייז. א, וואשער/דרייער, אין נייע קאנדישcurioצו פארקויפן בעדרום פורניטשער, 
 845-362-1388א באקאנטע מוסד זוכט א אינגערמאן ארומצוגיין אין די בתי מדרשים פאר א קאמפיין. 

  Myrtle - 718-855-6900 654 בית הבתיםמיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. 
  (סגולה לדירה, שידוך ועוד) - 718-851-5838יב ברענגט איר אריין געלט פאר חולי ישראל] רופט: [או  "שילוח הקן בחינם" 

 917-795-8373פעקעטע ב"ר יוסף רופט דעם סופר מומחה פון ארץ ישראל יואל הערש  ווילט איר לאזן שרייבן א ספר תורה?
  845-570-2905פריעדמאן  - $ 100הרש"ש" דורך א חשובע ראה"כ, "תיקון  - $ א נאמען  42שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי", 

 347-709-4641רופט   .ביהמ"ד אין די סאוד סייד געגנט זוכט א שמש פאר שבתים, גוט באצאלט
 We will open you a credit line from 100k-500k 0% apr 12/24 months. 929.355.6932  נויטיגט איר זיך אין קעש?

 ערמון און טעלעפאון נעלאזט אייער נאמ 347-263-1912רופט  .ווארימע היים פאר א היימישע בחור פאר שיין באצאלט געזוכט א
 845-244-1947טע רופט רסיעאינטערפאר ,גרייט צו טרענירןן עמיר זענ ,פאנדרעיזער געזוכט פאר א חשובע און באקאנטע מוסד

 1424עקס.  718-302-7500מחנה וויען פארקסוויל, זוכט מלמדים פאר כתה ז' און ח' מעגליך מיט א באנגענלא, ביטע לאזט א מעסעדזש 
íð−ëê ³ë¾í  -   פארלוירן א  ברוין און ווייסcosmetic bag  מיט טייערעjewelry.  347-452-0365רופט  

Looking for approx. 1500 s.f. office space between Williamsburg/Crown Heights area, Call 917-676-4071 
ë"½ôîî -  347-743-0580געאייגנט פאר חתן כלה. רופט:  בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, 1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -   845-659-7369רופט  .גרעניט קיטשען ,בעדרום דירה 1צו פארדינגען א נייע גרויסע 
ë"½ôîî -   חדשים עטליכע פארבעדרום דירה  3צו פארדינגען א הערליכע גרויסע פורנישד.  ground floor, ל.מ. 718-384-4878 ,פארטש 
ë"½ôîî - 929-359-2546רופט/טעקסט  .בעדרום'ס 2און  1 ,נייע דירות צו פארדינגען 
ë"½ôîî - 917-270-1982רופט  .ס.פ. אין די אומגעגנט פון וומס"ב 1000 ,אפיס ספעיס צו דינגען געזוכט  

ë"½ôîî -  347-762-8366 .גרייט אראפצולייגען א גרעסערע סכום ,לינטש געגנט/בעדפארד ,הבעדרום דיר 4געזוכט צו קויפן א  

ë"½ôîî -  718-384-7335בעדרום דירה.  1צו פארדינגען א גרויסע

ë"½ôîî - 917-974-0284אויף מידעלטאון סט.,  ,צו פארדינגען א שיינע ברענד נייע פורנישד דירה 
ë"½ôîî - 718-599-7700רעסירטע רופט ע, אפאר יאר אלט, ערנסט אינטטמארסי געגנ/רטלמו ,דירה ס"פ 1300א  צו פארקויפן 
ë"½ôîî -  917-246-0239בעדרום דירה מיט קיטשען/דיינעט, סקילמאן/דיקאלב, ערשטע שטאק.  1צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  347-770-7531ס.פ. נאסטרענד/ווילאבי. רופט:  800צו פארדינגען א נייע אפיס 
ë"½ôîî -  718-935-9784בעדרום פורנישד, חתן כלה פארגעצויגן.  1בעדרום פורנישד דירה. אויך א  3צו פארדינגען א גרויסע

ë"½ôîî -  718-384-6344שטאק ארויף  1בעדרום דירה מיט דיינונג רום, פורנישד/נישט פורנישד,  1צו פארדינגען א נייע 
ë"½ôîî -  בעדרום פורנישד דירה (אן דיינונג רום)  2צו פארדינגען אparlor  917-627-6509פלאר, רופט 
ë"½ôîî - אלט וומס"ב,  נייע אפיס צו פארדינגען איןground floor $347-699-4373 יוטיליטיס/קלינען אינק. מעגליך פורנישד. 1000דעסקס.  4, פלאץ פאר 
ë"½ôîî -  917-771-9829ביהמ"ד אודווארי.  רכעבעדרום דירה מיט קאך און דיינונג רום, הע 2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - Doctor offices for rent. Call: 347-675-6570 also professional space & commercial basement available 
ë"½ôîî - Complete New 2 BR Apt. @ 291 Classon Ave - 917-881-4333 or 917-887-9251 
ë"½ôîî - 1-2 bedroom apartment for rent, reasonable rent. Please call 718-218-8121 
ë"½ôîî - 1 & 2 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com 
ë"½ôîî - New 2 bedroom apartment for rent. Spacious upgraded unit with 9' ceiling and laundry room. 718-522-5452  



  ר"תשב
 קעמפ

 סווילענעט -האנטער 

.ן לייף גארד פארן זומערוא EMT דעקספיריענס ןכט אוגעז
 סן פליישיגוס אכיגיעקספיריענס קעכער פאר מיל ןאויך א

 .גוט באצאלט פארן ריכטיגן קאנדידאט
 שזדערופט אין לאזט א קלארע מעס

347-390-8934 

“Limited Availability” Brand new, High End office suites with custom furniture, several sizes 
available for rent, Beautiful Conference room, Coffee area, Cleaning service, High speed 

internet and Amenities included. 718-757-2627 L.M. or email: cornerviewproperties@gmail.com 
−½òêô  -  ביה"כ,  3בעדרום + פלעירום,  7א פריוואטע הויז  ,מערואויך פאר די ז ,חדשים 6צו פארדינגען פארlake view, , 845-517-7928 
−½òêô  -  צו פארקויפן א נייע שיינע קאנדא, אסאך אפגרעידס, אויףN. Cole :347-661-4274. רופט 
−½òêô  - 3 Spring Valley Condos for Sale - Call 845-274-2780 Wont last! 
−½òêô  - For sale - Dover Ter area, beautiful 4/5 br house on 1/3 acre property, close to many shuls won’t last! Leiby Moster 845-406-1470  
−½òêô - Brand new custom semi attached colonial in the heart of Spring Valley 3200 s.f. + 1800 s.f. unfinished 

walk out bsmnt. Many upgrades, 2 floor entry, beautiful master suite, serious inquires only 845-200-4347  
−"š - For sale, 2 apt. 39 Satmar Dr. an 8-room apt. and a 4 room apt. Ready to move in. $920k. 845-774-9690 

èþîëò−ôîñë  -  347-390-8918צו פארקויפען א הערליכע נייע הויז אין די דעוועלאפמענט. רופט  

èþîëò−ôîñë  - 845-217-2334פאר שבתים און איבער'ן וואך  .מינוט פון די נייע דעוועלאפמענט עוועיל 2טעמ'טע דירה, אויף א פריוואטע לאט, 'בא  

îêñ¼½−¬òêô -  בעדרום הויז צו פארדינגען פאר  4א פריוואטע גרויסעweekends, 12 .845-262-0425+ בעטן, אלעס צוגעשטעלט, מנין מקוה אויפן פלאץ 
½ñ−š½¬¼š - ó−³ë¾ -  845-538-6219ן עבעטן, נעבן עלפיינס צו פארדינג 15וואטע דירה מיט בעדרום פרי 5א  

¾ïð−þðêîî  - 1  917-627-4042אויך געזוכט קאונסלערס, רופט  -בעדרום באנגעלאוס צו פארדינגען  2און  

èþîë½ñêõ .½ - Beautiful 10 balebatishe BR (27 beds) house, lrg. DR & Kitc., Eruv, Jungle Gym, Plasticware incl. 347-309-8485 
½ñ−š½¬¼š - Luxury summer houses available for summer - Fallsburg / Woodridge / Monticello. Please call 845-774-9690  

¬×îï¼è −þ¬òêš  -  347-768-2795 .חשובע אינגעלייט 15געזוכט צו דינגען/קויפן א שיינע קאנטרי פאר א גרופע פון 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -ינקס ס- מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  

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

“Monsey Landlords” You want your House/Apt rented? Call Broker 732-708-2004 
 011-972-52-714-8823מישע מטעמים וועט אייך צושטעלן שבת סעודות און מאלצייטן אויפן שענטסן פארנעם. י. גראס היי פארט איר ל"ג בעומר קיין ירושלים?

 347-766-4125  ]280$לעסאנס  6 - די וואך ספעשיל[. Word-Excel-QBלערנט אייך אויס בעסיק קאמפיוטער ,
פערמיט טעסט. היינט  CDLהאט איר געוואוסט אז אפאר יאר צוריק איז סקול באס און קלאטש געווען א טייל פון די 

-877ופט שוין פערמיט יעצט פאר עס ווערט שווערער און שטרענגער! ר CDLצוטאגס איז עס נישט! מאכט אייער 
 וואס שרייבן זיך איין. 7זיך איינצושרייבן אין די קומענדיגע קלאס. ספעשל פרייז פאר די ערשטע  718עקס.  236-4235

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

Great sales opportunity for the right person, salary + commission. Call 347-436-7305 L.M. 

Busy office in Brooklyn 10 min from Williamsburg is looking for an office worker, 718-381-0672 or send resume to jobsbc11385@gmail.com 

GRAPHICS COURSE by B. Biederman For Women & Girls. New class starting Wednesday, April 26. 866-721-7871 

 NS Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט

Paying top dollar for your Chase/AMEX points. Luxury On Air- Discounted Travel 917-588-5422 

Mortgages Call now 718-874-9800 no doc loans, 50% -  65% - 5% - 6%, 

Part-Time Manager that could take care of maintenance, with experience, with a car. Email resume to officejob162@gmail.com/ 718-234-5900, # 225 
Are you trying to manufacture your existing or new product in china? no time for the manufacturing headache? We 
will produce your item & carry your burden from A-Z.  we get you the cheapest prices out there;  we deal with big 

manufacturers overseas, serious inquiries only, Email to goodsmanufacturing@gmail.com or call 718-635-2961 
Girls camp looking for kitchen manager. Please call 347-232-4421 

Looking for out salesman in hardware industry, salary + commission call 732-856-8275 

For sale 2011 Toyota Sienna, Please call: 347-977-1633 

Settlements on credit card as low as 10¢ on the $. Call us 718-757-0056 
Printing company in Williamsburg is looking to hire a responsible individual, Hours: 4pm – 10pm. Call 718-755-8913 

 ל.מ. 347-786-0251ען א ליעס פון א מיני ווען, רופט געזוכט איבערצונעמ
Looking to buy Delta miles. Paying 1.1¢ for 95K miles, 1.15¢ for 190K miles. 347-675-2976 

 


