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קהל בנין צבי 

 ד'ווייטצען
  זצ"ל צביבן הגה"צ ר'  יוסף משהשל הגה"צ ר' הקמת המציבה 

  בביה"ח בנוי זשערסי, 1:30בשעה  היוםיתקיים אי"ה  - אב"ד דקהלתינו 
 11:30בשעה  Bedford 549באס יסע מבית מדרשינו 

 

  
  

 מבעדפארד יוז / ראסס 3:30בשעה באס יסע  ,בביה"ח בק"י 5:00בשעה  'מחר'יתקיים אי"ה  ע"ה בראנד ב"ר יחיאל מיכל הכהן יודא מאיר יצחק של הרה"ח
 

  ,ענדיגן צו די בר מצוה צו קענען ששה סדרי משנהאינגערמאן וואס לערנט 
 5מיט אונזער ספעציעלע מעלה פון בלויז " 'טע חבורה3עפענט יעצט אויף א 

  Gift Certificatesמ'טיילט שיינע כתבים און  ,אויף א פריוואטע פארנעם "קינדער ממש
  ,צופרי 7:15ביז  6:30פון  ,פון מאנטאג ביז פרייטאג ,באזונדער פאר יעדע מס'

 347-452-5132רופט:  ~ דינסטאג יר הייבן אן מארגןמ~ 
 

  מודעה
  פון

 אנשי שלומינו

צוליב טעכנישע סיבות איז נאכנישט אנגעקומען די פולע שיפמענט ביכלעך, 
און  Lee Ave. Photoעס איז יעצט דא נאר א מספר מצומם, צו באקומען ביי 

 ביי מאורות, בקרוב אי"ה וועט עס זיין אין אלע ספרים סטארס און מקוה אידן.
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Fax: 718-384-4631          Email: ads@dvaryoim.com
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 347-582-7733ווער עס ווייסט פון א פירות בוים אין די געיגנט פון טרופ עוו. ביטע רופן: 
 להשאיר שמו, והכולל שלומד במשך היום 347-382-0118בבוקר לימוד הל' תפלה רופט  5:30קר מקבלים עוד אברכים משעה כולל בו

 COMMUNITY CONSULTING - 517 Flushing 522-0200צום מאקסימום, אומר ועושה בעז"ה.   Lease Renewal 8סעקשאן 
 845-694-5200רופט שוין:   אויף אייער קרעדיט קארד ביללס, 80%-70%שפארט אייך 

GPS Rental   347-889-1473מיט אלע יודישע פלעצער אריינגעפראגרעמט,  ל"ג בעומרפאר  ארץ ישראלפאר 

 
 -  ווער עס האט געטראפן אcheck  347-496-3616אויסגעשטעלט צו יאקאבאוויטש, רופט  
 -  עים אין א באקסל פון (שווארצע פרגעטראפן אויגן גלעזער(RightSide  646-512-6971געגענט,  8ביי דריגס/סאוט  

 -  לאזט מעס. 978-928-9525ס"פ, גרייט אראפצולייגן א גרעסערע סכום,  1800געזוכט צו קויפן א דירה, בערך 
 -  134צו פארדינגען,  (עטליכע סייזעס)שיינע נייע אפיסעס Broadway :718-302-8650, רופט  
 -  .917-578-9514 (פרענקלין/סקילמאן)פלאץ צו פארדינגען פאר א סטאר/אפיס, אויף מורטל עוו 
 -  לאזט מעס. 718-388-5020בעדרום חתן כלה דירה צו פארדינדען, מירטל געיגנט,  1ברענד ניי 
 -  917-226-6369בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען, רופט:  2א נייע 
 - 2  א אויך א דירה פאר א  718-935-0012רופט  ,) פאר חתן כלה1פורנישד דירות צו פארדינגעןsingle :718-935-0301, רופט  
 - 2 Bedroom Apt.  Skillman / DeKalb new, Call Artex Mgmt 347-436-7576 
 - 2 Bedroom Apt. Vernon (Nostrand / Marcy), New and ready to move in - Artex Mgmt 347-436-7576  

 - בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען מיט בעקיארד   1 נייעOpen House Today from 10:00-10:00 155 Skillman 212-470-8248 
 - 2 ל.מ. 347-878-9010 רופט: ,חדשים 8- 6ן אלט וומס"ב מיט אפליינסעס עיוועל פאר יבעדרום א 
 -  347-946-5918טעקסט  718-872-8438צו פארדינגען, רופט  (אן דיינונג רום)בעדרום דירה געאייגענט פאר חתן כלה  1א נייע 
  - רופט: , ס"פ 480, עוועיליבעל מיט פענסטערס 'אפיס' שיינע בעיסמענט ,Affordable Brokerage 347-460-5635  

Office space available in Maspeth Queens very good rate, shared conference room, launch, etc. email to info@creative58.com 
Bushwick Development - 25x100 R6 5500 Bsf $160 per bsf. Email: mrt62483@gmail.com 

- 2 condos left! 1) 2,000 s.f.  2) 3,000 s.f. Both incl. a bsmnt of 700 s.f. Call Moshe Einhorn 845-445-7767  
-  2בעדרום דירה,  5ברענד ניי full  ,ביה"כElm  ,געיגנטtop fl .לאנגע ליעס  8., סעקok ,917-843-3022 
- 4   646-208-0066רופט:  ,ס.פ. צו פארדניגען 2000בעדרום דירה 

Green Hills Estates  -  שענסטע פלאץ פאר שבתfamily gathering -  ריזיגע הערליכעluxury  , 347-699-5662הייזער 
  -  ,917-653-6010באנגעלוס, שיינע שול און סווימענג פול,  20הערליכע באנגאלאו קאלאני צו פארקויפן/פארדינגען  
  - 917-627-4042אנצופירן א דעי קעמפ רופט: פרויען  2אויך געזוכט  - באנגעלאוס צו פארדינגען 
Green Hills -  בעדרום  4עוועיל. פאר די זומער הערליכעLuxury villas  .347-699-5662, דיינונג רום, ליווינג רום, גרויסע קאך, און נאך 

South Fallsburg - Private house for sale, Pinewood Rd. Across satmar girls camp, 3 bed., full unfinished bsmnt. $129k email: pinewoodhouse123@gmail.com  
 -  563-605-0019, (אדער א חלק) רומיגע דירה אין שומרי אמונים געגענט פון יעצט ביז נאך שבועות, 3צו פארדינגען א 
  - 011-972-53-312-4907ש, רופט: דירות צו פארדינגען פאר ל"ג בעומר, אויפן טאג, וואך, חוד 
  -  ,$718-534-0337 א בעט. סגולת רשב"י 800געציילטע בעטן צו פארדינגען פון ג' אמור ביז א' בהר, מיט עסן פאר שבת 

 Tri State Sewer -  וואנעס - סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס- sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג 
Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  

 
  848-525-7499א בחור געזוכט צו ארבעטן פול טיים אין וויליאמסבורג מוז האבן דרייווער לייסענס, רופט 

Great news - New shipment, 4w LED chandelier bulbs, 3 styles, great prices. 347-368-1959 
1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   

 201-679-5170צו פארן, קינעדרגארטן אגאנצן טאג און פאר כתה א' ב' פאר נאכמיטאג, דארפן קומען  -: געזוכט א  אסיסטענט פאר נורסערי אלפיין עיקרס
Hamaspik is looking to hire a F/T male Service Coordinator to work in the Williamsburg office. 

Associates degree necessary,    driver license a plus. Email Resume to Shechter@Hamaspikkings.org 
 917-653-6962עיוועל. א פול טיים דזשאב רופט: טויגליכע געשיקטע אינגערמאן איז געווארן 

Looking for a construction site manager, please call 646-483-8257 
718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

Heimish food company is looking for an energetic CDL driver. Please call 718.456.9494 ex 355. 
 1113-875-718, רופט: 8:30דינסטאג נאכט "אין וומ"ס" אום  מארגן קלאס CPR & FIRST AIDעס וועט אי"ה זיין א 

 $845-521-5377, רופט: 999טיקעטס קיין לאנדאן  פאר 
For sale: 2005 Chevy Uplander LT all leather, 119K miles, $1799. Call: 347-385-9835 

 גאר גוטע פרייזן Sprint/Verizon phones אריינבאקומען א  שיפמענט פון נייע
  

~ Willoughby Suites ~ 
Brand new high-end office space in prime location is now available. 

Big windows in every suite, bathroom, conference room, security, kitchen, elevator 
For more info please email to: infowilloughbysuites@gmail.com 

 


