
   åøòèòå     èê¬òêô öè¼þ ∞61 -∞64     èê¬½ò−ð è−òîï ∞59 -∞71     μêîî¬−ô öè¼þ μ−ñè¼ô ∞60 -∞71  

   éëåãéùí     
 )דוד לייבושב"ר ( וומס"בנ"י  ùèéååàáà÷àé éëãøî ìàåîùמו"ה  נ"י äîìù )מרדכיב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîãòéøô á÷òé íäøáàמו"ה 
 )שלמה זלמןב"ר ( סקוויראנ"י  ô øèìà íäøáàùèéååàîàøמו"ה  נ"י øéàî á÷òé )שלום מרדכיב"ר ( וומס"בנ"י  øòìáééì äùîמו"ה 
  )משהב"ר ( וומס"בנ"י  øòôøàãæééà ÷çöé íçðîמו"ה  נ"י óñåé êåøá )ישעי' יצחקב"ר ( וומס"בנ"י  úå÷ééïéáåø ïøäà ìàמו"ה 
  )מנחם  יודאב"ר ( וומס"בנ"י  ùéìà÷ óñåé á÷òéמו"ה  נ"י äùî )יחיאל צביב"ר ( מאנסינ"י  øòùéô íäøáàמו"ה 
  )דודב"ר ( וומס"בנ"י  øòãéåå äðåé ïøäàמו"ה  נ"י ùéøòá äùî )שלוםב"ר ( מאנסינ"י  øòôéåì ñçðôמו"ה 
  )אהרן יוסףב"ר ( ב"פנ"י  ùèéååà÷øòá éåì ñçðôמו"ה  נ"י àãåé ìàåîù)ניסן משהב"ר ( וומס"בנ"י  âøòáðòèàø 'éøà ïøäàמו"ה 
  )בערלב"ר ( וומס"בנ"י  øòññàøèù ïéîéðá ìàåîùמו"ה  נ"י éäðå )ישעי'ב"ר ( מאנסינ"י  øòâðéëåá ìàéðãמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî íåìù ìàåé ø"á òèð ïúðáåàì é"ð  ä"åî ç"åî úéááïàîìòèéî øæåò ïåòîù  é"ð213 Ross 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòôåä8:00 

 ä"åîïäëä éáö éùé  

áøä íìåùî â"äõ"ë é"ð  
ïúç à"èéìù ùèéååà÷ñàî ìëéî ìàéçé íåìù â"äøäéúéáá , 70 Ross #2-H 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå åðéáø úéá500 ãøàôãòá  úéøçù8:00 
    íéàðú úáéñî      

  וומס"בנ"י  õèøàååù 'éøà íééç מו"ה נ"י éìúôð  ק"ינ"י  øòì÷ðéåå éëãøîמו"ה 
 íìåàá ïòãøàâ ìòôà (ø"áùú)128 ïéì÷ðòô

#13-179 

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  

þëðôë èê¬òêô 
þ−−ê î"×   ’½ô 22 .May  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:21
íôìí ±ò 5:33

¾"þš öôï ¹î½8:36
ê"þè9:12
íñõ³ öôï ¹î½10:02
ê"þè10:26

³î®ì12:53
íñîðè íìòô1:36
íò¬š íìòô 5:52

í¼−š¾8:13
³"þ9:25



 אויפצוהייבן א קאל #1 דרוק 177פין  712-432-8774פשר לשמוע בטעל. א [הנלמד בכל יום בבית קויפמאן] הרה"ג ר' יודא לייב פליישמאן שליט"אהשיעור של 





: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþ’−ð¼½ ë [öîêè]” þþî¾ þî×ë ¹½î−  ñ"®ï -  ³î¼ðíî ³îòîôêí ½"ìô - ë"¾³ ê"ð  
 −ëþöþíê ë” þšì®−  þ−ôï−êë ëþ ñ"®ï êõõñ -  öþíê −òë ½"ìô - ï"×³  
 −ëþí¾ô ó−−ì ë [ñ"ìôþí]”þ −ì ëš¼− ï î¬ê®îñ ñ"® -  ó−þ¾− ³ñ−½ô ½"ìô - î"š³  
 −ëþêðî−  öþíêë” þ šï−−ê šì®−(þ¼è−ñš íôñ¾ ’þ ñ¾ î−ëê) ëîþôêš š"ðëê ñ"®ï - ¬"òš³  
 −ëþμñô−ñê ½ìòõ ë” þ’−ñê  ëîþêëïô ñ"®ï ¾¬−îîêñ¼ (ê"¼îò ö³ì) - ¬"õš³ 
 −ëþšì®− ë” þó−−ì  ö−ïêñêîîô ñ"®ï (ö−¾ïêñêîî) -  ¾îðš íõ ½"ìô - ê"−þ³  
 −ëþñêîô¾ îî ¾¬−ñ¼í ð"ëê ñ"®ï þ¼òñ− -  ëî¾¬−ð−ï ®"¬¼ ð−ôñ³ -  öê½êšô −"þ öšï - ð"−þ³  
 −ëþšì®− š−ï−−ê ë” þ−×ðþô  ñ¼ôêíô ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí -  ñê−þê íòì ½"ìô - ï"−þ³  
 −ëþñêîô¾ îí−ñê ë” þñêšïì−  ö−ñêîîïô ñ"®ï ë−î¬ (þ−ôïîš) - ì"ôþ³  
 −ëþóíþëê öê¬êñêë ð"ëê ñ"®ï šêññêõ - ð¼þ−õ - "½þ³è  
 −ëþ½ìòõ ë” þñêî− šì®−  íëïîš−¬òêšô ñ"®ï -  šì®− ³ðîë¼ ½"ìô - ë"õþ³  
 −ëþ¹½î− −×ðþô ë” þðîð  −ñêõ¬êñïô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ -  ñ−ëîòþ¾¬ô ð−èô ð×ò - ¬"õþ³  
 −ëþ¹½î− þ−êô  í¾ôë” þ½ìòõ  šêñ−ê ð"ëê ñ"®ï þ¼ò−−¬¾ öí×í -  ó−ô −š−õê ½"ìô - ì"®þ³  

 --------  
 −ëþðîð ë” þì®− ö−ô−òëš −þ¬½ ð"ëê ñ"®ï êòí× - êþ¬ô - ë"¾³  
 −ëþ¾îë−−ñ ’−þê ë” þ’−ëî¬ šì®−  ëî¾êôê¬ ,ëîò−¾¼−® ð"ëê ñ"®ï ö−ëîþ - ë"¾³  
 −ëþñêþ¾− í¾ô ë”þ ñ¾−õ ó−þõê  ¬¾¼þ−ôèêþð ð"ëê ñ"®ï öêôðñ¼õ -  í¾ô ³îññî¼ ½"ìô - ð"¾³  

 −ëþëš¼−  êòðêï ±"ôîð ñ"®ï ¾¬−îîêš®−ê - ð"¾³  
 −ëþëš¼− šì®− ï öêôð−îî ñê¾¬ê½ ð"ëê ñ"® - ð"¾³  
 −ëþöþíê  þ"ëñêîô¾ í¾ô  ±−îî¼è ð"ëê ñ"®ï öêôþ¼ëñ¼õ -  öþíê ³−þê¾ ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþ¼¬ò ö³ò í¾ô ë” þñ−¾òê þ¾ê  −êšê¬ ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí - ð"¾³  
 −ëþíôñ¾ ë [þ¼ñ−í¼−îîï í’šôîñ¾ ’þ]” þ−×ðþô  ñí¼−îîïô ñ"®ï öêôðñêè - í"¾³  
 −ëþšì®− ëš¼− þ¬ñê ë” þöëîêþ ó−−ì  ¬îí®òêñ ð"ëê ñ"®ï ñíê¾èêîî - ï"×¾³ 

 öèþêôèê¬½ò−ð - þ−−ê ï"×  
 −ëþþï¼ñê ë” þí¾ô  ³õ® −ô×ì −ñîðèô ñ"®ï −þ×ïê - ìô” ó−ðþì ½ - ê"½¾  
 −ëþóíþëê ñêîô¾ ë” þšì®−  êï−−ôþ−îî ð"ëê ñ"®ï μþ×ë - ìô” −ò¾í ¬îì ³"î¾ ½ - í"¼¾ 

 −ëþöêôõ−ñ þï¼−ñêþ"ë¾þ−í −ë® "®ï š"ï −êò−ïêþ ±"ôîð ñ - í"×š³ 
 −ëþöêôõ−ñ þï¼−ñê ë” þ ñêî− îîêñ½−òê¬½ô ñ"®ï ö−þõñ−−í - ì"¼š³  
 −ëþšì®−  þ"ëó−−ì þ×¾¾−  í−þë¬î ³õ®ë ëþ  ñ"®ï í−õ¼ñîëê -  ì"þ ð×ò - í"õš³ 
 −ëþñêîô¾  èþîë¾¼þõô ñ"®ï ¾¬−−ð - −"þ³  
 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þíðîí−  ¾šêõ ±"ôîð ñ"®ï í¬¼òë - ðþô ’þ ð−ôñ³ í¬¼òë −× - ×"þ³ 
 −ëþê−½îï þï¼−ñê  èþ¼ëò¼½−−îî ð"ëê ñ"®ï þ¼èòêñþ¼ - è"×þ³  
 −ëþ½ìòõ ìò  þ"ëðîð ëš¼−  ³õ®ëî ëîþèêô ð"ëê (ëîñ¼ñô ð"þ ö³îì) ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - í"ñþ³  
 −ëþ îí−ñêþ"ë š−ï−−ê šì®−  ó−ñ¾þ−ë ô"ôî þ¼ï−−õ ð"ëê ñ"®ï öíêïíþ¾ -  ó−ñ¾þ− ³ë−ì ½"ìô -  ¬"ñþ³ 
 −ëþêë−−ñ öîþ ë” þêš½î− ¹½î−  ±−îîêš¾êñô ñ"®ï öêô½¼¬¬êè −îñí - í"òþ³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë”þ ë−−ñ íðîí− ) ¬½îõêšô ñ"®ï öíêïþîê−ò¾ (šð® ìô® öë -  ³îëê öèô ½"ìô - ½"þ³ 

 −ëþó−−ì ë” þñêþ¾−  ö−ë¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼èîñš -  ó−−ì −þõ ½"ìô -   
 −ëþó−−ì öî¼ô¾ ë”þ ñêî−  ñ"®ï þ¼òññ¼õ −îñí ð¼ñ¼ë ð"ëê - ê"½þ³ 
 −ëþþï¼ñê ¹½î− ë” þ¾þ−í −ë®  ñ"®ï ðñ¼õò¼ïêþ -  ½"³× ð−ôñ³ -  þ"ê− ³îì ½"ìô - ¬"¼þ³  
 −ëþšì®− ëš¼− ë” þμñô−ñê  ±−òïêšô ñ"®ï êþ−õ¾ - ¬"¼þ³ 
 −ëþëš¼− íôñ¾ ë”þ ñê−þëè ññí  ¼îîêš®êñ ð"ëê ñ"®ï ö−−¾ -  ¾−¾ −òëê ³"î¾ ½"ìô - ð"®þ³ 
 −ëþ−³ë¾  þ"ëêðî− êô¬ñê ¬½¼õêðîëë ô"þ ñ"®ï ö - î"®þ³  

 --------  
 −ëþöî−®òë  þ"ëöþíê  ¹¼è−îî½êþ ð"ëê ñ"®ï ½−−îî (¾¬îêšòîô ð"ëêþ) - ð"¾³  
 −ëþëîð íôñ¾  ñ"®ï þ−ñ¼í −îñí -  −¾ μþ¼ ö³ì -  ¬îè−½ ð"ëêþ - ð"¾³  
 −ëþþ¾ê ¹½î− ë” þóíþëê  ¬¼ñ−õñ¼ï ð"ëê ñ"®ï šêññêõ −îñí -  þ¾ê ¹½î− ³−þê¾ ½"ìô - ð"¾³  
ëþ −−ë® −ñ³õò ë” þš−ï−−ê šì®−  êšò−õ½ô ñ"®ï ½−−îî (šì®− ñšì) - ð"¾³  

 −ëþþï¼−ñê ëêï ë” þþ−êô  ¹−ò¾¬¼þšô ñ"®ï ó−îëò¼ïêþ -  ³ë¾ð êïþ ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þó−−ì ) êðêô ð"ëê ñ"®ï þ¼ðòêñð¼−þõ (êš½−ñ -  þ¾−í −þ¼¾ ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþíðîí− ë” þó−−ì )þ¼ðòêñð¼−þõ (êš½−ñ  −òîš−ëô ñ"®ï -  íðîí−ñ ³−þê¾ ½"ìô - ð"¾³  

 −ëþþ−êô šì®− ë” þμ−ò¼í μîòì  −š®¼þ¼š ð"ëê ñ"®ï þ¼−êô - í"¾³ 
       718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

  718-853-5840. גוט באצאלט מיט א באנג. RT. 42אנטרי (החדש) געזוכט אן עקספיריענסד נורסערי מלמד אין טארטיקוב ק

 347-850-2032 .הופיע מהודרה חדשה טור ושוע צורת הדף - שבועות ספרים סעיל 
  929-214-4389היימישע מוסד אין 'מאנסי' זוכט אן אדמיניסטראטער. פעקס רעזומעי 

 347-491-8222, רופט יטאגנאכמ 2:45און  צופרי 9 ,רוטס 2ת"ת זוכט א באס רבי פאר 
 845-422-3922, רופט: tutorsפאר מחנכים אדער  courseקריאה/כתיבה  multi-sensory! ווערט א קריאה ספעשעליסט, א פראפעשענאל אינגעלייט

 718-853-3399א חסידישע מוסד אין ב"פ זוכט א מלמד פאר די יונגערע קלאסן, זייער שיין באצאלט, פעקסט רעזומעי 
 We will open you a credit line from 100k-500k 0% apr 12/24 months. 929.355.6932  ויטיגט איר זיך אין קעש?נ

 #1315 718-431-9595א חסידשע קעמפ אין ס. פאלסבורג זוכט א כתה ו' מלמד גוט באצאלט אן א באנגעלאו. 
  718-782-9383יגן יאר. פעקסט רעזומעי היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א כיתה ה' מלמד פארן קומענד

 718-407-2485ק מסאטמאר זי"ע לפרטים "למכירה ספר חשוב שהיה שייך להגה
 347-534-6250היימישע ביהמ"ד/מקוה אין טענערסוויל זוכט א שמש/גבאי פארן זומער, עקספיריענס פארגעצויגען, באנגעלאו צוגעשטעלט. 

 845-662-2063ט א מלמד פאר קליינע קינדער. רופט: היימישע קאנטרי אין פאלסבורג זוכ
ë"½ôîî -   ,347-314-5023הערליכע אפיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנט

ë"½ôîî -  דירה בעדרום 4בעדרום און א  2א - OPEN HOUSE 185 Clymer  ביינאכט 8:00 דאנערשטאגאון  ,מיטוואך ,דינסטאג  
ë"½ôîî - 347-395-6577טעקסט/רופט  .היוז/דינגען בעדפארדאפיס צו פאר פריוואטע 
ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פאר חתן כלה. רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  917-500-4863רופט  עטרסיעס.פ. בעיסמענט הויכע דאך פענסטערס געאייגנט פאר אפיס/דירה העריסאן געגנט נאר ערענסט אינטער 1000צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  718-387-2224, רופט 8בעדרום דירה מיט סעקשן  1געזוכט צו דינגען א 
ë"½ôîî -  347-693-8882צו פארדינגען א דירה אין בעדפארד גארדענס פאר חתן כלה, רופט 
ë"½ôîî -  917-952-8846סטאר/אפיס וכדומה, שטאק ארויף, געאייגנט פאר  1ס"פ, לי/ווילסאן,  300צו פארדינגען בערך 

ë"½ôîî - 1  914-391-9126שבועות  - , צו פארדינגען פאר חתן כלה אדער חודש'ליך (מיט דיינונג רום)בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה 



     467 Flushing Ave            718-625-3311      בוטשער 'סקאהן
  !קומט און צייגט אייך איבער ,גרויסע ספעשלס ביי מתתי' קאהן פלייש געשעפט

אויך האבן מיר פריש  ,אלע אונזערע טשיקן און טורקיס ווערט געשחטן אין כשר געמאכט ביי אונז אין געשעפט
  געשאכטען בשר בהמה נאר שחיטת בית יוסף וואס דער ניקר אין כשר מאכן איז נאר ביי אונז אין געשעפט

 ל מאיר קאהן שליט"א רב הרב עזריאסענדזשארץ אלעס איז אונטער די שטרענגע השגחה פון אב"ד 
 ווי אויך האבן מיר א בודק צומת הגידין אויך א בודק סכינים אויפן פלאץ ,אויך נוצן מיר נאר שטיין זאלץ

ë"½ôîî -  לאזט מעס 845-587-7035בעדרום דירה אין אלט וומס"ב, קיטשען/דיינונג רום צוזאמען.  2צו פארדינגען א.  

ë"½ôîî -  646-239-9296בעדרום פורנישד דירה מיט בעק יארד, רופט  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - 2  .917-771-9829בעדרום דירה צו פארדינגען, מיט דיינונג רום און קאך, ראטלידזש/מארסי געגנט, אלעס ניי אויפגעפיקסט 
ë"½ôîî -  929-359-2546וכה + סטארעדזש. רופט בעדרום דירה מיט א פארטש כשר לס 2צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  :347-946-1864געזוכט צו דינגען א קליינע אפיס שטוב מיט א פענסטער. רופט 
ë"½ôîî - 2 beautiful offices, 130 s.f. each in a high end office environment, high ceiling, no window, everything incl. bedfordparkoffice@gmail.com 
ë"½ôîî - 2 big rooms, walk-in, Harrison/Penn area, available for the summer, perfect for School/Play group, Please call 347-786-2196 

ë"½ôîî - 2 bedroom apt. Division/Harrison, painted, scraped with appliances, No dining room, 3 flights up, no elevator, GREAT PRICE 347-525-7487 
ë"½ôîî - 1 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com

ë"½ôîî - Lot for lease 5000 s.f. Email to: lotforlease11205@gmail.com 
ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099

Kosher Suites - Luxurious Private short term Rentals, Call 929-277-8483 or Email Info@koshersuites.com 

Brooklyn - 12,000 sf office/warehouse space avail. - Bayonne NJ - (20 min. from Wmsbg) 10,000 sf. 718-436-2144x106 
Warehouse storage Space Available North Newark Good Area 20 Min From Williamsburg 35 Minutes 

from BP Up to 20,000 s.f. + Parking + Elevator, Loading Dock. Great Price Call 973-910-0277 
NJ  - פון  10 ,ווערהויז ספעיס צו פארדינגעןGWB.  646-5995-1756רופט 

Get off market real estate deals in Jersey City. email: jeresycitywholesale@gmail.com - Jersey City 

−½òêô  -  ביה"כ, לאנדרי רום, סענטרעל  3בעדרום דירה,  4צו פארדינגען א רחבות'דיגעA/C .845-352-4686, גרעניט קיטשען, גרויסע פארטש 
−½òêô  -  845-352-0054רופט  .בעדרום דירה פאר די זומער 2צו פארדינגען א שיינע  

−½òêô  -  בעדרום הויז צו פארדינגען פארן זומער. אויף  5הערליכעCalvert Dr.   :845-425-5276רופט 
−½òêô  -  845-597-4372רומיגע דירה, פלאץ פאר פסח קאך, רופט  7צו פארדינגען א שיינע 

ô−½òê  - Brand new condo for sale. Calvert/306 area, 2750 s.f. 845-293-2239 L.M. w/ name 
−½òêô  - Beautiful 4 bedroom condo + bsnmt + 2 bedroom legal tenant with private grounds. Call/text 347-642-2024 

½¬−¼¬½¼ š−¼ñ ðò¼ñ−−í  - Gorgeous homes for sale at very low prices Outside KJ. Shul, mikva. $385k and up 347-564-8480 
−"š - 347-633-2790סיטע רופט ענאר ערענסט אינטער ,שנעלע דיעל ,צו פארקויפן א גרויסע דירה אין עצי תמרים גרייט אריינצומופן 

èþîëèò−ôîñë   -  ,שבת" אויף די פרישע לופט, אין א שיינע דירה"prime location, 845-217-2334 .פאר יו"ט שבועות .אויך עוועיל 
¾ïð−þðîêîî -  917-653-6010בעדרום באנגעלאוס (היימישע יונגע קראוד), וכל הקודם זכה.  1צו פארדינגען  

š−¼ñ öêîî½ -  אן א פאר גאנץ זומער  .בעדרום באנגעלאוס עוועל 1עטליכע)pool( 718-782-7513, רופט  גאר גוטע פרייזן 
õ .½èþîë½ñê -  קאלאני צו פארקויפן,  ויוניט באנגעלא 28אtown S/W best location  :347-512-5991(שנעלע דיעל) רופט 



  ר' איד ער"ח סיון גייט איר מתפלל זיין אויף גוטע קינדער?
  אז אייערע קינדער זאלן אייך זעהן נאר מיט א כשרע סעלפאון מאכט זיכער

  די בעסטע סגולה בדוק ומנוסה. (מיט א זיגעל דוקא)
  ,ל זאלאינענטשטאג ער"ח סיון ביינאכט אין קאנטרקומט אריבער דארנע

  עס וועט זיין צוגעשטעלעט כשרע סעלפאונס פאר גאר ביליגע פריייזן
 Verizon service $19.99 unlimited מיט די נייע

  ער"ח סיון ביי ר' ישעי'לע
  ן קערעסטיר  יא

   PM8:00צוריק דאנערשטאג  PM4:00מ'פארט ארויס דינסטאג 
  775$פאר די פרייז געציילטע טיקעטס געבליבן    347-907-9625רופט 

שעה  3מער פון  delayאדער א  cancelationאון געהאט א  פון/צו יוראפיאר  6אויב זענט איר געפארן אין די לעצטע 
  און מ'האט אייך פון אמעריקא~ אויב זענט איר ארויסגעפארן  פאסאזשיר$ פאר יעדן 850קענט איר באקומען ביז 

  פון/צואויב זענט איר געפארן  - $ 1300ווען איבערגעפילט קענט איר באקומען ביז נישט ארויפגעלאזט ווייל עס איז גע
 $718-475-1181  רופט: 900שעה קענט איר מאכן ביז 8מער פוןdelayאדער א cancelationאון געהאט אארץ ישראל

¼þš−¼ ½ò−−õñ -  347-451-8445בעדרום הויז עוועיל. צו פארדינגען אויף שבועות. רופט/טעקס  4א  

½ñ−š½¬¼š -  347-415-6550נט, רופט ק געגרום באנגעלאו אין סוואן לעיבעד 2א  דינגעןגעזוכט צו 
š−þðñ¼¾ šêñ - 347-228-4878, היימישע קבוצה, ביהמ"ד/מקוה אויפן פלאץ. אויף שבועות + שבתבאנגעלאוס צו פארדינגען  שיינע 

½ñ−š½¬¼š - 845-213-5751 .געזוכט צו דינגען א באנגעלאו אין מראה יחזקאל קאנטרי פאר גאנץ/האלב זומער גרייט שיין צו צאלן 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  

 איז שוין ערשינען! צו באקומען אין ספרים און סעלפאון געשעפטן תשע"ז Pocket Guide פארט איר קיין א"י?
 Community Consulting 517 Flushing 718-522-0200 בעז"ה היינט ביי 8יא יא! איך ערלעדיג מיין סעקשאן 

Walk in cooler/freezer, self-standing, 10W 15L 8H, 100 CU. FT. almost new, 
$15,000 or best offer, specs on demand. Call Anthony 917-635-4625 

DynamicListing: Best chance of your Amazon product success. We will write a Powerful 
SEO listing which will include, 1) A Strong Clever Title, 2) Five High Level Detailed Bullets, 3) Full 

HTML Detailed Description 4) All Relevant Search Terms. DynamicListing@gmail.com 347-796-0881
 347-370-9562רופט  .מיט עקספירענס. mechanic shopגעזוכט א אינגערמאן צו ארבעטן/אנפירן א  

 347-578-3459. פראפעשינאל עלעקטערישאן נעמט אן אלע ארבעט אין קאנטרי, ביליגסטע פרייזן גאראנטירט
 718-662-0605 .גוט באצאלט ער,סטאר אין ב"פ זוכט טיכטיגער אינגערמאן פאר פול טיים ארבעט - ארבעט געלעגענהייט

 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 
Paying top dollar for your Chase and all other points platinum points. Email: points@LuxuryOnAir.com or call 888-502-0335 

 347-370-9562געזוכט א בחור/אינגערמאן צו זיין אן אסיסטענט נאכמיטאג פאר א דעי קעמפ זומער אין שטאט  
Yeled V’Yalda. Summer male Para positions available in the Woodburn area to work 1:1 

with boys under close professional supervision and extensive training.  
ome prior experience required.  Flexible hours available. Call 718-858-0070 x 114. 

English tutoring with Mr. K. $60 an hour. Call for references 917-344-0640 
 2138עקס.  718-963-1212געזוכט א מענעדזשער פאר א מוסד אין וומס"ב פארן זומער, מעגליך צו אנהאלטן א גאנץ יאר. 

  347-941-7223ביינאכט. רופט  9:00מיטאג ביז  12:00געזוכט א בחור מיט לייסענס פון 

In home training instructor 1 on 1, corrective condition, strength training, postural assessments, Call/text Levi 929-430-1769 

Looking for an experienced full time construction site manager in Williamsburg to finish up an existing project. 718- 963- 1212 #2189 

 845-422-1947רופט  A TO Zגעזוכט אן עקספיריענסד אינגערמאן פאר צופרי שעות אויסצולערנען ענגעליש פון 
 845-538-7073ש געגנט, געאייגנט פאר ווער ס'איז אין די קעטסקילס דורכן וואך, דרידופאר א קעמפ אין ווא EMTגעזוכט א 
Energy  מיר אייער אקאונט ביליג אויף ווייטער מענעדזשעןאויך  845-270-9105פאר ביליגע לעקטער און געז רופט  -פאר ביליג 

One World 110 Lee זייער ביליגע פרייז, אונגארן וכו' מיר האבן סעלפאונס וואס ארבעט אין אוקריינא, פולין 

 


