
   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

áøä ïîåøâ ìãåé íéìùåøé à"èéìù  íééç øòá áåã é"ð  áøä àãðàì øéàî ïåòîù à"èéìù á"ñîåå 

 ä"åîéòùé' õèøàååù á"ñîåå é"ð  áééì ïîìæ é"ð  ä"åî ïéèòøòâøàî éìúôð  é"ðéñðàî 

 ä"åîùøéä àáé÷ò á÷òé á"ñîåå é"ð ÷çöé íäøáà é"ð  ä"åî ãìòôðéøâ ïîìæ øåàéðù á"ñîåå é"ð 

    èëàð êàåå      

 ä"åî íäøáà ø"áøæòéìà ÷çöé áà÷àé é"ð   ä"åî ç"åî úéááïéáåø àùåæ  é"ð135 Rutledge 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ñðòãøàâ éì ì"èé÷8:30 

 ä"åîéøà øæòìà' 
áìéùèðà øùà áøä æééøâðåé é"ð  

 ç"åî úéááèèàâññéøâ íééç òùåé áøä  à"èéìù#289 Wallabout  
 åúøçîì î"éøáäå æ"åî úéáá214  úéøçù æéåä9:00 

 ä"åî ìàåé ø"ááåã ãåã ñòìòáà é"ð  ïúçä"åîéìäàøèù áàæé"ðéúéáá , 49 Skillman #3-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àðùæàååàé8:00 

áøä íéåáìèééè óñåé à"èéìù  
áï  à"èéìù àâøù ìà÷æçé â"äøäøòîééì÷ ì"èé÷ õ"îåã 

ïúçà"èéìù ïàîãòéøô ùåáééì 'éøà â"äøäì"èé÷  'âä ã"îäéá õ"îåã, éúéáá 28 South 9 #7-A 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåä úéøçù ã"áàø8:00 

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

ä"åî øòãðòìøòáà ìéååééô àâøù é"ð íçðî éáö é"ð ä"åî ãðééøô äùî é"ð 
  íìåàáìàéøòôîéà

ä"åî ïééèùãìàâ ùøòä á÷òé é"ð øéàî íçðî é"ð ä"åî ïàîãòéøô àãåé òùåé é"ð 
  íìåàáäùî ìàåéå

ä"åî ìåñàá ìàåîù íéîçø é"ð êìîéìà éëãøî é"ð ä"åî éãôàñ ïáåàø 'éìà é"ð 
  íìåàáéáö øúë

ä"åî øòöèéðù óìàåå é"ð ìàåé é"ð ä"åî ïééèùðéáåø óñåé íäøáà é"ð 
  íìåàáàâéô  ñãøô

ä"åî ùèéååàáà÷àé éëãøî ìàåîù é"ð äùî é"ð ä"åî ïäòæãéååàã áééì á÷òé é"ð 
  íìåàáéèðà÷ìàèðòð

ä"åî âøòáðòæàø ïäëä íäøáà äùî é"ð ìàåé é"ð ä"åî éúúî' ë ïäëä óñåé"õ é"ð 
  íìåàáéáö ñãøô

     äáéöî úî÷ä     

  NJבביה"ח מונקאטש  3:00בשעה  היוםע"ה יתקיים אי"ה  מרדכי גליקמאןשל הרה"ח ר' 

     íéìáà íåçéð      
  שליט"אאצל אדמו"ר מנדבורנה לינסק 

  כהן זצ"ל מארה"ק 'על פטירת אחותו הרבנית הצדיקת גיטל ע"ה אלמנת הרה"ג ר' אליהו ארי

 ערש"ק אחצ"העד  - Lorimer 31בביתו 

 פלאשינג   500 כולל אברכים אור שמעון ישראל ד'שאפראן
 347-461-8832זמן הרשמה לזמן החורף תשע"ז הבעל"ט עד ה' סליחות 

 מתחילין מחזור חדש בחבורת הל' שבת ובחבורת יו"ד ח"ב

  זופניק קומה ב' - תורה ויראהכולל 
  ,משפטבעזהשי"ת פותחין חבורה חדשה ללימוד חושן 

 347-525-7419להרשמה  -מתחילין מח"ג 

èê¬½ò−ð êë³ −× 

−"ïñîñê  
"¼¾³î 

Sep. 20 ’½ôñ 
'16  

#12-299 

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  



 

 −ëþμîþë ë”þ í¾òô  ö−−ðþêîî½−îþèô ñ"®ï þ¼èþ¼ëðñêè -  ñê−³îš− ³þî³ ñ¼ë ñ¾ î½−è - í"¼þ³  
−ëþ ëš¼− ñ−õêš ë”þ óíþëê ñêšïì− ] ¬½¼õêðîë ð"ëê ñ"®ï μ−−þ [¹−þì -  ½"³× ð−ôñ³ - ï"õþ³    

 −ëþ¾−−õ óñî¾ô ó−−ì ë”þ þ−êô  ¾îõêõ ð"ëê ñ"®ï þ¼®¬−õ¾ -  ó−−ì î−³ ½"ìô - î"®þ³  
 −ëþñêîô¾ ë”þ öî¼ô¾  ±ñêš¾−ô ð"ëê ñ"®ï ±−ñþ¼¬½−îê −îñí - ¬"®þ³  

 ----------------  
−ëþ öþíê ñêîô¾ ë”þ −ñ³õò  êîîêëêñ ð"ëê ñ"®ï þ¼ñ−ô - ë"¾³   

−ëþ íðîí− ñê−³îš− ë”þ ±þõ  ¾¼þ¼−ð ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëò¼ïêþ -  ñê−³îš− ³þî³ ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþ¾−þ¼ë þ×¾−  þ"ë¹½î− þ−êô  þ−¬½¼þ¼šô þ"îôðê ñ"®ï ö−ëîþ - ê"½¾³  

 öèþêô μêîî¬−ô- ñîñê ì"−  

 −ëþšì®− ë” þ¹½î−  êñî¬ñ−¬ô ñ"®ï ¹¾−þš - ë"½  
−ëþ  −êî−ñ êðîí−ë”þ ñêñ®ë  ñ"®ï -  èêþõô ñ"þíô - ¬"½¾   

 −ëþšì®− ë” þóíþëê  ñ"®ï ³î−ì -  −ëþëþ −õê ½"ìô - è"¼¾ (ïîô³ ê"− ê"−î)  
 −ëþ¼¾îí− ëš¼− ë” þöòìñê  íëîðêõ ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í -  ½"ìô ëš¼− ³ò¾î¾/ëš¼− ³ñìò - ë"®¾  
−ëþ ëš¼− ë [¾š®þ¼í]”þ ó−š−ñê  ñ"®ï ö−þõñ−−íëîëñ ô"þ  -  ñêòëþëê þî®−š ½"ìô -  (í) ê"³ 

 −ëþí¾ô ë” þðîð  ëîëñ −ô×ìô ñ"®ï ±−îîþîí −îñí (êò−îî) - î"¼³  
 −ëþ ëš¼−ë [êšëîš¼−]” þñê−òð  ðêþëô ñ"®ï -  êðîí−ë ¼ðîòí ö³îì - ï"®³  
 −ëþí¾ô ë” þ−š½î−  êîîêšñêïô ñ"®ï −ïò×¾ê -  óêðþ¼¬½ôêô ñ"êþ ö³ì - ë"×š³  
−ëþ  ìò óíþëêë”þ í¾ô öþíê þ¼ññ¼í −îñí  êò−ñêð ð"ëê ñ"®ï -  óíþëêð ê³îï−þï ½"ìô- î"ôš³  
−ëþ −ë® ¾þ−í ë”þ ö−ô−òë ) î"íê ð"ëê ¬¾îôêïô ñ"®ï −š¾êë (èþîëôêí -  −ë® ³þêõ³ ½"ìô - ï"½š³  
−ëþ ¹½î− ë”þ −×ðþô ®š (ï−×¾¼ò) êñ−¬½îêô ñ"®ï ö¼è−îëñò - ®"š³  
 −ëþþ¼ë ëîð  êòêðþîíô ñ"®ï öí×í [½’þ¼ò−¬š−¬ þ−êô ’þ] - í"þ³  
−ëþ íññêðë¼ ë”þ óíþëê  ñ"®ï μôî½ -  ð¼îôñ öîïì/šð® −ìëï ½"ìô - ¬"ôþ³  
 −ëþñêîô¾ ë” þöþíê  (êšêþêô) ½êò×ô ð"ëê ñ"®ï þêô¼ -  ñêîô¾ þëð ½"ìô - ¬"ôþ³  
 −ëþðîð ë”þ  ñê−þëèþ¼ñè−õ¾  ¾ê−ðòê−ð ð"ëê ñ"®ï - ì"òþ³  
 −ëþëîð óíþëê  öþ¼ðêô ð"ëê ñ"®ï þ¼èò−ï - í"½þ³  
−ëþ íôñ¾ ë”þ  ðîð −®îîêšò−îî ,í¬îëþêõ ð"ëê ñ"®ï öêô−−ò- ï"½þ³  
−ëþ í¾ô ñêþ¾− ë”þ þ−êô ñê−ì−  ëîš¾êþõô ñ"®ï ±−¾õ−ñ (ö−ò−¬½êè) - ì"¼þ³  
−ëþ îí−ñê  êì½−¾õ ,¾−ñêš ð"ëê ñ"®ï þ¼èò−ï - õò ð−ôñ³ ’−ì ¾ - è"õþ³ 

å øòèòå  èê¬½ò−ð è−òîï ∞70-∞86       μêîî¬−ô è−òîï ∞66-∞86      èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞67-∞84  

  .Wireless Expert 140 Rodney Stפאר האלב פרייז ביי  כשר'ע סעלפאון'סצו באקומען נייע  בשורה טובה!

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

  718-702-3741גרייט צו באצאלן, רופט  4:00- 3:30בערך  צוריקאון  8:00יין מאנסי יעדן אינדערפרי בערך געזוכט א קאר רייד פאר א קינד פון וומס"ב ק

 347-436-5750 .מוכן לקבל עוד איזה חברותות מצויינים להתחיל ולסיים מסכת בבא בתרא במשך זמן החורף הבעל"ט(לפנצ"ה) כולל לידעות הש"ס 
 845-570-2905ספעציעל פרייז פאר גאנצע משפחה. רופט  - $ א נאמען, 30 -ין אויך פון עין הרע מאכט אייך רי -  תכלה שנה וקללותיה

עס האט זיך געמאכט א געוואלדיגע געלעגנהייט פאר א מלמדות כתה ז' אויף נאך סוכות. גאר שיין 
באצאלט פאר די ריכטיגע עקספיריענסד קאנדידאט. ביטע שיקט אייער אינפארמאציע מיט אייער 

  מיר וועלן דאס האלטן גאר קאנפידענשאל. 718-228-4331אויפן פאקס נומער.  עקספיריענס
  מיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג.

 Myrtle Ave.            718-855-6900 654            בית הבתים
 לאזט מעס. 917-946-5388געווארן עוויל. אין א היימישע ת"ת אין וומס"ב. רופט:  positionאן ענגליש טיטשער 

 718-781-4080, רופט: cotton 100%סייזעס, אויך גרויסע האנטוכער פאר די הענט,  2מקוה האנטוכער  אכטונג שמשים!
 718-607-5244 ת"םיוסף האלצער סופר ומוכר ס - חשובע סופרים, גוטע פרייזן  מהודר'דיגע מזוזות,

 917-476-4550'טע זיץ, רופט 6'טע שורה, 2(ראדני)  הגדולן ביהמ"ד ינגען אמענער זיץ צו פארדי
 914-288-5914א זעלטן גאר שיינעם "מחצית השקל" מזמן בית שני צו פארקויפן. רופט: 

  347-242-8632 מכון בדיקת מזוזות וקביעתןקובע זיין מזוזות פראפעשיאנאל כהלכה.  -בודק זיין  - אראפנעמען  חודש אלול!

  845-781-8756'טע זיץ, 8 ,ע רייע'ט6 ,(ראדני) דרום זייט הגדולן ביהמ"ד ין זיץ צו פארקויפן אעא פרוי
מיר פארקויפן  !מיר קענען אייך העלפן. עס איז אסאך גרינגער ווי איר מיינט ווילט איר אליינס  מאכן אייער אייגענע וויין?

  917-584-5672  :רופט .וויין טרויבן, סיי קאנקארד סיי די מער זיסע פון קארליפארניע ווי אויך אלע סארט ווייין כלים
  347-831-2073רופט:  .אינגערמאן געווארן עיוועל. צו לערנען בין הזמנים מיט אייער בחור

ë"½ôîî -  :347-469-4022שיינע לעכטיגע פורנישד בעיסמעט דירה צו פארדינגען, זייער גוטע פרייז. רופט 
ë"½ôîî -  לאזט קלארע מעס. 718-929-5350בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה, סאוט סייד געיגנט, חתן כלה פארגעצויגן,  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  718-812-5639בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה מיט פענסטערס. רופט/טעקסט  1צו פארדינגען הערליכע 
ë"½ôîî -   ל.מ. 929-324-0694. רופט: רומיגע אפיס צו פארדינגען, אויף סקילמאן 4הערליכע 
ë"½ôîî -  845-587-0560חדשים, רופט  6רה , מיט דייניג רום, פאר בעדרום פירנישד די 1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî -  ,צו פארדינגען א שיינע בעיסמענט אפיס ספעיס מיט פענסטערסprivate entrance347-542-9877. , העיווארד לי/מארסי 
ë"½ôîî -  ל.מ 347-683-7156 .ירה אויף סקילמאן פאר אפאר חדשיםבעדרום פורנישד ד 1צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  917-676-9948 .בעדרום דירה מיט א פארטש פאר א סוכה, סקילמאן געיגענט 1א הערליכע שיינע ליכטיגע ברענד נייע 
ë"½ôîî -   בעדרום בעיסמענט דירה מיט ליכטיגע פענסטערס,  2צו פארדינגען א שיינע בא'טעמ'טעfully furnished .917-525-6790. אין אלט ווס"ב, ביליגע פרייז 
ë"½ôîî -  646-600-8426, טעקסט  8סאוט סייד געיגענט, נישט סעק.  ,בעדרום דירה 2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - 718-935-9784 :רנישד דירה געאייגענט פאר חתן כלה, רופטוינע פצו פארדינגען א גרויסע שי  

ë"½ôîî -  718-596-3208מורטל, רופט /בעדרום דירה מיט דיינוג רום צו פארדינגען, בעדפארד 1לעכטיגע 
ë"½ôîî -  347-668-9307. פלעי גרופ, ישיבה, כולל וכדומה א ביהמ"ד צו פארדינגען פאר אינדערוואכן אין הארץ פון ווס"ב, געאייגענט פאר 
ë"½ôîî -  :347-464-8541ליכטיגע אפיס מיט פענסטער צו פארדינגען, לי/קיעפ. רופט  

ë"½ôîî - Space available Lee/Rodney (formally London Kids) - Good for doctor, office or store. 718-387-5782/718-915-1319 

ë"½ôîî - M1-2 lot for sale great for offices, medical, yeshiva, Beis hamedrish, Email: brooklynbestcap@gmail.com  

ë"½ôîî - Warehouse/garage 1000 s.f. warehouse (15 ft. ceiling) Call 502-536-7483 
ë"½ôîî - Furnished Apt. Throop/W"bout, New 2BR, 1 1/2 Baths, avlble ASAP. Also Division/Lee,  3400sqft plus bmnt, grt for Medical Cntr etc. call agent 718-309-4539 
ë"½ôîî - Brand new 2 bedroom furnished apt perfect for choson kallah. 2nd floor.  secondfloorrent@gmail.com  

ë"½ôîî - Beautiful brand new 4 room semi basement apt. with windows in all rooms, on Hooper St. ready to move in, Call:  347-762-1256 
ë"½ôîî - Furnished apartment available for rent at a discounted rate. Utilities incl. 917-498-8173 

ONE TIME OPPORTUNITY! Now accepting applications for an affordable 2-bedroom condo in 
Williamsburg, Throop/Walton area. Price $217K. For more information on how to apply, income 

eligibility, and deadline please visit affordableapplication.site123.me or email waltonstreetllc@gmail.com. 

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
 −ëþñ−õêš ëš¼− ë”þ óíþëê  êò−îîô ñ"®ï þ¼ññ¼í −îñí -  ë"¼¾  
 −ëþíðîí− ë”þ í¾ô  îòêõô ñ"®ï îþ¬ñ½ -  ñêþ¾− íîšô ½"ìô - ¬"õ¾  
−ëþ ¼¬ò ö³ò ë”þ šì®−  ö−ñëîñë ô"ô ñ"®ï êþ−õ¾- ë"−³   

 −ëþ−×ðþô ë” þí¾ô  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï (íôñ¾ −ò−èô öë) - ³ð"×  
 −ëþþ¼ë ë” þíôñ¾  èêþõô ñ"®ï ê¬òõ öí×í - î"ñ³  
 −ëþíôñ¾ ë” þñê−ì−  óðþ¬½ôêë ó−ðþõ½í ð"ëê ñ"®ï óñ¾ -  ³î×ñí íòî¾ ½"ìô - ê"ôš³  

−ëþ êš½ê− ¹½î− ë”þ šì®−  êòîîêþô ñ"®ï −îñí -  ¾¬−þï¼ôô ð−èô ð−ôñ³ -  ¹½î− ðî½− ½"ìô - ½"š³  
−ëþ ë−−ñ −×ðþô  êòêíê− ð"ëê ñ"®ï š−ñè - −ôñ³ ½"³ì ð - ð"×þ³  
 −ëþ¹½î−  êëê¾¬¾¼š¼ë ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õ¾þ−í - ¬"ñþ³  
 −ëþšì®− ë”þ  ’−¼¾− êò−îîô ñ"®ï ¾¬−−ð - î"ôþ³  
−ëþ ëîð ðîð ë”þ  ëêï ö−ô−òë š½ò−ïþëêï ð"ëê ñ"®ï ë−î¬ -  ðîð ö−òë ½"ìô - ¬"òþ³   

 

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:30
íôìí ±ò6:42

¾"þš öôï ¹î½9:09
ê"þè9:45
íñõ³ öôï ¹î½10:22
ê"þè10:46

³î®ì12:49
íñîðè íìòô1:26
íò¬š íìòô5:05

í¼−š¾6:56
³"þ8:08

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

÷"á/î"á 

 טו: ח:יז: כ. :כ

  : • : • :   יארצייטן     : • : • :

  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



Brooklyn, Sunset Park - Approx 2000 s.f warehouse space for rent. w/ rolldown gate & high ceiling. Ground level. Email: brooklynwarehouse2@gmail.com 

−¬−½ −½þ¼¾ï  -  .201-523-4070דירות צו פארדינגען פאר שפאט ביליגע פרייזן. רופט יעזורו רענטעל דיפט 
 −½òêô-  845-597-4372רומיגע דירה, פלאץ פאר פסח קאך, רופט  7צו פארדינגען א שיינע  

 −½òêô-  אויף  )1 - נייע שיינע קאנדא 2צו פארקויפןN. Cole.   2(  אויףCollins.  :845-323-8570רופט  

 −½òêô-  בעדרום דירה צו פארדינגען, לאנדארי רום, הערליכע פסח קאך, אויף  5הערליכעAdar Ct 845-641-6331  8. נישט סעק 
 −½òêô-  בעדרום  5צו פארקויפן א ברענד נייtown house בעד. ליגעל  2, מיט אaccessory apt845-641-6331ון בעיסמענט. . + גאראדזש א

 −½òêô-  בעדרום דירה אויף  2אSunrise845-659-7745פאר גאנץ חודש תשרי, צו פארדינגען , ,  נאנט צו וויזניץ און סאטמאר 
 −½òêô- Brand new town house for sale, Cedar area, 1300 s.f. each floor,  2nd & 3rd floors 3 bed. apartment. 1st fl optional. call broker 845-587-0560 

Monsey - Brand-New Development Now Complete. 3 and 5 Bedroom Apartments Available for Rent. 
Spacious rooms, 9 ft ceiling, central a/c, 2/2.5 full baths, porch, parking right next the building.  845-694-8548 

èþîëèò−ôîñë -  שיין צוגערישט מיט נייע בעדרום הויז פאר שבתים אדער וואך, הערליך  5צו פארדינגען א הערליכעlinen )18  .(845-587-4732בעטן 
èþîë½ñêõ -  בעדרום הויז  7- 6צו פארקויפן א גרויסעlake front אריינגעבויטע סוכה, נעבן ישיבה סאוט פאלסבורג ,email: lfl25120@gmail.com 

í"þ öêôîê -  347-525-7534בעטן צו פארדינגען אין א שיינע דירה אין קרית ברסלב, רופט 
ó−ñ¾îþ−  - 011-972-50-412-3198פאר גוטע פרייזן, רופט  ,ן אלע געיגענטער פאר די ימים טוביםידירות א צו פארדינגען א ברייטע אויסוואל פון 

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

Safety Electric - 24 Hour Emergency Service. Call: 718-807-8170 
  347-223-1494א ענגליש טיטשער ווערט געזוכט אין א היימישע ת"ת אין וויליאמסבורג,  ביטע רופט 

 718-483-0517אוועקצוגעבן לשם מצוה א גלאזענע קעבעניט גוט פאר זילבער/דישעס/ספרים , רופט 
Jersey City Management – For all your management needs. Call 347-853-3668 

Paying top $ for your AMEX & SPG points. Call/text 917-588-5422 or email: sales@luxuryonair.com  

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

We specializing and manufacture overseas disposable items, private label available, 347-579-4340 
Payroll service for just $100 per quarter. Also for all your accounting and tax needs. 347-278-5025 

 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 
Looking for Title 1 Boys Teachers, Part-Time (P.M.) Math and Literacy B.A. or Rabbinical Degree Required Competitive Pay Email Resumes Only: KConte@Brienzas.com 

Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 
Prominent Established Plumbing Co. Is looking to hire: Managers, plumbing job suppers, plumbers & Plumbers 

Helpers. full time (W2) ready to train, great opportunity. Please email to: construction11211@gmail.com 
Hamaspik is looking for a yingerman to work with a Bocher in BP from 4-6 daily or in Williamsburg from 5-7 daily. Please call 718-408-5146 

א היימישער יונגערמאן גרייט אייך  פארט איר קיין ארץ ישראל אויף מקומות הקדושים אדער אויף יום טוב?
רבי'ס און מקובלים. ווי ארומצונעמען אין גאנץ ארץ ישראל אויף אלע מקומות הקדושים, ירושלים, גליל. ווי אויך צו אלע 

 011-972-52-6718110/  011-972-54-8420087. )קערעסטירע חבריא(-  יצחק וואלףאויך צו ר' דוד אבוחצירא אין נהריא. 
 646-773-0777רופט:  (רעזשיסטער און מענעדזשן)געזוכט א טויגליכע ארבייטער צו ארבייטן אין א פרוכט סטאר אין וומס"ב 

 347-451-1833יאר), רופט  2ממש ווי ניי (גענוצט  'לייטער סוכה 11*5צו פארקויפן א 
 718-963-2385 (באצאלט דורכן שטאט)לייכטע ארבייט, גוט באצאלט,  (נעמען אין ביהמ"ד וכדו'),געזוכט א מאן מיט עקספיריענס צו זיין מיט אן עלטערע איד 

HVAC company seeking Project Manager. email resume to: hvacjobs.bc@gmail.com 

 Worldwide SIM Cards & Cellphone Rental. unlimited plan also avail. 718-218-5000  - יוראפ /ארץ ישראל אדער סיי ווי
ביינאכט פון זונטאג  11:00נאכמיטאג ביז  3:00וכט, פאר אווענט שעות פון דיספעטשער געז assistantאן 

 . דארף וואוינען אין וומ"ס.CDLביז דאנערשטאג, פרייטאג נאכמיטאג און מוצ"ש. דארף האבן 
 hiredriver88@gmail.comאדער אימעיל צו:  718-534-2661 :רעזעמי/אינפא. צופעקסט 

Locksmith -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערbox locks, deadboltsMail   5608-520-347, א.ד.ג., רופט: נ. סאנדעל 
 917-755-7391יאנאווא, מאראקא, אלי' הערשקאוויטש  -אתרוגים האלסעיל 

110עקס.  718-502-9100טאג.  שעה א 4בחורים  high functioningגעזוכט א יונגערמאן צו ארבייטן מיט 



  מחזור כ"ג של שיעורי "מלאכת שמים"
 עתה בברוקליןמתחיל 

  נשארי רק ימים ספורים להצטרף
718-686-6100 

 Santander Bank (only)פון אונזער  checksדי אלע וואס האבן  - מודעה פון גמ"ח רב חסד בית חנא
 צו אונז אין גמ"ח מיר וועלן עס אי"ה אויפטוישן. ברענגט עס אריין" דיפאזעטן. נישטזאלן עס ביטע "

 


