
   åøòèòå     μêîî¬−ô è−òîï ∞36-∞60         èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞43-∞49       èê¬−−þõ è−òîï ∞35-∞52  

   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

  )חיים הערשב"ר ( וומס"בנ"י  øòðìàåå àôéìמו"ה  נ"י äçîù íäøáà  )יוסף זונדלב"ר ( וומס"בנ"י  ïééì÷ ìàåîù äùîמו"ה 
  )אברהם יוסףב"ר ( וומס"בנ"י  ìñòèù ìëéî ìàéçé"ה מו נ"י äçîù  )יושע גדלי'ב"ר ( וומס"בנ"י  ìàøùé á÷òé áìòâמו"ה 
 )בן אב"ד ניימארק שליט"א( וומס"במאנסי/ שליט"א ùéìæééî ìàåé הרב נ"י øæòìà á÷òé )געיט שליט"א- בן אב"ד סי( געיט- סי שליט"א ùéìæééî áåã ãåã הרב
  )ישראל יעקבב"ר ( ק"ינ"י  êéìîééä ãåã íäøáà"ה מו נ"י áééì ïîìæ )ישראל דודב"ר ( מאנסי שליט"א ñééåå äùî ïéîéðá הרב
  )הרב מרדכיב( ר"י מאור התלמוד ב"פ שליט"א ñééåå äùî הרב נ"י ïéîéðá ìåàù )הרב שלמהב( מאנסי שליט"א ïäàù ìëéî הרב
  )אב"ד קראסנא זצ"לבן ( ב"פשליט"א  àðñàø÷ ã"áà הגה"צ נ"י ëãøîóñåé é)הרב לייבלב( לאנדאן שליט"א ìôîòèñ äùî ïåéöðá הרב

    èëàð êàåå      

 ä"åî áééì ìàåîù ø"á êìîéìàãòéøô é"ð  ä"åî ç"åî úéááïééèùðòèëéì ììéä  é"ð18 Boerum #1-E 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéá åðéáø500 ãøàôãòá  úéøçù8:45 

 ä"åî ìàåé ø"á ïîçðùèéååàìàøèñ é"ð  ïúçä"åîùèéååà÷øàî óìàååé"ð, íìåàáïåéøôà á"ùä ìöà (àðñàø÷) 
 åúøçîì î"éøáäå î"à úéáá 123 Middleton úéøá9:30  

 ä"åî ìàåé ø"á äîìùñééåå é"ð  ïúçà"èéìù ìáéååö à÷öøéä éìúôð â"äøäúéáá , î"à 247 Penn 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äùî êøá164 ïàîìé÷ñ  úéøçù8:00 

 ä"åîàãåé  á÷òé ø"á ãåãïàäà÷ é"ð  ïúçä"åîøòâøòá ãåã ìàøùéé"ðéúéáá , 104 Spencer #2-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïòéåå8:00 

 ä"åî ãåã ìàøùé ø"á ïîì÷øòâøòáðééåå é"ð  ïúçä"åîéååòì á÷òé íäøáà é"ð, íìåàá æé÷øàî éã 
 åúøçîì î"éøáäå éúéáá160 Ross  úéøá11:15 

 ä"åî á÷òé 'éìà ø"á 'éçúô íçðîêàøá é"ð  ïúçä"åîïéáåø ïäëä íäøáà é"ð, íìåàá àæàìô èðéåàô 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äùî êøá164 ïàîìé÷ñ  úéøçù8:45 

 ä"åîâøòáðòèàø éëãøî ïåòîù é"ð  
               ø"áä"ò ãåã äîìù  

ïúçà"èéìù éååòì ÷éæééà ÷çöé â"äøäéúéáá , 804 Bedford #5-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïòéåå8:00 

 ä"åî áééì íäøáà ø"á éëãøî á÷òéøòâøòáðééåå é"ð  ïúçä"åîùèéååàøãðòñ ïîìæ é"ðéúéáá , 40 South 9 #4-C 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåïàñéøòä íéëøáà 

 ä"åîî ïåéöðáäù  

 ø"áàãåé éëãøî ùèéååà÷ìàô é"ð  
ïúç  ä"åîïééèùøàîøàî ïåùîù é"ðéúéáá , 578 Bedford #3-A 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå àé÷ñðéùåã úéøçù8:00 

 ä"åî ïäëä ìàåé ø"áòùåé õ"ë é"ð  ïúçä"åîøòðæàø 'éìà ñçðôé"ðéúéáá , 461 Flushing #6-L 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåáåùàøá 

    íéàðú úáéñî      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )אהרן משהב"ר (נ"י  ñééåå ãåã á÷òéמו"ה  נ"י éëãøî ïøäà )ליפאב"ר (נ"י  ïàîèëéì 'éòùéמו"ה 
  íìåàáìçø úéá

 )משה ארי'ב"ר (נ"י  ùèéååàáà÷àé ìàéçé ÷çöéמו"ה  נ"י á÷òé øéàî )נחום הערשב"ר (נ"י  õèøàååù àãåé éøåàמו"ה 
  íìåàáñééãàøàô ãøàôãòá

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )ישראל משהב"ר ( נ"י õéáåèåð áàæ ìàåîù מו"ה נ"י òùåé)אלטר דודב"ר ( בני ברקשליט"א ìæéø áééì øéàî הרב
  íìåàáìàéøòôîéà

 )יעקב יודאב"ר ( נ"י øòëééøòèñò áééì óñåé מו"ה נ"י øæòéìà äîìù )ארי'ב"ר (נ"י  ãìòôðòæàø ïðçìà ÷çöéמו"ה 
  íìåàáäùî ìàåéå

 )ברוך יודאב"ר ( נ"י ùèéååà÷ôòì ìàéæåò מו"ה נ"י ãåã )משה אליעזרב"ר (נ"י  ïàîééð áàæ øùàמו"ה 
  íìåàáìæéø øúë

 )ארי'ב"ר ( נ"י øòâðéëåá éëãøî äùî מו"ה נ"י äùî )יעקבב"ר (נ"י  øòðæàô ÷çöé ìàåîùמו"ה 
  íìåàáàâéô ñãøô

 )פרץ זצ"ל הרה"ג( שליט"א øòâøòáðòæàø êìîéìà øæòìà הרה"ג נ"י çöé íäøáà÷ )בן הרה"ג אהרן( שליט"א ïäà÷ äùîהרה"ג 
  íìåàáéáö ñãøô

 )היללב"ר ( נ"י øòöèéôù ùøòä ìàåîù מו"ה נ"י áàæ )אהרן משהב"ר (נ"י  øòâàìù ïîçðמו"ה 
  íìåàáìàèðòðéèðà÷

#14-50  

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

ìñ¾−î μêîî¬−ô 
îñ½× ê"−   ’½ô 29 .Nov  

     "¼¾³ì              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:47
íôìí ±ò6:59

¾"þš öôï ¹î½8:45
ê"þè9:21
íñõ³ öôï ¹î½9:44
ê"þè10:08

³î®ì11:44
íñîðè íìòô12:14
íò¬š íìòô3:13

í¼−š¾4:30
³"þ5:42



  ממשיכים השיעורים בכל יום רביעי לעת ערב ע"י הרה"ג המקובל המפורסם
  ר' אברהם יחזקאל פרידמאן שליט"א אבד"ק קאמאדא

 718-715-8928בספר אוצרות חיים ובספר שער הכוונה על סדר התפילה. 

איך בין אריינגעגאנגן   !על תמנע טוב מבעליו! א גאסט אויף ווייל זעט אויף א מייל
און איך  'צו טרינקען א קאווע בהנהלת הגה"צ אברהם עמרם מייזעלס שליט"אאין ישיבה פון שביל התורה 

  .םיוניבין געווארן אזוי פארגאפט פון די קול התורה וואס גייט דארט פאר בלי עין הרע מתמידים מצ



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþëš¼−  ñ"®ï ï−èêì - í"®¾  
 −ëþ’−¼¾− (? ëš¼−) ë” þ ñê−ì− ö−¾ðþîë ,ëîš¬−îî ð"ëê ñ"®ï (?³îþîðí þð½) - ð"õ³  
 −ëþ¼¾îí− ë" þêò×¾ óîñ¾ ) êšêþš ð"ëêþ ñ"®ï ±"× öí×í (íôñ¾ −ò−èô ö³ì - í"®³  
 −ëþöî¾ô¾  þ"ë [ð−½ì]í¾ô  μêñë èþîëôêí ±"ôîð ñ"®ï - ìô” öî¾ô¾ ³îþ−ïò ½ - ì"®³  
 −ëþšì®− ëš¼− ë”þ öôñï ñê−³îš− ,êñšîð ð"ëê ñ"®ï êðòêñ −îñí èþîë¾¼þõ  - í¼î¾−í −ò−¼ô ½"ìô  - è"×š³  

 −ëþ¹ñêîî  ëî¾îëþîí ð"ëê ñ"®ï - ¬"×š³  
 −ëþíìô¾ þ"ë ¾þ−í −ë® )(³î¼î¾− ½î× ð"ëê ñ"®ï −î½¼ð  - ³îíèí ñ¼ë −î½¼ðô ¾"þ  - î"ôš³  
 −ëþ¹½î− ¾þ−í −ë®  þ"ëóíþëê  êðþîî−õ ð"ëê ñ"®ï -  èþîëôêíô þ"þ ö³ì - î"ôš³  
 −ëþíôñ¾ ë” þóíþëê  −šò−ñê¾ô ñ"®ï î×ñîô - ò"š³  
 −ëþþï¼−ñê óíþëê  þ"ë−ë®  ¬½¼−þ¬ ð"ëê ñ"®ï -  ê"ð−ìí ð−ôñ³ - î"õš³  
 −ëþí¾ô ó−−ì  ¾−ñ¼½ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêš¾êô öí×í - ï"−þ³  
 −ëþñê−ì− ë” þöþíê  šñêëî½ ð"ëê ñ"®ï þ¼ññ¼í -  þîê í¬î¼/þîê −ðîô¼ ½"ìô - ë"×þ³  
 −ëþðîð ó−−ì ë” þš−®−ê šì®−  ö−ðò¼ë ð"ëê ñ"®ï ½îõèòêñ -  þîí¬í öìñî¾ ½"ìô - í"×þ³  
 −ëþšì®−  þ"ëó−ôìþ  ñ"®ï −ë³ò¼ -  ñš ³−ë ó−ñëîšôí ³ë−¾− −òëþô - ï"ôþ³ 
 −ëþ−×ðþô ë” þ−ë®  ðêþè−òþê¬ ,ê®−ò½ê−õ ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ - ë"òþ³  
 −ëþñêî− −ë® ë" þöî¼ô¾  ¬½îì ð"ëê ñ"®ï í¬êþ - ìô" þ®î−í ³−ë ³"î¾ ½ - è"òþ³  
 −ëþþ¾ê  ¾¼−ò¼ñ¼ë ð"ëê ñ"®ï èþ¼ë½êþè [þ¼þêñ½¼] - î"òþ³  
 −ëþíôñ¾  ö¼ñ¼−îî ð"ëê ñ"®ï šò−þëþ½ - ì"òþ³  
 −ëþñêþ¾− ë” þì½õ  ¹þêð½òô¬ê¾ ð"ëê ñ"®ï ñ¼šòêþõ - ë"õþ³  
 −ëþšì®− ë” þñêþ¾−  îîêòêô−þ ñ"®ï öêôð¼−þõ -  êþîè−ðê½ô -  ö−ïîþô š"½í ð×ò - í"õþ³ 

 öèþêô èê¬¾þ¼òêð- îñ½× ë"−  

 −ëþíôñ¾ ë"þ ñê−ì−  ö−ñëîñô ñ"®ï −ïò×¾ê ê−þîñ (êï−−ôþ−îî) -  ñ"¾þíôí - ð"ñ¾  
 −ëþíðîí− ë−−ñ ë” þóíþëê  ëîëñô ñ"®ï þî¾ -  þî¾ ³îêîë³í −ìê - ’³  
 −ëþñ¬−−õ ö³ò ë” þ þ¼ë þ×¾¾− êò−îî −ô×ìô ñ"®ï −îñí - ð"³   
 −ëþšì®− ñêõþ ’−šïì− ë"þ ñêîô¾ êþêþ−õ ð"ëê ñ"®ï −¬òîþõôêñ -ê−ñê¬−ê  - ìô"šì®− ðìõ ½  - ï"−š³  
 −ëþóíþëê  ö−®îñô ñ"®ï - ì"×š³  
 −ëþöþíê ë” þêò×¾ óîñ¾  ±−ïñêï ð"ëê ñ"®ï êòí× - ð"ñš³  
 −ëþóíþëê ë”þ  þðò¼½ë−îþ¬  ñ"®ï èþîëôêí ð"ëê - ñ−−îî −"þíô ð×ò  -  ö³òîí− þ"þ ð−ôñ³ - ô"š³  
 −ëþíôñ¾ ë” þí¾ô )êðòêñ ñ"è½ (ëîëñ  ñ"®ïêò−ñêðô  -  ëî¾¬êñïô ô"þ ñ¾ îò³îìô - ¬"òš³  
 −ëþóíþëê μêòêþš  ñ"®ïêòî¬ñê ±"ôîð  - è"¼š³  
 −ëþ−ñ−ë¼¬ ë” þ¾þ−í −ë®  ëîšþ¬¼−õô ñ"®ï þ¼ò−ñþ¼ë (ö−ñþë) - ê"®š³  
 −ëþóíþëê ëîð ë" þðîð ) ¾¬−þîîêô ñ"®ï μêëþ¼−îê (š−òñ¼ôìô ð−èôí - ìô" ö−¼ ³ë ½ - ê"þ³ 
 −ëþ−×ðþô ë” þ ëš¼− ¾¼š¼ë ð"ëê ñ"®ï þ¼ð¼õòêõ -  −×ðþô þôêô ½"ìô -  ì"×þ³  
 −ëþöþíê ë”þ ¹½î−  ½î¬ê¬ô ñ"®ï êò¬îš -  ½"³ì ð−ôñ³ -  ¹½î− ³−þê¾/öþíê ³ì¾ô ½"ìô - ð"ñþ³  
 −ëþñê−ì− ë” þ¹½î−  ê¾þêîî ±"ôîð ñ"®ï ö−−ë¬êþ [ð−½ì] -  þïî¼í öëê ³ìõ¾ôô - ê"ôþ³  
 −ëþ−ñ³õò ë”þ ë−−ñ íðîí− óíþëê ) ñ"®ï ±þêîî¾ öí×í (’−þê ñîš -  ¼ðêô ð"ëê -  −ñ³õò ³−ë ½"ìô - ï"òþ³ 

 −ëþ’−þê ó−−ì ë”þ ñîê¾ )±−îîþîí −îñí (±−ò¼ô½−¬  êšêþš ð"ëê ñ"®ï -  ’−þê −−ì ½"ìô - í"½þ³ 
 −ëþðîð −×ðþô ë” þ−³ë¾ ó−−ì  ±−îîêñ½−îî½ ð"ëê ñ"®ï ¬þ¼õñêí -  ðîð ö−òë ½"ìô - ¬"¼þ³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

    347-587-0906ויהי נועם, חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק.  אינגערמאן איז גרייט צו זאגן

516-670-5823אכטונג בעלי שמחה! באשטעלט הערליכע ליקוטים באצייטנס לכבוד אייער שמחה 
ה' וישלח: אזויווי עס איז באקאנט פון צדיקים אז צו מאכן א סעודה לע"נ  –חמלה ואמונה דינער 

אברהם דוב בן הרה"ק   -וואס די יארצייט געפאלט אויס די וואך דאנערשטאג י"ב כסלו  -די בת עין 
 845-781-0058צו מנדב זיין די סעודה רופט  –איז מסוגל פאר אלע ישועות  –דוד זי"ע 

תיקון הרש"ש  (עס איז דא אויך א עקסטרע משפחה פרייז)$ א נאמען. 42שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 
 .מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעל $845-570-2905 א נאמען. רופט מ. פריעדמאן 100דורך א מקובל א ראה"כ, 

 845-244-1670 .געזוכט עסקנים ארומצוגיין ביי די מנינים מיט א פושקע פאר א מוסד עטה"ק פאר גוט באצאלט
אומצופרידען, שטעלט א ווידער שטאנד צו אלעס, קאמפלעינט כ'האב נישט וואס צו טוען, גייט אריין אין כעס, אייער זין, ענטפערט אלס צוריק, שטענדיג 

הערגשטעלט אפגעפרעגט ביי חברים און געשוויסטער, גייט שלאפן שפעט שטייט אויף שפעט, פאר די אלע רופט שוין די מנהל ומחנך מומחה וואס האט שוין א
 718-809-3157העכסטן צופרידענהייט און גרעסטן נחת. טייערע עלטערן זייט אויך פון די פולע פרייליכע שטובער!  זייער אסאך שטובער אויפן

 1עקס.  718-450-9701אזייגער רוט, רופט  9:00רוט, שיין באצאלט, אויך מעגליך  2:45 די זוכט א באס רבי פאר וומס"בא ת"ת אין 

 929-275-1206אדער צו  chizuk4ayid@gmail.comשוין דא צו באקומען להתחזק חלק ה' אין אלע ספרים געשעפטן. צו באקומען בחינם אויף אימעיל, שיקט אייער אימעיל אדרעס צו 
 לאזט מעס. מיט אייער פולע נאמען 917-618-3708עקספיריענסד פאנדרעיזער, דארף קענען דרייוון,  ןצוגיין מיט אנגערמאן מיטאיגעזוכט א טיכטיגער 

 Call Pro  |888-604-2610 - thecallpro.comדי אייניקלעך ווילן הערן דעם זיידנ'ס גוט שבת וואונטשן. סיינט אויף אן אקאונט אויף  פעטערס!
סעלפאנס   Verizonגרויסע אויסוואהל פון   - די וואך ספעשל

      קאלינג קארדס צו קאלן אין די גאנצע וועלט ביליגסטע פרייזן
M&H Com 

160 Lee Ave.   718-797-2668 
ë"½ôîî -  בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה מיט גרויסע פענסטערס,  1צו פארדינגען אPark / Classon  347-675-3780רופט/טעקסט 
ë"½ôîî -  347-314-5023געגנט, רופט  8אפיס/ דעסקס צו פארדינגען, סאוט  

ë"½ôîî - ל.מ. 845-662-9889 אין ניי וומס"ב. דירות צו פארדינגען פאר שבתים ימים טובים אדער וואך מיט אלע צוגעהערן 

ë"½ôîî -  347-699-2033פאר חנוכה נעכט, א ביהמ"ד אויף מארסי איז עוועיל. פאר ביינאכט שעות, אויך 

ë"½ôîî -  רום אפיס צו פארדינגען, קענט/פארק, גראונד פלאר, שיינע פענסטערס, פרייוועט בהכ"ס,  3 -  2הערליכעUtil. inc  718-593-7171רופט 

ë"½ôîî -  3בעדרום דירה אין נייע וומס"ב.  אימעיל:  3צו פארדינגען אbedroom11211@gmail.com  

ë"½ôîî - 1 .718-757-2627 דעסק צו פארדינגען אין א הערליכע אפיס מיט אלע באקוועמליכקייטן, בעדפארד/פארק. אלעס אריינגערעכנט  

ë"½ôîî - For sale: 4 family brick house on Ross St. (Bedford/Lee). 917-648-5078 / 718-436-2680 delivered vacant  

ë"½ôîî - Price Reduce. RENT / SALE! 449 Broadway cor. Hewes St. 3000 s.f. with an office trailer and 45 feet storage trailer, w-electric and secured fence 845-629-5186 

ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099  

ë"½ôîî - Office space for rent Broadway (Hopper/Keap) 300 s.f. 718-387-0400 # 204 if no answer L.M. 
ë"½ôîî - Rent an office/desk/conference room, per hour/day/week/month/year, 929-335-4777 
ë"½ôîî - Looking to rent a store for a shoe repair store Ready to move in immediately. 718-599-7663/347-961-6891  

ë"½ôîî - Specious 3 room BSMT for rent 720 SQ FT. Lee/Ross area 347-762-0076 
ë"½ôîî - Brand new luxury offices Wallabout area large and smaller. wmsbgoffice@gmail.com 

ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom apt. avail. for the weekends right next to Bies Rochel. 718-486-5131 
ë"½ôîî - 2 room office available, newly renovated, 390 Berry St. - $2000 – 917.589.9202  

 646-629-1238א דירה צו פארדינגען רופט   - שבת אין לעיקוואד 

−¬−½ −½þ¼¾ï -  מעיל יס"פ, געאייגנט פאר פלעיגרופ אדער ביזנעס. א 1300פלאץ, בערך א שיינע אויפגעפיקסטעmjtexli@gmail.com 
Trenton NJ -  פעמילי הויז,  4צו פארקויפן אK180$  347-587-0306רופט 

North Bergen NJ - 7500 s.f. 1 story building for sale /lease call 718-715-2140

−½òêô  -  רומיגע דירה אין בעסטן געגנט,  9צו פארקויפן א נייעNo brokerage fee  845-587-7184רופט  

−½òêô  - Condo for sale on Elm St. Please call 845-274-2615 
−½òêô  - Brand new beautiful condo being built now, 2700 sq. ft.  Includes Big spacious 

dining room, Kitchen, 5 Beds, playroom, study, walking distance to Main street/shopping 
and shuls, For more info please call 914-281-1235 or Email Davidrealty123@gmail.com 

 Airmont new construction       2  נייע פריוואטע הייזערavail   אין צענטער פוןAirmont  0906-397-845נאנט צו שול      Airmont new construction 
Woodbury Junction - Beautiful private home with scenic views and developed backyard. 

Kiryas Joel - Rare Opportunity! Private home on 1.5 acres in Monroe. Blooming Grove - Prime 
location for commercial/retail space .Ch. Fekete. 917-301-2380 Exit Realty Venture 

Green Hills Estates -  הערליכע גרויסעluxury  :347-699-5662הייזער פאר שבתים/ אינמיטן וואך. [מעגליך מיט עסן] רופט 
¾ïð−þðîêîî -  347-661-6200 .בעדרום הויז צו פארדינגען פאר שבתים 4א ווינטערייזד פריוואטע ברענד ניי  

èþîë½ñêõ .½ - Fall & Winter Vacation Rental  -  (ביה"כ  4עוועיל.  בעטן) 30(בעדרום הויז  10הערליכעone Jacuzzi( ,
פריזערס, פרישע בעט געוואנד און האנטיכער,  2, וונסאוי children’s playground ,2גרויסע קיטשען און דיינינג רום, עירוב, 

all paper goods incl.צוגשטעלט א פריוואטע ביהמ"ד אויפן פלאץ ,.  - Only $1675/$1850  -  347-309-8485רופט 
West Palm Beach, FL - Beautiful newly renovated furnished 2 bedroom condo $99 per night. C/T for pictures 917.246.7322 



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  - $ 1300איר באקומען ביז  נישט ארויפגעלאזט ווייל עס איז געווען איבערגעפילט קענט
 $718-475-1181  רופט: 900שעה קענט איר מאכן ביז 8מער פוןdelayאדער א cancelationאון געהאט אארץ ישראל

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

  All your SMALL CONSTRUCTION needs 718-635-2902  

 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 

 9:00- 8:00ביינאכט  4:00- 2:00טעגליך  COMMUNITY  CONSULTING   517 Flushingווערט ערלעדיגט בעז"ה ביי    8מבינים זאגן!!! סעקשאן 
Schwartz Appetizing B.P. –  718-851-1011צו באשטעלן רופט  

 שולן/זאלן פון אייער שמחה  אויך איז דא צובאקומען פארשידענע קידושים הערינג טעללערסדעליווערי צו די 
 718-963-0993מעי וגעזוכט א אינגערמאן פאר אפיס ארבעט אין וומס"ב פעקס רעז

Looking for an experienced construction site manager, multi-tasking required, call: 718-506-9885 #205 

9314-600-spot light installation. Call: 347 Professional -  Unspot Electric  
Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com 

EARLY HEAD START PROGRAM in Williamsburg seeking MALE TEACHER. 
 Minimum Requirement. Associate Degree and Study Plan or Bachelor degree. 

Call 718-732-7899 or Fax 718-488-5982 or Email resume to: jobsaths@yahoo.com 

NS Locksmith -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט 
האט איר  -. AEPוואך געבליבן צו  1? שפארט אייך געלט, עס איז נאך דא Medicareאכטונג! האט איר 

Medicaid  אוןMedicare חודש'לעך אויסצוגעבן אין 100? איר קענט באקומען איבער $pharmacy.  
 347-875-7895מומחה ישעי' בערקאוויטש  Medicareרופט דעם 

Credit Score Boosters - where we guarantee to boost your credit score within 3 to 12 months! No matter 
where it's at! - or your money back! Call now: 888-641-6640 or email: thecreditscoreboosters@gmail.com 

Hamaspik Day program in BP is looking to hire a F/T man / Bochur to work with very capable 
special needs adults. Competitive pay and benefits. For more info. call 718 302 3333 X 211 

 3.5איר קענט יעצט צאלן פאר אייער עלעקטעריק בלויז  -   געלעגענהייט!! געציילטע טעג פארבליבן!! לעצטע
 845-579-2438רופט שוין  שן אויך אייער אקאונט צו בלייבן אויף די ביליגסטע רעיט!ז!!! מיר מענעדper Kwhסענט 

 347-898-4715רופט  satisfaction guaranteed 100%צוגעפאסט צו אייער ביזנעס  logoבאשטעלט אייער פראפעשינעל 

Custom Software for your business to fit exact your customized needs, Email to: customsoftwareaz@gmail.com 

Looking for site manager ready to train in for someone, no experience great potential income opportunity. Email: hbcnysales@gmail.com 

Put your effort in your sales and leave the bookkeeping to us. 347-742-0371 

  


