
   éëåãéùí     
áøä áéåè áåã øëùé à"èéìù á"ñîåå àãåé øæòéìà é"ð  áøä é÷ñøòååè óñåé á÷òé éñðàî à"èéìù 

 ä"åîøòðééèù øéàî íééç á"ñîåå é"ðìàåé 'éáåè é"ð  ä"åî õ"ë 'éøà äùî  é"ðïàãðàì 

     úéøá - íåéä     

ä"åî  ìàåé ø"á êåøá àãåéíéøàè é"ð  ä"åî ïúçàãðàì ìà÷æçé íééç é"ð    ã"îäéáá ã"áàø úéøçù10:30  

    èëàð êàåå      

 ä"åî óñåé ø"á áééì éëãøî÷éìâ é"ð  ä"åî ç"åî úéááïàîèåâ ãåã äùî  é"ð91 Rutledge St. 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå øàåôîä14  úéøçù øòôåä8:00 

 ä"åîïðçåé íééç á÷òé  

 ø"á ÷éæééà ÷çöé òùåéùèéååà÷ôòì é"ð

 ä"åî ç"åî úéááïééèùáìòâ òùåé íééç  é"ð178 Rutledge       תאומים
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áåùèàìæâðéùàìô/éì  úéøçù8:30 

 ä"åî ùøòä äùî ø"áéððç'  àôéì è"åéøôåñ é"ð ïúçä"åîáìòâ ùøòä ãåãé"ðúéáá , æ"åî 626 Wythe Pl. #1-C 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåðéã8:30 

 917-442-3064 - ואשרי הזוכה  -אוצרת חיים, שער הכוונות, עץ חיים, וזוה"ק על הסדר  הערליכע שיעורים אויף -חבורת מהרח"ו וומס"ב 

Prepare your simcha with EASE!!! Order your warmer today!!! 
(And other equipment’s)718-704-0266 #364 or email us at: jpkitchenrentals1@gmail.com 

³−¾êþë èê¬¾þ¼òêð 

−þ¾³ í"×Oct. 8 ’½ôñ 

#12-11 

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  
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   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

אברכים וחתנים הרוצים להרשים לזמן הבעל"ט נכון להרשים בעוד מועד  -  כולל בית יונה דנייטרא
 חבורה א' מתחילין כעת יו"ד ח"א - דים על היותר הטוב וכדי לסדר החבורות והלימ 347-927-2213

 347-486-1227 .מוכן לקבל כמה אברכים ,מתחילין מס' נדה בבארא פארקכולל גמרא בעיון 
  718-797-3480כולל חושן משפט מקבלים עוד מספר אברכים הרוצים להשלים ללימוד חושן משפט. 

 לאזט מעס. 646-464-4549מקבלים חברותא אחת לזמן הבעל"ט. ) 2:00ביז  10:00(פון כולל לחושן משפט לפנצ"ה 

 347-628-9943כולל חשוב מקבל עוד מספר אבריכים חדשים בתשלום יפה, 
  347-309-4695מחזור חדש שיעורי הלכה למעשה ביו"ד ח"ב ע"י הרא"צ וואזנער, לצלצל 

 718-734-7955 :רופט שויןדי גאר וויכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון  תורת הבית,  ך אן!"היינט" פאנגט זי
  845-248-2253, באקוועמע פלאץ, מיר וועלן אייך צושטעלן די סעודה ווי אויך א ק"יאין  יארצייט סעודהפראוועט אייער  -  יארצייט סעודה

  ל.מ. 347-785-4371געווארן עוועיליבעל פאר ישיבה אדער פריוואט, רופט א יונגערמאן מיט עקספיריענס אין חינוך איז 

 347-858-1889עקספיריענס אינגערמאן איז וויליג צו לערנען מיט אייער יונגל/בחור זכרו הלכה ביינאכט שעות, מארסי/העריסאן געיגנט. 
 917-635-4882רופט:  )P3(נעמט אן אן עקספיריענס אינגערמאן איז גרייט צו לערנען מיט אייער זוהן אין חדר. 

 845-669-6122יונגעלייט מיט עקספיריענס וואס זוכן צו לערנען מיט קינדער אדער בחורים קענען רופן 
יקע ? איר קענט באקומען א  אכטונג בחורים! פארט איר אין ישיבה קיין ארץ ישראל אדער אין אמער

FREE   718-534-2004קאלינג קארד צו רופן אהיים פון ישיבה. בלויז געציילטע געבליבען! רופט שוין  
  559-670-1752 ט"המלק"פאר הערליכע געדאנקן וסיפורים רופט  -  מלמדים

  718-963-3342בערך גרייט צו צאלן רופט  5:30צופרי בערך צוריק  8:00געזוכט א קאר וואס פארט טעגליך קיין פלעטבוש 

  718-384-4297רופט:  boldי "בבא קמא גמרא מיט ד"ה פון רשא גרויסע ווער עס האט אוועק צוגעבן/ צו פארקויפן 
 718-782-3138געזעגענען, באס קיין טאהש אויף שב"ק בראשית * מברכים ר"ח חשון * עלי' לציון הק' לכבוד ער"ח הבעל"ט * צוריק אי"ה מוצש"ק נאכן 

זוכט א פארלעסליכער און גאר שטארק אחריות'דיגע אינגערמאן אכטונג צו געבן אויף קינדער  וומס"בא מוסד אין 
 347-328-9338אויך א מעגליכקייט צו ארבעטן נאך שעות א טאג. פעקסט אייער אינפעמאציע צו: –בשעת מיטאג 

 914-260-4526שלאפן ביי א עלטערע יוד, רופט א ערליכער יונגערמאן איז גרייט צו 

  ה יו"ד ח"ב,"מקבלים עוד אברכים במסגרת כוללינו, לפנצ
 347-986-9885אחצה"ר חבורה א' חזרה על יו"ד ח"א וחבורה ב' באו"ח, 

  105עקס.  718-237-4500ת"ת אין וומס"ב זוכט ענגליש טיטשערס פאר כיתה ז' און ח', שיין באצאלט. 

  347-598-2222 :צו דינגען א דעסק אין אלט ווס"ב געגעגנט, רופטגעזוכט 

  718-569-7775רופט:  .¢1.5פאר  ,פוינטס Chaseגעזוכט צו קויפן 
íð−ëê ³ë¾í  -  ,347-351-0393 (בערך פון בעדפארד/ראסס ביז דיוויזשאן/ווייט געיגנט)פארלוירן אויגן גלעזער שמיני עצרת 
íð−ëê ³ë¾í  -  347-666-7942געטראפן א גרויסע סכום געלט פאר יום טוב. רופט 
íð−ëê ³ë¾í  - 347-661-6475'טע טעג יו"ט, ביטע רופט 2פין -פארלוירן א דיימאנד  

ë"½ôîî - Beautiful BRAND NEW 2 bedroom furnished basement apartment ready to move in, please call 347-762-4215 
ë"½ôîî -  (טעקסט אדער לאזט מעס.) 347-742-6716בעדרום דירה צו פארדינגען. רופט:  3א הערליכע 
ë"½ôîî -  347-262-9291א גרויסע שיינע פורנידש דירה צו פארדינגען פאר א קורצע צייט, רופט 
ë"½ôîî -  לאזט א מעסעדש 347-743-6815יאר מוז האבן א קלארע פלאן אויף נאכדעם  1בעדרום דירה פאר  2צו פארדינגען א נייע 
ë"½ôîî -  ל.מ. 718-302-1841 :יאר, רופט 1פורנידש דירה צו פארדינגען פאר בעדרום  2א שיינע 
ë"½ôîî -  347-470-5385רופט:  8נישט סעק.   ,בעדרום דירה מיט א פארטש 3צו פארדינגען 
ë"½ôîî - פריוואטע אפיס אין געיגנט צו פארדינגען util. & JNET incl.  $347-915-5350  רופט: 275פרייז 
ë"½ôîî -  347-762-9187פארדינגען א ביהמ"ד פאר אינמיטן די וואך, ראטלידש/מארסי געגענט, גאייגענט פאר עלטערע כיתה אדער חבורות, צו 
ë"½ôîî - 917-865-8408פט וחדשים. ר 2ורנישד דירה פאר בערך בעדרום פ 3- 2א  צו דינגען געזכט 
ë"½ôîî -  917-993-0065פארדינגען, טרופ,  בעדרום פורנישד דירה צו  1א הערליכע 
ë"½ôîî -   347-263-2055 (גוט פאר א סוכה וכדו')פיס  12.9ס"פ סטארידזש פלאץ, הויך  40צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  .347-668-5830צו פארדניגען א נייע שיינע גרויסע בעיסמענט אפיס, פריוואטע ביה"כ, בעדפארד/לינטש געגנט 
ë"½ôîî -  718-757-4457רופט ] מיר האבן א פלאן פאר נאכדעם[ .חדשים 6געזוכט צו דינגען א פורנישד דירה פאר חתן כלה פאר 
ë"½ôîî -  :347-566-1437צו פארדינגען א שיינע נייע בעסימענט דירה, מיט עלעוועטער. אויף לארימער סט. רופט 
ë"½ôîî -  917-612-8844(מוז האבן א פלאן אויף נאכדעם) חדשים  6 -4בעד.   4צו פארדינגען  -בעד.  2ביה"כ פארטש צו טוישן פאר א  2בעד. דירה  3הערליכע 

 −−òë"½ôîî  -  718-930-5601בעדרום פורנישט בעיסמענט דירה, רופט  1צו פארדינגען א הערליכע נייע 
 −½òêô-  ס"פ דירה אין  2000צו פארקויפן אPrestige Development :718-710-4850. רופט בראקער 
 −½òêô- Lot for sale in nice heimishe neighborhood, to build a legal 2 family house, 8000 s.f. + bsmnt. 845-350-2719 

 −½òêô- For sale: 2 brand new condos Cedar area 1) 5 bed. 2700 S.F. + attic & basmt. 2) 3 bed. 1350 s.f. + basmt, ready to move. 845-587-0560 l.m. 
−½òêô/Wiener Dr. -  845-406-1470בעדרום קאנדא, בוידעם, בעיסמענט פאר סטאריטש, לייבי מאסטער  4-5צו פארקויפן הערליכע  גרויסע  

 −½òêô- For rent a beautiful 4 bedroom private house, 2 full bath, big purch and privet grounds, driveway, ready to move in, Call 206-312-0059 
 −½òêô- Beautiful semi-private house over 4700 s.f. walking distance to grocery shopping.  Call 845-262-0149  

−½òêô\Chestnut Ridge - אידישע גאס,הערליכע  כשר'ע קאך,ס"פ,  2900 ,לעכטיגע, לופטיגע הויז C/.A Open House Oct. 11 – 1-4pm 914-393-3152 
¾ïð−þðêîî  -  917-721-1283פארגעצויגן. רופט:  8בעדרום דירה צו פארדינגען, סעק.  2א 

 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  

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

Real estate management office looking for ambitious female for a full time position, experience a plus, Text to 917-312-7858 
Insurance office in Williamsburg looking to hire yingerman to do professional office work, 
must speak & write a good English and have great communications skills. 347-618-9040 

Hamaspik - Do to the expansion of our programs, we are currently hiring staff for our day programs and group homes. For 
the day program position please call 718-302-3333 X 211 or email dayhab@hamaspikkings.org. For a group home position 

please call 718-435-6515 x 1 or email jmoskovitz@hamaspikkings.org. Work in a great environment, with good pay and 
 ל.מ. 929-275-1030פט א היימישע סופערמארקעט אין ווס"ב זוכט א עקספיריענסד מענעדשער, ביטע רו

 ל.מ. 845-596-8002ביינאכט, גוט באצאלט פארן ריכטיגן מענטש רופט  12:00נאכמיטאג ביז  4געזוכט א טויגליכער יונגערמאן פאר א גראסערי פון 
 ל.מ. 718-757-2580רופט  .געזוכט א טויגליכע אינגערמאן פאר א סעלפאונן סטאר אין וומס"ב

Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts  5608-520-347, א.ד.ג., רופט: נ. סאנדעל 
Now buying Chase and Amex points. Best rates! Please call 845.517.1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

 347-508-2030 און/ אדער אימעיל  דארף נישט צאלן קיין חודש'ליכע פעימענט רופט/טעקסט: Waze ווילט א פאון נאר מיט
אויב מאכט איר  ,זייער גוטע קאנקארד טרויבן צו באקומען צו מאכן וויין אדער מאסט

אלקאהאל דאן מיר האבן די ריכטיגע  אליינס וויין אין איר ווילט האבן א נידריגע פראצענט
 917-584-5672 .ך. אויך פארקויפן מיר אלע כלים צו מאכן ווייןטרויבן פאר איי

 917-584-5672ווילט איר אליינס מאכן אייער אייגענע וויין? עס איז אסאך גרינגער ווי איר מיינט רופט: 
  347-693-9267: )4ביז  12(פון , רופט 7:00ביז  10:00בעקער פאר א האלסעיל בעקערי אין וומס"ב, שעות פון  cakeגעזוכט א 

וואכן. ספעשל פרייז פאר די  2לייסענס אין  NYSקאורס און באקומט א  CDLנעמט א  ווילט איר פארדינגען א שיין פרנסה?
 free brochureצו הערן א קורצע איבערבליק און צו באקומען א  718עקס.  877-236-4235אינגעלייט. רופט שוין  4נעקסט 

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

 


