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 אזייגער? 2וואס טוען די חשובע קינדער אין וויליאמסבורג פרייטאג נאכמיטאג 

  ,רפואות פאר כלל ישראלזיי זאגן ערליך תהלים אין בהמ"ד הגדול דקיט"ל און פויעלן אויס ישועות ו
 און וועלן באקומען שיינע מתנות און פיינע קאלטע אייסעס.

 

  

 

  
 914-241-2621טעג א וואך, גוט באצאלט,  2א באקאנטע מוסד זוכט א אינגערמאן ארומצוגיין אין בתי מדרשים אין וומס"ב 

 347-623-1687מגיה מומחה, בר אוריין, מוכן לעשות כל מלאכת הגה"ה, שיפור הלשון, ליבון הדברים, סידור הענינים וכו', במחירים נוחים, 
 718-782-3138צוריק אי"ה מוצש"ק נאכן געזעגענען,  (א'ני י' ר'ופאך)באס קיין קרית טאהש אויף שב"ק * פרשת טהרה * 

  347-370-9562א אפיס פון אויסלענדישע ישיבה זוכט א ווייבל/מיידל פאר א סעקרעטערי, ביטע לאזט א מעסעדש 

 -  134פארדינגען, שיינע נייע אפיסעס (עטליכע סייזעס) צו Broadway :718-302-8650, רופט 
 -  ,9ברענד ניי אפיס ספעיסעס צו פארדינגען, בעיסמענט FT ceiling  ,718-522-5512ס"פ, עקסטער אריינגאנג,  900מיט פענסטערס 
 -  347-784-5022סט. רופט:  1קליינע אפיס צו פארדינגען סאוט 
 - נישט בראוקער  718-208-6590פעמעלי הויז,  3ס"פ דירה אדער  1500פן בערך א צו קוי געזוכט 
 -  יעצט געווארן עוועיל. א דירה צו פארדינגען פאר ביזAug :347-851-9520., רופט 
 -  718-924-5350(אדער גרעסער), רומיגע דירה  4בעדרום דירה אין אלט וומס"ב פאר א  3געזוכט צו טוישן א  
 -   אויב קיין ענט. ל.מ. 718-783-1064בעדרום דירה מיט אפליינסענס צו פארדינגען, רופט  1א  

 - Available commercial space, 2700 s.f., [possible 3500 s.f.] Please call: 718-288-9526 
 -  קינדער   1-2כלה אדער פאר פאלק מיט  'טע שטאק אן עליוועטאר, פאר חתן5בעדרום דירה,  3שיינעAffordable Brokerage 347-460-5635  
 - 718-510-3470 :א בהמ"ד צו פארדינגען פאר א פלעי גרופ, רופט 
  -  Brand new hi-end office space available immediately, ARG Broker: 718-852-8981 

Bushwick Development - 25x100 R6 5500 Bsf $160 per bsf. Email: mrt62483@gmail.com 
- 4   646-208-0066רופט:  ,ס.פ. צו פארדניגען 2000בעדרום דירה 
- Brand new semi private apt. for rent, 5 bed.,  laundry room, 3 bath, porch, North Cole, near shuls, grocery call (bet. 10-10) 845-352-4686 
- 5  ,845-356-5407 (נעבן א פארק)רומיגע גרויסע דירה צו פארדינגען פאר גאנץ זומער, גוטע פרייז  

- בעדרום דירה צו פארדינגען 4חבת'דיגע ר (long term)  ,3פארטש bath ,לאנדרי רום ,Ronald Dr.  845-352-4686) 10ביז  10(פון רופט  
Monsey - 2 Brand new houses, N. Cole, Ready for ימים טובים,   Call: 845-323-8570 -   

-  2בעדרום דירה,  5ברענד ניי full  ,ביה"כElm  ,געיגנטtop fl .לאנגע ליעס  8., סעקok :917-843-3022, רופט 
-  יינע פריוואטע פארטש, בעדרום דירה צו פארדינגען, גרויסע קאך, דיינונג רום, ש 3שיינעBates  ,845-263-0259געיגנט 
Chestnut Ridge- Open house Sunday 2 - 4pm, 810 Chestnut Ridge Rd. 10977  

 845-397-7676, , בראוקער זושא פעדער legal mother daughterשטאק הערליכע פריוואטע לאט,  3קיך,  2בהכ"ס,  4בעדרום הויז,  5/6צו פארקויפן א 
-  845-274-2379, רופט: 8בעדרום דירה, אין היימישע געיגנט, מיט סעק.  5 - 4צו פארדינגען א 
- 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  
-  געבויעטע  ,ס.פ. ריזיגע קאך 3500בערך  'הויז אין הארץ פון מאנסיצו פארקויפן א הערליכע פריוואטע

א , ס.פ. 450ספרים שטוב. פלוס א אויפגעפיקסטע פלעי רום אין בוידעם  ,בעדרומס 6 ,גרויסע דיינונג רום ,סוכה
ן אלעס אי ,יארד-הערליכע פריוואטע בעק ,2400$דירות מיט אינקאם פון  2ס.פ.  400ריזיגע פארטש מער פון 

  און לאזט א מעסעדזש. 845-445-8399נאר ערנסט פאראינטרעסירטע רופט  גוטע קאנדישן.
  -  ל.מ. 347-560-8511גענט, נאר ערענסט אינטערעסירטע רופט ירומיגע דירה, זייער גוטע גע 8צו פארדינגען א 

 -  .845-791-9748קעמפ, - שיינע באנגעלאוס אין נחלי אמונה ג', ספמ"ק, חדר, דעי 10עוועיל 
 -  1  347-452-8712בעדרום באנגעלאווס עוועיל. אין טשערנוויטץ נייע קאך וואשער דרייער,  2בעדרום און 
  - 011-972-53-312-4907ופט: דירות צו פארדינגען פאר ל"ג בעומר, אויפן טאג, וואך, חודש, ר 

  -  ,917-653-6010באנגעלוס, שיינע שול און סווימענג פול,  20הערליכע באנגאלאו קאלאני צו פארקויפן/פארדינגען  

 Tri State Sewer -  וואנעס - סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס- sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג 
 917-688-7805 די קאר שדכןפארקויפן א קאר, אבערצוגעבען אדער איבערצונעמען א ליעס? רופט  זוכט איר צו קויפן אדער

 201-679-5170קינעדרגארטן אגאנצן טאג און פאר כתה א' ב' פאר נאכמיטאג, דארפן קומען צו פארן,  -: געזוכט א  אסיסטענט פאר נורסערי אלפיין עיקרס
AMAZON & WEBSITE MARKETING - We Will Increase Your Amazon & Website Sales By 30% Call For Details 718 436 2217 

Car For Sale: 2002 Honda Odyssey, 106K miles, leather seats, excellent condition, $4600, 718-781-9595 
 917-653-6962רופט:  ,טויגליכע געשיקטע אינגערמאן איז געווארן עיוועל. א פול טיים דזשאב

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   
Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 
Hamaspik is looking for a yingerman to work with a special needs adult in the morning hours please call. 718-408-5401 

LAWYER   Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080   מיר רעדן אידיש 
Brand New Cars  צו דינגען אין א"י, ביליגסטע פרייזן גאראנטירטpick up by the airport 011-972-54-300-4454/   917-773-3385, חיים גלאנץ 

 347-897-9693/  001-972-50-413-7813רופט שוין פאר ספעשעל פרייזן אויף ל"ג בעומר, יצחק אייזיק בערגער  
Looking for yingerman for inside sales for walk in customers for construction supply company. Great 

opportunity; Salary + commission (min. 6 months work experience req.) call 718-301-1760 
718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

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

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  
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 
 
  
  
  

 ביינאכט 12:00דאנערשטאג ביז  - , PM6:00ביז  AM10:00פון מיר זענען אפען טעגליך  - .Main St 78 בלומינבורג מילכיגע רעסטוראנט
 

   Main St. Bloomingburg NY 12721 78בלומינבורג בעקערי 
  ביינאכט. 12:00, דאנערשטאג ביז PM8:30ביז  AM8:30זענען אפען טעגליך פון  מיר

 )., און נאךvegetables(איר קענט ביי אונז איינהאנדלן אלע צרכי שבת ווי חלות, פרוכט און 
 

 -גוטע פרנסה געאייגנט פארן ריכטיגען פערזאן  -
, גאר גוט באצאלט, נאר ערענסט אינטערעסירטע געזוכט אן עקספיריענס פאנדרעיזער, מוז זיין גאר טיכטיג

 zichronyida@gmail.comלאזט א מעס. מיט אלע אייער אינפא. אדער אימעלט צו:  845-372-6560רופט: 
 

~ 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 

 


