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718-871-2224  

היות שנודע לנו שבתקופה קצרה לפני פסח נקשרו ע''י קושר אחד מוספר 
 רים  מדינא)(אף שכש מצומצם של טליתים קטנים רק עם קשר אחד.

מודיעים בזה שמי שיש לו ציצית כאלו יכול להביאם אצלינו או  וע''כ הננ
  בעזה"ש. להחנות שקנאו ונתקנם או נחליפם
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~ 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 
 

 

 
 

 M&H Com 160 Lee 718-797-2668  --פאונס פאר ביליגסטע פרייזן  גרויסע אויסוואהל צו דינגען סעל  - אייראפא סעלפאון ספעשעל/ארץ ישראל
 845-694-5200רופט:  solutionשוועריגקייטן צו צאלן קרעדיט קארד ביללס? נערווירט פון מיטשענדע טעלעפאון קאלס? פאר א גרינגע 

 917-584-5672ווילט איר אליינס מאכן אייער אייגענע וויין? ביטע רופט: 
5 office desks available for pickup in Willi. Office, almost new condition, very low price, email: Jacob126f@gmail.com 

 347-756-0463רופט:  ,בענקלעך צו פארקויפן צוליב מופן 6א דיינעט סעט מיט 
וואס מופט  Ulster County RUPCO 8עס פארמירט זיך א גרופע פאר די וואס האבן געוואונען סעק. 

  347-460-1587פאראינטערסירטע רופט:  ,היימישע מנין טעגליך, מיט חדר Ellenvilleאויף 
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט., -בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

  AM9:00 190 Wilson #A-8ען יעדע טאג פון אפ ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,
  917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 

 -  ,134שיינע נייע אפיסעס (עטליכע סייזעס) צו פארדינגען Broadway :718-302-8650, רופט 
 -  347-784-5022סט. רופט:  1קליינע אפיס צו פארדינגען סאוט 
 -   אויב קיין ענט. ל.מ. 718-783-1064בעדרום דירה מיט אפליינסענס צו פארדינגען, רופט  1א 
 -  אפיס עוועיל. אויף מורטל (לעבןcascade ,ל.מ. 347-746-7515) לעבן באס, סופערמארקעט 
 -  347-946-5918 ט. 718-872-8438 ר.צו פארדינגען,  נג רום)(אן דיינובעדרום דירה געאייגענט פאר חתן כלה  1א נייע 
 -  .917-578-9514 (פרענקלין/סקילמאן)פלאץ צו פארדינגען פאר א סטאר/אפיס, אויף מורטל עוו 
 - בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען מיט בעקיארד   1 נייעOpen House Today from 10:00 -8:00 155 Skillman  
 -  ס.פ. ביי  1530עס ווערט געזוכט צו קויפן א דירהDomsey  :ל.מ. 718-344-5839רופט 
  -  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 
- 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  
-  2בעדרום דירה,  5ברענד ניי full  ,ביה"כElm  ,געיגנטtop fl .לאנגע ליעס  8., סעקok :917-843-3022, רופט 
- בעדרום דירה צו פארדינגען 4חבת'דיגע ר (long term)  ,3פארטש bath ,לאנדרי רום ,Ronald Dr.  845-352-4686) 10ביז  10(פון רופט  
- 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 
Chestnut Ridge- Open House Today 2 - 4pm, 810 Chestnut Ridge Rd. 10977  

 845-397-7676זושא פעדער  , , בראוקערlegal mother daughterשטאק הערליכע פריוואטע לאט,  3קיך,  2בהכ"ס,  4בעדרום הויז,  5/6צו פארקויפן א 
Prime Chestnut Ridge location - 3500 s.f. colonial on 2 acres of gorgeous property. 845-548-6999 

 -  .845-791-9748קעמפ, - שיינע באנגעלאוס אין נחלי אמונה ג', ספמ"ק, חדר, דעי 10עוועיל 
  - 917-627-4042פרויען אנצופירן א דעי קעמפ רופט:  2ויך געזוכט א - באנגעלאוס צו פארדינגען 
  -  ,917-653-6010באנגעלוס, שיינע שול און סווימענג פול,  20הערליכע באנגאלאו קאלאני צו פארקויפן/פארדינגען  
  -  :011-972-53-312-4907דירות צו פארדינגען פאר ל"ג בעומר, אויפן טאג, וואך, חודש, רופט 
  -  ל.מ. 917-576-3490פון דארנעשטאג ל"ג בעומר ביז נאך שבת, צוגענגליכע פרייז  בעטן) 6(בעדרום דירה  2צו פארדינגען א  

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

 201-679-5170קינעדרגארטן אגאנצן טאג און פאר כתה א' ב' פאר נאכמיטאג, דארפן קומען צו פארן,  -: געזוכט א  אסיסטענט פאר נורסערי אלפיין עיקרס
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 

 
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 
Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400 

 917-409-6756עקספעירנס און ריטעל סעליס) יאר  1(מינ. ביי די קאונטער  salesא סעלפאון סטאר אין וומס"ב זוכט א אינגערמאן פאר 
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 
 347-897-9693/  001-972-50-413-7813ספעשעל פרייזן אויף ל"ג בעומר, יצחק אייזיק בערגער רופט שוין פאר  

$$ LOANS"R"US $$ for Construction, Commercial, Hard Money call Avrum Wolf Schnitzler 347-526-6162 
LAWYER   Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080   מיר רעדן אידיש 
Teachers: FT Positions Available in Yiddish speaking Head Start Program In Willi. And BP. 

3-4  year olds - BA and Early Childhood Credits required. / 2-3 year olds - Some college coursework preferred. 
Good pay /Fringe benefits. Email resume to jobsaths@yahoo.com / fax 718-387-8586 / phone 718-732-7899 

 
Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  
718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

 347-558-8238הענדימאן עיוועל. צו לייגן טיילס, שעלוונג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, גוטע פרייזן, רופט: 
 848-525-7499רופט א בחור געזוכט צו ארבעטן פול טיים אין וויליאמסבורג מוז האבן דרייווער לייסענס, 

 347-762-0470, מיט א פריוואטע טיטשער, רופט/טעקסט word/excelקאמפיוטער  basicלערנט אייך אויס 
 845-554-3135רופט:  ,קאפעל פארגעצויגן ,א לייף גארד און camp motherיונגעל קעמפ זוכט  א 

 845-554-3135פט: רו ,געזוכט א קינדערגארטן מלמד זאל קומען צו פארן -רן ווואדב
Heimish food company is looking for an energetic CDL driver. Please call 718.456.9494 ex 355. 

  אריינבאקומען א  שיפמענט פון נייע
Sprint/Verizon phones גאר גוטע פרייזן 

Now buying Chase and Amex points. Call: 845.517.1233. Text: 845.521.5837. Email: Info@SellMyMilesNow.com 
Experience worker available to work for you on Sundays possible from home. email : workformesunday@gmail.com  

Now available: Woman with experience in bidding please email: thebidderpro@gmail.com 
  also low commercial electric  price 845-356-0969רופט גאלדבערגער  only 9.99c kwhלעקטער  mo. fixed rate 6יגע כאפט אריין מאכט יעצט ביל

  347-931-1582רופט:  6:00-7:00און פון  4:00ביז  3:00געזוכט א לייף גארד יעדע נאכמיטאג פאר א בחורים קעמפ פון 

  
  מאקסימום סעיווינגס אויף אייער עלעקטריק און געז בילסווילט איר זיכער זיין צו באקומען די 
  Energy Best Deals 646-796-8296אן אייער דאגה? רופט 

 וואס זענען ערענסט אינטערעסירט פאר גאר גרויסע רווחים. agentsנ.ב. מיר זוכן 
 


