
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò 
 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

   éëåãéùí     
â"äøä õéååàøàä ì"âñ àáà íäøáà ïàãðàì à"èéìùùî ïåéö ïáä é"ð  ÷"ë áåáàáî ø"åîãà  à"èéìùô"á 

 ä"åî ùøòä ãåãì"øá õøòî á"ñîåå é"ðøéàî ÷çöé íäøáà é"ð ä"åî åéøòöèéôù íééç òù á"ñîåå é"ð 

 ä"åîíéåáìåñ÷ééåå ìàøùé  é"ðéñðàî ïñéð äùî é"ð  ä"åî øòöèéôù íééç íäøáà  é"ðô"á 

 ä"åîïàîãòéøô óìàåå  é"ðô"á  ïîçð é"ð  ä"åî õìòåå íåçð  é"ðô"á 

 ä"åîïøòèù óìàåå ìãðòî á"ñîåå é"ð àðëù éëãøî ìàåîù é"ð ä"åî äèàø äùî  é"ðô"á 

    èëàð êàåå      
 ä"åîà÷öøéä éìúôð  

 ø"áïðçåé íééç ùèéååà÷ôòì é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááõèøàååù ùøòä äùî  é"ð405 Flushing #4-A 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ã"áàøä7:45 
 ä"åîéåìä àâøù ìà÷æçé  

   ø"áéáö äùî ïàîæééø é"ð  
ïúç  ä"åîñéåø÷ éáö 'éîçð é"ðúéáá , î"à 146 Penn 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úåçéìñ õéîìòä7:30  úéøçù8:00  
 ä"åî ìàåé ø"áãåã øéàî éøñàî é"ð  ïúç  ä"åîïàååë á÷òé é"ðî"à úéáá , 488 Bedford

 ä"åî ïøäà ø"áìàôø äùî ïàîøòëéæ é"ð ä"åî ç"åî úéáá÷àììàô ïäëä  äçîù ìàøùé  é"ð5 Lynch #6FL 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷ìàñ ñàãàä649 ãøàôãòá  úéøçù8:00  

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

ä"åî ãìòôðéøâ íäøáà é"ð íìåùî á÷òé é"ð ä"åî õèéìëàø àãåé é"ð 
  íìåàáäùî ìàåéå

ä"åî ìòññéìù äîìù é"ð äùî é"ð ä"åî ïàîàìàù íééç ìàåîù é"ð 
  íìåàáìàèðòðéèðà÷

â"äøä ïàîãòéøô ïäëä ãåã ìàåîù à"èéìùïøäà ìàôø é"ð ä"åî øòâøòá âéìòæ øùà é"ð 
  íìåàáéã-ôòìòñ - ô"á

    íéìáà íåçéð     
  (וויינבערגער)ע"ה  יוסף זאבבת  ר'  חנהעל פטירת אמם מרת  משפחת שווימעראצל 

   Ross #4-N 90יושבים בביתה בוומס"ב  יום א' ב' 
  ואח"כ שחרית 7:00סליחות       . Hayes Ct 9ומיום ג' עד יום ה' בבוקר בבית בנה מו"ה  מענדל שווימער בק"י 

 

כתב בשער הכוונת מי שיעשה פדיון נפש לו   - סגולה גדולה מהאר"י ז"ל  - חבורת מהרח"ו 
"כ והכסף יחלק בערב סוכות מובטח לו שישלים ולמשפחתו פעם א' בערב ר"ה פעם ב' ערב יוה

 917-471-1480רופט  .שנתו ויאיר מזלו כל השנה

  6.5.22#עקס.  718-480-5222. הערט א מורא'דיגע דרשה בעניני אלול וסליחות פונעם מגיד ר' פנחס דוד בונקער

ó−ë®ò èê¬òîï 

ñîñê ë"× 
î"¼¾³ 

Sep. 25 ’½ôñ 
'16  

#12-303 

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  

3:30

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל  
  בית שני - ראדני                       



 זמנים להשכרת זיצן לקראת ימים נוראים הבעל״ט -  קהל בית יוסף צבי דושינסקיא
 3473820479או על הטעל.  -. 10:30עד שעה  9:40מיום א׳ סליחות עד יום ה׳ בכל ערב משעה 

ישיבת תורת משה
 סניף ב' -מאנטריאל 

 ם הזמן האחרון להחזיר האפליקעשן:היו
347-916-1750פעקס  347-452-7302טעל 

 מוסדות
 באר יצחק

בעיר באר שבע 

:אין די ימי הרחמים והסליחות
  ק “ר וואס לערנען תורה מתוך הדחק עטה“ך מרחם אויף די תשבזייטס איי

בעיר האבותדורך שטיצען זייערע קינדערזכות אבותקויפט אייך איין א

 פאר אייער נדבה, אויסליידיגן די פישקע,
347-554-1236:  רופט שוין העסקן 

וכל הקודם זכה!!! מיט די הילף פון א חשובע נדבן איז ערמעגליך געווארן געציילטע טיקעטס אויף 
 646-647-0985רופט  .699$פאר די פרייז פון  אומאן ראש השנה

 אויב ווילט איר העלפן אידן קומען ר"ה אויף אומאן דאן רופט די אויבערדערמאנטע נומבער אכטונג חשובע נדבנים

ים און א גאנץ (פאר ימים נוראצוזאמשטעלן א מנין מודעה רבה!! מיר ווילן בעזהשי"ת 
אין די גרעסערע בתי  ]עיר קאנדישען[קעלט פארטראגן נישט די  וועלכעפאר די יאר) 

 718-387-1986פאר אינטערסיטע ביטע רופן  .מדרשים

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





 

 −ëþ−ë® ë”þ −ñ³õò  −îëêñ ð"ëê ñ"®ï êþêš -  −"ëí ð×ò - ð"òþ³  
 −ëþñêîô¾  êš½ëþðò½×ñê ±"ôîð ñ"®ï ¾¬−îîêñ¼šòê− - î"òþ³  
−ëþ ½ìòõ ë”þ ðîð ö³ò  š®ò−š ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ (ê®îîêñð−¾) - ê"½þ³   
 −ëþ−×ðþô ëîð ë” þšì®− ê¾îï óñî¾ô  ñîõ−−¬½îòþîíô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ -  íþí¬ñ þîë−ì ½"ìô - þ³ è"½  
−ëþ ëîð þ×¾− þ¼ë ë [¼¾¬þ¼ë]”þ −×ðþô )þêô¬ê½ô ñ"®ï þ¼õ−−ñ (êòþîëðò - î"½þ³    
 −ëþë−−ñ ’−þê  þ"ëëêï öþíê  −ïèñê -  ¼îîêïðò¼− ð"ëê -  þðò½×ñê −ð−½ì −ñîðèô - ë"¼þ³  
 −ëþñê−þëè ë” þ¼¾îí−  ïðêñ ð"ëêþ ñ"®ï ñêè¼½ −îñí -  ïðêñô ô"ìêþ ö³ì - ë"¼þ³  
−ëþ í¾ô óíþëê ë”þ ô¼ñêîò  ¼¾õ½êþ ,ïþîëð¼¾õô ñ"®ï- ì"¼þ³ 

 −ëþšì®− ëš¼− μñô−ñê ë” þ½ìòõ ) ëîò−ð×ê½ô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ (š®ò−š - ì"®þ³  
 ----------------  

 −ëþóíþëê  −òêðêñš−õ¾−õ ð"ëê ñ"®ï ½−îþ¬¾ −îñí - ¾"³  
 −ëþþ−êô ë” þö½−ò  þêîîèòîê ±"ôîð ñ"®ï ê−−ñë - ¾"³  
 −ëþ öî−®òë μîþëþ"ë  −×ðþôîî¬ öôîê ,ëê−îñô ñ"®ï −š½þ¼ -  í"¾³  

 öèþêô èê¬òêô- ñîñê è"×  

 −ëþëš¼−  þ"ëöòìñê  êšêþšô ñ"®ï -  ì"ëí ö³ì - ê"õ¾  
 −ëþþï¼ñê  þ"ëμîòì óíþëê  èêþõ −ô×ìô ñ"®ï þ¼ñî¾¬ñê - ®"¾  
 −ëþí¾ô  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï ðñêèò¼þêš -  êšêþšô ¹−þì ñ"þ ö³ì - ¬"³ 

 −ëþþï¼−ñê ë”þ ñðò¼ô óìòô èò¼¬¾ö¼ -³î−ñèþô  êñêôëîñ ð"ëê ñ"®ï - óîñ¾ þ¾í ñ¾ îò−šï  - î"ò³  
 −ëþþ−êô í¾ô  þ"ëöôñï ñê−³îš− ) êñ¾−ô¼þõ ,ñ−ôîþëîð ð"ëê ñ"®ï −îñí (¾¬−ëíêþð -  î"š³
 −ëþí¾ô  êšêþš −òîêèô ñ"®ï ö−þêš - ¬"½š³  
−ëþ ñêþ¾− ë”þ šì®− −îñ  ëîš−õô ñ"®ï þ¼è−ðôþêëþð (−îñ ³¾îðš) - ì"¼š³   
−ëþ −þîê ë [¹þ¾í]”þ ½ìòõ  š½−ñþ¼¬½ô ñ"®ï -  ¾îðš −þôê ½"ìô -  î"õš³  
 −ëþó−−ì ë” þ¹½î−  ¾−ñêšô ñ"®ï öí×í -  ³îš−õ½í ½þ¬òîš/ì"íî®š ñ¼ë −ìê - õ"š³  
 −ëþëêï í¾ô ë” þë−−ñ ’−þê  êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï ±−¾õ−ñ (š½ò−õ) - ð"®š³  
−ëþ ’−þô¾  êšò−ôêšô ñ"®ï þ¼ñš−¬¾ -  ê"¼îòí þ−ôñ³-   
 −ëþ¹½î− ëêï ë” þðîð ) ñ"®ï óê¬¾þëñí (ëîòê¾š -  ëîèêñèô ô"ôþ ö³ì -  ì"ðí ð×ò - ò"þ³ 
−ëþ þ¬ñê ¹½î− ë”þ −×ðþô ö−−¬¾õ¼ −îñí  öêþ−ïîê ð"ëê ñ"®ï -  ¹½î− −ïòè ½"ìô - ¬"òþ³  
 −ëþíðîí− ë”þ ¹½î−  −š½ò−ïþëêð ð"ëê ñ"®ï ±þ¼í −îñí -  íðîí− ³ìòô ³"î¾ ½"ìô - è"®þ³ 
 −ëþíôñ¾ þ−êô  þ"ëêþ¾−ë−−ñ ñ  ë¼−−ñîš−ò ð"ëê ñ"®ï −š½îîêòê− −îñí -  ¾"þíô −ð−½ì −ñîðèô - è"®þ³  
 −ëþþï¼−ñê þ¬ñê ë” þöþíê  ¾¬−−ëô ñ"®ï ±−îîþîí - ï"®þ³  

 ----------------  
−ëþ  ñêñ®ë í¾ôë”þ þ³ñê ë−−ñ ’−þê íðîí− ®ï þîèô" ð"−í ñ - è"¾³  
−ëþ óìòô šì®− ë”þ −ë® ñêîô¾  þðò½×ñêô ñ"®ï þ¼è−®òêð - ô šì®− ³ð−š¼ ½"ì - è"¾³  
 −ëþí¾ô  þ"ëšì®− ðîð  êîî−¾þîê ±"ôîð ñ"®ï þ¼èþ¼ë®þ¼îî - ð"¾³ 

å øòèòå  èê¬òîï è−òîï ∞55-∞74      èê¬òêô è−òîï ∞54-∞72         èê¬½ò−ð è−òîï ∞66-∞72  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

  718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

  מאת הרה"ח ר' יצחק נאה ז"ל מלא מוסר ויר"ש ומד"ט במחיר מיוחד עד יוה"ק אצל תלפיות. "ויזרע יצחק"לקראת הימים נוראים יש שוב להשיג הספר 

 646-939-6232ה פעקעלעך פאר אייער ביהמ"ד) (באשטעלט שוין שיינע שמחת תור וואכנאכט, אויפרוף, -צו באשטעלן שיינע פעקעלעך  - מזל טוב פעקעלעך 
  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
 נעמונג?ווארט איר אויף א ישועה? ווילט איר זעהן הצלחה און אייער אונטער

  הרה"ק מריבניץצום ציון פון  -א ת"ח ובנם של קדושים  -רופט אייער פרעזענדליכע שליח 
  929-287-0159ווי מען זעהט וואונדערליכע ישועות  זצוק"ל

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

  kolvossmonsey@gmail 347-675-2966רופט  : חתן כלה מחזורים, אנטיק, לעידער, קינדער מחזורים, שו"ע ש"ס ומתנות.כל בו ספרים מתנות צענטער

 845-570-2905ספעציעל פרייז פאר גאנצע משפחה. רופט מרת פריעדמאן  - $ א נאמען, 30 - ן הרע מאכט אייך ריין אויך פון עי - תכלה שנה וקללותיה
  347-242-8632 מכון בדיקת מזוזות וקביעתןקובע זיין מזוזות פראפעשיאנאל כהלכה.  -בודק זיין  - אראפנעמען  חודש אלול!

 845-492-1502. פארטאגס, גרייט צו באצאלן 6:00 -  5:00געזוכט א קאר רייד יעדען טאג פון ווס"ב קיין ק"י בערך 
  347-263-2019רופט:  .א פרויען זיץ אין ביהמ"ד הגדול קיט"ל ראדניצו פארדינגען/פארקויפן  

 לאזט מעס. 917-946-5388אין א היימישע ת"ת אין וומס"ב.  5:50- 4:35געווארן עוויל. positionענגליש טיטשער 
ויפן מיר פארק !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
  347-385-4817אינגערמאן איז גרייט צו לערנען מיט אייער בחור בין הזמנים, קליימער געגנט, רופט/טעקסט 

  347-461-7867 :רופט .ר, גוט באצאלטמוסד אין וומס"ב זוכט א כיתה ח' ענגליש טיטושע
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

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

ë"½ôîî -   ל.מ. 929-324-0694רומיגע אפיס צו פארדינגען, אויף סקילמאן, . רופט:  4הערליכע 
ë"½ôîî -  845-587-0560חדשים, רופט  6בעדרום פירנישד דירה , מיט דייניג רום, פאר  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  א שיינע בעיסמענט אפיס ספעיס מיט פענסטערס, צו פארדינגעןprivate entrance ,347-542-9877, 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 .פאר א סוכה, סקילמאן געיגענטבעדרום דירה מיט א פארטש  1א הערליכע שיינע ליכטיגע ברענד נייע 
ë"½ôîî -  718-624-6472/347-743-6256בעדרום דירה מיט א פארטש ,אין די  פען/לי געיגענט,  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  בעדרום דירה אויף  2צו פארדינגען אVernon (Nostrand/Marcy)  ,914-315-4061געפעינט און געסקרעיפט, גרייט אריינצומופן 
ë"½ôîî -  צו פארדינגען אBrand new  1 929-297-2507 .בעדרום דירה מיט גרויסע דייניג רום, סקילמאן 
ë"½ôîî -  347-762-4215   .בעדרום בעיסמענט דירה, געאייגענט פאר חתן כלה, אדער אפיס 1צו פארדינגען א

ë"½ôîî -  845-216-8244 .בעדרום דירה פאר ר"ה/שמחת תורה, מארסי פענן געגנט 2געזוכט צו דינגען  

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
−ëþ μîþë  íëî¬þîšô ñ"®ï -  ¹"−þí ð−ôñ³- î"õ³³ ê"ð  
−ëþ ëš¼− ë”þ í¾ô ñ"è½  ë ô"þ ñ"®ï ö−ñîôê®ò¼èêô  - ïò×¾ê −èíòô −ëê  - ñ"−þíô ³"î¾ ½"ìô  - ï"õš     

 −ëþëš¼− ë” þñêþ¾−  èêþõô ñ"®ï −îñ ³−ëñ -  −îñ ³−ëñ −"þíô ³"î¾ ½"ìô - î"®¾  
 −ëþì½õ ë” þíòšñê  êòî¬ñê −ô×ìô ñ"®ï -  êðîþë ê"þ ð−ôñ³ -  ì½õ öš³ ½"ìô - è"š³  
−ëþ íôñ¾ ë”þ  ¹ñêîî ö−ô−òë ëî¾¬ò−õ ð"ëê ñ"®ï þ¼ò×êë -  íôñ¾ ñíš− ½"ìô - ê"×š³  
−ëþ öòìñê ë”þ ñêîô¾ ñ−îîòï  ñ"®ï −ïò×¾ê è−®òêð ð"ëê-  íþí¬ −þð½ ½"ìô- ô"š³   

 −ëþ¾−òêô  ¾¬−þï¼ô ±"ôîð ñ"®ï −îñí - ë"®š³  
−ëþ ¹ñêîî ö−ô−òë ë”þ −ë®  ëîëñô ñ"®ï óîñëòí¼¾-  š½−ñ¼þ¬½ô ê"þ ð−ôñ³ - −"þ³   

 −ëþ¹ñêîî ëêï ë” þ¾þ−í "®ï ±"× [ð−½ì] êšêþš ð"ëêþ ñ -   
 −ëþ¼¾îí− öþíê óìòô  þ"ëíðîí−  ö³ò ’þ î−ìê ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï þ¼ñðê -  ïòê® −ð−½ìô - î"ñþ³  
 −ëþ¹½î−  −ñîõ−þ¬½îê −ô×ìô ñ"®ï −òôò - ï"ñþ³  

 

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:35
íôìí ±ò6:47

¾"þš öôï ¹î½9:10
ê"þè9:46
íñõ³ öôï ¹î½10:22
ê"þè10:46

³î®ì12:47
íñîðè íìòô1:23
íò¬š íìòô4:59

í¼−š¾6:47
³"þ7:59
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  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



ë"½ôîî - !זוכט איר צו דינגען/פארדינגען אפיס ספעיס?  -  אפיסעסCall your #1 office Broker ARG 718-852-8981 
ë"½ôîî -  646-741-8338 .ראדלידזש געיגענטן/נבעדרום דירה פאר ראש השנה אין די פע 2-3 געזוכט צו דינגן א 
ë"½ôîî -   646-600-8426, טעקסט  8נישט סעק.  ,בעדרום דירה 2צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  718-810-0034 .ונגעלייט, גרייט שיין צו באצאלןי 25געזוכט צו דינגען א פלאץ פאר שבתים פאר א קבוצה פון בערך 
ë"½ôîî -  646-462-1595בעדרום דירה צו פארדינגען, בעדפארד מורטל, רופט  1גרויסע 
ë"½ôîî - 917-282-7715רופט  .געזוכט צו דינגען א דירה מיט א סוכה פאר די ערשטע טעג און חוה"מ 
ë"½ôîî - 5000 s.f. office/warehouse for rent, Call/Text: 917-805-7879 Brooklyn Management 
ë"½ôîî - Prime basement retail space for rent. Please call 718-599-1739 
ë"½ôîî - 1000/2000 s.f. retail space available, Broadway/Gerry. 347-985-0020 
ë"½ôîî - Doctor looking to rent or sublease 750 - 1500 s.f. office space. Please call: 516-423-2040 

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. 

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

 −½òêô-  אויף  )1 - דאנייע שיינע קאנ 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 apt .845-641-6331. + גאראדזש און בעיסמענט

 −½òêô-  71בעדרום קאנדא,  4הערליכע Bates Dr. ,-  347-693-3397רופט זושא פעדער בראוקער  -שנעלע דיעל 
 −½òêô-  צו פארקויפן א שיינע גרויסעtown house   ,845-662-0083ס"פ א שטאק. כמעט גרייט אריינצומופן.  1350מיט דירה אונטן  

 −½òêô-  845-538-6293רומיגע דירה, גוטע געגנט, רופט  5צו פארקויפן א ליכטיגע 
 −½òêô- 347-762-4215בעדרום דירה. רופט:  3 עצו פארדינגען א הערליכ

 −½òêô-  בעדרום דירה מיט א סוכה צו פארדינגען פון שבת פאר יו"כ ביז נאך סוכות.  3אBluefield  .347-683-6844געיגנט 
−½òêô  - שע דיוועלפמענט, 'יס.פ זייער נידריגע טעקס,. אין א נייע חסיד 1800הערליכע דירות  !מציאה רבה

  .לאזט מעס 845-357-0888, רופט: K350$ מינוט מיט א קאר פון צענטער מאנסי, פרייז 5
 −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 

Spring Valley - Beautiful 3 bedroom apt full windows all around, 2 full bath & laundry room, Collins Ave. 347-762-4215 

Spring Valley - New listing - Open house today 1-4, - 3 Nancy Ln.- New construction, still time to pick paint color. 845-662-2884 

Chestnut Ridge - 4 bed, 3 Bath, 2600 s”f, with in ground pool, Open House Sun 9/25 from 1 - 4pm, 22 Pine Knoll Ct. 
Chestnut Ridge - Colonial updated house, 4 bedrooms 2 ½ Bath, 2200 s”f, large and enclosed deck, over half acre lot. 
 For your RE needs in the area Call Tirtza Beer - Realty Teams, Office: 845-364-0007 Cell: 845-548-2325  - she’s the one to call! 

−"š -  רומיגע דירה, פסח קאך,  6צו פארקויפן אcentral A/C845-662-5285 ., גוטע געיגענט, גוטע פרייז 
èþîëèò−ôîñë -  דערvilla   25%, בעטן אלעס צוגעשטעלט, בעט געוואנט, עסצייג אד"ג , 30איז עוועל. פאר שבתים און ימים טובים off  .845-428-5632  

èþîë½ñêõ -  בעדרום הויז  7- 6צו פארקויפן א גרויסעlake front אריינגעבויטע סוכה, נעבן ישיבה סאוט פאלסבורג ,email: lfl25120@gmail.com 
ó−ñ¾îþ− -  011-972-52-712-2524וואכן (בית ישראל און גאולה געגענט) אלע באקוועמליכקייטן,  - הערליכע פריש געבויטע דירות אויף טעג    email: 22523@okmail.co.il 

 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 

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

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

 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 
א היימישער יונגערמאן גרייט אייך  פארט איר קיין ארץ ישראל אויף מקומות הקדושים אדער אויף יום טוב?

קדושים, ירושלים, גליל. ווי אויך צו אלע רבי'ס און מקובלים. ווי ארומצונעמען אין גאנץ ארץ ישראל אויף אלע מקומות ה
 011-972-52-6718110/  011-972-54-8420087. )קערעסטירע חבריא(-  יצחק וואלףאויך צו ר' דוד אבוחצירא אין נהריא. 

 646-773-0777רופט:  שן)(רעזשיסטער און מענעדזגעזוכט א טויגליכע ארבייטער צו ארבייטן אין א פרוכט סטאר אין וומס"ב 
 Worldwide SIM Cards & Cellphone Rental. unlimited plan also avail. 718-218-5000  - יוראפ /ארץ ישראל אדער סיי ווי

מיט א  CDLא היימישע קאמפעני מיט גאר גוטע צאלונגען און באדינונגען צאלט יעצט אויס זיך צו לערנען 
  917-560-0247רופט: ועט אי"ה קענען מאכן פרנסה בדרך כבוד. היימישע טיטשער, ווי איר ו

 347-941-7223רופט  .ביינאכט 10:00מיטאג ביז  12:00געזוכט א בחור מיט לייסענס פון 



   Clip&Save 347-565-4408ל.מ.  bestsupplements4u2@gmail.comווייטעמינען און נאך, ביי פראפעשינעלס:  SP™ סטענדערד פראסעס סעיוו:&קליפ

 347-470-5907רופט:  .איז עוועיל. פאר נאכט שעה'ן basic computer knowledgeאינגערמאן מיט 
Mail box rental – 100A Broadway – 347-309-5554 

 718-809-8343רופט  .סוכה Legoצו פארקויפן א 

 

 

 


