
         
  

 
 
   

 
   

   

   

   

 1415 -359- 917Shauly’s   

  252 Hayward 1st fl. 
8:00  

  54 Middleton  
8:00  

   יתקיים היום כרגיל1:30השיעור בשעה  -ט "הבעל'  יתחילו ביום אהשיעורי תורה לפני צהרים - ל ראדני"ד הגדול דקיט"ביהמ
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 טמאר אס'כרון יואל דישיבה גדולה ז
  לקראת זמן הקיץ הבא עלינו לטובה שאנו נכנסים לבנין חדש ומפואר כולל חדרי

  ,להנאת ולהרחבת דעת התלמידים ברחניות ובגשמיות ,ועוד ,שינה ,אוכל ,לימוד
  .אנו מוכנים לקבל עוד מספר בחורי חמד

 347-243-7275ליותר הפרטים נא להתקשר אל הראש הישיבה 

 

   




Apr. 11  
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#6-158  

 

Fax: 718-384-4631 
 



 

אפילו ', וכד, ספרים/ספרים שענק, בימה/עמודים, סעיף/ ארון קודש ,בענק/בענקלעך ,א חשובע ישיבה נוטיגט זיך און טישן
 ! ולמצוה גדולה יחשב,718-208-9374 :אויב איר זענט וויליג אוועק צוגעבן איינע פון די זאכן לשם מצוה רופט. גענוצטע

מען וועט לערנען  מ"דעם דינסטאג תזוה "התחלות הזמן אי -   הלכתא דיומאחבורת מתמידים ללימוד  
 347-385-5658 ,וכל הקודם זכה.  געציילטע פלעצער עיוויל,ברכות תפילה און נאך אנדערע הלכות נאך' הל

   שויקרית קא     
  פון, נייע הערליכע דירות 16ה "עס בויעט זיך בע - בשורה טובה ומשמחת

 2300פ בעיסמענט" ס200+ פ " ס,   

   250,000$ פאר די שטוינענדע פרייז פון בלויז
 נאר ערענסטע פאראינטערסירטע זיך מעלדן   718-299-1699: צו. טעל ,סע אדר,פעקסט אייער נאמען    

 
  718-475-3916 , פאראינטרעסירטע ביטע פעקסט קלארע רעזמי,א"ת זוכט א סגן מנהל פאר תשע"חסידישע ת

 845-325-8931: ביטע רופט ,May 30ז סיון "נטאג שלח יוס ז"ל בית רחל אין וומליבעעיגעווארען עוו
 347-831-2799: רופט 9:30ן ו א6:30אינגערמאן גרייט צו לערנען מיט אייער קינד אין די צופרי שעות אדער פארנאכט צווישן 

  718-237-1512:  רופט,pass your road test or just don't pay for it :ס דרייווינג סקול ספעשיל'פאללמאן
 917-416-4548:  רופט ,ב זוכט א באס דרווייער"היימישע מוסד אין וומס

  917-817-0185ם "א סופר סת"יהושע עקשטיין שליט' י ר" נבדק עRodney St 152  ד הגדול" ביהמ  איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד-  בדיקת תפילין בו ביום
 - Luxury Apt 2000 S.F. for sale 4 Large Bed 3 bath, Jacuzzi, Granite Kitchen, Appliances, Bedford Park 835K  2LEFT 347-203-1460 
 -  347-731-7818 ,טרופ געיגנט, גרייט שוין אריינצומופן, פארטש, געסקרעפט,  געפעינט, רומיגע דירה צו פארדינגען4הערליכע 
 -  917-685-5221:  רופט,2500$ , יאר2 צו פארדינגען פאר .בעדרום אפט 4שיינע 
 -  718-522-2944 :רופט ,מארסי/ליע ,וואלאבאוט ,בעדרום בעסמענט דירה צו פארדינגען½  2נייע  
 - Luxury condos for sale, Dushinsky on Wallbout 1600-2250 s.f. also now avil phase #2 on flushing excellent prices 347-564-8480  
 -  בעדרום דירה פאר ביז4 - 3געזוכט צו דינגען א פורנישד  Jun. 10 , 646-867-2046 :רופט  
 - 3 $372  1600 בעדרום אן פענסטער 1 דירה .בעד wallabout (bet.  Harrison Throop)   Open House 3:30-4:30  

 - 146   כע אפיסעס צו פארדינגעןהערלי Spencer St   917-560-0353  
 Open House Today 1-2 - רום דירה אויף בעד2 מציאה רבהSanford st לעבן די סקול נישט אויפגעפיקסט ,  

  347-578-5948  מעןון ק'רופט פאר,  אז איר פיקסט עס אויףעראדער פאר ביליג, אויב מיר פיקסען עס אויף$ 1450 
 -  סענטראל , רומיגע דירה צו פארדינגען6הערליכע נייע a/c 1750 און אסאך עקסטערס $neg.  845-356-0717  

 - לאזט מעסידש845-662-5753 : רופט, רומיגע דירה5הערליכע טאפ פלאהר  צו פארקויפן א  
 -  718-852-8573: ט רופ',טיטשער'און ' רבי' פאר דעי קעמפ פאר פאלקעס ווערט געזוכט א  

 - 2718-852-8573  , גראסרי, מקוה, נאנט צו שוהל, קאלני.נגאון שיינע בא. עוועיל .נג בא. בעד3  און  
 -  917-569-4751:  רופט, בעדרום באנגעלאוס עווליבעיל פאר א גאנץ זומער2עטליכע 
 - 347-722-6770 : רופט, מיידלעך200קאנטרי פאר ארום ן א יגעזוכט א העד טיטשער א  

Hunter - 321 : רופט,היימישע אינגעל קעמפ זוכט א עקספיריענסד קעכער אויפן גאנצן זומער x 718-636-1405  
 718-594-5446:  רופט,פרוי פאר די זוממער/ היימישע חסידישע אינגעל קעמפ זוכט א קעכער מאן 

 - 011-972-4-698-9658 )גאנץ יאר און א(ג בעומר "י צו פארדינגען אויף ל" ריינע דירות אין מירון נעבן די ציון פון רשבהערליכע שיינע
Tri State Sewer -  וואנעס- סינקס  -מיר שטאפען אויף טוילעטס  - sewer mains718-783-1000:  רופט,ג.ד. א 

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400 
Lifeguard Training, WSI, LTI & Swimming Lessons Programs Refreshers welcome 347-267-8143 Yisroel Brody, Director 

וואס איר וועט זיך שפארן   מאכט חתונה די קינדער מיט אייער געלט ,שטאפטס נישט די באנקס קעשענע
 loan modification - Call NFP  718-977-5555, אדורך מאכן 

 718-875-1113 : רופט, קלאסCPR & First Aidא  "היינט" ה זיין"עס וועט אי
Are you getting your share of the stimulus? do a loan modification and save thousands yearly,  718-977-5555 
delete foreclosure & judgments from u credit call today for free consultation 718-874-9800 

Unlimited Talk & Text -  חודש אלעס אריינגערעכנטא  $ 38.99די שטארקע ווערייזאן סערוויס פאר בלויז  , 
  אויך האבן מיר א גרויסע אויסוואהל פון נייע ווערייזאן פאונס פאר ביליגע פרייזן

 THE WIRELESS EXPERT 347-834-2931                            -   6:00 -  1:30ן 'שעה  

   ן דאטוםיטויש א  - דור ישרים טעסט דרייוו
 2:00 - 1:00 פון  קעיפ117 ד"מ און ספינקא ביהמ"מאנטאג תזומארגן די טעסט וועט פארקומען 

: איינס פון די בענקהאט איר א מארטגעדזש ביי  
PNC, National City, Bank of America, Ocwen, Sun Trust, Citi, US Bank, Chase? 

. העלפןה" בע מיר קענען אייך,פערטסס עק היימישער רופט שוין די,אויב יא  
718-534-7377                                         free consultation 

 

  
 

    

  חק לישראל מפעל החק לימוד
212-444-9955 

    7077-841-7187קול אבותינו         הלהצלת בתי חיים באירופה   
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  חברת מספקי מזון
718-907-1950 


