
òíìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×ê 
 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

�����������������    èëàð êàåå    �����������������  

 ä"åî ìãðòî íçðî ø"á ìéîòì øùàïàîøòáéì é"ð  
ç"åî úéáá ä"åî õ"ë íåìù øåãâéáà é"ð 263 Classon #4-J  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ì"èé÷ úéøçù ìèøåî8:00  

 ä"åî ìàðúð ø"áéðéñ ñééåå é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááçâðéøäòî ñçðô íéé  é"ð263 Rutledge  

ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ìåãâä  õéðæéåå -  éñðàî úéøçù8:15  

 ä"åî àâøù ìà÷æçé ø"á àãåé (ïôøòååèðà)ïééèù é"ð  
ïúç  ä"åîùèéååàáà÷àé ìøòá é"ðéúéáá , 80 Ross #1-J  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøá øòôåä øàåôîä10:00  

 9:30בשעה  - בביהמ"ד קהלת יעקב פאפא  -שליט"א  סיני מלוביצקי ע"י הרה"ג - מה ידידות מנוחתך -היום  -   אירגון שיעורי תורה

   ñãééôéñàì÷ -     éãïèàèìåæòø òèñ÷øòèù 

 347-587-0906כמובא בתש' אבני צדק אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חמשי תורה און אייער נייע דירה 

  718-930-4478ווילט איר האבן א ערנסטע שיעור קבוע בכל יום מיט א ת"ח און איר קענט זיך ערלויבן צו באצאלן רופט 

 845-262-0551פאר כתה א' אין וומס"ב פאר קומענדיגע וואך, רופט:  substituteעס ווערט געזוכט א 

 718-889-2185זוכט א ירא״ש עקספיריענס ש״ץ פאר מוספים, גוט באצהלט, ביטע פעקסט צו מתפללים  150ביהמ״ד אין וומס״ב פון 

 לאזט מעס. 718-875-2351א מוסד אין וומס"ב זוכט א כתה ה' מלמד פאר קומענדיגע יאר תשע"ה, רופט: 

 917-246-8222איז גרייט אייך צו דרייוון פאר אלע אייערע לאנג דיסטענס טריפס,  minivanא היימישער יונגערמאן מיט א נייע  -  בדרך

 free delivery ,347-457-9384צוליב מופן, גוטע קאנדישאן, גוטע פרייז,  .Frigidaire front loader washer dryer, 27 inצו פארקויפן א 

Electrician - ,347-742-1215רופט אייזיק זעלצער:  מיר נעמען אן אלע ערליי עלעקטריק ארבייט  
 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,
  917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 

Office/work space for rent, (between Williamsburg & BP) on 44th St & 3d Ave. -  very private, 400 sf and 800 sf. Bright space, 

High ceiling, exposed bricks, exposed ceiling beams, separate h/c units. Call from 10:00 -5:30  718-486-2444 #201 
ë"½ôîî  - Office for rent, 800 s.f. park/spencer area, newly renovated, call 718-599-5569 

ë"½ôîî  -  718-388-8450בעדרום'ס, אדער א הויז, אין אלט וומס"ב, פאר קעש,  3געזוכט צו קויפן א דירה מינימום 

ë"½ôîî  -  ,347-642-2393א טיש אין א אפיס צו פארדינגען פאר שטילע ארבייט, סופרות פארגעצויגן, ראטלידזש געיגנט 

ë"½ôîî  -  לאזט מעס. 718-975-3303ס"פ, דארף צאלן חלק פאראויס,  1800יאר,  1בעדרום דירה צו פארדינגען פאר  3א 

ë"½ôîî  - 225$ ,פריוואטע אפיס אין געגנט צו פארדינגען util. & JNET include    347-915-5350 

−½òêô  - בעדרומ'ס,  5פלאהר'ס + בעיסמענט,  2 ,צו פארדינגען נייע גראונד פל. דירהParkview/Maple :347-362-0489, רופט 

−"š  -  א שיינע דירה עוועיליבעל אויףHayes Ct  (געאייגענט פאר א קאפל)845-500-3780שטאג ראה ביז נאך שבת שופטים, רנעפון דא  

½ñ−š½¬¼š -  ,917-627-8226נאכטמאל, און שבת'דיגע מאכלים, אויך מעגליך וועכענטליך, געציילטע באנג. נאך עוועיל. סערווירט פרישטיג, מיטאג 

½ñ−š½¬¼š -  718-486-3861 ,בעדרום הויז, גרויסע סוכה, הערליכע גראונד, צו פארדינגען פאר סוכות 10הערליכע נייע גרויסע  

 Sewer Tri State  -  וואנעס - סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס- sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג 

Williamsburg deli looking for a good cook, full or part time. Flexible hours, great pay, 814-876-5430 leave detailed mess. 

 718-812-4125, גוט באצאלט,  manager זיין א צוא אייז קרים סטאר אין וומס"ב זוכט א אינגערמאן 

 לאזט מעס. 718-878-3101א גראסערי אין וומס"ב זוכט א ארבייטער, גוט באצאלט, רופט: 

 please email your resume or info to ybpackaging@gmail.comז מענעדשער, יוגעזוכט א עקספיריענס ווערה

 Email Resume :clothingstorejob@gmail.com, גרומסבאאין א געשעפט אין וויליעס ווערט געזוכט א סעילסמאן 

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

 ,billingצו טוהן  phone & communication skillsאפיס אין וומס"ב זוכט א יונגע יונגערמאן מיט גוטע 

collection, & costumer service  :אימיעל צו  ,shipforless1040@gmail.com  :908-718-1736אדער רופט 

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

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

 

קלאס הייבט  -פערמיט  CDLטעג?! איר קענט באקומען א  30ווילט איר אויך האבן פרנסה אין ווייניגער ווי 
 718עקס.  877-236-4235מענטשן! רופט שוין  2זיך אן די וואך! ספעשעל געבליבן פאר נאך 

 

 −ëþí¾ô  šêðêþêíô ñ"®ï ¾−ñï−−ô -  ¾ïðêñô öîêèí ¾−ñï−−ô ì"êþ −ëê - í"þ³  

 −ëþþîðè−ëê šì®− í¾ô ë” þ ñêîô¾ ëêñš¾ ð"ëê ñ"®ï -  ó−òîô−þ ½ðþõ ½"ìô - í"×þ³  

 −ëþ−×ðþô ë” þñ×−ô ñê−ì−  ñ"®ï (êòþêôêš) -  ¾¬ê¾¬îëô ï"êþ ö³ì - ï"×þ³  

 −ëþ¾−þ¼ë ëîð ë” þ¾þ−í −ë®  ïþîëð¾õô ñ"®ï èþ¼ëò−−îî -  ¾ëð µñí ½"ìô- è"ñþ³  

 −ëþñê−ì− í¾ô ]±þêîî¾ [ñ×−ô - ñ"®ï þ¼ðêôñê½ -  ì"ðí −ð−½ì −ñîðèô -  ëš¼−ñ ³ôêí −ëê- ë"ôþ³  

 −ëþóíþëê ðîð ë”þ þ−êô −ë® )(¾"êõ³ öë  ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ öí×í -  ðîð ñðèô ½"ìô - í"ôþ³  

 −ëþëêï ó−−ì  (šñêîî½ ’õ) −š¾−ï−õê¾ ð"ëê ñ"®ï þ¼è−þš - è"½þ³  

 −ëþµñô−ñê −ë® ë”þ  í¾ô ¹½î− êšêþš −òîêèô ñ"®ï þ¼×−−¬ -  íšïìí ð−/íþï¼ −þ¼¾ ½"ìô - õ"þ³  
 --------------  

−ëþ ñêþ¾− ëš¼− ë”þ ±þõ ó−−ì −š½ë−−òš ñ"®ï êñõ−−¬½ô  - ëš¼− ³îñíš ½"ìô - í"ô¾³        

 µêîî¬−ô– ëê ð"×  
 −ëþ’−þê ë−−ñ ë” þ¼¾îí−  êšêþšô ñ"®ï (íôñ¾ −ò−èô) [¹−þì] - ð"×³  

 −ëþ¹½î− ë” þíðîí−  −š−òêñê½ −ô×ìô ñ"®ï îëîš -  ¹½î− ³þîõ öë ½"ìô - è"×š³  

 −ëþö³ò ¼¬ò ë” þö³òîí−  ñ"®ï ±−¾ë−−ê (−³ñõí)- ¬"ôš³ 

 −ëþí¾ô ë” þþï¼−ñê  ðêô .í ð"ëê ñ"®ï ñíêîî (ö−®−õ¾îê) - ¬"òš³ 

 −ëþó−þõê öôñï ë”þ óìòô ¾−òêô  ðêþëô ñ"®ï ³î−ñèþô -  ó−þõê í¬ô ½"ìô - ì"õš³   
 −ëþöþíê ë” þ¼¬ò ö³ò  −ñîîêë¼þ¬ô ñ"®ï ö−þõñ−−í -  öîþê íòìô ½"ìô - ê"þ³  

 −ëþóíþëê ë” þóîñ¾  µêëò¼šêñ ð"ëê ñ"®ï öêôñîê -  óíþëê ³−ë ³"î¾ ½"ìô - ¬"þ³  

 −ëþë−−ñ ¼¬ò  ê¾þêîî −ð−½ìô ñ"®ï þ¼ò−−ñš -  êñê−ëô ¾−þ¼ë ’þ −ð−½ìô -   

 −ëþ¾þ−í −ë® (−ò¾í) ë”þ ’−þô¾ ) ¬½êô ð"ëê ñ"®ï þ¼ñš−¬¾ (êšò−ôêš - è"ñþ³  

 −ëþ¹½î− ëš¼− ë”þ ñðò¼ô óìòô  ëîèêñèô ñ"®ï ö−ëîþ - è"ñþ³  

 −ëþëš¼−  êòêíê− ð"ëê ñ"®ï þ¼è−ò−−þ - ¬"ôþ³  

 −ëþöôñï þîê−ò¾ ë” þí¾ô  ±êñ½−îî½ ð"ëê ñ"®ï ½¼ò−õ - è"½þ³  

 −ëþðîð ë”þ −ë® ñêþ¾−  ëî¾¬−ðþêëô ñ"®ï èþ¼ëò¼¬þîê -  ðîðñ íñí³ ½"ìô -  ¼"þ³  
 −ëþ−ë® í¾ô ë”þ š−ï−−ê šì®−  ¬½¼õ−−ò ð"ëê ñ"®ï öêôð¼−þõ -  ¬"î−ñ íò×í ½"ìô - è"®þ³  

 −ëþóîñ¾ ë”þ ðîð  −îñ½êîîô ñ"®ï ö−þõñ−−í - ¬"®þ³  
 --------------  

 −ëþ½ìòõ ¾¬êô ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò¼¬×−ñ - ó−ñ¾îþ− - è"¾³ 

å øòèòå  èê¬½ò−ð è−òîï ∞66-∞82�            µêîî¬−ô è−òîï ∞67-∞82�            èê¬¾þ¼òêð öè¼þ µ−ñè¼ô ∞67-∞80 

"×è ëê  

¾³"¼ð 
Aug. 19 ’½ôñ 

'14  

#10-279  

 

èê¬½ò−ð íêþ  

âøåáñîàéìéåå-  :ñìé÷ñèò÷718-384-4190 Fax: 718-384-4631  
            ô"á - øåáéöä çåì         �         éñðàî -        øåáéöä ìå÷�         úéø÷ìàåé  

            718-303-4300                   845-425-1313                845-662-3137      
  

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 4:58 
íôìí ±ò 6:10 

¾"þš öôï ¹î½ 8:58 
ê"þè 9:34 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:18 
ê"þè 10:42 

³î®ì 12:59 
íñîðè íìòô 1:40 
íò¬š íìòô 5:40 

í¼−š¾ 7:48 
³"þ 9:01 

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

/ïéèéâøéæð 

  כג.  יז: כט: לג.  לג:

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
  מזון חברת מספקי

  718-907-1950  

    אבותינו ö¬−−®þê−     718-640-1470      להצלת בתי חיים באירופה  

 −ëþóíþëê ë” þí¾ô  ö−−¬¾þ¼ñêîî ð"ëê ñ"®ï þ−ñ¼í −îñí - ë"ñ¾   

 −ëþö−ô−òë öþíê ë” þóíþëê  ±−−íðîõô ñ"®ï-  ö−ô−òë ³ê¾ô ½"ìô-  ¬"¼¾  

 −ëþñêþ¾− ë [¹−þì]” þ½ìòõ í¾ô  ëîò−ñîê ð"ëê ñ"®ï -  ®"¾  
 −ëþ−×ðþô í¾ô  −š−òêñê½ô ñ"®ï - ï"ò³  

 −ëþšì®−  ö−ñëîñô ñ"®ï - ½"³  

 −ëþíðîí− ë” þíôñ¾  óêðþ¼¬¬êþ ð"ëê ñ"®ï ±−¾õ−ñ - ð"−š³  

 −ëþñêõþ ë” þêò×¾  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï ±"× - ì"−š³  

 −ëþó−−ì ëš¼−  èþîë¾¼þõ ±"ôîð ñ"®ï ¾¬−ë¼þ¬ −îñí - è"ñš³  

 −ëþêõïî−  î"íê ±"ôîð ñ"®ï - ë"òš³  

 −ëþëîð ¾−þ¼ë ë” þëš¼− ë¼−ñ¬êè  êîîêò−¾ô ñ"®ï-  íò¬ší ð− ½"ìô - î"òš³   

 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þëš¼− šì®−  ñ¼ïð−òô ñ"®ï ±−îîþîí −îñí (ö−ñëîñô íïîì)- ê"®š³  
 

  וואס ארבייטן אויף ביידע אויערן headphonesמיר האבן אריינבאקומען 

  .מאושר טעלעפאון'ס Approved Linkדי אפי' פאר 
  Bluetooth, Headsets, Chargers ווי, cellphone accessoriesאזוי אויך האבן מיר אלע 

 



X

  

Gourmet Heimishe - North Miami -  פיינע פרישע געשמאקע היימישע עסן /סאפער'ס
  וילט, מיר ניצן די בעסטע הכשרים,/לאנטש'ס/ סעודות שב"ק, און סיי וואס אימער איר ו

 305-502-4611רופט די ענגלענדער פעמעלי מעגליך צו דעליווערן. 

 

  

  )ווידערהי"ו ( אברהם אבא בערקאוויטשר' 
  וומס"ב –ני"ו  משה חייםהחתן: 

  )שווארטץהי"ו ( דוד ווידערר' 
  וומס"ב – שתחי' פיגא: הכלה

  )מאשקאוויטשהי"ו ( שמחה ישראל וויינבערגערר' 
  מאנטריאל –ני"ו  מרדכי ארי'החתן: 

  )פאלאטשעקהי"ו ( שמואל אהרן לאנדאר' 
  ק"י – שתחי' שינדל: הכלה

 

  און העכער 12-13שיעורים פאר קלאס די וועכנטליכע אי"ה קומט פאר   דינסטאג היינט  
  8:00אום  -ווייט עוו.  720 -  אין בנין עסרייכער

 

  
  סאטמאר פרויען ביקור חולים 

  Ross 132מיר נויטיגן זיך אין מזונות, ביטע ברענגט עס אריין צו אונזער קאך 

  ,6:00ביז  9:00געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים פון מאנטאג ביז דאנערשטאג, פון 
  102* 718-486-6767דארף אויך טוהן הויז ארבייט, ווייט געיגנט, 

  פון מאנטאג ביז דאנערשטאג, 3:30 ביז 9:30איך זיך א בעביסיטטער ביי מיר אינדערהיים פון 
  917-588-7362/718-440-4584ארבעט, גוט באצאלט פאר פאסיגן פערזאן,  רופט אויך לייכטע שטוב 

  ליכע היים פאר א מיידל אין עלטערדרונגענד געזוכט א ווארימע ליב אידן האטס רחמנות!
  לאזט איבער אייער נאמען און טעל. נאמבער  347-539-0198 ביטע רופט 'טע קלאס,8'טע 7פון 

הרה"ח ר הערשל ווייס  - גלאט בית יוסף   -) grass fedמיר האבן פרישע בהמה פלייש ( אונגארס בוטשער:
אויך קען מען  -באשטעלט שוין אייער יו"ט ארדער, שליט"א שו"ב, ניקור ומליחה מיט אלע חומרות און הידורים, 

  718-384-1061באשטעלן עופות געשחט'ן דורכן דעם חשוב'ן שוחט שליט"א און געזאלצן ביי אונז און געשעפט  

Hatzlucha Optical is looking for an energetic woman to do secretarial work, 

Hours 1:00 to 7:30, Call: 917-541-5916 

Looking for a part time individual who has experience in bookkeeping, order processing, professional 

phone skills, should be able to multi task. Please call 347-563-2372 or fax a resume to : 718-475-1818  

A 1 girl insurance office in Williamsburg Looking for bright energetic secretary 

for multi-tasking job, experience Preferred, email resume to greatjob11211@gmail.com 

Looking for a full time secretary in a office in Williamsburg, multi task, with computer 

knowledge, graduate preferred, excellent pay, call 347-708-6181 if no answer l.m. 

  ,full timeין סענטער פון ווס"ב פאר פרוי אין א היימישע אפיס א mid ageמיר זוכן א 
computer & phone skills required, billing a plus, ל.מ. 347-509-5220 :רופט  

Real estate office has F/T position available for recent graduate, 

Fax resume 718-943-0614 

Some toddler slots (18-26 months) still available in our outstanding Pupa Early Childhood 

Center for parents with Child Care Vouchers. Please call 718-963-1212 ext. 2123 

Great news! B’Above early childcare got a limited amount of slots 

for children born in 2010 and 2011. Please call 347-943-6353 #201. 

Seeking NYS Certified special education teacher. Early intervention centerbased classroom. 

DIR/Floortime/Interdisciplinary/ support provided. Email resume to nfriedman@eislaasois.org. Call 718-303-9400 

Looking for a boss’s personal secretary must have some computer skills. 

Please fax resume 718-963-0794 

Health food store in Williamsburg looking for an efficient, on the ball secretary with great phone 

skills and computer knowledge. Hours 11-7. Serious inquires only call 718-812-1933 

Williamsburg heimishe multi office seeking a young graduate, 

with good phone skills for customer service, good pay, call: 908-718-1736 

  

 

 

 
 
 

 
 

We are open all summer 

by appointment!!! 

R. Rosenfeld  718-852-6787 
  

  
 

 

646-961-3535 
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