
  718-506-1500"ביטע רופט"   נעמט מיט די שכינה חושבי דרייווערס, יודען ווארטען מיטצופארען,  "דרכי נועם"

  Park (cor. Skillman) 491 הי"ובבית ידידינו הר"ר יואל כף  -  היום מסיבת "ונמס כל לב"

  שלמה קוביטשעק  -יעקב רובין  -משה אהרן יאקאבאוויטש  -יואל כף  -ישעי' טייטלבוים 
  ראובן יוסף גרינפעלד  -חיים בער מייזלס  -וואלף גאלדשטיין 

 9:30בשעה  -בביהמ"ד קהלת יעקב פאפא  - שליט"א  שמואל טייטלבוים ע"י הרה"ג - מצב הכשרות  -היום  -  אירגון שיעורי תורה

  הרב דוד הירשלער שליט"א הננו בזה להודיע שאורחינו הדגול הגאון החסיד - מודעה חשובה
  חתן הגאון הגדול הרב חיים אורי פריינד שליט"א חבר בבד"ץ העה"ח -מגיד מישרים בעיה"ק ירושלים ת"ו 

 שמעו ותחי נפשכם 9:30בשעה  -  Ross 154 המ"ד פוילישע שטובליבב - ידרוש היום בענין הכנה לימי אלול, 
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   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 718-536-4816די אדרעס פון חיזוק, עצות, והדרכה פאר פולע מלמדים און מחנכים בעז"ה, ) אידיש( ספר מצדיקי הרבים

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

  347-782-3183חפצים יקרים וכתבי קודש מאת רביה"ק מסאטמאר זי"ע ערנסט אינטערסירטע רופט  זעלטענע געלגענהייט

 718-782-3138"ה מושצ"ק נאכן געזעגענען, א באס קיין טאהש אויף שב"ק * לס' למען יטב לך ולבניך * מברכים חודש אלול * צוריק אי

 Community Consulting 517 Flushing 718-522-0200 :היינט ביי 8יא יא! איך ערלעדיג מיין סעקשאן 

 לאזט קלארע מעס.  347-201-1278מוסד אין וומס"ב זוכט א מנהל פאר אינגערע כיתות, רופט: 

Electrician -  :347-742-1215מיר נעמען אן אלע ערליי עלעקטריק ארבייט, רופט אייזיק זעלצער  

 845-662-1416פעס. ווען איז גרייט אייך צוריקצוברענגן פון קאנטרי, רופט:  15היימישע דרייווער מיט א 

2 Days Special - 20% on all cellphone & accs. - M & H Com 160 Lee 718-797-2668 
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  - 347-642-2393אין א אפיס צו פארדינגען פאר שטילע ארבייט, סופרות פארגעצויגן, ראטלידזש געיגנט,  א טיש 

ë"½ôîî  -  347-760-8208חדשים, רופט/טעקסט:  3-  2בעדרום דירה פאר  1געזוכט צו דינגען א 

ë"½ôîî  - 347-743-8578רופט:  ,ראדני/סטאר צו פארדינגען אויף לי 

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

−½òêô  -  בעדרום דירה צו פארדינגען אויף די וואך שב"ק,  3א שיינעWiener Dr. , :845-356-2350רופט 

−"š  -   845-239-6353רומיגע דירה צו פארדינגען פאר שבת אדער פאר א וואך,  7רומיגע דירה און א  5א 

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

¾ïð−þðêîî -  718-486-3861 ,עדרום הויז, גרויסע סוכה, הערליכע גראונד, צו פארדינגען פאר סוכותב 10הערליכע נייע גרויסע  

š−þðñ¼¾ šêñ  /Town & country -  בעדרום  3עטליכעunits ל.מ. 718-789-9114, געווארן עוועיליבעל צו פארקויפן 

š−¼ñ öêîî½  -  א גרויסעluxury  הויז צו פארדינגען איןGreen Hills Estate  ,917-657-1734פון זונטאג שופטים ביז סוף זומער 

−î¾êš/š−¼ñ öêîî½ -  ל.מ. 917-773-7577צו ליעסן פון זומער תשע"ה, ערענסטע אינטערעסירטע רופט:  בעדרום באנג. 3נייע לעצטע 

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

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

  לאזט מעס. X 718-522-5154 200 נאכמיטאג/נאכט שעות, ,.depotא סטאר אין וומס"ב זוכט א יונגערמאן/בחור צו מענידזשען א 

  ל.מ. 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  first mortgage, אדער א short saleאויב מאכט איר א 

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

  Cards Maven 845-388-1234$ אין דריי חדשים, רופט: $2000) בלויז מיט'ן ספענדן 650פוינטס (ווערד ארום  60,000באקומט כמעט 

 nat2618@yahoo.comגעזוכט א עקספיריענס ווערהויז מענעדזשער לעבן וומס"ב, אימעיל רעזומעי צו: 

 845-783-0604אדער רופט:  bsdmarketinginc@gmail.comא סטאר אין וומס"ב זוכט א יונגערמאן צו ארבייטן, אימעיל רעזומעי צו: 

 לאזט מעס. 347-922-8786רופט: (דארף קענען אביסל קאמפיוטער) געזוכט א ארבטער אין א ספרים געשעפט 

Graphic -  טאלאנטפולער עקספיריענעס אינגערמאן געזוכט פאר גרעפיקס דיזיין, מוז גוט קענעןPhotoshop, InDesign, 

illustrator  לאזט א קלארן מעסעדזש מיט אייער אינפארמאציע 718-704-0688פול טיים, גוטע פאטענשאל 

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

 917-586-1194 :פטוסטער, ריזשדא סטאר אין ווס"ב זוכט א פארט טיים רע

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

  THRU -434-Driving School 845 Thru Way(8478)לערנט אייך דרייווען אין די מאונטענס, רופט 

~~~~~~~~~  Offers you can’t afford to miss!!!  ~~~~~~~~~ 
Chase United - 55k miles after spending 2k. 

WOW!! Amex Delta personal & business - 50k after spending only 1k !!! 
Call THE CARD MA$TER 845-243-0738 offers@thecardmasterny.com 
Need short term loan? Ask us about our unique 12-24 months 0% APR program!! 
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 −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  

 èê¬¾þ¼òêð– ëê í"×  
 −ëþñêîô¾ ë [öîêè]” þ−òõì  êþî½ô ñ"®ï öí×í -  öîêè −êí ëþ ö³îì -  −òõì öë ñêîô¾ ’þ ½"ìô -  è"¼¾³ ê"ð  

 −ëþ’−¼¾− óìòô  [½’þîðè−ëê ’þ]ë” þšì®−  êšêþšô ñ"®ï -  ’í îðë× ó−þîêë ½"ìô - ¬"ò¾  

 −ëþ¾−òêô óìòô ë” þñšî−  ðêþè−ôï ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - í"×š³  

 −ëþí¾ô  ó−òêñ½ ±"ôîð ñ"®ï [þ¼ô−òêñ½] -  ë"òš³  

 −ëþþ×¾− ëîð ë”þ ¾îë−−ñ íðîí− ’−þê ëî¾¬êñïô ñ"®ï  -  šð® þ¾ëô ½"ìô -  í"òš³ (’ïë ê"−î) 

 −ëþñõêš ëš¼− ë” þóíþëê  èþîë¾¼þõô ñ"®ï ö−ë¼¬ - ¬"òš³  

 −ëþñêþ¾− ë” þµþ−ë  ëîš−ñšêï ð"ëê ñ"®ï - ¼"š³  

 −ëþ’−ð¼½ ë” þ¼¬ò ö³ò  ñ"®ï −ïò×¾ê-  þ¼ò−¾ïêñêîî ï"¾þ ñ¾ î½−è -  ê"þèí ð−ôñ³ - è"¼š³  

 −ëþþ−êô ë” þñêšïì−  èêþõ ð"ëêþ ñ"®ï êèîñè (êñ½ôîë) - ¬"õš³  

 −ëþóíþëê ó−−ì ë” þ−ñ³õò −ë® ) š½ò−ñ ð"ëê ñ"®ï ±−îîêþêí (±−¾õêþ-  ê"®š³  

 −ëþëš¼− óñî¾ô ë” þ−×ðþô ëêï  èþ¼ëô¼ñ š"ðëê ñ"®ï ö−−¬¾òþîê-  ëš¼− ³î¼î¾− ½"ìô -      ¬"®š³  

 −ëþ¹½î− ðîð ë”þ −ë® ’−þê ë−−ñ  ±−òô¼þšô ô"þ ö³ì ñ"®ï š−ñêô - ¬"þ³ (ì"×ë îê)   

 −ëþíðîí− þîðè−ëê  ö−ñëîñ ±"ôîð ñ"®ï - ð"×þ³  

 −ëþþï¼−ñê ë”þ ¹½î−  êñ−¬½îêô ñ"®ï ë−−ñþ¼èò−ê - è"òþ³  
 −ëþðîð  ñ¾−ô¼¾õ −ô×ìô ñ"®ï þ¼ññêòš - è"½þ³ 

 −ëþþ−êô ëêï  ñ"®ï èþ¼ëò−−¾-  ¾¬−ëîòþëë ó−òêñ½ ñíšð ëþ- î"¼þ³  

 −ëþñê−òð  öê¾¬−þë ð"ëê ñ"®ï öíêïò¼šò−õ - ê"õþ³ 

å øòèòå  µêîî¬−ô è−òîï ∞67-∞82�           èê¬¾þ¼òêð  µñè¼ôöè¼þ ∞68-∞79�           èê¬−−þõ öè¼þ µ−ñè¼ô ∞66-∞78 

 

 

  

  )דאנענבערגהי"ו (יחיאל העלער ר' 
  ב"פ –ני"ו  מרדכיהחתן: 

  )וויינבערגערהי"ו ( משה יודא הירשר' 
  וומס"ב – שתחי' דבורה מינדל: הכלה

  )ווייסהי"ו ( אהרן וועבערמאןר' 
  וומס"ב –ני"ו  אברהם יושעהחתן: 

  )עפשטייןהי"ו ( דוד יודא איידליסר' 
  ק"י – שתחי' בילא: הכלה

 

  
 

  
   colored stonesפארלוירן די וואך זונטאג א ווייס גאלד ברעיסלעט מיט  - השבת אבידה

  347-782-2506אין וומס"ב אדער מאנרא, ביטע רופט: 

 .בעדפארד/דיוויזשאן, א ווארימע ווינקל ווי אייער קינד וועט בעז"ה בליען גרופ,-קינדערלאנד פלעי
  אויב קיין ענטפער לאזט מעס. 347-587-0080 , רופט:מיר נעמן שוין אן רעגיסטראציע פאר קומענדיגע יאר

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

, 7:00ביז  3:00יונגעל יעדן פרייטאג און זונטאג פון  disabledיעריג  13געזוכט א משפחה צו נעמען א 
  347-743-2009רופט: ביטע 

Rayim is looking for a motivated woman or girl to work with an adorable 3 year old girl with special needs . 
Sunday 3-4 hours, Monday-Thursday 2 hours a day after school.  If interested, please call: (718) 388-2976 

A heimishe busy organization in Williamsburg is looking for a bright talented experienced 

full time multi-tasking girl or woman, phone and computer skills a must, Call: 347-786-0357 

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

Looking for a boss’s personal secretary must have some computer skills. 
Please fax resume 718-963-0794 

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 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. 

Hamaspik is seeking to hire women/girls to do Com Hab in Boro Park, Williamsburg and 
Flatbush. Various positions available. Please call Suri 718-408-5401 

 

646-961-3535 
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þì¾í ³îñ¼ 4:59 
íôìí ±ò 6:11 

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 1:39 
íò¬š íìòô 5:39 

í¼−š¾ 7:47 
³"þ 8:59 

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

/ïéèéâøéæð 

  כג:  יח. ל. לג:  לד.

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  

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

 −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  
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Looking for a full time secretary in a Williamsburg office with computer knowledge, multi-task and 
professional English a must, excellent pay, send resume to: info@mitzvahfamily.com or fax 718-797-0278 

Full time position available in a busy office in Williamsburg, young graduate, 
computer & phone skills a must, Call: 347-909-1080 leave detailed message 

We are open all summer by appointment!!! 

New Designers are in - R. Rosenfeld  718-852-6787  

 

  

 

  

  718-388-3273לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ,  ,outfitsאון ברית  poyaגמ"ח פאר 

Grand Opening -  מיר פארקויפן אלעMarks And Spencer items ל.מ. 718-963-3474 :רופט ,פאר דיסקאונט פרייזן  

  זיך פארגענומען צו צונדן א ליכט לע"נ הרה"ק מנחם מענדל ב"ר יוסף מרימנוב זי"ע, צוגעזאגט עס מפרסם צו זיין, און ב"ה געזעהן א ישועהמענטשן האבן  2

  6678-783-845און אנדערע אינשורענס, רופט:    HEALTH PLUS -HEALTH FIRSTדורך    Medela nursing pumpsצו באקומען די  

  718-869-0384רופט  several new plans available, new upgraded phoneאפגעשיקט ביז אייער טיר  "מאושר סעלפאן"

  347-320-3660 להחיות בהם,געזוכט וואלענטורס צו קאכן/דעליווערן פאר  !!עס קומט זיך פאר יעדע קימפעטורען א ווארימע מיטאג

  718-218-9069דיינונג רום בענקלעך לשם מצוה, רופט  8אוועקצוגעבן 

  ל.מ 718-388-7651רופט:  ,אינטש 72געזוכט ווער עס האט אוועקצוגעבן/פארקויפן א באנק בעט 

  718-744-8074בענקלעך צו פארקויפן פאר ביליג, צוליב מופן,  רופט: 4מיט  2X4שיינע דיינעט טיש סייז 

  845-323-8313דיינונג רום טיש, ביטע רופט  Union Nationalפאר א  Leafמיר זוכן אפצוקויפן א 

  718-387-7459, צו באשטעלן רופט: off 25%פראדוקטן פאר  Shakleeאכטונג!  אלע 

  917-688-6187געזוכט א טויגליכע מייידל אסיסטענט פאר א פלעי גרופ פאר קומענדיגע יאר רופט: 

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

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

  לאזט מעסידש 845-425-5820פאר שבתים, רופט:  Blauveltרומיגע דירה צו פארדינגען אויף  3 -  מאנסי

  845-371-1732בעדרום דירה מיט א פארטש צו פארדינגען אויף שבתים, רופט:  4א גרויסע  -  מאנסי

Shaklee ספעשעל :EZ Gest: 3 for $50 - Nutriferon: 2 for $72 דעליווערןמיר   718-387-3980אנדערע פראדוקטן, אלע דיסקאונט  25% ווי אויך  

Hello Cellular 320 Roebling st 718-599-6245 -  לאזט אייך נישט ארויס אין וועג אהן קייןpower bank ,פאר די בעסטע פרייזן קומט אריין צו אונז.  

  347-450-6052ספרים שטוב טיש,  mahoganyאויך א קליינע ,  box spring & frameאינטש מאטראצן מיט די  39 צו פארקויפן צוויי

  Empire:  718-475-5621רופט   -  Table Pads - Glass Tops - Plastic Slip Coversבאשוצט אייער פורניטשער: 

  $718-486-3991 העריסאן/לינטש געגענט, 13פרייזן הייבט זיך אן ביי  ,tote bags & key chains  - bonus on purchases till Aug. 2קומט אפנעמען אייער 

  347-677-2594מיידלעך אין שטארקע פיזישע יסורים, רבקה פרידמאן  teenageסוקסעס בעז"ה מיט  Dr. Sarno.100% - יאר זיך געלערנט ביי ½  1

Reflexology  :347-799-2063פאר פרויען אין וומס"ב מיט גאר גוטע רעזולטאטן, רופט  

  718-916-3192/  347-760-4740גרופ" - פלעי גרופ, רופט "הויער'ס פלעי popular warm & lovingפאר די בעסטע 

  C.B. 917-207-2530סקאינט. די 10%עקספיריענס הענדימען, פארלעסליך און פונקטליך, עלעקטריק, פלאמבינג, קארפענטרי,  ספעשל 

Perms  :718-599-7302פאר יונגלעך דורך פ. שיק ביטע רופט  

  718-435-2828צו/פון די קאנטרי, רופט מארקאוויטש קאר סערוויס  U-Haulמיר זענען אייך גרייט צו טראגען מיט א ווען און 

"The Tichel Place 718-302-4905  10:00מחותנס'טעס און כלות ביז " האט די שענסטע אויסוואל טיכלעך פאר  

  פרי דעליווערי Blue Cross (0525-730-732און  AmeriChoice(נאר  דורך אינשורענס nursing pumpצו באקומען א עלעקטריק 

  UP TO 35% OFF (Free Delivery  718-705-4504אלע אייערע ווייטעמינען פאר די ביליגסטע פרייז (

 

 

Girandole 
210 Wallabout    718-488-0008 

 

~• Sale •~ 
Starting today all Junee & Junee Jr. 

summer skirts %40 off. 
New winter arrival daily 

  
 

 


