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  קהל טורי זהב

  אליק
821 Kent (cor. Park) 

  8:40שיעור חדש בכל לילה בשעה הננו בזה להודיע שתתקיים אי"ה 
 347-412-4794ליתר פרטים  - 9:20מעריב 

 
 $ ראונד טריפ.6פון ויואל משה, צוריק נאך א שעה,  5:00מארגן באס צום ריבניצ'ער ציון  - ער"ח סיוןמארגן 

 

  
ווען איר קויפט מזוזות שפארט  ,אכטונג מוסדות און קעמפס -מודעה נחוצה 

דיגע מזוזות וואס איז א זיכערע 'און קויפט גוטע מהודר ,קיין געלט נישטאייך 
און זוכט אייך נישט דעמאלסט צו שפארן געלט און דערנאך  ,שמירה פאר אייך

 (כמבואר בספה"ק דברי יואל דרשות נשא תשכ"א) !!!האבן עגמת נפש
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 718-554-5151 פעס.) 8(בעסער געזוכט פול טיים/פארט טיים דרייווערס פון ניו יארק קיין מאנטריאל, דארף האבן אייגענע ווען 
 1888-370-1042פעקסט צו:  (חודש אלול)היימישע ת"ת אין מאנסי זוכט א מלמד פאר אן עלטערע כתה פאר קומענדיגע יאר, 

זוכט אן עקספיריענסד מלמד פאר  ד'ווייטצענער חדר אין שיקאגאזעלטענע געלעגנהייט! ישיבה אור ברוך 
  312-448-1167אנגהויבן אלול תשע"ה, גוטע געלעגנהייט פארן פאסיגן פערזאן, רופט:  (צווייטע יאר משניות)כיתה ה' 

ינגעגעבן אויף יו"ט תורה וואס איז שוין גרייט צו קענען ווערן ארי יהערליכע ספר 2
 917-817-0185שבועות צו פארקויפן, רופט ר' יושע עקשטיין סופר סתם 

 718-228-2891פעקס רעזומע  ,ת"ת אין וומס"ב זוכט א כיתה ב' מלמד פאר תשע"ו
 845-554-3135ויליאמסבורג זוכט א מדריך פאר נאכמיטאגס אין זוממער דעי קעמפ. רופט וא מוסד אין 

 845-694-5200רופט:  solutionשוועריגקייטן צו צאלן קרעדיט קארד ביללס? נערווירט פון מיטשענדע טעלעפאון קאלס? פאר א גרינגע 
 516-670-5823באשטעלט בחנם:  -זוכט איר שיינע ענינים פון די ספה"ק אויף סיי וואספארא נושא,  מרביצי תורה!

 347-768-1580זומער, עקספיריענס פארגעצויגן, רופט: געזוכט א שלאף רבי פאר א קעמפ פארן 
  646-844-2889 נאמען אין נומבערלאזט אייער  ," פארן זומערלעבעדיגע געטרייע מדרכיםדעי קעמפ וומס"ב זוכט "

 סערטיפעקעטס" גרעסטע אויסוואהל הערליכע "גיפט-טורים  -שו"ע  -שס"ן  347-541-0479 - 718-218-9175 - רובינפעלד'ס ספרים
 347-228-5213רופט:  ,פאר א גוטע פרייז French door refrigeratorצו פארקויפן א נייע 

 917-584-5672ווילט איר אליינס מאכן אייער אייגענע וויין? ביטע רופט: 
 347-786-1987רופט:  ,עקספיערנס שמש געווארן עיוועל פאר די זומער דא אין שטאט

 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט., -ומזוזות בו ביוםבדיקת תפילין 
  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, 
Prime Boro Park yeshiva building for sale, over 7000 s.f. new commercial kitchen, won’t last. Realty Seek LLC 718-435-4476  

 - Office space on Broadway / Berry, 3500 s.f. Call 718-878-3805 x 109  
 -  134צו פארדינגען,  (עטליכע סייזעס)שיינע נייע אפיסעס Broadway :718-302-8650, רופט  
 -  917-589-1968ס"פ, רופט:  700רומיגע אפיס,  5צו פארדינגען א 
 -  בעדרום פורנידש  1 )2בעדרום בעיסמענט,  1) 1צו פארדינגעןwalk in  רופטAffordable Brokerage 347-460-5635  

- בעדרום דירה צו פארדינגען 4חבת'דיגע ר (long term)  ,3פארטש bath ,לאנדרי רום ,Ronald Dr.  845-352-4686) 10ביז  10(פון רופט  
-  בעדרום דירה צו פארדינגען,  4א גרויסעParkview 646-942-8825'טע שטאק, 4'טע און 3, דופלעקס 
-  4 845-270-9679רופט:  ,רומיגע פורנישד דירה צו פארדינגען פאר וואך חודש אדער פארן זומער 

Brand new Corner Town house for rent on Augusta, 5 Bdrm, play/rm, 2 ½ bath, 2 porches. 845-222-8837 -  
- 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 
Airmont -  בעדרום הויז צו פארדינגען, הערליכע בעקיארד, מיט סווימינג פול,  6פריוואטעJacuzzi ,845-538-7583, לעבן מנינים/מקוה 
Airmont -  ,917-710-1435הערליכע שיינע הייזער מיט גרויסע לאטס לעבן ספינקא, פאר אומגליבליכע פרייזן Rachel Baruchov Realty Teams 

Monsey - Beautiful 8 room condo townhouse for sale 7 years old. A block away from 
satmer shul. 4000 sq feet. Incl. with a 5 room rental apartment (income $1800). 

Loads of upgrades. Serious inquiries only. 845-459-5511 
  -   845-782-9086רומיגע דירה צו פארדינגען פארן זומער, לעבן שאפינג סענטער, רופט:  6א גרויסע  

-  914-359-0174 :עוויעל גאייגענט פאר א גרופ, רופטבעדרום  1-2-3עטליכע באנגעלאוס 
 -  בעדרום הויז צו פארדינגען פאר  8א פריוואטעWeekends,  ריזיגעbackyard  מיטplayground :845-538-7583, רופט  

Liberty/Rt. 52 - Available to rent 1500 s.f. storage space for business use. Call: 718-607-8883 
South Fallsburg – Last few 2 & 3 bedroom bungalows available for sale, 

in well-established bung. colony. Young crowd, Stunning grounds, Great location. 
Starting at $60k open for viewing please call 347-850-7744 

Kaliv -Nezer Hatora - Monticello - we got the place you have been looking for! all 
conveniences under 1 roof half or whole summer only for more info please call 718-781-9401 

 Tri State Sewer -  וואנעס - סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס- mainssewer , 1000-783-718 .א.ד.ג 
 Best Energy 845-535-1140 :, רופטKWפער  ¢6.3אייער לעקטריק פאר גאנץ זומער פאר  lock'nאיר קענט יצעט  אומגלויבליך!

 347-768-1580קעמפ פאר קליינע קינדער, -קעמפ אין די מאונטענס זוכט א פאר פאלק, די מאן פאר א נאכט וועכטער, די פרוי אנצופירן א דעי
 646-844-9360געזוכט א טויגליכע יונגערמאן פאר א רעסטאראנט פאר גוט באצאלט, רופט 

 347-889-0262רופט:  ,350$צו פארדינגען א מיני ווען אויף שבועות פאר 
ARTISTIC VIEW  -   עס איז אריינגעקומען א נייע הערליכע שיפמענט פוןoil paintings  177   6:00ביז  12:00היינט פון Wallabout 718-384-4297 

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400 
Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  

 ל.מ. 646-665-7118פאר א גוט גייענדע ביזנעס, שיין באצאלט פארן ריכטוגן פערזאן,  onlineגעזוכט א טויגליכע יונגערמאן אנצופרין א סטאר מיט 
Company seeking  a short time investment for 4 months for the amount of $70,000, profit $10,000 serious inquiry call 718-645-2589 

 718-388-4739געזוכט א היימישע יונגערמאן אדער בחור צו סערווירן ביי שמחות, שיין באצאלט, רופט: 
Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

LAWYER   Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080   מיר רעדן אידיש 
718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 
Tiles - Tile installation, commercial/residential, very reasonable prices. Call: 845-237-2985 

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

  
האט אויך הנאה פון די הערליכע אויסוואהל 

פון שוך, און קליידונג מיט וואס אייערע שכנים 
  10$ -$ 5אלעס בלויז  -ענען זיך שוין מחי' ז

 6:00ביז  12:00דאנערשטאג פון  -זונטאגשעות: 
 

GREAT OPPORTUNITY FOR THE RIGHT PERSON  
Looking for a shipping dock manager, also a customer service rep. and an accounts 

receivables rep.  7 minutes from Williamsburg, email 2082715@gmail.com 
 

~ 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 
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 חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן

517 Park Ave. (next to ODA) 


