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   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

     pass. Van 15  אויסער  עיוויל פאר טריפס צו די קאנטרי ך איז נא)june 29-30 :917-514-5149) רופט 
 347-773-9418ט: עוועיל., גוטע פרייז, רופ U-haul ווען, מיט אדער אן א Passanger 12א 

Willing to pay: Looking for a car ride (1 Female adult – no packages) for the summer Fridays around 1:30pm, to: S. Fallsburg (Phil bobs) 347-436-7589 
 Goldberger's Catering. 845-243-3186, מיר וועלן אייך צושטעלן די סעודה, ווי אויך א באקוועמע פלאץ, יארצייט סעודה אין ק"יפראוועט אייער 

 Myrtle Ave. - 718-855-6900 654 בית הבתיםן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. מיר פיק
 ווארט איר אויף א ישועה? ווילט איר זעהן הצלחה און אייער אונטערנעמונג?

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

  ופיע ס' ויברך דוד על הל' שידוכין, נישואין, זי"מ ועוד בשאלות הנוגעים למעשה להשיג בחניות הספריםה
היימישע ווארימע טערעפיסט מיט אסאך ערפארונג קען אייך בס"ד העלפן פארגרינגערן אויפן הארץ אדער פארבעסערן 

 א שעה $50  347-817-1321מאמע/קינדער. הערליכע תוצאות. מרת פריעדמאן  - די פאמיליע לעבן פרוי/מאן 
For sale - 2005 Pontiac Montana, 120K miles, $2500. - 2008 Chevy impala 90K  miles $6000. Call: 347-499-0031  

 718-216-8382גוט באצאלט  ,גוט באצאלט, כיתה ז' ח' צוגעשטעלט באנגעלאו, עסן (נישט באנגעלאו)שעה א טאג,  3-4געזוכט געשמאקע מדריכים פאר כיתה ה' 
 מיר ווילן מודיע זיין פאר אלע ארומיגע קאנטריס, - מאנטיסעלאו נ.י.  -פארסייט יונגל דעי קעמפ 

 5:00ביז  10:00זמני הלימוד  -וועלן מיר אננעמען קינדער ביז כיתה ה' אז אי"ה היי יאר 
Including: activities, swimming, meals, Transportation :515-999-6640. רופט 

 718-607-5244 יוסף האלצערמהודר'דיגע מזוזות, חשובע סופרים, גוטע פרייזן 
 845-422-3922, רופט: tutorsפאר מחנכים אדער  courseקריאה/כתיבה  multi-sensoryשענאל יונגעלייט! ווערט א קריאה ספעשעליסט, א פראפע

  347-853-3592עקספיערנס כיתה א' מלמד איז גרייט צו העלפן אייער קינד מיט עברי רופט 

 718-218-4449עס ווערט געזוכט א אינגערמאן אנצופירן א מנין מנחה אין א ביהמ"ד אין ניי וומס"ב, גוט באצאלט. 
 646-397-4950אנטאג ביז פרייטאג. טריפס א טאג, מ 4א מיידל סקול זוכט א באס דרייווער פאר די זומער וואכן, 

 917-612-2283געזוכט א לעבעדיגע כיתה ב' מלמד אין נחלי אמונה קאלני מלמד מיז זיין וויליג מיט צו שפילן מיט די קינדער נאכמיטאג 
  718-434-5112ה' צוגעשטעלט  באנגעלאו מיט עסן + באצאלט פעקס פול אינפא - וועטי פאר כיתה ד'געווארן עיוועל קינדערגארטן מלמד זשאב דארף טוהן נאכמיטאג עקטי

 עס ווערט גאר דרינגנד געזיכט כתה א' און כתה ג' מלמדים 
  917-520-1690ביטע רופט  .אויפן זומער וומס"באין א ת"ת אין 

 עס ווערט גאר דרינגנד געזיכט נורסערי/קינדערגארטן מלמדים  
 #1303 718-963-9284אין א ת"ת אין וו"ב אויפן זומער ביטע רופט 

Used washer dryer for sale mint condition converted for country use, call or text 917-804-7598 
we will "shlep" up your packages upstate call now to reserve country shlepers  718- 812-0425 

  אריינגעקומען א גרויסע אויסוואהל פון ברענד נייע ווערייזאן סעלפאונס גאייגענט פארן זומער  :זומער ספעשעל
New Verizon  plan - 2¢ a minute   exp after 1 yr 
M&H Com 160 Lee Ave 718-797-2668 

יאר  20מיט  CPAזעלטענע געלעגענהייט! איר קענט יעצט האבן אלע אייערע אקאונטינג געברויכן פאר חצי בחינם אונטער די אויפזיכט פון א 
  Tax return and audit representation - New business setup and advice - Payroll services - Etc. 347-460-7616יענס. עקספיר

 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, 
ë"½ôîî -  געזוכטground floor commercial space  347-451-4580פ. פאר א סקול. ביטע רופט ס. 1800-2000אדער ביהמ"ד פון בערך 
ë"½ôîî -  917-960-0774 (דארף האבן א פלאן אויף נאכדעם).יאר  2בעדרום דירה פאר  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  ל.מ.  646-881-8984אר ליעס, י 2שטאק ארויף ,גרויסע פארטש, קאך, דיינונג רום, דיינעט,  1בעדרום איבערגעבויעטע דירה אין אלט ווס"ב, 3צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-512-0530בעדרום דירה, רופט:  1צו פארדינגען א שיינע

ë"½ôîî - Furnished apt. on Taaffe Pl., (Park/Myrtle) to rent. 347-693-4061 l.m. 
ë"½ôîî - Brand new office space for rent, Walworth/Willoughby. Please call 718-522-5452 
ë"½ôîî - Furnished apartment available for rent. Call 718-650-6520 and leave a message 
ë"½ôîî - Brand new offices for rent. Flushing Ave. (Lee/Bedford) 2nd fl. different sized avail. 718-757-4190 
ë"½ôîî -  917-676-9948נינג רום און פארטש. סקילמאן סט. בעדרום דירה מיט דיי 2צו פארדינגען א נייע 
ë"½ôîî - 893 Bedford Ave - 1600 s.f. store ground floor for rent also beautiful office space 1 flight up. 347-693-1600  

ë"½ôîî - 1100 s.f. store or office space for rent, Lee/Heyward, Call: 718-237-0200 x 102 
ë"½ôîî - For rent newly builded 1800 s.f ground level with basement in the center of Williamsburg , ideal for commercial use 347-681-1161 L.M 
ë"½ôîî -  248שטאק ארויף 4בעדרום פראנט דירה, מיט נייע קאך, דיינוג רום, נייע ביהכ"ס,  1צו פארדינגען Hewes  .    347-528-9292  

ë"½ôîî -  צו פארדינגען אbrand new 2 רומיגע פורנישד דירה פאר חתן כלה .Prime location ,Great price  347-939-9652  

ë"½ôîî -  prime location 2  בעדרום דירה מיט דיינוג רום צו פארדינגען אלעutilities  347-566-1437אינקלאד. חתן כלה פארגעצויגן  
ë"½ôîî -  917-676-9948בעדרום דירה, פארק/סקילמאן געיגנט.  1צו פארדינגען א הערליכע ברענד ניי 
ë"½ôîî -  בעדרום דירה גרויסע דיינוג רום גרויסע קיטשען פון  4צו פארדינגען שיינע גרויסעsep  347-585-5744יאר   2-  1פאר  
ë"½ôîî -   646-644-3896רומיגע דירה צו פארדינגען, טרופ רופט:  6רומיגע דירה, לי גארדנעס אויך א  4צו פארדינגען 

ë"½ôîî -  Beautiful 1 bedroom furnished apartment in Southside area ready to move in Text/call 347-455-9227 



ë"½ôîî -  comrentals84broadway@gmail.bedroom separate kitchen, dining room, 5th floor with elevator, please email  2 
 −−òë"½ôîî  -   718-399-0144בעדרום דירה מיט א דייניג רום ערשטע פלאר, רופט  1א נייע 

 −½òêô- New construction, Herrick Ave. condo for sale aprox 1300 s”f per floor, 2 floors + etic or acc. Apt. + basement, call 845-422-5589 
 −½òêô-  Wining Monsey agent - The best in homes & condo’s sales & rentals. 845-352-4686 
 −½òêô-  845-517-4732פול ביהכ"ס + פארטש.  ביטע רופט   2  -רדינגן בעדרום דירה צו פא 3א הערליכע 
 −½òêô- House for sale. 249 Hempstead Rd. (cor. New Hempstead Rd.) Spring Valley. Call: 914-336-4177 l.m.  

 −½òêô- Condo for sale, zoning 2 family, 19  Wolfe Dr. (cor. Summit) Spring Valley. 347-342-1055 l.m.  

 −½òêô-   צו פארקויפן פריוואטע הויזBrewer Rd , 10/11  ,917-682-8185טוילעטס, פריוואטע יארד, נעבן שוהל, רופט בראקער  4בעד.,  6רומס  

Chestnut Ridge -  צו פארקויפן א פריוואטע הויז, מיט אpool  845-397-7676אין בעסטן היימישן געגענט, רופט  
House for sale on heimishe block in Chestnut Ridge area of Monsey, 2600 sq foot house with beautifully landscaped in-ground pool. Very 

large, flat property, completely gated backyard, on a gorgeous cul-de-sac. Very close to shteibel, mikva.... Asking $675,000 call 845-608-1649 

Investment-near Spring Valley shopping! Private house, multi family zoninig (MF2), $2,800+ possible income, cash only 239K. Nfisher845@gmail.com  
Country Hollow   - 2   הערליכע הייזער צו פארקויפן מיט א פול און אן א פולK 475$ -$535K   :347-564-8480רופט 

½ñ−š½¬¼š -  917-653-6010, וכל הקודם זכה, (היימישע יונגע קראוד) בעדרום באנגעלאו 3צו פארדינגען א שיינע 
½ñ−š½¬¼š -    718-243-1753/ 718-782-1563ציעל ביליגע פרייזן, העלפט זומער ספע טע- 2בעדרום באנגעלאו פאר די  1צו פארדינגען דריי 
š−¼ñ öêîî½ - 347-232-2101בעטן צו פארדינגען פאר שבתים/וואך, נאנט צו ביהמ"ד/מקוה  10טע הויז מיט א הערליכע נייע איבערגעבוי  

š−þðñ¼¾ šêñ /Town & Country -  ,בעדרום'ס מיט  3פריוואטע הויזlinen  718-607-8883, עוועיליבעל פאר האלב/גאנץ זומער 

èþîëèò−ôîñë -  רומיגע פורנישד דירה, מיט  6צו פארדינגען א נייע איבערגעפיקסטעlinen    845-517-8928פארן זומער, נעבן גראסערי, ביהמ"ד

 èþîëèò−ôîñë -  25%יעצט  845-428-5632קאפלס + קינדער אלעס צוגעשטעלט,   6גרויסע הויז צו פארדינגען פאר שבת/וואך פלאץ פאר OFF  

èîëèò−ôîñë -   .א דירה צו פארדינגען אין די נייע דעוועלאפמענט,  מיט אפלייסענסIf u sign before July get a bouns  929-246-3194 
Monticello – 3 bungalows avail. For group or individual, nice grounds, pool, day camp, play grounds, reasonable price, 845-428-8922  

¾ïð−þðêîî - Taking your business up to the mountains for the summer? Rent space in the right 
location. 6,000 sq. ft. warehouse available for rent in Woodridge, NY. High ceiling + space that can 

be used for office. Available for summer and/or all year round. For more info, call 845.517.4732  
 ¾ð−þðîêîî -  בעדרום באנגעלאו, פון  1בעדרום באנגעלאו און איין  2געווארן עוועל.  צוויי הערליכעjune 30-july 11 347-675-2964  ביליגע פרייז  

îêñ¼½−¬òêô  -   347-899-0475געווארן עוועיליבעל א באנגעלאו אין קאלוב מיט עסן, רופט 
 èþîë½ñêõ .½ -  718-782-9564'טע העלפט, אדער אויף א וואך נאנט צו אלפיינס/גיברס, 2דינגען פאר בעד. דירה צו פאר 4גרויסע 

ó−ñ¾îþ− - 22523) , (011-972-52-712-2524אלע באקוועמליכקייטן, געגענט)  און גאולה (בית ישראלוואכן  /פריש געבויטע דירות אויף טעג  הערליכע@okmail.co.il 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

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

 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 
 200עקס.  718-486-2456. אין קאנטרי) (דארף קומעןאיחוד קאנטרי זוכט א פול טיים מיידל סעקרעטערי פאר א גאנץ יאר 

 845-662-1416פעס. ווען גרייט ארויסצוטראגן צו די מאונטעס, רופט:  15היימישע דרייווער מיט א 
  age 25+    347-669-0490יאר פון צופרידענע קאוסטמער'ס,  5 - ביליגע פרייזן  -נייע קאר'ן- Premium Car Rentalקאר'ס  פארן זומער 

Now buying Amex points. Call: 845-517-1233. Email: info@SellMyMilesNow.com 

Business for Sale - Restaurant and Simcha Hall - Great income. Bkr. 347-875-0512  

Hamaspik is looking for a Yingerman/bochur for the summer to be in Day Camp with a physically challenged young boy in Boro Park. 718-408-5401 
 845-637-4381אינגערמאן מיט נייע מיני ווען נעמט אן טריפס צו/פון די מאונטענס, פליישמאנס, וכדו', בעסטע סערוויס, בעסטע פרייזן, 

Maintenance Manager  -2131עקס.  718-963-1212ופט: עס ווערט געזוכט א טויגליכע יונגערמאן פאר א מיידל דעי קעמפ אין וומס"ב. ר 
 917-507-4516? מיר וועלן אלעס טוהן פאר אייך, רופט Credit Card Bonuses$ פון 5000ווילט איר אויך מאכן 

Seeking responsible woman for a office position at a Head start Program. 25 hours a week in Williamsburg. 718-935-9848 Ext 1930 

Teacher Positions - Early Headstart Program seeks capable and dedicated individuals for our toddler class. No degree required. 347-309-6498 lv. msg. 

 $201-875-1422. טעקסט 150ז איז גרייט ארויסצונעמען אייער משפחה צו די קאנטרי אן קיין פעקלעך פאר בלוי minivanא היימישע יונגרמאן מיט א 
 845-798-0118רופט:  .איחוד קאנטרי זוכט א מענער לייף גארד פאר די זומער

 347-385-2619, אן א באנג. גוט באצאלט. 4:45ביז  1:45א היימישע יונגעל קעמפ אין ס. פאלסבורג זוכט א מדריך פאר יונגערע כיתות, פון 
 845-372-6710קען מענעדזשען אפאר ארבייטערס, גוט באצאלט. וואס  handymanמיידל קעמפ זוכט א 

 צו באקומען אין אלע ספרים און סעלפאון געשעפטן -  Pocket Guideמאכט זיכער צו נעמען די  פארט איר קיין ארץ ישראל?
 ארע מעסעדשלאזט קל 732-903-8805א היימישע דעי קעמפ אין ב''פ זוכט מדריכים פאר כיתות א' ב' און ד'  רופט: 

 347-357-8534. רופט: onlineאיך זיך א שותף, דארף האבן עקספיריענס צו פארקויפן 
UAI Headstart/ Early Headstart - Substitute List   

  . 1948עקס.  718-935-9848 צו זיין א חלק פון אונזער פארן קומענדיגן סקול יאר רופט:
הערליך שיין באצאלט!

 20עקס.  718-875-0700נעס זיכט א בוקקיפער, רופט: ביז New Jerseyא 
Camera Company looking for experienced Amazon/eBay listers. P/T and F/T positions avail. salary + commission. 917-299-9327 

Computer programmer  needed must know ruby on rails competitive pay, can work out of office  please call 917-299-9327 
 pdmsupply@gmail.comייטן אלץ א גרעפיק דעזיינער, אימעל צו: געזוכט א יונגערמאן צו ארב



קול שמחה די בעסטע מוזיק פאר די 
 347-563-4721 :רופט .בעסטע פרייז

 תפילין דר"ת?האט שוין אייער טייערער חתן  מחותן, - מהודר'דיגע מזוזות?דארפט איר 
 די בעסטע און שענסטע מיט איבערגעגעבענע סערוויס, ספעציעל פאר אייךמיר טוען אויסוועלן 

  בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום - 347-675-0144 מוכר סת"ם - רן משה לייפער ברוך אה

Creative Office Space for Rent  
מארקעטונג אדער סיי וועלכע קריעטיוו ביזנעס  -פראגרעמינג   -וועב דיוועלאפמענט  -שרייב ארבעט  -גרעפיק דיזיין 

געהערן וא חודש אינטערנעט און אלע אפיס צ $750פאר +סערוויסעס. איר קענט יעצט דינגען אן אפיס דעסק 
אריינגערעכענט. הערליכע אפיס ספעיס און קריעטיווע אינווייערמענט. מיט מיטונג רום ביי אפוינטמענטס. צוטריט צו 

 creativeofficecenter@gmail.com:  אימעיל צו נייע קליענטן און נאך פילע מעלות.





 


