
   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

 ä"åîïééèùãìàâ ìëéî á"ñîåå é"ð  áåã øëùùé é"ð  ä"åî äèàø äùî íäøáà á"ñîåå é"ð 

 ä"åîéìà' ùéô øéàî á"ñîåå é"ð  êìîéìà ìàåîù é"ð  ä"åî øòáééøù êìîéìà ùøòä á"ñîåå é"ð 

    èëàð êàåå      

 ä"åî íééç óñåé ø"á áåã äùîùèéååà÷ùàî é"ð
ä"åî ç"åî úéááïàîãòéøô ïåòîù ïøäà  é"ð800 Bedford #5-B 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåèé÷" úéøçù ìèøåî ì8:00 

 ä"åî íééç ìàåîù ø"á óìàååãòéøô é"ð  ä"åî ç"åî úéááïôøà÷ ùøòä äîìù  é"ð123 Middleton 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïéìàèñ8:30 

 ä"åî äçîùáï  óñåé â"äøä÷òùèàìàô é"ð  ç"åî úéááéìãâ â"äøä'ïàîøòáéì  à"èéìù31 Taylor 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù äãåäé ãâî7:45 

 ä"åî øéàî ÷çöé ø"á éìúôðøòååàøá é"ð  ïúçä"åîäèàø áééì éëãøî é"ðéúéáá , 112 Skillman 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ãàñ÷éá8:10 

 ä"åî ïøäà ø"á äîìù ãåãïééèù÷ò é"ð  ïúçä"åîïééèùðééåå òùåé øéàî é"ð ,éåå õéðæ186 ññàø (íéùð úøæò) 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòôåä øàåôîä8:30 

 ä"åîáàæ øæòìà äîìù  

 ø"á ìàåîù íééçïàîìòéôù é"ð   ä"åî ç"åî úéááïàîãòéøô éåìä àãåé äîìù  é"ð225 Division #8-C 

 ä"åî ìàåé ø"á øåãâéáà äùîùèéååàáà÷àé é"ð ïúç  ä"åîñééåå àãåé íøîò é"ð ,éúéáá 90 Middleton #5-E

 ä"åî á÷òé íééç ø"á éáö äùîïàîæééø é"ð  ïúç  ä"åî÷òùèàìàô óñåé é"ð , íìåàáíåéøà÷éã 

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

ä"åî ãìòôðéáåø ìàåîù äùî é"ð øæòìà ïøäà é"ð ä"åî éååøàä ìàøùé ïåòîùõè é"ð 
  íìåàáìàéøòôîéàúéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä 

ä"åî éòùé íäøáà' ïäà÷ é"ð ìàåîù äùî é"ð ä"åî õðòøòô øéàî øùà é"ð 
  íìåàáäùî ìàåéå

ä"åî ïøòèù áàæ é"ð  
ä"åî ïá àãåé éëãøî é"ð    ïúç ä"åîééèùãìàâ òùåé íäøáàé"ð ï

ä éìúôðéà÷öø é"ð   ä"åî åãâéáàïéåøá ïäëä àãåé ø é"ð 
                                                 ùéìà÷ úéáì  

  íìåàáéáö øúë
 áøäøòùéô íäøáà à"èéìù ïøäà á÷òé é"ð áøä âøòáðòæàø óìàåå äùî à"èéìù 

  íìåàáàâéô ñãøô
ä"åî אשר אנשיל פליישמאןé"ð אברהם משהé"ð ä"åî אהרן שלמה ווייס é"ð 

úéèøôë ìá÷ì àð ,äøæçá åàá úåðîæä äáøäù úåéä íìåàáéáö ñãøô
ä"åî ñìòæééî ìà÷æçé äîìù é"ð íééç äð÷ìà é"ð ä"åî øòììéî 'éøà àãåé é"ð 

  íìåàáìàèðòðéèðà÷

ä"åî áå÷éæî ø"åîãà é"ð  øéàî íééç é"ð    áøäèçåù òùåé ãåã à"èéìù 
                          éñç ìä÷ã áøñòìòùæãðà ñàì á÷òé úéøàù íéã 

 íìåàáàæàìô íåéøèà -  éñðàî
ä"åî õøàååù ïäëä øéàî ÷çöé é"ð éëãøî óñåé é"ð ä"åî ãìòôðéøâ ìàéúå÷é ïúð é"ð 

 íìåàáéç úøèò' äøù - éñðàî
ä"åî ïàîèåâ ïåòîù é"ð íäøáà é"ð ä"åî ïàîëééø éëãøî íäøáà é"ð 

  íìåàá ñééãøàô ìçø úéá- ''÷éññàø/ãøàôãòáå ãøàååéòä/ãøàôãòáî òñé ñàá  
 äòùá5:00 å7:45 -  äøæç11:30 õðàè äåöîä øçàå 

ä"åî éìà' øòãðòìâðò é"ð ìãðòî é"ð ä"åî ïàîãìàåå ïøäà ÷çöé é"ð  - é"÷ 
 íìåàá éáö øéàî úøèò- é"÷

 347-351-3304ואשרי הזוכה.  - ר נפלא בטוט"ד. מחזור חדש ללימוד ספה"ק אצרות חיים למתחילין ע"י בעל הספ -חבורת מהרח"ו 

  בגמ"ח יוסף שלמה) (לשעבר זכרון לאה להשאלת גמרותגמ"ח       זכרון צבי ובריינדילגמ"ח קאר סיעטס 
  לאה ב"ר ישראל וועבער ע"הלע"נ האשה החשובה מרת                            בריינדיל ב"ר יחיאל ע"ה –לע"נ צבי ב"ר זאב דוב ע"ה                

 95 Division Ave.    718-384-4622  ש'ער ביהמ"ד)ע(אונטער דיער  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  :די וואך וועלן מיר אי"ה זיין אפען
  מאנטאג, דינסטאג, מיטוואך און דאנערשטאג  

 נטאווע 8:00ביז  7:00פון 

èê¬òêô ìñ¾ 

×ê" öî−½  
"¼¾³î 

Jun. 27 ’½ôñ 
'16  

#12-227 

âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190  
 Fax: 718-384-4631          Email: ads@dvaryoim.com 

           ô"á - øåáéöä çåì                  éñðàî -        øåáéöä ìå÷        ìàåé úéø÷ 
           718-303-4300                  845-425-1313                845-662-3137  



 

 −ëþšì®−  ±−îî−ðêþ ð"ëê ñ"®ï ¬ê¬¾òîš - ¬"½þ³ 
 −ëþ’−þê ¾îë−−ñ ë”þ šì®−  îîêñ½−òê¬½ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - ìô” ó−ô¾ë −þí ³"î¾ ½ -  ¬"½þ³  

 −ëþ¼¾îí− ñ−¾¼í ë” þ’−ñðè  ¾−õêš ð"ëê ñ"®ï ð¼−þõ öí×í - ìô” ¼¾îí− öîþ×ï ½ - ê"õþ³  
 −ëþóîìò óìòô ë”þ  ¼¾îí− óíþëêñ−¾¼í  öêš®¬−ê ð"ëê ñ"®ï öêôð¼−þõ -  ö−ïîþô š"íþí ð×ò - è"®þ³  
 −ëþðîð ¾−òêô óìòô ë”þ ñ−¾¼í ¼¾îí−  ñîõ−òþê¬ô ñ"®ï ð"ëêë -  öîþ¾í ³ñ®ëì ½"ìô - ï"®þ³  

 --------  
 −ëþíðîí− −×ðþô  êòèêþ ð"ëê ñ"®ï ðò−−þõ - ð"¾³ 
 −ëþö−ô−òë ñêîô¾ ê½−¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼½½êþ¬¾ öí×í - ð¼þ−õ - ð"¾³ 
 −ëþöî¼ô¾ ë”þ ö−ô−òë ñêîô¾ óíþëê ) −îñþ¼ô ñ"®ï þõî½ (½"³× -  íëî¾³ ³îþþî¼³í ½"ìô - ð"¾³  

 −ëþ îòëîí¾ô ë” þöî¼ô¾ ) −îñþ¼ô ñ"®ï þõî½ (íëî¾³ ³îþþî¼³í -  þõî½ ð− ½"ìô - ð"¾³ 
 −ëþþ−êô ¹½î−  ö−ëîþ−ñêí−ôô ñ"®ï -  êîîñêõ - í"¾³  

 −ëþ−ë® óþô¼  þ"ëêðî− ñê−³îš− ®ï ðñêîîò−þè ö−ñšîþë ,êîîê¾−îîþ¼ë−îê ±"ôîð ñ" -  ê"−¾³  

 öèþêô èê¬½ò−ð- öî−½ ë"×  
 −ëþþ−êô óíþëê ë” þþ¼ë þ×¾−  þëîòêí ð"ëê ñ"®ï öí×í (èþîëôêí) - ì"−š³  
 −ëþó−þõê ë” þíðîí−  ñ"®ï öîëò (ëþ μñô ³−þš) -  ë¾îô ³−ë ½"ìô - ð"ôš³  
 −ëþíðîí− ë−−ñ ë”þ þ¾ê è−ñ¼ï  ê"ðõõô ñ"®ï ³î−ñèþô - ìô ³−¾êþ öëþš ½" - ê"¼š³  
 −ëþðîð ñêîô¾  ðê½ê ð"ëê ñ"®ï ±¬−õ¾ðîë - ì"¼š³  
 −ëþöî¼ô¾ ë” þëêï  êòñ−îî −ñîðèô ñ"®ï - ®"š³  
 −ëþðîð ë” þóìòô ñðò¼ô  ¬ðê¬¾−−ò ,±−òô¼½ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−−ð - ìô” ðîð ñíîê ½ - ê"®š³ 

 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þþðò½×ñê êþîíô ñ"®ï (íðîë¼í ¾þî¾î ðî½−) ðò−š½−ï êòð - ê"®š³  
 −ëþšì®−  ö¼×þ−šò¼−îþõ ð"ëê ñ"®ï ñ¼šòêþõ–  è"®š³  
 −ëþí¾ô ë” þ¾−þ¼ë ëîð  ¬íî®òêñ ð"ëê ñ"®ï ñíê¬þ¼ëñêí - ï"¬þ³  
 −ëþóìîþ− í¾ô ë” þñðò¼ô óìòô  š®êšô ñ"®ï öþ¼¬¾ò¼èþêô - í"×þ³  
 −ëþëêï  −òêþî¾ ±"ôîð ñ"®ï ¬þêí×−−þ - í"ñþ³  
 −ëþþ−êô íðîí− ñê−ôìþ− ë” þ− ëš¼−öòìñê šì®  êì½−¾õô ñ"®ï -  ’ší −ðîí−í ð×ò - ï"òþ³  
 −ëþ½ìòõ ë” þ’−ñê  ö−þëêš ð"ëêþ ñ"®ï š−¾ (þ¼ð−ñ ¼šò’−ñê) - è"½þ³  
 −ëþþ¾ê μîþë ë” þöþíê  ñ−ëîòþ¼¾¬ô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ (ô"þë) - í"½þ³  
 −ëþîí−ñê ë” þ¹½î− ñêõþ  ê−þðò½×ñêô ñ"®ï öïì þî×ë - ìô” ëñ ³îôîñ¼³ ½ - ì"½þ³  
 −ëþ½î−¹ ë−−ñ ë” þþï¼−ñê öêô½îï  ¾šêõ ð"ëê ñ"®ï þõî½ - ìô” þõî½ ¬îšñ− ½ - í"¼þ³ 

 --------  
 −ëþó−−ì í¾ô ë” þè−ñ¼ï ¼¾îí−  þ¼¬¼õò¼½ ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õò−þè -  îòî®þë ó−−ì ³"î¾ ½"ìô - ð"¾³  

 −ëþ’−¼¾−  ¬þ¼šðêîî ð"ëê ñ"®ï šêñêõ -  ê"¾³  
 −ëþðîð öþíê ó−−ì þ"ë  ñêþ¾− ¹½î−ê ñ"®ï ¾¬−−ðê¾ñêë ð"ë - ¬îôþê− -  ð"¾³  
 −ëþö−ô−òë ñêîô¾  š¼ñ−õ ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí -  ð"¾³  
 −ëþêõ−ñ ëî¬ óî− ’−òòì  š¼ñ−õ ±"ôîð ñ"®ï μ−þð−þõ -  ð"¾³  
 −ëþó−−ì  ±ñêš¾−ôô ñ"®ï ±þêîî¾ -  ð"¾³  
 −ëþëîð ó−−ì ë” þóîñ¾  −îñ½êîîô ñ"®ï ö−þõñ−−í -  öêþîîê½ô ¾"¾þ ð×ò - ï"−¾³  
 −ëþþô³−ê ë” þþ−êô  êòþîëðòô ñ"®ï ó−îëò¼ïêþ (¹−ò¾¬¼þš) - è"ñ¾³ 

Sponsored by: SKYBRO your most Convenient Travel agency with 24 Hr cust. service 718.782.2002 
å øòèòå  èê¬òêô è−òîï ∞70-∞81      èê¬½ò−ð öè¼þ μ−ñè¼ô ∞68-∞79     μêîî¬−ô è−òîï ∞67-∞82  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

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 

 718-702-7490אין לפידות קאנטרי.  ,פארמיטאג און נאכמיטאג ,אויף גמרא חברותאגעזוכט א 
  347-243-8237מיר ווילן צוזאמשטעלן טראנספערטעשאן פאר כתה ה' קינדער פון מאנטיסעלאו קיין שאפראן קעמפ. פאראינטערעסירטע רופט: 

 845-422-3922, רופט: tutorsפאר מחנכים אדער  courseקריאה/כתיבה  multi-sensoryיונגעלייט! ווערט א קריאה ספעשעליסט, א פראפעשענאל 
 347-498-4239אויך צוריק פון וומס"ב קיין סוואן לעיק מוצש"ק אדער זונטאג, גוט באצאלט.  -פון סוואן לעיק קיין וומס"ב  Jul. 1פרוי דעם פרייטאג  1וכט א קאר רייד פאר געז

 201עקס.  718-854-8777א קעמפ אין ס. פאלסבורג זוכט אינגעלייט צו לערנען מיט בחורים  במסגרת הישיבה. 
 347-915-4403א קעמפ אין פאלסבורג זוכט א קינדערגארטן מלמד, דארף קומען צו פארן. רופט: 

  #718.838.1811  3-3-3איר זענט שוין מעגליך לאנג ענטוישט, רופט אונז פאר נאך א שאנס, הערט מער  נתיב חיים

t347-546-8301רופט:  .ערן טאגא אינגערמאן איז וויליג צו לערנען מיט אייער זוהן און בחורים קעמפ  איב 
 718-388-7707געגנבט געווארן ר"ת תפילין מיט נאמען ע.מ.ד.צ. אויב ווייסט איר עפעס וועגן דעם אדער מען טראגט עס אן צו פארקויפן  

 718-607-5244 יוסף האלצערמהודר'דיגע מזוזות, חשובע סופרים, גוטע פרייזן 
 א' און כתה ג' מלמדים עס ווערט גאר דרינגנד געזיכט כתה 

  917-520-1690ביטע רופט  .אויפן זומער וומס"באין א ת"ת אין 

 917-612-2283געזוכט א לעבעדיגע כיתה ב' מלמד אין נחלי אמונה קאלני מלמד מיז זיין וויליג מיט צו שפילן מיט די קינדער נאכמיטאג 
 347-509-6817נ.מ. רופט:  3:00צוריק בערך  - פארמיטאג  11:00וואדבורן בערך געזוכט א וועג טעגליך פון לאק שעלדריק קיין  -קעטסקילס 

 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 
 718-764-2273ן די נאכמיטאג פראגראם, גוט באצאלט. פעקסט צו: היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א ענערגישער אינגערמאן אנצופיר

 ל.מ. 718.753.5721נ.מ. גרייט צו צאלן,  4:00צוריק בערך  -צופרי  9:00געגענט צו קראסנא קעמפ (מאנטיסעלאו) בערך  Four Cornersגעזוכט א קאר רייד טעגליך פון די 
  צו מאנטיסעלא, וואדבורןוואס פארט יעדען טאג פון  געזוכט א וועג (מיני ווען) פאר כולל אינגעלייט

 347-576-0602גוט באצאלט, (אדער איין וועג), ביטע רופט  - 6:00און צוריק  9:45צופרי 
 9:00און  6:00יונגעל צווישן  hi functioning specialגעזוכט אן עקספיריענס איבערגעגעבענע אינגערמאן צו פארברענגן מיט א 

  718-208-6843און דערנאך אין סוואן לעיק פאר די זומער וואכן. רופט:  -וואכן  2סיי דא אין שטאט פאר קומענדיגע  -נאכמיטאג 

  201-875-1422. טעקסט $150איז גרייט ארויסצונעמען אייער משפחה צו די קאנטרי אן קיין פעקלעך פאר בלויז  minivanא היימישע יונגרמאן מיט א 

ë"½ôîî -  347-512-0530בעדרום דירה, רופט:  1צו פארדינגען א שיינע  

ë"½ôîî -  ל.מ.  646-881-8984יאר ליעס,  2שטאק ארויף ,גרויסע פארטש, קאך, דיינונג רום, דיינעט,  1בעדרום איבערגעבויעטע דירה אין אלט ווס"ב, 3צו פארדינגען א 

ë"½ôîî - Brand new office space for rent, Walworth/Willoughby. Please call 718-522-5452 
ë"½ôîî - 2 bedroom, separate kitchen, dining room, 5th floor with elevator, please email rentals84broadway@gmail.com 
ë"½ôîî -  ל.מ. 347-481-7909יז. רופט: ס"פ אפיס/ווערהויז ספעיס צו פארדינגען פאר א גוטע פרי 450א 
ë"½ôîî -   לאזט מעס. 718-403-0320בעדרום בעיסמענט דירה צו פארדינגען, קען זיין פורנישד,  1א גרויסע 

ë"½ôîî - 800  ס.פ. גאייגענט פארAMAZON  ביזנעס גראונד פל גרינג צוload / uploading.  347-566-1299רופט 
ë"½ôîî -   908-718-1736חדשים מידלטאון סט. רופט/טעקסט  6-8רום דירה פאר בעד 2צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  718-791-6846בעדרום דירה  פאר א ענדליכע דירה. רופט:  2א  'טוישן'געזוכט צו 

ë"½ôîî -   בעדרום דירה  2צו פארדינגען א פריוואטעwalk in  929-214-9083מיט א דיינוג רום, רופט 
ë"½ôîî -  212-810-7491בעדרום דירות צו פארדינגען אויף סקילמאן מיט פארטש און דיינונג רום, גרייט אריינצומופן.  2און  1 געציילטע 

 −−òë"½ôîî  - 347-423-6388דש, רופט יא פלאץ צו פארדינגען פאר אפיסעס/חתן כלה דירה/סטאר 

Greenville Jersey City - 2 family house fully brick structure, excellent condition, cash deal only. asking price $245K. Below market value. won’t last.  470-236-9637 

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
 −ëþñ−¾òê óíþëê ë” þ±þõ  èþîë½ñš−òô ñ"®ï (ó−¾îëñí îò−ëþ öë) - ï"³  
 −ëþþï¼−ñê  þ"ë¾ë−−õ êèþ¾ −þîê  êò−îîô ñ"®ï (¾−ñòô) öõñì - ñ"³  
 −ëþñêñ®ë ë” þ−ñ³õò  íêþ¬½îê ð"ëê ñ"®ï ±"× öí×í (ó−ô×ì ³×−ô½) - ï"¼³  

−ëþ ëê ëš¼− ñêõþóíþ ë”þ  −×ðþô ñîõîò−þðê ð"ëê ñ"®ï öîþ−è -  ó−þõî½ êþšô/ó−þõî½ öîš³ ½"ìô - ê"−š³  
 −ëþ−×ðþô ë” þíðîí− ’−þê  ðêí−òêëô ñ"®ï îî¼ñ (’−þê −òõ) [ð−½ì] -  þîþð þô ½"ìô - ë"½š³  
 −ëþþ¾ê  êòêðþîí ±"ôîð ñ"®ï š½−îîêšñêîî - ë"õš³  
 −ëþ¹½î− ë” þ¾−þ¼ë þ×¾−  þëîòêíô ñ"®ï ðò¼þ¼ë -  ¼¾îí− −òõ ð×ò/ö−−¬¾òþ¼ë ô"−þ ö³ì - −"þ³  
 −ëþþï¼ñê ë”þ ñ−¾¼í ¼¾îí− ðîð  ö¼−îî ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí ñ"è½ -  þï¼ñê ð− ½"ìô - í"×þ³  
 −ëþöþíê ë” þ−×ðþô  ¾¬−îîê×¼ñô ñ"®ï [−ò¾í] - ê"ôþ³  
 −ëþíôñ¾ ë” þþï¼ñê  ¾¬êšòîôô ñ"®ï êþ−õ¾ (¬î®òêñ) -  íôñ¾ ó¾ ½"ìô - è"òþ³  
 −ëþþ−êô ë” þþ¼ë ëîð þ×¾−  ê®îîêñð−¾ô ñ"®ï (±−¾îðêþ) - è"½þ³  

 

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:15
íôìí ±ò5:27

¾"þš öôï ¹î½8:36
ê"þè9:12
íñõ³ öôï ¹î½10:04
ê"þè10:28

³î®ì12:59
íñîðè íìòô1:43
íò¬š íìòô6:05

í¼−š¾8:31
³"þ9:43
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  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



 −½òêô-  צו פארקויפן פריוואטע הויזBrewer Rd ,10/11  ,917-682-8185טוילעטס, פריוואטע יארד, נעבן שוהל, רופט בראקער  4בעד.,  6רומס 
 −½òêô-  845-517-4732פול ביהכ"ס + פארטש.  ביטע רופט   2  -בעדרום דירה צו פארדינגן  3א הערליכע 

 −½òêô- Beautiful 3 bedroom basement apartment full windows all around, + 2 full bathrooms & laundry room, Collins Ave. Call: 347-762-4215 
 −½òêô-  צו פארדינגען א ברענד נייupgraded 5  בעדרום דירה, אויףCalvert Dr. :347-762-2214. רופט

 −½òêô-  שטאק ארויף אויף  1בעדרום דירה מיט א פארטש צו פארדינגען פאר גאנץ זומער,  4א גרויסע לעכטיגעRita .845-608-7742  

Chestnut Ridge - For sale: Gut renovated private house, 4 br, 2 bath, garage + bsmnt. 917-213-0101 
Chestnut Ridge - House for sale on heimishe block, 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

−"š -  845-325-1349רומיגע דירה פאר ערשטע העלפט זומער. רופט:  4צו פארדינגען א 

−"š -  רומיגע  דירה פארן זומער,  4צו פארדינגען אBuchanan Ct   '845-783-4366 .נעבן ביהמ"ד הג  

−"š -  845-637-2189רופט  .עררומיגע דירה צו פארדינגען אין צענטער פארן זומ 6באקוומע  

½ñ−š½¬¼š -  917-653-6010וכל הקודם זכה,  (היימישע יונגע קראוד),בעדרום באנגעלאו  3צו פארדינגען א שיינע 

š−þðñ¼¾ šêñ -  בעד. דירה נעבן  4פריוואטעTown & Country  צו פארדינגען פארן זומערfreshly renovated,  A/C, washer/dryer..    :718-926-0325רופט 

èþîë½ñêõ .½ -  718-437-1655פארטשעס,  2בהכ"ס, דיינונג רום, ליווינג רום, נייע אפלייסענס,  2בעדרום באנגעלאו מיט  2צו פארקויפן א גרויסע  

ñ¼ðò¼¬îòêô -  347-831-5215בעדרום באנגעלאו פאר האלב אדער גאנץ זומער מקוה מנין אויפ'ן פלאץ,  2געווארן עוועל. א 
îî½š−¼ñ öê -   347-762-2418בעדרום באנגעלאו און אדלער'ס קאלעני צו פארדינגען פאר אנהייב זומער,  2א הערליכע 

½ñ−š½¬¼š - 2  718-599-4030רופט:   .וואכן 3בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען פאר די ערשטע 
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  

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

 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 

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

 845-798-0118רופט:  .יחוד קאנטרי זוכט א מענער לייף גארד פאר די זומערא
 $845-570-2905 א נאמען, רופט 30 - א פרוי אין ירושלים מיט אסאך ערפארונג שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" וואונדערליכע תוצאות 

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 

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. 

We will "shlep" up your packages upstate call now to reserve Country Shlepers  718- 812-0425  

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. 917-299-9327 

 ל.מ. full time, good potentials, beginners welcome  .718-285-6201ומס"ב, געזוכט אן אחריות'דיגע געשיקטע יונגערמאן פאר א ווערהויז אין ו -ארבייט געלעגנהייט 

Luggage rental –  4מיר פארדינגען wheel light weight  רענצלעך   רופטLuggagry 646-847-9088 
  .Lu Lu 520 Park Aveדי קעמפ און קאנטרי ליסטע מיט אלע פינקליכע אדרעסן איז דא צו באקומען בחנם ביי 

Cars for the summer, 10 weeks .full size car $1850. Luxury cars$2050. age 25+ only 929-387-0225 
ישיבה אין סאוט פאלסבורג זוכט דרינגעד א משגיח אדער  )אן א באנגעלאו אדער עסן(ארבעט געלגנהייט פארן זומער 

 ל.מ 718-208-6843רפט  .מאן אין די געגנטמיטהעלפער זייער גוט באצאלט גאר פאסיג פאר כולל אינגער
 347-889-0262רופט   .פאר די וואך deliveriesגעזוכט א אחריות' דיגע אינגערמאן מיט א אייגענע ווען צו ארבעטן און א ווערהייז און צו מאכן 

UAI Headstart/ Early Headstart - Substitute List   
  . 1948עקס.  718-935-9848 נדיגן סקול יאר רופט:צו זיין א חלק פון אונזער פארן קומע

הערליך שיין באצאלט!



 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 - ייפער ברוך אהרן משה ל

ATT SMALL BUSINESSES: Are you busy with small details like Amazon/eBay/Jet listings, 
customer service, data entry, billing, etc.? Hire someone to do it for low cost. We'll find the right 

employee to work part/full time out of your office. More info email:outsourcebrokerage@gmail.com 

 


