
    èëàð êàåå      

 ä"åî äãåäé êåøá ø"áéìúôð õéìëàø é"ð  ä"åî ç"åî úéááïééèùðòøà óìàåå ìãðòî  é"ð161 Rutledge 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåðîéì8:00 

 ä"åîá÷òé íäøáà øòâøòáðééåå é"ð  
        ø"áä"ò ÷éæééà ÷çöé   

ä"åî ç"åî úéááøòììôàð÷ ìàøùé  é"ð40 Clymer 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòôåä øàåôîä8:15 

 ä"åî ìàåé ø"áòùåé øéàî ïééèùðééåå é"ð  ïúçä"åîõèøàååù éáö íééç é"ð ,á õéðæéåå íìåà186 ññàø 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ìàåîù úéá664 îåèøì  úéøçù7:30 

 ä"åî ùéøòá íééç ø"áòèð ïúð ïàîôéå÷ é"ð  ïúç  ä"åîèøòôìàä äùî é"ðéúéáá , 246 Lynch #2-B

 ä"åî óñåé ø"áøùà øòðæéåå é"ð  çïúä"åîàãåé êåøá)î"øá(õðàâ é"ðéúéáá , 204 Rutledge 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷ðéôñ44 ïðòô  úéøçù7:30 

     úåðåúç      
ä"åî àãðàá  äùî é"ð ìàåîù ãåã é"ð ä"åî éòùé äîìù' ñ÷àñ é"ð 

  íìåàáìàéøòôîéà
ä"åî á÷òé ùèéååà÷ôòì óñåé é"ð íçðî é"ð ä"åî  íééçé"øá àãðàì é"ð 

  íìåàáäùî ìàåéå
ä"åî  éìúôðìùøòä ø"á øòáòåå é"ð ïåòîù é"ð ä"åî øòáòåå éëãøî äùî é"ð 

  íìåàáéáö øúë
ä"åî ÷òùèàìàô óñåé êìîéìà é"ð íééç äð÷ìà àãééæ é"ð ä"åî ñééåå äùî ìàøùé é"ð 

  íìåàáñãøô àâéô
â"äøä óòéøá óìàåå éñðàî à"èéìù ãåã éøåà íééç é"ð â"äøä ìòãðàîñééåå ùøòä ìàåé à"èéìù 

  íìåàáéáö ñãøôäòùá äôåç7:00  äìë ïúç úçîù ,÷åéãá9:30 ÷åéãá 

ä"åî שלום יוסף דייטשé"ð ליפאé"ð ä"åîישראל שמחה נתן ווירצבערגער é"ð  
  íìåàáìàèðòðéèðà÷

â"äøä áéåè éáö øæòéìà à"èéìù  
                    øúéá áåìà÷ ã"áà  

÷çöé íäøáà úåãìåúî ø"åîãà ÷"ë ïúç à"èéìù áåìà÷î ø"åîãà ÷"ë ïá 
÷çöé íäøáà é"ð   â"äøä ïàîãòéøô ìà÷æçé íäøáà à"èéìù  

                         à"èéìù éñðàî àãàîà÷ ã"áà  
  íìåàáìèñò÷ æåàø

ä"åî ùàá àãåé äùî é"ð åéêåøá ìà é"ð ä"åî ñééåå äùî ìàåîù é"ð ô"á 
 íìåàá éëãøî úøàôú- ô"á

ä"åî øéàî ùéåà é"ð óñåé äùî é"ð ä"åî ïàîãòéøô ïøäà íäøáà é"ð 
 íìåàáàæàìô íåéøèà -  éñðàî

ä"åî ùàéèàî éëãøî íäøáà é"ð äùî íééç é"ð ä"åî øàâðåà ïøäà é"ð 
 íìåàá äøù 'éç úøèò- éñðàî

 הני ברכי דרבנן ולבוא להשתתף אצל י שיחיו לחזקיי ומכירילהזמין ידיד יבכבוד רב הננ

 כבוד התורה מסיבת
 ג' שלח הבעל"טהיום  אשר הנני עורך בעזהשי"ת

104 Spencer St. 6th floor (between Park & Myrtle)   בביתי 
 סאטמאר כולל דברי יואל לכבוד האי מקום תורה חשוב

 בעיר בארא פארק יצ"ו המתנוססת לתפארה בקהילתינו הקדושה
 המשולשת בתורה, בני חיי ומזוני רוויחי וכל טוב סלה, אמן ובזכות החזקת התורה ולומדיה תזכו לברכה

   להשתתפותכם בגוף ובממון הכ"ד ידידכם המחכה
 משה ברש"ש סטרולאוויטש

èê¬½ò−ð ìñ¾ 

×"ë öî−½  
"¼¾³î 

Jun. 28 ’½ôñ 
'16  

#12-228 

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  



ווי  (אויך דעי קעמפס אין שטאט) קעמפס און מוסדות און אויך באנגעלאו קאלאניס מודעה חשובה
פראגרעמס וואס ווילן מען זאל זיי אראנדזירען א סדר  מ'קאכט לאנטש און נאכטמאל דורך די לאנטש
 לאזט קלארע מעס. 347-835-9077השגחה אויף די קאך רופט 

אויך די משגיחים פון די מוסדות התורה וואס ווילן באקומען די נייע רשימה (תשע"ו) פון די ענינים וואס 
 ע נאמבערמען דארף אכט געבן אין א קאמערשעל קאך, רופט די אויבנדערמאנט

 וועד המוסדות לעניני כשרות ווס"ב



 מ'זידיטשוב זי"ע.  עטרת צבייומא דהילולא קדישא פון רביה"ק בעל  י"א תמוז אין זידיטשוב
 מען פארט ארויס פון ניו יארק מיטוואך חוקת נאכמיטאג, און מ'וועט זיין צוריק מאנטאג בלק ביינאכט, 

אינאיינעם מיט נכד בעל ההילולא,  מות מיט השתפכות הנפש,א נסיעה פוהל מיט התעוררות און התרומ
 נכד הרה"ק מטאהש זי"ע  המשפיע הגאון הצדיק רבי צבי הירש פיש שליט"א,

  גאר דערהויבענע רוחניות'דיגע שבת מיט הגה"צ מהרצ"ה שליט"א,אינאיינעם מיט א 
 אין די פראכטפוהלן הכנסת אורחים אין שטאט בעלזא, 

 347-915-3301 :רעניצט, רופטפלעצער זענען באג

New Service -  פארדינגעןצו MP3  מוזיק סיסטעם'ס פאר קלענערע שמחות, פאר
באקומט איר א אנגעפילטע סענסע מיט אלע לעצטיגע ניגונים דעליווערט צו  100$בלויז 

 347-616-2424ון מייקרעפאון, אייער שמחה, מיט ספיקערס א



 

 −ëþñê−ôìþ−þ−êô íðîí− ë” þöòìñê šì®− ëš¼−  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”îñ¼³ ½ ëñ ³îô - ì"½þ³  
 −ëþ¹½î− 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− ¹½îê¾ñêë ð"ëê ñ"®ï ¾¬−−ð - ¬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 - îê½ô ¾"¾þ ð×ò öêþî - ï"−¾³  
 −ëþþô³−ê ë” þþ−êô  êòþîëðòô ñ"®ï ó−îëò¼ïêþ (¹−ò¾¬¼þš) - è"ñ¾³  

 öèþêô μêîî¬−ô- öî−½ è"×  
 −ëþëš¼− ë” þšì®−  ö−ñëîñô ñ"®ï šñîõ −îñí -  ê"ôþí ñ¾ îëþ -  ó−šîñ−ìí ñ¼ë–  í"õþ  
 −ëþóíþëê ë” þíðîí−  êëîðêõ −òëþô ñ"®ï ±ò−ô −îñí -  í®−ñìî ö−¬è þð½ ½"ìô - "−î)í"®þ (ð"× ê  
 −ëþöêôñ¼õêš  ö−ñëîñ −òëþô ñ"®ï ñ"è½ - è"¾  
 −ëþ−×ðþô ë” þ šì®− −ðêþë ð"ëê ñ"®ï ð"ëêë - ë"−š³  
 −ëþóîìò ë” þêèþ¾ þîê ëš¼−  ¬ðê¬¾−−ò ð"ëê ñ"®ï - í"ñš³  
 −ëþðîð ìô® ñêõþ ë” þöî¼ô¾  (ó−ñ¾îþ−) óíþëêñ ð½ì −"þ ñ"®ï - ô"š³  
 −ëþó−−ì šì®− ½ ð"ëê ñ"®ï −òîñî½îþõ íò−− - ð"òš³  
 −ëþë−ñ ’−þê ñê−ì− ë”þ í¾ô ëš¼− ) ö−ðþêîî¼ñ ð"ëê ñ"®ï óê¬¾ò¼îîêñ (ñê−þê ö−òë ½"ìô öë - è"½š³  
 −ëþöþíê í¾ô óêþ¬½êë ð−èô ñ"®ï ñ½¼¬¾ - ¼îîêþ¬½ê -  ê"×þ³  
 −ëþíðîí− þ"ë ñêþ¾−  −ñ¼íêðþ¼½ ð"ëê ñ"®ï ðê½ê -  íñ¼− êðîí− ³"î¾ ½"ìô - î"×þ³    

þ −ëóíþëê   êîî¾−ñëô ñ"®ï þ¼ò−−¬¾ -  ñ¾ îþ−ëì) ðê½ê íðîí− −ëþ (−ñ¼íêðþ¼½
 −ëþ¼¾îí− ë” þöþíê  ïñ¼¬ ,êòêðþîí ð"ëê ñ"®ï þ¼ññ¼í -  íþî³í −ðî¼−/¼¾îí− −×þð ½"ìô - ô"þ³  
 −ëþó−−ì ë” þþ−êô šì®−  ëîšò−ïô ñ"®ï - ð"ôþ³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë”  þ ëêïë−−ñ êë ,š½ë¼¬−îî ð"ëê ñ"®ï óêþ ¼îîê¬ñêõ ,ëî½−þ -   íôñ¾ öî−þõê ½"ìô - ì"ôþ³  
 −ëþ¾þ−í −ë®  êšêþš ð"ëêþî ,ö−ñ×−ï ð"ëê ñ"®ï ¬þîõêõêþ öí×í - ê"òþ³  
 −ëþññí  îîêñ½−¬½ôê ð"ëê ñ"®ï −š½îîêš−ñ−ô -  þ¼¬òêñê½ −"þ ð−ôñ³ - ¬"òþ³  
 −ëþ ½ìòõë” þîí−ñê  ö−þëêšë ±"îô ñ"®ï š−¾ - è"½þ³  
 −ëþó−−ì ñêþ¾− ë [−þë¼í]”þ ’−þê íðîí−  ¬½¼õë ëþ ñ"®ï ö−îþë -  ³îëê ±¼ −þõ ½"ìô - î"½þ³  
 −ëþöþíê ë” þó−−ì  êòï¼þëô ñ"®ï öêôë−î¬ - è"õþ³  

 −ëþ−ë® ðîð   þ"ëè−ñ¼ï ñê−þï¼  ð"ëêþ ,ö−šñêô ð"ëê ñ"®ï ö−−−¬¾ò¼ñþêš
 ó−ñ¾îþ− -  −ë® ³þêõ³ ½"ìô - ±"þ³  

 −ëþšì®− ë” þñê×−ô  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï ëêíðêë - íñîè½ ½"ìô  ëíï - ®"þ³  
 −ëþ−ë® þï¼−ñê í¾ô ë” þþ−êô ö−ô−òë  ñ¼òî®êõ ð"ëê ñ"®ï êëêñ -  ñêþ¾− öî®þ ½"ìô - í"®þ³  
 −ëþšì®− ë”þ ñêîô¾ óíþëê  êòï¼þëô ñ"®ï š−ò¼¾¬−õ −îñí -  ñ−ëîòþ¼¾¬/ëî¾¬êñïô ð−èôí ð×ò - ¬"®þ³  

 --------  
 −ëþñêîô¾ í¾ô  ö¼õôê¬¾ ð"ëê ñ"®ï èê®þ¼í -  îò−³ë ³îþîš ½"ìô - ë"¾³  
 −ëþšì®− ë” þñêîô¾ öî¼ô¾  èò−þô¼− ð"ëê ñ"®ï þ¼ò−−¬¾ - ð"¾³  
 −ëþó−þõê ë” þíôñ¾  êþðò¼½ ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õò¼ïêþ - ð"¾³  

 −ëþ îòëîöþíê ¹½î− ë” þó−þõê  ö−šîë ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õò¼ïêþ - ð"¾³  
 −ëþþï¼ñê ë” þì½õ  ¬êëêôê½êô−þ ð"ëê ñ"®ï þ¼èò−ï - ð"¾³  
 −ëþëš¼− óíþëê ë” þ−×ðþô ñ¾−õ ó−þõê ) í¬¼¬ ð"ëê ñ"®ï þõî½ (þêîîþê¾ - ð"¾³  
 −ëþþ¾ê ëîð óîñ¾ ë” þö−ô−òë  ê¬òêñêè ð"ëê ñ"®ï ñð−−ï - ð"¾³  
 −ëþðîð ñêîô¾ ë” þ−×ðþô  ê−ñêòþê¬ ±"ôîð ñ"®ï ±−ò−−þ - ð"¾³  
 −ëþ’−þê −×ðþô  ê¬îè ±"ôîð ñ"®ï þ¼õþêð½òîê - ð"¾³  
 −ëþö³òî− ë” þêë−š¼ ôîð ñ"®ï þ¼½êþ¬¾ öí×í ëêêþ ±" - ð"¾³ 

Sponsored by: SKYBRO your most Convenient Travel agency with 24 Hr cust. service 718.782.2002 
å øòèòå  èê¬½ò−ð öè¼þ ∞69-∞80     μêîî¬−ô è−òîï ∞68-∞84     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞69-∞84  

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

  ל.מ. 347-898-3683פתגמי קודש ח"ב" ממרן הרה"ק מטאהש זי"ע. המעונינים לקבל נא לצלצל  - ות קיץ, קעמפ'ס וישיבות ספרי "עבודת עבודה נדבן חשוב מוכן לנדב למחנ

 Goldberger's Catering. 845-243-3186, מיר וועלן אייך צושטעלן די סעודה, ווי אויך א באקוועמע פלאץ, יארצייט סעודה אין ק"יפראוועט אייער 
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 

  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  1געזוכט א קאר רייד פאר 
 1, און 252858, דאן 712-775-7029שיעור "הבנת הלב בין איש לאשתו," זונטאג בלק, אין קרית יואל, אינטראדאקשען  אידן:הכונו "קאנטרי" 

 Myrtle Ave. - 718-855-6900 654 בית הבתיםמיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. 
 347-853-2200, רופט  5:00ביז  3:00א היימישע ת"ת און וויליאמסבורג זכוט היימישע אינגעלייט פאר מדריכם אופן זומער פון 

  929-214-2039ביינאכט. רופט:  11:00צוריק   -פון דערילענד קיין ס. פאלסבורג  PM8:15געזוכט א קאר יעדן טאג 

 347-587-0906רופט  איז גרייט צו לערנען לע"נ ששה סדרי משנה, א איגערמאן
 718-607-5244 יוסף האלצערמהודר'דיגע מזוזות, חשובע סופרים, גוטע פרייזן 

 845-422-3922, רופט: tutorsפאר מחנכים אדער  courseקריאה/כתיבה  multi-sensoryיונגעלייט! ווערט א קריאה ספעשעליסט, א פראפעשענאל 
 917-612-2283געזוכט א לעבעדיגע כיתה ב' מלמד אין נחלי אמונה קאלני מלמד מיז זיין וויליג מיט צו שפילן מיט די קינדער נאכמיטאג 

 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 
 201עקס.  718-854-8777אין ס. פאלסבורג זוכט אינגעלייט צו לערנען מיט בחורים  במסגרת הישיבה.  א קעמפ

  347-915-4403א קעמפ אין פאלסבורג זוכט א קינדערגארטן מלמד, דארף קומען צו פארן. רופט: 

  917-946-5388נ.מ. גוט באצאלט.  5:15און  4:30עס ווערט געזוכט א באס רבי דא אין שטאט פאר 

 347-770-4391פאר מדריכים אין א קעמפ אין וואדרידזש, קורצע נאכמיטאג שעות שיין באצאלט, קומען צו פארן .  בחוריםעס ווערט געזוכט געשמאקע ערליכע 
 347-770-4391נג. פאר מדריכים אין א חסידישע קעמפ אין וואדרידזש, קורצע נאכמיטאג שעות שיין באצאלט, אן בא יונגעלייטגעזוכט געשמאקע 

  347-525-3442. ביטע רופט: (אויך מעגליך אויפן טעלפאון)חברותא געזוכט אין די פארמיטאג שעה'ן צו לערנען גמרא גרינטלעך,

  718-530-4652געזוכט א מלמד פאר נועם אלימלך סוואן לעיק פאר כיתה א'/קינדערגארטן רופט: 

  (בדיקת תפ"מ בו ביום) 347-625-0144מוכר סת"ם  ן משה לייפערברוך אהרדי בעסטע און די שענסטע,  פאר אייךמיר וועלן אויס ספעציעל  תפילין ומזוזות,

  347-637-6859א רב פון אר"י זוכט א דרייווער פאר אפאר וואכן, שיין באצאלט, רופט 

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

 347-831-6065א טויגליכע אינגערמאן צו ארבעטן אין א ספרים געשעפט פאר די ביינאכט שעה'ן. ביטע רופט עס ווערט געזוכט 

ë"½ôîî - 2 bedroom, separate kitchen, dining room, 5th floor with elevator, please email rentals84broadway@gmail.com 
ë"½ôîî - Furnished apartment available for rent. Call 718-650-6520 and leave a message 
ë"½ôîî - Brand new office space for rent, Walworth/Willoughby. Please call 718-522-5452  

ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished apt. for rent. Call: 718-522-7099 
ë"½ôîî - $347-563-7244 א חודש. רופט: 300זומער חדשים.  2ר די א קליינע באקוועמע אפיס צו פארדינגען פא  

ë"½ôîî - A brand new 1 bedroom apartment , also a 1300 s.f. 9 ft. ceiling offic or professional use. 718-872-8438 

ë"½ôîî - Professional state of the art hi end offices available for rent. Wythe/Broadway area. $1400-$3200. 718-305-6712 

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
 −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 -  ³−¾êþ öëþš ½"ìô - 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  êòðêþîíô ñ"®ï (íðîë¼í ¾þî¾î ðî½−) ðò−š½−ï - 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  

 

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:15
íôìí ±ò5:27

¾"þš öôï ¹î½8:37
ê"þè9:13
íñõ³ öôï ¹î½10:04
ê"þè10:28

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

í¼−š¾8:31
³"þ9:43

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  
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סא. .צא ק.קב: קג.

  : • : • :   יארצייטן     : • : • :

  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



ë"½ôîî - Beautiful Brand new 4 offices with 2 bath on Skillman (Myrtle/Willoughby) 1500 SF Bsmnt w Windows & Central Air + backyard. 845-232-1280 
ë"½ôîî -  845-783-8364בעדרום דירה צו פארדינגען אין הארץ פון ווס"ב, פאר גוטע פרייז,  1א איבערגעפיקסטע שיינע בעיסמענט 
ë"½ôîî -  155בעדרום פורנישד דירה אויף  1א גרעסערע נייע Skillman big closets  פראנטapt.  212-470-8248 :רופט 8:00ביז  6:00מקען עס זעהן פון 
ë"½ôîî -  Nice 1 bedroom  apartment for rent, call 718-286-9593 leave msg.  

ë"½ôîî -   בעדרום דירה אין  4צו פארדינגען אDomsey  347-683-7156'טע שטאק, 4יאר,  3 - 2פאר 
ë"½ôîî -  718-384-6344קען אויך זיין פירנישד,  שטאק,ערשטע  צו פארדינגען יגע דירהמרו 3א הערליכע נייע 
ë"½ôîî -  בעדרום  1צו פארדינגען אwalk-in  (אן דיינונג רום)דירה מיט א קאך brand new bath, 917-202-3500 .אדער גוט פאר א אפיס 
ë"½ôîî -  917-292-8904 .אין בעסטן געגענט ,יאר 1בעדרום דירה פאר  3צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  917-226-6369בעדרום דירות צו פארדינגען, געאייגענט פאר חתן כלה.  2אדער  1הערליכע נייע 
ë"½ôîî -  917-405-2633בעדרום פורנידש דירה, רופט  1צו פארדינגען א

ë"½ôîî -  347-422-7119יאר ליעס, רופט  3 - 2בעדרום דירה, פאר  4און  3צו פארדינגען א נייע 
ë"½ôîî -  718-930-5601ביטע רופט  (אדער נישט פורנידש)בעדרום פורנידש דירות  2און  1צו פארדינגען 
ë"½ôîî - 917-468-5202 .ס, זייער גוטע פרייזיץ פון ווס"ב, קען זיין גוט פאר דירה אדער פאר אפצו פארדינגען א איבערגעפיקסטע בעיסמענט אין האר 

 −−òë"½ôîî  -   347-504-5987בעדרום דירה צו פארדינגען, מיט א פארטש. רופט:  1שיינע ליכטיגע  

Looking to rent 1000 - 4000 warehouse space preferably in NJ for 6 months. 917-886-1650 

 −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-  845-263-5440דירה צו פארדינגען פארן זומער. רופט:  רומיגע 4א 
 −½òêô- New 5 bedroom apt. for rent, 2 full baths, section 8 OK. Call: 917-440-6937 
 −½òêô- Over 3,000 SF home, 1acre lot, tax exemption, great for Rov/Yeshiva/Etc. Blue Sky Realty Group 845-371-8471 / 914-419-5551  

 −½òêô-  א פרישע fully furnished 2 צו פארדינגען אויף זומער דירה מיט א קאך בעדרום central a/c Ellish area,  845-425-2550רופט 
 −½òêô-  בעדרום דירה פארן זומער. אויף  3צו פארדינגען אBluefield :845-499-8004. רופט  

Chestnut Ridge -  ל.מ. 845-356-0808בעדרום פריוואטע הויז פארן זומער, נאנט צו שוהל, פול, סטארס.  4צו פארדינגען א 
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 -  845-637-1289רומיגע דירה צו פארדינגען אין צענטער פארן זומער רופט  6באקוומע 
−"š -  :845-662-3585געווארן עוועיל. א פריוואטע הויז פארן זומער. רופט  

½ñ−š½¬¼š -  917-653-6010געלאו (היימישע יונגע קראוד), וכל הקודם זכה, רופט בעדרום באנ 3צו פארדינגען א שיינע 
èþîë½ñêõ .½ -  718-437-1655פארטשעס,  2בהכ"ס, דיינונג רום, ליווינג רום, נייע אפלייסענס,  2בעדרום באנגעלאו מיט  2צו פארקויפן א גרויסע  

¾ïð−þðêîî  -  בעדרום פריוואטע הויז, נעבן  1אMaple Terr. - 10  מינוט צו גיין צוםtown .heated pool,  
 $347-486-0201 א וואך. רופט: 500צו פארדינגען פאר ערשטע העלפט זומער.  -נייע קיטשען 
èþîë½ñêõ .½ -  בעדרום באנגעלאוס עוועיל. אין א היימישע  1עטליכעcrowd .347-786-3565, גוטע פרייזן 
½ñ−š½¬¼š -  347-525-3442נעבן קהל יראים, רופט וואכן)  2- 1(אויך מעגליך פאר ן פאר די צווייטע העלפט בעד. באנגעלאו צו פארדינגע 2א  

½ñ−š½¬¼š - 347-762-4467 .עס ווערט געזוכט א מלמד מיט עקספיערנס, צוגעשטעלט א באנגעלאו + באצאלט



èþîë½ñêõ .½-  בעדרום באנגעלאו עוועיל פאר  4הערליכע נייAug :917-605-4524. רופט  
š−¼ñ öêîî½ -  347-762-2418צו פארדינגען פאר אנהייב זומער,  בעדרום באנגעלאו און אדלער'ס קאלעני 2א הערליכע 
¾ïð−þðêîî  -  845-428-6787 בעדרום הויז נאנט צו שוהלן און שאפפינג, גוטע פרייז, רופט 4צו פארדינגען א שיינע גרויסע הערליכע  

š−¼ñ öêîî½ - אימעל 845-379-4542 :פן פלאץ, רופטיאו דעי קעמפ  ,חדר ,ן פאפא קעמפ מיט עסןיא באנגעלאו איז געווארן עוועל.צו דינגען א bungalow4summer2016@gmail.com

Monticello - 3 bungalows avail. For group or individual, nice grounds, pool, day camp, play grounds, reasonable price, 845-428-8922 
Hartside Village Cottage Motel NH -  ,603-444-1000נאך געציילטע דירות פארבליבן פאר דעם שבת, פאר ביליגע פרייז 

Swan Lake - Mobile home for rent, 3 bedroom, 2 full baths, plus. - Also at lake front 3 bedroom and shower plus. 845-425-0023/917-365-2037 

Greenwood Park/S. Fallsburg - Beautiful 1 ½ bedroom bung. for rent for the summer. near Alpine Acers. 718-872-7619 
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 - מיר שטאפען אויף טוילעטס - inssewer ma, 1000-783-718 .א.ד.ג

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

 $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 
 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesפארקויפן אלע מיר 

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. 

 201-875-1422. טעקסט $150איז גרייט ארויסצונעמען אייער משפחה צו די קאנטרי אן קיין פעקלעך פאר בלויז  minivanא היימישע יונגרמאן מיט א 
  347-452-4554פעסענדשער אדער מיני ווען נעמט אן טריפס צו די קאנטרי, רופט  12א יונגערמאן מיט א 

We will "shlep" up your packages upstate call now to reserve Country Shlepers  718- 812-0425  
  $718-781-1217 פער מענטש. 75אדער  - $ 350שע יונגערמאן מיט א ברענד ניי מיניווען איז וויליג ארויפצוטראגן קיין פליישמאנס פאר א היימי

  347-853-2499וועג)  1פאר באצאלט (אפי'  -  2:00צוריק בערך  - צופרי,  10:00געזוכט א קאר רייד טעגליך פון מאנטיסעלאו קיין לפידות בערך 

  347-773-9418איז נאך עוועיל. פאר מיטוואך, אדער זונטאג,  U-Haulווען, מיט אדער אן א  Passenger 12א 

  אריינגעקומען א גרויסע אויסוואהל פון ברענד נייע ווערייזאן סעלפאונס גאייגענט פארן זומער  :ער ספעשעלזומ
New Verizon  plan - 2¢ a minute   exp. after 1 yr. 

M&H Communications            160 Lee Ave   
 845-798-0118רופט:  .איחוד קאנטרי זוכט א מענער לייף גארד פאר די זומער

 צו באקומען אין אלע ספרים און סעלפאון געשעפטן -  Pocket Guideמאכט זיכער צו נעמען די  פארט איר קיין ארץ ישראל?
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 

 .Lu Lu 520 Park Aveדי קעמפ און קאנטרי ליסטע מיט אלע פינקליכע אדרעסן איז דא צו באקומען בחנם ביי 

  646-832-7481ביליגע פרייז. (מיט א מעגליכקייט צו דעליווערן) די באקס.  נאך אין brand new 12,000 BTU Frigidaire air conditionצו פארקויפן א 

  718-473-9910און העכער, ביטע טעקסט:  K70פון  AA pointמיר זוכן 

 s  - Zaitman Plumbing 917-202-3536 WE also have water filter   מיר נעמען אן אלע  פלאמבינג דזשאבס, אויפשטאפן סינק,   -  פלאמבער
Waterburry CT -  אויב האט איר אBriefing  די מיטוואךJune 29  347-334-0056ביטע רופט 

 848-525-7499, רופט  6 ביז 9געזוכט יונגערמאן אדער בחור מיט דרייווער לייסענס צו ארבעטן אין ווס"ב אפיס פון 
Cars for summer: $1100/month age 21+ - Minivans $1500/month age 25+ - Local pick up. Call/Text:845-662-6110 

I Z Electric -   347-742-1215ר  מיר נעמען אן אלע ערליי עלעקטריק ארבייט, רופט אייזיק זאלצע 
UAI Headstart/ Early Headstart - Substitute List   

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

 


