
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò 
 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

 ä"åîïàîãòéøô âéìòæ  é"ðé"÷  àâøù ìà÷æçé é"ð  ä"åî ïäà÷ ìàøùé  é"ðìàéøèðàî 

áøä èòðàô êìîéìà á÷òé à"èéìù á"ñîååäùî é"ð  áøä ïäà÷ 'éòùé ô"á à"èéìù 

 ä"åîàáîàâ øéàî ìàéçé á"ñîåå é"ðíøîò é"ð  áøä øòùéô áééì ãåã à"èéìù á"ñîåå 

 ä"åîñéåø÷ íééç ìàøùé  é"ðé"÷  óñåäé é"ð  ä"åî ùèéååà÷øòá àãåé ïøäà ðá"ñîåå é" 

 ä"åîøòìñòè ïåéöðá äîìù á"ñîåå é"ð'éîçð é"ð  ä"åî ñééåå ïøäà ÷çöé  é"ðé"÷ 

    íåéä úéøá      

ä"åî  ìàéçé øåãâéáà÷òùèàìàô é"ð áï âî ã"áà ö"äâäà"èéìù äãåäé ã  ïúçà"èéìù íéåáìèééè äçîù â"äøä äãåäé ãâî  
625 ãøàôãòá -  úéøçù7:45 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ìàåé ø"áìàåîù íäøáà øò÷øòååøòééô é"ð
 ä"åî ç"åî úéááïøòèù òùåé  é"ð251 Penn 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïòéåå8:00 

 ä"åî ìàåé ø"áàôéì ïàîãòéøô é"ð  ä"åî ç"åî úéááéáåè áøä'øòðøòì à"èéìù 115 Division #2-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå åðéáø úéá500 ãøàôãòá  úéøçù7:15 

 ä"åî áééì ïøäà ø"áäùî ïñéð âøòáðòèàø é"ð ïúçä"åîøòâðéæòìù éøåà íééç é"ðéúéáá , 646 Myrtle #5 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïàøôàù8:00 

 ä"åî ìàéøæò ïîçð ø"áéëãøî íééç øàì÷ é"ð ïúç ä"åîïééèùøòáìéæ ìàåîù äùîé"ðéúéáá , 43 Skillman #6-A 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äøåú éøòù165 øòôåä  úéøçù7:00 

 ä"åî÷öøéä éìúôðà  

 ø"áøéàî ìãðòî ùèéååàáà÷àé é"ð  
ïúç  ä"åîïàîáìòâ øæòéìà äîìù é"ðúéáá , î"à 82 Morton St.

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåùàøá9:00 
     úåðåúç      

ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 
ä"åî õèøàååù ÷éæééà é"ð ïåéöðá íééç é"ð ä"åî ïàîãòéøô ÷çöé äùî é"ð 

  íìåàá äøù 'éç úøèò- éñðàî

     úî÷ääáéöî     
 בבי"ח הישן ק"י 1:00בשעה  היוםע"ה אשת הרה"ח אברהם מאיר הי"ו  אלטא יהודת פויגעלשל מרת 

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

  הבחינה הבא יהי' אי"ה ג' מסעי על חזרת שנה וחזרת שנתיים ישראל ואורייתא
  בבהמ"ד תהלות יואל ובכולל אברכים זופניק :בוויליאמסבורג

 "ה פעקס נאמבער לקבל הבחינות.וגם יתפרסם בעז -בלפידות קאנטרי,  :ובקעטסקילס

μêîî¬−ô ìñ¾ 

×"è öî−½  
"¼¾³î 

Jun. 29 ’½ôñ 
'16  

#12-229 

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  





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

 אווענט 8:00ביז  7:00פון 



 

 −ëþ¼¾îí− ë” þöþíê  ïñ¼¬ ,êòêðþîí ð"ëê ñ"®ï þ¼ññ¼í -  íþî³í −ðî¼−/¼¾îí− −×þð ½"ìô - ô"þ³  
 −ëþó−−ì ë” þþ−êô šì®− "®ï ëîšò−ïô ñ - ð"ôþ³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë”  þ ëêïë−−ñ  ¼îîê¬ñêõ ,ëî½−þêë ,š½ë¼¬−îî ð"ëê ñ"®ï óêþ -   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− - ìô −ë® ³þêõ³ ½" - ±"þ³  

 −ëþšì®− ë” þñê×−ô  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï ëêíðêë -  ëíï íñîè½ ½"ìô - ®"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  
 −ëþñêþï¼ ë” þì½õ  ¬êëêôê½êô−þ ð"ëê ñ"®ï þ¼èò−ï - ð"¾³  
 −ëþëš¼− óíþëê ë” þñ¾−õ ó−þõê −×ðþô ) 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 þ"ë íôñ¾  ê¬îè ±"ôîð ñ"®ï þ¼õþêð½òîê - ð"¾³  
 −ëþö³òî− ë” þêë−š¼  ëêêþ ±"ôîð ñ"®ï þ¼½êþ¬¾ öí×í -  ð"¾³ 

 öèþêô èê¬¾þ¼òêð- öî−½ ð"×  
 −ëþí¾ô ë” þþ−êô öí× - ñ−òîñô ñ"®ï −ïò×¾ê -  ³"þ ð−ôñ³ -  μ"ôþí ³îè¾í ½"ìô - ì"òš³³ ê"ð  
 −ëþóíþëê ë” þíðîí−  êëîðêõ −òëþô ñ"®ï ±ò−ô −îñí -  í®−ñìî ö−¬è þð½ ½"ìô - í"®þ (è"× ê"−î)  
 −ëþóíþëê ë [³îšþ− þ×îô]” þí−¼¾îê −¾êš - ö−ñëîñ ð"ëê ñ"®ï ±"¾ - è"¾  
 −ëþþ½−ê ñêþ¾− í¾ô ë” þ½ìòõ  ñ"®ï ±−îîþîí (ê"ôþí ñ¾ î½−è) - ê"õ¾  
 −ëþñê−³îš− ½ìòõ  ëîëñ −ô×ìô ñ"®ï −îîêñ ñ"è½ - ï"¼³  
 −ëþó−þõê íðîí− −îîô ñ"®ï ó−−í®ò−ï êò - ð"š³  
 −ëþñêšïì− ë” þñêîô¾  êñ½ôîë ð"ëê ñ"®ï - ê"õš³  
 −ëþñêîô¾ ë” þþðò½×ñê  þ¼š¾¬−ñêð ð"ëê ñ"®ï ³î−ñèþô - î"õš³  
 −ëþñ×−ô ñê−ì− ë” þ’−þô¾  ëî¾¬−ëî−ñô ñ"®ï ö¬þêèò−−îî - í"×þ³  
 −ëþëš¼− šì®−  þ"ëó−−ì þ−êô ñê−ì− ) ëîðò¼ñëô ñ"®ï êþ−õ¾ (ê®−òñèêô -  ëš¼−ñ ³ôê ½"ìô - ë"ôþ³  
 −ëþë−−ñ íðîí− óíþëê  ¼®êñ¼½šê½ ð"ëê ñ"®ï öþ¼¬¾ - î"òþ³  
 −ëþóíþëê ë” þñêîô¾  êîîêšêô ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õòþêš - è"½þ³  
 −ëþ½ìòõ ë” þ−ë® ó−−ì  ê¾þ−ê ±"ôîð ñ"®ï ö−−ñš - î"¼þ³  
 −ëþñêþ¾− ó−−ì ë” þíðîí−  ëîìêþ ð"ëê ñ"®ï öêôð¼−þõ -  ì"−þíô −¬îš−ñ ½"ìô - ë"õþ³ 
 −ëþí−¾îë−−ñ ’−þê íðî  öê¾ê¬êë ±"ôîð ñ"®ï ñšò¼þõ - è"õþ³  

 --------  
 −ëþö³ò ë” þ¹½î− í¾ô  öê−þê¬êèñê¾ ±"ôîð ñ"®ï þ¼¬þîõšòêþõ -  ½"ë¾ ð−ôñ³ - ð"¾³  
 −ëþö−ô−òë ë” þ¹½î−  ±ñêš¾−ôô ñ"®ï öêôð¼−þõ -  ³îëê ³þêõ³ ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþñê−ôìþ− ë” þó−−ì ñêþ¾− ïîê ð"ëê ñ"®ï èþîë®êš öí×íð - šê−ñêë - ð"¾³  
 −ëþ−ë® êèþ¾ ë” þíðîí− êï¼ô ð"ëê ñ"®ï öêô¬ñê - í¬ê¾¬ -  −ë® ³þ¬¼ ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþšì®− ë” þþ−êô ¹½î− ) êëê¾¬¾¼š¼ë ð"ëê ñ"®ï öêôþ¼è−¬ (ñï−−í−−ò ð"ëê - ð"¾³  
 −ëþ ë−−ñ íðîí− ö−ñ¼ð¼ô óêíêþëê - ð"¾³ 

Sponsored by: SKYBRO your most Convenient Travel agency with 24 Hr cust. service 718.782.2002 
å øòèòå  μêîî¬−ô è−òîï ∞69-∞84     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞72-∞86      èê¬−−þõ è−òîï ∞71-∞84  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 929-287-0159ם ציון פון הרה"ק מריבניץ זצוק"ל. אינגערמאן ת"ח ובנש"ק וועט זיין אייער פערענדליכע שליח אויסצוזאגן תהלים וכד' ביי

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 

 3שיעורים #  4אפוינטמענט #  3 -  3 - 3פארוועמען? #  1וואס? #  718.838.1811 - נתיב חיים
 1, און 252858, דאן 712-775-7029שיעור "הבנת הלב בין איש לאשתו," זונטאג בלק, אין קרית יואל, אינטראדאקשען  הכונו "קאנטרי" אידן:

 347-460-1123ד/חדרים, פאר די קעמפ וכדו'. "גוטע אייזענע טישן און בענק אין א גוטע קאנדישאן  צו פארקויפן פאר ביהמ
 917-588-5051 מענעדשינג עקספיריענס) -(מיט קאנסטראקשען צו ארבעטן אין די קעטסקילס פאר די זומער,  .איז עוועיל ארבייטערא געלונגענער 

 929-287-2187געזוכט א חברותא איבערצו'חזר'ן הלכות תערובות נאכמיטאג שעות דא אין שטאט דורכן זומער. 
 (בדיקת תו"מ בו ביום) 347-675-0144מוכר סת"ם  ברוך אהרן משה לייפערדי בעסטע און די שענסטע,  ספעציעל פאר אייךועלן אויס מיר ו תפילין ומזוזות,

 347-860-3698נ.מ. פון ס. פאלסבורג קיין עלענוויל, גרייט צו צאלן.  6:30געזוכט א קאר רייד טעגליך 
 845-669-6122חור אין וואדרידזש געגענט, פאר גוט באצאלט געזוכט א געשמאקע אינגערמאן צו לערנען מיט א ב
 347-853-2499 וועג) 1(אפי' פאר באצאלט  - 2:00צוריק בערך  - צופרי,  10:00געזוכט א קאר רייד טעגליך פון מאנטיסעלאו קיין לפידות בערך 

 917-612-2283מיט צו שפילן מיט די קינדער נאכמיטאג  געזוכט א לעבעדיגע כיתה ב' מלמד אין נחלי אמונה קאלני מלמד מיז זיין וויליג
 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 

 347-486-4745רופט:  - טריפ׳ס א טאג  3 -א היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א באס רבי פארן זומער 

  718-851-1011 .קיין וומס"ב free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות

 201עקס.  718-854-8777א קעמפ אין ס. פאלסבורג זוכט אינגעלייט צו לערנען מיט בחורים  במסגרת הישיבה. 
  לאזט מעס. 347-620-4991ן א באנגעלאו. רופט: א ישיבה אין ליבערטי זוכט א נאכט משגיח, א

  347-988-9449רופט  .דארף קומען צו פארן ,ה ט' בחוריםתן א היימישע קעמפ פאר כייגער איגערמאן צו זיין א משגיח אט א פעיכועס ווערט געז

  347-988-9449וואודרידש געגענט, רופט  ,פארן דארף קומען צו ,א מלמד פאר כיתה ד' ה' דעי קעמפ זוכטא היימישע קעמפ 

  917-924-2957רופט  .Budgetפיקן א קאר ביי צואויפ Linden NJגעזוכט א דרייווער אדער איינער וואס וויל קומען היינט אויף 

  347-563-8097געזוכט א יונגערמאן מיט א קאר צו לערנען מיט א בחור אין קעמפ פאר גוט באצאלט. 

 íð−ëê ³ë¾í-  פארלוירן א שטיק צייט צוריק אOlympus recorder  .718-797-5734 )לוירן זיין נאמבעראיינער האט שוין גערופן, אבער מיר האבן פאר(אין קיט"ל לי גארדענס 
íð−ëê ³ë¾í  -  גענומען בטעות א  -פארטוישט א רעזוואלקע אפאר חדשים צוריקGG  40סייזL  -  :718-415-6517רופט 

ë"½ôîî - Open House Today 12:00 - 4:00/ and 7:30 - 10:00 -  For rent 177 Lee Ave. (top of Right Choice) 4 bedroom duplex,   

ë"½ôîî - Open House Today 12:00 - 3:00 - 2 bedrooms on 4th floor in Lee Gardens 16 Lorimer 646-644-3896  

ë"½ôîî - 893 Bedford Ave - 1600 s.f. store ground floor for rent also beautiful office space 1 flight up. 347-693-1600  

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
 −ëþëš¼− ë” þšì®−  ö−ñëîñô ñ"®ï šñîõ −îñí -  ê"ôþí ñ¾ îëþ -  ó−šîñ−ìí ñ¼ë–  í"õþ  
 −ëþóíþëê ë” þíðîí−  ñ"®ï ±ò−ô −îñí êëîðêõ −òëþô -  í®−ñìî ö−¬è þð½ ½"ìô - í"®þ (ð"× ê"−î)  
 −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®−  íò−−½ ð"ëê ñ"®ï −òîñî½îþõ - 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  
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  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



ë"½ôîî - 2 bedroom, separate kitchen, dining room, 5th floor with elevator, please email rentals84broadway@gmail.com 
ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished apt. for rent. Call: 718-522-7099 
ë"½ôîî - Brand new office space for rent, Walworth/Willoughby. Please call 718-522-5452 
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 -  בעדרום  1צו פארדינגען אwalk-in  (אן דיינונג רום)דירה מיט א קאך brand new bath,  :917-202-3500אדער גוט פאר א אפיס רופט 
ë"½ôîî -   718-737-8767צו בעדרום קאנדא, קליימער/ווייט געיגנט. טעקסט  4צו פארקויפען א הערליכע לעכטיגע 

ë"½ôîî - Doctor offices for rent. Call: 347-675-6570 
ë"½ôîî -   לאזט מעס. 718-486-0735בעדרום פורנישד דירה, מיט וואשער/דרייער, מארסי/ראטלידזש געיגנט.  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  917-418-8502חודש'ליך. חדשים, אדער  10ביז  8בעדרום פורנישד דירה פאר  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  $917-309-2467. רופט: 650, פאר 8אפיס צו פארדינגען אויף סאוט 
ë"½ôîî -  347-957-0278. בעדרום נייע פורנידש דירה מיט פארטש, טאפ פלאר, געאייגענט פאר חתן כלה 1צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  בעדרום דירה אין  4צו פארדינגען אDomsey  לאזט מעס. 347-683-7156, (מיז האבן א פלאן אויף נאכדעם)'טע שטאק 4יאר,  3 -  2פאר 
ë"½ôîî -  347-831-5275חדשים) רופט בראוקער  11בעדרום (פאר  3) שיינע 2בעדרום, דריגס/דיוויזשאן (געהעריגע ליעס)  4) שיינע 1צו פארדינגען 

Jersey City -  עס איז דא אsample  917-273-2026חדשים, פאר א שטוינענדע ביליגע פרייז.:  3שפאגעל נייע דירות, גרייט אריינצומופן בערך  16הויז פון  

 −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- New 5 bedroom apt. for rent, 2 full baths, section 8 OK. Call: 917-440-6937 
 −½òêô-  בעטן,  10צו פארדינגען א הערליכע פורנישד דירה מיטMaple Terr.  .914-260-1822פאר וועכענטליך 

Chestnut Ridge -  צו פארקויפן א פריוואטע הויז, מיט אpool 845-397-7676ן היימישן געגענט, אין בעסט 
 −½òêô-  Wining Monsey agent - The best in homes & condo’s sales & rentals. 845-352-4686 

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 -  845-637-1289ה צו פארדינגען אין צענטער פארן זומער רופט רומיגע דיר 6באקוומע 
−"š -  :845-662-3585געווארן עוועיל. א פריוואטע הויז פארן זומער. רופט 
−"š -  ל.מ. 845-783-3152 :בעדרום דירה פאר שבתים, רופט 2צו פארדינגען א 
−"š -  845-239-6353רומיגע דירה  צו פארדינגען פאר שבתים, רופט:  5א שיינע 

èþîëò−ôîñë -  845-248-0203צו פארדינגען א פריוואטע הויז נאנט צו גראסערי פאר די זומער, ביטע רופט 
èþîë½ñêõ .½ -  718-437-1655פארטשעס,  2בהכ"ס, דיינונג רום, ליווינג רום, נייע אפלייסענס,  2בעדרום באנגעלאו מיט  2צו פארקויפן א גרויסע  

èþîë½ñêõ .½ -  בעדרום באנגעלאוס עוועיל. אין א היימישע  1עטליכעcrowd .347-786-3565, גוטע פרייזן 

Swan Lake - Mobile home for rent, 3 bedroom, 2 full baths, plus. - Also at lake front 3 bedroom and shower plus. 845-426-0023/917-365-2037 

¾ïð−þðêîî  - 845-428-6787בעדרום הויז נאנט צו שוהלן און שאפפינג, גוטע פרייז,  4רדינגען א שיינע גרויסע הערליכע צו פא  

šþêõ ðîêîîò−þè -  718-388-0765/347-268-3443וואכן.  3בעד. באנגעלאו, מיט קיטשען/דיינעט. נעבן עלפיין, צו פארדינגען פאר לעצטע  2גרויסע 
¾ïð−þðêîî  -  347-675-7265רום דירה צו פארדינגען פארן זומער פאר א גאר ביליגע פרייז, נעבן שוהל, גראסערי. בעד 2א גרויסע

îêñ¼½−¬òêô -  3  :347-450-9292בעדרום הויז צו פארדינגען פאר שבת. רופט 

èþîë½ñêõ .½ -  בעדרום פריוואטע הויז ביז  6צו פארדינגען א כמעט נייAug. ]4 $917-697-4677, רופט: 9000 .]מינוט גיין צום ישיבה

½ñ−š½¬¼š - 109  ,עיקרס צו פארקויפן, קעגן איבער קעמפ גורfinancing available .845-521-0305 
îêñ¼½¼−¬òêô  -  646-510-2154בעדרום הויז צו פארדינגען פאר שבתים. רופט:  3א 

 ½’öêþ¼ë - öêþõê¾  - 917-435-3083 .בעדרום באנגעלאו פאר גאנץ/האלב זומער 1א  .עווארן עוועילג 

Lake House -  רום באנגעלאו פון זונטאג בעד 1איבערצוגעבן אJuly 10  ביזJuly 17, 917-652-2417 :רופט 



èþîëèò−ôîñë -  רומיגע פורנישד דירה, מיט  6צו פארדינגען א נייע איבערגעפיקסטעlinen    845-517-8928פארן זומער, נעבן גראסערי, ביהמ"ד 
š−¼ñ öêîî½ - אימעל 845-379-4542 :פן פלאץ, רופטיאו דעי קעמפ  ,חדר ן פאפא קעמפ מיט עסן,יא באנגעלאו איז געווארן עוועל.צו דינגען א bungalow4summer2016@gmail.com

Town & Country/Loch Sheldrake: Beautiful 4BR duplex became available for 2nd half. (347) 903-8291. Leave msg 
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 - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

 845-570-2905א 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 Carriagesמיר פארקויפן אלע 

Teacher Positions - Early Headstart Program seeks capable and dedicated individuals for our toddler class. No degree required. Please call 718-935-9848 Ext 19817 

 845-798-0118רופט:  .איחוד קאנטרי זוכט א מענער לייף גארד פאר די זומער

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 

 347-831-6065שעפט פאר די ביינאכט שעה'ן. ביטע רופט עס ווערט געזוכט א טויגליכע אינגערמאן צו ארבעטן אין א ספרים גע
 $718-781-1217 פער מענטש. 75אדער  - $ 350א היימישע יונגערמאן מיט א ברענד ניי מיניווען איז וויליג ארויפצוטראגן קיין פליישמאנס פאר 

 848-525-7499, רופט  6 ביז 9 געזוכט 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 

Heimishe office in Williamsburg looking for a full time female worker. Graduate 
preferred. Great pay and potential. Dedication and good communication skills a must. 

Please call within the hours of 7:30-10pm. 347-581-1875 

Window & Door Company looking for experienced salesman. will train the right individual. Email resume to: careers@cmwindowsanddoors.com 

 845-746-8185רופט  ,direct $899פאר ראש השנה קיין ארץ ישראל      ,from  July 11, $900 - from Aug 23, $670  - אנדאןטיקעטס  קיין ל
 ל.מ. 718-637-7981טריפס אינמיטען די וואך לאקעל, רופט  אויך עטליכע געזיכוט א פארלעסליכע בחור ארויסצודרייווין יעדע ער"ש און די קעטסקאל,

  פאר א מיידל קעמפ (מאן דארף דרייוון א קאר)נאכט וועכטער מאן און פרוי  געזוכט א
 ל.מ. נאמען און נאמבער 347-539-0198 רופט: מיט אדער אן א באנגעלאו,

 347-362-2536 :א קאנטרי אין ווייט לעיק זוכט א מענער לייף גארד פאר די צופרי שעות, רופט
 845-459-2527ל. אויף דעם דאנערשטאג ארויס צו דרייווין צו די קאנטריס, פעסענשער ווען איז געווארן עווע 15א 

For sale - 2006 Sienna minivan 7 pass. 118k Pen. Hwy miles $7600 - 2002 minivan $1500. 718-227-7466 

For sale - 2005 Chevy Venture, 125K miles, perfect condition, $2990. Call: 347-620-1627 
  347-452-4554פעסענדשער ווען נעמט אן טריפס צו די קאנטרי, רופט  15א יונגערמאן מיט א 

 s  - Zaitman Plumbing 917-202-3536 WE also have water filter   מיר נעמען אן אלע  פלאמבינג דזשאבס, אויפשטאפן סינק,   -  פלאמבער
 347-585-8010, גרייט צו באצאלן, רופט 2:00צופרי און צוריק בערך  9:30געזוכט א קאר רייד טעגליך פון סט. פאלסבורג צו מאנטיסעלאו בערך 

 718-213-6645אדער קענט איר פרובירן  אינגאנצן אפווישן די חובות. רופט  -סענט אויפן דאלער  10סעטעלט אלע אייערע חובות 

 347-675-0056אין גאר א גוטע קאנדישען, רופט  Chrysler minivan 2006צו פארקויפן א 

Heimishe Fitness classes for men throughout the summer in Williamsburg!! A few extra slots available. Call Sruly 347-675-9110  

 845-645-2765א פארטעבל מקוה צו פארקויפן, אינטערעסירטע רופט 
UAI Headstart/ Early Headstart

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

 
 


