
å øòèòå  èê¬½ò−ð è−òîï ∞75 -∞88            μêîî¬−ô è−òîï ∞78 -∞93         èê¬¾þ¼òêð öè¼þ μ−ñè¼ô ∞74 -∞90 

    èëàð êàåå      
 ä"åîìàøùé ïåòîù  

áàãåé ìàéúå÷é áøä ùéìæééî é"ð  
ç"åî úéáá  õéååøåä ãåã áøä  à"èéìù9 Lynch #3 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåáåæéøèñ  - ô"á 1447 52nd St.  úéøçù8:30 

 ä"åî øèìà ø"á'éøà ìàøùé é÷öéðìàø é"ð ïúç èéìù ñìòæééî íøîò íäøáà áøä"àéúéáá , 262 Skillman #2-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù éãìàäéî8:30 

 ä"åî ìàåé ø"áïîìæ øåàéðù éååàùøòãõè ðé"  ïúçä"åîä"ò ïøòèù ìùøòäéúéáá , 773 Bedford #2-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ïòìå÷ñ - ô"á 

    äáéöî úî÷ä     
 דק"יבערב בביה"ח  7:00יום ד' בשעה  מחרע"ה אשת הרה"ח ר' אפרים ז"ל תתקיים אי"ה  בילא פריעדמאן מרת של האשה החשובה

  ל"בעד  י"דמדף  גיטיןמס' על חזרת השנה הבחינה היום יתקיים אי"ה 
אברכים זופניק  ,בביהמ"ד תהלות יואל - שע"י חבורת ישראל ואורייתא

  347-628-4947לפרטים  - .2:00בשעה המ"ד לימנוב ביוב ,קו' ב'
  התשלומים על הבחינה שעבר אצל הגבאים 

 845-434-2439  1:30- 12:30פעקס רופט נאר צווישן פאר א 

USA     •     E. Israel     •     Canada     •     London     •     Europe 
  גרויסע אויסוואהל פון סעלפאוןס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן  

M&H Comm.             160 Lee Ave              718-797-2668 

   ñãééôéñàì÷ -     éãïèàèìåæòø òèñ÷øòèù 
 718-444-4900טריפס א טאג,  4ער פאר ס"ב זוכט באס דרייווערס נאכן זומא מוסד אין וומ

 845-379-1650 נאכמיטאג) 5:00און  4:00(צווישן א ישיבה אין בארא פארק זוכט א שיעור עיון מגי"ש פאר קומענדיגע יאר, רופט 
 347-620-3330פאר קומענדיגע שנת הלימודים תשע"ו, רופט: א ת"ת אין וומס"ב זוכט א נורסערי מלמד 

 718-387-2650 פאר הספרים -  certificatesהערליכע  - גרעסטע אויסוואהל פון טורים, שו"ע, רמב"ם פרענקל  בליגסטע פרייזן  ו!שבת נחמ
 718-907-4160רופט:  (פון נאכן זומער)א מוסד אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער פאר קומענדיגע יאר 

 347-731-3824פאר א חולה און א גוטע קאנדישן אוועק צו געבן אדער פאר גאר ביליגע פרייז רופט:  treadmillעס ווערט געזוכט א 
 347-213-1029בחורים אויך פאר עטליכע משפחות  40וואכן פאר א ישיבה מיט  2געזוכט א קעמפ פאר 

 347-243-7529רופט:  ,גרייט צו לערנען מיט א בעה"ב איבערן טאג
  718-614-3860 :רופט ,מומחה איז גרייט צו לערנען מיט אייער יונגעל/בחור

 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  ומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,ווי אויך קען איינער ק

  917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 
ë"½ôîî  -  718-614-2229בעדרום דירה,  5אדער  4בעדרום דירה פאר א  4געזוכט צו טוישן א 
ë"½ôîî  - Store front/office space 800 S.F.  for rent on DeKalb. Please call (845) 377-5222 or Email to: Joseph@realtruegroup.com 
ë"½ôîî  -  שיינע אפיסעס מיט הויכע דאך אוןoutdoor spaces ,718-522-5512, צו פארדינגען  

ë"½ôîî  -   בעדרום  1צו פארדינגען אwalk-in  ן דיינונג רום)(אדירה מיט א קאך brand new bath :917-202-3500, רופט 
ë"½ôîî  -  א קליינע פריוואטע אפיס צו פארידינגען, קעגן איבערOne Stop Kosher ,845-377-5222, זייער ביליגע פרייז  

ë"½ôîî  -  ,917-627-0917נייע איבערגעפיקסטע חתן כלה דירות צו פארדינגען אויף סקילמאן/ווילאבי 
"½ôîîë  - 1  ½917-952-8846 ,בעדרום דירה אן דיינוג רום ערשטע פלאהר צו פארדינגען לי ווילסאן 
ë"½ôîî  - 347-405-0871 :רופט ,שיינע פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען  

ë"½ôîî  -   ל.מ. 718-283-4046רופט:  ,מעגליך אויף לענגער ,יאר 1ס.פ. פאר  8000געזוכט צו דינגען בערך 
îîë"½ô  -  718-237-4014רופט:  ,בעדרום דירה צו פארדינגען 1שיינע ליכטיגע פורנישד 

ë"½ôîî  -  718-930-5601 :רופט ,יאר ליעס 3פאר  בעדרום דירה צו פארדינגען 5ליכטיגע 
ë"½ôîî  -  ל.מ. 347-390-8918 ,פארגעצויגן 8סעק.  ,בעדרום דירה אין הארץ פון וומ"ס 2צו פארדינגען 
ë"½ôîî  - Beautiful Brand new 2 Bedroom Basement Apt. For Rent, Bedford/flushing. Call Artex Management 347-436-7576  
ë"½ôîî  -  גרייט אריינצומופן מארסי/פאלאסקי גוטע פרייזבעד. בעיסמענט, פענסטערס, בעקיארד,  3שיינע ,Affordable Brokerage 347-460-5635  

Westchester - For sale 4 family house, $375K, income $56K, 10% return. Call: 718-930-7575 
−½òêô  - Newly renovated house for rent on Dolson Rd. please contact 845-445-5777  

−½òêô  - Brand new Corner Town house for rent on Augusta New Devp. 5 Bdrm, play rm, 2 ½ bath, 2 porches. 845-222-8837 
−½òêô  - A 2000 S.F. apt. for sale in the Prestige Development. Call Broker at 347-994-9635 

−½òêô  - 4  טוילעטס, גרויסע פסח קאך, גרויסע פארטש, ½  2בעד. דירה צו פארדינגען W. Central ,ל.מ. 845-587-0054 גרייט אריינצומופן 
−½òêô  -  טוילעטס, וואש רום, ספרים שטוב, פארטש ½  3בעד.,  5שטאק'דיגע דירה צו פארדינגען  2ברענד נייW. Central ל.מ.917-685-7508גנט יגע/ 
−½òêô  -   845-521-6675רופט בראקער  ,בעדרום 3רומיגע דירה צו פארדינגען  5שיינע 
−½òêô  - Brand new 3 bedroom apt. for rent, Valleyside Dr. (next to Ridge Ave.) central a\c, 2 full baths, porch, 845-517-4732 

−½òêô  -  845-587-0326 (עוויל. פון דאנערשטאג נ.מ. ביז זונטאג נאכט)רומיגע דירה צו פארדינגען אויף שבת נחמו,  4א שיינע 
−½òêô  -  ווערט יעצט געבויעט נייעtown  :845-262-8322הייזער מיט א ליגעל טענעט אין הארץ פון מאנסי ערנסט אינטערסירטע רופט 
−"š Hotel-Motel - 845-783-0558/845-781-6662פאר שבת נחמו   .'טע העלפט זומער, אויך עוועיל2פאר  .עוועיל 
−"š  -  845-783-7055רופט:  ,וואך, נאנט צו ביהמ"ד 1רומיגע דירה, פון זונטאג עקב פאר  4צו פארדינגן 
−"š  -   845-783-6412/845-421-7528נגען פאר שבתים/וואך, רומיגע דירה  צו פארדי 7א שיינע גרויסע 

½ñ−š½¬¼š -  ,רום'ס, פאר  20שיינע מאטעלGroups/Shabatons  ,845-397-7870  - familyshabaton@gmail.com   

ëê ë"−Jul. 28 ’½ôñ 

#11-243 

öòì³êî èê¬½ò−ð
âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190 Fax: 718-384-4631

           ô"á- øåáéöä çåì                  éñðàî- ä ìå÷       øåáéö        ìàåé úéø÷ 
           718-303-4300                   845-425-1313                845-662-3137     
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 845-781-7811ק"י דירות פארמיטלונג   
  .חדשים 6וועט זיין גרייט און  אלע סייזעס, condos) צו פארקויפן לעצט פארבליבענע 1

 מינוט פון ק"י 7 ,עס שטעלט זיך צוזאם א גרופע צו קויפן לאטס צו בויען פריוואטע הייזער )2
 מינוט פון ק"י loading dock  ,1מיט   warehousesצו פארדינגען  שיינע ) 3

š−¼ñ öêîî½ -  845-788-5253געציילטע באנגעלאוס צו פארדינגען פאר צוגענליכע פרייזן רופט 
êñï íòìôëî¾¬ -  347-645-6063'טע העלפט זומער, שוהל, מקוה אויפן פלאץ, 2בעדרום באנג. עוועיל. פאר  2און  1א 
š−¼ñ ¬−−îî  - 347-864-7711 ,וואך פארןהאלב זומער, אדער  טע'2פאר  .א הערליכע גרויסע באנגעלאו עוועיל 

/š−¼ñ öêîî½Green Hills -  רומיגע  8געווארן עוועל. א הערליכעluxury  .347-699-5662הויז עוועיל. פאר די צווייטע העלפט 
³îð−õñ -  347-633-2849'טע האלב זומער, כל הקודם זכה רופט: 2פאר די  .בעדרום באנג 2צו פארדינגען א 

½ñ−š½¬¼š  -  347-470-9446'טע העלפט זומער, צוגעשטעלט אלע באקוועמליכקייטן, 2בעדרום באנג. עוועיל. פארן  2און א  1א  

êñ¼½−¬òêô-  718-871-6694 ,'טע העלפט זומער2בעדרום הויז נעבן זידיטשוב קאנטרי פאר  4הערליכע איבערגעבויעטע

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

iPhone Repairs - same day service available - 347-746-1845 

OPERATIONS MANAGER For Brooklyn based Company with locations in the Tri-State area. 2-3 years exp. Email resume to: greatjoba1@gmail.com 

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

 לאזט מעסידש 347-533-1876רופט  ,used Korg PA50 or PA600געזוכט צו קויפן א 
Are you having issues with your computer / network and can’t identify the problem? - call The Right Tech - 347-957-1212 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

TheComputerStore is looking for a full time employee. Please call: 917-952-9560 or info@TheComputerStoreNY.com 
0711-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   

Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts  347-520-5608, א.ד.ג., רופט: נ. סאנדעל 
 Credit Maven 347-359-5433ראונד טריפ טיקעטס קיין קאנאדא,  5 (בערך)עפענט א קרעדיט קארד און באקומט  לעצטע געלעגענהייט!

 

  און העכער 13-  12קלאס וועט פארקומען די זומער שיעורים פאר   היינט דינסטאג  
  8:00אום  -'טע קלאס עס זאל Heyward  12 125אין בית רחל 

 

Warehouse Clearance 99   @ Brach’s Bed & Bath 517 Park Ave. 
Grab this one time opportunity - we’ve never done this before 

Everything priced from 99 cents to $99 non higher.  limited stock!-today from 11:30-7:00

שיעורים  4די  –צו פארשטיין אמת'דיג די געפילן און געברויכן פון זייער אשת חיל תחי'  מעלדונג וועגן די "שיעורי הלב" פאר יונגעלייט
  845-774-8174דאנערשטאג פרשת ראה אין וויליאמסבורג. פלעצער זענען באגרעניצט. זיך איינצושרייבן רופט -וועלן פארקומען מאנטאג

בעקערי  GLUTEN  FREEאויף דעם האט איר געווארט! אן אויסוואהל פון היימישע  
  347-793-4057 :רופט .יעצט דא צו באקומען  פראדוקטען

Looking for drop-in babysitter in the DeKalb area for 1.5 hours a day (afternoon). 
Great pay . please call 718-930-0929 

  פאר קומענדיגע יאר (נאך זומער) assistants teacherא פרי סקול זוכט א 
 12th grade graduate preferred718-709-7476 :צומעי זו. פעקסט רע  

  עס ווערט געזוכט א דעי קעמפ קאונסלער פאר א דעי קעמפ אין וומס"ב גוט באצאלט,
  718-384-2330רופט:  

  'טע האלב זומער,2פריענס פלעי גרופ טיטשערס פאר די געזוכט עקס
  845-661-3939גוט באצאלט, רופט 

  'טע קלאס און העכער,11א דעי קעמפ אין ווס"ב זוכט קאונסלערס פון 
  ל.מ. 917-588-5650רופט 

Cookie courses by Hendy Greenfeld 
new course starting this week, call 718-486-6323 

Early Childhood Program Seeking: Assistant Teachers - Monday thru Thursday - 10:00-5:00,  Friday 9:00-12:00 
* Great Pay * W2 Provided. - AfterHour Teachers -  Monday thru Thursday - 3:00-5:00 * Experience working with 

young children * Great Pay * W2 Provided. Please call 718-687-4810 Ext. 2458 or fax resume to 718-764-2256. 

We will be open today & tomorrow 
by appointment 718-852-6787 

(we will be closed for the next 2 weeks)

Limited slots available! Join us 4 a women’s funfilled getaway to New Hampshire Aug. 3-5. 
P/p est. $550. Inc: hotel, trans.,& attrac!! Last day to book Wednesday July 29 call 347-243-8228 

Looking for individual experience for work on government bids. 
please call: 718-486-7898 

Looking for an intelligent, efficient person. High school grad. Must know QuickBooks, WORD, 
EXCEL . Willing to train. Room to grow. Please call 718-408-8077 

Excellent position for organized, ambitious individual with great phone skills; 
in Heimishe multi-girl office. Please call 718-744-8845 and leave message. 

Local heimishe Williamsburg multi girl office looking to hire full time new graduated. 
Please call 347-498-4239 or 845-292-4820  

Looking for a secretary, very organized, QuickBooks a must. 
Please text info 646-558-2170 

Hamaspik is looking for Community Habilitation workers female/male various positions 
available  Flatbush Boro Park Williamsburg please call 718-408-5401 

Excellent full time position now opened at White Glove for high quality candidate 
competitive pay and benefits 718 387 8181 ext. 113 lv. Message 

F/T position available for a bright efficient graduate in a specialty dept of a multi girl Williamsburg office. 
Also available F/T position for fast paced self-motivated intelligent graduate. Call 718.302.1800 ext.121 

Williamsburg girls hi-school, teaching positions avail. In secular studies depot. 
Please call: 917-880-2513 or fax resume to: 347-689-0442 

Head Start Teacher - FT Position Available in Pupa pre-school for Teacher. BA with 21 ECE credits required. 
Good pay /Fringe benefits. Email resume to: jobsaths@yahoo.com / fax 718-387-8586 / phone 718-732-7899 

Very busy management office next to Williamsburg looking for responsible secretary with basic 
computer knowledge, will pay for trans. 917-474-3189 if no answer leave detailed msg. 

United Academy EHS seeking assistant teachers. 
Call: 718-935-9848 x 1931 

Mature receptionist needed from 9-5. Phones, reception & light computer work for a large office 
in Williamsburg. Call: 718-782-2823 x 456 

Mortgage Company in Williamsburg, is seeking to hire a recent graduate for full time position. Must have 
computer knowledge, be detailed oriented, and good communication skills. Please call 845-662-2095 

 

  
 


