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 מסאטמאראין א צו, אין די טאג פין די יארצייט מהרה"ק  שעה 24כט א נדבן אז די כולל זאל לערנען משניות ועס ווערט געז
   100$בלויז א סיום ששה סדרי משנה פאר  -ג) זכותם יגן עלינו א(פרייט מסקולען(מיטוואך)  ומטאהש מספינקא(דינסטאג) 

  ~ ~ ~  #845-414-2000 1משניות כולל בארה"ק ~ ~ ~ 

  GPS: 292 RT. 306בחינם    - נ.מ. 6:30נ.מ.  5:30פון ויואל משה  הרה"ק מ'ריבניץ זי"עפארן דאנערשטאג צום ציון  וועלןבאסעס  2 -  ער"ח אלול

  .NJן ים ציון אועס וועט פארן א באס צ - זי"ע  הערשעלע מ'ספינקא הרה"ק ר'כ"ז אב יומד"ה 
 נאכמיטאג 5:30 - אינדערפרי  10:30 - פארט אראפ ביז בעדפארד ראסס, דאווענען אויפן באס) 5:15(הייבט אן בעדפארד מירטל פארטאגס,  5:30

  GPS: 104 Deans Rhode Hall Rd NJ 08852  )די באס איז פון מאנסי טורס( - פויעלט אויס אלעס גוטס  .די באסעס איז פריי פון אפצאל

 .Wireless Expert 140 Rodney Stביי  האלב פרייזצו באקומען נייע כשר'ע סעלפאון'ס פאר  בשורה טובה!



   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 לאזט קלארע מעס.  347-693-2687רופט:  .א מוסד אין וומס"ב זוכט א ענגליש טיטשער פאר כיתה ח' פאר קומענדיגע יאר

 347-875-0080תשע"ז. רופט: א ת"ת אין וומס"ב זוכט א נורסערי מלמד פאר קומענדיגע שנת הלימודים 
 845-219-1133א ת"ת אין וומס"ב זוכט ענגליש טיטשערס פאר עלטערע כיתות. רופט: 

 718-782-3138קרית טאהש: אויך וועט אי"ה פארן א באס דאנערשטאג נאכט * שב"ק ר"ח אלול * עלי' לציון הק' ערש"ק/ער"ח (בתוך ג' ימים) 
 $845-570-2905 א נאמען, רופט 30 - ערפארונג שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" וואונדערליכע תוצאות א פרוי אין ירושלים מיט אסאך 

 #5 718-486-6561געזוכט א אינגערמאן פאר האלבע טאג פאר א אסיסטענט מלמד פאר א ספעשעל עד מוסד אין וומס"ב 
 718-388-7564 :עיר קאנדישן רופט BTU GE 10,000מיט  cubic freezer 18צו פארקויפן צוליב מופן  



   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
þ¼õ¼ñ¾ ö−ñšîþë  -  845-444-2251מיר וועלן אריינברענגן אלע אייערע פעקלעך פון קאנטרי צו שטאט, ביליגע פרייזן רופט  

 718-302-7460רופט  excellent busווער עס האט בטעות אראפגענומען א באקס פאריגע דאנערשטאג פון 
 917-952-7826רופט:  12x16נייע לייטער סוכה צו פארקויפן א כמעט 

USA     •     E. Israel     •     Canada     •     London     •     Europe 
 כשר'ע סעלפאוןס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן   basicגרויסע אויסוואהל פון 

M&H Comm.             160 Lee Ave.              718-797-2668  
 347-788-8030 לקרואכולל חשוב ב'וומסב"ג מקבל מספר מצומצם אבריכים מצויינים בתשלום לזמן "אלול" הבעל"ט, נא 

 845-662-1416פעס. ווען גרייט אהיימצונעמען פון די מאונטעס, רופט:  15היימישע דרייווער מיט א 
 קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט., איר-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, 

Bronx- Deed for sale $60k 3 family house please call 347-651-1215 leave message 

FOR SALE GOVERMENT BUILDING , leased for 17 years , 18.4M NOI, asking 368M , 5 CAP   646-783-9664  

ë"½ôîî  -  1  :513-760-5621בעדרום דירה מיט א פארטש צו פארדינגען פאר חתן כלה. רופט 
ë"½ôîî  - Furnished apt. on Taaffe Pl. to rent for choson kallah. Please call: 347-693-4061 
ë"½ôîî  -  845-434-1551ס"פ בעיסמענט, גוט פאר אפיס וכדו'.  1300אויך א  -בעדרום דירה צו פארדינגען  1נייע 
ë"½ôîî  -  718-812-5639פענסטערס. טעקסט צו:בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה מיט  1צו פארדינגען הערליכע 
ë"½ôîî  -   917-415-3151א הערליכע ליכטיגע פירנישד דירה צו פארדינגען פאר א קורצע צייט, רופט  

ë"½ôîî  -  ל.מ 347-683-7156רופט  .בעדרום פירנישד דירה אויף סקילמאן 1צו פארדינגען 
ë"½ôîî  -  718-935-9784פאר חתן כלה, רופט צו פארדינגען א שיינע גרויסע פירנישד דירה 
ë"½ôîî  -  ס"פ אפיס/ 1200צו פארדינגעןretail  פלאץtemporary lease .347-675-4151, בעדפארד/פלאשינג געיגנט. זייער גוטע פרייז 
ë"½ôîî  -  צו פארדינגען הערליכע פורנישד בעיסמענט דירה אין בעסטן געגנט מיט אפלייעסנסעסcentral A/C . .917-468-0292גאיייגענט פאר חתן כלה  

ë"½ôîî  -   917-662-8093 :בעדרום דירה רופט 3געזוכט צו דינגען א

ë"½ôîî  -   347-633-6466 .בעדרום דירה מיט שיינע סייז דיינוג רום 1½צו פארדינגען שיינע איבערגעבויטע 
ë"½ôîî  - 917-952-7826דירה רופט:   צו פארדיגנען א נייע אויפגעפיקסטע פורנישד בעיסמענט 
ë"½ôîî  -   646-600-8426'טע שטאק, טעקסט 7 10בעדרום דירה אין דאמסי אויף סאוט  3צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  845-587-0560חדשים, רופט:  6בעדרום פורנישד דירה מיט דיינונג רום, אין גוטן געגנט, פאר  2צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  בעדרום דירה  2 & 1צו פארדינגען הערליכע ליכטיגעgranite countertops  ,347-422-7119הויכע דאך, גרויסע פענסטער  

ë"½ôîî -  :347-971-2957געזוכט א דירה פאר א סינגאל רופט  

ë"½ôîî -  בעדרום  1צו פארדינגען אwalk-in  (אן דיינונג רום) דירה מיט א קאךbrand new bath8 , סעק OK   .917-202-3500גוט פאר אפיס/פלעיגרופ 

ë"½ôîî  - Beautiful brand new 4 room semi basement apt. with windows in all rooms on Hooper St. ready to move in, Call:  347-762-1256

ë"½ôîî  -  Beautiful 2 bedroom apartment with dining room, South 5/Hewes area. Pls call 929-210-1236 leave msg  

ë"½ôîî  - Small storefront available off Graham Ave ideal for a legal store or office. Call 718-628-3456 or email: info@mojo-management.com 
ë"½ôîî  - Brand new 1 bedroom furnished apt. for rent. Call: 718-522-7099 
ë"½ôîî  - 893 Bedford Ave for rent appr. 1600 sq ft storefront. good for any business. Please call 347 693-1600 

Jersey city  - New 2 family house ready to move in shul area.325k Negotiable. 201-509-2552 

−½òêô  -  845-425-8023. בעדרום'ס, פלעי רום, ספרים שטוב, סוכה, פסח קאך 5רומיגע דירה,  9צו פארדינגען א הערליכע נייע 
−½òêô  -   2בעדרום וואלק אין דירה צו פארדינגען  3ברענד נייע full bath , calvert dr  347-486-4924רופט 

Monsey - brand new town house f/ sale, cedar area, 1300 s.f. ea. floor,  2nd & 3rd floors 3 bed. Apart. 1st fl optional  call broker  845-587-0560 

Monsey - For sale: Beautiful new semi-attached townhouse. Many upgrades. + finished 3 bedroom walk-in apt. total 4100 s.f. 347-645-0382 

Monsey - Spacious 2 bedroom apartment for rent in prime location. 718-935-1523 
Monsey - Brand-New Development Now Complete. 3 and 5 Bedroom Apartments Available for Rent. 
Spacious rooms, 9 ft ceiling, central a/c, 2/2.5 full baths, porch, parking right next the building.  845-694-8548 

èþîë½ñêõ .½/ Green Wood Park  -  718-437-1655פארטשעס,  2בהכ"ס, דיינונג רום, ליווינג רום, נייע אפלייסענס,  2בעדרום באנגעלאו מיט  2צו פארקויפן א גרויסע 
š−¼ñ öêîî½ -   718-387-7178צו פארדינגען פאר שבתים אדער וואך. (אין שכינות פון סאטמאר ישיבה גדולה) בעדרום הויז,  3פריוואטע שיינע 
èþîë½ñêõ -   בעדרום דירה  7-6צו פארקויפן א גרויסעlake front  ,נעבן ישיבה סאוט פאלסבורג lfl25120@gmail.comemail:    

Woodridge - 6,000 s.f. warehouse space available for Rent – High ceiling, includes 2000/3,600 s.f. office 
space – loading dock – Great Price. For more info, please call: Sapphire Ventures LLC 845.517.4732 

 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 

Safety Electric - 24 Hour Emergency Service. Call: 718-807-8170 

Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 

9x5 Sukkah Depot panels for sale very good price. Please call: 347-661-1753 

Café A Lee  .732-534-2833זוכט א יונגערמאן צו סערווירן קאסטומערס, גוט באצלאט 
Busy office in Brooklyn 10 min from Williamsburg is looking for an office worker. Call 718-381-0672 or send resume to: jobsbc11385@gmail.com 



 718-782-6481. רופט: registerגאלדבערגער'ס גראסערי זוכט אן ארבייטער צו שטיין ביים 
 347-786-1110צוליב מופן, אין זייער גוטע קאנדישאן. רופט:  reclinerצו פארקויפן א 

 718-388-1593פארלעסליכע מענטש צו שלאפן מיט אן עלטערע איד. רופט: געזוכט א היימישע 
 347-930-9990מיט לייסענס צו מאכן דעלווירעס צו גראסרי'ס און שמשים רופט  21געזוכט א פארלעסליכע בחור העכער 

 917-648-8910אין א גראסערי אין וומס"ב, גוט באצאלט,  registerגעזוכט א יונגערמאן צו ארבייטן פול טיים ביי א 
 management46m@gmail.com. אימעיל צו: data entryאפיס אין וומס"ב זוכט א טויגליכע יונגערמאן צו טוהן 

Head start is looking for someone with a van (minimum space for 10 passengers) to bring teachers from Boro park 
to Williamsburg 8:15am daily and take them back at 3:30. Very well paid. 718-935-9848 ext 1944 

 Pro-Crack HVAC 347-770-1565געברויכן רופט:  central air conditionפאר אלע אייערע 
 347-743-2403פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן רופט שלמה בריסק 

Increase your credit limit! For all your personal & business needs, 0% APR for 12 – 21 months. Call now: 212-256-1272  
 845-783-0883וכל הקודם זכה  ODA building 12 Heywardיעצט געווארן עוועילעבל אן אפיס רום אין 

  )זילבערשטיין( שליט"א בערל ראזענבערגערהרב 
  וומס"ב –ני"ו  יעקב משההחתן: 

  )דייטש( שליט"א נפתלי צבי מאסקאוויטשהרב 
  מאנסי – שתחי' נחמה חנה: הכלה

  )באסולהי"ו ( ניסים יוסף דאנאר' 
  וומס"ב –ני"ו  שמואל צביהחתן: 

  )ג'בראהי"ו (יוסף חיים מאלאח ר' 
  ק"י – שתחי' פריידא: הכלה

  )ברויןהי"ו ( בנימין פריינדר' 
  וומס"ב –ני"ו  דודהחתן: 

  )קאהןהי"ו ( לוי הערש קרויסר' 
  וומס"ב – שתחי' שרה: הכלה

  )וויינבערגערהי"ו ( חיים שלמה פישערר' 
  ק"י –ני"ו  ליפא יואלהחתן: 

  )זאלדאןהי"ו ( דוד עקשטייןר' 
  ק"י – שתחי' גאלדא: הכלה

  )בראךהי"ו ( מרדכי פערלר' 
  ק"י –ני"ו  נפתלי צבי יואלהחתן: 

  )ברייערהי"ו ( יוסף מענדל ברויןר' 
  ק"י – שתחי' אסתר: הכלה

  )גערטנערהי"ו ( חיים מאיר לעוויר' 
  מאנסי –ני"ו  שמעון דובהחתן: 

  )קאהןהי"ו (ישראל אברהם פעדער ר' 
  ק"י – שתחי' בילא: הכלה

 

2 bedroom fully furnished private house for rent Shabbos/daily/ weekly. 5 minute walk to Kiryas 
Yoel. Beautiful large grounds, Shul in area. Shabbos meals available. 347-546-1022 / 917-415-7993 

. מארסי/לארימער געיגנט. הערליכע playgroupטיטשער זיסי עפענט אויף א קנאקעדיגע פרייליכע נייעס! 
  many references available 347-672-3067כל הקודם זכה. רופט:  . limited slots availableגרויסע פלאץ, 

Designer Step 74 Lee Ave. Shoe Sale - 30% to 50% OFF  

  עוועיל. אין א היימישע פרי סקול אין וומס"ב. jobנורסערי 
  718-486-6808/347-988-2740פאראינטערעסירטע רופט: 

For sale: A McLaren denim double stroller in great condition, asking $150. 
Call: 347-526-9540 

  טע פאר עטליכע שעה יעדן מיטוואך.עוועליבל א גוטע גוי'
  347-986-8473/718-522-3459/רופט מרת פעלבערבוים 

  .געזוכט א נורסערי לערערין, פאר גאנצע/האלבע טאג
  347-486-0416רופט:  

Seeking warm & experience private babysitter for 1-2 baby’s in new Williamsburg area. 
Good pay. Call: 347-666-4560 

  מיט לייכטע שטוב ארבעט, 1:00ביז  8:30געזוכט א בעביסיטער ביי מיר אינדערהיים פון 
  ל.מ. 917-586-3731ווי אויך געזוכט זיך צוזאם שטעלן מיט נאך איינעם וואס זוכט א בעביסטער, רופט: 

 

646-961-3535 
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  ניסטראער סעקרעטערי, גוט באצאלט.היימישע סקול אין וומס"ב זוכט אן אדמ

  ל.מ. 347-389-5544רופט: 

Looking for a babysitter in my house twice a week, afternoon hours, south side area. 
Please call 718-218-8014 

A butcher store in Williamsburg looking for a full time secretary. 
Call: 917-903-3492 

  flexible  hours (10:30 - 3:00)אפיס  real estateעס ווערט געזוכט א סעקרעטערי פאר 
  718-208-5877רופט  .און אביסל צייט אין אווענט

High school looking for 9th grade teacher afternoon sessions 2 x a week. 
Please call 718-208-5593 

Looking for a full time secretary in a grocery office partial work can be done from home. 
Call: 347-645-1005 if no answer please leave message 

Insurance office looking for a full time secretary (graduate preferred). 
Organizational and phone skills a must. Call 347-469-3528 

Looking for an experience teacher to teach a 6th grade girl one-on-one in math (with step- by -step 
guidance. (will also need to join therapy appointments. Hours 2:30-5:00 approx. Text to 347-623-1493 

Full time position available in a busy office in Williamsburg. 
Please call 929-236-6301 

Grocery store in Williamsburg looking for a part time employee to do collections. 
Email info to: myjob9876@gmail.com 

Heimishe office in Williamsburg looking for bright, motivated full time secretary. 
Excellent phone skills and computer knowledge required. Please call: 917-636-3010 

Seeking Teacher in Early Head Start Program.  Must have a BA or in study plan towards a BA.  
Please fax or email resume to 718-764-2256 / mmenczer@ykypupa.org 

Full time positions available. multi girl office. great heimishe environment in Williamsburg. 
Excellent pay + insurance. please call 646-653-5241 

Attention graduates: Heimishe multi-girl office, close by to Williamsburg, now hiring full time secretary. After yom tov start date is a possible option. 
Transportation provided. Great starting pay and room for growth, for bright, motivated, and hardworking girls.  Leave message at 917-482-5850. 

A shoe store on Lee Ave is looking for a part time or full time sales lady/girl. 
Please call: 718-599-8914 / 347-693-4021 

A heimishe office in Williamsburg is looking for a full time experience secretary. 
Good phone and computer skills a must. Call 718-871-1297 and leave message 

Heimishe multi task office in Williamsburg seeking full time responsible secretary 
to start right after the summer. Call: 845-791-7249 x 200 

Hamaspik of Kings County is looking for a new PT/FT female Medicaid Service Coordinator to work in Williamsburg.  
Associate Degree in Human Services required (60 credits).  Yiddish speaking a plus.  Email Silberman@hamaspikkings.org 

Looking for an experienced babysitter in my house daytime hours. Monday - Thursday. 
Please call: 646-824-1134. 

* Excellent New Job Offer Available *  Heimishe busy multi girl office in Williamsburg seeking 
full time energetic secretary. Great Pay!  Please call 347-436-7589 

Looking for an experienced worker in a 1 girl Williamsburg office, must be multi-tasking. 
Great potential for the right individual. Please call 718-722-3000 leave msg. 

Multi girl office position available, graduate preferred, must have basic computer knowledge. 
Call 718-930-6760  

Office in Williamsburg looking a full time secretary. 
Call: 917-586-4678 if no answer leave message 

Real estate office in Williamsburg looking for young energetic girl for full time position, 
good communication skills a must. Please call: 347-834-7148 / 718-486-9700x107 

 

 

 

  
 


