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    áíåéä úéø      

ä"åî  àáé÷ò ïåéö ïááøäà áøäï âøòáðòæàø é"ð  ä"åî ïúçøòöèéðù øéàî é"ð    éåùà÷207 ññàø  êøòá1:30 

    èëàð êàåå      

 ä"åî áåã äîìù ø"ááééì ãåã ùèéååà÷ôòì é"ð ä"åî ç"åî úéááãìòôâéìòæ ãåã ìàåîù  é"ð32 Rutledge 
 åúøçîì î"éøáäå æ"çåî úéáá43 Keap St.  äòùá5:15 ä"öçà 

 ä"åîàãåé ìàéøáâ  

áéáö óñåé áøä ùèéååàìéà é"ð  
 ç"åî úéááóôàìéô àãåé ìàéúå÷é ö"äâä à"èéìù 72 Hewes (Wythe/Bedford) 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ÷éðôåæ íéëøáà8:00 
 ä"åî ìàåéá øéàî ìàåîù áøä(ïôøòååèðà) øòáéåèù é"ð  
                             àøèééð ø"äðî ïúç  à"èéìù øòãéåå äîìù â"äøäø"äàúä õ"îåã ,éúéáá 56 Morton 

     úåðåúç      
ä"åî øòîéååù øéàî ìàåîù é"ð - éñðàî ÷çöé àãåé é"ð   ä"åî óë äùî é"ð 

  íìåàáìàèðòðéèðà÷

 פון אונזער גמ"ח ביטע קומט אריין דינסטאג נאכט מיר וועלן עס אי"ה טוישן פאר אייך. די אלטע אקאונט איז געשלאסן. checkאויב האט איר א  -  JAMגמ"ח 

הרה"ק מ'ריבניץ צום ציון פון  באסעס 3עס וועט אי"ה זיין  - (דאנערשטאג) מוקדם -ער"ח ניסן 
פון  5:30 (וועט סטאפן ביי יעדע קאר.)פארטאגס, פון מורטל בעד. ביז ויואל משה  5:15) 1 - זי"ע

  פריי פון אפצאלן  - שעה, וועט דאווענען אויפן באס צוריק  1ויואל משה וועט זיין דארט 
 6$פרייז  -נ.מ.  4:30) פון ויואל משה $3 6פרייז  -נ.מ.  4:00) פון ויואל משה 2

  פראגראם"-איר קענט נאך נהנה זיין פונעם "משמחי לב מצה
 718-705-6500: דעדליין איז דעם מיטוואךגעבענטשטע משפחות. -פאר קינדער

צו הערן א שמועס מיט א איד פון פראנקרייך איבער דעם זיכערהייט 
מצב פון אידן דארט, און איבער די גרויסע כוחות וואס די ציונים 

  לייגן אריין צו דורכפירן מאסן עליות קיין ארץ ישראל,

 08און דערנאך  2דריקט   718-873-0055 :רופט 

 וועד המוסדות לעניני כשרות ד'וויליאמסבורג
פון א"י וואס איז בטעות אנגעקומען אויך בייי היימישע  tangerinesהיות עס זענען יעצט פארהאנען און די מארקעט 

יפמערקזאם מאכן די משגחים און מענעדזשערס פון די מוסדות אז זיי זאלן באקוקן אז עס דיסטרובטער'ס ווילן מיר או
 .product of Israelשטייט נישט אויף זיי 

וכד' וואס זיי ווערן פארקויפט  Costcoביי געויסע געשעפטן ווי למשל    tangerinesנ.ב. אויך זענען געפונען געווארן פון  
  .וכד' דעריבער זאל מען אכטונג געבן און באקןקן ווען מען קויפט איין  ocean sprayאונטער פארשידענע נעמען ווי למשל  

 347-835-9077יליאמסבורג וועד המוסדות לעניני כשרות ד'וו 
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âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190  
 Fax: 718-384-4631          Email: ads@dvaryoim.com 
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   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

  718-781-4080, אויך גרויסע האנטוכער אפצווישן די הענט, cotton 100%אכטונג שמשים! מקוה האנטוכער 
 $845-570-2905 א נאמען, רופט 30 - וואונדערליכע תוצאות א פרוי אין ירושלים מיט אסאך ערפארונג שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 

 347-533-1762. רופט: 'אויף אידיש' QuickBooksד.ג. אין נדרים ונדבות, מקוה געלט, א.
  347-749-6256סדר ב׳ הל׳ שבת הל׳ שכירות וקבלנות.  - כולל עיון בב"פ מוכן לקבל אברכים. סדר א׳ מס׳ ברכות פרק שלשה שאכלו (הל׳ זימון) 

  718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות
 917-217-0334בעטן זאל ביטע רופן  2" געז רענטש און 30ווער ס'האט אוועקצוגעבן א 

Verizon   -   Sprint   -   Page Plus   -   Red Pocket 
  .New AT&T unlimited $25 mo -  ן און דינגען פאר גאר ביליגע פרייזניי סעלפאונ'ס צו קויפ

M & H Com    •    160 Lee Ave.    •    718-797-2668 
 פרישע שיעורים וועכטענליך    #1 718-838-1811  צופרידענע עלטערן און געבויטע קינדער, הערט א קורצע מעס.   נתיב חיים

היימישע ווארימע טערעפיסט מיט אסאך ערפארונג קען אייך בס"ד העלפן פארגרינגערן אויפן הארץ אדער פארבעסערן 
 $ א שעה50  347-817-1321מרת פריעדמאן מאמע/קינדער. הערליכע תוצאות.  - די פאמיליע לעבן פרוי/מאן 

 718-782-3138 א באס קיין קרית טאהש אויף שב"ק * ר"ח ניסן * שבת החודש * עלי' לציון הק' ער"ח קודם חצות * צוריק אי"ה מוצש"ק נאכן געזעגענען,
 גרויסע אויסוואהל -דיסקאונט אויף אלע קיטלעך און מצה סעטס  Marcy - 10% 279 רובינפעלד'ס

  347-871-0015 אין לייף גארד, גוט באצאלט. EMTא בחורים קעמפ זוכט א טויגליכע יונגערמאן, דארף זיין 
  Tucson Arizonaוואכן אין  6קינדער געבענטשע משפחות אויף פסח +  2עס גייט אי"ה זיין 

  מיט א מנין אויפן פלאץ, (ווי באקאנט איז די לופט זייער גוט פאר עקזעמא און אסמא)ביי בראנער'ס ישוב 
  917-572-8563ווער עס אינטערסירט צו קומען רופט: 

íð−ëê ³ë¾í  -  347-374-1535פארטוישט א רעזשוואלקע פארגאנגענע שבת אין ביהמ"ד יאוואזשנא רופט 
ë"½ôîî -  347-978-3195 בעדרום וואלק אין צו פארדינגען  פאר א יאר, סאוט סייד געגענט, 2א גרויסע 
ë"½ôîî - 2  347-834-5168רופט   .חדשים 3בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען אין אלט וומס"ב פאר 
ë"½ôîî - For Rent: A 2 bedroom apt. on Myrtle. Email to: myrtle2bedroom@gmail.com 
ë"½ôîî - Seeking Approx. 2,000 s.f. suitable for Daycare use. Call (971) 800-1493 leave message. Brokers welcome. 
ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished apt. for rent. Call: 718-522-7099 
ë"½ôîî - Willoughby Suites - 1 office available for rent. Call: 347-864-9841  
ë"½ôîî -  845-263-0259דעסקס,  6רום אפיס מיט א פארטש, ברענד ניי קאנדישען, פלאץ פאר  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-383-7435 ):5 -  10( רידזש. רופטס"פ בעיסמענט אויף בראדוועי צו פארינגען פאר סטא 1000א 
ë"½ôîî - Brand new first floor 3 bedroom apt for rent. email to: mmberk11211@gmail.com  

ë"½ôîî -  יאר פון  1בעדרום פורנידש דירה פאר  2צו פארדינגען אJune 1 (מוז האבן פלאן פאר נאכדעם)  718-384-0965רופט 
ë"½ôîî -  718-530-4459בעדרום דירה, רופט  4געזוכט צו דינגען א 
ë"½ôîî -  1 bedroom apt. ready to move in. the first floor, email domseyapartment@gmail.com or text 646-600-8426 
ë"½ôîî - Basement office space 1000 s.f. available for rent on Myrtle Ave. $2000. Call: 347-864-9841 
ë"½ôîî -  347-486-2958 .לייגן געלט פאראויס"ב גרייט אראפצובעדרום דירה  3- 2געזוכט צו דינגען א גרויסע 
ë"½ôîî - Small office available for rent In New Williamsburg, Call: 646-479-8170 l.m. 
 −½òêô- Beautiful, spacious 5 room apt available for rent. 3 bdrms, 2 full bths, porch. For more info call 845.517.4732 
 −½òêô- Monsey Foreclosure - Bank foreclosure. Short sale properties. Call RE 845-459-6019 
 −½òêô- For sale stunning 6 bedroom private colonial house, 4 1/2 bath, + bsmnt. close to Calvert Dr. 845-729-3284  

 −½òêô-   בעדרום דירה אויף  3צו פארדינגען אWiener Dr..  :לאזט מעס. 845-694-6707רופט 
 −½òêô- Hottest Updates on Home & Condos - be the first to know the newest Monsey listing & list your home with us first. 845-262-1786

−"š -  917-969-6920רומיגע דירה וואלק אין, פיללמאר קט, רופט  4צו פארדינגען 
èþîëò−ôîñë  -  ס"פ  250בעדרום דירה. אויך א  3בעדרום דירה, און א  4צו פארדינגען אgarage :845-517-8928. רופט 
¾ïð−þðêîî  -  845-642-7779מינוט צו שוהלן נאך עוועיל. דעם שבת.  3בעדרום הויז צו פארדינגען,  5הערליכע שיינע גרויסע פריוואטע 
½ñ−š½¬¼š -  917-686-3635 . בחורים מיט ביהמ"ד, מקוה, פול, עסן אלעס אויפן פלאץ 60א קעמפ געווארן עוועיל. פאר 

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

 לאזט מעסידש 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  first mortgage, אדער א short saleאויב מאכט איר א 
Increase your credit limit! For all your personal & business needs. 0% APR for 12 – 21 months. Call now: 212-256-1272 

 347-450-2474אויף זשאב סייט, גרייט צו געבן טרעניג, גוטע פאטענשעל  mechanicפייער ספרינקלער קאמפעני  זוכט היימישע יונגעלייט צו זיין 
 strictly confidential 347-871-7574רופט  diabetic test stripsמיר קויפן אפ אייערע איבריגע 

 347-452-0579. רופט real estateאדער פאר  short termזוכט איר געלט פאר אייער ביזנעס פאר א 
 347-369-4420. לאזט א מעסעדזש SUCCESSוועט ברענגן פאר דיר  Job/Lineאויסצוקלארן וועלכע 

POLY on WHEELS - Roles Tablecloths - Garbage Bags - Challah Bags.  Kosher L'Pesach. 917-789-3245 
COOK (P/T or F/T) Plan and prepare kosher meals for men with developmental 

disabilities in residential settings in Flatbush .Knowledge of kashrus a must. 
Please send resume to: b.moskowitz@humancareservices.org 

Seeking construction site manager.  Sunday-Friday. Great Potential!! - also Seeking CDL truck driver. call 718-541-9178 

SENIOR BOOKKEEPER - FULL TIME Great Pay and Benefits. Call: 718-732-7899, Fax 718-387-8586, Email resume: jobsaths@yahoo.com 
1107-404-late hours, 718 -day Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same  - Appliances RepairApplex   

 917-618-0804ריענס מענעדשער פארן זומער צו מענעדשן א קאנטרי, רופט עקספי ןגעזוכט א
Preliminary refuah for blood clots, blood pressure & yeneyh maculah & more. Email: refuah@usa.com 

  !!באלב .wt 60איז לעכטיגער פון .Wow  9 wt!! -  און שפארט לעקטער  LED Bulbsבאלייכט אייער יו"ט מיט הערליכע 
We change bulbs for spotlights- fluorescent –chandeliers- E. T.C . 

10% off  ביז פסחrestriction apply - : 718-522-2255רופט 

F/T MEDICAL ESCORT/ASSISTANT  
Unique positions available to assist women with developmental disabilities who live in a 

group residence in Brooklyn as they attend various healthcare appointments. 
Responsibilities include, driving individuals to and from medical offices, having a strong 
knowledge of individuals specific medical needs, and providing feedback to various staff 

members within the residence based on information given over by healthcare 
professionals. Good English communication skills a must. Additional clerical work as 
needed.  Valid driver’s license and willingness to drive 15-passenger van or minivan 

required. Morning hours, Monday-Friday. Excellent benefits package. 
Please e-mail your resume: b.moskowitz@humancareservices.org


