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 ä"åî ìøòá ø"á áééì íäøáàïàîèëéì é"ð  ä"åî ç"åî úéááâøòáðòæàø äùî íäøáà  é"ð260 Marcy 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå øòôåä øàåôîä úéøçù8:15 

 ä"åî óñåé íåìù ø"á àãåé ìàåîùøòâðéååòì é"ð ïúçä"åîñééåå íäøáàé"ðéúéáá , 94 Skillman #2-A 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àðùæàååàé8:00 

 ä"åî áééì íééç ø"á øéàî äùîãìòôðéøâ é"ð  ä"åî ïúçâøòáðãìàâ àâøù ìà÷æçé  ,é"ðáõéîìòä ã"îäéá 119 ïðòô 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äùî êøáïàîìé÷ñ  úéøçù8:00 

 #1 718-298-3717 דקות 38שיעור נפלא בגודל סגולת מצות מעשר לעשירות ברו"ג ופנינים ממרן הרה"ק מסאטמאר זי"ע, 

 מודעה! די גמ"ח וועט אי"ה זיין היינט פארמאכט. -גמ"ח רב חסד בית חנא 

  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
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יום 
  הישועות

  אין
 טאהש

 נעם צדיק ועות געדענקט די הבטחה פוכאפטס אריין  יש
  נז געהאלפען ווערן"ונז מהנה מיז ביי או"ווער עס א

ן שיקט אריין אייער ושעה האטליין א 24נזער וא ופט אריין צור
 היינט די טאג פונעם יארצייטקוויטל וואס וועט אויפגעליינט ווערן 

 אין שטיצט די הייליגע מוסדות 
 פארזיכערט אייך מיט א זיכערע ישועה

  .NJן יציון אם ועס 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

  )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!



רבי  - ע מספינקא'( רבי הערשעל NJן ים ביה"ח אופארן א באס צאי"ה עס וועט  ערב ראש חדש אלול:
 )די באס איז פון מאנסי טורס(  - פריי פון אפצאל  .מ.נ 5:00 ,ראסס/בעדפראדבאבוב)   - ע מערטץקאל'יחז

GPS 104 Deans Rhode Hall Rd NJ 08852  

COOK Full Time or Part Time 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

COM HAB COORDINATOR/TRAINER F/T 
Seeking a Coordinator to work in our Community Habilitation department. Make a difference in the 

lives of individuals with developmental disabilities. Develop Com Hab Plans to enable our 
individuals to become independent. Position requires ability to write well, strong in-person and phone 

 communication skills, and comfort in training other staff members. Basic computer knowledge of 
programs such as Outlook, Excel and Word are required. Excellent pay, great benefits, and excellent 

work environment with flexible schedule. Yiddish speaking and driver’s license a plus. 
Please e-mail resume to: b.moskowitz@humancareservices.org 



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

 347-788-8030כולל חשוב בוומס"ב מקבל מספר מצומצם אברכים מצויינים בתשלום לזמן "אלול" הבעל"ט, נא לקרוא 
 $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 

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

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

  845-662-1416פעס. ווען גרייט אהיימצונעמען פון די מאונטעס, רופט:  15היימישע דרייווער מיט א 

  #5 718-486-6561געזוכט א אינגערמאן פאר האלבע טאג פאר א אסיסטענט מלמד פאר א ספעשעל עד מוסד אין וומס"ב 

  לאזט מעס. 917-946-5388געווארן עוויל. אין א היימישע ת"ת אין וומס"ב. רופט:  positionאן ענגליש טיטשער 

Long distend trips  845-608-5794פעסענדזשער ווען, רופט  15יונגערמאן מיט א נייע באקוועמע  
  347-946-5528ט, רופט א היימישע מוסד און וויליאמסבורג זוכט א פול טייעם באס דרייווער פאר די קומענדיגע יאר גוט באצלא

ë"½ôîî  -  718-302-6584/  845-434-1551בעדרום דירה צו פארדינגען. רופט:  1נייע  

ë"½ôîî  -  718-812-5639בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה מיט פענסטערס. טעקסט צו: 1צו פארדינגען הערליכע 
ë"½ôîî  -  ל.מ 347-683-7156רופט בעדרום פירנישד דירה אויף סקילמאן,  1צו פארדינגען 
ë"½ôîî  -  ס"פ אפיס/ 1200צו פארדינגעןretail  פלאץtemporary lease .347-675-4151. זייער גוטע פרייז, בעדפארד/פלאשינג געיגנט 
ë"½ôîî  -  845-587-0560חדשים,  6בעדרום פורנישד דירה מיט דיינונג רום, אין גוטן געגנט, פאר  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî  -  בעדרום  1צו פארדינגען אwalk-in  (אן דיינונג רום)דירה מיט א קאך brand new bath 8, סעק OK   .917-202-3500גוט פאר אפיס/פלעיגרופ 

ë"½ôîî  -  718-302-0828בעדרום דירה, מידלטאון/מארסי געיגנט. רופט:  3צו פארדינגען א 
ë"½ôîî  -  ל.מ. 347-403-9744פארדינגען אויף ספענסער, מעגליך פורנישד. בעדרום דירות צו ½  1און  1שיינע 
ë"½ôîî  -  אימעיל צו חדשים. 6-8בעדרום דירה, פרייוועט הויז, ד"ר, סענטראל ע"ק, גרעניט קאך, פאר  2שפאגל נייע: wm11249@gmail.com  

ë"½ôîî  - 718-930-2270וכה, רופט געזוכט צו דינגען א דירה אין ווס"ב פאר ר"ה און פאר סוכות מיט א ס 
ë"½ôîî  -   212-810-7491בעדרום דירות צו פארדינגען אויף סקילמאן מיט פארטש און דיינונג רום, גרייט אריינצומופן.  2און  1געציילטע 
ë"½ôîî  -  :347-563-5967געזוכט צו דינגען א קליינע פלאץ געאייגנט פאר שייטל מאכער, בעדפארד/פלאשינג געיגנט. רופט 
ë"½ôîî  -  פעמילי הוויז אויף סקילמאן/דיקאלב,  3צו פארקויפן אno broker, buyers only  ל.מ. 347-450-8259רופט 
ë"½ôîî  -  ס"פ ווערהויז ביז  800צו פארדינגען אJan. (מעגליך לענגער) Email: hgw4678@gmail.com 
ë"½ôîî  - 1 ל.מ. 347-831-5275יאר. רופט בראקער  1בעדרום דירה פאר  3) א 2בעדרום בעיסמענט דירה,  2) הערליכע 
ë"½ôîî  -  ,פיסיגע דאך, מיט א פענסטער.  9שיינע אפיס צו פארדינגען, בעדפארד/פלאשינגInt. Incl :718-757-4190. רופט 
ë"½ôîî  - Beautiful 2 bedroom apartment with dining room, South 5/Hewes area. Pls call 929-210-1236 leave msg.  

ë"½ôîî  - Vernon Ave 18.75 X 100 lot R6B 2 Family 3 Stories Handy Man special  $1.1mil - 201-957-7000 
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  - 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  - Furnished apt. on Taaffe Pl. to rent for choson kallah. Please call: 347-693-4061 
−½ -¬−¼è -  1  ,718-501-7376גאסן פון וואסער, צו פארדינגען פאר זומער/וואך/שבתים, נאנט צו שוהל/מקוה.  2בעדרום דירה מיט הערליכע בעקיארד 

Brownsville - 25' Frontage 2,250 S.F. Retail Space w/Basement. Office/Warehouse Use. Call: 718-437-6100 

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

−½òêô  -  הייזער און  -געקליבענע אין מאנסיcondos -  רופט היינט אייער היימישעagent. 845-659-7230 
−½òêô  -  בעדרום דירה צו פארדינגען פאר שבתים /וויקענד'ס שיינע  5-  4גרויסעgrounds , גרויסע)pool  (845-641-8706אין שכנות 

Monsey - Brand new town house for sale, Cedar area, 1300 s.f. each 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 - House for sale. 249 Hempstead Rd. (cor. New Hempstead Rd.) Spring Valley. Call: 914-336-4177 l.m. 

Monsey - For sale: Gorgeous upgraded town house, on Bates, w/ finished basement. 845-521-8644 
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 

−"š  -  845-244-1670רופט  .רומיגע דירה פון חצי אלול ביז נאך יו"ט 5צו פארדינגען 
−"š  -  845-783-8756תמרים געיגנט, רופט: רומיגע דירה פאר שב"ק, עצי  6צו פארדינגען א  



COUNSELOR WANTED - Looking for an overnight counselor in a Flatbush men’s 
home. Sunday-Thursday 11:00 PM –9:00 AM Great benefits. 

Please e-mail: b.moskowitz@humancareservices.org 

èþîëèò−ôîñë -  347-351-2561בעדרום הויז, פארטש, צו פארדינגען אויף דעם שבת,  3א שיינע פריוואטע 
ò−ôîñëèèþîë -  845-428-6736בעדרום דירה פאר די וואך שבת, רופט  2צו פארדינגען א 

èþîëèò−ôîñë -  בעדרום הויז פאר שבתים אדער וואך, הערליך שיין צוגערישט מיט נייע  5צו פארדינגען א הערליכעlinen )18 .(845-587-4732 בעטן  
¾ïð−þðêîî - שיינע  גרויסע דירות מיט א סוכה און אלע  - פאברענגט א הערליכע שיינע יו"ט סוכות הבעל"ט
 646-828-8008. זייער נאנט צו מנין, מקוה, גראסערי. רופט: heated poolווי אויך א  (בעטגעוואנט, האנטוכער וכדו')צוגעהערן 

îêñ¼½−¬òêô -   929-392-4165בעד.דירה מיט א גרויסע דייניג רום /גרויסע דיינעט, גרויסע פארטש.  5צו פארקויפן/פארדינגען אויך פאר וויעקענד 
èþîë½ñêõ .½/ Green Wood Park  -  718-437-1655פארטשעס,  2בהכ"ס, דיינונג רום, ליווינג רום, נייע אפלייסענס,  2בעדרום באנגעלאו מיט  2א גרויסע צו פארקויפן 

ð−þðêîîï¾ -   347-661-6200אקעי,  8בעדרום הויז צו פארדינגען פאר א גאנץ יאר, סעקשן  4א ווינטערייזד פרייוועט ברענד ניי 
š−¼ñ öêîî½ -  646-647-9383פארדינגען פאר די וואך שבת. נועם אלימלך געיגנט.  בעדרום באנג. צו 2א 

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 

West Palm Beach  -  845-425-3514 :רופט חודש, בעדרום דירה פאר וואך,שבת, 2א הערליכע 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

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

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 

 347-930-9990רופט  .מיט לייסענס צו מאכן דעלווירעס צו גראסרי'ס און שמשים 21רלעסליכע בחור העכער געזוכט א פא
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 
 Crack HVAC-Pro 1565-770-347געברויכן רופט:  central air conditionפאר אלע אייערע 

Increase your credit limit! For all your personal & business needs, 0% APR for 12 – 21 months. Call now: 212-256-1272 

 $347-871-8626. רופט: 975פאר בלויז  Turkish Airline(ארויספארן מוצאי יו"כ, צוריק אסרו חג) ביליגע טיקעטס קיין ארץ ישראל אויף יו"ט סוכות, 
 $917-586-7519, רופט 200וואש מאשין פאר  whirlpool$ און א 800צו פארקויפן א נייע ביליגערע בעדרום סעט פאר 

 917-510-6627פעס. ווען, גוט באצאלט.   15עס ווערט געזוכט א דרייווער פאר א  - שאטעל ז'ערסי סיטי 

  חשון- יום החופה שיעור פאר כלות וואס האבן חתונה אלול 
  8:00העריסאן עוו.  62אין בית רחל סקול  Sep. 5 מאנטאג פר' שופטיםוועט אי"ה פארקומען 

 

. 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, 

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

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

 ן צימער פאר א פסח קאך,י, פלאמינג א Classonבעדרום דירה אויף  4צו פארקויפן א שיינע גרויסע  -  וומס"ב
  Elem26181@yahoo.com :גרויסע דייניג/ליווינג רום, אימעלט צו

בעדרום דירה פאר טאג,וואך,חודש און צענטער פון שטאט פאר א גוטע פרייז,  3צו פארדיגען א שיינע  -  וומס"ב
  347-845-0604רופט 

חדשים און העכער,  12אויסגעצייכענטע איבערגעגעבענע בעביסיטער נעמט אן געציילטע קינדער, 
  718-384-3414העריסאן/ראדליטש, פ.ב. שטערן 

  .ען און א דעי קער פאר גוט באצאלטצו בעביסיט געזוכט א בעביסטיער
  347-668-9708 :רופט

Professional office located in Williamsburg seeking full time employee. Great potential for the 
right individual. Basic office experience preferred. Please call (between 11 - 3) 347-425-1178 

 

646-961-3535 



 
Heimishe multi-girl office in Williamsburg now hiring quality graduates. 

Please call Billing Express: 718-557-7298 leave message 

SECRETARY POSITION no experience needed just needs to be creative and enthusiastic. 
Photography company in Williamsburg seeking help with their work flow. 347-450-7586  

Williamsburg office seeking for a full time secretary. Phone Skills a must. 
Please call: 718-802-9567. 

Looking for a full time secretary in a Williamsburg office, experience a plus. 
Please call: 347-504-1899 leave clear detailed message 

Looking for someone with experience in real estate financing and mgmt operations to handle and 
process mortgages and acquisitions. Call: 347-687-9143 

Office in Williamsburg looking to hire a secretary. Well paid. 
Please call: 347-618-9040 

Williamsburg office looking for a full time secretary, Computer knowledge a must. 
Call: 917-480-8186 

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

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

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 

Busy 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 

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 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 

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

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 

* 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 718 Myrtle Ave (bet. Spencer - Wolworth) 

 Hop in for a great new selection 
 of quality new shoes 

 

 

Store hours: Sunday - Thursday 11:30 - 6:00

  
 


