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וועט אי"ה פארקומען א שיעור פון שלום בית געאייגנט פאר די חתונה געהאטע  June 20אכטונג ווייבלעך: מארגן דינסטאג 
 8:15פריעדמאן תחי' אין בנין עסטרייכער  רעביצןבית רחל תלמידות, דורך די חשובע 

  

Attention graduates: Heimishe multi-girl office now hiring full time secretary, for June start date. Great starting 
pay and room for growth, for bright, motivated, and hard working girls. Leave message at 917-482-5850 

"Seeking experienced teacher for 3rd and 4th grade. am or pm. Very well paid for right individual. 
Experienced only. 347-389-5544. Leave detailed message with prior experience." 

Do you enjoy working on a team and helping children grow? Our preschool needs assistants… We are proud of 
our great salaries and pleasant working atmosphere…  Please call 347-943-6353 to schedule an appointment! 

United academy Early Head start at 177 Harrison is seeking a warm and responsible, full time individual for our 
infant /toddler classroom. Must be over 21. w2 provided. please leave a detailed message 347-364-7770 

A Williamsburg tile showroom is looking for an energetic saleslady to help in the showroom. 
A passion for design is a must, experience is a plus.  email eli@tiledepotny.com 

Williamsburg Early Head Start is seeking multiple teachers. Must be over 21. Hours are 9:15 to 
3:40 and Friday until 12. For the right candidate we will provide babysitting. 347-974-4554 

Looking for a full time secretary in a Williamsburg office, please call and l. m. 718-599-1919 

Office in wmsbg looking for a full time secretary, young graduate preferred. 718-812-7325 if no answer leave a message 

Experience teacher is looking to tutor in the mountains. For info call 347-668-7607 

  
 

  

  

  

  

  

 

Group Teacher 
Harrison Daycare 

Must have BA degree 
 with early childhood credits 

 

Email resume: 
shaindygreenfeld@gmail.com 

 

 

Princess Boutique 
 175 Hewes St. 

Just arrived 100’s of tops with the  
coolest European fabric and style. 

 

Spend $150 get $15 off 
 towards your lingerie purchase! 

 

 
Hamaspik is seeking to hire an energetic 
Girl / Women to join it’s exciting team.  

Work in a Heimishe environment  
with great pay and benefits.  
For more information email: 
Freund@hamaspikkings.org  

or call: 718-387-8400 X 402 leave message 

 

Entire Summer Collection 

              50% OFF 
                           
   
 

  

Ella Appel   917-364-7375 

               

At: Park Plaza (סעליש)  
810 Bedford Ave. 

 (Street level) 

Monday Jun. 19, 
Hours: 11:00 am – 11:00 pm 

50-70% OFF 

50% OFF 

On all hats 

Today’s special: 
 big selection of  

Stretchies 
 50% OFF



 

 

 

  

Kosher Suites -  Luxurious Private short term Rentals, Hotel Style Call 929-277-8483 or Email Info@koshersuites.com 

Professional office looking to hire bright & motivated girl, excellent room for growth, recent graduates welcome. 917-886-4873 l.m. 

Looking for a full time responsible girl for an office in Williamsburg, good phone skills preferred, 347-867-3979 L.M. 

Insurance office looking for a F/T young energetic girl, be able to multitask, phone & computer skills a must. call 347-762-3775 / spvoicetext@gmail.com 

Seeking full time secretary in multi girl Williamsburg office, experience in online sales a plus. Call: 718-506-8938 

33" Bunkbed for sale. Please call or text: 347-623-3315. 

F\T pos. available for creative graphics designer - wmsbg . Great pay for right candidate: 718-928-4133. 

Looking for an experienced bookkeeper to learn a custom program and set up bookkeeping for a young company, 347-486-0262 

Heimish Office in Williamsburg Looking for medical coder- prior experience a MUST p/t ok. leave message 917-426-2234 

Multi girl office in Williamsburg looking for energetic FT secretary, must have good phone skills, young graduate preferred, 718-283-4502 LM 

Office in Williamsburg looking for a full time secretary with email and phone skills. 347-915-1864 

Multi girl office in Williamsburg looking for representative. Quick books a + FULL TIME - . please call 845-517-7502 

Heimishe Multi girl office in NJ Looking for a graduate girl excellent pay ($600 weekly) for the right candidate email jobs0195@gmail.com 

1 girl office in Williamsburg has a FT position avail, experience preferred, call 347-927-5644. or email: 4994660@gmail.com 

Heimishe office looking for 2 girls near Williamsburg, we provide transportation. 718-387-1938 x 2106 

Williamsburg office in the Brooklyn navy yard seeking a full time worker New graduate preferred. 718-219-2477 Lv. detailed msg. 

  917-828-5206רופט  ,"authorized dealer with extended warranty" פאר גוטע פרייזן Brand Name Carriages מיר פארקויפן אלע

Heimishe multi girl office, looking for a FT girl for customer service. Good phone skills & computer knowledge a must. Good pay, 917-474-5057 

Real estate office in Williamsburg seeking for a FT female secretary knowledge in Quickbooks and  excel required call 718-599-8300-#307 if no answer l.m. 

Looking for a F/T young graduate for a busy multi-girl office, excellent phone skills a must. Great pay & benefits. 646-898-0451 L.M. 

Multi-girl Office in the Navy Yard looking for a full time, recent graduate, responsible and energetic secretary for immediate hire. can start part time. 718-237-8844 

Kangoo Shoes Rental- Girls! Finished your finals?? THINK KANGOO SHOES! All sizes.  718-387-2312 l.m. 

Best גארטל  yarn, regular & 100% silk, no knots. We do professional fringes. Call Strings Attached 718-909-0768 

  

  718-986-5119פארלוירן א האנט געשטריקטע גארטל, אויב געטראפן רופט  -השבת אבידה 

  718-887-4001רופט  ,רינגל אויף בעדפארד צוווישן היוז און ראסענד אויאפארלוירן א גאלדענע דיימ -  השבת אבידה

  718-387-3468רופט  ,ט אויף ליעעגעטראפן א פרויען גאלדענע ברעיסל -  השבת אבידה

  917-618-2676ך, רופט יקינדער ש Loaferפארלוירן נעכטן זונטאג א בעיזשע  - השבת אבידה

  ל.מ. 347-737-5889רופט  add-ons alterations, mending, Hems & Labelsפאר אלע אייערע 

  Transportation provided   718-702-4204געזוכט א פרי סקול קאונסלער פאר די ערשטע העלפט זומער אין מאנטיסעלאו געגנט, 

  929-276-5066, רופט 5:00ביז  1:00פארן זומער פון  assistanceא בעביסיטטער זוכט א 

  347-675-0839רופט  $180קערידטש פאר די גאר ביליגע פרייז פון  )(YOYO IMITATIONאיידער איר פארט ארויס אין די קאנטרי האנדלט אייך איין די 

  917-635-3305היימישע באנגעלאו קאלאני אין מאנטיסעלא זוכט מיידלעך קאונסלערס. טרענס. צוגעשטעלט. רופט 

  201-477-8818גרייט ארויסצונעמען צום קאנטרי.  U-Haulפעס. ווען און א  8היימישע אינגערמאן מיט א 

  ל. מ. 845-554-3135א מוסד בעדפארד/ראסס געגנט זוכט צו פלאצירן עטליכע בעיביס פאר בעיביסיטינג פאר די קומענדיגע יאר. 

  917-414-3281פארעכטן מיר צוריסענע גארטלעך, ביטע רופט  פאר אייער גארטל אויך fringesל אמיר מאכן פראפעשענ

  718-853-5373קלאס קינדער רופט  1-2יעריגע קינדער אויך  2-3. צוגעשטעלט, פאר פנסאפאר ערשטע העלפט זומער, טר געזוכט מיידלעך פאר קאונסלערס - סוואן לעיק

  347-871-1127פארגעצויגן, רופט און לאזט קלארע מעס.  דיאר, עקספיריענספרי סקול טיטשערס פאר די קומענדיגע  היימישע מוסד זוכט

  718-522-3153ווערי יפרייע דעל ,כאפט ווי לאנג עס איז נאך דא 9.99$זומער העמעדער פאר יונגלעך   קעמפ סעיל

 347-675-7767קאונסלערס רופט ווי אויך  3:00ביז  2:00גארד מאנטאג ביז דאנערשטאג פון בערך - ווייט לעיק געזוכט א לייוו

  917-612-3087. כאפט אריין פאר די זומער טעג. fit'nאיז אייער שייטל גרויס? פילט איר אומבאקוועם? מיר נעמען איין און מאכן עס 

  347-930-8031א געטרייע בעביסיטער נעמט אן צו בעביסיטען פאר די זומער דיוויזשאן/קליימער געגנט רופט 

  347-907-9616/  718-388-7244ביי אייך אינדערהיים,  mending & alterationהיימישע פרוי איז גרייט צו טוען 

 347-489-5368שטאק אן עלעוועיטער, 'טע Division 3 285בהכ"ס,  2בעדרום דירה,  3צו פארדינגען   - ס"במוו

  204עקס.  718-486-0219בעדרום דירה עוועיל. ביי בעדפארד/מורטל. רופט  2ברענד ניי  - וומס''ב 

 845-825-1170וואכן פון זומער, אלעס צוגעשטעלט, רופט  4בעדרום דירה פאר די ערשטע  2צו פארדינגען א שיינע גרויסע  - ק"י

  917-407-1543בלומינבורג פאר שבתים רופט זומער א דירה ווי אויך א דירה אין  פארןצו פארדינגען   - ק"י 

 929-309-4756צו פארדינגען פאר ערשטע האלב זומער,  Pine Hill Rdבעדרום הויז אויף  4א הערליכע  - בלומינגראוו

  718-782-9564בעדרום דירה עוועיל. פאר וואך/זומער ערשטע/צווייטע האלב, אלעס צוגעשטעלט, נעבן עלפיין/גיבערס.   4א שיינע גרויסע  -ס. פאלסבורג 

  347-687-4522'טע האלב זומער, מיט וואשער דרייער  רופט 2בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען פאר  2הערליכע איבערגעבויטע  -  פארסייד

  347-374-0070טע העלפט זומער, רופט 2בעדרום באנג. עוועיל. פאר  2א  -  Sun Flowerווייט לעיק / 

Excellent experienced cook 718-809-1590דערהיים, מיר קענען זיך אויך צושטעלן צו אייערע רעסעפיס, ח .י. פאלקאוויטש גרייט צו קאכן ביי אייך אינ  

  718-422-0134/  718-388-3435וואכן פאר די חתונה,  4צט אויס אייער יום החופה צום מאקסימום, רעזעווירט די "כלה לוסליף" וטייערע כלות נ

Surgical Stockings   און אלע ערלייsupporters  ,דורך אינשורענסFree Delivery :718-388-4161, פעקס:  718-254-0017, רופט  

 Free delivery 2 dozen & up    917-924-2651פאר גאר א ביליגע פרייז,  רופט:  palm tightsבאשטעלט יעצט פארן זומער 

 Midtown Cameraר ביליגסטע פרייזן  דואויך כשר און מה  Canon camerasל פון די גרעסטע אויסוואה

  347-585-9879 + רופט 6פאר  פריי דעליווערי - soy stage multi $28א קען,  25$אדער מער  cans 8), $28(רעג.  stage 1&2 26$מטרנה סעיל 

  permפאר א  718-599-7302ס גע'קראזעלט'ע פאות, רופט: פ. שיק 'ס הנאה פון אייער קינד'האט

כח ווי א רבים, עס צושטערט 
אפי' א גזירה וואס איז שוין  

   געווארן. נגזר 
  

  
 (הגר''ח פלאגי ז''ל תוכחת חיים פ' נח) 

מתפלל און  ווען א יחיד איז 
אנדערע,  האט אויך אינזין 

ווערט דאס גערעכנט אזוי 
  - זיי אלע בעטן מיט  ווי 
 האט א  עס   און  אים,  מיט

   


