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Attention 12th Graders   
Sunday program for children with 

developmental delays is looking for staff. 
Great opportunity for future job. 

Sundays 10:30 to 3:00. 
Please call. 347-351-4122 L.M. 

  

  

  

  



 

 

 

 

 
 

One time opportunity get your European wig including cut from $800 till $1200 from today till Erev Sukkos. Johana 718-388-3921 

Just in for Yom Tov Heimishe Gluten free Challos, honey cake, wafer cake, chocolate Buns, brownie bars, and more 347-793-4057  

Beautiful understated Kleinfeld gown size 2 to sell. Also three pink sister-of-the bride dresses size 10-12-14. call 718-599-2486 

Eis Laasois is looking to hire FT assistant teachers. Call 718-303-9400 x 401 or email resume to: pfreidman@eislaasois.org. 

ODA Williamsburg is looking for a F/T Bookkeeper. Great pay and benefits. email resume: jobs@odanys.org 

Excellent full time position available for a mature graduate in a multi girl Williamsburg office. Please call 718-782-6380, ext. 101. 

Are you out of school or in 12th grader who has off on Sundays and looking to work with little children with special needs? Please call 718-302-3333 Ext 5230 

Heimishe office is looking for an employee for a bookkeeping position (W2) - graduated preferred. 347-905-5009 LM 

Yeled V`Yalda-Project REACH, seeking Home Instructor in Williamsburg, Part time, Caseload of 5, after school hours. 
MUST HAVE H.S. DIPLOMA. Call: Miriam Hersh 718.514.8665 Or send resume to: mhersh@yeled.org YVY is an EOE

Looking for a female to work with a 5 year old high functioning, physically disabled special needs 
boy, weekdays from 6:00-7:00 PM Please call: 718-854-2747 Ext. 109 reference ad CHW5 

Master Faster is looking to hire girls to do ABA after 3pm. Great Pay! 718-502-9100 #111 

Looking for a FT secretary for a challenging insurance position. Good communication skills req. (experience in life insurance preferred) 718-218-9647 x 200 

Looking for a female to do respite with a 3 year old boy, weekdays after 3:00 PM 
Please call: 718-854-2747 Ext. 109 reference ad CHW11

  

  

Lekoved Yomtov we do 
 HAIRLINE WAX & BROW TINT  

  

  

  

  

eBay Trader -  718-701-0121רופט  -טראכטס אריין! האט איר חפצים וואס איר דארפט שוין נישט, פארדינט געלט 

 $718-809-9875 רופט 90זאק, פונט א  50ל, הפרישע ספעלט מע

  pin 28002-0# 712-432-8774 "שמחת הבית" דורך מ. שווארטץ וועט אי"ה נאכאמאל זיין נאך סוכות, צו הערן מער רופט די האטליין י יסודות'דיגע שיעוריםד

 917-952-7826'טע טעג יו"ט. רופט 2בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה פאר  1צו פארדינגען א  - וומס''ב 

 917-588-7314אקעי. רופט  8סעק.  בלומינגבורג.בעדרום דירה אין  3און א  - בעדרום דירה צו פארדינגען  3און א  2א  -מאנטיסעלאו 

 917-618-4601ספרים שאנק צוליב מופן ביטע רופט  ultimateצו פארקויפן א 

 )היינטאין קיט"ל לי גארדענס (א גורל פאר קינדער וואס שערן זיך ביז  7:00ביז  4:15יעדן טאג פון  -"שערער מיט עקספיריענס" זמנים לכ' ר"ה 

 917-475-0970. רופט mousse cups, באבקעס fruit platters, miniaturesצו באשטעלן אין א"י 

Handyman  עוועיל פאר אייערע גרויסע און קליינעJOBS  347-831-5658רופט 

 .fringes.מיר טוען פראפעשענאל  Craftviti & Tip Topאויך עוועיל. ביי  String Attached 718-909-0768זיידען, עוועיל. ביי  100%, געהעריגע און yarnבעסטע גארטל 

Surgical Stockings    און אלע ערליי supporters   ,אינשורענס Free Delivery  :718-388-4161, פעקס:  718-254-0017, רופט  

   געזונט...   גוטע מדות... צום   
  

   דער הייליגער בית יוסף שרייבט:
מידות  ''די פארשערס זאגן אז די  

ווירקונג  פון א מענטש האבן א 
ווייל אויב  אויף זיין געזונטהייט. 

איין אין א  מען געוואוינט זיך 
טוישט דאס די  שלעכטע מדה, דאן 

 - חלק פונעם מענטש  אינערליכן 
לויט די

 מדה צו לויט די
   מען האט זיך  וועלכע 

   צוגעוואוינט, (יעדע 
אן  מידה האט אן השפעה אויף 

קערפער).  אנדערן חלק פון די 
געוואוינט מען זיך  דאגעגן, אויב 

א גוטע מידה, דאן היילט  אין איין 
   דאס דעם מענטש''. 

  (תולדות יצחק להר''י קארו, מצורע) 

 ¬è−−ñ .ñ−îê öîê þ¼šî® ,è−òêí ,þ¼−−ê −ð óêïî® ¬¾−ô
 −ð î®cinnamon ñí¼ô −ð μêòþ¼ð .öõòêþë ,

 .¼ðîê½ èò−š−¼ë −ð ¬−ô ¬¾−ô¼è½−îê  
  
   (þ¼ð¼ïð−þõ¼þ ö−ê) .¬×êòþ¼ë−ê ö−−¬¾ ½¼ ¬ïêñ  
  
  ½−îê ¬ô¼þêõballs  ¼è−ñ−îê öê ¬−ôscooper .  
  
 öšêë :375  þêõ25  ê ö−ê ½¼ ¬è−−ñ ,¬îò−ôplastic 

container ,sealed.  

Ingredients: 
 

4 eggs 
1 lb. honey 
¾ cup sugar 
¾ cup oil 
4 cups flour 
1 tsp. baking soda 
1 oz. liquor  
A drop of cinnamon 

 

Old fashioned  
Honey cookies 


