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דאנערשטאג פ' במדבר כז' אייר תשפ"ג

זמן ערש"ק: 7:52  -  מוצש"ק: 9:24

יארצייטןניחום אבליםריעל עסטעיטקלעסיפיידסשיעוריםזמניםשמחותנייעס

Thursday, May 18 2023

Tel: 347.970.6770
Fax: 718.534.2021
info@kolberama.net
kolberama.net

ISSUE #61
VOICE of Staten Island

Partly cloudy sunny
70 -̊58˚ 62 -̊50˚
מארגןמארגן היינטהיינט

 

Sunday, May 21 
8:00 am - 8:00 pm 

Monday, May 22 
7:30 am - 10:00 pm

Tuesday, May 23 
7:30 am - 10:00 pm

Wednesday, May 24 
7:30 am - 12:00 am

Thursday Erev Yom Tov, May 25 
7:30 am - 6:00 pm

חג שמח!
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  *YVY is an EOE

OPEN
POSITION

HRubinstein@Yeled.org 
EMAIL RESUME TO:  

718.514.8865

Staten Island

• STATEN ISLAND LEAD TEACHER
• Seeking a warm and enthusiastic teacher
• Positive and friendly environment, great benefits
• Min. 90 Credits
• Salary: $41,600 - $68,652

• STATEN ISLAND ASSISTANT TEACHER
• Seeking a warm and caring assistant teacher
    (No teacher's prep required!) 
• Positive and friendly environment, great benefits
• Salary: $30,150 + depending on credentials 

• STATEN ISLAND FAMILY WORKER
• Enjoy checking o� lists and multitasking? 
• Enjoy the perks of working locally! 
• Seeking a FULL time and PART time Family worker 
• Microsoft O�ce and basic computer knowledge required
• Salary: $30,176 + depending on credentials, great benefits

ARE YOU LOOKING FOR A GREAT 
STATEN ISLAND LOCAL JOB?
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טעגליכע • שמחה • דערמאנונגעןשמחות

Contact us: P. 718.705.8180 E. Simchas@kolberama.net F. 718.534.2021 שידוכים

מזל טוב

עב״ג
החתן שמעון נ"י

בן הר"ר  יחיאל מיכל ברייער הי"ו
שיכון סקווירא

הכלה תחי'

בת הר"ר פנחס גרינבערג הי"ו
סטעטן איילענד

הר"ר משה מילשטיין נ"י  בהמ"ד גור
ברית ביום ב

הר"ר פנחס אורלנדער נ"י לרגל הכנס בנו הבחור דוד נ"י  לעול התורה והמצוות

שלום זכר

Fillmore Ave 106   הר"ר ברוך ברוין  נ"י  חתן הר"ר משה שלמה עלאוויץ נ"י בהמ"ד סקווירא    

בזאת נשגר את תנחומינו לידידנו החשוב

 ר׳ יצחק קרויס נ"י
 בהלקח אמו מרת יהודית ע"ה 

מן השמים תנוחמו בנחמת ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד מעתה ועד עולם,
אך ששון ושמחה ישרו באוהליכם כל הימים 

שבעה  עד יום ב'
85 Newington Lane 

Toms River, NJ 08755
שנשמע ונתבשר בשורות טובות 

כוס תנחומים
קול תנחומים

בר מצוה

151 Roosevelt Ave

הב יצחק אייזיק נ"י בן הר"ר ברוך דייטש נ"י בהמ"ד איגוד חסידים ד'גראסווארדיין  

Rupert Ave 98הב מנחם נ"י בן הר"ר יונה לאווי נ"י בהמ"ד איגוד חסידים ד'גראסווארדיין    

98 Rupert Ave
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וועלטליכע נייעס  •  חרדי'שע נייעס  •  לאקאלע נייעס  •  ביזנעס נייעסנייעס

זיך  האט  פעלד  טרוקענעם  א  אויף  פייער  ווי 
גאנצן  איבערן  פארשפרייט  וואך  פארלאפענע 
שטאט די פרייליכע בשורה, אז עטליכע היימישע 
ישיבה  א  גרינדן  צו  באשלאסן  האבן  יונגעלייט 
קטנה פאר אונזערע טייערע בחורים, טאקע דא 
אן  פון  און  איילענד,  אין שטאט סטעטן  אונז  ביי 
אלטן חלום בגדר "א טרוים" איז עס פארוואנדלט 
געווארן אין א פרייליכן פאקט, אז די ישיבה גייט 
אי"ה שוין ווערן אוועקגעשטעלט צום קומענדיגן 

"זמן" הבעל"ט!

כאטש וואס "סטעטן איילענד" איז ב"ה געבענטשט 
סטעטן  ברענגענדיג  ישיבות,  ערליכע  פילע  מיט 
ריכטיגער  א  אין  ווערן  צו  פארוואנדלט  איילענד 
"עיר הישיבות". פארט אבער, איז די דאזיגע נייע 
ערשטע  סאמע  די  צאנז",  קטנה  "ישיבת  ישיבה, 
די  זינט  שטאט,  אין  אונז  ביי  קטנה"  "ישיבה 

פריערדיגע ישיבות זענען "ישיבות גדולות". 

גרינדונג  דאס  פארמאגט  באדייט  ספעציעלע  א 
פארענדיגט  דאס  ווייל  קטנה,  ישיבה  די  פון 
התורה  מוסדות  פון  קייט  לאנגען  דעם  ענדליך 
שוין  האבן  מיר  האבן.  צו  דארף  שטאט  א  וואס 
תורה  תלמוד  א  יארן  עטליכע  פאר  פארמאגט 
און  מיידלעך,  מיידל-שולע פאר  א  יונגלעך,  פאר 
עטליכע ישיבות גדולות, און אצינד מיטן גרינדונג 
פונעם ישיבה קטנה האבן מיר שוין פאקטיש אלע 
סארטן מוסדות התורה וואס פעלן זיך אויס פאר 

די עתיד פון אונזערע קינדער.

גרעסטע  די  פון  איינע  אז  ווייסן  אלע  מיר 
פראבלעמען וואס מוטשענען תושבי עירנו שיחיו, 
איז דער פאקט אז מיר זענען נאכאלס געצווינגען 
טאג-טעגליך  קינדער  עלטערע  די  אריינצופירן 
קיין בארא-פארק, צו די ארטיגע מוסדות התורה. 
האקעלע,  א  איז  טראנספארטאציע  פון  נושא  די 
מיט פילע שוועריגקייטן סיי פאר די עלטערן און 

סיי פאר די קינדער. 

געגרינדעט  זענען  יארן  לעצטערע  די  דורכאויס 
געווארן מוסדות פאר די יונגע קינדער, אבער פאר 
אנדערן  קיין  געזען  נאכנישט  מען  האט  בחורים 
עס  איז  בחורים  פאר  וואס  טראצדעם  אויסוואל, 
וויבאלד אין די ישיבות  גאר פילפאכיג שווערער, 
שפעטער,  מ'ענדיגט  און  פריער  אן  מען  הייבט 
אפילו  און   – טראנספארטאציע  פון  נושא  די  און 
פיל  איז   – שלאפן  גיין  און  אויפשטיין  דאס  נאר 
שווערער פאר א בחור'ל פון סטעטן איילענד, ווי 

פאר א בארא-פארקער בחור.

די  האבן  פראבלעם  קריטישע  און  באזונדערע  א 
געהאט,  שטענדיג  בחורים  סטעטן-איילענדער 
וימים  שבתות  ביינאכט,  שעות  פרייע  די  אין  אז 
טובים, און בין הזמנים, האבן זיי זיך געמוטשעט 
וועמען  מיט  חברותא  פאסיגע  א  טרעפן  מיטן 
איבערצו'חזר'ן די לימודי הישיבה, זינט די בחורים 
מ'האט  וואו  ישיבות  אנדערע  פון  געווען  זענען 
געלערנט אנדערע לימודים, און געווענליך זענען 
נישט געווען גענוג בחורים פון די זעלבע ישיבה, 

אז מ'זאל זיך קענען באשטימען חברותות כהוגן.

ווער רעדט נאך פון די אנדערע פראבלעמען מיט 
ישיבה  בארא-פארקער  א  אין  לערנען  דאס  וואס 
וועג  א  טרעפן  ווי  שטייגער  א  באגלייט,  קומט 
וואס האט געשפעטיגט דעם  אריין פאר א בחור 
מוז  בחור  דער  אויב  צוריק  וועג  א  טרעפן  באס; 

אהיימגיין פרי משום איזה סיבה שיהי'; א.א.וו.

אויפגענומען  איינוואוינער  די  האבן  דעם  צוליב 
איז  וואס  בשורה,  געוואלדיגע  די  עקסטאז  מיט 
פארוואנדעלט געווארן אלס די געשפרעך פונעם 
געוואלדיגע  די  נאר צוגעגעבן  טאג, און עס האט 
מיט  באגלייט  קומט  ישיבה  נייע  די  אז  בשורה, 
מ'געפונט  וואס  טובות  מעלות  פילצאליגע  נאך 

סטעטן איילענד!

א ישיבה קטנה ביי אונז אויפן אינזל!
די בשורה טובה איבערן גרינדונג פונעם ערשטן ישיבה קטנה אין סטעטן איילענד!
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"די וואך" אין
סטעטן איילענד

פרייליכע נייעס פאר 
תושבי סטעטן איילענד.

די וואך 
סובסקריבשן 

קומט קיין 
סטעטן 

איילענד.

סובסקרייבט צו דער וואך און באקומט אונזער הערליכער אויסגאבע דעליווערד צו אייער טיר.

subscriptions@deevoch.com • DeeVoch.com • 718.305.5863 ext. 2
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נישט אין רוב אנדערע ישיבות, וואס צוליב דעם 
אליינס וואלט מען געדארפט גרינדן דעם דאזיגן 
סיי  באשטייען  חידושים  און  מעלות  די  ישיבה. 
סיי  און  ישיבה,  פונעם  די ספעציעלע שטאב  פון 
פון די מהלך און גייסט וויאזוי מ'וועט בעזרת ה' 

אוועקשטעלן די ישיבה.

די ישיבה קטנה שטייט תחת הדרכתו ונשיאותו פון 
כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז סטעטן-איילענד שליט"א, 
חשוב'ע  די  געגרינדעט  שוין  האט  וועלכער 
וואו  שטאט,  אין  אונז  ביי  צאנז"  תורה  "תלמוד 
עס ווערן נתגדל צענדליגע היימישע קינדערלעך 
לשם ולתפארת, און אין די פאר יאר וואס די חדר 
שטייט איז עס פארוואנדלט געווארן אין א גוטע 
און רעספעקטירטע מוסד התורה. איתמחא גברא 
אז  נאטורליך  נאר  איז  עס  און  קמיע,  ואיתמחא 
זיין א ריכטיגער המשך צום קייט  זאל  ישיבה  די 
פונעם  דורות  קומענדיגע  די  אוועקשטעלן  פון 

היימישן "סטעטן איילענד".

שנעק  יצחק  לוי  רבי  הגאון  איז  הישיבה  ר"מ  דער 
שליט"א מח"ס "יש לחקור", וואס איז פקיע שמיה 
טובא מיטן דינען אלס ר"מ אין עטליכע ישיבות, 
בארא- אין  "באבוב-45"  ישיבות  אריינגערעכנט 
פארק און "ישיבת בית דוד" אין מאנסי. הרב שנעק 
איז באקאנט מיט זיין כח הסברה, זיינע חידושים 
אויפגעכאפטע  זיינע  און  הישיבות,  עולם  די  אין 
בליציגע ספרים "יש לחקור" וואס זענען באזירט 
אויף זיין מהלך פון געבן שיעורים פאר די בחורי 

הישיבות.

הצלחת  לשם  עסקנות  די  פון  בראש  עומד  דער 
הענין, איז דער בארימטער ראש וראשון לכל דבר 
שבקדושה, הרה"ח רבי אפרים פישל פרידמאן הי"ו, 
וואס איז שוין ברייט-בארימט אין שטאט מיטן זיין 
גאר שטארק פארמישט אין דאס גרינדונג פונעם 
ער  לייגט  אצינד  און  שטאט,  אין  חדר  היימישן 
אריין אלע זיינע כוחות אז די ישיבה זאל בעזרת ה' 
געגרינדעט ווערן מיט סוקסעס און הצלחה, אויף 
טייערע  אונזערע  און פאסיג פאר  ניווא  הויכע  א 

בחורים.

ווי נאר מען האט געמאלדן – און אפילו פאר דעם 
התייסדות  די   – דערפון  גערעדט  האט  מען  ווען 
באגריסנדער  א  געווען  איז  ישיבה,   די  פון 
איבערראשונג צו הערן אז די נאכפראגע פאר אזא 
ישיבה איז גאר גרויס, אזש באלד נאכן מעלדן אז 
וועג,  דער געדאנק פונעם ישיבה גייט ארויס אין 
און  תלמידים,  אסאך  געמאלדן  שוין  זיך  האבן 

גרינדונג,  נאכן  וואך  קנאפע  א  שטייענדיג  יעצט, 
הערט מען אז די קלאס איז שוין כמעט גענצליך 

פול!

און דאס איז בלויז פון בחורים וואס וואוינען אין 
סטעטן איילענד!

א ריכטיגע בשורה טובה תדשן עצם!

ווי די תלמוד תורה אין זיין צייט, האט מען געלייגט 
פון  קוואליטעט  די  אויף  געוויכט  באזונדערן  א 
ישיבה  די  כדי  שטיבער,  זייערע  און  בחורים  די 
מקום  א  און  תורה  מקום  ריכטיגער  א  זיין  זאל 
איז  צוועק  דעם  צוליב  און  לתורה,  בה  שמגדלים 
"וועד  באזונדערע  א  געווארן  אוועקגעשטעלט 
הרוחני" און "וועד הגשמי", וואס וועלן פארזיכערן 
ווערט  און  אוועק  זיך  שטעלט  ישיבה  די  אז 
מעגליך,  סטאנדארט  העכסטן  אויפן  געפירט 

בגשמיות וברוחניות. 

ישיבה,  א  פירן  פון  אויסגאבן  פילע  די  טראץ 
דאס  וואס  ישיבה  א  מ'גרינדעט  ווען  דערצו  און 
נעמט אריין פילפאכיג מער הוצאות, זשאלעוועט 
דאס  צוצושטעלן  כדי  געלטער  קיין  נישט  מען 
וואו  ארט  שיינעם  א  מיט  בעסטע,  און  שענסטע 
אינעם  הישיבה  מקום  דער  אוועקצושטעלן 
די  אויסער  וואס  שטאט,  פון  געגענט  היימישן 
אויך  עס  וועט  זעלבסט  בחורים  די  פאר  תועלת 
שטאט  פונעם  ניווא  די  ארויפברענגען  נאכמער 

אלס מקום תורה. 

דער נאמען פון די אויפקומענדע בעפארשטייענדע 
ישיבה איז שוין געגאנגען גענוג ווייט, אזש מ'הערט 
זיי  אז  איינוואוינער  פון ברוקלינער  צוריק אפילו 
זענען פאראינטערעסירט צו שיקן זייערע בחורים 
באטראכט  אין  שוין  מ'נעמט  און  ישיבה,  די  אין 
פון  טראנספארטאציע  אוועקגעשטעלן  דאס 
ברוקלין, און מעגליך אויך פון לינדען, און צוריק 

יעדע נאכט.

צו באקומען אן אפליקאציע איינצושרייבן א בחור, 
דורכן  הנהלת המוסד  די  צו  זיך מעלדן  מען  קען 
און   ,718-475-1185 נומער:  רופן דעם טעלעפאן 

דרוקן דעם נומער איינס.

 

וועלטליכע נייעס  •  חרדי'שע נייעס  •  לאקאלע נייעס  •  ביזנעס נייעסנייעס
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נה
ישיבה קט

הרוצים לקבל טופס הרשמה, יפנו למשרד:

718.475.1185

מודעא רבא לאורייתא

בשמחה רבה מודיעים אנו בזה
על פתיחת שערי ישיבתינו הקדושה

ישיבה קטנה  
לזמן הלימודים הבעל"ט )תשפ"ד לפ"ק( 

הישיבה מיועד עבור בחורים חסידיים הרוצים להשתלם 
בתורה ועבודה ברוח החסידות עם דגש בלימוד ברמה גבוהה

לר"מ שיעור עיון נתמנה

הרה"ג רבי לוי יצחק שנעק שליט"א
)מלפנים ר"מ בישיבת באבוב 45-(

ואיתו עמו צוות של מגידי שיעורים עם נסיון רבות 
בשנים אשר ילוו את הבחורים בסייעתא דשמיא

הישיבה ישכון בבנין נאה ומרווח בשכונתינו בסטעטן איילענד, 
עם כל ההצטרכיות ברוחניות ובגשמיות בעז"ה על צד היותר טוב

הזמן קצר והמלאכה מרובה, על כן מבקשים אנו מהורי 
הבחורים הרוצים לרשום בניהם, לפנות בהקדם האפשרי 

בכדי שנוכל לסדר הכל על צד היותר טוב

בברכת ברוך אשר יקום את דברי התורה הזאת

הנהלת המוסד

Yeshivas Sanzישיבה קטנה צאנז
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*Westerleigh:
 Seeking worker for high functioning male two hours Friday afternoons

.
718-252-3365 EXT:102

OR EMAIL RENAY@SPECIALCAREFOR.COM

DOLLAR CAR SERVICE 718-451-8181
Trips To or From Staten Island - Boro Park $40

professional chauffeur and limo 7 car service 
PRIVATE CHAUFFEURS, LONG DISTANCE TRIPS, SHORT DISTANCE TRIPS, AIRPORT TRIPS 

(JFK, LGA, EWR)
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פאר צוגענגליכע פרייזן און
העפליכע סערוויס רופט:

ספרי תורה

בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום!
Same day checking for Teffilin & Mezuzes!

בס"ד

מגילות

תפילין

רצועות בתים

מזוזות

הרב יצחק פלאם

347.587.0806
StumaStam@gmail.com

התחלת כתיבה און
גרייטע ספרי תורה
פון חשוב'ע סופרים
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הכנסתהכנסת
ספר תורהספר תורה

שנכתב לעילו נשמת אבי
הרה"ח ר' יוסף ב"ר שלמה ז"ל

לעילו נשמת אמי
מרת טויבא רעכל ב"ר עזריאל ע"ה

ולעילו נשמת חמותי
ומרת שיינע צירעל ב"ר שמשון ע"ה

ָרה. ְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹו ּו ָרה  ּתֹו ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְמחּו  ׂשִ ְו ישּו  ׂשִ

אהרון משה וועבער וב"בבכבוד רב:

בעזהשי"ת

שנחוג אי"ה ברוב פאר והדר
א' נשא  - ראש חודש סיון 

כתיבת האותיות 
בביתי

184 Ardmore Ave. Staten Island, NY
משעה 3:00 עד 4:45

ובשעה 5:00 יצא אי"ה בשירה וזמרה
להיכל התורה החדש והמפואר

תורת חיים ד׳גראסווארדיין
98 Rupert Ave.
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בס"ד

מיר ווילן מודיע זיין פארן חשוב'ע ציבור אז די

DAY CAMP
R E G I S T R A T I O N

פאר די זוממער חדר-דעי קעמפ
גייט אהן בס"ד אין פולן שוואונג

פאר קינדער פין אלע קלאסן
 פין נורסערי ביז כיתה ד׳
טעגליך פון 9:30 - ביז 4:45

FEW STAFF 
POSITIONS STILL 
AVAILABLE FOR 

HIGH SCHOOL 
GIRL AND 

MARRIED STAFF

PLEASE CALL

347-482-8487

________געשמאקע אויספלוגן
________מעכטיגע פראגראמען 

איבעראשונגען!

פרייליכע 
מעלדונג

מיט גרויס פרייד מעלדן מיר אז
מיר וועלן האבן

אלס ראש המדריכים
די געשמאקע און געטרייע

ראש המדריכים אין מחנך  
ר' שמחה בונם שכטר  הי"ו

מיט
כל

טוב
וטוב 

ברוחניות 
ובגשמיות

עס ווארט 
אייך אפ 
בעז"ה א 
זוממער 
צום 
געדענקן 

718-475-1185 Ext. #1
SanzStatenIsland@gmail.com

ביטע רופט אריין אין אפיס צו ערהאלטן אייער אפליקאציע 
מבעוד מועד, כדי צו פארמיידן אומנוטיגע עגמת נפש
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  ץ ימי הקיזמנים ל
 

 :לימי החול

 7:00 ........................................ שחרית
 [8:00]ביום א 

 8:30 ............................................. מנחה

 9:45 .......................................... מעריב

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

Getting your daycare license

Call today to learn more!

718-635-2968 347-201-3283

Run all your paperwork

Leave the work on us

This is all you 

need to do to get 

your play group 

voucher 

approved

In 

compliance

We take care of your daycare

incompliancenyc@gmail.com
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:Contact usקלעסיפיידס P. 718.705.8180 E. Simchas@kolberama.net F. 718.534.2021

CLEANING SERVICE פאר אלע אייער
KLEANERY רופט

 718-874-5555

מאפט איר אריין אין א נייע דירה / אפיס

איר קענט איבערפרישן אייער דירה  מיט 
spotlights  נייע

ספעצעלע פרייז פאר $115.

 רופט/טעקסט 347-860-5890

SPOTLIGHTS

 קול סטעטן איילענד זיכט א
 וועכענטלעכע שרייבער וואס איז

 באקאנט מיט מהנעשה ונשמע בעיר
.הבירה סטעטן איילענד

  אויב אינטערסירט ביטע מעלדן צום 
מערכת קול סטעטן איילענד

 718-705-8180 INFO@KOLBERAMA.NET

שרייבער געזוכט

מיר אינסטולן ספאט לייטס די ביליגסטע 
פרייזן $75

718-354-8688

 ספאט לייטס

מיר אינסטולן ספאט לייטס בלויז $105 
אלעס אינקל’

917-994-1913

 ספאט לייטס

Warehouse space available From 20k to 
60k Sq Ft, Moorestown NJ 08057  16 Ft 

Ceiling  8.50psf  NNN . Huge parking and 
trailer area   8 loading docks Excellent 

Location
 PLS CALL 917.216.7136

WAREHOUSE  FOR RENT

ריכטיגע נומבער תיקון טעות

דאנערשטאג נשא     קול הציבור  845.425.1313קול הציבור  845.425.1313       דאנערשטאג נשא      אידן! טראגט נישט אריין דעם צעטיל אין היכל ביהמ"ד  און אוודאי נישט ליינען ח"ו אינמיטן דאווענען      

Woodridge - 4 bdrm House for Summer near Shul & Grocery. also avail. for sec. 8 356-6567

Beautiful 4 bedroom private House In Stunning Area, In a Quiet Dead end street,
in Airmont, Available To be rented For the summer. Please call 845-907-9672

ירושלים - צו פארדינגן א רחבות'דיגע דירה 5 בעטן + א קריב. אוועליבעיל פון פר' קרח פאר א חודש,
נאנט צו עזרת תורה. רופט 845-531-5242

4 room / 2 Bedroom apartment available for September 1st on Herrick Ave in Spring Valley.
If interested please call 718-243-9994 Ext 2. If no answer please leave a message.

Lenore - צו פארדינגן א גרויסע פריוואטע 4 בעדרום הויז פאר זומער, וואך, חודש, מיט גרויסע דיינונג רום, 
גרויסע בעקיארד. נאנט צו וויזניץ/סאטמאר/פאפא, רופט 347-581-8944

8 Bedroom House available to rent Shabbos in South Fallsburg
next door to a shul. Call or text 732-569-2962

א ישיבה בילדונג מיט א דארמיטארי נעבן קרית יואל מיט פלאץ פאר 25 בחורים
איז אוועילבעיל פאר חודש סיון רופט 845-219-1095

שיינע גרויסע רחבות'דיגע 3 בעדרום דירה צו פארדינגן פארן זומער, הצלחה געגעגנט 347-404-4960

 Magnificent summer house available for rent in MESORA WOODS WOODRIDGE
for whole summer. Call 845-459-5702

New Pomona Rd - צו פארדינגן א שיינע גרויסע פריוואטע 5 בעדרום הויז +12 בעטן
אועליבעל פאר שבתים, טאג, וואך, רופט 845-608-9898

Olympia area -  א שיינע 4 בעדרום הויז אויף א גרויסע לאט אוועילבעל פאר טאג, וואך און שבתים
 דורכן זומער מיט א שיינע פארק פאר די קינדער צו שפילן 845-608-9898

VACATION RENTAL!! Catskills, Monroe, Monsey area etc starting from 2-15 bedrooms
Five Star Relax info@fivestarrelax.com 845-888- Relax (7352)

זוממער דירות / באנגעלאויסזוממער דירות / באנגעלאויס

זוממער אפטיילונגזוממער אפטיילונגזוממער אפטיילונגזוממער אפטיילונג

אידישע פאעמס און הערליכע קעמפ ניגונים-גראמען וכדו' 718-801-2733

Pool for rent in the Airmont area. Call 845-327-8035

קראסנא קעמפ זוכט זוכט מלמדים פאר כיתות ה' ו' גוט באצאלט רופט 718-438-3535 עקסט. 0

ישיבה קעמפ מחפש משגיח עם אש"ל מלא + משכורת
נא להתקשר ל 208-701-2178 ולהשאיר הודעה

א Lifeguard געזוכט פאר א ישיבה אין די פארקסוויל געגענט,
פון 5-7 אזייגער נאכמיטאג. רופט: #104 718-963-4200 לאזט א מעסעזש

זוכט איר א געשמאקע לעבעדיגע זומער, און נאך באקומען שיין באצאלט דערפאר?
א געלונגע לעבעדיגע דעי קעמפ זוכט מדריכים פארן זומער 8 וואכן, שיין באצאלט רופט 845-327-0189

ווערט געזוכט א קינדערגארטן קאנסלער פאר 1'טע  האלב זומער אין א היימישע סביבה,
און אויך א סאבסיטוט מחנה א' קאנסלער פאר די 3-2'טע וואך פון דעי קעמפ,

בעביסיטינג און Transportation צוגעשטעלט  פאראינטערסירטע ביטע רופט 845-425-6146

היימישע דעיקעמפ זוכט עקספירענסד טיטשערס פאר Pre-1A אדער 1'טע קלאס. גוט באצאלט 845-659-2335

א היימישע חסידישע דעי קעמפ זוכט מדריכים פארן זומער
פיר טעג א וואך פון מאנטאג ביז דאנערשטאג

פון 4:30 ביז 6:00 גוט באצאלט פאינטרעסיטע ביטע רופן 347-756-1105

פרי סקול – דעי קעמפ זוכט א עלטערע מיידל / ווייבל פאר א טיטשער,
אויסנאם שיין באצאלט + בעיביסטינג. 845-244-0695

Summer Driver Wanted! 
Looking for a driver with a sprinter or 15 passenger van to drive in 

the mountains for a small camp and do their daily routes. Excellent Pay
For more information please call 845-587-0563

טאלאנטפולע ענערגישע מדריכים געזוכט
פאר'ן זוממער זמן, אין א היימישע חדר גאר גוט באצאלט

רופט: 845-828-6182

זומער ארבעט פארמיטלונגזומער ארבעט פארמיטלונג

Call to place your order-
718-851-1011 x3

ממהרים לבא
א מנין מנחה און קבלת שבת לפי שיטת ר' יהודה

פרשת נשא הייבט מען אהן מנחה 6:35  30 דר. פרענק

מערכת
דרך אמונה

פ  שיעור נפלא בפרשת השבוע  ם
מאת מורינו הגה״צ רבי מאיר איתמר רוזנבוים שליט״א

בן כ"ק מרן אדמו"ר מקרעטשניף ירושלים שליט"א

אורך השיעור 20 מינוט 718-298-3717  דריקט 1
אכטונג! פאר די נייע אפטיילונג 

היכל הנגינה דריקט 5

מען קען רופן דער בית הוראה טעלעפאן ליין לעניני רבית
 יעדער טאג  פון 8:00 צופרי ביז 12:00 ביינאכט

845-493-8604 RIBISHOTLINE@GMAIL.COM 845-493-8604
ribishotline@gmail.com 

לעניני רבית
שע"י הרה"ג ר' פנחס ווינד שליט“א
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LOCATED 

IN STATEN 

ISLAND

Electric Scooter 
Repair, E-Bikes 

Scooters

Call or text
347-256-3726

VACATION VACATION ININ  HIGHLAND MILLS  HIGHLAND MILLS
VACATION VACATION ININ  HIGHLAND MILLS  HIGHLAND MILLS

Availablilty for: Availablilty for: 
Shabosim & Full SummerShabosim & Full Summer

5 Bedrooms big dining room. Cozy family 5 Bedrooms big dining room. Cozy family 
room. 2 full baths. Big play room. room. 2 full baths. Big play room. 

12 beds 12 beds (+ blow up mattresses)(+ blow up mattresses). Linen & towels.  . Linen & towels.  
Front & back porch (stunning view)  Front & back porch (stunning view)  

2 min  walk to Shul  & 2 min  walk to Shul  &   מקוהמקוה on 1.3 Acre property on 1.3 Acre property

CALL 347-666-5800
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Meet Yidi
the passionate owner of MeatUp. 
With years of experience in the 
food industry, Yidi's love for 
serving up delicious meals and 
hearing feedback from satisfied 
customers has driven him to 
create the best fast food 
restaurant in town. His top 
priority is ensuring that every 
meal is of the highest standards 
of kashrus. 
Come and taste the passion, 
quality, and kosher standards 
that Yidi and our team put into 
every meal at MeatUp.

•

ourour
Team

2005 victory blvd. staten island N.Y. 10314

Meatupeatery.com // 347-855-2202


