
 
 39-53 זוניג דינסטאג       37-55 זוניג מאנטאג     42-49 רעגן זונטאג      ועטערו   

   שידוכים     
 (וואלףב"ר ) מאנסינ"י  אהרן ברויןחיים מו"ה  נ"י ברוך (חיים שמחה בונםב"ר ) ב"פנ"י  יעקב יוסף ליכטענשטייןמו"ה 

 

 
 )קראסנא(אפריון  נ"י געציל בערגער ב"ריונתן הבחור  59837

 )תשב"ר(אפעל גארדען  נ"י יודל וועצבערגער ב"ריואל יושע צבי הבחור  61027
 פרענקלין 128

  
    וואך נאכט     

61011 
 בנציון יואלמו"ה 

 נ"י יאקאבאוויטשדוד אהרן ב"ר 
 Lorimer 23נ"י  טייטלבויםברוך יקותיאל בבית מו"ח מו"ה 

 8:00שחרית  היוז 231סענדזשארץ והברי"מ למחרתו בביהמ"ד 
 Middleton #3-B 40 , בביתינ"י בנציון יושע פריינדמו"ה  חתן נ"י הורוויץטובי' ב"ר שמואל מו"ה  61083

 8:00פאפא שחרית והברי"מ למחרתו בביהמ"ד 
61088 

 יצחק הערשמו"ה 

 נ"י פריעדמאןמאיר זאב ב"ר 
 Penn 118, נ"י נחמי' הלוי מאשקאוויטשמו"ה  חתן

 7:30סיגוט שחרית והברי"מ למחרתו בביהמ"ד 
    מסיבת תנאים     

 (ליפאב"ר )נ"י  חיים בער מייזעלסמו"ה  נ"י ישראל פנחס (נפתליב"ר )נ"י  דוד לייב פליישמאןמו"ה 
  בית רחלבאולם   61090

     חתונות      
 (יעקב נפתלי צביב"ר ) נ"י דוד ראובן שווארטץ מו"ה נ"י יושע (פנחסב"ר )נ"י  יחיאל עזריאל גלויבערמו"ה 

  פרדס פיגאבאולם   61033
 (הרב מיכאל יוסףב) נ"י שמואל לייבוש שווארטץ מו"ה נ"י אשר אנשיל (ירמי'ב"ר )נ"י  מאיר קאהןמו"ה 

  פרדס צביבאולם   61054
 (וואלףב"ר ) נ"י משה אליעזר גליק מו"ה נ"י יוסף (יצחקב"ר )נ"י  שלעזינגערגרשון מו"ה 

  קאנטינענטאלבאולם   60990
 שליט"א  מענדל טייטלבויםהרה"ג  נ"י שמחה שליט"א אבד"ק אלכסנדר צהגה"

 רב דקהל טשענסקאוויאץ                                                                                 

  .St 54 1415ב"פ  -עטרת חי' באולם   61105
 (גבריאל משהב"ר ) נ"י אברהם שאלילוף מו"ה נ"י מאיר דוד (מרדכי מנחםב"ר )נ"י  אלי' פנחס מאסרימו"ה 

  ק"י -בית רחל פאראדייס באולם   61085
 

  

  

  

 

#14-125 

 

 718-384-4190קעטסקילס:  -וויליאמסבורג

Fax: 718-384-4631            Email: ads@dvaryoim.com 
 קרית יואל                  קול הציבור - מאנסי                  לוח הציבור - ב"פ

     718-303-4300                                 845-425-1313                         845-662-3137 
  

 

זונטאג כי תשא 

 Feb. 25 מס'ל   י' אדר
 '18              חתשע"     

 

 זמנים
 5:24 עלות השחר

 6:36 נץ החמה
 8:46 סוף זמן קר"ש
 9:22 גר"א

 9:53 סוף זמן תפלה
 10:17 גר"א

 12:09 חצות
 12:43 מנחה גדולה
 4:06 מנחה קטנה

 5:43 שקיעה
 6:55 ר"ת

  

  

  

 

3:30 
בביהמ"ד הגדול דקיט"ל     

 בית שני -ראדני                       
 

https://goo.gl/FDWc6C
https://goo.gl/FDWc6C
https://goo.gl/YuTg3M
https://goo.gl/YuTg3M
https://goo.gl/Cfr54H
https://goo.gl/Cfr54H
https://goo.gl/5CViQp
https://goo.gl/5CViQp
https://goo.gl/9HA4ks
https://goo.gl/9HA4ks
https://goo.gl/Le18od
https://goo.gl/Le18od
https://goo.gl/PLtePq
https://goo.gl/PLtePq
https://goo.gl/u6dsEz
https://goo.gl/u6dsEz
https://goo.gl/cGAQ5u
https://goo.gl/cGAQ5u
https://goo.gl/w9Q5u7
https://goo.gl/w9Q5u7
https://goo.gl/FgwFUS
https://goo.gl/FgwFUS


 

  

  

  

 



  

  

  

  

  
 אידן רחמנים בני רחמנים!אכטונג טייערע 

 פון הייליגן רבי ר' אלימלך זי"ע,הערט צו די וויי געשריי פון א ארימע כלה א אייניקעל 
וואס די חתונה גייט פארקומען בעז"ה אין געציילטע וואכן ארום ביומא דהילולא כ"א אדר, און עס 

  718-664-6422ארימע נדבה איז נאך נישט דא קיין געלט חתונה צו מאכן, רופט אייך אן מיט א וו
 .שעה א טאג 24איר קענט רופן 

 ך אודאי שטענדיג באגלייטן, תזכו למצוות.ידי זכות וועט אי 
 

  

  
 ליזענסק.וויכטיגע מעלדונג פאר די וואס פארן קיין 

 קארדס-סעלפאונס און סים unlimitedאזוי ווי ס'איז דא זייער א גרויסע פארלאנג צו דינגען די 
 דארף מען רעזערווירן ווי פריער, וכל הקודם זכה

 The Wireless Expert - 718-388-2355אריין צו באשטעלן   "היינט" רופט
 

  
 פארט איר סיי ווי איבער די וועלט? דינגט אייך א סעל פאון פאר גאר ביליג, -מציאה רבה 

 . 0.02אריינרופן  0.07אונגארן: ארויסרופן  -. 0.02אריינרופען  0.05אנטווערפען: ארויסרופן 
  0.0אריינרופן  0.04לאנדאן, פוילן, שווייץ: ארויסרופן  -. 0.0אריינרופן  0.03אוקריינע: ארויסרופן 

נאמבער, ארבעט אויף די שטערקסטע נעטווארק סיי ווי איר פארט ]אזוי ווי עס זענען  718איר באקומט א לאקעל 
רעזערווירט א סעלפאון פאר אייער כ"א אדר נסיעה בעפאר  מעיד די קאסטומערס וואס האבן אונז געניצט ביז היינט[ 

 9223-807-646רופט:   -  $ הנחה10פורים און באקומט 
 

 9:00ביז 
 ביינאכט!

ץ יאר.  ביי מלוה מלכה, פאר מיין גאנצע משפחה שמחה א גאנמיין ספיקער פון פאריאר פורים האט געברענגט 
  ן שמחות, א דאנק מידטאון קעמרע, די בעסטע אויסווייל פון ספיקערס קאלירטע לייטס.וברכות, בר מצוה, אשבע 

 "מידטאון קעמרע"ביינאכט  9:00פארלענגערטע שעות ביז פורים  
 

 



  

  
 די שטערקסטע רעזולטאטן    -קלאסיפיידס   

 347-525-8429א שיינע ביהמ"ד צו פארדינגען פאר תענית אסתר ביינאכט 
 718-407-2485למכירה ספר שהיה שייך להגאון הגדול ר' הלל מקולומייא זצוק"ל 

 845-734-3488מען א בעסערע פרייז אויף די "גיבורי חיל" קאסטום. געציילטע פארבליבן ובאק ען צוצוליב די גרויסע פארלאנג איז אונז געלונג
געזוכט אינגעלייט /בחורים ארומצוגיין נאך געלט אין ימי הפורים פאר גאר א וויכטיגע 

 347-944-0527צוועק רבי ר' אלימלך'ס א אייניקל פאר גוט באצאלט 
 718-388-1458          שמואל מנחם קאהן         האלסעיל ריטעיל          מגילות

 אין א"י 'גזירת גיוס'#   צו הערן אלעס ארום דעם 1דרוקט  646-585-2957 'קול זעקה' טעגליךצו רופן  מחיוביעדער איד איז 
 7:00ביז  5:15עס וועט אי"ה זיין א שערער מיט עקספיריענסד אין ביהמ"ד וויען יעדע נאכט פון 

 718-782-1415פארדינגען א עכט ווייסע סויבל שטריימל פאר פורים רב וכדו'. רופט: צו 
 Myrtle Ave. -718-855-6900 654מיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. בית הבתים 

 718-782-3138וצ"ש נאכן פורים טיש מ צוריקבאס קיין טאהש אויף יו"ט פורים און  -קרית טאהש 

 שוין דא צו באקומען א גרויסע אויסוואהל פון טריקענע יין המשומר
 און זיסע וויינען, ביי אלע שמשים און מקוה יודן

 sweetis1000@gmail.comאימעיל   catalogצו באקומען א  718-989-2327פאר אייערע משלוח מנות געברויכן אין גאנץ א"י רופט 
 Yushorite 347-831-5275מחותנים, מוסדות, באקאנטע. רופט  )לשה"ק, אידיש, ענגליש(חרוזים  - poemsהערליכע 

 Special 6 payment avail. - Free Delivery.      929-376-9909   ,שו"ע ,טורים ,שס'ן קול הספרים:
 KosherWaze 718.599.WAZE (9293)דאן רופט שוין  פארט איר פריוואט קיין ליזענסק?

 $.1099פולין -$, אונגארן999כ״א אדר. פוילן -נסיעה פעקעזשעס, י״ט VIPווי אויך האבן מיר גרייטע 
 011-32-47-753-5177שעה, פון צופרי ביז ביינאכט, רופט 'גרינפעלד טרעוועל'  12נסיעה פון אנטווערפן קיין ליזענסק דאנערשטאג כ"א אדר, 

 פורים און אויך פאר כ"א אדר אין ליזענסקסעלפאונס פאר  אויפפיקעןמען קען שוין 
 M&H Comm   718-797-2668     פאר גאר ביליגע פרייזן

 סעלפאונס פאר דאהי און אין יוראפ פאר זייער גוטע פרייזן Unlimitedאויך האבן מיר 
 646-493-7782רופט      $$35K -$45K קענט איר פארדינען צווישען 3000פאר בלויז   

 347-574-0323סיטן אייער קינד פאר וואוטשערס יביבעיביסיטער עוועילעבל צו בע
 Mar. 18-19-20 347-554-1719זיין דעם בין הזמנים   Dr. Alexander from London & Dr. Mccrodanוואס ארבעט צוזאמען מיט  Dr. Roletלבקשת הציבור וועט  

 718-569-6925אין א"י און קיין אמעריקע, מיט א לאקאלע נאמבער,  unlimited talk $!!!4בלויז קיין א"י פאר  בעסיק טעלפאוןדינגט א 

 
NYS License Plate ‘YOILY’ For Sale, Make An Offer. Call: 718-438-2222   

 Call Pro!  |888-604-2610 - thecallpro.comחברים? דורך \וויאזוי איז ער מודיע פאר זיינע קרובים מאכט בעז"ה "תנאים". ר' עוזר
 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 



  

  

  

  

  

  
Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com 

 ריעתפארת בעק
   .לי עוו 137

  מיר האבן קליינע באבקעס
 פן פלאץויצוגשטעלעט צו עסן א salad barווי אויך האבן מיר א אויסוואל פון א 

License superintendent construction 718-930-7380בל רופט עאיז יעצט עוועיל   
Do you have any inaccurate or wrong information on your credit report? 

Have you been denied for credit as a result? We can help you. 201.305.3328 
 We also adds lines of credit  718-213-6645מיר וועלן אפווישן אייער חובות אדער סעטלען סענטס אויפן דאלער. רופט: 

Now buying Amex and Chase Points! Call: 845-517-1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

  
 718-554-5151 פעס.( 8)בעסער געזוכט פול טיים/פארט טיים דרייווערס פון ניו יארק קיין מאנטריאל, דארף האבן אייגענע ווען 

 לאזט קלארע מעס. 347-377-0091געזוכט פאר א גוט גייענדיגע שול אין ניי וומס"ב געגנט, גוט באצאלט, ערנסטע אינטערעסירטע רופט שמש 
Alpine Acres 917-474-0014דארף קומען צו פארן.  ,+ אסיסטענס פאר גאנץ זומער, אויך א אסיסטענס מלמד פאר צווויטע העלפט זוכט א נורסערי מלמד 

 646-285-6136זיציעס עוועיל . אפ עשידענרפא ,בעטערס געזוכט פאר א מצה בעקערי אין ב"פאר
 845-554-3135 מעסעדזשכט א קעכער פאר א קעמפ ביטע לאזט א ועס ווערט געז

Saleswomen wanted for Ladies clothing boutique part time or full time hours 12-7 experience preferred.  Call 917-415-1337 
Company in Linden NJ seeking a full time Graphic Designer, Email: sw@mysigncenter.com or text 718.781.0325  
Busy office in Brooklyn 10 min from Williamsburg is looking for an office worker, please call 718-381-0672 or send resume to jobsbc11385@gmail.com 
Looking for a male to take out a yingerman 2 hours a day in Willi. from 4 to 6, great pay, must have a car. 718-408-5114 

WILLIAMSBURG: Looking for a salesperson in the trucking industry. preferably someone with 
experience , willing to train the right person pls send resume to: bernie@czechmatelogistics.com 

Looking FT female secretary in a RE/construction office multitask experience In QB/Microsoft, nice pay great potential’s 347-525-7320 

Hamaspik is looking for male worker to teach a boy music In Williamsburg after school hours. Please call 718-408-5401 
 

  All your CONSTRUCTION needs 718-635-2902 

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 
 Tri State Sewer -  וואנעס -סינקס -מיר שטאפען אויף טוילעטס- sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג 



  

  

  

  

  

Tax Returns –  Convenient Office Location – Maximum Refund 
76 Lee Ave. (Cor. Rodney)  347-944-1929    משה יואל גאלדשטיין 

 
 ל.מ. 718-675-6617בעדרום דירה אן א דיינונג רום מיט אפלייענסעס פאר ביליג רופט  2צו פארדינגען א איבערגעפיקסטע   - וומס"ב
 347-390-8918פענסטערס בעדרום בעיסמענט דירה  מיט געהעריגע  2צו פארדינגען  - וומס"ב
 347-528-9292שטאק ארויף , איין  Hewes 248ג רום נבעדרום דירה + דיינו 1צו פארדינגען א שיינע  - וומס"ב
 917-657-4669: רופט 8בעדרום דירה אין ניי וויליאמסבורג, מיר האבן סעק.  3געזוכט א  - וומס"ב
 718-486-7692'טע שטאק מיט עלעוועיטאר, זייער ביליגע פרייז , 5פורנישד דירה פאר חתן כלה  בעדרום 1צו פארדינגען הערליכע נייע  - וומס"ב
 845-293-2588יאר  1בעדרום דירה  צו פארדינגען נאר פאר  1ברענד נייע  - וומס"ב
 917-426-6986בעדרום דירה צו פארדינגען, נייע קאך, פריש געפעינט, רופט:  2חתן כלה   - וומס"ב
 646-462-1595בעדרום דירה מיט דיינונג רום טרופ/וואלאבאוט צו פארדינגען  2א  - וומס"ב
 ל.מ. 347-775-1689שטאק ארויפצוגיין, אלט וומס"ב. טעקסט/רופט:  4בעדרום איבערגעפיקסטע דירה, מיט דיינונג רום,  1צו פארדינגען א  - וומס"ב
 Classon Ave 5-A Beautiful 5 bedroom apt 1800 sf  - Open House Sunday 4-5 PM - Call /text 646-339-5358 263 - וומס"ב
 Seeking 3 bdrm apt for entire Pesach- ready to use. Pls email cnbrisco@yahoo.com - וומס"ב
 Wilson/Division ‘price reduced’ 2 bedroom chosson kallah apt 347-875-0512 - וומס"ב

 
 347-203-1460רופט:  Heat & Elect Sep. אפיסעס קיטשען 3רומס/ 5 א חודש,$ 6000 ,ס.פ. אפיס ספעיס פלאשינג עוו. געגנט 2000ן עצו פארדינג - וומס"ב
 917-727-8410צו פארדינגען א דעסק אין א אפיס אויף סקילמאן/מורטל, מיט אינטערנעט. רופט  - וומס"ב
 718-599-5569קליינע אפיס  ספענסער/פארק געגנט רופט צו פארדינגען א  - וומס"ב
 Bsmnt office for rent.400 s.f. Private entrance. Location is on Franklin-Willoughby. 718-864-0308 - וומס"ב
 Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099 - וומס"ב
 For rent a new 4 room office basement + Conference room, 2 bath, Split units, Kitchen, Closets, 1100 s.f. Harrison/Hooper. 718-644-9756 - וומס"ב
 room office available, newly renovated, 390 Berry St. 917.589.9202 2 - וומס"ב

 
Greenville - Jersey City - OPEN HOUSE Today. Beautiful brand new 

2 family house 115 Dwight St. Today from 12pm to 4pm 929-271-5431 
Elizabeth NJ - Warehouses for rent, 52k, 35k, 25k s.f. 16 ft. height. $8.50 per s.f.! Call 347-988-4885 

 347-546-4899פאר זומער:  ל.געגנט. אויך עוועי Paikenבעדרום הויז צו פארדינגען פאר פסח )פסח'דיג און גע'כשר'ט(,  4א  - מאנסי
 ל.מ. 845-290-0758געגנט.  Batesבעדרום הויז + פלעי רום, פריש שיין איבערגעבויט. + בעיסמענט.  4צו פארדינגען א פריוואטע  - מאנסי
 .Ridge Ave. - Magnificent town house being built now 3 floors approx. 1300 per floor. 845-213-0924 L.M - מאנסי
For sale gorgeous 5 bdrm flat, 2 ½ bath, huge sunny kitchen big DR/LR, stunning landscaping in Bluefield garden. 845 - מאנסי -558-0288 
 For sale Collins! Brand new condo, two 1500 sqft floors, each floor features 3 beds, 2 full bath, Call Yaakov Lorincz 845-201-9740 - מאנסי
 New listing - Condos for sale approx. 1000 s.f. and up to 4000 s.f. Call: P. PARNES MARK 1 REAL ESTATE 845-641-7530 - מאנסי
Bluefield area- COLONIAL FOR SALE - Move into 5 BR  , move in condition, private backyard, plus Garage AOM REALTY INC.  845 - מאנסי -729-3284 

Looking for a summer home from $399K - $999k in the Monsey/Airmont Area? Call Charnie 845-274-2780 for awesome service 
Chestnut Ridge- Beautiful 4,000 s.f. colonial for sale near shuls, near stores Shulamit Kind 845-538-6468 

 347-731-3944 .ס.פ. אין ווייניארד דעוועלאפמענט 1500רומיגע דירה  5צו פארקויפן א טאפ פלאר  - ק"י
 ל.מ. 845-213-8716ביליגע טעקסעס  -היימישע געשעפטן  -צו מאנסי  walking distance .גאר פרומע גאס ,קאלאניעל ס"פ 2350 צו פארקויפן - עירמאנט

 718-928-5667שבתים/וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן )מקוה( צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות רופט  - Getawayמאונטענס 



  

  

  

  

 
 


