
. 
 ויצאדאנערשטאג

 Nov. 15 ‘18 ולמספרם

 זמנים:
 4:37שקיעה: 
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:אפיס  384-4190 (718)                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס
 

  

  וועטער
  °36-°36  :היינט

  °47- °37 מארגן:

	

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a         íñ×í ð®
  )ווייסמאןהי"ו ( יואל יאזשעףר' 

  וומס"ב - ני"ו  אשר יונההחתן: 
ëî¬ ñïô  'קלאגסברויןהי"ו (אליעזר טעללער  ר( 

  וומס"ב -תחי'  גיטלהכלה: 
  ) גרינצווייגהי"ו ( חיים שלמה זארגערר' 

  וומס"ב -ני"ו   יודא יואל החתן: 
ëî¬ ñïô  'בראווער הי"ו ( שבתי יצחק ברוינער ר ( 

  וומס"ב -תחי'  רבקה הכלה: 
  )יאקאבאוויטשהי"ו ( יחיאל פאזען ר' 

  וומס"ב -ני"ו  שמעון ישראל משההחתן: 
ëî¬ ñïô  'האלפריןהי"ו ( ישעי' שווארטץיחזקאל  ר( 

  אהשט - תחי'  חי' זיסל הכלה:
  )זילבערשטייןהי"ו ( יעקב האללענדער ר'

 )רייךהי"ו ( שרגא שטראה ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו געציל הערש: החתן
  ק"י –תחי'  שרההכלה: 

 )פריינדהי"ו ( דוד קארניצער ר'
 )פעלדבערגערהי"ו ( משה יודא בלום ר'  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו שמואל: החתן

  לעיקוואוד –תחי'  לאההכלה: 
  )ברוינערהי"ו (משה אייגנער ר' 

  ב''פ –ני"ו  חיים פרץהחתן: 
ëî¬ ñïô  'גרינפעלד/ברויןהי"ו (יואל קאהן  ר( 

  וומס"ב - תחי'  רבקה יוכבדהכלה: 
  ) רביצקיהי"ו (שמעון אהרן קליין ר' 

  ב''פ  -ני"ו  יוסף בנימין החתן: 
ëî¬ ñïô  'ליכטמאן הי"ו ( יצחק הערש גאנצפריד  ר ( 

  ב''פ  -תחי'   הענדל הכלה: 
  ) קנעפלערהי"ו ( ישראל יעקב זילבערמאן ר' 

  יוניאן סיטי  - ני"ו  יוסף החתן: 
ëî¬ ñïô   שווארטץ הי"ו ( מנחם בונם שלעפעריגהרב ( 

  ב''פ –תחי'   מינדל הכלה: 

  
        ö³ìí ð®    a  ³îòî³ì   a          íñ×í ð®

  הי''ו יושע  יצחק שטיינמעטץ ר'
  ) ראזענבערג ( -ני"ו   יודא החתן:   

 פרדס פיגא
  הי''ויואל כהן   ר'

  ) מאשקאוויטש ( - תחי'  רבקה יהודית הכלה: 

  הי''ו שלמה ברייער ר'
  ) שפילמאן ( -ני"ו   לוי יצחק החתן:   

  הי''ו יודל לאנדא  ר' פרדס צבי
  ) פוקס ( -תחי'  אסתר חי' הכלה: 

  הי''ו מנחם משה ברוך קופטשיק  ר'
  ) גרובער ( -ני"ו   מרדכי דוב החתן:   

  ווילחאוויץ
מאנסי

 הי''ו אלטר אפרים דוד וועבערמאן ר'
  ) גאלדשטיין ( -תחי'  יוטל הכלה: 

  הי''ו פינחס ראזענבערג ר'
  ) ווערמאן ( - ני"ו  שמואלאפרים פישל  החתן:   

  תפארת מרדכי 
ב"פ

  הי''ו יצחק אלימלך וויינבערגער ר'
  ) קורץ ( -תחי'   שרה הכלה: 

  
            ö³ìí ð®a    ó−êò³ a          íñ×í ð®

  הי''ו ישראל חיים קרויס ר'
  )בראווער( -ני"ו  שלמה יחזקאלהחתן:   

 ויואל משה
  הי''ו טירנויעריואל  ר'

  )לאנדא( - תחי'  סימא אסתרהכלה: 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  Fresh Flowers 
 
 
 
 

              We offer beautiful Ready Bouquets 
  as well as a full variety of loose flowers! 

 

 יעדן ער"ש ביי ששון ושמחה    
                  213  Lee Ave  

  

To Avoid the waiting lines pre order                    
For phone orders please call 347-525-7420        

 

 

  

Professional 
Florist on 
premises 

 



 

 

 

  

 

  

Bookkeeping position  multi girl office full time only Brooklyn navy yard transportation provided great pay 718-643-8005 

Multi girl office looking to hire a full time sec for a multi task position. 347-694-5097 LV detailed msg with name and schl/yr graduated. 

Uplift your Chanukah gathering with a הארציגע קומזיץ accompanied by live music. Slots are filling up. Call Feigy Glick 347-525-5449 

All About Moving!!! Local & long distance. We also do Lakewood & upstate. 347-622-3277 free estimates 

KidiChic Sunday special entire boys collection Shabbos and week day 50% Off 1 Day Only Nov 18 641 Bedford Ave. 

Have a passion to little kids? Looking for female to work with a sweet little girl with autism, using the 
Sonsrise program. Hrs: 12:00, for 1 1/2 - 2 hrs. Willing to train the right candidate. 347-598-1827 l. m.

Alterations! Get all your Alterations done in New Williamsburg area. Night appointments available. Call/text Stern 719-309-2719 

 .ל.מ 845-402-0910אקאונטינג עקספיריענס פאר עטליכע וואכן אין וומס"ב קען ארבעטן אין עני ביזנעס שעה'ן  QB געזוכט א פארט טיים מיט

A multi girl office looking for secretary, PT till June, please call 347-598-1320 or email ptjanjob@gmail.com 

  Bedroom apt. fully renovated on Bedford cor. Myrtle. call 718-938-3899 1  -וומס"ב 

Printing company in Wmsbg looking for a FT experience secretary multi tasking with phone skills a must email resume: hr@echodgraphics.com 

Multi Girl real estate office is currently seeking to hire a full time secretary. Please email resume to rejobs6435@gmail.com 

Looking for bright and responsible employee to work with a group of high functioning 
special need girls in Williamsburg. Hours are Monday thru Thursday 2:00-7:30 and rotating Sundays.   

We are offering great pay for the right candidate.  Please call 917-648-3951

Office in Wmsbg looking for a women/girl with experience in QB excel and word. 347-977-0762 

Medical Billing office looking for a bright and motivated individual. Must be organized & detail 
oriented. OK to start part time till after school year Billing Express 718-557-7298

Why waste your musical talent? For piano lessons please call and leave a message 347-834-3502 

Wmsbg office seeking efficient, goal driven employee. Experience in working in fast paced environment a must. 732-997-6258. L.M. 

Looking for Heimishe teachers with New York state certification for play group in Wmsbg. 347-766-3598 

  

  

 646-883-2346  9:00-4:00פון  overtimeקינדערלאנד פלעי גרופ אין די נייע הערליכע לאקעישאן, בעדפארד/מארטאן. ווי אויך שטעלן מיר צו 

 347-668-3591/718-797-0450 רופט:  Jan 5ן אויף די וואך, עוועיל. ביז ע, צו פארדינגhotel styleבעדרום פורנישד דירה , 3הערליכע א  -וומס"ב 

  845-782-1965עס ווערט געזוכט א שטוב פאר א ישיבה בחור צו שלאפן, גוט באצאלט, ביטע רופט: 

  און ל.מ. 718-490-3182א טויגליכע פרוי צו שלאפן איבערנאכט מיט א חשוב'ע עלטערע פרוי אין וומס"ב נאר ערנסט אינטערעסירטע רופט  ענטמיר זוכן דרינג

  347-356-4598מאטי קנאפלערס פלעי גרופ האט יעצט אפאר סלאטס עוועיליבעל, רופט 

Kiddie Center   347-779-7021א. שנעעבאלג  9:50-3:10פלאשינג האט יעצט אפאר סלאטס  583פלעי גרופ no transportation  

  718-287-1515רופט:  -$ 1,000?? איר קענט פארדינען Collection letterהאט איר באקומען א 

HERMES   168 -טיכליך גמ"ח Heyward St .-  917-439-6820 \ 718-388-2131רופט:  $,70צו דינגן איז  

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

זענען געזעצן  מענטשןבלינדע  10
איינער  בשלום, און זיך געלעבט

האט זיי נישט פארגינען און 
זעהן עס זאל  מוז איך עטראכט:ג

  . צווישן זיי הווערן א מחלוק
איז , ןהאזויווי זיי האבן נישט געזע

 איינע פון זייער צוגעגאנגען צו 
 ר' יעקב נאט אייך" :זאגטגעאון 
גיב  ,דאלער און צוטיילט אייך 100

 באלד און איז -". דאלער 10יעדן 
   פון דארט. אוועק

 :האבן זיי אנגעפאנגען צו שרייען
ר עלאד 10שוין די  נו גיב ,יעקב''

ער האט " :זאגט ער ".מיין חלק
ער האט "זאגן זיי  ,"נישט געגעבן
, האט מען זיך "דאך געזאגט

דאס אלעס  ..צושלאגן צובלוטיגט.
צוליב ווייל זיי האבן נישט געזען, 

ן וואלטן זיי הזיי וואלטן געזע ווען
 געוואוסט אז עס איז א גרויסער

ז אויך אן אז דער זאגער אי !בלאף
   ארעמאן.

  

  אזוי איז מיט'ן יצר הרע, 
" יענער"ער רעדט איין יעדן אז 

"יענער" האט  האט געמאכט געלט,
אזעלכע גוטע קינדער, "יענעם" 

ער מאכט אן  גייט אלעס גוט,
מחלוקת, דאס  קנאה שנאה און

אלעס אז מען איז בלינד מען זעט 
מיט די אויגן פון דער תורה  נישט
אז יעדער , אמונה און בטחוןפון 

אים  האט זיך זיין חלק, מען קען
אוועקנעמען און  גארנישט

חובת  גארנישט צוגעבן, ווי דער
אפילו איין קערנדל : הלבבות זאגט
וועלט נישט מוסיף  קען די גאנצע

 זיין און אראפנעמען.

How about some much 
needed Self Care?              We can    

take you TODAY 


