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זמנים:

מאנטאג תולדות
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צאת הכוכבים5:49 :

כ''ט חשון תשפ''א לפ"ק
ולמספרם Nov. 16, ‘20

אפיס)718) 384-4190 :
פעקס(718) 384-4631 :
אימעילAds@dvaryoim.com :
וואויס-מעיל(646) 961-3535 :

צד החתן

וועטער
היינט52°-39° :
מארגן50°-33° :

 aשידוכים a

צד הכלה

ר' יעקב יצחק ווייל הי"ו (מנסון)
החתן :דוד ני"ו  -וומס"ב

מזל טוב

ר' חיים מרדכי ראוז הי"ו (שראן)
הכלה :הינדא חי' תחי'  -מאנסי

ר' יקותיאל ישעי' גראס הי"ו (סימאן)
החתן :יושע ארי' ני"ו  -וומס"ב

מזל טוב

ר' יואל אשר קרויס הי"ו (קאהן)
הכלה :רחל תחי'  -וומס"ב

מזל טוב

ר' יעקב

יוסף לעפקאוייטש הי"ו (טאבאק)
הכלה :רבקה תחי'  -מאנסי

ר' משה

יקותיאל זילבערשטיין הי"ו (שטעסל)
החתן :אברהם יוסף ני"ו  -ב"פ

ר' יוסף לייב קויפמאן הי"ו (האניג)
החתן :עזרא משה ני"ו  -ק"י

מזל טוב

ר' חיים

שרגא פייבל סופר הי"ו (פריעדמאן)
הכלה :שפרה תחי'  -ק"י

ר' שרגא חיים פעדער הי"ו (לעבאוויטש)
החתן :אברהם יוסף ני"ו  -ק"י

מזל טוב

ר' זלמן לייב גליק הי"ו (גרינפעלד)
הכלה :ליבא תחי'  -ק"י

הרב אברהם מארגנשטערן הי"ו (מייזעלס)
החתן :יעקב יחזקאל שרגא ני"ו  -ק"י

מזל טוב

הרב יואל רייכמאן הי"ו (וויינבערגער)
הכלה :סערל תחי'  -נייטרא

הרב חיים אליעזר רובין הי"ו (גרויס)
החתן :נפתלי ני"ו  -מאנסי

מזל טוב

הרב דוד וואגשאל הי"ו (שמחה)
הכלה :יוכבד מינדל תחי'  -וומס"ב

ר' ליפא וואלטער הי"ו (סאנדער)
החתן :ברוך שמעון ני"ו  -מאנטריאל

מזל טוב

ר' ישעי' פערל הי"ו (פאגעל)
הכלה :חנה שרה תחי'  -ב"פ

צד החתן

 aחתונות a

צד הכלה

וומס"ב

ר' יואל טייטלבוים הי''ו
הכלה :רבקה תחי' ( -וויינבערגער)

ר' יואל יאקאבאוויטש הי''ו
החתן :שמואל ני"ו ( -ווייס)
אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך

ר' אנשיל טירנויער הי''ו
ר' חיים דוד דעסער הי''ו
הכלה :יהודית תחי' ( -וואלדמאן)
החתן :אפרים ני"ו ( -דאווידאוויטש)
אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך

וומס"ב
וומס"ב

ר' יודא ראכליץ הי''ו
הכלה :רבקה תחי' ( -דאסקאל)

ר' יעקב יודא יצחק טייטלבוים
ר' יושע שפילמאן הי''ו
החתן :אברהם יודא ני"ו ( -כ"ץ)

וומס"ב

ר' יקותיאל ישראל יעקב גאלדבערגער הי''ו
הכלה :דבורה תחי' ( -לאנדא)

ר' אהרן שווארטץ הי''ו
החתן :יושע ני"ו ( -ווערטהיימער)

ק"י

הי''ו

החתן :שמשון ני"ו ( -פאגעל)

קינדער רום זוכט א טויגליכע
מענעדזשער מיט
good potentials
רופט
929-283-5030
FOR MARRIED WOMAN ONLY
)(up to 5years

Inspiring...entertaining...informative ...and practical.

Join REBBETZIN LUBIN
unveil the hidden language of marriage- magical, divine,
Program custom- tailored to the needs, questions, and challenges
of the new wife. Limited slots- first come, first serve.
To register, call 347-671-7764

ר' אברהם מאיר ראזענפעלד
הכלה :מינדל תחי' ( -דייטש)

הי''ו

ער פירט אויס אז כדי די חלות זאלן
 ווענדט זיך אין די די בעל,געלונגען
 אויב זי איז בשמחה,הבית'טע
 דאן וועלן,בשעת זי גרייט דאס צו
די חלות אויסזעהן הערליך שיין
מיט א גוטן טעם (און דאס איז
.)געווען די ברכה ביי שרה אמנו

)' אות ל,(אמרי פנחס שבת

:הרה''ק ר' פנחס קאריצער שרייבט
דאס וואס עס שטייט ביי שרה
אמנו אז עס איז אריינגעקומען א
 מיינט דאס נישט,ברכה אין די טייג
אז זי האט געהאט נאר א קליין
שטיקל טייג און ס'איז געווארן
 אברהם אבינו איז געוועהן.אסאך
א גרויסע עושר און געהאט גענוג
 נאר די ברכה איז געוועהן.מעהל
אז די טייג איז געווארן גוט
 ס'האט זיך שיין,אויפגעיארן
אפגעבאקן און געהאט א גוטע
.טעם

New Weigh Diet - A healthy diet without depriving yourself of the foods you love. Bring a friend and both get a free week. C Green 917 930 1947
Looking to upgrade or replace your kitchen? Call the pro. We design and install high end - semi custom - standard kitchens. Call 929-453-9858

Soft touch Electrolysis by C. Chaimowitz, Division/Clymer area. 718-963-3328
To sell a magnificent sister of the bride maternity dress, size 14, very elegant and classy. 845-421-5221
Selling Marks & Spencer undershirts, babies, boys & girls. Limited stock 347.898.0195
A therapy center is looking for a girl/woman to work with clients in the evening. Teaching experience preferred. Great Pay! 718-218-5410
Seeking to hire a full-time secretary with experience in online marketing. Excellent pay. Please call (347) 903-3625 l.m

New Care Management Agency in Williamsburg
is looking to hire mature women with experience/ knowledge in the mental health field.
Candidate must hold a Bachelor’s Degree, have great communication skills, computer skills and be a team player.
If you’re interested in the position, please send your resume to beinhorn@comforthealthny.org
or call 718-408-5400 x 544 and leave a clear message.
Very Heimishe office seeking high quality graduate for an exciting position.
We offer benefits, extraordinary work environment and growth potential. 718-387-8181 ext. 113 lv message.
Seeking to hire a full-time secretary with experience in graphics & online marketing. Excellent pay. Please call (347) 903-3625 l.m

Looking for talented motivated girls to work with high functioning teens with special needs on Sundays. Please call 718.302.3333 x 5265
Hamaspik is seeking a Com Hab/respite worker to teach a teenage girl crocheting. For more info please call 718-387-8400 ext. 145.
Secretary, Heimishe Wmsbg office. Please leave message with your name, phone number, school, and year graduated. Call or text 347-455-0558
Real estate office looking for FT/PT secretary to work from home, experience preferred, please email resume rejobfromhome@gmail.com
Office in Williamsburg is looking for a full time experienced secretary, email: jobapp917@gmail.com call/text: 917-740-5594
Williamsburg office looking for f/t receptionist. Great phone skills required. Please leave detailed msg @ 347-855-3344

718-344-0414  ווילסאן פראדזשעקטס איבער א האלבע יאר צוריק רופט מיט סימנים99  אין פראנט פוןwedding band ring  געטראפן א- השבת אבידה
 (מאוטרין) האט אין זיך גלוצערין געמאכט פון טריפותTaro Ibuprofen  די קינדער- מודעה נחוצה
347-628-4726  רופט.אפיס מארסי מורטל געגנט/עוועילעבל קאמערשל ספעיס
. מיט גאר ביליגע פרייזן אויף אלע טיכלעך473 Flushing  וועט אי"ה זיין היינט מאנטאג בייSilk Bliss
917-652-2438  רופט.3:00  ביז10:00 מארסי פון/עס איז געווארן עוועילעבל א סלאט ביי די בעיביסיטינג פען
718-782-3138 : רופט.high riser top and bottom אוועקצוגעבן צוליב מופן א וואש מאשין און
718-388-8088  אנטייל צו נעמען אין די געוואלדיגע מצוה רופט הילף, מיר נויטיגן זיך זייער אין וואלונטירן צו קאכן נארהאפטיגע נאכטמאל פאר משפחות אין נויט-הילף ביקור חולים
347-470-6060  ביטע רופט, גוטע רעזולטאטן.Increase your milk supply. Safe. Easy. Natural - Upflow
917-414-3281 : רופט. & אויך פאררעכטן מיר אלטע ירושה גארטלעךmake Professional Fringes. -  גארטלעךcrochet  אוןhand knitted מיר פיקסן
347-765-6333  | ניי וומס"ב917-842-3923  אלט וומס"ב. וואכן פאר די חתונה4 " רעזערווירט די "כלה לוסליף,טייערע כלות נוצט אויס אייער יום החופה צום מאקסימום
917-968-2832  רופט. מירטל געגנט, שבתים אד"ג, חתונות,עקספיריענסד בעיביסיטער נעמט אן פאר איבער די נאכט
718-388-4161 : פעקסט, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , דורך אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings

