.

זמנים:

דינסטאג תולדות

שקיעה4:35 :
צאת הכוכבים5:48 :

א' כסלו תשפ''א לפ"ק
ולמספרם Nov. 17, ‘20

ראש חודש

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

וועטער
היינט47°-33° :
מארגן42°-31° :

 aשידוכים a

צד החתן

צד הכלה

הרב חיים ראלינצקיהי"ו (מאשקאוויטש)
החתן :מנחם ני"ו  -וומס"ב

מזל טוב

הרב דוד יודא זילבערשטיין הי"ו (כ''ץ)
הכלה :ריזל ברכה תחי'  -וומס"ב

ר' אברהם יושע שווארטץ הי"ו (קליין)
החתן :יוסף ני"ו  -וומס"ב

מזל טוב

ר' יואל שאלאמאן הי"ו (ביטמאן)
הכלה :שרה תחי'  -וומס"ב

ר' יואל סופר הי"ו (שפיטצער)
החתן :קלמן אליעזר ני"ו  -ק"י

מזל טוב

ר' משה סימאן הי"ו (ראזענוואסער)
החתן :יצחק אייזיק ני"ו  -ק"י

מזל טוב

ר' הלל ניימאן הי"ו (פארקאש)
הכלה :לאה יוטא תחי'  -ק"י

ר' אברהם יודא שווארטץ הי"ו (מאשקאוויטש)
החתן :אייזיק ליפא ני"ו  -ק"י

מזל טוב

ר' מאיר אלי פריעד הי"ו (קרויס)
הכלה :הינדא שינדל תחי'  -בית שמש

ר' יוסף גאנץ הי"ו (אלטמאן)
החתן :יושע ני"ו  -מאנסי

מזל טוב

ר' בערל לעווי הי"ו (עהרנפעלד)
הכלה :רבקה תחי'  -טאהש

הרב ברוך טאמבור הי"ו
החתן :דוב ני"ו  -לאנדאן

מזל טוב

הרב שלום לאנדא הי"ו (וועסטהיים)
הכלה :תחי'  -מאנטשעסטער

ר' יוסף

 aתנאים a

צד החתן

מענדל פרידריך הי"ו (שעהנברוין)
הכלה :חנה גיטל תחי'  -ק"י

צד הכלה

ר' אהרן הערש אקערמאן הי''ו
החתן :ישכר דוב ני"ו ( -גאטליב)

וומס"ב

ר' אלטר כ"ץ הי''ו
הכלה :פיגא תחי' ( -שווימער)

ר' ליפא טירנויער הי''ו
החתן :יודא ני"ו ( -פיש)

וומס"ב

ר' מרדכי ווייס הי''ו
הכלה :שרה יכט תחי' ( -ווייסמאן)

צד החתן

 aחתונות a

צד הכלה

ר' וואלף האפמאנן הי''ו
ר' משה הערש רייזמאן הי''ו
הכלה :חנה תחי' ( -וועבער)
החתן :מרדכי ני"ו ( -שטיין)
אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך

וומס"ב

ר' אנשיל גראס הי''ו
ר' יואל יערמיאש הי''ו
הכלה :אסתר תחי' ( -לעבאוויטש)
החתן :יעקב ני"ו ( -ענגלענדער)
אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך

וומס"ב

ר' יצחק בער וואלנער הי''ו
החתן :אברהם ני"ו ( -יאקאבאוויטש)

וומס"ב

ר' טובי' פריינד הי''ו
הכלה :יוטא חנה תחי' ( -קרויז)

הרב יודא בער טעללער הי''ו
הרב יונה גוטמאן הי''ו
הכלה :גיטל תחי' ( -פריעדמאן)
החתן :אביעזר מרדכי ני"ו ( -שווארטץ)
אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך

וומס"ב

ר' משה לאווינשטיין הי''ו
החתן :שלום אלי' ני"ו ( -פעלבערבוים)

וומס"ב

ר' יצחק העכיל הי''ו
הכלה :הינדא תחי' ( -בייגל)

ר' שמואל הערש עקשטיין הי''ו
החתן :ישראל מאיר ני"ו ( -ניימאן)

וומס"ב

הכלה :חוה תחי' ( -שפילמאן)

ר' משה אביגדור ענגיל הי''ו
החתן :דוד ני"ו  ( -הירש )

וומס"ב

ר' יואל ענגיל הי''ו
הכלה :מלכה תחי'  ( -סאקס )

מאנסי

ר' משה קאלמאן הי''ו
הכלה :עלקא תחי' ( -ווייס)

ר' וואלף דרעזדנער הי''ו
החתן :יצחק אייזיק הכהן ני"ו ( -וויינשטיין)

ר' מאיר בערקאוויטש

הי''ו

מאנסי

ר' יוסף שאול ליכטענשטיין

ר' חיים מאיר שטיינמעטץ

החתן :יוסף ארי' ני"ו
אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך

הי''ו

הי''ו

הכלה :תחי'

ר' יואל שטיינפעלד הי''ו
ר' יעקב אלימלך ראזענטאהל הי''ו
הכלה :צירל תחי' ( -ווייס)
החתן :אהרן לייב ני"ו ( -לאוב)
אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך באס וועט פארן  4:15פון בעדפארד לינטש/ראסס ברהמ"ז  11:00בדיוק

ק"י

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

הילף ביקור חולים
מיר נויטיגן זיך זייער אין וואלונטירן צו קאכן
נארהאפטיגע נאכטמאל פאר משפחות אין נויט,
אנטייל צו נעמען אין די געוואלדיגע מצוה
רופט הילף 718-388-8088

אבער אויב
א מענטש האלט
זיך נישט חשוב
און אנערקענט נישט זיין
 דאן וועט אים,חשיבות
זיין גרינגער צו זינדיגן און נישט
,אייבערשטן
דעם
דינען
טראכטנדיג ''וואס איז שוין ווערד
.''מיין עבודה ביים באשעפער
אויב וועט ער אבער וויסן ווי חשוב
 ווי ווייט,ער איז ביים אייבערשטן
דער אייבערשטער קוקט ארויס
אויף א יעדע קליינע פעולה וואס א
מענטש טוט פארן אייבערשטן און
וואספארא רושם עס מאכט אין
הימל דאן וועט מען אסאך גרינגער
און מיט מער שמחה דינען דעם
.באשעפער

דער הייליגע רבינו יונה (ספר שער העבודה
 אות א') שרייבט מורא'דיגע,לרבינו יונה
: ווי פאלגענד,ווערטער

''א מענטש וואס דינט הקב"ה
דארף די ערשטע זאך וויסן זיין
 און ער זאל זוכן,אייגענע אפשאץ
און דערקענען זיינע מעלות און די
 זייער,מעלות פון זיינע עלטערן
 חשיבות און זייער,גרויסקייט
.ליבשאפט ביי הקב"ה
און ער זאל וויסן אז ער קען...
צוקומען צו די מדריגה פונקט ווי
 ווי,די הייליגע צדיקים פון אמאל
 ווייל הקב"ה...'דער פסוק זאגט וכו
בעט נישט פון א מענטש נאר לויט
.''זיינע כוחות

Magnificent designer Romona Keveza bridal gown for sale. Size 2-4. Height 5'5. Selling for great price. ($3,500) Please call 917-733-0726
Two beautiful coordinating gowns, kids size 5 and 14 to sell. Call 718- 855-1547
Looking to upgrade or replace your kitchen? Call the pro. We design and install high end - semi custom - standard kitchens. Call 929-453-9858

Selling Marks & Spencer undershirts, babies, boys & girls. Limited stock 347.898.0195
Looking for a play group director, very well paid. Call 347-699-2033
Looking for a secretary, must be multi-tasking, good phone skills, computer knowledge. Leave full details 347-853-6973
Artex Management looking to hire a secretary for Billing / Bookkeeping Must be efficient in QuickBooks. Please call 347-690-5565
Seeking Service Coordinator for Early Intervention Program. Requirements: Must have 2 yrs Service Coordination exp in an Early Intervention program.
1yr service coordination in an Early Intervention program + an associate degree in a health and human service field may be considered.
Email resume ei@whiteglovecare.net
Looking for talented motivated girls to work with high functioning teens with special needs on Sundays. Please call 718.302.3333x5265
Looking for a young girl, preferably a Yiddish teacher to work with a young child from 3-4. Please call; 718-946-7700*302
Hamaspik is seeking a Com Hab/respite worker to teach a teenage girl crocheting. For more info please call 718-387-8400 ext. 145.
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.
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
Williamsburg office looking for f/t receptionist. Great phone skills required. Please leave detailed msg @ 347-855-3344

718-594-7235  פארלוירן נעכטן מאנטאג א רויטע בעג מיט א שייטל (אויף א שייטל קאפ) רופט- השבת אבידה
718-596-3463  רופט, פארלוירן מיטוואך פ' חיי שרה א רינדעכיגע דיימאנד פין- השבת אבידה
347-395-3364 א גרויסע ביהמ"ד איז עוועילעבל פאר חנוכה מסיבות ביטע רופט
718-300-2474 : רופט. געמאכט לויט די מסורה120 סגולה לאריכת ימים! האנדלט אייך איין מלבושי כבוד אויף נאך די
347-957-0848  וואכן רופט6 געזוכט א סוב פאר א בעיביסיטינג פאר
917-299-7310  פעסענדזשער ווען סערוויס לאקאל און ספעשל פאר לאנג דיסטענס8  פעסענדזשער ווען מיט נייע15  נייע:שמחה
718-387-0554 +  חדשים12  בעדפארד לינטש געגנט3:30  ביז10:30  מאל א וואך ביי מיר אין שטוב פון2-3 עקספיריענסד בעיביסיטער נעמט אן
718-782-3138 : רופט.high riser top and bottom אוועקצוגעבן צוליב מופן א וואש מאשין און
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

