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 זונטאג וישלח

 Nov. 18 ‘18 ולמספרם

 זמנים:
 4:35שקיעה: 

 5:48צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718)                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס
 

  

  וועטער
  °45-°41  :היינט

  °49- °40 מארגן:

  

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a         íñ×í ð®
  )קעסטענבויםהי"ו (יוסף מאיער  הרב 

  וומס"ב - ני"ו  עקיבאהחתן: 
ëî¬ ñïô    קאהןהי"ו ( בערל פריעד הרב( 

  וומס"ב -תחי'  שפרההכלה: 
 ) מייזעלסהי"ו ( ישראל משה מאשקאוויטשהרב 

  וומס"ב -ני"ו   מנחם ארי'   החתן: 
ëî¬ ñïô   ווייס הי"ו ( יצחק אליעזר לאנדאהרב ( 

  מאנסי  - תחי'   דינה גאלדא הכלה: 
  ) ניישטייןהי"ו (  טהאיצחק ישעי' בערנר' 

  וומס"ב -ני"ו   נתנאל החתן: 
ëî¬ ñïô  'לעפקאוויטש הי"ו (יוסף שווארטץ  ר ( 

  וומס"ב - תחי'  מליא הכלה: 
  ) מערטץהי"ו ( משה יודא גאלדבערגערר' 

  ק''י –ני"ו  יוסףהחתן: 
ëî¬ ñïô  'סטרולאוויטש הי"ו ( ישעי' ווערצבערגער ר ( 

  ק''י  -תחי'   פעסיל רחל הכלה: 
  ) טאריןהי"ו (יצחק ברוך שטיינמעץ ר' 

  ב''פ –ני"ו   יודאיקותיאל  החתן: 
ëî¬ ñïô  'פייג הי"ו ( חיים שטערן  ר ( 

  ב''פ  -תחי'   מלכה הכלה: 

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

  הי''ומשה נתן ליפשיץ  ר'
  )לעווי( -ני"ו  שמואל יואלהחתן:   

 אימפעריאל
  הי''והלל כף  ר'

  )שפיטצער( -תחי'  פריידאהכלה: 

  הי''וקאוויטש יסיני אייז ר'
  )טירנויער( -ני"ו  מרדכי לייבהחתן:   

  הי''ו אברהם וואלף גליק ר' ויואל משה
  )לעבאוויטש( - תחי'  גאלדאהכלה: 

  הי''ונחמן טויב  ר'
  )גענזלער( - ני"ו  חיים צביהחתן:   

 פרדס פיגא
  הי''וישעי' מעהרינג  ר'

  )רובינשטיין( -תחי'  אסתרהכלה: 

  הי''ו שאול יחזקאל הכהן פיקסלער ר'
  )מאשקאוויטש( -ני"ו  חייםהחתן:   

 קאנטינענטאל
  הי''ו זלמן לייב יאקאבאוויטש ר'

  )בראך( - תחי'  פיגא יוטלהכלה: 

  הי''ו ברוך כהן ר'
  )זינגער( -ני"ו  דוד לויהחתן:   

  עטרת גאלדא 
ב"פ

  הי''ו אלי' מרדכי כ"ץ ר'
  )גרוסמאן( -תחי'  ריזלהכלה: 

  הי''ו אברהם פישער הרב  
  )ווייסמאנדעל( -ני"ו  יואל יחזקאל שרגאהחתן:   

 עטרת טשארנא
  הי''וישראל זילה זילבער  הרב 

  )ווייס( -תחי'  פנינה פערלהכלה: 

  הי''ו מאיר שמואל אקערמאן ר'
  )ווייס( -ני"ו  ברוךהחתן:   

  ווילחאוויץ
 מאנסי

  הי''ו משה וועבער ר'
  )יאקאבאוויטש( - תחי'  רחל 'חיהכלה: 

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

  הי''ואברהם יוסף קאהן  ר'
  )טייטלבוים( - ני"ו  ישראלהחתן:   

 כתר ריזל
  הי''ו משה יחזקי' ווייס ר'

  )לערנער( -תחי'  בלומאהכלה: 

  

347-388-9907ס.פ. אין הארץ פון וומס"ב. רופט  2000ספעיס ל עצו פארדינגען קאמירש  

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

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

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

Multi girl office looking to hire for a 9-5 bookkeeping/ secretarial position. Must be detail oriented. Leave detailed msg 845-640-1628 

Job opportunity: female secretary position in a day care in jersey city, BA and early childhood credit required. Call: 718-283-4487 lv a clear mes. 

A special Ed school in Wmsbg looking for FT/PT paras and for after school program. 718-452-1300 or email: office@tiferesmordechai.com 

  

 

 
Pediatric Dentistry And Orthodontics 

Locations in Brooklyn: 
549 Myrtle Avenue      #     2120 Ocean Avenue      #     718-645-1588 

 

Dr. Elan Kaufman # Dr. Peri Weinberger #  Dr. Liel Grinbaum

 

 
Due to demand, 

The Stepping Stones 
Professional Tutor Training Course 

By Mrs. A.R. Gluck will be starting again. Certificate 
provided upon completion. - Slots are limited. 

For more information & to pick up an application,  

Please call L. Reich @ 646.565.8021 
 

 

Fitness Blast- Women's Group Fitness Toning, fat 
burning, strengthening, all at the same time! 

Using, aerobics and Pilates based methods with 
professional dancer, athlete, and trainer, Shira! 

$15/Class **CASH ONLY** 
Mondays & Wednesdays: 9:15 AM -10:15AM 

and 10:15AM-11:15AM Shira Math 856-745-4865 

 

Massive storewide Sale 

 

 

One week only 
 Sunday - Thursday

 

we accept 
insurance 

including 
 Medicaid 

 plans 

we offer 
 sedation and 

general 
anesthesia for 
children who  
can't cooperate   



 

 

 

  

Office in Wmsbg looking for FT bookkeeper. Please call 718-552-5801 

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

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

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

Best גארטל yarn, Regular and 100% silk. No knots.  We do professional fringes. 
Avail @ Craftviti & Tip Top - Strings Attached 718-909-0768

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

  

  

  

New! 30 Year Experienced Foot Dr. In Williamsburg - Dr. Charles Russo DPM 
Every Tuesday 195 Lee Ave. (718)682-3380  -  Most Insurances Accepted  Adults And Pediatric 

Ingrown Nails, Fungus, Diabetic Feet, Flat Feet, Intoe, Bunion, Hammertoe. 

  

 
  

 

  347-304-1163פארלוירן א דיימאנד פין מיטוואך נאכט אין פרדס פיגא אדער אין ויואל משה  -השבת אבידה 

  914-666-2630פארלוירן א שייטל באקס מיט א שייטל מיטוואך ויצא רופט  -השבת אבידה 

Handyman פאר אייערע גרויסע און קליינע  .עוועילJOBS  347-831-5658רופט  

 718-3845747/347-678-5425הערליכע פורנישד דירה, טאפ פלאהר, קיעפ (לי/מארסי) רופט: א צו פארדינגען  - וומס"ב

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 

 The Tichel Place   718-302-4905 ביינאכט 10:00אריינגעקומען  הערליכע שיינע נייע ווייסע טיכלעך און שירצלעך  מיר זענען אפן ביז  

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  

הרה''ק ר' דוד'ל לעלוב'ער זי''ע # 
האט געזאגט אויפ'ן פסוק "ויפגע 
במקום" וואס די חז''ל דרש'ענען 
עס אויף תפילה, אז יעקב אבינו 
ע''ה האט דעמאלס מתפלל געווען 
און מתקן געווען תפילת ערבית. 
"ויפגע" איז א לשון פון פגע'ן, 
ביים דאווענען דארף מען 

בעטן "פגע'ענן" דעם אויבערשטן, 
  איין מאל און נאכאמאל בעטן. 

דער חפץ חיים האט אמאל # 
געזאגט פאר זיין טאכטער: דער 
אויבערשטער איז א פאטער וואס 

נודזשעט  מעןהאט ליב אז 
  (מוטשעט) איהם.

  

דער יסוד העבודה זצ''ל זאגט # 
בך" אויף דעם פסוק "שפכי כמים ל

אז מ'דארף אויסגיסן דאס הארץ 
ויווי מ'גיסט פארן אייבערשטן אז

וואסער אויף גראז, אויב עס זענען 
שטערט  שטיינער  גרויסע  פאראן 

 עס דאס וואסער דורך צו גיין,
אבער אויב מ'גיסט אסאך וואסער 
גייט דאס וואסער אריבער, אפילו 

  דורך די שטיינער.
ווען דער מענטש זעהט אז ער 
דאווענט און ווערט נישט 
געהאלפן, דארף ער "אויסגיסן" 
נאך מער תפילות ביז עס וועט 

 שטיינער אלע פליסןאדורך 
וואס שטערן די  )מקטריגים(

תפילות אנצוקומען צום 
 אויבערשטן.

  


