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 וישלח דאנערשטאג

 לפ"ק''פ תש כסלו די''
 Dec. 12, ‘19 ולמספרם

 

 זמנים:
 4:28שקיעה: 

 5:41צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com:  אימעיל
 

   961-3535 (646)מעיל:-וואויס

 

 

 וועטער
 °34-°31 :  :היינט

 °47-°46 מארגן:

 

 

 צד הכלה                   a שידוכים    a        צד החתן   

 ( כ"ץ הי"ו ) משה יחזקאל פריעדמאן ר' 
 וומס"ב -ני"ו   ושעהי החתן: 

 ( ןאהש הי"ו ) אברהם יודא מאשקאוויטש  ר' מזל טוב
 וומס"ב -תחי'   מרים פעסל הכלה: 

 

 צד הכלה                    a חתונות    a          צד החתן 

 הי''ו רפאל אלימלך מוטצען  ר'
 (מארקאוויטש) -ני"ו  משה החתן:   

 אימפעריאל

 הי''ו נתן דוב )בערל( פעדער  ר'
 (יאקאבאוויטש) -תחי'  רבקה הכלה: 

 הי''ו שווארטץ חיים גדלי'  ר'
 (ראטה) -ני"ו  יעקב הלל החתן:   

 פרדס פיגא

 הי''ו אברהם מאיר  שווארטץ  ר'
 (פריעדמאן) -תחי'  ליבא אלטע הכלה: 

 הי''ו נחמן זיגלמאן ר'
 (ברייער ) -ני"ו  יואל דודהחתן:   

 פרדס צבי

 הי''ואלימלך משה לאווען  ר'
 (לעווי) -תחי'  סימא רחלהכלה: 

 שליט"א מרדכי באב"דהגה"צ 
 ( וואגשאהל ) -ני"ו  אהרן ישעי'החתן:   

  מאנסי -שרה עטרת חי'
106 S. Madison Ave 

 שליט"א יקותיאל יצחק בראךהגה"צ 
 ( )כהנא ) -תחי'   רבקה הכלה: 

 אזויווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען, ביטע אננעמען פערזענליך

 

 
 

מיר טיילן חלות און מזונות פאר משפחות פון אלמנות און יתומים אין ארץ ישראל לכבוד   - מזון ישעי' -לחמי מרדכי 
קויפט איר די זכות פאר א  18$פאר בלויז  .אן אלמנה מיט יתומים 'קויפט אייך עולם הבא אין זייט מחי. שבת יעדן עש"ק

 845-286-1007 שעה קרעדיט קארד סיסטעם 24קלינגט אריין אונזער . משפחה חלות מיט מזונות לכבוד שבת

 

 וועט זיין די לעצטע טאג צו קענען אריינשיקן גרעסערע צאל שריפטן  Dec 15זונטאג פרשת וישב, 
 מיט דאנק פאר אייער פארשטענדעניש. צו האבן אנאליזירט פאר אייער חנוכה מסיבה א.ד.ג.  

   Tel: 646.545.1909           Email: rabbidirnfeld@gmail.com   

 founder of The CLA [Connected life Approach] and Handwriting Analysis Specialist  הרב אהרן דירענפעלד 

 

 
A cluttered house is a cluttered mind.... GET ORGANIZED with a home organizer! Existing and new Kallah apartments  347-457-7558 

Rabbit fur pull-on hats starting at $89. Blimy Mertz 347.946.5387 

Hi toddler - Bedford/Rodney, 18 months + full time hours. Warm experience staff  347-675-3626 

 

A one girl office in Wmsbg is looking for a secretary, hours 9-5. Great pay. Please call 908-686-3600 

Looking for teachers with and without degree for immediate hire. Call 347-683-6424 

Williamsburg Looking FT secretary Good communication Skills, QuickBooks A Must. Call 845-300-3040 or Email hr@kaftorjudaica.com 

Small Business In Wmsbg, looking now for a Part-Time [more afternoon] office Secretary,  
Must have good communication skills. Great potential for growth. - 718-576-3512 if no answer leave a massage  

Looking for an experience warm teacher for a play group nice pay for the right candidate. Call: 347-699-2033 

Hamaspik in Williamsburg is seeking female staff to work in the afternoon hours 3:00-8:00 

Monday-Thursday. Great environment and very well paid. Please call 917-648-3951 

Early Head Start is looking to hire. Great pay! Call: 718-387-8837 ext. 206 Email: pweber@unitedacademyny.org  

Medical billing office looking to hire employees. Part time till June ok. Great potential for growth. Please call 718-872-9254 

Jersey City management office is looking to hire full time secretary, must be organized, 
 great communication skills and basic computer knowledge a must, very good pay and great potential. 

Please send resume to: jerseycityjob54@gmail.com or call 914-363-8093 leave message 

Seeking energetic high school girl/graduate to work with extremely capable 13-year old boy, weekends. Please call 718-387-8400 x 135. 

Hamaspik is looking to hire a F/T FI Coordinator to work in our Williamsburg office.  

We are looking for someone who is ambitious, organized, great communication skills. Must have a 

good command of the English language. Please send your resume to cringel@hamaspikkings.org  

Looking for dedicated girls to work in a Sunday program for young adults with special needs, Great environment. Please call 718-302-3333 Ext 5201 

Are you a 12th grader and looking 2 have a fun Chanukah vacation while working with children with downs 

syndrome? Please call 718-302-3333 Ext 5230 and leave a message which days of Chanukah you would be available  

Daycare hiring teachers & assts. Great pay+benefits - with/without degree! (718) 840-3335 ex. #401 

 

  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         

 

High school girl available to be a 
mother’s helper after school hours.  
Great with kids. Can help with homework or tutor 

your kids. References available.  

Also available to babysit in the evening. Please 

call 347-452-0877 

 

Professional 
Florist on 
premises 

 

Inquire 
about our 
Tenoyim 
Special 

 

mailto:pweber@unitedacademyny.org
mailto:cringel@hamaspikkings.org


 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GIFT CARD 
We Mail it to You or your Family!  

 

 
 

 
 845-774-2771פארלוירן געווארן א דיימאנד בענגל ברעיסלעט. רופט  -אבידה השבת 

 347-228-5064רומיגע דירה. רופט:  6רומיגע דירה )קען ווערן גרעסער( פאר א  4געזוכט צו טוישן א  -וומס''ב 

Simchas Hachaim Playgroup  הופער/לי טראנספארטאציע עוועילעבל 718-388-3229א פלאץ פול מיט שמחה געטריישאפט און איבערגעגעבנקייט  

 718-782-5590/347-678-5425נעבן קערעסטירער ביהמ"ד.  Feb 11הערליכע פרישע פריוואטע דירות, צו פארדינגען, פון  - מיאמי

  347-457-4460שעה. רופט  5עס עפנט זיך א בעיביסיטינג אויף פלאשינג צווישן ספענסער/וואלווארט. מינימום 

 929-470-6700קאנפרענס זיך איינצושרייבן און פאר א פריי דעמא רופט -וועט איבערגעבן א הערליכע לייוו טעלע מרת ל. צין פון ירושליםדי אלעמען באקאנטע 

 347-765-6333| ניי וומס"ב  917-842-3923וואכן פאר די חתונה. אלט וומס"ב  4טייערע כלות נוצט אויס אייער יום החופה צום מאקסימום, רעזערווירט די "כלה לוסליף" 

Surgical Stockings   און אלע ערלייsupporters  ,דורך אינשורענסFree Delivery :718-388-4161, פעקסט:  718-254-0017, רופט 

Guacamole salad 
 

 לכבוד מלוה מלכה

איד איז אמאל געקומען צום א 
בריסקער רב דער גרי''ז זצ''ל, און 
געבעטן ער זאל אנוואונטשן זיין 
זוהן אז ער זאל אויסוואקסן א 
תלמיד חכם און ירא שמים, האט 
איהם דער רב געענטפערט: ''וויסן 
זאלסטו, אז א תלמיד חכם וועט 

 ער זיין לויט וויפיל תורה דו 
 און אוועסט לערנען מיט איהם,  

 ירא שמים וועט 
 ער זיין לויט וויפיל 

 די מאמע וועט 
 וויינען פאר איהם''...

 
שלש  ביי שבת קודש ביי מנחה און

 ,סעודות איז א גרויסע עת רצון
ספעציעל מתפלל צו זיין אויף 

 קינדער.

 

1 avocado - diced 

2 slices American cheese - cubed 

16 grape tomatoes – cut in half 

¼ purple onion - diced 

Olive oil 

Salt  

Garlic powder 
 

 

 
 

(buy 2 8 oz. containers of  Pecans – use ¾ 

for filling, & 1 ¼ for topping.) 

 

 

 
 

 
Topping: 

 
10 oz. pecan halves 

 
(buy 2 8 oz. containers of  

Pecans – use ¾ for filling, & 1 

¼ for topping.) 
 
 

 שטעלט צוזאם  

 . אלע אינגרידיענטס

 לייגט צו די אויל 

 צום טעם  spicesאון 

 בעפארן סערווירן.
 
 

 

 

 

 

https://www.westcoastcapri.com/blog/2015/7/2/guacamole-greens-salad-with-cilantro-lime-vinaigrette

