
 וארא דאנערשטאג .
 לפ"ק''פ תש טבת כ''ו
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 זמנים:
 5:02שקיעה: 

 6:14צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס 384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com:  אימעיל
 

   961-3535 (646)מעיל:-וואויס

 

 

 וועטער
 °46-°33 :היינט

 °48-°38 מארגן:

 

 

             צד הכלה           a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( טייטלבויםהי"ו )אלישע רובין   הרב
 וומס"ב  -ני"ו    חיים הערשהחתן: 

 (טייטלבויםהי"ו )פייוויש טייטלבוים הרב  מזל טוב 
 וומס"ב  - תחי'  ברכה הכלה:  

 ( גאטליעב הי"ו ) אהרן הערש אקערמאן  ר' 
 וומס"ב   -ני"ו  יואל ירמי'החתן: 

 ( ברוינערהי"ו ) משה אייגנער ר' מזל טוב 
 ב''פ –תחי'   פראדלהכלה:  

 ( לעפקאוויטשהי"ו )יעקב פרץ בלוישטיין ר' 
 וומס"ב -ני"ו    יוסףהחתן: 

 ( אקערמאןהי"ו )יואל ראזענפעלד  ר' מזל טוב 
 וומס"ב - תחי'  ריזל הכלה:  

 ( ברינערהי"ו ) בנציון מייזעלס ר' 
 ב"פ   -ני"ו  שלמההחתן: 

 ( ווילנערהי"ו )אשר ברוך לאנדא  ר' מזל טוב 
 ב"פ -תחי'  דבורההכלה:  

 ( קליינמאןהי"ו ) אברהם משה שטראסער ר' 
 קרית ברסלב ליבערטי   -ני"ו   שרגאהחתן: 

 ( יאקאבאוויטשהי"ו ) נחמן ניישטיין ר' מזל טוב 
 ב"פ  -תחי'   מלכההכלה:  

 ( שווארטץהי"ו )אברהם אבא שלעזינגער  ר' 
 לאנדאן   - ני"ו   משה אוריהחתן: 

 ( ראזעןהי"ו )  שמואל דוד פאללאק ר' מזל טוב 
 מאנסי  -תחי'   חי'הכלה:  

 הי"ו )שווער( .............. ר' 
 וומס"ב  -החתן: .......... ני"ו  

 הי"ו )שווער(  ..................... ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -הכלה: ......... תחי' 

 

  

 

 

 

  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         

 

United Academy 

 seeking to fill office position.  

If interested please call: 

 718-935-9848 extension 19440 

 

Enjoy working with children? 

 United academy is looking to hire 

 full time teachers and floaters 

 for our EHS program. 

Please leave a detailed msg. 

 347-450-7023 

  

 

 

 
 

 
Promotion ending hair line laser $89 0nly (reg. $125) lock up your savings for all your treatments! Permanent Removal 563 Flushing #1C 718-689-4087 

Looking to sell a brand new Ebel watch, great price. Call: 917-685-9491 

Immediate positions available, Eis Laasois Is looking to hire full time assistant teachers.  

Please call 718-303-9400 Ext 486 or email resume to LKnopfler@eislaasois.org 

Daycare hiring toddler Teachers & Assts. GREAT PAY+BENEFITS! - With/without degree! (718) 840-3335 ex. #503 

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: 718-387-8400 ext.127 or email CFISHER@HAMASPIKKINGS.ORG 

Busy mortgage office looking to hire FT, potential for growth.  347-831-2516 Pls leave message 

"De Kinderlech" playgroup is looking for PT assistants 2-4 PM Wallabout Marcy location. Pls call 347-581-9657 

Supervisor position on data processing dept. Must have Excel expertise & an eye for perfection. Great work environment. 201-834-6704    

Looking for a middle age woman to do payroll and other office work, 31 hrs. a week minimum. Nice pay for the right candidate 718-557 7298 

Local preschool seeks substitutes - Daily and long term. 

Good salary, wonderful working conditions, and room for growth. Please call 347-943-6353 

Office in Williamsburg looking for a full time secretary, QuickBooks a must. Call: 347-675-0704 

Looking for a girl to work in an after school program for special need kids, must have experience in this field. Call 718-298-4549 LM 

Busy multi girl construction office looking to hire. Call 917-589-2759 pls. leave a message 

Hamaspik is looking for Heimishe couples to work in our BP group home during Shabbosim and Yomim Tovim, great pay! 

For further details please call 718-943-9233 or email ykasnett@hamaspikkings.org 

 

Art+ Handwriting 
Course 

Grade 1-6 
718-387-5035 

 

Groups and private session 

Professional 
Florist on 
premises 

 

Inquire 
about our 
Tenoyim 
Special 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 917-586-5759פאריגע וואך. רופט    gemstonesפארלוירן א גאלד ברעיסלעט מיט    -השבת אבידה 

 718-675-6521. אויב ווייסט איר סיי וואס ביטע רופט: Bedford 473פון  alleyפון די  bugaboo fox (white wheels)עס איז גע'גנב'עט געווארן מאנטאג צופרי א 

 347-263-1011גרייט. רופט יעצט   Baby Album ,Tenoyim Album, Wedding Albumהאט אייער  - חמשה עשר בשבט  

 646-939-6232רופט/טעקסט  שבתים וואך חודש לי/לארימער   Your Luxury family suites is ready for  -וומס"ב גאסט דירות 

 347-668-3591אין בעסטע געגנט מיט אלע באקוועמליכקייטן צו פארדינגען אויף די וואך  דירהבעדרום  3א פורנישד הערליכע  -וומס''ב 

 929-466-3162בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים. שיקט א טעקסט צו  8בעדרום הויז מיט  3א שיינע   -סוואן לעיק 

Team program  פארemotional eating   929-214-9039עפנט יעצט א קלאס פאר ביינאכט, ס'פאנגט זיך אן דעם קומענדיגע מאנטאג 

 914-299-1740/914-666-2630אין לאנדאן. רופט  Dr. Alexanderאפוינטמענט ביי   Feb 10געזוכט אויפצוטוישן/אוועקצוגעבן א 

 718-387-8476עלטערע פרוי. רופט   ןטאג ארויסצוהעלפן אא מידל עידזש פרוי זוכט ארבעט אפאר שעה א 

7928-743-347רופט , 3ביז    10פריוואטע בעיביסיטער איז יעצט עוועילעבל וואלאבאוט בעדפארד געגנט שעות   

 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 

 מלכהמלוה לכבוד 

  Mr. Flavor spiceמישט צוזאם די  
 מיט זאלץ, שפרייט עס אויס אויף א טעלער.

 
,  baking paperאין א  cream cheeseלייגט אריין די  

. עפענט log shapeדרייט עס איין עס זאל ווערן א 
  cream  cheese rollדרייט די  baking paperאויף די 

 .  spicesאין די 
 
 . circlesרעפרידזידירט און צושניידט עס אויף  

 

  נוצענדיג  -מ'קען עס מאכן פארוועmargarine . 
 

 

 

 

 

:Ingredients 

 

1 box grey cream cheese 

Mr. flavor (spice) 

Salt (to taste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cream Cheese Log W/ Herbs 

עס שטייט פון אר''י הקדוש אז א 
יעדע זאך וואס קומט אראפ פון 
הימל אויף דער וועלט האט א 
פונקטליכן וועג וואס עס דארף  
אדורך גיין ביז עס קומט אן אויף 

 דעם וועלט. 
אלע השפעות און גוטס וואס דער  
אייבערשטער שיקט פאר א 
מענטש דארפן אדורך גיין די 
עלטערן פונעם מענטש כדי עס זאל 

 אנקומען צום מענטש. 

וואס מער א מענטש איז מכבד 
זיינע עלטערן, אלץ מער עפענט ער 
אויף די וועג פאר השפעות עס זאל 

 אנקומען צו איהם.
 
 

 )אר''י הקדוש( 
 

 


