
. 

 

 

 

 

 זמנים:
 5:05שקיעה: 

 6:18צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס 384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com:  אימעיל
 

   961-3535 (646)מעיל:-וואויס

 

 בשלח מאנטאג
 לפ"ק אתשפ''שבט   ב''י

 Jan. 25, ‘21 ולמספרם

 

 

 

 וועטער
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             צד הכלה          a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( וויזעלהי"ו ) אלי׳ יאקאבאוויטש  ר' 
 וומס"ב  - ני"ו   מרדכי שבתי  החתן: 

 ( שווארץהי"ו ) שווארץ  םשלו    ר' מזל טוב 
 מאנטריאל   - תחי'  אלטא פיגא ראצה הכלה:

 ( שווארטץהי"ו ) גאלדמאןיחזקאל  ר' 
 וומס"ב  -ני"ו    נחום החתן: 

 ( בריעףהי"ו ) אהרן פערל  ר' מזל טוב 
 וומס"ב  - תחי'   הענטשא  הכלה: 

 ( פירטההי"ו ) יוסף לייב ראזענבערג  ר' 
 וומס"ב  -ני"ו    מאיר הערשהחתן: 

 ( עהרנטאלהי"ו )  יואל גאלדשטיין  ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'    עטל  הכלה: 

 ( סאמעטהי"ו ) סיני שפיטצער ר' 
 ב"פ  -ני"ו  יחזקאל החתן: 

 ( ראטענשטייןהי"ו )  ישראל מנחם קאהל ר' מזל טוב 
 ב"פ  -תחי'  צבי' יהודיתהכלה: 

 ( קרויס)  ע"ה מנחם מענדל רייך ר' 
 ב"פ  -ני"ו    פנחס החתן: 

 ( שטיינמעץהי"ו ) הערשל פאגעל   ר' מזל טוב 
 ב"פ    -תחי'   יוכבד  הכלה: 

 

             צד הכלה           a   תנאים  a           צד החתן 
 הי''ו יחזקאל גאלדמאן   ר'
 הי''ו אהרן פערל   ר' וויליאמסבורג ( שווארטץ) -ני"ו  נחום  החתן:   

 ( בריעף) - תחי'   הענטשא  הכלה: 

 

             צד הכלה           a   חתונות  a           צד החתן 
 הי''ו  משה שווימער  ר'

 וויליאמסבורג ( ניישטיין)  -ני"ו  מענדל   החתן:   
 הי''ו אברהם מאיר אלטמאן  ר'

 ( בראך)  -תחי'   אלטע חי'הכלה:  

 הי''ו  יואל האלפערט הרה"ג 
 וויליאמסבורג ( מערץ) - ני"ו   יחזקאל שרגא  החתן:   

 הי''ו   צבי אלימלך פיש  הרה"ג  
 ( פאללאק) - תחי'  אדל הענאהכלה:  

 דודי במשוש דודים לשמח עמדי  לצבירימונים דומה לך   בפרדסבואו בהמוניכם   -במקום הזמנה פרטית 

 הי''ו אברהם משה ראטשטיין  ר'
 הי''ו  זעליג ווייס ר' וויליאמסבורג ( באנדא)  -ני"ו  שלוםהחתן:   

 ( פאלאטשעק) -תחי'  דבורההכלה:  

 הי''ו  שמחה בונם פישמאן ר'
 הי''ו  פישל קליין ר' וויליאמסבורג ( האכמאן)  -ני"ו  שלוםהחתן:   

 ( אוהר) -תחי'   נחמה היצל הכלה:  

 הי''ו אליעזר גערטנער   ר'
 מאנסי ( קעלנער) -ני"ו   פנחסהחתן:   

 הי''ו  משה יצחק מאיר פריעדמאן ר'
 ( פריעדמאן)  -תחי'  מרים פרומטהכלה:  

 הי''ו  בערגער חיים  הרב 
 קרית יואל  ( פאללאק) -ני"ו   שמואל זאנוויל   החתן:   

 הי''ו  שמעון יחזקאל וויינשטאק ר'
 ( טעסלער)  -תחי'  חי' שרההכלה:  

 און נאך די מצוה טאנץ  11:15פון בעדפארד וואלאבאוט/ראסס און צוריק  8:00און  4:45באסעס וועלן פארן 

 
At: Park Plaza )סעליש(  

810 Bedford Ave. (Street level) 

Monday Only! 
 Jan. 25, Hours: 11:30 am – 10:00 pm 

 

 Year End Sale Event 
 

 

fine selection 

of custom hats 

and bands 
  

 

 

 

 

 

 
Is your store closed? We will sell your stuff! ebaymzon@gmail.com 347-389-5506 

ARTISTIC STUDIO PURIM PROMOTION! 50 dollars 15 min session get 1 digital file! 347-263-2570 

SURELLES SKIRTS new pleated skirts also pleated robes & maternity will be at 213 lee Ave. from 11:00 to 7:00 

NORIKO ANGELICA WIGS! Colors available: Dark chocolate, Medium Brown, and Cappuccino. Get 4 pieces for $300. Please call/text 718-759-7774 

 718-962-0619טעסט רעזאלט רופט/טעקסט  PCR 19קאוויד באדי טעסט, פליעט איר און איר דארפט א שנעלע - דארפט איר א קאוויד טעסט אינדערהיים אדער א אנטי

Master bedroom set for sale like new condition (due to moving). Dresser and night   table  have 

custom marble tops. 44 inch high quality mattresses with box springs included. 718-702-7865 

 

EARLY BIRD DISCOUNTS 

AT MARGULIS STUDIO  
 לכבוד שבת ויום טוב 

Beautiful selection of PRECIOUS GIFTS 
For your family and YOU 

DIAMONDS , PEARLS and more for all occasions  

347-458-4485 

 

 נוסח הסגולה  
 כשם שהלבינה הזו בוערת כן יבער לב פב''פ וכו', 

 האלטן דאס העלפט אויך מ'זאל  זיך 
 צום אל  תטוש תורת אמך, 

 און נישט מקיל זיין אוועקצוגיין פון די מסורה
  845.232.1049 פון די עלטערן ה''י,

 

 

 

 

Big Selection   
 



 

 

 

 

 

 
 

 
Selling Marks & Spencer undershirts, babies, boys & girls. Limited stock 347.898.0195 

Daycare seeking Teachers with/without degree. GRT PAY+Benefits! (718) 840-3335 #503 

Envision Eye Care is looking for a receptionist, great opportunity for the right individual. E: brooklynoptical50@gmail.com 

Looking for an experienced babysitter for a center, call. 646-543-6087 l. M. 

"De Kinderlech" Playgroup is looking for experienced part time & full time teachers. Great pay. Call 347-581-9657 

Admin Assistant/Personal Assistant in Professional Financial Services Office in Mid-town 
Manhattan (potential for remote working hours) 

Exper. Working in a professional office preferred. 
The following are prerequisites: 

Great organization skills, multi-tasking, Computer knowledge, communication/phone 
skills, well mannered, good command of the English language. 

Great opportunity for the right person! 
Email resume to: officepositionny12@gmail.com 

Looking for a para to work with a child mornings & afternoons. Call 718-686-2376  

Looking for someone with a warm heart for physically and mentally disabled adults  

to take care of them one on one please email resume Looking4aworker@gmail.com 

“Exciting position available at busy therapy office in Williamsburg.  W2 only.  Please call 718-802-1550.” 

Great opportunity! Hamaspik is looking to hire a woman with mental health experience,  

from 9-5.  great pay + benefits. Email resume to: Stessler@hamaspikkings.org  

Bookkeeper/Receptionist, full time, for large Heimishe company next to Williamsburg, transportation provided by company. 718-418-1000 #227 

Full time Availability at a local company for a girl, call 347-450-1050 

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

Advanced billing position available in large Heimishe Healthcare firm.  Experience preferred for this 

detail oriented position. Good salary and benefits for the right candidate. 718-387-8181 ext 113. 

Williamsburg office is looking for a full-time Office Manager. Great pay and benefits.  Send resume to hr@arkmortgage.com 

Multi-girl office in Wmsbg looking for FT/PT Creative Graphic Designer email portfolio to :greatjob11205@gmail.com 

Preschool in Williamsburg has job opening for an assistant teacher including local bus route. 

Wonderful place to work, room for growth. Please call or text 973-722-2712 

 

 

 

 
 718-852-8200. , אויב פארלוירן רופט  freshly set sheitel in a sheitel box at Coutureגעטראפן א    -השבת אבידה 

 718-599-0261רופט  Overnight/night hoursעקספיריענסד בעיביסיטער נעמט  אן 

Plumber   -    ,מיר נעמען אן אלע  פלאמבינג און עלקטעריק דזשאבס, אויפשטאפן סינק s  - Zaitman Plumbing 917-202-3536WE also have water filter 

 718-963-7052( רופט און ל.מ. 4:15 -  1)אדער פון    4:15  -   10:00וואכן )ביז פסח( פון    6בעיביסיטינג זוכט א סאב פאר  א  

 347-461-0681סלאטס בעדפארד היוז געגנט רופט    2א איבערגעגעבענע בעיביסיטער האט נאך  

 לאזט מעסעדזש.   929-539-1768ין גוטע קאנדישאן צו פארקויפן צוליב מופן. גאר ביליגע פרייז. רופט  הערליכע מעסטער בעדרום סעט און טשיינע קלאזעט א

 929-359-2546בעדרום דירה מיט דיינונג רום און בעק יארד ביי ווערנאן/טרופ רופט דער פארמיטלער   2א שיינע  

E&G Hats    פלאשינג    473ייע עקספא  ביי די נ   347-743-9229ווינטער סעילToday only 

   toll 802-333-0007 .+    $90. מאנרא  Toll+   $75ב"פ . מאנסי    -מיני ווען וומס"ב    -ביליגע קאר סערוויס  

Sweet Table Party Rental  ,טישן, בענקלעךcoat racks, dispensers 718-797-9338, פאר אלע אייערע שמחות רופט 

 662-483-3333נייע ספרינטער און מיני ווענס רופט   Toll+    $145מאונטענס   toll+  $90מאנרא   toll+   $75ב"פ. מאנסי  -וומס"ב   - אידיש קאר סערוויס 

 C.B. 917-207-2530עקספיריענסד עלעקטערישאן, פריי עסטימעיט. רופט: 

 917-414-3281אויך פאררעכטן מיר אלטע ירושה גארטלעך. רופט:  -. make Professional Fringes  &גארטלעך   crochetאון    hand knittedמיר פיקסן  

 347-765-6333ב | ניי וומס"   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 

 917-302-8489/929-290-7105  סמיר האבן אויך פרויען דרייווער  passenger vans/sprinter 15מיר האבן אויך   - יאנקי קאר סערוויס  

 עס איז נאר א חלום..... 
 אבער נישט אלעמאל!            

 
ווערט  נו:(  )ברכות  גמרא  די  אין 

 געברענגט:  
 אז ווען מען חלומ'ט פון.... 

דער    –  ווייץ  אז  עס  ווייזט 
באשעפער וועט אים באגליקן מיט  
די  מיט  אנזעטיגן  און  פרידן, 

 בעסטע ווייץ.  
דער    –  גערשטן אז  סימן  א 

די   מוחל  אים  איז  באשעפער 
 עבירות.

עס וועט געשעהן מיט    –  עלעפאנט 
 אים וואונדער 

ווייזט עס אז די תורה וועט   –  פייגן
   .זיך האלטן ביי איהם

 

 ער וועט  – הדסים
 מצליח זיין אין די  

 געשעפטן )אזויווי א  
בלעטער  מיט  אנגעפילט  איז  הדס 
זיין   וועט  אזוי  אנדערן  אויפן  איינס 

 די הצלחה פונעם מענטש 
אסתר אים   –  מגילות  וועט  עס 

 .פאסירן א נס
שיין  –  אתרוג מ'איז  אז  עס  ווייזט 

 פארן באשעפער. 
די   נעבן  וואקסן  וואס  שטעקלעך 

או  –   וואסער עס  יף ווייזט 
 קלוגשאפט
ער וועט האבן א גוטע   –  איילבירטן

 . נאמען


