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 זמנים:
 5:46שקיעה: 
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:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס 384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com:  אימעיל
 

   961-3535 (646)מעיל:-וואויס

 

  כי תשא זונטאג
 לפ"ק אתשפ'' אדר ט''ז

 Feb. 28, ‘21 ולמספרם

 

 

 

 וועטער
 °44-°41היינט: 

 °51-°23 מארגן:

 

 

 

             צד הכלה          a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( קופטשיקהי"ו )אביגדור שלום ברייער   ר' 
 ק"י   -ני"ו   לייבלהחתן: 

 ( ברייערהי"ו ) ישראל גליק  ר' מזל טוב 
 ק"י    -הכלה: תחי' 

 
 

             צד הכלה           a   חתונות  a           צד החתן 
 הי''ו  אלחנן וואלף קלאגסבאלד  ר'

 וומס"ב ( בוידעק)  -ני"ו   יונה החתן:   
 הי''ו    יעקב יוסף מאשקאוויטש  ר'

 ( הירש)  -תחי'  בראנע  הכלה: 

 הי''ו מרדכי פליישמאן   ר'
 וומס"ב ( כהנא) -ני"ו  יוסף  החתן:   

 הי''ו מנחם זאב ארנשטיין   ר'
 ( דייטש) -תחי'    גיטל  הכלה: 

 הי''ו  יצחק יואל ראטענשטיין  ר'
 וומס"ב ( פרייליך) - ני"ו  אלטר אהרן  החתן:   

 הי''ו הערשל פעקעטע    ר'
 ( שטיינבערג) -תחי'   עלקא רבקה חי'   הכלה: 

 אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך 

 הי''ו נחמן שמואל משה קאהן    ר'
 ב"פ ( פריעדמאן) -ני"ו   יחיאל יודא החתן:   

 הי''ו יוסף שפיטצער   ר'
 (  לעפקאוויטש) - תחי'  סערל   הכלה: 

 אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 דארפט איר זיך באנוצן
 ?  מיט א קאמפיוטער 

  cubicles גאר ברייטע - עקסטערע פרויען שטוב  
 אסאך פלאץ פאר קערידזשעס 

 

52 Harrison Ave. (cor Penn) 
 929-500-3000 

 

The best Gartel yarn no knots. 
In regular and in silk.   

String Attached 718-909-0768 

Fringe Maker avail.  
  מיר קענען אנהייבן פאר אייך, 



 

 

 

 

 
  

 
 917-474-7744אינדערפרי, זייער גוט באצאלט רופט    10:00ביז   7:00געזוכט א היימישע פרוי ארויסצוהעלפן אין א שטוב מיט קליינע קינדער אפאר מאל א וואך פון  

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

Office in Wmsbg is looking to hire a responsible girl for multi task work. Call 443-457-8123 LM 

Seeking a self-motivated and dynamic young lady for a school office position avail. Hours are 9:30-4:00. Call: 718-935-9848 ext. 19440 

Furniture store in Wmsbg seeking f/t including sun. female sales rep. Pls call 347-559-1121 LM 

Fast paced exciting office is seeking to fill a full time position, need to be self motivated, able to 

multi task, and have a knack for creativity, huge potential for growth for the right candidate, 
(One girl office environment) please leave detailed massage  646-259-3237 

Seeking an F/T HR Coordinator/Front Desk secretary in our Williamsburg office. Must be diligent, responsible and detail oriented.  

Amazing work environment, with great benefits for the right individual. Email resume to HR@hamaspikkings.org  

Medical billing office looking for a full time girl, medical billing experience preferred. 347-762-6048 LM or email: 0504jobs@gmail.com 

Now Hiring!  A growing Boro Park office is seeking a full-time Office Manager with 5+ years of 

office experience.  Excellent salary/benefits. Please send resume to hr@arkmortgage.com 

Real Estate Developer looking for full time executive assistant. Please call 718-340-3130, if no answer LM 

Play Group is looking for an experienced teacher, well paid, Call 347-699-2033 LM 

Heimishe office has multiple positions open for price estimating. No experience necessary, extensive training provided. Call 347-909-3843. 

Busy construction office in Wmsbg looking to hire full time secretary please call 917-648-5221 

 

 
 347-623-4081פארלוירן א זייגער אין א קאר סערוויס אפאר וואכן צוריק אויב געטראפן רופט    -השבת אבידה 

 347-256-5195ברעיסלעט אויף ראטלידזש ביי בעדפארד/לי. רופט  bangleגעטראפן פרייטאג צונאכטס א גאלד דיימאנד   -השבת אבידה 

 107עקס.  718-797-9844געזוכט א סאב פאר א קינדערגארטן ביז נאך פסח מיט די  מעגליכקייט פאר נאר א האלבע טאג ביז חודש ניסן. רופט 

Wiesner's Dry Goods 312 Roebling   נ.מ.  4:15ברוב חסדי השם, צוליב א שמחה אין די משפחה וועלן מיר היינט שפארן 

 917-818-3010עס ווערט געזוכט אן אסיסטענט פאר א פלעיגרופ. רופט 

 917-299-7310און ספעשל פאר לאנג דיסטענס  פעסענדזשער ווען סערוויס לאקאל   8פעסענדזשער ווען מיט נייע  15שמחה: נייע  

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

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

וואס לערנען מיר פונעם יו''ט  
 פורים?...   

האט  אחשורוש  צו  וועג  אויפן 
צום   געווען  מתפלל  המלכה  אסתר 
פון   מיך  ''ראטעווע  אייבערשטן: 

...'' זאגט די גמרא אז די הונטדעם  
שכינה איז אוועק געגאנגען פון איר,  
דעם   געבעטן  נאכאמאל  זי  האט 
פון   מיך  ''ראטעווע  אייבערשטן: 

צוריק לייבדעם   שכינה  די  איז   ...
 געקומען''. 

 

דע סופר: פרעגט  חתם  הייליגער  ר 
וואס איז א חילוק וויאזוי זי רופט  

)איז אן אחשוורוש הונט אדער לייב  

 ?ער דען נישט קיין הונט(
 

טיפע   א  באהאלטן  ליגט  דא  נאר 
כוונה. ווייל די טבע פון א מענטש  
מען  האט  הונט  א  מ'זעהט  ווען 
איך   מ'טראכט  אבער  מורא,  טאקע 
קען מיך נאך אפשר אליינס אן עצה 
געבן.... דאגעגן ווען מ'זעהט א לייב  

דאן געבט דער מענטש אינגאנצן   –
אויף, מ'טראכט נישט אז מ'קען זיך  

 אן עצה געבן מיט'ן לייב...  
 

  

 דאס איז 
 פשט אין די  

 גמרא. ווען אסתר 
 האט מתפלל געווען און  

האט  ''הונט''  אחשורוש  אנגערופן 
טאקע  בין  ''איך  אז  באדייט  דאס 
מתפלל צום אייבערשטן, אבער די 

נישט אזוי געפערליך   )טיף  צרה איז 
אין הארץ טראכט מען אז מ'העט זיך שוין עפעס אן  
עצה געבן, מ'וועט שוין עפעס טוהן... עס וועט שוין  

דאן איז די שכינה אוועק      עפעס ווערן...(
דעם  געג אן  אז  ווייזן  צו  אנגען, 

באשעפער קען א מענטש גארנישט 
טוהן. דאגעגן ווען זי האט דערנאך  
דער  געבעטן  און  געווען  מתפלל 
באשעפער זאל איר ראטעווען פון  
דעם ''לייב'' האט דאס באדייט אז  
זי שרייט צום באשעפער: רבש''ע! 
אליינס,  טוהן  גארנישט  קען  איך 

מ קענסט  באשעפער  דו  יר נאר 
 העלפן! 

 

 
 

 
 


