
 
 צד הכלה      a שידוכים    aצד החתן             

 (ראזענבויםהי"ו ) בנציון יצחק שאלאמאן ר'
 (פריעדמאןהי"ו ) יצחק פריינד ר' מזל טוב וומס"ב – ני"ו שמואל: החתן

 ב"פ –תחי'  רחלהכלה: 
 (געלב) הי"ו אהרן פריעדמאן ר'

 (ניישטייןהי"ו ) משה שווימער ר' מזל טוב וומס"ב – ני"ו בנציון יעקב: החתן
 וומס"ב –תחי'  מלכההכלה: 

 (רוביןהי"ו ) שווארטץ איתמר טובי' ר'
 (פאלקאוויטשהי"ו ) שמואל ארי' מיללער ר' מזל טוב וומס"ב – ני"ו יוסף יודא: החתן

 וומס"ב –תחי'  מרים חנההכלה: 
 (גאלדבערגער) הי"ו יעקב הערש בערנאטה ר'

 (מענדלאוויטשהי"ו ) אליעזר דוד פיש ר' מזל טוב וומס"ב – ני"ו יודא: החתן
 ב"פ –תחי'  טעמא מירלהכלה: 

 (קאהן) הי"ו יצחק מאיר רייך ר'
 (ווייזערהי"ו ) שמעון אונגאר ר' מזל טוב וומס"ב – ני"ו זרח: החתן

 וומס"ב –תחי'  אסתר חי'הכלה: 
 (שפיץ) שליט"א לייפער יחיאל הרב

 (גראס)  שליט"א שלמה ראבינאוויטש הרב מזל טוב ב"פ – ני"ו נחמן: החתן
 ב"פ –תחי'  מלכההכלה: 

 (פעלדמאן) הי"ו יחקאל אלי' וויינגארטען ר'
 (בלומינפעלדהי"ו ) יוסף יעקב געללער ר' מזל טוב ב"פ – ני"ו שלמה: החתן

 ב"פ –תחי'  ברכההכלה: 
 (מאנן) הי"ו מאיר אברהם מייזעלס ר'

 (פרענקלהי"ו ) משה פרנס ר' מזל טוב ב"פ – ני"ו משה יצחק: החתן
 ב"פ –תחי'  חנההכלה: 

 (האכהייזער) הי"ו ים מאיר הוסחי ר'
 (פריעדמאןהי"ו ) מרדכי סאמעט ר' מזל טוב מאנסי – ני"ו נחמן אשר: החתן

 מאנסי –תחי'  רבקה הענטשעהכלה: 
 

“ATTENTION HIGH SCHOOL GIRLS” 
Looking to test drive pre-school teaching while earning some  $$ ? 

Try subbing in Pupa Early Head Start between Rosh Chodesh Nissen 
and Pesach and earn a chance for an EHS job for next year. 

 

 Leave Message: 718-687-4810 x 2466 

 

 
 

 
 

 
 

 

Do you want to make a difference in people’s lives? 
 

 

Hamaspik girl’s home is looking for F/T female staff. 
Great environment, competitive pay, benefits included. 

Night shift 8pm-9am every Thursday night. 
 

Email resume to jobs@hamaspikkings.org (Attn. M. Cziment) 
or call 718-431-8400 x 105 (please reference to the Job # 6901) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tiferes Mordechai School for special Ed 
students, is looking to hire 1:1 instructors, 
classroom teachers, and therapists for the 
coming school year. Excellent salary and 

work environment. (Transportation from BP provided). 
Email resume to: office@tiferesmordechai.com 

or call 718-452-1300 

 

  Fresh Flowers 
 

 

 

 

              We offer beautiful Ready Bouquets 
  as well as a full variety of loose flowers! 

 

 Lee Ave  213   יעדן ער"ש ביי ששון ושמחה
 

To Avoid the waiting lines pre order 

For phone orders please call 347-525-7420 

718-384-4190    אפיס:  
718-384-4631   פעקס:  

ads@dvaryoim.com   :אימעל 

 דאנערשטאג
  לפ"ק כ"ח אדר תשע"ח

 Mar. 15  ‘18 'ולמס
 

 זמנים:
 7:03שקיעה: 

8:15צאת הכוכבים:   
 

 וועטער
 47-31היינט: 
 39-28מארגן: 

 



 
 

 
 

 
Looking for self-motivated, ambitious graduate to manage e-commerce and 

Marketplace accounts. Must be detail-oriented and computer savvy. Will 
consider p/t till June. Great potential for growth. 929-383-0417 

Office in Wmsbg is looking to hire a F/T secretary. 
Basic computer and QuickBooks knowledge a must.  347-662-3242 L.M. 

White Glove hiring now for June or immediate start date. Great positions available for talented 
graduates in a wishful environment with growth potential 718 387 8181 ext. 113 

After School Program Teachers Needed. Working with Children with Special Needs after school 
2:45-4:30 Pm M-Th. Great Pay. Call 718-452-1300 or email office@tiferesmordechai.com 

Aerobic Group Exercise Class for boys and bucherim starting soon. Call for details 718-253-8000 

LSHEM MITZVA Professional Natural Makeup for the Kallahs and her mother. You deserve to glow inside out on your special day! 718-614-3945 

Private and Semi-Private personal training and group exercise classes (Men) given by a Doctor of Physical Therapy. 917-363-4720 

 347-496-6041עס ווערט געזוכט א פרי סקול מנהלת  ביטע רופט 

3 beautiful matching off white sister of the bride gowns to rent or sell- sizes 14 kids. 0-2. 2-4. call 718-599-1276 

Rehab Associates Physical Therapy is starting a Back/Posture class for Bucherim on Fridays, (Insurance accepted) 718-253-8000 

An office in Williamsburg looking to hire energetic FT bookkeeping & administrator assistants. 347-234-5938 L.M. 

FT position available in a multi-girl office. Well paid. Willing to start part time until June.  call 718-340-3130 

Multi girl office in Wmsbg seeking a FT secretary for online dept. Experience preferred. Great pay and potentials. Email info to sales@trademartus.com 

Looking for a F/T female secretary for a very busy office to start right after Pesach. 917-474-6611 

A full time bookkeeping position in a multi girl office, great environment, must be very responsible, with good communication skills. 347-957-2351 

 

 
 

 
 

 
 347-889-1815פיס אדער גרעסער רופט  3X5געזוכט לשם מצוה/אדער פאר א ביליגע פרייז א קליינע דיינונג רום טיש אדער א דיינעט טיש 

 718-302-5466גאנצע פסוק, די קינד זאל קענען אויפעסען די  -קליינע קוקי  1סגולה "האניג קוקי" אריינגעקריצט אויף  -"די אפשערן" 

 917-414-3281רופט :  . Professional Fringes און מיר מאכןגארטליך  hand knittedמיר פיקסען 

 917-751-9278דיינונג רום טיש ביטע רופט:  Union Nationalפון א  leafגעזוכט ווער עס האט אוועקצוגעבן א 

 ל.מ. 347-504-1899רופט  .פול טיים און נאכדעם פאר Juneעטערי פארט טיים ביז ראפיס אין וומס"ב זוכט א סעק

 347-990-1516רופט  .סטאלס 2ך און עבענקל 2מיט מעטשינג  X 36 62דיינעט טיש סייז  glassאוועקצוגעבן לשם מצוה א 

 718-576-3750רופט פאר באצאלט ם אינדערהיים עני אייביפרי/נאכמיטאג רעדגעזוכט א מיידל ארויסצוהעלפן יעדן אינ

Table Pads - Glass Tops - Plastic Slip Covers - Table Extenders  Empire: 718-475-5621 

 718-486-7692בעדרום דירה, זייער גוטע פרייז. אויך עוועיל. נאר פאר חודש ניסן. רופט:  1צו פארדינגען א הערליכע   - וומס"ב

 929-388-9646צו פארדינגען א הערליכע פורנישד בעיסמענט דירה מיט  פענסטערס. טרופ געגנט. ביליגע פרייז.  - וומס"ב

 permפאר א  718-599-7302האטס הנאה פון אייער קינדס גע'קראזעלט'ע פאות, רופט: פ. שיק 

 646-939-6232לי/לארימער געגנט רופט  Your  Luxury family suits is ready for nights, weeks, weekendקומט איר אריין פאר א שמחה?  -/ גאסט דירות וומס"ב

קעש אויפן פלאץ 917-749-8754 -בעסטע פרייזן  -מיר קויפן אייער גאלד/זילבער   

 718-422-0134/  718-388-3435וואכן פאר די חתונה,  4צט אויס אייער יום החופה צום מאקסימום, רעזעווירט די "כלה לוסליף" וטייערע כלות נ

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

 פוצט זילבער גרינג שנעל און שיין                                     
 

 ,Tarni-Shieldלייגט אריין די זילבער אין א וואנע, שמירט עס אן מיט  
 לאזט עס שטיין פאר אפאר שעה. 

 

  Palmolive Gilah, גיסט ארויף showerלאזט רינען קאלט וואסער פון די 
 איבער די זילבער, שטאפט צו די וואנע , עס זאל זיך אנפילן מיט וואסער, 

 אויף איבערצודעקן די זילבער.
 

 שמאטע אפצוווישן די זילבער, נוצט א microfiberדערנאך נוצט א 
Toothbrush פאר ווי עס בלייבט אנגעקלעבט Tarni- Shield . 

 

 ווערט געל, אדער בכלל א יעדע וואך ביים אוועקלייגן  ווען די זילבער
 און א  Windexאדער ביים ארויסנעמען קען מען עס איבערווישן מיט 

 שמאטע, עס וועט אויסזעהן ווי פריש געפיצט.

:Note 

מ'קען נוצן הייס 

וואסער, עס וואשט 

זיך שענער אפ, 

אבער אויך ווערט 

 עס שנעלער געל.

SMART  
people come NOW before the rush! 
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