.

זמנים:

מיטוואך מצורע

שקיעה7:29 :
צאת הכוכבים8:42 :

ה' ניסן תשע''ט לפ"ק
ולמספרם April 10 ‘19

אפיס(718) 384-4190 :
פעקס(718) 384-4631 :
אימעילAds@dvaryoim.com :
וואויס-מעיל(646) 961-3535 :

®ö³ìí ð

וועטער
היינט58°-40° :
מארגן53°-46° :

a ó−×îð−¾ a

®íñ×í ð

ר' יוסף אקערמאן הי"ו )גרין(
החתן :משה ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' נחמי' פערלשטיין הי"ו )גאלדשטיין(
הכלה :חי'' שרה תחי'  -וומס"ב

ר' אלימלך אייזענבערג הי"ו )גוטמאן(
החתן :דוד ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' הערשל שווארטץהי"ו )פישער(
הכלה :חי'' שרה תחי'  -וומס"ב

ר' עוזיאל גאדינגער הי"ו )כהנא(
החתן :יחיאל משה ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' יואל גרינפעלד הי"ו )זופניק(
הכלה :חי'' לאה תחי'  -וומס"ב

ר' אברהם זכרי' פערל הי"ו )פעלדמאן(
החתן :אליעזר ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' אברהם מנחם גאטליעב הי"ו )בראך(
הכלה :אסתר תחי'  -וומס"ב

הגה"צ ירמי' פריעדמאן שליט"א )מייזעלס(
החתן :ארי' לייבוש ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

הגה"צ יוסף צבי אילאוויטש שליט"א )האניג(
הכלה :ראצה תחי'  -וומס"ב

יוסף פרענקל הי"ו ) גינזבערגער (
החתן :שלמה ני"ו  -ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' יעקב יוסף שטענדיג הי"ו ) מוטצען (
הכלה :רעכיל תחי'  -לעיקוואד

ר'

מאיר

ר' רפאל יעקב ביילוש הי"ו )ברייער(
החתן :שלמה זאב ני"ו  -ב"פ

ר' שלמה

נחמי' צענזער הי"ו )שלאמיאק(
החתן :יצחק ני"ו  -ב"פ

ר' וואלף לאנדא הי"ו )גרינפעלד(
החתן :שמעון ני"ו  -ב"פ

הרב אברהם מרדכי גראדזינסקי

הי"ו )פאזנער(

החתן :יצחק ני"ו  -ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' יצחק

ר' פייוויל כ"ץ הי"ו )ניימאן(
הכלה :חנה תחי'  -ב"פ

ëî¬ ñïô

ëî¬ ñïô

ëî¬ ñïô

מאיר וואלדמאן הי"ו )מענדלאוויטש(
הכלה :פערל תחי'  -וומס"ב

ר' שלמה דוב לעפקאוויטש

הי"ו )רייזמאן(

הכלה :שרה תחי'  -ב"פ

ר'

חיים

צבי פיללער הי"ו ) אילאוויטש (
הכלה :שרה תחי'  -ב"פ

ר' יעקב לאפפלער הי"ו )ביללער(
החתן :חיים ני"ו  -מאנסי

ëî¬ ñïô

ר' שלום דוב בער פאללאק הי"ו )פיקסלער(
הכלה :רחל תחי'  -אויסטראליע

הרב שמעון עוזר וואגשאהל הי"ו )כ"ץ(
החתן :אליעזר ליפא ני"ו  -מאנסי

ëî¬ ñïô

הרב מנשה ראזענבערגער הי"ו )ראזענבערגער(
הכלה :מרים חי'' תחי'  -וומס"ב

ר' נח גליק הי"ו )שטיינער(
החתן :אברהם ני"ו  -מאנסי

ëî¬ ñïô

ר' ליפא דייטש הי"ו )געלב(
הכלה :בלומא תחי'  -ק"י

ר' גרשון ראזען הי"ו )פאלמאן (
החתן :אשר יונה ני"ו  -מאנסי

ëî¬ ñïô

ר' ברוך בארד הי"ו )אונגאר(
הכלה :מרים תחי'  -ב"פ

ר' אברהם יצחק כאירה הי"ו )מאסרי(
החתן :יוסף ני"ו  -ק"י

ëî¬ ñïô

ר' אברהם דניאל סאפדי הי"ו )מאסרי(
הכלה :אסתר תחי'  -וומס"ב

הרב יקותיאל משה בעק הי"ו )ראפאפארט(
החתן :מאיר ני"ו  -לאנדאן

ëî¬ ñïô

הרב מרדכי געלצעהלער הי"ו )בארד(
הכלה :תחי'  -לאנדאן

הרב אהרן האלבערשטאם הי"ו )גאלדבערג(
החתן :משה יצחק ני"ו  -לאנדאן

ëî¬ ñïô

הרב בנציון טויבער הי"ו )וואקסמאן(
הכלה :רבקה בילא תחי'  -ב"פ

ר' בעריש גראס הי"ו )פרענקל(
החתן :יואל דוד ני"ו  -לאנדאן

ëî¬ ñïô

®ö³ìí ð

a ó−êò³ a

ר' מנחם משה לאקס הי''ו
החתן :אברהם יוסף ני"ו ) -ציננער(

נזר יהודה

ר' יואל טובי שווארטץ הי''ו
החתן :יעקב אלי' ני"ו ) -וויינשטאק(

Le Chateau

®ö³ìí ð

הרב יצחק

הרב חיים ישעי' שווימער הי''ו
הכלה :שיינדל תחי' ) -עסטרייכער(

a ³îòî³ì a

ר' יצחק ישעי' בערנאטה הי''ו
החתן :נתנאל ני"ו ) -ניישטיין(
ר' משה ראטה הי''ו
החתן :אלכסנדר ני"ו ) -בערקאוויטש(
ר' יחיאל מיכל פישביין הי''ו
החתן :יצחק אייזיק ני"ו ) -קליין(

פרדס פיגא
עדן פאלאס
תפארת רבקה
ב"פ

®íñ×í ð
ר' יואל ביקסנשפאן הי''ו
הכלה :ריזל תחי' ) -קאהן(

 590בעדפארד
710 Myrtle

יוסף פריעדמאן הי"ו )שווארטץ(
הכלה :תחי'  -לאנדאן

®íñ×í ð
ר' יוסף שווארטץ הי''ו
הכלה :מליא תחי' ) -לעפקאוויטש(

ר' אלימלך שלמה יודא דאסקאל
הכלה :מלכה ריקל תחי' ) -וויינשטאק(
ר' וואלף פאלאטשעק הי''ו
הכלה :ברכה תחי' ) -דייטש(

הי''ו

Plastic World
Heavy Duty Quality Tablecloth, Garbage bags,
Challah bags, Food storage bags, Recess bags

SHIRT SPECIAL

$8 OFF SELECT MEN'S SHIRTS
Open Wednesdays till 10 PM

 מצות און מאסטNew size for
Mann
718-702-4306

אלע אונזערע פלעסטיקס
זענען

''''כשר לפסח

Don't Miss out!!

Special Bein Hazmanim
Exercise Classes for Bucherim
at Ahava Medical Center
In Williamsburg.
To sign up Call Sruli 718-473-9889
Bring A Friend And Get 10% Off.

Hamaspik in Williamsburg
is looking for responsible bright female staff
to work in our residence
Monday –Thursday in the afternoon
hours 3-7 and Sundays 12-7.
Great pay and benefits for the right candidate.
Please call 917-648-3951

Enhance Your Pesach Chairs with Our

Royal Chair Covers
צו איבערדעקן אייערע חמצ'דיגע בענקלעך
Limited Quantity

call while supplies last

347-452-8980
See Shopper’s Route page 69 for more details

 מחנה החדש- מעלדונג פון מרת קויפמאן'ס קעמפ
 אפליקעישאןYOUTH CORPS  אז די דעדליין פאר די,'טע קלאס מיידלעך12 מיר ווילן לאזן וויסן פאר די
,“ איר קענט אויפפיקן אן אפליקעישאן ביי קעמפ אפיסAPRIL 15  ולמספרם- וואך-איז "מאנטאג פסח
 נעמט אין אכט אז די געהאלט איז פיל מער ווען מען איז אויף דעם פראגראם- 718-302-5942 אדער רופן

Get all your "HAIR & WIG" needs done before Pesach! Deadline for drop offs: today, April 10. Call or text Esty Taub (Mehring). 347-382-0201
To sell brand new in the box pottery barn kendall low style crib for greatly discounted price call/text 646-630-5274
A magnificent Rumpler teens sister of the bride gown for sale, size 4, worn once. Please call/text 917-202-7086
Insurance office in Williamsburg looking to hire a P/T telemarketer. Great potential for the right candidate. 646-653-2270
SUMMER JOB! ODA is hiring Receptionists and Medical Assistants for our summer clinics in Monticello and
Woodridge. Good Pay, Great Atmosphere! Resumes: careers@odahealth.org or call 718-260-4600x1051
Agency in Williamsburg looking for full time junior designer. Please email resume / portfolio to: hr@mediaotg.com

A magnificent Kleinfeld Gown size 4 to sell. Please call 347-221-6879
Looking for a babysitter to come to my house 9:30-4:30, experience a plus. Pls call 347-309-9661.
Heimishe office in Williamsburg looking for experienced or graduate, full-time Billing Clerk for immediate hire. Please email jobs@nphny.com.
Electrolysis: Stay Clear Permanently! Marcy/ Middleton area Call/Text-C. Schwartz 347-853-9774 Book Now: Limited appt. avail before Y''T

Looking for a full time secretary in an office in Williamsburg, graduate preferred, Please call: 929-403-7617
A female therapist needed for after school hours. Call Eyelink: 718-576-3240
Local preschool seeking teachers & assistants for Sep. Good salary, wonderful working conditions, and room for growth. 718-658-3030
Looking for a full time secretary for sales in office next to Williamsburg area. Call 347-305-6749
FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message.
Lost a Gold Vochen Diamond Earring. If found please call 845-421-5221. -

השבת אבידה

Looking for a secretary for a full-time responsible position in Williamsburg, located in the Spencer suite offices. 646-450-2161
A Heimishe mosed in Wmsbg is looking for a FT secretary, young graduate preferred. 929-381-7218 LM
Eis Laasois Is looking to hire full time assistant teachers for 2019-2020 school year. 718-303-9400 x 401 or email resume to TGreen@eislaasois.org
Immediate positions available in Eis Laasois for full time assistant teachers. 718-303-9400 x 401 or email resume to: TGreen@eislaasois.org
F/T position in multi girl office in Williamsburg, GREAT PAY. 718-522-1000 ext. 3406 leave message.

PART TIME COM HAB POSITIONS AVAILABLE
!If you enjoy spending time with individuals with special needs, this job is for you
Seeking Dynamic & Heimishe male and female Com Hab workers to work one-on-one with children,
teenagers and adults with developmental disabilities. Flexible hours, part time,
late afternoon, evenings and weekends. Yiddish speaking a plus.
Please call: 718.854.2747 Ext. 109

Sensations wigs pre Pesach sale 10 - 15 % OFF 112 Lee 718-388-5178

השבת אבידה  -ווער עס האט איבערגעלאזט א בינטל שליסלעך ביי די מלבישים סעיל אין ווייצענע זאל .רופט845-222-2500 :
לשם מצוה  -אוועקצוגעבן א גלאזערנע  dinetteטיש  .30X54ברענד ניי קאנדישאן רופט 917-817-6360
לשם מצוה  -אוועקצוגעבן א דיינעט סעט  4בראנז בענקלעך מיט א גלאזענע טיש ) 30X48אינטשעס( אין א הערליכע קאנדישאן718-852-2448 .
געטראפן א  wristletמיט געלט דערין אויף פלאשינג ,מאנטאג נאכמיטאג ,און אויך געטראפן א אינגלישע גלעזער אנהייב ווינטער אויף וואלאבאוט .רופט 718-599-1846
ווער עס האט איבערגעלאזט א קערידזש בעג און קראקס אדער אנדערע זאכן ביי בעיביסיטער פליישמאן אויך
איבערגעלאזט פאראיאר פורים א קארדלעס טעלעפאון פאנעסאניק 718-387-5654
אוועקצוגעבן לשם מצוה  GE 25cu ft refrigerator top freezerרופט 718-387-6067
 - E&G Hatsאריינגעקומען הערליכע נייע זומער העטס אויך פאר שפיצלעך 347-743-9229
א הערליכע שיינע  Italianדיינונג רום טיש און בענקלעך צו פארקויפן רופט 917-974-0284
לעצטע געלעגנהייט פאר שבת הגדול! א גרויסע פריוואטע הויז מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען אויף שבת אדער פסח אין טשעסטער געגנט רופט 917-691-6527
א פרוי איז עוועיל .צו בעיביסיטן אין אייער הויז אדער זיך אפגעבן מיט עלטערע פרויען .יארן עקספיריענס .רופט347-452-5324 :

פריוואטע פלעיגרופ האט א ליידיגע סלאט עוועילעבל פון  9:00ביז  5:00ווילסאן/קענט ,רופט ר .לייזער 718-675-6722
עלעמענטרי דעי קעמפ אין וומס"ב נעמט יעצט אן קאונסלערס פאר'ן זומער פאר  Pre 1-Aאון '1טע קלאס רופט718-622-0731 :
עלעמענטרי דעי קעמפ אין וומס"ב נעמט יעצט אן קאונסלערס פאר '2טע קלאס און העכער רופט 718-388-2427
פרי-סקול דעי קעמפ דא אין שטאט נעמט יעצט אן קאונסלערס ,געשמאקע לעבעדיגע אטמאספער רופט 718-702-9348
עס ווערט געזוכט א  pre-school day camp counselorאון א  life guardאין א באנגעלאו קאלאנעי אין פאלסבורג רופט347-645-9923 :
פראפעשענאל הענדימאן  -עלעקטריק  -פלאמבינג  Carpentry -רופט718-687-0986 :
באשטעלט יעצט און באשיינט אייער פסח :הערליכע אויסוואל פון קריסטעל  chandeliersפאר גאר ביליגע פרייזן929-390-2411 ,
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersאינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקס718-388-4161 :
 The Tichel Place 917-405-8239אריינגעקומען הערליכע שיינע נייע טיכלעך פאר מחותנ'סטע און כלות מיר זענען אפן ביז  10:00ביינאכט
מיר פיקסן  hand knittedאון  crochetגארטלעך &  - .make Professional Fringesאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  .knit & crochetרופט917-414-3281 :
וומס"ב  -צו פארדינגען א  3בעדרום דירה אין קעסקעיד .רופט347-422-7119 :
סוואן לעיק  -א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו 347-526-4486

