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 זונטאג אחרי א'

 תשע''ט לפ"ק ט  ניסן
 April 14  ‘19 ולמספרם

 זמנים:
 7:33שקיעה: 

 8:46צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718)                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס
 

  

  וועטער
  °61-°55 : היינט

  °64- °46 מארגן:

  

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a          íñ×í ð®
  )שעהרהי"ו ( יואל שטייןר' 

  וומס"ב -ני"ו  ישיהחתן: 
ëî¬ ñïô  'גאנדלהי"ו (אהרן משה שווארטץ  ר( 

  ק"י -תחי'  רבקההכלה: 
  )פאלקאוויטשהי"ו (יואל ווייס ר' 

  וומס"ב -ני"ו  דוד מאירהחתן: 
ëî¬ ñïô  'אדלערהי"ו (אברהם דוד קאהן  ר( 

  וומס"ב -תחי'  גאלדאהכלה: 
  )וואלדמאןהי"ו ( משה יודא גאלדבערגער ר' 

  וומס"ב -ני"ו  שמואל יושעהחתן: 
ëî¬ ñïô  'לעפקאוויטשהי"ו ( יואל גאלדבערגער ר( 

  וומס"ב -תחי'  פיגאהכלה: 
  )מיטעלמאןהי"ו ( בערל ווייסר' 

  וומס"ב -ני"ו  בנימיןהחתן: 
ëî¬ ñïô  'שפיטצערהי"ו (ישראל רובין  ר( 

  וומס"ב -תחי'  מאטל חנההכלה: 
  )מייזעלסהי"ו ( משה דוד הירשפעלד ר'

 )פייערווערגערהי"ו ( נתן פיש ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו נתן יוסף: החתן
  וומס"ב –תחי'  סרח פרומטהכלה: 

  )אבערלאנדערהי"ו ( שמעון אלתר זינגער ר'
 )פריעדמאןהי"ו ( פסח טארן ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו חיים זאנוויל: החתן

  וומס"ב –תחי'  שרההכלה: 
 )טייטלבויםהי"ו ( שמואל משה נויאוויטש ר'

 )באנדאהי"ו ( יואל שווייד ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו חיים יואל: החתן
  וומס"ב –תחי'  מחלההכלה: 

  )בריסקהי"ו ( גבריאל פישערר' 
  ב"פ  -ני"ו  יודאהחתן: 

ëî¬ ñïô  'העלפגאטטהי"ו (אלטר שמואל סטפנסקי  ר( 
  ב"פ  -תחי'  מיכלהכלה: 

  )בארענשטייןהי"ו (מין מיללער ייונתן בנ הרב
  ב"פ -ני"ו  יודאהחתן: 

ëî¬ ñïô  'קעסלערהי"ו (חיים רייפער ר( 
  ב"פ -תחי'  מלכההכלה: 

  )מאנדלהי"ו ( יצחק ארגעלר' 
  ב"פ - ני"ו  דודהחתן: 

ëî¬ ñïô  'שטיינמעץהי"ו (ישראל וואלנער  ר( 
  ב"פ  -תחי'  ריזלהכלה: 

  )פערלשטייןהי"ו ( חיים מילערר' 
  ב"פ -ני"ו  שלמההחתן: 

ëî¬ ñïô  'לאנדאהי"ו (קלמן כ"ץ  ר( 
  לינדען, ניו דזשערסי - תחי'  שרההכלה: 

  )ווייסהי"ו (חיים משה לאנדא ר' 
  ק"י -ני"ו  יצחק אייזיקהחתן: 

ëî¬ ñïô  'ווערצבערגערהי"ו ( מאיר יעקב אינדיג ר( 
  ק"י -תחי'  מריםהכלה: 

  )שטיינמעץהי"ו ( ברוך יודא ביניק הרב
  מאנסי  -ני"ו  חייםהחתן: 

ëî¬ ñïô   טעשערהי"ו (יוסף זילבער הרב( 
  מאנסי  -תחי'  מלכההכלה: 

 )הענדלערהי"ו ( מענדל אונגאר ר'
 )גראסהי"ו ( וואלף אויש ר'  ëî¬ ñïô  מאנסי – ני"ו יוסף: החתן

  ב"פ –תחי'  יוטאהכלה: 
  )איצקאוויטשהי"ו ( יעקב ישראל שטיינמעץר' 

  מאנסי  - ני"ו  אברהםהחתן: 
ëî¬ ñïô  'פריינדהי"ו (מאיר וואלף ווערטהיימער  ר( 

  מאנסי  - תחי'  חנה רעכלהכלה: 
  )קאהןהי"ו ( משה אברהם שעהנברוין ר' 

  ק"י  -ני"ו  יואל  החתן: 
ëî¬ ñïô  'מיטעלמאןהי"ו ( מאיר מרדכי בוידעק  ר( 

  ק"י  - תחי'  שבעהכלה: 
  )ניישטייןהי"ו ( אברהם ישעי' פראנד הרב

  לעיקוואד  -ני"ו  שמואל שמעוןהחתן: 
ëî¬ ñïô  'פאללאקהי"ו ( יודל באדאנסקי ר( 

  מאנסי - תחי'  חנההכלה: 
  )לאנדאהי"ו ( ראזענבערג 'שאול מתתי ר'

 )ווייסהי"ו (דוד יונתן קרעש  ר'  ëî¬ ñïô  מאנטריאל – ני"ו הערשל: החתן
  לעיקוואד –תחי'  זיסלהכלה: 

 )דאווידאוויטשהי"ו ( יושע הערש פליישמאן ר'
 )קרויסהי"ו ( שלמה דוב ווייס ר'  ëî¬ ñïô  ירושלים – ני"ו זלמן לייב: החתן

  לאנדאן –תחי'  לאה ריזלהכלה: 

  
     ö³ìí ð®      a    ó−êò³ a           íñ×í ð®

  הי''ו יקותיאל שווארטץ ר'
  ) פערלשטיין ( -ני"ו   מרדכי החתן:   

  הי''ויצחק שלום באכנער   ר'בעדפארד פאראדייס
  ) לענג( -תחי'   רבקה גיטל הכלה: 

  

 



 

 

Coat Arcade from BP 
 is in Wmsbg 3 days only 

Sunday Monday Tuesday 12:00 – 7:00  

at 149 Division Ave. 
Large selection of spring jackets 

 

Ring in Spring with a fresh Strand of Pearls, 
Aqua pearl is back with dazzling specials, 

just in time for Yom Tov! 
Sunday, April 14, '19 

 
Come Join Us                                

739 Bedford Ave. 
347-574-0323 

 

 Plastic World 
Heavy Duty Quality Tablecloth, Garbage bags,  

Challah bags, Food storage bags, Recess bags  
New size for  מצות און מאסט     

                                          
  

                    אלע אונזערע פלעסטיקס                

                              ''לפסחכשר '' זענען

 

  פון   פרייליכע נייעס

  חדר וועלט פלעי גרופ פרי נורסערי
מיר זענען שוין ב"ה אפן יעדן טאג אויך זונטאג און מיר !יא

  ,ביז בדיקת חמץאפן אי"ה גייען זיין 
  .און זונטאג אסרו חג זענען מיר שוין צוריק אפן

  

  יאר און העכער 2פון  מיר נעמען אן אינגלעך 
  .אפילו נאר ביז פסח 

 917-225-4893ביטע רופט 
 

Heimishe Preschool seeking 
teachers with 90+ credits 

and assistants for 2019- 2020 school year. 
 

Call 718-658-3030 
or email resume to: 

jobopportunity11211@gmail.com 

 

Special 
 Yom Tov 

 hours 

Open till 

9:00 pm

 
 

 
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 87 for more details 

 

  

 בית אופה
   דסאטמאר 

427 Broadway 
 aaaaa  

  בית רחל אפטיילונג

 בית רחל תלמידות,  דעס ווערט געזוכט עקספיריענס
 פרויען,  דווי אויך עקספיריענס

   ט.וועלגערן ערב פסח, זייער גוט באצאל וצ
  347-243-9729 ביטע רופט

  אויב קיין ענטפער, ביטע לאזט א מעסעזש
  

  

If you need to go on Yom Tov to the Hospital why shlep far?  
Woodhull Hospital in Williamsburg is welcoming walk-ins! 

Located on Flushing Ave. corner Broadway 
 

 Most friendly staff supper dedicated top OB available 24/7 - any coverage accepted.  
Ask many satisfied Heimisha women who use them year round. L/D is on the 7 Floor 

For more info call 718-387-8523 

  

 
  

175 Hewes St. 

Mann 
718-702-4306 



 

 

  

  

  

  

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 
Tiferes Mordechai seeking 1:1 paras for next year. Email resume to office@tiferesmordechai.com or call 718-452-1300 

C&G Children’s Tights - Located on 153 Rutledge bet. Lee & Bedford.    Today Sunday come anytime. 347-578-5604 

Insurance office in Williamsburg looking to hire a P/T telemarketer. Great potential for the right candidate. 646-653-2270 

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. 

Just in for Pesach beautiful imported lace tablecloths for great price. Call 347-587-9049 

FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message. 

Looking for a secretary for a full-time responsible position in Williamsburg, located in the Spencer suite offices. 646-450-2161 

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. 

Rita’s Elegance - New Location 18 Heyward 2nd floor - Treat Yourself With a Relaxing Experience - 929-276-3060 



 

 

 

 

 מעלדונג פון
מרת קויפמאן  

 קעמפ 
 מחנה החדש

  12מיר ווילן מודיע זיין פאר קלאס 
 אז אפליקאציע און אינטערוויוס וועט בעזהשי"ת פארקומען 

  .Harrison Ave 177 יום ב' קדושים ר"ח אייר אין בנין בית רחל החדש 
 

 מען וועט מודיע זיין די פונקטליכע צייט

  

  

 
  

  

  

  

  718-596-7501געטראפן א זילבערנע קייטל מיט א נאמען פארנט פון כתר ריזל רופט  - השבת אבידה 

  347-752-0509פארלוירן א קעמערע אין א רויטע קעיס רופט   - השבת אבידה 

טעג לע"נ ר' אלימלך ולע"נ ר' מנחם מענדל ב"ר יוסף און געזען א גרויסע ישועה און צוגעזאגט מפרסם צו זיין 40געגעבן צדקה געצונדן לעכט און   

  347-232-2638מיר פיקן אויף ביבער היטן און *ברענגן עס צוריק ווי ניי* רופט 

Table Pads - Glass Tops - Plastic Slip Covers. EMPIRE  917-364-4023 

 718-963-0613שטאנד (כמעט ניי) רופט וטע צון זייער א גידזש אידאבל קער mountain buggyצו פארקויפו א 

 347-988-2740פאר א היימישע סקול.  4:00ביז  3:00ן א נאכמיטאג באס רוט פון והגעזוכט איינער וואס זאל ט

 718-675-6722רופט ר. לייזער  ,ווילסאן/קענט 5:00ביז  9:00עוועילעבל פון פריוואטע פלעיגרופ האט א ליידיגע סלאט 

Surgical Stockings    און אלע ערליי supporters   ,אינשורענס Free Delivery  :718-388-4161, פעקס:  718-254-0017, רופט   

 718-687-0986רופט:  Carpentry -פלאמבינג  - עלעקטריק   - פראפעשענאל הענדימאן 

 The Tichel Place     917-405-8239  ביינאכט 10:00אריינגעקומען  הערליכע שיינע נייע  טיכלעך פאר מחותנ'סטע און כלות  מיר זענען אפן ביז  

  347-526-4486א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים (נישט זומער שבתים) שיקט א טעקסט צו  -סוואן לעיק 

  917-589-0658פאר האלסעיל פרייז.   Canadaפון  Viledo Oskar broomsעס איז יעצט דא צו באקומען די באוויסטע 

 

Great Deals on Sofas to be 
delivered L'Kovod Pesach! 


