:זמנים

'מאנטאג אחרי א

7:34 :שקיעה
8:47 :צאת הכוכבים

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

וועטער
63°-43° :היינט
65°-48° :מארגן

íñ×í ð®
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(הרב דוד וויזעל הי"ו )קעסטענבוים
 מאנסי- ' חנה תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(הרב חיים ראלניצקי הי"ו )מאשקאוויטש
 וומס"ב-  שמואל זאנוויל ני"ו:החתן

(ר' נחמי' הערשקאוויטש הי"ו )ווייסמאן
 וומס"ב- ' רבקה תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(ר' משה יצחק פריעדמאן הי"ו )פילאף
 וומס"ב-  יחזקאל שרגא ני"ו:החתן

(ר' יואל פריעד הי"ו )פרענקל
 וומס"ב- ' רבקה תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(ר' דוד אבערלאנדער הי"ו )היימאן
 וומס"ב-  יודא ני"ו:החתן

(ר' מאיר ראזענפעלד הי"ו )ווידער
 וומס"ב- ' ריזל תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(ר' דוד מעהרינג הי"ו )ניימאן
 וומס"ב-  נחום ני"ו:החתן

(ר' פישל צייגערמאן הי"ו )מעהרינג
 וומס"ב- ' יוטא רחל תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(ר' חיים מענדל קיש הי"ו )קאהן
 וומס"ב-  אברהם יצחק ני"ו:החתן

ëî¬ ñïô

(ר' זאב סטערלינג הי"ו )ברענער
 ב"פ-  חנוך ני"ו:החתן

ëî¬ ñïô

(ר' יואל פאלקאוויטש הי"ו )טייכמאן
 ק"י-  ישראל מאיר ני"ו:החתן

ëî¬ ñïô

(ר' עקיבא יצחק דייטש הי"ו )טעשער
 לאנדאן-  מענדל ני"ו:החתן

(יערמיאש הי"ו )אבערלאנדער
 ב"פ- ' חנה תחי:הכלה
(הי"ו )ניימאן

ר' יעקב

ר' שמואל הערש עקשטיין

 ק"י- ' בילא תחי:הכלה

(משה פריעדמאן הי"ו )ראזענבערג
 לאנדאן- ' מלכה תחי:הכלה

לע"נ האה"ח רבקה לאה ע"ה
בת ר' ישראל ני"ו פעקעטע

()דרעזנער

ר' חיים

?ווי אזוי קענען מיר ריכטיג מקבל זיין די השפעות פונעם יו"ט
718-705-6788 #1-117  זיידענפעלד.הערט מיט שפאנוג מרת ב

Special

Yom Tov
hours

Open till
175 Hewes St.

.

י' ניסן תשע''ט לפ"ק
April 15 ‘19 ולמספרם

9:00 pm

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

Friedman’s Tours
Taking you to high exposure

Tuesday Chol Hamoed
Limited slots available
To book a slot please call 347-578-0569

Blue Ribbon Robe
187 Hooper - 718-782-9212
מיר זענען אפן
( )ביז מיטוואך7  ביז12 יעדן טאג פון

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

We Clean Carpet and upholstery for Pesach, Up to 20% off. 917-586-0553
Multi girl office is looking for a full time detail oriented secretary for a multi task position. Call 631-861-4023 lv msg
Looking for a responsible, motivated woman to work in the front of a food store. 35 HRS, flexible.
Computer knowledge a plus. 718-782-4323
Just in for Pesach beautiful imported lace tablecloths for great price. Call 347-587-9049
Insurance office in Williamsburg looking to hire a P/T telemarketer. Great potential for the right candidate. 646-653-2270
FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message.
Heimishe office in Williamsburg looking for experienced or graduate, full-time Billing Clerk for immediate hire. Please email jobs@nphny.com.
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
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.

 aדער הייליגער עבודת ישראל
שרייבט אז פסח ביינאכט קען א
איד ענדערן זיין גאנצן מזל צום
גוטן.
 aדער אור החיים הקדוש
שרייבט ,אז א יעדעס יאר פסח
ביינאכט נעמט דער רבונו של
עולם נאכאמאל ארויס די אידן
פון מצרים .די באדייט פון דאס
ווארט "מצרים" מיינט "ענגשאפט
דער
באגרענעצונגען"
און
אייבערשטער נעמט ארויס א
יעדע איד פון זיינע פריוואטע
ווייטאגן וואס שטערן און פיינוגען
דעם מענטש.
)במדבר כג ,כב(,

רוהיגקייט...
עס שטייט אין ספר עבודת בנימין

)פון ר' בנימין ראבינאוויטש זצ''ל(

אן עצה פטור צו ווערן פון כעס:
צו עסן שטאט און גוט צוקייען דאס
עסן,
ער זאגט אז ''ער נעמט אחריות''
אז דער וואס וועט זיך אזוי פירן,
וועט נאך  1מאלצייט שוין שפירן
א פארבעסערונג אינעם לעבן ,און
אויב מ'וועט דאס טוהן פאר איין
וואך וועט מען פטור ווערן 50%
פון די כעס און  2וואכן 75%
א.א.וו.
)דף קי''א(

?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

השבת אבידה  -פארלוירן א גאלדענע  Heart charmמיט א 'ה' איינגעקריצט ,רופט  718-387-7933ל.מ.
רובינפעלדס  279מארסי  -גרויסע אויסוואל לעדערנע מחזורים הגדות פאר חתן כלה מתנות  10%דיסקאונט אויף אלע הערליכע קיטלעך
מיר פיקן אויף ביבער היטן און *ברענגן עס צוריק ווי ניי* רופט 347-232-2638
צו פארקויפן א  Black Chameleonפאר  375$רופט 347-452-7735
ווער עס האט צו פארקויפן/אוועקגעבן א קאך טיש 36x48“ ,ביטע רופט 347-461-5504
געזוכט א  counselorפאר פרי סקול דעי קעמפ אין פאלסבורג פאר צווייטע האלב זומער ,באנגעלאו  +באצאלט .רופט 347-758-2212
איר האט נישט צייט צו גיין צום שערער ,נישט געזארגט ,ער וועט אראפ קומען צו אייך347-585-6671 .

פריוואטע פלעיגרופ האט א ליידיגע סלאט עוועילעבל פון  9:00ביז  5:00ווילסאן/קענט ,רופט ר .לייזער 718-675-6722
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersאינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקס718-388-4161 :
מיר פיקסן  hand knittedאון  crochetגארטלעך &  - .make Professional Fringesאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  .knit & crochetרופט917-414-3281 :
פראפעשענאל הענדימאן  -עלעקטריק  -פלאמבינג  Carpentry -רופט718-687-0986 :
סוואן לעיק  -א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו 347-526-4486

