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 אחרי א'דינסטאג

 תשע''ט לפ"ק ניסן  א''י
 April 16  ‘19 ולמספרם

 זמנים:
 7:35שקיעה: 

 8:48צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718)                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס
 

  

  וועטער
  °64- °47  :היינט

  °62-°48 מארגן:

            ö³ìí ð®a    ó−×îð−¾ a      íñ×í ð® 
  )סענדראוויטשהי"ו ( שמואל גרינבערגער ר'

 )מייזנערהי"ו ( וויזניצער 'אהרן אלי ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו חיים דן: החתן
  ב"פ –תחי'  יוטא בלומאהכלה: 

  )רובינשטיין( הי"ו ייש ווערצבערגערפ ר'
 )גאנץהי"ו ( ץ"הערש אלימלך כ ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו ברוך: החתן

  וומס"ב –תחי'  חי׳ שרההכלה: 
  )וויינבערגערהי"ו ( יוסף דוד ברוין הרב

 )אייזענבערגערהי"ו ( יוחנן ריינער הרב  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו ישראל צבי: החתן
  ב"פ –תחי'  העניאהכלה: 

  )מעזעיהי"ו ( שמעון לעפקאוויטש ר'
 )בלאךהי"ו ( יצחק נחמן שטייף ר'  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו יונה: החתן

  מאנסי –תחי'  אסתרהכלה: 
 )ניימאןהי"ו ( יודא גאנץ הרב

 )אילאוויטשהי"ו ( שלום יושע העשיל בלוםהרב   ëî¬ ñïô  מאנסי – ני"ו ישראל: החתן
  קאשוי –תחי'  פערלהכלה: 

)האסהי"ו ( רולאוויטשטמשה אברהם  ס ר'
 )ניימאןהי"ו ( יחזקאל פארקאש ר'  ëî¬ ñïô  מאנסי – ני"ו מענדל: החתן

  מאנסי –תחי'  מלכההכלה: 
 )קרויסהי"ו ( ישראל גאלד ר'
 )ראזענפעלדהי"ו ( דוד שישא ר'  ëî¬ ñïô  אנטווערפן – ני"ו שמואל זאנוויל: החתן

  ק"י –תחי'  לאה שרה רבקההכלה: 
  )הערמאןהי"ו ( משה צבי גרינפעלד ר'

 )ברייערהי"ו ( בנימין וואזנער ר'  ëî¬ ñïô  לאנדאן – ני"ו אברהם שלמה: החתן
  לאנדאן –תחי' הכלה: 

  

 

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

 ע"הרבקה לאה  האה"חלע"נ 
פעקעטע  בת ר' ישראל ני"ו
)(דרעזנער  

 

Are you a new graduate? looking for a Heimishe and exciting work atmosphere? Simcha Tots Daycare 
is now hiring teachers and teachers' assistants for the summer and next year. Please call 718-596-3632 

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. 

LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 מיר רעדן אידיש 

Heimishe office in Williamsburg looking for experienced or graduate, full-time Billing Clerk for immediate hire. Please email jobs@nphny.com. 

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 

 

 
  

  

  

 



 

 

 

  ,מיר ווילן בעטן אלע אונזערע חשובע קאסטומערס
  אז אזוי ווי די יאר האבן מיר 

  גענצליך אפגעטיילט אונזער פסח סטאר 
  ,פון די חמץ'דיגע 

  )האבן צוגעשטעלט עקסטערע רעדזשיסטערסמיר (
  בעטן מיר יעדן איינעם אבאכט צו געבן און

!נישט אריינברענגען חמץ און די פסח'דיגע סטאר 
 

 

Blue Ribbon Robe 
187 Hooper - 718-782-9212 

 
 מיר זענען אפן 

(ביז מיטוואך) 7ביז  12יעדן טאג פון   

 

Fashion 
 56 Lee Ave.  

 

Beautiful selection now before Yom tov!  
we are open this week 12-9 PM 
 Covered by Esty from 7-10 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 

 

Special 
 Yom Tov 

 hours 

Open till 

9:00 pm

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

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 
  

  

  

  

  

 

  347-831-2395ענוועלאופ מיט געלט אויף פלאשינג עוו. אויב געטראפן רופט  ןפארלוירן א - השבת אבידה 

 929-417-1670מיט געלט ביטע רופט  SD Cardפארלוירן פרייטאג תזריע א  - אבידה השבת 

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

 צוריק נאך יו"ט אי"השטאג און ערב יו"ט קויפמאן'ס בלומען מיר ווילן וואונטשן אלע אונזערע חשובע קאסטומערס א חג כשר ושמח. מיר וועלן זיין פארשפארט דאנער

 347-756-1345געווארן עוועילעבל אולם נזר שבת פרשת וישב תש"פ רופט 

 ביינאכט 10:00צופרי ביז  8:00לי/ראטלידזש פון  S. Brothers Pharmacyפארנט פון לכבוד פסח! ריזיגע אויספארקויף פון מוזיק און מעשיות סידי'ס היינט 

 אין קיט"ל לי גארדענס 7:00ביז  3:30יעדן טאג פון  -מיט עקספיריענס" זמנים לכ' פסח "שערער 

 347-585-6671ער וועט אראפ קומען צו אייך.  ,טרגנישט געזא? איר האט נישט צייט צו גיין צום שערער

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

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

175 Hewes St. 


