.
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זונטאג אמור
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ז' אייר תשע''ט לפ"ק
ולמספרם May 11, ‘19

אפיס(718) 384-4190 :
פעקס(718) 384-4631 :
אימעילAds@dvaryoim.com :
וואויס-מעיל(646) 961-3535 :
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וועטער
היינט53°-47° :
מארגן52°-46° :
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ר' שמואל פרענקל הי"ו ) כהן (
החתן :שמעון ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' ראובן פאלאטשעק הי"ו ) פריעד (
הכלה :חנה בילא תחי' – ק''י

ר' פנחס דוד קאליש הי"ו ) פילאף (
החתן :אברהם חיים ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' אהרן לייב מארקאוויטש הי"ו ) שאלאמאן (
הכלה :אסתר מלכה תחי'  -וומס"ב

ר' ברוך הערשקא הי"ו )גרינבוים(
החתן :דוד אברהם ני"ו – וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' יעקב יחזקי' קליין הי"ו )שווארטץ(
הכלה :חנה מירל תחי' – ב"פ

ר' משה מאנדעל הי"ו )גרינבלאט(
החתן :בנימין אליעזר ני"ו – וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' משה ברילל הי"ו )זילבערמאן(
הכלה :יוטל תחי' – וומס"ב

ר' משה מנחם מענצער הי"ו )פעקעטע(
החתן :יוסף ני"ו – וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' מרדכי יושע גראסמאן הי"ו )שטערן(
הכלה :פיגא תחי' – ב"פ

ר' חיים אלי' לאקס הי"ו ) שניצער (
החתן :יעקב שלמה ני"ו  -ב"פ

ëî¬ ñïô

הרב מאיר יודא ראטענבערג הי"ו )שטיין(
החתן :פנחס שלום ני"ו – ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' בנימין משה ווייס הי"ו )קעפעטש(
החתן :אליעזר יוסף ני"ו  -מאנסי

ëî¬ ñïô

ר' אנשיל באבאד הי"ו )איזראלאוויש(
החתן :יצחק דוב ני"ו – מאנסי

ëî¬ ñïô

ר' אברהם שווארטץ הי"ו )גאנדעל(
הכלה :שפרה שרה תחי' – ק"י

ר' נח גערטנער הי"ו ) ריכטער (
החתן :אברהם זאנוויל ני"ו  -מאנסי

ëî¬ ñïô

ר' יעקב לייב שטערן ע''ה ) שלעזינגער (
הכלה :אידל תחי'  -ירושלים

ר' שאול נח ניימאן הי"ו ) פייפער (
החתן :יחזקאל ני"ו – ק''י

ëî¬ ñïô

ר' פסח חיים קרעמער הי"ו ) עקשטיין (
הכלה :יהודית תחי'  -ק''י

הרב מרדכי בצלאל קליין הי"ו ) פריעדמאן (
החתן :ישכר ליפא ני"ו  -לעיקוואד

ëî¬ ñïô

הרב טובי' גליק הי"ו ) לעפקאוויטש (
הכלה :מלכה תחי' – ב''פ

ר' שמחה ישראל משה וויינבערגער הי"ו )מאשקאוויטש(
החתן :ישי' ני"ו  -מאנטריאל

ëî¬ ñïô

ר' ישראל אלימלך ווייסמאן הי"ו ) האלענדער (
הכלה :חנה חי' רויזא תחי' – ק''י

ר' יעקב מרדכי גוטטער הי"ו )שטראם(
החתן :ישראל ני"ו  -לאנדאן

ëî¬ ñïô

ר' שמואל עקיבא שאלאמאן הי"ו )פריינד(
הכלה :חי' פראדל תחי' – ב''פ

®ö³ìí ð

ר'

משה

נפתלי גוטמאן הי"ו ) קאכמאל (
הכלה :לאה תחי'  -ב"פ

הרב נפתלי חיים וואגשאהל הי"ו )גרינפעלד(
הכלה :אסתר תחי' – ב"פ

ר' ישראל

שמחה הכהן פאלאק הי"ו )ראזענבערג(
הכלה :הינדא ריזל תחי'  -וומס"ב
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ר' דוד משה סאלאמאן הי''ו
החתן :יצחק חיים ני"ו  ) -ווערצבערגער (

בעדפארד פאראדייס

ר' דוד פעלבערבוים הי''ו
הכלה :אסתר יענטא תחי'  ) -ווייס (

ר' מענדל מאיר קליין הי''ו
החתן :יוסף זונדל ני"ו ) -קארפען(

Seville Manor

ר' יעקב שווארטץ הי''ו
הכלה :שרה מלכה תחי' ) -שטערן(

5602-11th Ave.

Girls & Women Class only.
!!New great instructors

Lifeguard. CPR. RTE.
Call now 347-770-5051
!Great opportunity
We are currently seeking

Qualified Teachers

to join our wonderful Early Head Start staff.

90 Credits required. Great benefits.
Call: 347-450-7023

Now hiring responsible, committed women to join our CENSORING team, on-site at our Williamsburg
school. Applicants must be available to start immediately and work through September. Call to leave your
DETAILED message, including name, address, phone number & experience at 646-854-9224.
Silverline Precuts......at $249.99..... 39 Lorimer.... Call 387-2358
A daycare is looking for a full time secretary/family worker, starting mid summer. call 718-596-3632 Ext 106.
Heimisha daycare looking for teachers and assistants for summer and September hire. Optional BA study plan. 718-596-3632 Ext 106.
Great Opportunity! Heimish daycare looking for candidates willing to work on a study plan. Call 718-596-3632 Ext 106.
Slot became available in Lefkowitz playgroup on Rutledge starting immediately. 718 522 7247
Willi Office seeking an individual with professional phone skills & ability to multi task for a FT position. Great pay. Call 914-510-7584 LM
Gift store in Williamsburg looking for a young energetic full time worker. Call 718-599-4438
Looking for a young graduate part time worker eventually for full time. Call: 347-232-4041
Great news! Experience babysitter has limited slots available FT/PT babysitting, prime location, walk-in, Lee/Wallabout area. 718-486-3811 (Drop in welcome)
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.
All Data: FT position, with great potential, for highly-capable graduate. Schedule an interview at 718.302.1800 ext. 211

FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message.
Beautiful private spacious accommodation located in Monsey perfect for getaway Shabosim or weekday. 845-352-2189
Insurance office in Williamsburg is looking to hire a p/t telemarketer for afternoon hours. Great potential for the right candidate, Please call 646-653-2270
Office in Williamsburg looking for a full time office worker, graduate preferred. call 347-915-1864
New strong  גארטלyarn, no more tangles no more tears Call Strings Attached 718-909-0768 Avail @ Craftviti & Tip Top. We do professional fringes.

Expediting office looking for a full-time secretary (experience preferred). Basic computer &
QuickBooks knowledge a must. Please contact: 347-662-3242 and leave a message.
Rita’s Elegance - New Location 18 Heyward 2nd floor - Treat Yourself With a Relaxing Experience - 929-276-3060

Heimishe Pre-school seeking
teachers with 90+ credits
and assistants for 2019- 2020 school year.
Call 718-658-3030
or email resume to:
jobopportunity11211@gmail.com

GREAT OPPORTUNITY
IN WILLIAMSBURG
Teacher (90 credits) and assistant jobs available
Great pay, insurance coverage, free transportation
Happy teachers -Happy children

Room to grow.

Please email
goodlearningny@gmail.com

347-971-1310  צוגעשטעלט.געזוכט א פרי סקול אסיסטענט פון די נחלת יעקב געגנט פאר א דעי קעמפ אין מאנטיסעלאו טראנס
.מ. ל718-963-7052 , גוט באצאלט4:00 ביז- 9:30 : שעות, אנגעפאנגן פון זומער, זוכט אן ארבעטער פאר קומענדיגע יארBabysitting א
718-387-1738  רופט. דיוויזשאן געגנט,נייט- אווער, דראפ אין,עקספיריענסד בעיביסיטער נעמט יעצט אן סטעדי

845-274-5090 : רופט. פאלסבורג זוכט לעבעדיגע קאונסלערס פארן זומער. דעי קעמפ אין סHarmony Hills
 און שפארט אייך אויפן וואסער בילPlumbers Pro - 718-986-8007  רופט שוין, אויב האט איר א פלאמבינג ליעק:אכטונג
.מ. ל917-624-7311  רופט. יעריג אינגל אפאר מאל א וואך4 געזוכט א פרוי צו קער נעמען פון א
718-436-9888 .בעדפארד געגנט/ דיוויזשאן.companion  שעה א טאג פאר3 - 2 געזוכט א פרוי צו זיין מיט אן עלטערע פרוי
646-972-3357  פאר מער אינפא רופט.א ברענד נייע ספרינטער מאכט טריפס צו די נעווי יארד יעדע צופרי
perm  פאר א718-599-7302  שיק. פ: רופט,האטס הנאה פון אייער קינד'ס גע'קראזעלט'ע פאות
718-781-8456  רופט.אוועקצוגעבן א מעסטער בעדרום דרעסער און צוויי העד באורדס
. לאזט א דיטעילד מעס347-291-1121  רופט.good phone skills and computer knowledge a must ,געזוכט א פול טיים סעקרעטערי אין וומס"ב אפיס
347-451-0212  רופטViolin עס ווערט געזוכט איינער אויסצולערנען פאר א קינד שפילן א
718-963-3794  רופט. אינטערנעט אינקלודעד,לארימער/ א פרויען אפיס דעסק עוועילעבל אויף מארסי- וומס"ב
347-628-9061 : רופט. א שיינע לופטיגע פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען- וומס"ב
347-526-6879  רופט,וואלאבאוט/ טרופ, בעדרום דירה2  צו פארדינגען א- וומס"ב
917-676-7847  חדשים3 . בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה מיט געהעריגע פענסטערס אויף פענן מינום2  צו פארדינגען א נייע- וומס"ב
718-436-9079/718-851-1524  מנין מקוה אויפן פלאץ, מיט וואשער דרייער, בעדרום באנגעלאוס1  בעדרום און2  צו פארדינגען א- טשערנאוויץ/וואודבורן
646-369-3385 . 'טע האלב זומער2  פאר גאנץ זומער מעגליך פאר2 full bath  באנגעלאו. בעד2  צו פארדינגען א הערליכע שיינע-  מינץ/סוואן לעיק
845-533-2728  רופט. באקומט א אומזיסטע דירה און א שיינע געהאלט. געזוכט א מיטל יעריגע פרוי ארבעטער פאר צוויי שעה יעדע נאכט מלאכת הקודש- זשערסי סיטי
347-909-2814 , אלע געברויכן אויפן פלאץ, מנינים, מקוה, פארן זומער אין זידיטשוב קאנטרי. עוועיל. בעדרום באנג2  און1 - מאנטיסעלאו
347-526-4486  שיקט א טעקסט צו, בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( אויך פאר שבועות8  א שיינע הויז מיט- סוואן לעיק
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings

