.

זמנים:

דינסטאג נשא

שקיעה8:26 :
צאת הכוכבים9:39 :

ח' סיון תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Jun. 11, ‘19

אפיס(718) 384-4190 :
פעקס(718) 384-4631 :
אימעילAds@dvaryoim.com :
וואויס-מעיל(646) 961-3535 :
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וועטער
היינט74°-60° :
מארגן75°-60° :
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הרב שרגא שמואל קאהן הי"ו ) לאנדא(
החתן :בנציון ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' מרדכי פריעדמאן הי"ו ) יאקאבאוויטש(
הכלה :דבורה יטל תחי'  -וומס"ב

ר' חיים מאיר פריעדמאן הי"ו ) שווארטץ (
החתן :יחזקאל ישעי' ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' יוסף פריינד הי"ו )שווארטץ(
הכלה :אסתר תחי'  -וומס"ב

הרב דוד געלדצעהלער הי"ו ) לייפער(
החתן :אפרים אליעזר ני"ו  -ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' לייבוש טייטלבוים הי"ו ) ווייס (
החתן :ישראל אהרן ני"ו  -ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' נפתלי יעקב ווערצבערגער הי"ו ) ביילוש (
הכלה :אסתר לאה תחי'  -ב"פ

ר' נחום שמשון מאיער הי"ו ) לייטנער(
החתן :אלטר ישראל מנחם ני"ו  -מאנסי

ëî¬ ñïô

הרב משה שמואל טענענבוים הי"ו ) פאללאק(
הכלה :מרים רבקה תחי' – ק''י

הרב מנחם בנציון ווארפמאן הי"ו ) ווייס(
החתן :יעקב נחמן ני"ו  -מאנסי

ëî¬ ñïô

ר' נפתלי אייזקאוויטש הי"ו ) לעבאוויטש(
הכלה :ליבא תחי'  -וומס"ב

ר' ישעי' בויער הי"ו )ראזען(
החתן :חיים ראובן ני"ו  -מאנסי

ëî¬ ñïô

ר' אברהם קרויס הי"ו )ראפאפארט(
הכלה :גיטל תחי'  -מאנטריאל

ëî¬ ñïô

ר' שלמה זלמן הורוויץ הי"ו )גראס(
הכלה :הינדא פרומט תחי'  -ק"י

ëî¬ ñïô

ר' שמעון סאמעט הי"ו )פירטה(
הכלה :ריזל נחמהתחי'  -ק"י

ר' יואל

זילבערשטייןהי"ו )מויזקאף(
החתן :משה ני"ו  -ק"י

ר' יושע יעקב שווארטץ הי"ו )ווייס(
החתן :יוסף ני"ו  -ק"י

®ö³ìí ð

ר'

הרב

יצחק אברהם יונגרייז הי"ו ) וואגשאהל(
הכלה :דינא תחי'  -מאנסי

a ³îòî³ì a

הרב יוסף האכהייזער הי''ו
החתן :זאב וואלף ני"ו ) -לעווי(

®íñ×í ð

הרה"ג אהרן אליעזר יואל פאשקעסהי''ו
הכלה :הינדא צירל תחי' ) -גערמאן(

אימפעריאל
היכל הקודש

הרב יואל טייטלבוים הי''ו
הרב יואל ראטה הי''ו
הכלה :פריידא תחי' ) -שמאיע(
החתן :שלמה ני"ו ) -מייזליש(
 27סקיללמאן
אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך
ר' וואלף לאנדא הי''ו
החתן :ישראל חיים ני"ו ) -ראבי(

ויואל משה

ר' יואל שווארטץהי''ו
הכלה :פרידא תחי' ) -גרינפעלד(

כתר ריזל

ר' יצחק לעבאוויטש הי''ו
הכלה :אסתר תחי' ) -הערמאן(

ר' שמאי העכיל הי''ו
החתן :אלי' ני"ו ) -כהן(
ר' ישעי' שטערןהי''ו
החתן :שלום יוסף ני"ו ) -אייזען(

ר' דוד יחזקאל רובינפעלד

פרדס פיגא

הכלה :פערל תחי' ) -רייז(

פרדס צבי

ר' ארי' קליין הי''ו
הכלה :מלכה רחל תחי' ) -פליישמאן(

קאנטינענטאל
תפארת מרדכי

ר' בערל דאסקאל הי''ו
הכלה :גיטל תחי' ) -גלויבער(

הי''ו

החתן :אברהם ני"ו ) -ברוין(

ר' הערשל וויינער הי''ו
החתן :יואל ישעי' ני"ו ) -פישביין(
ר' יצחק שווייד הי''ו
החתן :יוסף שמעון ני"ו ) -אברהאם(

ר' אברהם בערקאוויטש

ר' שלום נפתלי שווימער הי''ו
החתן :חיים יהודה ני"ו ) -פריעדמאן(

ב"פ

עטרת חינקא
ב"פ

הי''ו

ר' יהודה בארמינקא הי''ו
הכלה :דבורה תחי' ) -פישער(
ר' ישעי' דוב פעלדהייםהי''ו
הכלה :נאמי שיינדל תחי' ) -ריגער(

טייערע מחותנ'סטע און כלות האלט איר פאר די חתונה
פארפאסט נישט די געלעגנהייט אויסצוהערן דעם יום החופה שיעור

דורך רביצין ש .פריעדמאן  - 718-705-6788 #1-22דורך מרת ר .לויפער  - 718-705-6788-1 #68מרת ג .גליק #1-24

Early Headstart Center
is looking for responsible
and devoted teachers to join our staff.
Minimum 90 credits required.

Leave message
917-740-7063
טייערע כלה! גרייט זיך צום גרויסן טאג!
ערוועק דיינע בקשות מיט טענער פון געזאנג.
באשטעל היינט די
נייע בארימטע הערליכע כלה CD
"יום קדוש הוא"
718-302-2008 - 347-397-7861

Fantastic Local Preschool
hiring high school graduates
to be assistants...
No experience necessary...will train...

Great pay, good environment
If interested, please call 347-943-6353

Early Headstart Program
is looking for capable teachers
for the upcoming school year.
Minimum high school diploma required.

Leave message
347-450-7023

Have your hair
blown professionally
for your graduation
only $10,
Call 347-300-2936

Yeled V’Yalda
!Immediate opening
Part-time EHS Teacher position currently
available. Great job opportunity! Minimum
60 credits required. Please email

resume to WeCareEHS@yeled.org

For All
Baby & Toddler
739 Bedford Ave.
718-797-baby

Needs

Early Head Start
Program
Hiring a group of responsible
!teachers and assistants
!Great benefits included

...קבלת התורה

אנדערע

עוה''ב פאר אלע
.מצוות ומעשים טובים
?וואס מיינט אפווארטן
:זענען די בעלי מוסר מסביר
מיט
אפ
ווארט
מען
 זי ווייזט ארויס- צופרידנקייט
לערנען איז דאס-אז זיין תורה
 דאס.גרעסטע חשיבות ביי איר
ברענגט אריין מער ווילן צו
.לערנען
דעריבער ווערט דאס גערעכנט
.פאר איהר זכות

עס איז באקאנט דעם מאמר
 ''מיט וואס זענען פרויען:חז''ל
זוכה צו עולם הבא? מיט דעם
וואס זיי טראגן די קינדער צום
לערנען און ווארטן אפ די מאן
ווען ער קומט אהיים פון
.''לערנען
?אזא שארפע מימרא פון חז''ל
האבן דען פרויען נישט קיין
זכותים פון אנדערע מצוות
?ומעשים טובים
ענטפערט אויף דעם ר' יהונתן
 "כדי זוכה צו:אייבשיץ זצ''ל
 דארף מען האבן,זיין צו עוה''ב
 דאס.''עפעס א זכות אין ''תורה
איז אזויווי די ''שליסל'' וואס
עפענט אויף די טויערן פון

Stunning Kleinfeld gown to sell size 2 to 4, Please call 347-247-6870
Office space available most hours of day, geared for Therapist / Kallah Teacher etc. 347-847-8132
2 Bungalows avail. in a nice bungalow colony in Monticello, Heated pool, Minyen & mikvah on premises, Looking for kids ages 8-9 years 718-963-2230 LM
Free Training: 3 Secrets you need for a happy marriage, without changing your husband! 605-313-4102 Access Code: 224455 reference #1
Noriko, Angelica, wigs. Colors avail: Dark Chocolate, Medium Brown, Golden Brown, & Cappuccino. Pre country special 2 for $150 Pls txt 718-759-7774
LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718-258-8080 מיר רעדן אידיש
Heimishe office is looking for a F/T employee for a bookkeeping position (W2). Will train. Please call 347-905-5009 and leave clear detailed message.
Bookkeeper - Full Time - Williamsburg - Accounting degree preferred. Competitive salary and Excellent benefits. email resume: jobs@odanys.org
Looking for a full time Medicaid Coordinator for Nursing Home in Williamsburg.
Will Train. Please email resume to hscher@allurecare.com
F/T position in Williamsburg multi girl office for detail oriented & motivated girl, GREAT PAY. 718-522-1000 ext 3406 LM
Are you a Yiddish teacher looking for an afternoon job working with children with special needs? Call 718-302-3333 x 5230 for more info
Are you a first year teacher just looking for a part time job- only 4 times a month without commitment? Call 718-302-3333 x 5230 for more info
Professional office looking to hire a high quality worker - graduate preferred starting pay $650 Call: 347-618-9040 L.M.
Willi Office seeking an individual with professional phone skills & ability to multi task for a FT position. Great pay. Call 914-510-7584, LM.
Looking to hire a preschool assistant for the summer who will continue on for the school year
2019-2020. Please call 718-802-1613 ext 103 or email resume to jfbethchana@gmail.com
Heimishe office in Williamsburg is looking for a full time secretary, Must be organized, detail oriented, bright, motivated, responsible and Must have
great phone skills. Recent graduate, Immediate Hire,Please leave a clear detailed message with name, number and graduating school at 718-534-0726
United Academy Early Head Start is in need for an Educational Director in its Williamsburg location.
Please email resume to: employment@unitedacademyny.org and reference EHS-Ed Director
Looking for Heimishe great babysitters / CDA bachelor's degree / Certified Teachers, for Heimishe play group in Wmsbg, must be warm & caring. 347-766-3598
Looking for a full time secretary for sales in office next to Williamsburg area. Call 347-305-6749
Heimishe multi girl office is looking for a full time employee (W2). Will train. Please call 347-905-5009 and leave clear detailed message.

Are you a teacher or do you want to be a teacher? Come work with us!!
Our school has a friendly, welcoming and Heimishe environment We offer great pay,
insurance, paid vacation and free travel... If you want to work in the greatest school around,

please call 718-658-3030 or email: jobopportunity11211@gmail.com

Early Head Start is hiring a group teacher, 90 credits required! Benefits included! Please call 718-694-2550 ext. 102
Medical Billing office looking for a bright and motivated individual. Must be organized & detail oriented. Billing Express 718-557-7298

347-461-5561  רופטImperial hall  נאנט צו,איבערגעגעבענע בעיביסיטער עוועילעבל אויף ביינאכט שעות
(American Red Cross  )דורך347-779-7021  שנעבאלג. א. פאר פריוואט און גרופס, דורך א היימישע פרוי דא אין וויליאמסבורגCPR Courses
. עוועיל. רעפ646-266-1421 :א שומר שבת פרוי )רעדט אידיש( זוכט ארבעט )מיט עלטערע פרוי אדער בעיביסיטינג וכדו'( ביטע רופט
718-596-8449 .העיווארד געגנט/ בעדפארד.styling  און חתונהhair cuts פראפעשענאל
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings
.מ. ל718-300-1883 .ראטלידזש/ בעדפארד, שטאק ארויף2 , דירה מיט אפלייענסעס פאר חתן כלה. בעד1  צו פארדינגען א הערליכע אויפגעפיקסטע- וומס"ב
347-696-1805  רופט,'טע העלפט פאר א גוטע פרייז2  בעדרום באנגעלאוס עוועילעבל אין אלכסנדר קאנטרי פאר2  צוויי גרויסע- סוואן לעיק
845-397-7311 טעקסט/ רופט, מקוה אויפ'ן פלאץ, מנין, אין א היימישע קאנטרי. בעדרום באנג2  צוויי. געווארן עוועיל- מאנטיסעלא
347-526-4486  בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו8  בעדרום הויז מיט4  א שיינע- סוואן לעיק
718-702-9348 : רופט. געשמאקע לעבעדיגע אטמאספער,סקול דעי קעמפ דא אין שטאט נעמט יעצט אן קאונסלערס-פרי
929-276-9943 ! געשמאקע אטמאספער.3-5  פאר קלאסן,דעי קעמפ דא אין שטאט נעמט נאך אן קאונסלערס פאר ערשטע האלב זומער
718-757-0163 סקול דעי קעמפ דא אין שטאט נעמט יעצט אן קאונסלערס-פרי

