
. 
מאנטאג שלח

 תשע''ט לפ"ק כ''א סיון
 Jun. 24, ‘19 ולמספרם

 זמנים:
 8:30שקיעה: 

 9:43צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718)                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס
 

  

  וועטער
  °82-°69 : היינט

  °83- °70 מארגן:

  

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a          íñ×í ð®
  )דיימאנדהי"ו (דוד יודא גאלדבערגער ר' 

  וומס"ב -ני"ו  יואל אלטרהחתן: 
ëî¬ ñïô  'סייאגהי"ו (אברהם יושע ווערצבערגער ר( 

  ק"י -תחי'  מריםהכלה: 
  )שרעםהי"ו (יושע אפרים לעווי ר' 

  ק''י –ני"ו  אברהם חיים החתן: 
ëî¬ ñïô  'שרעםהי"ו ( משה דוד ראזענבערג ר( 

  ק''י –תחי'  סימא רחלהכלה: 
  )טייטלבויםהי"ו ( יצחק שלום ירוחם פריעדמאן ר' 

  ק"י - ני"ו  'ימשה ארהחתן: 
ëî¬ ñïô  'פערלהי"ו ( אליקים געציל פרענקל ר( 

  ק"י -תחי'  חוה לאההכלה: 
  )היימאןהי"ו (שמואל לייב פריעד ר' 

  ק"י - ני"ו  ליפאהחתן: 
ëî¬ ñïô  'מארקאוויטשהי"ו ( יעקב הערש פערל ר( 

  ק"י - תחי'  פעסלהכלה: 
  )פאגעלהי"ו ( משה שמואל גריןר' 

  ב''פ –ני"ו  מאירהחתן: 
ëî¬ ñïô  'שפיטצערהי"ו ( לוי יצחק לינדער ר( 

  וומס"ב -תחי'  הינדלהכלה: 
  )ראוויץאההי"ו ( אברהם אביש פאסטן ר' 

  ב"פ -ני"ו  נפתלי צביהחתן: 
ëî¬ ñïô  'כהנאהי"ו ( שלמה צימער ר( 

  אנטווערפן - תחי'  מלכההכלה: 
  )פריינדהי"ו (ל פריעדמאן אושמ ר' 

  ב"פ -ני"ו  מיכאל זאבהחתן: 
ëî¬ ñïô  'פערלשטייןהי"ו ( מנשה כהנא ר( 

  ב"פ -תחי'  דינההכלה: 
  )אונגארהי"ו (הערשל גאטדינער ר' 

  מאנסי -ני"ו  שלום נחהחתן: 
ëî¬ ñïô  'ביללערהי"ו ( משה ווייס (פראממער) ר( 

  וומס"ב -תחי'  לאה אסתרהכלה: 
  )לעפקאוויטשהי"ו (שמואל הירש ר' 

  מאנסי  -ני"ו  שראל חייםיהחתן: 
ëî¬ ñïô  'האכהייזערהי"ו (אברהם שלמה קרומאן  ר( 

  וומס"ב -תחי'  חוה טויבאהכלה: 

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

  הי''ויצחק פאלאטשעק   ר'
  )שטערן( - ני"ו  משההחתן:   

  ב"פ -פרדס זמר 
 1325-38 St.)ראחמיסטריווקא ת"ת( 

  הי''ויעקב דוד ראטה  ר'
  )שפרונג( -תחי'  בתי'הכלה: 

 
 ö³ìí ð®          a    ³îòî³ì a           íñ×í ð®

  הי''ודוד שווימער  ר'
  )לעפקאוויטש( -ני"ו  יעקבהחתן:   

 אימפעריאל
  הי''ו אייזיק שווארטץ ר'

  )ווייס( -תחי'  קילאהכלה: 

  הי''ו אברהם יצחק סטראלאוויטש ר'
  )זופניק( - ני"ו  שמעון משה נחום החתן:   

 ויואל משה
  הי''ו יוסף פאלאטשעק  ר'
  )האניג/וואזנער( - תחי'  מאטל ממלא הכלה: 

  הי''ויואל מערמלשטיין  ר'
  )ראטה( -ני"ו  מענדל משההחתן:  

 כתר ריזל
  הי''ואביגדור דניאל קרויס  ר'

  )ראזענטאהל( -תחי'  סימא רייזלהכלה: 

  הי''ואק  להערש לייב פאל הרב
  )מייזעלס( -ני"ו  יעקב יחזקאלהחתן:   

 פרדס פיגא
  הי''ו אוויטשיפישל איל הרב

  )קויפמאן( - תחי'  שרה יכטהכלה: 

  הי''ויעקב צימערמאן   ר'
  )בוכינגער( -ני"ו  שלמה יודאהחתן:   

 קאנטינענטאל
  הי''ו שלום יערמיאש ר'

  )לאקס( -תחי'  רבקההכלה: 

  הי''וישראל יצחק טעללער  ר'
  )גאלדבערגער( - ני"ו  משההחתן:   

מאנסישרה עטרת חי'
106 S Madison Ave 

  הי''ו ישראל יצחק ראזענצווייג ר'
  )ראזענבערג( - תחי'  חנה לאההכלה: 

  קיין וומס"ב11:30וועט זיין א באס צוריק פון די חתונהעס

  

  

 



 

 

 

 
 

  718 Myrtle Ave (bet. Spencer - Walworth) 
      

6ביז  1דאנערשטאג פון  -זונטאג   

1 week sale! All shoes $5-$10   
All clothing $2-$4  

                                                                                     (some exceptions)  (min $10) 

  

  

Book your photography appointment  
get $30 off! Valid till 6/30 

 
 Hindy’s Photography 

347-263-2570 

 

 

 

 

 

  
Exciting news 

 for all those heading to the mountains  
Our outstanding line of 

 Ready Raw fish - Ready to bake fish - Cooked fish - marinate fish  
Is ready to be delivered Every Wednesday or 

Thursday to your door! 
Please order before 5:00 pm on the day before you want it delivered 

Call: Schwartz Fish market 718-388-2727 

 

739 Bedford Ave. 
718-797-baby 

For All 
Baby & Toddler 

Country 
Needs 

 

Hamaspik is seeking 
 a F/T female Com Hab coordinator 

 in Williamsburg.  
Highly motivated, organized, multi-task, 

 great phone & computer skills. 
 Email: sross@hamaspikkings.org 

 

 
Are you graduating high school? 

Do you love working with children? 
We are hiring for next year!! 

NO teaching experience necessary! 
Great pay, great atmosphere... 

 

Please call 347-943-6353 

 

Great opportunity!  
Heimishe Daycare/Headstart is looking to 

 hire energetic teachers for next September. 
Good environment, Great benefits.  

Study plan available.  
 

Call: 718-596-3632 X106 
 



 

 

Early Head Start Program 
is hiring several responsible 

 teachers and assistants! 
Great environment!  Benefits included! 

 

Please call 
 718-694-2550 ext. 101 

 

Early Head Start Program 
is hiring a Full time 90 credit teacher 

for the upcoming school year. 
Great environment! Benefits included! 

 

Please call 
 718-694-2550 ext. 101 

  

Fallsburg - Laurel Ledge Villas 3 bedrooms, 2 full bath, for 2nd half. $5500. call 845-774-9690 

"De Kinderlech" Play Group summer registration now open for all locations, Call: 347-581-9657 / 917-763-2178 

  646-832-5106רופט  (South side area) בעדרום דירה מיט א דיינונג רום/פארטש 2צו פארדינגען א הערליכע 

$ $975 רעג פרייז $680 דיינעט סעט פאר 975            ִ$ רעג פרייז 680                                          ִצו פארקויפן ברענד נייע מעסטער בעדרום בעטן   
845-217-0964רופט:  $400$ רעג 280רעקליינער    

To sell/rent 3 black & white (harfenes) sister of bride dresses sizes 6-8*10-12*16-18  call 347-266-9197 

Noriko Angelica Wigs! Colors available: Dark chocolate, Medium Brown, Golden Brown and Cappuccino. Pre country special 2 for $150. Please text 718-759-7774 

Heimishe office in Wmsbg looking for bright, motivated FT secretary. Great pay, and great potentials  Call 917-636-3010 

Full time secretary wanted, phone skills a must, young graduate preferred, Call 347-834-4494 

Girls camp in Monticello looking to hire a babysitter from off grounds. Please call 718-435-3924 

All Data: FT position, with great potential, for highly-capable graduate.  Schedule an interview at 718-302-1800 x 211 

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 

Achosainu Academy is looking for mature responsible girls 12th grade and up to work as counselors in our summer camp. 
For more info please call 718-302-3333 Ext 5201. if no answer, leave message, or email Etaub@hamaspikkings.org  

Attentive Behavior Care is seeking female candidates to work with children in a school setting in Williamsburg. Exclusive benefits 
including excellent pay and full training. Email resume to tchristenberry@attentivebehavior.com or call 718.650.6540 x108 

Looking for a full time secretary in an office in Williamsburg, graduate preferred, Please call: 908-230-0857 

Seeking a mature adult to assist a very capable special needs woman during the day in Williamsburg, 
with basic living skills; cooking, shopping etc. If you are interested, please call 718-387-8400 Ext 133 
Seeking a high school graduate to "mentor" a high functioning high school girl in in Chasidish 

camp this summer.  Please call 718-289-0049 or email cgross@hamaspikkings.org

Looking for a full time young graduate worker. Call: 347-232-4041 

Williamsburg EHS Assistant teacher Good pay! Great work environment! gweitman@unitedacademyny.org 718 387 8837 ext 206 

Williamsburg EHS Group teacher Min 90 credits req. Good Pay! Benefits! gweitman@unitedacademyny.org 718 387 8837 ext 206 

F/T position in Williamsburg multi girl office for detail oriented & motivated girl, GREAT PAY. 718-522-1000 ext 3406 LM 

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 

  

  
Are you suffering from, Fluid retention in the Body? Fluid retention in the legs? Dealing with Varicose 

Veins/Swollen Legs? Suffering from Arthritis or InflammationPressoTherapy (Lymph Massage) is B”H  ? 

the solution.  Call now for Appointment/Lectures/Interviews Your Health Success 718-808-9696 



 

 

 

  

Goldberger's Watches 197 Lee Ave   347-452-4554  וואכן ביטע רופט פאר שעות 2פאר די קומענדיגע  

  Long termאויך עוועיל. פאר  347-988-4200, געגנטקינדער) בארום  6זומער (נעמט נאר  ןסלאטס עוועיל. פאר 2איבערגעגעבענע פריוואטע בעיביסיטער האט 

Edith's skin products - 929-214-2314אייטעמס רופט   5ם ו$ ביליגער מינימ5ט ן באקומובאשטעלט אייער ארדער היינט א  

 347-382-0390פרוי נעמט אן צו וואשן אייער אינגל/בחור וועש אין אינגל קעמפ נעפענעק רופט  דא עקספיריענס

  347-668-3591די וואכן. באקוועמליכקייטן, האטעל סטייל,  צו פארדינגען פאר בעדרום פורנישד דירה מיט אלע  3א הערליכע  -וומס"ב 

 347-997-0806שטאק ארויף, בעדפארד/מורטל. רופט/טעקסט  1בעדרום דירה מיט דיינונג רום און פארטש.  2צו פארדינגען א  -וומס"ב 

ל.מ. 718-300-1883. בעדפארד/ראטלידזששטאק ארויף,  2אפלייענסעס פאר חתן כלה,  בעד. דירה מיט 1צו פארדינגען א הערליכע אויפגעפיקסטע  -וומס"ב 

  845-662-1940רומיגע דירה צו פארדינגען פארן זומער/וואך/וויקענד, רופט:  7א  -ק"י 

 347-674-7910/  347-263-7421בעדרום באנגעלאוס עוועילעבל פאר צווייטע האלב זומער אין א היימישע קאלאני.  2און  1עטליכע גאר שיינע  -וואודרידזש 

 718-578-7196בעדרום באנג.  1קאלאני, אויך א  Lou-annבעדרום באנגעלאו מיט לינען צו פארדינגען פאר ערשטע העלפט אין  2א גרויסע שיינע  -וואודרידזש 

 town  - $400 negotiable 718-387-4537 מינוט וואק צו וואדבערן שול און July 4   1לעבל ביז יאיז עווע אובעדרום בענגעל 1א שיינע  - רןווואדב

 347-533-3024מיט עסן רופט  Aug. 12ביז  July 28געווארן עוועילעבל פון  -וואודבורן/נייטרא 

845-214-7701אקעי רופט  8פריוואטע הויז אין די היימישע געגנט צו פארדינגען פאר די יאר און פאר'ן זומער, סעקשאן א הערליכע  - מאנטיסעלאו 

 845-397-7311בעדרום באנג. אין א היימישע קאנטרי, מנין, מקוה אויפ'ן פלאץ, רופט/טעקסט  2געווארן עוועיל. א  - מאנטיסעלאו 

 347-578-3448. רופט A/C Inclגעווארן עוועיל. א באנגעלאו פאר צווייטע האלב זומער אין זייער גוטע קאנדישאן,  - Stauber’sמאנטיסעלאו/

 347-760-5828'טע העלפט זומער. רופט/טעקסט: 2בעדרום באנג. צו פארדינגען פאר  2און א  1א  -מאנטיסעלאו/שטויבער'ס 

 347-696-1805'טע העלפט פאר א גוטע פרייז. רופט 2באנגעלאוס מיט שיינע גראונדס, עוועילעבל פאר בעדרום  2גרויסע צוויי  -סוואן לעיק 

Matty Knopfler's playgroup 347-356-4598ביטע רופט:  ורם,נעמט יעצט אן סלאטס פאר די זומער און אויך פאר שארט ט 

) די מקוה וועט זייט אפן347-598-3418(פאר אנדערע זמנים רופט:  7:00ביז  5:00"שערער מיט עקספיריענס" יעדן טאג אין קיט"ל לי גארדענס פון 

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

  917-414-3281. רופט: knit & crochetאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  - . make Professional Fringes &ך עגארטל crochetאון  hand knittedמיר פיקסן 

347-546-2918און פיזישע פראבלעמען נאטירליכע טראפן   Emotionalשוואכקייט /  Stress, ADHD, OCDווילט איר א ישועה פאר 

   929-4freez1  (929-437-3391)פארט איר אין קאנטרי? פריזער ספעיס רענטעל סערווירט אייך דארט אויך  

 early booking for the country     646-972-3357ספרינטער גרייט פאר אלע ערליי טריפס אויך צו די קעטסקילס אלע שעות ספעשל פרייזן פאר גרופס ריסענעבאל פרייז  12א  ברענד נייע 

  347-645-9923שעה א טאג.  2געזוכט א  פרוי אדער מיידל צו בעיביסיטן צוויי טעג א וואך אין סאוט פאלסבורג. אויך געזוכט א לייף גארד 

  ל.מ. 718-782-3580'טע קלאס מיידלעך. 12'טע און 11סלערס מיט עקספיריענס פאר גוט באצאלט. ווי אויך קעמפ דא אין שטאט זוכט טיטשערס/קאונ- סקול דעי-א היימישע פרי

  347-971-1310/917-909-1288זשאב אין א געשמאקע דעי קעמפ אין מאנטיסעלאו. דקאונסלער און פרי סקול אסיסטענט  First & second gradeגעווארן עוועיל. א 

  347-628-9496עס ווערט געזוכט לעבעדיגע קאונסלערס פאר די ערשטע העלפט זומער אין א היימישע דעי קעמפ רופט 

  347-622-3853געזוכט א ווייבל/מיידל צו בעיביסיטן אין די געגנט פון נועם אלימלך/סופרים. רופט 

  718-309-1341ופט א דעי קעמפ אין וואודרידזש זוכט א נורסערי קינדערגארטן קאונסלער ר

A real estate office is looking for an experience secretary. Call 718-938-0367  

  718-757-0163 סקול דעי קעמפ דא אין שטאט נעמט יעצט אן קאונסלערס-פרי


