.

זמנים:

זונטאג במדבר

שקיעה8:21 :
צאת הכוכבים9:34 :

כ''ח אייר תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Jun. 2, ‘19

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

וועטער
היינט71°-57° :
מארגן69°-53° :
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ר' מענדל ווייס הי"ו )וויינבערגער(
החתן :אהרן הערש ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' חיים הערש גרינפעלד הי"ו )סאנדער(
הכלה :חנה לאה תחי'  -וומס"ב

ר' חיים הערש שטיינבערג הי"ו )איצקאוויטש(
החתן :שמואל יצחק ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' יודא הערשקאוויטש הי"ו )וועבער(
הכלה :פרידא תחי'  -וומס"ב

ר' משה גראס הי"ו )ראפאפארט(
החתן :שמואל יצחק ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' אלימלך פנחס קאהן הי"ו )ניישטיין(
הכלה :חנה תחי'  -ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' שמואל מאיר ניישלאס הי"ו )גראס(
הכלה :אסתר תחי'  -וומס"ב

ר' יושע שמואל ווידער הי"ו )קויפמאן(
החתן :אברהם שמעון ני"ו  -ק"י

ëî¬ ñïô

הרב דוד גרינפעלד הי"ו )זילבערשטיין(
הכלה :גאלדא תחי'  -ק"י

ר' אברהם יעקב חיים ברוין הי"ו )ניימאן(
החתן :שמעון ישעי' ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' דוד גאלדבערגער הי"ו )פאללמאן(
הכלה :חנה לאה תחי'  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' משה אהרן האפפמאנן הי"ו )שאפער(
הכלה :רחל טויבא תחי'  -וומס"ב

ר' משולם

זלמן ליקענבערג הי"ו )פעלבערבוים(
החתן :גרשון ני"ו  -מאנסי

ר' אשר ישעי' זעליג ראזענטאהל

הי"ו )בראך(

החתן :שמואל ני"ו  -וומס"ב

הרב שלום יצחק טויבער הי"ו )ווייס(
החתן :בנציון יושע ני"ו  -ב"פ

ëî¬ ñïô

הרב מאיר נתן פריעדמאן הי"ו )ראזענבוים(
הכלה :זיסל תחי'  -מאנסי

ר' יואל גאלדשטיין הי"ו )טעללער(
החתן :דוד ני"ו  -ק"י

ëî¬ ñïô

ר' אליעזר קליין הי"ו )דרוממער(
הכלה :חנה תחי'  -מאנטריאל

ëî¬ ñïô

ר' חיים הערש ראזענבערג הי"ו )היימאן(
הכלה :שרה רחל תחי'  -ק"י

ëî¬ ñïô

ר' יחזקאל שרגא הירש הי"ו )בראך(
הכלה :פעסיל תחי'  -ק"י

ëî¬ ñïô

הרב ברוך פרץ פילאפף הי"ו )מאיער(
הכלה :בלומא תחי'  -וומס"ב

כ"ק אדמו"ר מ'קארלסבורג הי"ו )בעער(
החתן :ישעי' יואל ני"ו  -מאנטריאל

ëî¬ ñïô

כ"ק אדמו"ר מ'פרימישלאן הי"ו )האראנטשיק(
הכלה :מלכה תחי'  -בני ברק

ר' יואל ראטטער הי"ו )בראנסדארפר(
החתן :שלמה ני"ו  -מאנטשעסטער

ëî¬ ñïô

ר'

יוסף שמואל וואלדמאן

ע"ה )געלב(

החתן :יואל ני"ו  -ק"י

ר' יצחק יעקב כ'ץ הי"ו ) שטערן(
החתן :יושע נחמן ני"ו  -ק"י
הרב אלחנן חיים טייטלבוים הי"ו )אבראהאם(
החתן :משולם זושא ני"ו  -מאנסי

ר' יצחק

יודא משה גוטמאן הי"ו )קרויס(
הכלה :מלכה תחי'  -טאהש

מיר ערווארטן אייך היינט זונטאג צו באגריסן ,ש .כ''ץ )קאפיש רביצין(  481בעדפארד ,פון  1:00ביז 9:00
וויכטיגע פארטי "סאטמאר ביקור חולים  -בני ברק" היינט זונטאג אין נייטרא האלל  535בעדפארד פון  1:00ביז  10:00מיר האפן אייך העפליך צו באגריסן

Brach's

Biggest selection ever on
bed linen $65 range size 33 and 39

Bed & Bath

Huge selection of
beach / bed / hand towels
and much more

517 Park Ave.

Our annual

camp and country

extravaganza

Every other day I hear of someone close to me suffering from...

?בס״ד What can i do to preserve my health
. Call YHS Info line to hear more 718-808-9696בעז״ה Cleansing & Detoxifying is the right prevention

SAMPLE SALE

Today
June 2, 12:00 – 5:00

Simie Friedman
Info 646-565-8021

78 Beaver St.

Early Head Start Program
Hiring a group of responsible
!teachers and assistants
!Great benefits included
718-694-2550 ext. 102

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

וויכטיגע הכנסת כלה פארטי
היינט זונטאג במדבר
קארלסבורג זאל )אויבן( 609 Bedford Ave
לע"נ בעל החסד
הרב ברוך יודא ב"ר משולם זושא שניטצלער ע"ה
øòìöéðù éùèðééø÷ - ïàîééð äðéã - (é"à) éååòì ïéöéáòø
ùèéååàìåøèñ 'éç - ñòâøàô äàì - ãòéøô éöèðàî

Blue Ribbon Robes
718-782-9212

-

187 Hooper

מיר זענען אפן אי"ה

זונטאג און מיטוואך
פון  12:00ביז 7:00

New strong  גארטלyarn, no more tangles no more tears call Strings Attached 718-909-0768 Avail @ Craftviti & Tip Top. We do professional fringes.

Experienced devoted babysitter has now a few full time slots available. Flushing area, Call 917-246-8800
Have your Sheitel washed & set before Yom Tov, also reviving old sheitlech. Call 347-461-6292
Beautiful Kleinfeld gown size 2/4 for sale. Please call: 347-432-2047
Book your photography appointment get $30 off! Valid till 6/30. Hindys Photography-347-263-2570
Book your photo session now and receive a free 8X10. Call Spotlight Photography 347-533-2657
"De Kinderlech" play group summer registration now open for all locations, Call: 347-581-9657 / 917-763-2178
DESIGN LINE - comprehensive graphics course - Photoshop Illustrator InDesign. For more info please call 718-600-9795

 ק"י- Modern studio luxurious suite w/balcony avail. for weekends with or without food in the heart of KY. Call 845-537-8867
Looking to hire a girl for an administrative assistant for a property management office. Please send resume to emhpropertymgmt@gmail.com
Looking to hire a bookkeeper for a property management office. Please send resume to: emhpropertymgmt@gmail.com

Hamaspik is seeking a F/T female secretary in
Williamsburg, highly motivated, organized, multi-task, great
phone & computer skills. Email: sross@hamaspikkings.org
“Achosainu Academy” is looking for mature responsible girl’s 12th grade and up to work as counselors in
our summer camp. For more info please call 718-302-3333 Ext 5201 or email Etaub@hamaspikkings.org
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

Looking for a full time secretary for sales in office next to Williamsburg area. Call 347-305-6749
Looking for someone to do housekeeping July/August 4 days/week 2 hours/day, good pay, leave voicemail/text 347-232-7431
Friendly babysitting place is looking for very devoted worker with experience, fantastic atmosphere, great pay for the right candidate. From 9:30-3:30 718-782-2161
Willi Office seeking an individual with professional phone skills & ability to multi task for a FT position. Great pay. Call 914-510-7584, LM
Early Head Start is hiring a group teacher, 90 credits required! Benefits included! Please call 718-694-2550 ext. 102
Exciting position open in very Heimishe office in Wmsbg for talented candidate. Great pay & benefits. 718-387-8181 x 113.
Join our team selling on Amazon, Walmart, & eBay. F/T Multi girl office in B'klyn Navy Yard (trans. provided). 917-727-7686 LM
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
2 נאך
טעג

718-384-1972  פרויען מאנטאג ער"ח סיון רופט40 פאר א ישועה חוץ לדרך הטבע צו רעזערווירן א פלאץ ביי חלה נעמען
718-384-5654  רופטmahogany wood  לעדעל טשעסט5  אינטש בעט מיט א מעטשינג39  אוועק צו געבן א- לשם מצוה
.מ. ל347-675-5678 breakfast presentation course  געציילטע פלעצער פארבליבן ביי דיLast chance
718-387-2531 .ראטלידזש/ מארסי,א איבערגעגעבענע בעיביסיטער נעמט יעצט אן פאר זומער און פאר קומענדיגע יאר
718-594-7415 .ווילסאן/ בעדפארד. אויך פאר'ן וואך-  ביינאכט12:00  ביז- ,עקספיריענסד געטרייע בעיביסיטער וויליג צו נעמען אייער קינד דורכ'ן טאג
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
. יארן עקספירענס,rlbenefits1@gmail.com 929-297-2002/718-797-4109  רופטhealth insurance/פאר אלע אייערע פוד סטעמפס
Avail. sleep in. 347-512-5991 , שעה טעגליך9 (can share)  טעג3  מינימום.פרייטאג-מיטוואך- מאנטאג/ דאנערשטאג-דינסטאג- זונטאג,קאנטרי קלינינג גוי'טעס
347-651-1858 . וואך-  טאג-  בעדרומס צו פארדינגען פאר שבתים4  עיקער )נישט אין די אידישע געגנט( מיט6  הערליכע פריוואטע הויז אויף- בלומינגראוו
845-397-7311 טעקסט/ רופט, מקוה אויפ'ן פלאץ, מנין, אין א היימישע קאנטרי. בעדרום באנג2  צוויי. געווארן עוועיל- מאנטיסעלא
347-909-2814 , אלע געברויכן אויפ'ן פלאץ, מנינים, מקוה, פאר'ן זומער אין זידיטשוב קאנטרי. עוועיל. בעדרום באנג1  א- מאנטיסעלאו
917-940-2310 . פאר די צווייטע האלב זומער. אויך עוועיל, דירות3  מ'קען צוטיילן פאר, בעדרום הויז צו פארדינגען אויף שבועות7  א גרויסע-  פאלסבורג.סט
917-921-9976  רופט.full baths 3 , בעדרום הויז6  שטאקיגע2  א הערליכע, צו פארקויפן- Maywood Estates/סוואן לעיק
347-526-4486  שיקט א טעקסט צו, בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( אויך פאר שבועות8  בעדרום הויז מיט4  א שיינע- סוואן לעיק
718-757-0163 סקול דעי קעמפ דא אין שטאט נעמט יעצט אן קאונסלערס-פרי
347-957-0670 קעמפ אין מאנטיסעלאו וויליג צו צושטעלן טראנספארטאציע רופט-עס ווערט געזוכט לעבעדיגע קאונסלערס פאר א היימישע דעי
718-675-6893 .'טע העלפט אדער א גאנץ זומער1 פרי סקול דעי קעמפ אין וויליאמסבורג זוכט א פרי נורסערי קאונסלער פאר
. עוועיל. רעפ646-266-1421 :א שומר שבת פרוי )רעדט אידיש( זוכט ארבעט )מיט עלטערע פרוי אדער בעיביסיטינג וכדו'( ביטע רופט
718-237-2747 718-852-2517  געשמאקע העד קאונסלערס געזוכט פאר א גרויסע דעי קעמפ אין א היימישע סביבה אין סוואן לעיק באצאלט שיין ביטע רופט2
718-782-3580  אזייגער4  רופט נאך.'טע קלאס מיידלעך12 'טע11 פרי סקול דעי קעמפ דא אין שטאט זוכט עקספיריענסד טיטשערס ווי אויך
718-438-3685  רופטTransp. Provided ,עלפיין עיקערס זוכט פרי סקול קאונסלערס און טיטשערס
718-702-9348 : רופט. געשמאקע לעבעדיגע אטמאספער,סקול דעי קעמפ דא אין שטאט נעמט יעצט אן קאונסלערס-פרי

