:זמנים

מאנטאג במדבר

8:21 :שקיעה
9:34 :צאת הכוכבים

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

וועטער
70°-53° :היינט
71°-61° :מארגן
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(ר' וואלף פריעד הי"ו )שווארץ
 וומס"ב- ' מלכה בלומא תחי:הכלה
(ישראל קארפען הי"ו )גרינבערגער
 חנה תחי' – ב''פ:הכלה

ר' אברהם
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(ר' מאיר יעקב טייטלבוים הי"ו )פילאפף
 וומס"ב-  יוסף זונדל ני"ו:החתן

ëî¬ ñïô

(דוב איצקאוויטש הי"ו )פראממער
 וומס"ב-  שמשון ני"ו:החתן

ëî¬ ñïô

(ר' שלמה הערש פישער הי"ו )דרוממער
 ק"י- ' נחמה תחי:הכלה

הי''ו

.

כ''ט אייר תשע''ט לפ"ק
Jun. 3, ‘19 ולמספרם

(ר' יעקב יוסף גלויבער הי"ו )שרייבער
 ק"י-  אהרן שמואל ני"ו:החתן

ëî¬ ñïô
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נזר יהודה

הרה"ג אברהם רוקח הי''ו
( )ראזענבערגער- ' רבקה תחי:הכלה

 בעדפארד590

ר' משה בצלאל שטיינמעטץ

פרדס משה

הי''ו

ö³ìí ð®

הרה"ג אפרים אהרן טייטלבוים
( )טויב-  אלחנן חיים ני"ו:החתן

ר' אשר אנטשיל גליק הי''ו
( )זעליג-  יוסף יוחנן ני"ו:החתן

 העיווארד125

( )לעבאוויטש- ' הינדל תחי:הכלה

ר' שלמה

!דערמאנונג
( )ער''ח סיון.צו זאגן היינט די תפילה פון של''ה הקדוש

Experienced cook available to cook in the comfort of your home. For more info. please call: 646-397-1185

Piano lessons for girls 347-675-9383
Experienced devoted babysitter has now a few full time slots available. Flushing area, Call 917-246-8800
Book your photography appointment get $30 off! Valid till 6/30. Hindys Photography-347-263-2570
For rent: freshly painted 1 bedroom furnished apt. With porch, elevator building. Please call: 917-204-4887

 ק"י- Beautiful brand new suite with small kitchen to rent on Karlsburg Rd. (Close to Aishes Chayil) for weekdays . שבתים & ימים טובים845-662-4858

1 נאך
טאג

Be a PRETTY FLOWER this !!שבועות
Walk-ins Welcome

"De Kinderlech" Play Group
summer registration now open
for all locations,

וויכטיגע מעלדונג פון

חדר וועלט פלעי גרופ פרי נורסערי
מיר ווילן אייך לאזן וויסן אז מיר מאכן יעצט א

גרויסע ספעשל

Call:
347-581-9657 / 917-763-2178

פון ר"ח סיון ביז קאנטרי
917-225-4893 רופט

Heimishe Daycare

Early Head Start Program

looking for energetic teacher for
the next September, option of BA
study plan.

Please call: 347-496-7327
Fresh Flowers

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

Fantastic Local Preschool

Beautiful arrangements & Ready vases

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

For phone orders please call 718-388-4240

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

We offer beautiful Ready Bouquets
as well as a full variety of loose flowers!

מיר וועלן זיין אפען דאנערשטאג און פרייטאג ערב שבועות
213 Lee Ave ביי ששון ושמחה

Ingredients:
9 cups flour
1 ½ cups sugar
2 oz. yeast –diluted in
2 cups warm milk
1 lb. butter
2 vanilla sugar
2 egg yolks
Pinch of salt
Filling:
1 small sour cream
1 cup cocoa
2 cups sugar

.è−−¬ −ð ½−îê ¬îè ¬¼òš
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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

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
Multi girl office is looking for a full time detail oriented secretary for a multi task position. Call 631-861-4023 lv msg

Hamaspik is seeking a F/T female secretary in
Williamsburg, highly motivated, organized, multi-task, great
phone & computer skills. Email: sross@hamaspikkings.org
Looking to hire a full time secretary -family worker. Starting from mid-summer. Call 718-596-3932 ext. 106 l.m.
Multi girl office looking for a full time experienced bookkeeper 845-640-1628. lv msg with details.
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.
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

!!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
Exciting position open in very Heimishe office in Wmsbg for talented candidate. Great pay & benefits. 718-387-8181 x 113.
“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

השבת אבידה  -געטראפן די וואך פרייטאג א נייע  bath robeנאך אין די  packageאויף לארימער .רופט718-384-7437 :
 - TONIGHTגעציילטע פלעצער פארבליבן ביי די  347-675-5678 Breakfast Presentation Courseל.מ.
 2געשמאקע העד קאונסלערס געזוכט פאר א גרויסע דעי קעמפ אין א היימישע סביבה אין סוואן לעיק באצאלט שיין ביטע רופט 718-237-2747 718-852-2517
עס עפנט זיך אויף א פלעי גרופ ביי מורטל מארסי געציילטע סלאטס עוועיל .פון נאכן זומער רופט 347-699-2033
קינדערלאנד פלעי גרופ בעדפארד מארטן האט נאך עטליכע סלאטס עוועיל .פארן זומער רופט 646-883-2346
 Gluten Free wafer cake & carrot cheese muffinלכבוד יו"ט ,רופט 347-793-4057
עס איז דא צו באקומען א קליינע שיפמענט פון די וואונדערליכע קלארע קריעם ביי סופרים העלט
 CPR Coursesדורך א היימישע פרוי דא אין וויליאמסבורג ,פאר פריוואט און גרופס .א .שנעבאלג ) 347-779-7021דורך (American Red Cross
א ברענד נייע  12פעסענזשער ווען גרייט פאר אלע ערליי טריפס ווי אויך צו די קעטסקילס אלע שעות ספעשל פרייזן פאר גרופס ריסענעבאל פרייז early booking for the country 646-972-3357
א שומר שבת פרוי )רעדט אידיש( זוכט ארבעט )מיט עלטערע פרוי אדער בעיביסיטינג וכדו'( ביטע רופט 646-266-1421 :רעפ .עוועיל.
עקספיריענסד געטרייע בעיביסיטער וויליג צו נעמען אייער קינד דורכ'ן טאג - ,ביז  12:00ביינאכט  -אויך פאר'ן וואך .בעדפארד/ווילסאן718-594-7415 .
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersאינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקס718-388-4161 :
שענערע טישטוכער צו פארדינגען ,גרויסע אויסוואל ,פריינדליכע סערוויס ,רופט שלעזינגער 718-384-1080
מיר פיקסן  hand knittedאון  crochetגארטלעך &  - .make Professional Fringesאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  .knit & crochetרופט917-414-3281 :
ווילט איר א ישועה פאר  Stress, ADHD, OCDשוואכקייט  Emotional /און פיזישע פראבלעמען נאטירליכע טראפן 347-546-2918
האטס הנאה פון אייער קינד'ס גע'קראזעלט'ע פאות ,רופט :פ .שיק  718-599-7302פאר א perm
וומס"ב  -א הערליכע לעכטיגע  3בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען אויף שבועות בעסטע געגנט רופט 347-668-3591
מאנטיסעלא  -געווארן עוועיל .צוויי  2בעדרום באנג .אין א היימישע קאנטרי ,מנין ,מקוה אויפ'ן פלאץ ,רופט/טעקסט 845-397-7311
וואודבורן  1 -שיינע באנגעלאו צו פארדינגען פאר די ערשטע העלפט זומער -ביטע רופט347-938-5349 :
סט .פאלסבורג  -א גרויסע  7בעדרום הויז צו פארדינגען אויף שבועות ,מ'קען צוטיילן פאר  3דירות ,אויך עוועיל .פאר די צווייטע האלב זומער917-940-2310 .
בלומינגראוו  -הערליכע פריוואטע הויז אויף  6עיקער )נישט אין די אידישע געגנט( מיט  4בעדרומס צו פארדינגען פאר שבתים  -טאג  -וואך347-651-1858 .
סוואן לעיק  -א שיינע  4בעדרום הויז מיט  8בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( אויך פאר שבועות ,שיקט א טעקסט צו 347-526-4486
א היימישע דעי-קעמפ זוכט טויגליכע  8ביז  10קלאס מיידלעך פאר א פרי-סקול העד קאונסלער און א אסיסטענט קאונסלער פאר די ערשטע העלפט זומער 347-263-4282
געזוכט  2מיידלעך צו זיין קאונסלערס אין א דעי-קעמפ אין מאנטעסעלאו פאר גוט באצאלט רופט 929-441-1569
א בעביסטונג זוכט א בעיביסיטער פון נאכן זומער פון  9:00ביז  4:00רופט 201-870-1356
פרי סקול דעי קעמפ אין וויליאמסבורג זוכט א פרי נורסערי קאונסלער פאר '1טע העלפט אדער א גאנץ זומער718-675-6893 .
א דעי-קעמפ אין וויליאמסבורג זוכט פאר א פרי-נורסערי טיטשער .רופט 347-309-5153
געזוכט א ווייבל פאר א דעי-קעמפ טיטשער ,באנג + .גוט באצאלט .רופט347-457-6044 :
עס ווערט געזוכט א מיידל העד קאונסלערס אין ווייט לעיק טרענס .צוגעשטעלט גוט באצאלט .ביטע רופט  917-583-2715ל.מ.
עס ווערט געזוכט א העלפער פאר נורסערי  -קינדערגארטן פארן זומער דא אין שטאט ,ביטע לאזט א מעסעדזש אויף .252-512-0680
געזוכט העד קאונסלערס פאר זשערסי סיטי דעי קעמפ .גוט באצאלט ,טראנס .צוגעשטעלט 718-283-4487 .לאזט קלארע מעסעדזש.
פרי-סקול דעי קעמפ דא אין שטאט נעמט יעצט אן קאונסלערס 718-757-0163
עס ווערט געזוכט לעבעדיגע קאונסלערס פאר א היימישע דעי-קעמפ אין מאנטיסעלאו וויליג צו צושטעלן טראנספארטאציע רופט 347-957-0670
Professional office looking to hire a high quality worker - graduate preferred, starting pay $650 Call: 347-618-9040 l.m.
עלפיין עיקערס זוכט פרי סקול קאונסלערס און טיטשערס Transp. Provided ,רופט 718-438-3685
פרי-סקול דעי קעמפ דא אין שטאט נעמט יעצט אן קאונסלערס ,געשמאקע לעבעדיגע אטמאספער .רופט718-702-9348 :

