.

זמנים:

מיטוואך כי תצא

שקיעה7:11 :
צאת הכוכבים8:24 :

י''א אלול תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Sep. 11, ‘19

אפיס(718) 384-4190 :
פעקס(718) 384-4631 :
אימעילAds@dvaryoim.com :
וואויס-מעיל(646) 961-3535 :
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וועטער
היינט88°-73° : :
מארגן80°-63° :

a ó−×îð−¾ a

ר' חיים לעבאוויטש הי"ו )פיש(
החתן :יצחק ני"ו – וומס"ב

ר' יושע

הערשל ווייכברויט הי"ו )שווארטץ(
החתן :מאיר ני"ו  -מאנסי

ר' שלמה

זלמן לעבאוויטש הי"ו )זעלצער(
החתן :ברוך ני"ו – ק"י

®ö³ìí ð

ëî¬ ñïô

ר' זושא וויינבערג הי"ו )שטארק(
הכלה :שבע תחי' – וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' סנדר ווייכברויט הי"ו )לעווי(
הכלה :גיטל תחי'  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' נתנאל ווערצבערגער הי"ו )גאלדבערגער(
הכלה :הודיא פיגא תחי' – וומס"ב

a ³îòî³ì a

ר' ברוך הערש מאשקאוויטש הי''ו
החתן :יואל אלימלך ני"ו ) -בערקאוויטש(

®íñ×í ð

®íñ×í ð

משה אברהם שאלאמאן

אימפעריאל

הכלה :גיטל תחי' ) -כהן(

ויואל משה

ר' יואל טירנויער הי''ו
הכלה :סימא אסתר תחי' ) -לאנדא(

ר' ארי' לייב זילבערשטיין הי''ו
החתן :שלמה ני"ו ) -ווערצבערגער(

כתר ריזל

ר' שמעון ישראל הורוויץ הי''ו
הכלה :מלכה תחי' ) -פריעדמאן(

הרב יודא מרדכי דייטש הי''ו
החתן :משה ני"ו ) -לעפקאוויטש(

פרדס פיגא

ר' יואל קאהן הי''ו
הכלה :לאה מלכה רבקה תחי' ) -ווייס(

ר' יצחק היללער הי''ו
החתן :יעקב חיים הלל ני"ו ) -זיגעלמאן(

פרדס צבי

ר' נחום דוד שמאיע הי''ו
הכלה :שרה אסתר תחי' ) -סופר(

קאנטינענטאל
אור החיים  -ב''פ

הרב הלל מאשקאוויטש הי''ו
הכלה :עלקא תחי' ) -גוטמאן(

ר' ישראל חיים קרויס הי''ו
החתן :שלמה יחזקאל ני"ו ) -בראווער(

ר' משה גרינפעלד הי''ו
החתן :חיים ני"ו ) -ראטה(

הרה"ג יחיאל מיכל מאסקאוויטש

הי''ו

החתן :יעקב שמעון ני"ו ) -שלאגער(

ר' משה שטוהל הי''ו
החתן :שמשון דוד ני"ו ) -גאלדבערגער(
ר' מאיר יששכר קאהן הי''ו
החתן :יודא ני"ו ) -צימערמאן(

ר'

הרה"ג אלעזר שטיין הי''ו
הכלה :שרה תחי' ) -טווערסקי(

1824 53 St

בית רחל פאראדייס

 -ק"י

7 Israel Zupnik

כינור דוד  -ק"י
18 Getzel Berger

הי''ו

ר' משה יודא גוטמאן הי''ו
הכלה :רחל העניא תחי' ) -פאלאטשעק(
ר' יעקב ווייל הי''ו
הכלה :שרה תחי' ) -ווייס(

צוליב די פארלאנג ,וועט זיין א קורס פאר מענער אין וויליאמסבורג אויף )EFT (Emotional Freedom Technique
וואס איר וועט בעז"ה קענען העלפן זיך און אייערע נאנטע פטור ווערן פון אומבאקוועמע מחשבות און שווערע געפילן.
צו הערן מער אינפארמאציע רופט דעם האטליין .718 841 8400 4#
די קורס וועט פארקומען אי"ה דינסטאג און מיטוואך פרשת כי תבוא.

סאטמאר ביקור חולים
נויטיגט זיך אין מזונות און קאמפאט אן צוקער און
בילקעלעך
ביטע אריינברענגען אין ביקור חולים קאך אויף
132 Ross St
718-387-7749

Lose weight and keep it off
with our personalized plan and 1 on 1 guidance
!!You too can be our next success story
10% discount with mention of ad. Specializing in teens and Adults.

Call Shaindy Steinmetz: 347-742-4810

"De Kinderlech" Play Group
is opening New Location
Hooper Marcy/Harrison.
Extended hours available from 9-4:30

call for all locations:
347-581-9657 or 917-763-2178

דן זיין לכף זכות...
א מענטש קען טראכטן :וואס וועט
מען אויפטוהן מיט'ן דן זיין יענעם
לכף זכות? )דער אייבערשטער ווייסט דאך

סיי ווי אויב יענער האט געטאן שלעכטס(

זאגט אויף דעם דער הייליגער תפארת
שלמה:

א יעדע ווארט פון א איד מאכט א
גרויסן רושם אין הימל .דעריבער
ווען מ'איז דן לכף זכות – דאן אפי'
איינער האט חלילה געטהון א
שלעכטע זאך – איז מען מעורר אז
אין הימל זאל מען אויך זוכן
יענעם'ס זכותים .און אזוי
פון
אים
מען
ראטעוועט
געשטראפט צו ווערן חלילה.
ווי די גמרא דערציילט )חגיגה ט''ו:(:
אליהו הנביא האט געטראפן רבה
און איהם געזאגט אז דער
אייבערשטער לערנט תורה פון אלע
רבנן אויסער פון ר' מאיר ,ווייל

ער האט
געלערנט תורה
פון א נישט -
עהרליכן רבי )אחר(.
האט זיך רבה
אנגערופן:
''ר' מאיר האט דאך
נאר אויסגעקליבן די
גוטע חלקים פון זיין רבי'ן און די
שלעכטע האט ער אוועק
געווארפן'' .איז ארויס א בת קול:
''יעצט זאגט דער אייבערשטער
תורה פון ר' מאיר''.
זעהן מיר פון דעם ,אז כאטש אין
הימל ווייסט מען אלעס ,אבער
ווען א איד אויף ''דער וועלט''
איז מלמד זכות אויף א צווייטן
איד ,איז עס מעורר אין הימל א
לימוד זכות און דורך דעם טוט
מען יענעם ראטעווען פון
שלעכטס חלילה.

)תפארת שלמה פרקי אבות פ''א(

To rent a magnificent sister of the bride maternity dress, size 14, very elegant and classy. 845-421-5221
Synthetic Yom Tov Sale - $25 Off Norico, Shannon (with added hair) and Silverline. Serious inquiries only Text 646-856-2755
Heimishe experienced babysitter / mother’s helper available. call 845-637-5198
Genuine Pearls at wholesale prices. Please call: 347-875-7890
Free Birthing classes during Evening hours. Limited Availability! Call 347-296-8912 First Class starting in September
.99¢ Wonder Store renovation sale everything 50% off 1 week only. cash only 180 Union Ave Brooklyn between Broadway and Union
Call to inquire about an exciting free new program for Expectant Mothers. Limited Availability! Admission on a First Call First Served Basis. 347-296-8912
Best Gartel Yarn! Regular and 100% silk avail. at Strings Attached 718-909-0768 Also avail. at Craftviti & Tip Top. We do professional fringes.

Heimishe organization located 1 block from Satmar high school seeks to hire a talented group of
12th graders, from 1:15-4 to do professional outreach. 718-387-8181 ext 113 L.M.
Medical Billing office is looking to hire f/t employees .Great potential for growth. Please call 718-872-9254
Looking to hire a girl for loan processing some work experience required. Please call 347-415-1649
Looking for a girl to work with physical disabled girl from 5:30-8:30 once or twice a week please call 718-388-8729
Heimishe office is looking for an employee for a bookkeeping position (W2) - graduated preferred. 347-905-5009 LM

A real estate firm is looking to hire a lady/ girl with experience in real estate, mortgages, underwritings and closing preparations. Proficient in basic computer programs a must.
Located in Brooklyn. Great pay. Please email resume to candidateforwaverly@gmail.com
Seeking 1:1 instructors for after school program Monday-Thursday 3-4:30. Please Contact 718-452-1300
Tiferes Mordechai seeking 1:1 paras for upcoming school year. email resume to office@tiferesmordechai.com or call 718-452-1300
Construction office Looking to hire a motivated young graduate. (929) 390-2150. Lv message
Recording Studio Have your song recorded professionally | Guitar Lessons for Women & Girls 347-578-1958
Looking for a very experienced bookkeeper + accounting office work, in Wmsbg (FT flexible) also reg. office girl. Please call 718-744-5088 LM
Multi girl accounting office located in Williamsburg seeking a full-time female employee. Please call 347-746-2740 and leave a detailed message

השבת אבידה -געטראפן זונטאג א דיימאנד פין אויף העיווארד ,רופט 718-486-7390
השבת אבידה  -פארלוירן א  4Gפליפ פאון אויב געטראפן רופט 347-474-8292
ווארימע בעביסיטער איז עוועליבעל פאר  steadyבעיביס ,פון  3:30 - 9:30ראדליטש/בעדפארד עריע ,וואלק אין ,רופט 347-436-5866
 Simchas Hachaim playgroupעפנט צוריק מיט טראנטפארטאציע 3 ,איבערגעגעבענע עקספיריענסד טיטשערס הופער/לי718-388-3229 .
א פרידזש-פריזער געקויפט  18חדשים צוריק ,צו פארקויפן פאר גאר גאר ביליג ,וכל הקודם זכה .ביטע רופט 347-534-6938
געזוכט אן עקספיריענסד סעקרעטערי פאר  ,life insuranceגרייט צו באצאלן שענער ווי  .averageאימעילsecretary4lifeinsurance@gmail.com :
עקספיריענסד בעיביסיטער נעמט אן בעיביסיטינג דיקאלב סקילמאן רופט347-415-7273 :
געציילטע סלאטס פארבליבן אין ) !Playdoh Playgroupמארסי/הופער( small group 347-675-6905/347-528-9339
צו פארקויפן א  stairliftפאר  $900און איינער וועט אייך עס קענען ארויפלייגן .ביטע רופט718-809-6116 / 718-388-4660 :
בעביסיטער עוועילעבל אין די נאכט שעות אין פרדס געגנט נעמט אויך אן דראפ אינ'ס איבערן טאג רופט  347-534-7884ל.מ.
מיר פיקסן  hand knittedאון  crochetגארטלעך &  - .make Professional Fringesאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  .knit & crochetרופט917-414-3281 :
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersאינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקס718-388-4161 :
געזוכט צו דינגען א דירה מיט א סוכה פאר סוכות )מעג זיין א קליינע דירה( רופט 347-546-7877

וומס"ב  -געזוכט צו דינגען א  3בעדרום דירה פון אסרו חג סוכות ביז  October 7ביטע רופט 845-243-1005
וומס"ב  -א שיינע  2בעדרום דירה צו פארדינגען פאר גאנץ חודש תשרי סאוט  9דריגס ,רופט 646-859-9554
מאנסי  -א פריוואטע הויז מיט הערליכע פראפערטי נאנט צו הרב שלעזינגער'ס שול צו פארדינגען פאר די וואך שבת כי תצא845-376-3139 .
ק"י/וומס"ב -געזוכט צו טוישן א דירה אויף יו"ט סוכות פון ק"י צו וומס"ב .ביטע רופט 347-578-4545
לעיקוואוד - Oak & Vine/צו פארדינגען א הערליכע  5בעדרום הויז פאר שבתים  20 - 16בעטן .רופט 917-577-0479
בלומינגבורג  -א הערליכע  3בעדרום דירה צו פארדינגען פאר שבתים .רופט 718-673-1974
מאונטענס  - Getawayשבתים/וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן )מקוה( צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות718-928-5667 ,
עס ווערט געזוכט אן אסיסטענט פאר ערשטע קלאס סיי פאר צופרי און נאכמיטאג שעות ,מוז נישט זיין ביידע צוזאמען .רופט  718-302-7500עקס 1203

