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 האזינו דינסטאג
 לפ"ק אתשפ'' תשרי 'ח

 Sep. 14, ‘21 ולמספרם

 

 

 וועטער
 °81-°73היינט: 

 °88-°71 מארגן:

 

 

 

שדכן                      צד החתן         a a  שידוכים              צד הכלה                  

( שפיצערהי"ו ) מאןמנחם בצלאל גאטעס ר'   
וומס"ב  -ני"ו    בנימיןהחתן:   

( קאהןהי"ו )   יונתן לעפקאוויטש ר'  
וומס"ב   -תחי'   אסתרהכלה:    

יוסף ר' 
  ליכטענשטיין

 וומס״ב 

( ווייסהי"ו )  דוד וועבערר'   
וומס"ב   -ני"ו  עזריאל מאיר החתן:   

( מינץהי"ו ) שלום פסח קארן ר'  
מאנסי   -תחי'  יהודיתהכלה:    

יואל בנימין  ר' 
ב וומס" ווייס  

(שווימער הי"ו ) אןמיואל מרדכי קויפר'   
וומס"ב   -ני"ו  בערישהחתן:   

( דרעזנערהי"ו )  משה כף ר'  
וומס"ב    -תחי'   רחל לאההכלה:    

 מרת באכנער 
שמעלקא  ר' אשת 

 וומס"ב 

( לעפקאוויטשהי"ו ) ק מעזעיאייזיר'   
ב"פ  - ני"ו   מרדכיהחתן:   

( הערמאןהי"ו ) הערשל פליישמאן ר'  
ב"פ  -תחי'  דבורההכלה:    

יודא  ר' 
ב"פ  וויינבערגער  

(גביוףהי"ו ) משה יוסף גאלדפינגער  הרב  
מאנסי  -ני"ו    שמעוןהחתן:   

( לעפקאוויטשהי"ו ) מאיר לעזער ר'  
ב"פ   - תחי'  חנה פיגא הכלה:    

ישעי'  ר' 
ב"פ  טענענבוים  

( וויינגארטןהי"ו ) שמשון שרגא פאגעלר'   
ק"י   -ני"ו   הערש לייבהחתן:   

( גליקהי"ו )  יואל בראך ר'  
ק"י    -תחי'  שינדלהכלה:   

  איתמר מייזליש ר' 
 ק"י 

( 'בראגהי"ו ) יוסף דוד כוואן הרב  
ארגענטינא  - ני"ו   יעקבהחתן:   

( באסולהי"ו )  יואל סעיד ר'  
ארגענטינא   -תחי'   חי' רויזאהכלה:    

הרב קלמן אליעזר  
ווס"ב  סופר  

 
 ~ וויכטיגע מעלדונג פאר יום הקדוש ~

 מיר שיקן ארום אין כמעט אלע גרעסערע בתי מדרשים  

TYLENOL SUPPOSITORIES 
 - מיר בעטן זייער אלע משמשים זאלן ארויסלייגן מודעות סיי ביי די מענער און סיי ביי די פרויען  -

כלל ישראל א גרינגן תענית און א גמר חתימה טובה ושנת גאולה וישועה  מיר וואונטשן פאר  

 

 

20% OFF   
All ready to wear pieces & custom orders  

Today 
Tuesday 10:00 - 3:00 

 

347-461-3616 

78 Beaver St. Brooklyn Ny 11206 

 

 בחיים חייתו פון )סאטמאר( רבי'ן זי"ע  
 פארשטענדליך אז   טאיז געווען פאר יעדן איינעם זעלבס

 מפ איזיוואס איז דא אויף די שטר (seam) רצון קדשו איז אז דער נאט  
  דארטן כדי עס זאל געזעהן ווערן און נישט אז עס זאל ווערן באהאלטן, 

 ( און אזוי איז מען טאקע געגאנגען במשך לאנגע יארן פון אינדרויסן און נישט פון אינעווייניג )ספר חינוך הבנות
 

 היינט שלש עשרה מידות די יארצייט איז – לע"נ הרב החסיד ר' בנימין צבי )הערש( ב"ר דוב בערקאוויטש ז"ל מנהל בית רחל ד'סאטמאר 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מקוה טהרה 

סטראזניץ    

 סאוט סייד 
440 Bedford  

שיינע מקואות וועלן א"ה זיין אפן 2אונזערע   
  11:00 - 9:00דינסטאג נאכט פון 

   1:00ביז  9:00עריו"כ פון 
   גוטע און שנעלע סערוויס

 

ד'נאנאשביהמ"ד אמת ליעקב    
210 Division (bet. Ross/Wilson)  

  – minimal waiting   1:00ביז    9:15ן היינט נאכט פון  וועט אי"ה זיין אפדי מקוה טהרה  

718-384-1969 / 347-525-3917 

קהל בית אשר 

 סאמבאטהעלי

  171 Penn St. 

 וועט זיין אפן -פאר פרויען  -די נייע איבערגעבויטע פראכטפולע מקוה טהרה 
 פונקטליך  12:30ביז  8:30היינט ביינאכט פון  

 פונקטליך  12:30ביז  9:30און עיו"כ צופרי פון 

 ביהמ"ד ראזלא
גערי 133     1:00ביז   8:30די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפן "נאר היינט נאכט" פון    

  ביהמ"ד

   דינוב
 

77 Wallabout St.  

Entrance closest to Bedford 
 

 אונזער פראכטפולע מקוה וועט אי"ה זיין אפן 
און   12:30ביז  8:20היינט נאכט פון    

12:30 ביז 7:45מארגן ערב יוכ"פ צופרי פון   
גמר חתימה טובה    

  ביהמ"ד

 סעליש
 

 בעדפארד קאר, פארק

   12:30ביז  8:15די מקוה טהרה וועט זיין אי"ה אפן היינט  פון 
 שארף, 12:30ביז  9:15עיוכ"פ צופרי פון 

 No waiting           -בעדפארד        808אריינגאנג איז פון 

 מקוה טהרה דקיט"ל 
וויליאמסבורג סט.  135   

גמר וחתימה טובה   8:30און מיטוואך פון   11:45ביז   8:30מיר זענען אפן דינסטאג פון   

 קהל בית יוסף צבי דושינסקיא
ראסס  135 12:30ביז    9:00עריו"כ פון -12:00ביז    8:00היינט נאכט פון  אפן  די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין      

   קהל בית מרדכי ד'קלעסאן 

160 Franklin Ave .   12:30ביז    8:00עריו"כ פון    -12:30ביז    9:00די מקוה טהרה וועט זיין אפן היינט נאכט פון  

 ביהמ"ד  

 דקהל עדת פאיע
מארסי   296    

   12:15ביז  9:00מקוה טהרה וועט זיין אפן היינט נאכט פון  
12:30ביז  8:30און ערב יוה"כ פון   

מקוה טהרת 
 ישעי' אודווארי

 ראטלידזש סט.  216  

  1:00ביז  8:00די הערליכע מקוה וועט זיין אפן היינט נאכט פון 
  1:00ביז  8:30און מארגן עיו"כ צופרי פון 

 מיר פארמאגן צוויי מקואות

 

 

 

27 Lynch 
open tonight 
 10 -11 PM 

Closed Erev Yom Kippur 
White Turban's Tichlech 

and Shirtzelch  

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
A Professional office looking to hire a worker with good communication skills to do targeted sales. Please call 347-618-9040 LM 

Master bedroom furniture for sale due to move. Less than 3 years old. Brand new condition. Great price! 929-292-0140 

Bloomingrove - beautiful house for second days Yom tov with fixed basement , 8 48" beds and 8 blow up beds $1800 845-248-5407 

Dining room table and chairs for sale due to moving. Beautiful condition. Great price. 929-292-0140 

Give a fresh look to your kitchen or bathroom by changing your faucet and other plumbing problems by calling Mr. Plumber 347-435-6693 

Busy multi girl management office in Wmsbg looking to fill a full time customer service position, good phone and communications 

skills required, needs to be responsible able to multi task and solution oriented call 929-341-3564 if no answer L.M 

A Professional office looking to hire a responsible worker to do professional office work. Great pay. Pls  call 646-827-0704 lv msg 

Group Teacher Harrison Daycare Must have BA degree with early childhood credits. Email resume: shaindygreenfeld@gmail.com 

Yeshiva office is looking for administrative part time secretary - should be proficient in 

QbooksWord excel Etc. - experience preferred please fax detailed info 718-434-5112  

Looking to hire graduate in a 1 girl medical supply office call 718-316-7458 

All Data:  Course will be starting October 6, ’2. Last opportunity to join our professional staff Please call 718-744-8845 

A busy office is looking for a full-time, energetic and motivated female employee. Call 347-436-5742 

Seeking girl to work as ABA therapist in Williamsburg. After school hours. Call 929-290-0627 

Multi girl office seeking an employee for a 9:30 to 4:00 position. On site babysitting available. Please call 718-935-9848 Ext. 19440 

RE Appraisal firm in Williamsburg, is looking to hire a bright f/t female employee. Must be responsible and detail 

oriented. Great pay for the right individual. Please call 718-218-7774  and leave a message with your information 

Professional office looking to hire immediate F/T bright, motivated, and responsible girl, with great potential. 929-400-7611 text or LM. 

Looking for a multi-tasking FT secretary in a very busy office. Call 718-812-7325  

Multiple positions available in Real Estate office, graduates welcome. Please call 718-340-3130, if no answer, LM 

Special needs program in Williamsburg is looking for staff. 2-3 times a month for half days and legal holidays! Great pay. Please reach out to 718-302-3333 X 5243 

Attention high school girls: Do you love special needs children? To join our afterschool program please call the Playhouse, 718-302-3333 X 5270 

Hamaspik is seeking a respite worker for a 7-year-old girl, everyday 4-7, and Sundays. 718-387-8400 X 237 

Hamaspik is seeking a respite worker for a 10-year-old boy, for 1-2 hours a week. 718-387-8400 x 237 

Hamaspik is looking for a respite worker for a 7-year-old girl, after school hours. 718-387-8400 X 234 

Hamaspik is seeking a respite worker for a high functioning 9-year-old boy, till the school year begins. 718-387-8400 X 237 



 

 

Early Headstart is hiring full time 
teachers starting now, and after Yom Tov 

90+ credits or diploma required. 

Toddler and Infant teachers and assistants. 
 

(Slots available for the right candidate).  
Please call: (904) 580-7208 and leave a message 

 

Lavender Spa  
 848 Bedford Ave. 

 

      Due to our regular number is not working  
our temporary number is  

718 755 6127 Walk in are welcome    

 

 

 
 

has F/T and P/T positions available, 
 Hours 9:30 - 3:00 and 1:00 - 4:00, 

 EXCELENT PAY!  
Please call 347-581-9657/917-763-2178 

 

 
 

 

 

Hamaspik in Williamsburg is seeking a recreation program coordinator for a group home in the afternoon hours, 2-3 times a week. 917-648-3951 

Hamaspik is looking to hire a female Self Direction Agency Broker for our Williamsburg location, full time position. 

Looking for someone with great interpersonal communication skills, empathetic, ambitious, attentive to details.  

Great opportunity and benefits for the right candidate. Please email your resume to cringel@hamaspikkings.org 
Hamaspik is seeking a F/T female, Fiscal Intermediary Coordinator, highly motivated, organized/detail oriented, 

multitask, great computer skills. Great offer, for the right candidate. Email Resume to Cringel@hamaspikkings.org 

Management office is seeking a secretary Mon – Thurs 10:00am-4:00pm and Friday till noon in Williamsburg, 

general office work, knowledge in quick books, experienced preferred 

Please call 718-218-7090 if no answer please leave a message or email management34s4@gmail.com 

 

 
 347-496-6692בערך צוויי וואכן צוריק אויף וואלאבאוט קאר. בעדפארד   SD card געטראפן א  -השבת אבידה 

   347-930-8903זייט מהנה אייערע מחותנים, עלטערן, אדער זיך אליין מיט א הערליכע שטערן סעט גרייט אויפצוהענגן רופט 

 917-607-4935א שעה רופט   $20געזוכט א מיידל צו בעיביסיטן אפאר שעה יום כיפור, בעדפארד גארדענס געגנט  

 929-454-1604פריזער פאר גוטע פרייז רופט    chestצו פארקויפן א ברענד ניי  

 347-578-4303, רופט געגנטגעזוכט א בעיביסיטער פאר אפאר שעה יוכ"פ גוט באצאלט, מידלטאון  

 ל.מ.   347-585-5934, רופט  3:30ביז   12:30געזוכט א טיטשער פאר א פלעי גרופ נאך סוכות, פון  

 718-757-9769א וואך.    $95א טאג,   $35מיר פארדינגען לעפטאפס מיט אינטערנעט און פילטער פאר  

 929-266-9321ן א גוטע צושטאנד פאר א גוטע פרייז. טעקסט אדער לאזט מעס.  יא  Twin Carriageגעזוכט אפצוקויפן א  

Shaklee special   גרינגערע תענית בעז"ה פאר  אראפ אייער ארדער   15%באקומטShaklee Performance   :718-387-3980רופט 

 917-335-5599א פלעי גרופ זוכט א טויגליכע אסיסטענט גוט באצאלט רופט 

 718-809-4473נ"מ   4:30אסיסטענט פאר א פלעי גרופ, רופט נאך   ןגעזוכט א

 718-431-3986געזוכט א פרוי צו שטיין ביי די קעשיר פון א מקוה טהרה היינט נאכט און מארגן עיוכ"פ, גוט באצאלט, רופט  

 718-564-6050. אדער אנדערע געבורט פראבלעמען? איר קענט מעגליך פארדינען מיליאנען רופט יעקב בראדי  C.Pהאט איר א קינד וואס איז געבוירן מיט  

 #204  718-387-8837פאזיציע עוועילעבל. רופט    ער העריסאן דעיקעיר: טיטש

 917-299-7310פעסענדזשער ווען סערוויס, אויך ספרינטער, לאקאל און ספעשל פאר לאנג דיסטענס    8נייע  פעסענדזשער ווען מיט   15שמחה: נייע  

Surgical Stockings    און אלע ערלייsupporters  ,דורך אינשורענסFree Delivery  :718-388-4161, פעקסט:    718-254-0017, רופט 

 Sweet table party rental 718-797-9338צו דינגען טישן און בענקלעך אויף סוכות רופט   -קעטסקילס  

 

 א גמר חתימה טובה
נערס און גאנץ כלל ישראלליי רעוואונטשן מיר פאר אלע אונזע  


