.

זמנים:

דינסטאג כי תבא

שקיעה7:01 :
צאת הכוכבים8:14 :

י''ז אלול תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Sep.. 17, ‘19

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

®ö³ìí ð

וועטער
היינט77°-60° :
מארגן70°-55° :

®íñ×í ð

a ó−×îð−¾ a

הרב יצחק שלמה לעוו שליט"א )לייטנער(
החתן :נפתלי הערש ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

הרב יעקב יצחק טייטלבוים שליט"א )מאנן(
הכלה :זעלדא תחי'  -וומס"ב

ר' יוסף מענדל האס ע"ה )רובינשטיין(
החתן :שלמה אליעזר ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' ישראל אהרן ווייס הי"ו )ווערצבערגער(
הכלה :מירל תחי'  -וומס"ב

ר' דוד אונגאר הי"ו )וויינשטאק(
החתן :מנחם ני"ו  -ק"י

ëî¬ ñïô

ר' משה שמואל ניימאן הי"ו )סאנדער(
הכלה :פערל מאטל תחי'  -ק"י

®ö³ìí ð

a ó−êò³ a

פרדס יואל

ר' ישראל שלום שווארטץ הי''ו
החתן :ישעי' ני"ו ) -שלעזינגער(

®ö³ìí ð

®íñ×í ð

ר' אברהם יושע קליין הי''ו
הכלה :רחל פיגא תחי' ) -טענעבוים(

 125העיווארד

a ³îòî³ì a

ר' שלמה הערש ראזענפעלד הי''ו
החתן :אביגדור שלום שמואל ני"ו ) -פעקעטע(

אימפעריאל

ר' אברהם יקותיאל פרנס הי''ו
החתן :יואל ני"ו  ) -פעקעטע (

®íñ×í ð
ר' יואל מאליק הי''ו
הכלה :שרה תחי' ) -זילבערשטיין(

הרה"ג חיים אברהם זילבער

ויואל משה

הכלה :ניסל תחי'  ) -הוס (

ר' יצחק בער וואלנער הי''ו
החתן :יואל מאיר ני"ו ) -טייטלבוים(

כתר ריזל

ר' יצחק משה זיכערמאן הי''ו
הכלה :רבקה תחי' ) -שטראלי(

ר' אביגדור פיש הי''ו
החתן :יואל ני"ו ) -פריינד(

פרדס פיגא

ר' מאיר פריעדמאן הי''ו
הכלה :יוטל תחי' ) -מאשקאוויטש(

ר' יהוסף שווארטץ הי''ו
החתן :יודא לייב ני"ו ) -פריעד(

פרדס צבי

הכלה :רחל תחי' ) -ווידער(

ר' אברהם יוסף קאהן הי''ו
החתן :ישראל ני"ו ) -טייטלבוים(

קאנטינענטאל

ר' משה יחזקי' ווייס הי''ו
הכלה :בילא בלומא תחי' ) -לערנער(

ר' משה אייזדארפער הי''ו
החתן :יואל ני"ו ) -פליישמאן(

לעגעסי – ב''פ
1275 36th St

ר' שמעון נאה הי''ו
הכלה :חי' ליבא תחי' ) -זיגעלמאן(

הרב מענדל טייטלבוים

הי''ו

הי''ו

תפארת רבקה  -ב"פ

החתן :מרדכי ני"ו ) -ווייס(

1257 38 St

ר' הערשל יאזשעף הי''ו
הכלה :מאטל תחי' ) -לעפקאוויטש(

ר' משה לויפער הי''ו
החתן :אהרן ני"ו ) -פאללאק(

עטרת חי' שרה-מאנסי

ר' שלמה אליעזר בראווער הי''ו
הכלה :יהודות רבקה תחי' ) -היימאן(

ר' שלום יוסף מנחם לעווינגער

הי''ו

106 S Madison Ave

The Tichel Place
Beautiful new
color & white
טיכלעך און שירצלעך
לכבוד יו"ט

will be in

ששון ושמחה

TODAY
11:00-8:00

Attention 12th Graders
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

Sunday program for children with
developmental delays is looking for staff.
Great opportunity for future job.
Sundays 10:30-3:00
Please call. 347-351-4122 and leave message.

דערפאר איז די תורה
,''מבטיח ''למען יאריכין ימיך
דיינע טעג וועלן לענגער ווערן
ממילא וועסטו האבן מער צייט
.– פאר דיינע געברויכן אויך
()ר' לייבעלע אייגער זי''ע

 פונקט ביי די מצוה,דעריבער...
פון כיבוד אב ואם האט די תורה
– געשריבן די שכר דערפון
 ווייל אויב א,אריכות ימים
מענטש וועט טראכטן ''ווי קען
איך זיין פארנומען מיט'ן זיך
 איך,אפגעבן מיט מיינע עלטערן
קום דאך קוים אן מיט מיין
...''אייגענע באדערפענישן

ODA Williamsburg is looking for a F/T Bookkeeper. Great pay and benefits. email resume: jobs@odanys.org

Learn to apply your own makeup the right way by certified MUA @blimy_tabak 347-452-5084
Special by Photography By Zissy! Package includes 20 edited photos at your location choice $125. 917-588-6705
Looking for an experienced secretary with computer skills in a 1 girl office in new Willi. 3 times a week from 10:00-6:00 Call 347-699-6320 L.M.
.מ. ל646-830-9776  גוט באצאלט, אפאר מאל א וואך10:00 - 7:00  קינדער העלפן אויסרישן די קינדער צופרי פון3 מיר זוכן א היימישע הארציגע פרוי אריינצוגיין אין א שטוב מיט
Eis Laasois Preschool: Looking for woman to be responsible for purchasing, basic IT troubleshooting, and oversee
facility maintenance. Must be computer literate. Some flexibility on hours. Please call 718-303-9400 Ext 467
Eis Laasois is looking to hire FT assistant teachers. Call 718-303-9400 x 401 or email resume to: pfreidman@eislaasois.org.
School is in need for a cook Monday-Thursday 8AM-12:30PM please leave message 347-528-0555
Yeled v’Yalda: Female para position opening. Hours Available: 1-4 . 718-858-0070 ex 8152
Looking for an e-commerce buyer to join our team experience preferred. Call/text 347-436-5586
Busy real estate office in Wmsbg seeking bookkeeper (female) experience and skilled a must Email resume to info@numiacq.com
Fidelity Payment Services - full time office positions. Candidates should possess computer skills and
have a strong attention to detail. Excellent starting salary, insurance available. Call: 718-782-2823 x517
Looking to hire a saleslady for a busy clothing store must be available for afternoons and Sundays. Please call 347-413-4157
Attention 12th graders: Special opportunity! ALL DATA interviewing part time qualified workers in Heimishe, pleasant environment. Call 718-302-1800 ext. 211
Seeking com hab worker for high functioning 13-year old boy, after-school hours 3-4 times a week and Sundays. Please call 718-387-8400 x 135
Looking for teachers to work with children with special needs in the afternoon. For more info please call 718-302-3333 ext. 5230
Are you seminary girl or 12th grader who has off on Sundays and looking to work with little children with special needs? Please call 718-302-3333 Ext 5230
Seeking 1:1 instructors for after school program In Tiferes Mordechai school in Wmsbg Monday-Thursday 3-4:30. Please Contact 718-452-1300
Tiferes Mordechai school in Wmsbg is seeking 1:1 paras for upcoming school year. email resume to office@tiferesmordechai.com or call 718-452-1300
United Academy Early Head Start is seeking Floaters. Great Pay! Call: 718-387-8837 x 205 L.M. Email: sgreenfeld@unitedacademyny.org
Medical Billing office is looking to hire f/t employees .Great potential for growth. Please call 718-872-9254

Be the HONEY!
לשנה טובה ומתוקה

Walk-ins welcome

347-693-8117  רופטfabric 3 seater couch  אוועקצוגעבן א-לשם מצוה
914-299-1740  גוט פאר ענגליש טיטשערס. ביי אייך אדער ביי מיר אינדערהיים12:00  פארמיטאג אדער נאכמיטאג פון.עקספיריענסד בעיביסיטער עוועיל
305# 718-596-6765  רופט3:25  רוטPRE 1 A עס ווערט געזוכט א באס טיטשער פאר א
347-457-9917 : רופט.performances פראפעסיאנאלע מוזיק פאר אלע אייערע סקול
 אלע סייזעס646-565-8021 , יעצט דא צו באקומען פאר גאר ביליגע פרייזןChandeliers הערליכע דיינונג רום
347-623-2529 צו פארדינגען א פרויען זיץ אין ביהמ"ד קיט"ל ראדני דרום זייט ערשטע סעקשאן רופט
347-668-3591/718-797-0450  צו פארדינגען פאר ר"ה און יוכ"פ, האטעל סטייל, בעדרום פורנישד דירה מיט אלע באקוועמליכקייטן3  א הערליכע- וומס"ב
347-693-1938 : ביטע רופט. געזוכט צו דינגען א קליינע דירה מיט א סוכה פאר יו"ט סוכות- וומס"ב
347-524-4130  ביטע רופט. אין ניי וומס"ב געגנט, בעדרום דירה נישט קיין בעיסמענט מיט א פארטש2  געזוכט א- וומס"ב
845-263-6917/845-570-7523  רופטwest central area , בעדרום דירה פאר גאנץ חודש תשרי מיט פארטש פאר א סוכה5  צו פארדינגען א גרויסע נייע- מאנסי
718-669-2353 :רופט. אינמיטן וואך/ הייזער פאר שבתיםluxury  הערליכע גרויסע- Green Hills Estates
.fringes מיר טוען פראפעשענאל.Craftviti & Tip Top  ביי. אויך עוועילString Attached 718-909-0768  ביי. עוועיל, זיידען100%  געהעריגע און,yarn בעסטע גארטל
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings

