
. 

 

 

 

 זמנים:
 6:50שקיעה: 

 8:03צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס 384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com:  אימעיל
 

   961-3535 (646)מעיל:-וואויס

 

 ב'האזינו  מיטוואך
 לפ"ק א''פתש תשרי 'ה

 Sep. 23, ‘20 ולמספרם

 

 

 וועטער
 °82-°61 :היינט

 °79-°63 מארגן:

 

 

             צד הכלה           a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( פריעדמאןהי"ו ) אברהם מאיר שווארץ ר' 
 וומס"ב   -ני"ו  יצחק אייזיקהחתן: 

 (רשניטצע הי"ו ) חיים יחזקאל לויפער ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'  בילאהכלה:  

 ( גאלדבערגער) אשליט" יודא ווייס הרב
 וומס"ב - ני"ו  ישעי׳החתן: 

 ( שטערן) שליט"א שמחה גרינוואלדהרב   מזל טוב 
 מאנסי  - תחי'  צפורההכלה: 

 ( עסטרייכערהי"ו ) מנחם מאיר גליקר' 
 וומס"ב   -ני"ו  משה היללהחתן: 

 ( עקשטייןהי"ו ) יואל יעקב שענברוין ר' מזל טוב 
 ק"י  -תחי'   שרה רבקההכלה: 

 ( גריןהי"ו ) יושע פילאפףר' 
 וומס"ב   -ני"ו  יוסף יודאהחתן: 

 ( ראזענבערגהי"ו ) משה קאפל האס ר' מזל טוב 
 מאנסי   -תחי'  חי'הכלה:  

 ( ניימאןהי"ו )  לאקס ישעי'ר' 
 מאנסי  -ני"ו  שלמההחתן: 

 ( שטייןהי"ו ) חיים מאיר ציג  ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'  צירלהכלה: 

 (בראךהי"ו ) נטע שלמה אהרן זילבערר' 
 מאנסי  -ני"ו  מאיר צבי שאולהחתן: 

 ( שטערןהי"ו ) יושע אשר ראבינאוויטש ר' מזל טוב 
 מאנסי  -תחי'   הענאהכלה:  

 (טעשער הי"ו ) נתנאל אפרים בלייער ר' 
 לאנדאן   -ני"ו  מנחםהחתן: 

 ( דרעזנערהי"ו ) מענדל בערגער ר' מזל טוב 
 ערפן אנטוו   -תחי' הכלה:  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Misook Outlet Sale 
Due to the demand we are coming  

Today Only at  

473 Flushing from 11:00 to 8:00 

 Treat yourself for Yom tov - Special Prices  
 

 



 

 

 

 
 

 
Try the new method of Synchro electrolysis. Sayara our laser technician avail on demand. Permanent Removal 563 flush. 718-689-4087 

Responsible & creative girl - Autocad certified - pursuing her career In related fields. Email - caddraftposition@gmail.com 

Physical therapy slots available in a beautiful gym at Yeled V’yalda therapy center for children approved for PT through the DOE. Call 718-858-0070 x8154 

Multi Girl Insurance office in Williamsburg looking to hire P/T Telemarketer. Great pay and Benefits. Please call 929-430-5326  L.M.  

Accounting office is looking to hire bright, motivated young graduate full time. Please leave a detailed message. 718-782-1419#12 

Looking for a responsible secretary for a full time position must be computer savvy. Email resume to hrjob11205@gmail.com  

*Attn. High School Girls & Grad’s*  

Do you like working with special needs kids? 

Sign up for our Afterschool/Sunday fun program at the Playhouse Center for special needs children 718-302-3333 ext. 5243 

Looking for a responsible secretary for a full-time position. Located in the Spencer Suite offices. Please call 516-400-6943 

Daycare seeking SUBS & a BUS TEACHER for afternoon route. Must be timely, responsible, & energetic. Call: (718) 840-3335 ex. #501 lm 

Hamaspik is seeking a respite worker for during the day for more info please call 1718-387-8400 ext. 146 

Hamaspik is seeking Com Hab/Respite for young kids for weekdays, 

 Shabbos and yom tov afternoons. For more info please call 718-387-8400 ext. 145 

 

 
 

 

 

 

 

 
 347-578-1509קייטל ביי די פרדס משה/יואל זאל אויב פארלוירן רופט  שוין לאנג צוריק געטראפן א פערל    - בידה אהשבת 

 646-479-3297רינגל אין די געגנט פון לי גארדענס הייזער רופט  ארלוירן געווארן א דיימאנד אויעפ  -השבת אבידה 

 929-295-1124פאון ביי קיעפ געגנט. רופט   4g approved linkפארלוירן א    -השבת אבידה 

 718-599-5507אוועקצוגעבן א בעדרום סעט לשם מצוה אין א גאר גוטע קאנדישאן רופט  

  OFF 10%אלע קיטלעך    -  Marcy 718-218-9175 279 רובינפעלד ספרים סטאר

 347-546-6546 :רופט .צוליב מופן עוועילעבל ספרים שענק טיש און בענקלעך, בעטן , קינדער שאפעס און א טשענדליער 

 917-588-7314בעטן +אויף מעין סטריט צו פארדינגען פאר סוכות     8בעדרום הויז מיט פריוואטע גארטן   2שיינע איבערגעבויטע גרויסע    -בלומינגבורג 

KIDSTART PLAYGROUP  Middleton bet Lee/Marcy    347-946-5604צו איינשרייבן פאר נאך סוכות רופט  

 347-988-2740אדער עקספיריענסד רעקאמענדירט. רופט  graduate'טע קלאס 12געזוכט א לערערין פאר א היימישע פרי סקול אין וומס"ב א 

 718-596-6765#305רופט  עס ווערט געזוכט א געטרייע באס טיטשער פאר א פרי סקול ראוט.  

   Lee 205   צניעות צענטערביי    Free slip 1מיט ערמל צום ערשטן מאל? איר קענט אויפפיקן    Slipווילט איר אנטון א  

 718-384-2171. רופט 3:00ביז    10:00מאל א וואך פון   3געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים  

 917-414-3281אויך פאררעכטן מיר אלטע ירושה גארטלעך. רופט:    -. make Professional Fringes &גארטלעך    crochetאון  hand knittedמיר פיקסן  

 718-384-7992רופט מ. ליבערמאן     alterationsמיר נעמען נאכאמאל אן   

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

( אין א  pie fillingאויסער די   (מישט אלעס אויס   
שיכט   1  שיסל מיט א גאפל, דערנאך גיסט אריין

פון   האלב  . דערנאךcrustאיבער די    pie fillingפון  
די   pineapple fillingדי   מיט  אזוי  טוט  דערויף. 

 צווייטע. 
 

 .מינוט  40-45פאר בערך   350 באקן:
 

 
 

 

 

:Ingredients 

2 pie crusts 

 1 can crushed pineapple 

4 eggs 
½ cup sugar 

1 vanilla extract 
¼ cup oil 

¼ cup orange juice 
¾ cup flour 

1 can cherry pie filling or 

blueberry pie filling 

 

 

 

 

 

 

Pineapple berry 
pie 


