
 

 
   שידוכים     

 נ"י וומס"ב בנימין שמעון מיכאל זיאת מו"ה נ"י דניאל ק"ינ"י  יצחק נאקאמו"ה 

 נ"י וומס"ב משה ברילל מו"ה נ"י צבי עוזר נ"י וומס"ב אפרים פישל ניישלאסישראל  מו"ה

 נ"י וומס"ב חיים אלעזר האלפערט מו"ה נ"י ברוך אברהם משה נייטראנ"י  אביגדור יודא ברויןמו"ה 

 מאנסי נ"י משה שימאן מו"ה נ"י יושע ק"ינ"י  יודא לייב פישערמו"ה 

   נאכט וואך -שלום זכר   

 אלכסנדר חייםמו"ה 
  נ"י אשכנזיהרב אשר אנשיל ב

  הרב יעקב רובין שליט"א חתן
 Skillman #4-A 113בביתי 

 והברי"מ למחרתו 
 מארסי 249שארית ישראל בביהמ"ד 

  חיים אברהםמו"ה 
  נ"י קאהן מענדל ב"ר

   נ"י יצחק שאהנוואלדחתן מו"ה 
   Wallabout #6-D 77בביתי 

     דינובבביהמ"ד  והברי"מ למחרתו  
 הסעודה יתקיים שם   9:30שחרית 

    שלום זכר   

 אברכים זופניק  נ"י גאנץ (בר"מ)ברוך יודא חתן מו"ה  נ"י וויזנעראשר ב"ר יוסף  מו"ה
 אברכים זופניק  נ"י שלמה אליעזר געלבמאןחתן מו"ה  נ"י יאקאבאוויטש מענדל מאירב"ר נפתלי הירצקא  מו"ה
 אברכים זופניק שליט"א ליבערמאן 'הרה"ג גדליחתן  נ"י פאלאטשעקהרה"ג יוסף  ןבשמחה  מו"ה
 אברכים זופניק  נ"י מיכל ווינגארטעןחתן מו"ה  נ"י ווינעריוסף מרדכי ב"ר יואל ברוך  מו"ה
 Wallabout #2-B 128בבית א"מ   נ"י משה האלפערטחתן מו"ה  נ"י קויפמאןנתן נטע ב"ר חיים בעריש  מו"ה
 Bedford #4-E 578בבית א"מ   נ"י יצחק זינגערחתן מו"ה  נ"י כהןאברהם יצחק ב"ר ברוך  מו"ה
 Middleton 123בבית מו"ח   נ"י שלמה הערש קארפןחתן מו"ה  נ"י פריעדוואלף ב"ר שמואל חיים  מו"ה
 העיווארד 97 איירעס בוענאס  נ"י אברהם סרוגאחתן מו"ה  נ"י כאירה הרב עזרא משהב יואל מו"ה
 בעדפארד 616ביקסאד   נ"י מרדכי לייב ראטהחתן מו"ה  נ"י בראווערנפתלי ב"ר יצחק מאיר  מו"ה
 מורטל 664בית שמואל   נ"י מאיר יושע וויינשטייןחתן מו"ה  נ"י עקשטייןדוד שלמה ב"ר אהרן  מו"ה
 מורטל 664בית שמואל   נ"י חיים צבי שווארטץחתן מו"ה  נ"י וויינשטייןמאיר יושע ב"ר יואל  מו"ה
 פענן 119העלמיץ   נ"י יעקב משה דרעזדנערחתן מו"ה משה ע"ה ב"ר  נ"י שמואל בנימין קאליש מו"ה
 פענן 119העלמיץ   נ"י יעקב פעקעטעחתן מו"ה  נ"י באכנער איילישב"ר  משה מרדכי מו"ה
 פענן 119העלמיץ   נ"י יוסף פאלאטשעקחתן מו"ה  נ"י רייזמאןמשה צבי ב"ר חיים יעקב  מו"ה
 וויען  נ"י יושע שטערןחתן מו"ה  נ"י פייערווערקער אברהם שמואלב"ר  יואל מו"ה
 לינטש 40מאור התלמיד   נ"י יושע העשיל זיידענפעלדחתן מו"ה  נ"י גרינפעלד (ב"פ)יושע וואלף ב"ר שלמה  מו"ה
 דיוויזשאן 81מישקאלץ   ב"ר יצחק אייזיק ע"ה חתן מו"ה ישראל קנאפפלער נ"י נ"י וויינבערגער אברהם יעקב מו"ה

 אצל הש"ב עטרת יואל בן כ"ק אדמו"ר מקליוולאנד שליט"א חתן הרה"ג ישראל מענדל קאהן שליט"א נ"י ראזענבוים יואל מו"ה
 ראסס 207 קאשוי  חתן מו"ה משה שמואל זילבערשטיין נ"י נ"י קלאר חיים מרדכיב"ר  נחמן עזריאל מו"ה
 קיט"ל לי גארדענס  נ"י עמרם יודא ווייסחתן מו"ה  נ"י יאקאבאוויטשמשה אביגדור ב"ר יואל  מו"ה
 קיט"ל מורטל  נ"י אהרן שמעון פריעדמאןחתן מו"ה  נ"י מאשקאוויטשמשה דוב ב"ר יוסף חיים  מו"ה
 שאפראן  נ"י חיים אורי שלעזינגערחתן מו"ה  נ"י ראטענבערגניסן משה ב"ר אהרן לייב  מו"ה
 פלאשינג 500תורת משה  הרב טובי' לערנער שליט"אחתן  נ"י פריעדמאן ליפאב"ר  יואל מו"ה

 
 ביהמ"ד קיט"ל לי גארדענס

 7:55אבד"ק טארטיקוב בשעה  הגה"צ ר' יחיאל באבאד שליט"אבאנו להודיע שבש"ק ילמוד פרקי אבות 
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8:16 
9:44 

 שב"ק עש"ק  זמנים
 4:14 4:14 עלות השחר

 5:26 5:26 נץ החמה
 8:36 8:36 סוף זמן קר"ש
9:10 9:12 9:12 
 10:03 10:03 סוף זמן תפלה

 10:27 10:27 גר"א
 12:59 12:58 חצות

 1:43 1:43 מנחה גדולה

 6:05 6:05 מנחה קטנה
 8:31 8:31 שקיעה

 9:44 9:43 ר"ת
   

   

   

   

 



      שבת שבע ברכות     

 ראסס 186אולם וויזניץ  נ"י יעקב שאול ראטטענשטיין מו"ה נ"י יונתן יוסף מענטצער מו"ה
 אולם פרענקל נ"י דניאל פאלאטשעק מו"ה נ"י שמעון ווייס מו"ה
 אולם פרענקל שליט"א יעקב קויפמאןהרב  נ"י יוסף הערש שאלאמאן מו"ה
 אולם פרענקל נ"י יודא גוטמאן מו"ה נ"י יעקב זוסמאן סופר מו"ה
 אימפעריאל נ"י בוים)לייבל(  יצחק יודא מו"ה נ"י שלמה זלמן קאלמאן מו"ה
  )קראסנא( אפריון נ"י יונה ווידער מו"ה נ"י אשר ישעי' שטיינמעטץ מו"ה
 שליט"א אברהם יוסף סעקולאהרב 

 אב"ד סאבלאוו בן הגה"צ אב"ד סאדאוונא שליט"א חתן הגה"צ אב"ד טענקא שליט"א
 שליט"א שלום אונגארהרב 

 בן הגה"צ שמואל דוד הלוי אונגאר ר"מ בישיבה נייטרא חתן הגה"צ דומ"ץ סקולען שליט"א
 ארא פארקבב

 די מארקיז נ"י שלמה שאלאמאן מו"ה נ"י יוסף שווימער מו"ה
 דיקאריום נ"י יוסף מרדכי וויינבערגער מו"ה נ"י צבי זינגער נחום מו"ה
 ויואל משה נ"י בנציון יודא לאנדא מו"ה נ"י זאב וואלף לאנדא מו"ה
 כתר צבי נ"י שמילאוויטש חנני' מו"ה נ"י אביגדור קרנבלי מו"ה
 סאמבאטהעלי נ"י מנחם ישראל באסול מו"ה נ"י דניאל ראובן דאנא מו"ה

 ווילסאן 76 עטרת יואל כ"ק אדמו"ר מזידיטשוב שליט"א מקליוולאנד שליט"אכ"ק אדמו"ר 
 עטרת תפארת נ"י משה יעקב קאהן מו"ה נ"י שלום אליעזר חיים יאקאבאוויטש מו"ה

396 Marcy cor. Lorimer 
 )סעליש(פארק מענאר  נ"י ישראל אלימלך שוויממער מו"ה נ"י יצחק דוד לאנדא מו"ה
  (סעליש)פארק מענער  נ"י אהרן איינהארן מו"ה נ"י בירנהאקשלמה זלמן  מו"ה
 פוינט פלאזא נ"י פנחס הכהן געלב מו"ה נ"י יוסף שלמה גרינפעלד מו"ה
 פרדס פיגא נ"י מענדל שווימער מו"ה נ"י אשר אלימלך מייזעלס מו"ה
 פרדס צבי ז"ל יוסף מענדל האס מו"ה נ"י הערשל לאנדא מו"ה
 ראוז גארדען נ"י אברהם מייער מו"ה נ"י אבערלאנדערזלמן לייב  מו"ה

 שליט"א משה שמואל הלוי ראטטענבערג הרב
 בן אבד"ק קאסאני שליט"א חתן אבד"ק איהעל שליט"א  

 שליט"א זלמן באב"דהרב 
 ראוז קעסטל בן אבד"ק טארטיקוב שליט"א חתן אבד"ק פאליענא

 רויעל מענאר נ"י יחזקאל פריעדמאןחיים  מו"ה נ"י אברהם שלמה ווערצבערגער מו"ה
 ריווער טערעס נ"י אברהם יוחנן פעלדמאן מו"ה נ"י יעקב יוסף פרידער מו"ה
 שמח תשמח נ"י אהרן בנימין כהן מו"ה שליט"א משה מרדכי לייטנערהרב 
 שמח תשמח נ"י מיכאל דוב נייהויז מו"ה נ"י ישראל מאיר ניישטיין מו"ה
 שמח תשמח נ"י חנני' יו"ט ליפא ציק מו"ה נ"י אברהם שלמה באנדא מו"ה
 שמח תשמח נ"י יעקב צבי לעווי מו"ה נ"י דוד מרדכי אונגאר מו"ה
 ליע 213ששון ושמחה  שינוי מקום  נ"י אהרן הכהן הערמאן מו"ה נ"י אברהם יעקב חיים ברוין מו"ה
  Opal Garden נ"י שמעון לאנדא מו"ה נ"י מאיר משה גרין מו"ה

 פענקלין 128תשב"ר 

 שליט"א יושע לערנערהרה"ג  שליט"א נפתלי הירצקא פריעדמאן הרה"ג
 פלאשינג 500תורת משה  מו"ץ ור"מ דקיט"ל סאטמאר מאנטריאל    

 
 Rutledge306   ביהמ"ד אברכים ברסלב

  הרה"ח ר' אשר זעליג מרגליות  שליט"אהננו בזה להודיע  שבש"ק זו ישבות אצלינו 
 מחשובי משפיע אנ"ש בארה"ק נכד המקובל האלוקי ר' אשר זעליג מרגליות זצ"ל 

 בערך 11:00ואח"כ שיעור בסיפורי מעשיות בשעה  8:15שחרית  :סידורו של שבת
  6:00שיעור מיוחד לבחורי הישיבות הכנה לימי הקיץ  בשעה                    

 אחצ"ה  7:30שיעור פרקי אבות בשעה                                                 
 8:15זמן  מנחה וס"ג בשעה   -בש"ס שיעור בספר הק' ליקוטי מוהר"ן                                  

 

 
 

 
 

 עד סוף מס' ומס' גיטין עד דף ד' מ'הבחינה על חזרת שנתיים ישראל ואורייתא מס' סוטה מדף 
 מדף נ' עד דף ס"ג וחזרת שנה מס' קידושין 

 2:00בשעה  -אברכים זופניק קומה ב'  -הבעל"ט בבהמ"ד תהלות יואל  שלחיתקיים אי"ה ביום ג' 
 



        באווארפן       

 שליט"א דוד יושע שוחטהרב  נ"י חיים מאיר שליט"א זיקוב'דאדמו"ר מכ"ק 
 קומה ב'אברכים זופניק  לאס אנדזשעלעסרב דקהל חסידים שארית יעקב 

 ביהמ"ד הגדול קיט"ל נ"י אברהם מרדכי רייכמאן מו"ה נ"י אברהם נ"י שמעון גוטמאן מו"ה
 קידוש גם לנשים

 ביהמ"ד הגדול קיט"ל נ"י אשר מאיר פערענץ מו"ה נ"י משה שמואל נ"י אברהם ישעי' קאהן מו"ה
 קידוש גם לנשים

 ביהמ"ד הגדול קיט"ל נ"י שלמה ישעי' סאקס מו"ה נ"י שמואלדוד  נ"י משה באנדא מו"ה
 קידוש גם לנשים

 ביהמ"ד הגדול קיט"ל נ"י אהרן שלמה ווייס מו"ה נ"י אברהם משה נ"י אשר אנטשיל פליישמאן מו"ה
 קידוש גם לנשים

 ביקסאד נ"י בערל אייזדארפער מו"ה נ"י יושע נ"י מתתי' האלענדער מו"ה
 קידוש גם לנשים

 קיעפבעלזא  נ"י אהרן אונגאר מו"ה נ"י חיים משה נ"י אברהם מרדכי מאטיאש מו"ה
 קידוש גם לנשים

 סקילמאןברך משה  ב"פ -נ"י  שמואל משה ווייס מו"ה נ"י יואל ברוך נ"י משה יודא באש מו"ה

 נ"י אברהם אהרן פריעדמאן מו"ה נ"י משה יוסף נ"י מאיר אויש מו"ה
 חתונה יום ג' במאנסי                    

  דמשק אליעזר  
 מארקיז קידוש לנשים    

 דעריש נ"י משה מרדכי וועבער מו"ה נ"י שמעון נ"י וועבער ב"ר הערשלנפתלי  מו"ה

 זשדראדלי 42וויזניץ  נ"י משה ארי' כ"ץ מו"ה נ"י טובי' יואל נ"י חיים מאיר שטיינער מו"ה

  וויען נ"י לאנדא בר"יחיים  מו"ה נ"י מנחם נ"י יעקב יוסף לעפקאוויטש מו"ה

 פענן 44ספינקא  נ"י יודא ארי' מיללער מו"ה נ"י אלקנה חיים נ"י שלמה יחזקאל מייזעלס מו"ה

  פאיע הרב משה וואלף ראזענבערג שליט"א נ"י יעקב אהרן הרב אברהם פישער שליט"א

 פאפא נ"י שמשון ראזענבערגער מו"ה נ"י משה נ"י יצחק אייזיק ווייס מו"ה
 חתונה יום ב' מאנסי

 העריסאן 55פאקש  נ"י אברהם ג'ברא מו"ה נ"י קלמן אליעזר נ"י שלמה מאיר סרוגא מו"ה

  נ"יזאב שטערן  מו"ה
 ן נ"יאברהם יושע גאלדשטיי מו"ה חתן נ"ימרדכי יודא מו"ה בן 

 נ"י אביגדור יודא הכהן ברוין מו"ה נ"י נפתלי הערצקא
 לבית קאליש                       

 ראסס 159קאלוב 
 Ross 151קידוש לנשים 

  קיט"ל טרופ נ"י משה יצחק פריעדמאן מו"ה נ"י חיים בנציון נ"י אייזיק שווארטץ מו"ה

 קיט"ל מירטל נ"י ישראל שמחה נתן ווירצבערגער מו"ה נ"י ליפא נ"י שלום יוסף דייטש מו"ה
 קידוש גם לנשים

 פענן 300תולדות רפאל  ק"י -נ"י  יצחק אהרן וואלדמאן מו"ה נ"י מענדל נ"י ענגלענדער 'אלי מו"ה
 חתונה יום ב' בקר"י

      קידוש     

 אברכים זופניק  נ"י חיים אלי' בערגערחתן מו"ה  נ"י דייטשישראל אביעזר ב"ר אברהם אהרן  מו"ה
 c-#14דיווזשאן   195 אוהל יוסף צבי  נ"י יושע יעקב הלוי טירנויערחתן מו"ה  נ"י סאקס חיים לייבב"ר  יואל מו"ה

 העיווארד 65 אור אליעזר הרב יעקב קויפמאן שליט"אחתן  נ"י גאדינגער עוזיאלב"ר  יוסף לייב מו"ה
 העיווארד 65 אור אליעזר  נ"י עוזיאל גאדינגערחתן מו"ה  נ"י פריעדמאן משה )משב"ק( ב"ר  יעקב מו"ה
 ליע/וואלבאוטאפטא   נ"י ראובן אלי' האניגחתן מו"ה  נ"י ווייס יעקב דודב"ר יודא יואל  מו"ה
 פלאשינג/מארסיבאלחוב   נ"י חיים מענדל דאסקאלחתן מו"ה  נ"י ווערצבערגער דוד יצחקב"ר  יואל מו"ה
 ביהמ"ד המפואר הופער הרב חיים משה ווייסמאן שליט"אחתן  נ"י פרידמאן אברהם וואלףהרב בנפתלי הירצקא  מו"ה
 ביהמ"ד המפואר הופער  נ"י מנחם שרגא קלאגסברויןחתן מו"ה  נ"י גוטמאן אברהםב"ר יושע זאב  מו"ה
 ביהמ"ד המפואר הופער  נ"י מענדל בער פאוועלחתן מו"ה  נ"י פריינד מיכל ב"ר  זלמן לייב מו"ה
 גאלאנטא  נ"י יעקב פרץ זילבערשטייןחתן מו"ה  נ"י שווארטץ לייבמו"ה זלמן  ןבמשה  מו"ה
 פענן 119העלמיץ   נ"י יעקב פעקעטעחתן מו"ה  נ"י באכנער איילישב"ר  משה מרדכי מו"ה

 בעדפארד 549 ווייטצען הגה"צ אב"ד ווייטצען  שליט"אנ"י בן הרה"ג אב"ד עדזשווער שליט"א חתן   חיים מאיר שנעעבאלג מו"ה
 פרענקלין 175זכרון נפתלי   נ"י אשר יודא כ"ץחתן מו"ה  נ"י הארטמאן קלמןב"ר  חיים יושע מו"ה
 ישראל והזמנים  נ"י חיים יוחנן לעפקאוויטשחתן מו"ה  נ"י ראפאפארטהרב אליעזר בציון -בן מו"ה
 כוונת הלב  נ"י מנחם לאפפלערחתן מו"ה  נ"י גאלדמאןחיים מאיר ב"ר חנני' יו"ט ליפא  מו"ה

  לארימער 31 לינסק  נ"י חיים מרדכי פערלמוטער  חתן מו"ה נ"י שמואל בנימין פריעדמאן מו"ה
 10:00שחרית בשב"ק זו 

 ראטלידזש 55סאטמאר   נ"י ישראל וועכטערחתן מו"ה  נ"י ווייסליפא ב"ר מענדל מאיר  מו"ה
 וואלווארט 12 סטוטשין  נ"י מאיר באשחתן מו"ה  נ"י גרין  נתן יוסףב"ר  יואל מו"ה
 היוז 231 סענדזשארדזש  שליט"א הרב אלעזר דוד קאהןחתן  נ"י קאהן בהרב ישכר בעריחזקאל שרגא נפתלי  מו"ה
 פענן 44ספינקא  כ"ק אדמו"ר מספינקא שליט"אחתן  שליט"א הורוויץהגה"צ דוד  בןמרדכי יודא הרב 
 פאיע  נ"י אליעזר רובינשטייןחתן מו"ה  נ"י ניימאן מענדל הערשב"ר  שלמה זלמן מו"ה
 העריסאן/לינטשפשעווארסק   נ"י הערשל קלייןחתן מו"ה  נ"י פריעדמרדכי ב"ר יואל  מו"ה
 קראלי אלימלך ישראל בערגער ע"החתן מו"ה  נ"י ווייסמאן  אלי'ב"ר  יואל מו"ה
 רויעל מענאר  נ"י חיים הערש מוטצעןחתן מו"ה  נ"י מארקאוויטש אליעזרב"ר  זושא מו"ה
 שאפראן שליט"א אדמו"ר מטבא דשמואל ספינקאחתן  נ"י פאזעןהרב יודא ביואל  מו"ה
 הופער  165שערי תורה   חתן מו"ה בנימין זאב זילבערשטיין נ"י נ"י ניישטיין ב"ר מנחם מאניש)קלמן(  שה קלומינס יודאמ מו"ה

 פלאשינג 500 תורת משה שליט"א חתן הרב אב"ד סעליש שליט"א נ"י בן הגה"צ דומ"ץ מאנטריאל יואל טירנויער מו"ה
 

 .האט חלב עכו"ם Similac formula powderדי מילכיגע  -זייט געווארנט  - להסיר מכשול



      וואך נאכט מוצש"ק     

 נ"י  שמואל בנימין קאלישמו"ה 
 משה ע"הב"ר                    

  Wallabout #4-B 108נ"י  יעקב משה דרעזדנערבבית מו"ח מו"ה 
 9:00שחרית  בראשובוהברי"מ למחרתו בביהמ"ד 

 
      הקמת מציבה     

 לפנצ"ה בביה"ח בק"י 11:00ע"ה יתקיים אי"ה ביום ג' שלח הבעל"ט בשעה  לויפערב"ר שלום  חיים יחזקאל שרגאשל הרה"ח 
 אחצ"ה בביה"ח בק"י 5:00ז"ל יתקיים אי"ה ביום א' שלח הבעל"ט בשעה  יחזקאל שניטצערשל הרה"ח  

 בק"יבביה"ח  11:30תקיים אי"ה ביום א' שלח הבעל"ט בשעה יע"ה  שפיטצער)וואלף(  בנימין זאב של הרה"ח
ע"ה בת הגה"צ רבי מאיר שליט"א  חנהמרת  הרה"צשל   מעמד הקמת המציבה -חלי אמונה קרעטשניף קהל נ

 אחצ"ה. 2:00בשעה  בק"י  בביה"חכ' סיון,   הגה"צ אב"ד דקהלתינו שליט"א יתקיים אי"ה ביום א' הבעל"ט אש"ח
 

 היות שלא הניח זש"ק נא ללמוד משניות לע"נ. -ע"ה  מיסקיבת הרב ר' ישראל  איטהשל הרבנית  היארצייטביום שב"ק חל  מחר
 

Willing to pay: Looking for a car ride (1 Female adult – no packages) for the summer Fridays around 1:30pm, to: S. Fallsburg (Phil bobs) 347-436-7589 
 845-422-3922, רופט: tutorsפאר מחנכים אדער  courseקריאה/כתיבה  multi-sensoryיונגעלייט! ווערט א קריאה ספעשעליסט, א פראפעשענאל 

 504-321-3771. ביטע רופט און לאזט א מעסעדש Bedford/Pennמיטוואך נאכט אויף  blue mini vanצוקראצט א 
 אנטריס,מיר ווילן מודיע זיין פאר אלע ארומיגע ק -מאנטיסעלאו נ.י.  -פארסייט יונגל דעי קעמפ 

 5:00ביז  10:00זמני הלימוד  -אז אי"ה היי יאר וועלן מיר אננעמען קינדער ביז כיתה ה' 
Including: activities, swimming, meals, Transportation :515-999-6640. רופט 

 917-709-9697א קאנטרי מיט א סעיף זוכט א ספר תורה צו ליינען זומער רופט 
 845-662-1416פעס. ווען גרייט ארויסצוטראגן צו די מאונטעס, רופט:  15מיט א היימישע דרייווער 

 845-637-4381אינגערמאן מיט נייע מיני ווען נעמט אן טריפס צו/פון די מאונטענס, פליישמאנס, וכדו', בעסטע סערוויס, בעסטע פרייזן, 

 201-875-1422. טעקסט $150איז גרייט ארויסצונעמען אייער משפחה צו די קאנטרי אן קיין פעקלעך פאר בלויז  minivanא היימישע יונגרמאן מיט א 
 347-385-2619, אן א באנג. גוט באצאלט. 4:45ביז  1:45א היימישע יונגעל קעמפ אין ס. פאלסבורג זוכט א מדריך פאר יונגערע כיתות, פון 

 718-853-5840)נעבן קראלי( פאר גאנץ/האללב זומער, גוט באצאלט  42אין טארטיקוב החדש אויף רט  עס ווערט געזוכט א נורסערי מלמד

 עס ווערט גאר דרינגנד געזיכט כתה א' און כתה ג' מלמדים 
 917-520-1690ביטע רופט  .אויפן זומער וומס"באין א ת"ת אין 

 917-960-0774 האבן א פלאן אויף נאכדעם(.)דארף יאר  2בעדרום דירה פאר  2צו פארדינגען א  - וומס"ב
 .Furnished apt. on Taaffe Pl., (Park/Myrtle) to rent. 347-693-4061 l.m - וומס"ב

 Brand new office space for rent, Walworth/Willoughby. Please call 718-522-5452 - וומס"ב
 Private house for sale in concord stunning colonial 4800 sf. ,.75 acre 917-843-3022 - מאנסי

 845-783-8174וואכן.  3געזוכט צו דינגען א באנגעלאו אין רויעל באנג. קאל. פאר די לעצטע  - קעטסקילס
 718-522-3067בעדרום באנגעלאוס פאר צווייטע העלפט זומער.  2צו פארדינגען צוויי שיינע  - גרין עיקערס/ מאנטיסעלאו

 347-232-2101בעטן צו פארדינגען פאר שבתים/וואך, נאנט צו ביהמ"ד/מקוה  10א הערליכע נייע איבערגעבויטע הויז מיט  - סוואן לעיק
 347-899-0475געווארן עוועיליבעל א באנגעלאו מיט עסן, רופט  - קאלוב

 347-675-2964בעדרום באנגעלאו, דעי קעמפ, חדר   1בעדרום באנגעלאו און איין  2צוויי הערליכע  July 11ביז  Jun. 30געווארן עוועל. פון  - וואודרידש
 נד געזיכט נורסערי/קינדערגארטן מלמדים  עעס ווערט גאר דרינג

  #1303 718-963-9284  :"ב אויפן זומער ביטע רופטמסאין א ת"ת אין וו
 זעלטענע געלעגנהייט! פארט איר ארויס זומער אין קאנטרי? האט איר ערפארונג מיט לערנען פריוואט? 

 845-669-6122דאן קענט איר האבן  די מעגליכקייט צו לערנען מיט בחורים/קינדער אין די סאטמארע קעמפס. רופט: 
 200עקס.  718-486-2456. )דארף קומען אין קאנטרי(איחוד קאנטרי זוכט א פול טיים מיידל סעקרעטערי פאר א גאנץ יאר 

 age 25+    347-669-0490יאר פון צופרידענע קאוסטמער'ס,  5 -ביליגע פרייזן  -נייע קאר'ן- Premium Car Rentalקאר'ס  פארן זומער 
Hamaspik is looking for a Yingerman/bochur for the summer to be in Day Camp with a physically challenged young boy in Boro Park. 718-408-5401 

Seeking responsible woman for a office position at a Head start Program. 25 hours a week in Williamsburg. Please call 718-935-9848 Ext 1930 
 347-743-2403פלאמבינג געברויכן רופט שלמה בריסק פאר אלע אייער 

 845-372-6710וואס קען מענעדזשען אפאר ארבייטערס, גוט באצאלט.  handymanמיידל קעמפ זוכט א 
 

 פון ראוז קעסטיל   פארינטא שמירה פארן זומער און 
 10:00ביז  1:00זייטס מחיה א היימישע משפחה  זונטאג פון  מתן בסתר פארטי

 

 
 

 



 
 

 איר זענט אלע געלאדענט צו די וויכטיגע
 June 26זונטאג דעם  -הכנסת כלה פארטי 

 אויבן -אין קארלסבורגער זאל 
  9:00ביז  11:00פון 

 פ. פריעדמאן •    ח.ע. וויינבערגער •    ב. גאטליב •    רביצין ש. פריעדמאן
 ח. קלאר  •    א.מ. גאלדמאן •    ע. זיכערמאן

 פארטי איז לע"נ מו"ה פנחס ישעי ב"ר נחום קארנבלי ע"ה ולע"נ שפרא רויזא בת יחיאל מיכל ע"ה די
 

 
 

 718-388-3273לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ,  ,outfitsאון ברית  poyaגמ"ח פאר נייע הערליכע 
 

 צו פארזיכערן אז די קניען זענען שטענדיג  Knee covers  נעמט מיט א שמורה פארן זומער!
 347-853-9395פארדעקט ביים זיצן אינדרויסן צו באקומען בחנם רופט 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
  


