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            צד הכלה        a   שידוכים  a           צד החתן

 ( ווערצבערגערהי"ו ) אברהם זילבערשטיין הרב 
 וומס"ב -ני"ו    ישעי'החתן: 

 (גליק הי"ו ) משה יודא פריעדמאן הרב  מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   אלטע פיגאהכלה:  

 ( לאביןהי"ו )  יואל טייטלבויםרב ה

 וומס"ב   -ני"ו   יחזקאל יושעהחתן: 
 ( הורוויץהי"ו )  מאיר יחזקאל וויינבערגער הרב מזל טוב 

 וומס"ב  -תחי'   מלכההכלה:  

 ( האראוויץהי"ו ) דוד שלמה שטיין  הרב  
 וומס"ב  - ני"ו  שמואל צביהחתן: 

 ( אינדורסקי)הי"ו   משה יצחק באב"ד הרב מזל טוב 
 ב"פ  -תחי'   לאה אסתר הכלה:  

 (אונגאר הי"ו )יוסף חיים טרעביטש   ר' 
 וומס"ב  - ני"ו  שלמה אלטר החתן: 

 ( גוטמאןהי"ו )יואל וויינגארטן   ר' מזל טוב 
 ב"פ -תחי'   נעחא  הכלה: 

 (שאמועלהי"ו ) מייזעלס משה ר' 
 וומס"ב   -ני"ו  אברהם נחמןהחתן: 

 ( דרעזנערהי"ו )נתן מרדכי גרינפעלד  ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   רבקה לאההכלה:  

 ( וואלדמאןהי"ו )  יקותיאל הערש וויינבערגער ר' 
 וומס"ב  -ני"ו  שבתי מרדכיהחתן: 

 ( הויזמאןהי"ו )מנחם וואלנער   ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'  אסתרהכלה:  

 (לעווינגער הי"ו )מרדכי לייב פישמאן  ר' 
 ב"פ   -ני"ו  מנחם יוסף החתן: 

 ( גאלדמאןהי"ו ) שמואל פאללמאן  ר' מזל טוב 
 סיגעיט    -תחי'  מלכה  הכלה: 

 ( סעקולעהי"ו ) נתן דוד אשכנזי הרב  
 מאנסי   - ני"ו  יצחק אייזיק החתן: 

 (גראסהי"ו )מאיר שמחה ביק  הרב  מזל טוב 
 ב"פ   -תחי'   רחל בלומא  הכלה

 ( גליקהי"ו )  אפרים פישל הירשר' 
 ק"י    - ני"ו   משה יודאהחתן: 

 ( גליקהי"ו )  מרדכי מנשה גלאנץ ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'  שרההכלה: 

 ( פריעדמאןהי"ו ) הערשל גאלדבערג   ר' 
 אוסטראליע   -ני"ו  רפאל יחזקאל החתן: 

 ( געלבהי"ו )יואל אינדיג   ר' מזל טוב 
 לאנדאן    -הכלה: תחי' 

 

            צד הכלה         a   חתונות  a           צד החתן
 הי''ו יעקב מרדכי יאזשעף  ר'
 וומס"ב ( סאנדער) -ני"ו   יושע וואלףהחתן:   

 הי''ו אברהם יוסף גאלדבערגער  ר'
 ( האפפמאן) -תחי'   מרים באשעהכלה:  

 הי''ו  חיים וואלף היימאנן ר'
 וומס"ב ( שניצלער) -ני"ו   שרגא שמואלהחתן:   

 הי''ו יושע יאקאבאוויטש  ר'
 ( ווערצבערגער) -תחי'   יוטא פראדלהכלה:  

 שליט''א שלמה יחזקאל מייזליש   הרה"ג 
 וומס"ב ( אשכנזי) -ני"ו    יואל ישעי'החתן:   

 שליט"א יושע יואל לייטנער  הרה"ג  
 ( ליבערמאן) -תחי'  פיגאהכלה:  

 הי''ו  ליפא גפן  )וויינשטאק(  ר'
 הי''ו ישראל שלום שווארטץ   ר' וומס"ב ( פריעד) - ני"ו   אברהם יעקבהחתן:   

 ( שלעזינגער) -תחי'  דבורההכלה:  

 הי''ו אהרן בעק  הרב   
 הי''ו יואל ראזנער  הרב   וומס"ב ( )פאנעט -ני"ו  יחיאל חייםהחתן:   

 ( )בלום - תחי'  ליבא פרומט ברכההכלה:  

 הי''ו   מאיר דייטש ר'
 ב"פ ( ברילל) -ני"ו   משה ארי’החתן:   

 הי''ו שמחה הלוי אפפעל  ר'
 ( לעפפלער) - תחי'  זלאטא הכלה: 

 אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך 

 

The SALE 
 you don’t want 

 to miss!! 
Extended Hours 10:00 - 8:00  

 

 

 

 

 

 
 

Looking to upgrade 
 or replace your kitchen?  

Call the pro.  
We design and install high end – 

 semi custom - standard kitchens.  
Call 929-453-9858 

 

 
 

 

 

Be your own Pro 

just 1 and a half hours 

yes… that’s it 

 Payos Perms 718-622-0036 

 

 

 

 
 

739 Bedford Ave  

929-445-4504 

New service: 
 

 Repair, polish,  
Gold dip  

your jewelry  
(Real gold & silver)    

Pre Chanukah Sale! 
 

Beautiful Winter Hats  

25% OFF 
1 Week only 



 

 

 

 
 

 
 

 
Custom decorated cake for birthday, Simchas, Party and more נאר גוטע הכשרים Made by A R Rosenberg 347-675-4862 

 טשענדעלעירס, טישל און שפיגל,  שיינע דעי בעט,   ,(Armoire) אוועקצוגעבן לשם מצוה צוליב מופן טשיינע קלאזעט, מעסטער בעדרום ארמאור

 נאכאמאל אביסל שפעטער נישט לאזן קיין מעסעדזשעס אויב קיין ענטפער רופט 845-377-3420 אויל פעינטינג, גאבליין, און נאך רופט

Professional haircuts and style in new Williamsburg area pls call 718-930-2558 lv. msg 

Big selection of winter coats ladies boys and girls. 718 Myrtle Ave. 

 קויפן אדער דינגען Myrtle 718   347-886-6389איר א קלייד פאר מחותנ'סטע? געשוויסטער? רופט  האלט איר פאר א שמחה? זוכט  

Learn how to handle your synthetic Sheitel easily and preventing frizz. Call 718-522-4139  

Looking to upgrade or replace your kitchen? Call the pro. We design and install high end - semi custom - standard kitchens. Call 929-453-9858 

Selling Marks & Spencer undershirts, babies, boys & girls. Limited stock 347.898.0195 

ODA Primary Health Care Network is looking for a Yiddish speaking Receptionist to work at the front desk.  

Full time and part time hours available. If interested, please email your resume to careers@odahealth.org 

"Store" gift market in Williamsburg looking for an energetic worker to do sales part time 2:00-6:00  347-742-7258 

Looking to hire someone that has experience in Amazon. For info please call 347-455-1363 

Looking for a secretary, with good phone skills, computer knowledge, multi-tasking, in a Heimishe one girl office. call 845-232-0067 

Hamaspik is seeking a respite worker to take out a little boy Friday and Shabbos afternoon. For more info please call 7183878400 ext. 146 

Wmsbg doctor’s office seeking a bright energetic female for admin assistant l experience a must call/text 917-740-4756 

Very Heimishe office seeking high quality graduate for an exciting position.  

We offer benefits, extraordinary work environment and growth potential.  
Would consider p/t to become f/t in June 718-387-8181 ext. 113 lv message. 

Warm preschool in Williamsburg has immediate opening for teacher, assistant, and short and long 

term substitutes. Great salary, opportunity for growth -wonderful place to work.  

Please text 973-722-2712 or call and leave a message with call back number 

Looking for girls to work on Sunday with children with special needs. Please call 718-302-3333 ext. 5230  

Looking for talented motivated girls to work with high functioning teens with special needs on Sundays. Please call 718.302.3333x5265 

 

 

 

 
  organizer  347-786-4559 טעג פארבליבן ביז פסח איר קענט נאך אנקומען מיט א רואיגקייט. רופט די פראפעסיאנאל     122

 917-612-6324,  ממש ברענד ניי מ'דארף עס אויפפיקן פון קווינס רופט  brake frontבענקלעך,   4אוועקצוגעבן לשם מצוה א בעדרום סעט מיט א דרעסער, א קאוטש,   

 646-972-3357  : רופט  . זוכט צו טון סטעדי דזשאבס געאייגנט פאר ישיבות אדער סקולס  באקוועמע ספרינטעראינגערמאן מיט 

 347-988-0842אוועקצוגעבן לשם מצוה א פרידזש פריזער און אויוון אין א גוטע קאנדישאן רופט 

 347-395-3364א גרויסע ביהמ"ד איז עוועילעבל פאר חנוכה מסיבות ביטע רופט  

  917-635-3305רופט    . געזוכט א בעיביסיטער סקילמאן געגנט

 917-935-8463מארסי רופט /סדיוויזשאן/ראסבעיביסיטער עוועילעבל  אין די געגנט פון אסאך חתונה זאלן 

 718-522-4139שייטל פריש ווי ניי רופט    syntheticלערנט זיך אויס צו האלטן אייער 

   929-249-3800שעה  אויף  24צו געבן אייער נדבה פאר א איד וואס איז נעבעך אריינגעפאלן אין שווערע חובות רופט די טעלפאן ליין 

לאזט א דיטעילד מעסעדזש  4101-789-646א ביזי ריעל עיסטעיט אפיס אין וומס"ב זוכט א פול טיים סעקרעטערי גוט באצאלט רופט/טעקסט   

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

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

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

 איינשטילן א קינד מיט געזאנג... 
 

עס ווערט געברענגט אין ספר ברית  
די   פון  עבודה  גאנצע  די  מנוחה: 
צום   זינגען  זיי  אז  איז  מלאכים 
אייבערשטן שירות ותשבחות מיט  
א מורא'דיגע ליבשאפט און פרייד  
פונעם   רצון  דעם  טוען  זיי  אז 

 אייבערשטן. 
 
 

 דערפאר ווען א 
 קינד וויינט,  

 וועט ער ווערן 
 אייגעשטילט דורך זינגען 

איז   נפש  זיין  ווייל  ניגון,  א 
פון   קול  אינעם  איינגעוואוינט 
איז   ער  איידער  פון  נאך  געזאנג 

 אראפגעקומען אויף דער וועלט.                   
 

 )עי' שומרי אמונים( 


