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             צד הכלה           a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( ווייסהי"ו )אהרן ווערבערמאן ר' 
 וומס"ב  -ני"ו    פנחס דודהחתן: 

 ( ניימאןהי"ו ) שמואל לייב פעלבערבוים  ר' מזל טוב 
 טאהש  -תחי'   יענטאהכלה:  

 ( וויינשטאקהי"ו )יצחק מענדל קעסטענבוים ר' 
 וומס"ב -ני"ו    יואלהחתן: 

 (פאלקאוויטשהי"ו ) אשר זלמן לייב וואלדמאן  ר' מזל טוב 
 ק"י   -תחי'   חי'' שרההכלה:  

 ( ראזענבערגהי"ו )   יואל ווערטיימערר' 
 וומס"ב   -ני"ו    אלי׳ יצחקהחתן: 

 ( בלומענטאהלהי"ו ) ליפא ראזענפעלד ר' מזל טוב 
 ק״י   -תחי'   מינדלהכלה:  

 ( שמחההי"ו ) שלום דוד געלער   הרב
 ב"פ  - ני"ו   אברהם בנימיןהחתן: 

 ( וואלדמאןהי"ו ) ישראל שלמה בלומענפעלד  ר' מזל טוב 
 ב"פ   -תחי'   מריםהכלה:  

 ( האפפמאןהי"ו ) יואל ראזענבויםר' 
 ב"פ  -ני"ו    לייבהחתן: 

 ( מרגליתהי"ו ) פריעדמאןשלמה אהרן  ר' מזל טוב 
 ב"פ  -תחי'   אסתר יהודותהכלה:  

 ( פארטא ראפהי"ו )יצחק יושע שווארטץ  ר' 
 ב''פ  – ני"ו   אשר לעמלהחתן: 

 ( לעענגהי"ו )אברהם מרדכי לאם  ר' מזל טוב 
 מאנסי    -תחי'   רחל לאההכלה:  

 ( בלוםהי"ו ) יואל וויזענפעלדר' 
 מאנסי  -ני"ו    יודאהחתן: 

 ( ענגלהי"ו )  מרדכי יואל לעבאוויטש ר' מזל טוב 
 מאנסי  -תחי'  דבורההכלה:  

 ( ראטההי"ו )משה מנחם יו"ט טירנויער   ר' 
 ק"י  -ני"ו   יצחק שלוםהחתן: 

 ( פריעדמאןהי"ו )אפרים אלי' שטראהלי   ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'  פרומטהכלה:  

 ( ווייסהי"ו ) ראטה ארי'ר' 
 ק"י    -ני"ו  שלמההחתן: 

 ( שווארטץהי"ו ) אברהם טובי' גליק ר' מזל טוב 
 ק"י  -תחי'  גיטלהכלה:  

 ( ראטענבערג הי"ו )יוסף פאנעט   הרב 
 ק"י  -ני"ו  משה החתן: 

 (ראזענבויםהי"ו ) אברהם יושע העשיל טווערסקי הרב מזל טוב 
 ב"פ - תחי'  רבקה הכלה:  

 ( גלויבערהי"ו )יואל בראווער  ר' 
 ק"י  -ני"ו  וואלף החתן: 

 ( מאיערהי"ו ) זלמן לייב שטעסל ר' מזל טוב 
 ק"י  - תחי'  שרה בילא הכלה: 

 

 
Beautiful custom מחותנתטע dress, gray/silver, size 8-10 for rent or sale. Worn once. A must to see. 718-797-2227 

ALLEDE - SPOT LIGHTS - INSTALLATION - FREE ESTIMATE 917-418-6474 

Exiting event . .Monday Jan 27. Experience CJEA Creative Journal Expressive Art .  
With dominant and non dominant hand writing. Double Tree Hotel NJ, 11 - 5. to register 845-445-5504 

Exiting event. .Monday Jan 27. Learn and experience Cjea creative journal expressive art. With dominant and non-dominant hand writing. Double Tree Ho. 

Experienced Sheitel Macher trained by Galit Italia available to do wash and sets at a great price! Call now to book your apt. 718-490-1557 

3 seater light grey Elran couch to sell for $1250. Brand new condition. 718-387-2738/347-668-9654 

Great news Johan from Wmsbg & BP will be in West Palm Beach for 1 day only Feb 2 with a major wig sale staring $750 pls call 786-613-1482 

Altinvadi Tanya approved extra virgin olive oil now in stores. 

A REAL weight loss program with REAL results that REALLY works. Call Shaindy Steinmetz: 347-742-4810 

Powerful class in self-discovery and healing will help you change relationships and get to your goals. Call 845-263-6265 to register 

Ross Street Babysitting, slots now available, new and spacious, walk in, newborn to 18 months, 8:30-5:30, 917-524-4758 

Best gartel yarn in regular and 100% silk avail. at Strings Attached 718-909-0768 Also avail. at Craftviti & Tip Top. We do professional fringes. 

LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 מיר רעדן אידיש 

 

 
 

Hair  
Courses 

Due to popular demand 
 another class is forming now  

Ages 8'th & 9'th grade 

Call to sign up 929-466-3533  

 

 
 

United Academy 

 seeking to fill office position.  

If interested please call: 

 718-935-9848 extension 19440 

 
 

 ליע עוו. 213וועט אי''ה זיין אין ששון ושמחה 

  

Social Groups For Boys  
 New group forming now, ages 9-11  

 
Mrs. E. Green  
347-668-5748 

 

Enjoy working with children? 

 United academy is looking to hire 

 full time teachers and floaters 

 for our EHS program. 

Please leave a detailed msg. 

 347-450-7023 

  

 

 

 

 
 

 

  היינט

 און מארגן

 

Up to 60%OFF
 



 

 

 

 
 

 
Immediate positions available, Eis Laasois Is looking to hire full time assistant teachers.  

Please call 718-303-9400 Ext 486 or email resume to LKnopfler@eislaasois.org 
Hamaspik in Williamsburg is seeking female staff to work in the afternoon hours  

3:00-8:00 Monday-Thursday. Great environment and very well paid. 

 Please call: 718-387-8400 ext.127 or email CFISHER@HAMASPIKKINGS.ORG 

Daycare hiring toddler Teachers & Assts. GREAT PAY+BENEFITS! - With/without degree! (718) 840-3335 ex. #503 

Hamaspik in Williamsburg is seeking female staff to work in the afternoon hours  

3:00-8:00 Monday-Thursday. Great environment and very well paid. 

 Please call: 718-387-8400 ext.127 or email CFISHER@HAMASPIKKINGS.ORG 

Busy mortgage office looking to hire FT, potential for growth.  347-831-2516 Pls leave message 

Supervisor position on data processing dept. Must have Excel expertise & an eye for perfection. Great work environment. 201-834-6704    

Looking for a middle age woman to do payroll and other office work, 31 hrs. a week minimum. Nice pay for the right candidate 718-557 7298 

Looking for a full time office secretary. Dual-role, multi-tasking. Great opportunity for the right candidate. Call 732-595-2485  

Local preschool seeks substitutes - Daily and long term. 

Good salary, wonderful working conditions, and room for growth. Please call 347-943-6353 

Office in Williamsburg looking for a full time secretary, QuickBooks a must. Call: 347-675-0704 

Looking for a part time secretary/sales lady for store in Williamsburg. QuickBooks a must. 718-246-1920 

 

 
 

 

 

 
 718-669-9220וואכן צוריק. רופט   4אויעררינגל מיט שטיינער בערך    tone  2פארלוירן א    -השבת אבידה 

 347-946-5722טע צושטאנד רופט וברייט זייער א ג  34"  150$צו פארקויפן א לעדערנע רעקליינער פאר  

 347-743-7928רופט  3ביז    10עוועילעבל וואלאבאוט געגנט שעות בעיביסיטער יעצט  

 347-452-5585רופט  7ביז  3יאר אלט קינדער זונטאג ביז דאנערשטאג פון    3און    2געזוכט א בעיביסיטער פאר א  

 718-858-5669ברויט פאר א גוטע פרייז. רופט    fermented sourdoughגעשמאקע היימישע  

 718-522-6375, רופט  small group, happy referencesאינס. -פלעי גרופ בעדפארד/לינטש האט נאך עוועילעבל געציילטע סלאטס, נעמט יעצט אן דראפ

 רופט פאר טבת שבט ספעשל 718-963-0853לי/לינטש געגנט. רופט    Hair Cuts & Hair stylesפראפעסיאנאלע  

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

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

 929-214-3524בעדרום פורנישד דירה אין אלט וומס"ב, רופט  3צו פארדינגען א    -וומס"ב 

 718-928-5667שבתים/וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן )מקוה( צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות רופט  - Getawayמאונטענס 

 929-466-3162בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים. שיקט א טעקסט צו  8בעדרום הויז מיט  4א שיינע   -סוואן לעיק 

שווארץ און  עס זעהט אויס 
 פינסטער, אבער... 

 
 

דער הייליגער מגיד ערקלערט מיט 
 א משל:

 
צוויי פליגן האבן זיך געזעצט אויף 
א בילד וואס איז געווען 

אויסגעמאלן אויפן וואנט פונעם  
קעניג'ס פאלאץ. רופט זיך אן איין 
פליג צו זיין חבר: ''איז דאס דער  
בילד פון וואס יעדער רעדט אז עס 

נישט דא אין דער גאנצער  איז 
וועלט נאך אזא שיין בילד? עס איז 

 דאך אינגאנצן שווארץ?'' 
ענטפערט אים זיין חבר צוריק: 
''שוטה, דו זעהסט דאך נאר דאס  
ביסל שווארץ ארום דיר, וואס איז 
גאר א קליינער חלק פון דעם 
גרויסן בילד. ווען מ'קוקט אויפן 
גאנצן בילד אויפאמאל זעהט מען 

ט דער שווארצע קאליר איז אז א
דער עיקר וואס באשיינט דעם 

 גאנצן בילד...''       

א מענטש'ס לעבן, פון דער טאג 
וואס מען קומט אראפ אויף דער 

יאר, איז איין  120וועלט ביז די 
צוזאמגעשטעלט פון גרויסע בילד 

אסאך פאסירונגען וואס גייען 
 אריבער אויפן מענטש.

א מענטש דרייט זיך ארום אויף 
דער וועלט, קוט זיך ארום אויפן 
נעכטן און מארגן, עס זעהט אויס 
אזוי פינסטער, עס גייט אזוי 
שווער, דא מיט פרנסה, דארט  
 פלאגט מען זיך מיט א קינד א.א.וו. 

ט געזעהן דאס ווען א מענטש וואל
פון לעבן(  גאנצן )זייןגאנצע בילד 

אנהייב ביז'ן סוף, וואלט מען 
 -געזעהן ווי אט דער פאסירונג 

וואס האט אויסגעזעהן צו זיין אזוי 
באשיינט  -פינסטער און שווארץ 
זיין לעבן.       –דאך דאס גאנצע בילד 

 מדרש ואין צייר כאלוקינו( על ה)

 


