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             צד הכלה          a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( פאלהי"ו )שלמה וואלדמאן ר' 
 ב"פ  - ני"ו  יקותיאל יודאהחתן: 

 ( וועבערהי"ו )ישראל משה באש  ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   מלכה גיטלהכלה:  

 ( גאנץהי"ו )ישראל מאיר לעבאוויטש ר' 
 ב"פ  -ני"ו  דוד החתן: 

 ( גלאנצערהי"ו )יואל לעווי  ר' מזל טוב 
 ב"פ -תחי'   חאנצאהכלה:  

 ( ראזענבערגער)  שליט"אנתן זעגעלבוים  הגה"צ 
 ב"פ   -ני"ו  יעקב דוד החתן: 

 ( יונגרייזהי"ו )  מאיר יודא טייטלבוים הרב  מזל טוב 
 ב"פ  - תחי'  בריינדלהכלה:  

 ( ווייל  הי"ו ) ' לייב ריינהאלדאריר' 
 ב"פ    -ני"ו  נפתליהחתן: 

   הי"ו יצחק אייזיק דוב גאלדשטיין  ר' מזל טוב 
 מאנסי   - תחי'  רבקה הכלה:  

 (  ברעכער  הי"ו ) יואל מאיר מאנדלר' 
 ב"פ   -ני"ו    מענדל החתן: 

 (  פאשקעס הי"ו )בנימין יושע פוקס   ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'   טויבא  הכלה: 

 ( הורוויץהי"ו ) יוסף פעפערקארןר' 
 ב"פ  -ני"ו    חיים שלמההחתן: 

 ( איזרילאוויטשהי"ו ) יעקב גוטמאן הרב מזל טוב 
 בראזיל  - תחי'  ריזל הכלה:  

 ( אלטמאןהי"ו )דאסקאלאוויטש  טובי'ר' 
 מאנסי  -ני"ו    גדלי' דודהחתן: 

 ( פישערהי"ו )יצחק קאליש  ר' מזל טוב 
 מאנסי   -תחי'   פיגא חי'הכלה:  

 ( פאלאטשעקהי"ו ) מרדכי נחמן שאלאמאןר' 
 ק"י   - ני"ו   ישראל אברהםהחתן: 

 ( פריעדמאןהי"ו )יואל וואלדמאן   ר' מזל טוב 
 לעיקוואד   -תחי'   שרה לאההכלה: 

 ( מאיערהי"ו )  הערמאן אשר ישעי' הרב
 ק"י  -ני"ו   יוסף החתן: 

 ( ווייסהי"ו ) ניסן מאיר שמילאוויטשהרב  מזל טוב 
 ק"י  -תחי'   בילאהכלה:  

 ( וויינבערגערהי"ו ) יואל איידליסר' 
 ק"י  - ני"ו  יחזקאל ישכר דוב החתן: 

 ( פריעדמאןהי"ו )שלמה מענדלאוויטש  ר' מזל טוב 
 ק"י  -תחי'   חנה הינדאהכלה:  

 

 

 8:00 ,אין בנין עסטרייכער אי"ה דינסטאג וועט זיין די כלה שיעורים  !דערמאנונג
 347-962-7710פאר רעגיסטרעישאן רופט 

 

 
 

 
 

 
MIX STUDIO! Beat the rush, Prepare your Camp/Day camp songs & all your musical needs at the highest performance. 347-227-8161 E: mix3472663554@gmail.com 

Reliable electrician for all your electrical needs. CB 917-207-2530 

New Weigh Diet - A healthy diet without depriving yourself of the foods you love. C Green 917 930 1947  

Irene Seamstress - At 148 Rodney St. - walk in without appointment 718-302-6580 

Synthetics done with class! Wash n set $35.Special! Wash 2 sheitlach and get each for $30. Call 914-510-2817. Great prices on Noriko and Shannon. 

Selling Marks & Spencer: undershirts - babies, boys, & girls (& boys socks) For delivery call/text 347.898.0195  

Female lifeguard available in the area of Monticello. 929-486-6907 

An experienced elementary teacher / tutor is available to tutor your daughter in the summer. (Monticello area) 718-855-1503 

3 exquisite, gorgeous new medium blue coordinating Halberstam gowns to rent. Size 2-4 teens, 16 girl and kids 5-6. Text/call 347-731-0632 for photos  

A graphic designer available for a part-time position. 718-619-0627 

ל.מ. 1060-243-347געגנט,  ראטלידזש שיינע פלאץ צו פארדינגען דורכ'ן טאג, געאייגנט פאר א פלעי גרופ וכדומה, פענן/ א גרויסע   

Office positions available at M&D Door. Heimishe environment with Meshimer filter. Call 718-514-7202 Multiple openings available. 

Busy office in Williamsburg seeking to fill 2 positions. A secretary and receptionist.  

Must have computer skills, be responsible and self-motivated.  please call 347-979-7856 

Two girl office in Wmsbg is looking to hire. Pls call 929-486-5915 LM 

 ל.מ.   929-487-6363עס ווערט געזוכט קאונסלערס און אסיסטענטס פאר א היימישע דעי קעמפ אין וויליאמסבורג  

Looking to hire an experienced, responsible girl for a bookkeeping office. Please only text 917-474-1010 

Multi girl office is looking for FT secretary, motivated & responsible. 9545-351-Call/txt/wa: 845  

 

 

 

 
 

  

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
Insurance office in Williamsburg looking for a full time secretary. Please call: 917-561-5338 

A jewelry store in Wmsbg is looking for an experience saleslady for 3 days a week 12:30-7:00 pls text detailed msg 718-619-1726  

Professional Office in Williamsburg seeking full time secretary with office experience and communication skills. 347-731-3005 and leave msg. 

at 120 Union Ave  PM5:00 - AMFREE ACAI TASTING! 10:00 -MONDAY  -ALOE FRUITS  

  Full time position available for girl with experience at local company call 347-450-1050 

ODA Primary Health Care Network is looking for a full-time Yiddish speaking front desk receptionist. Hours are 9am-5pm.  

If interested, email resume to careers@odahealth.org or call 718-260-4600 Ex.1055. 

A retail Store in Williamsburg is looking for a sales lady to be at the register, Days and hours are Negotiable. call 347-699-6320 and LM 

Office Secretarial position, Excellent pay for right candidate. 25 minutes from Williamsburg, 

transportation provided. Please call: 718-384-3130 X108 and leave a message  

Looking to hire secretary for full time position with experience in design call 718-781-7860 

Furniture store in Wmsbg seeking f/t (including sun.) female sales rep. Pls call 347-559-1121 L/M 

A real estate management company in Monroe looking for an experienced full time employee. Any computer knowledge a plus. 845-500-2796 

HASC Center is looking for a Respite worker for a 5 year old girl with special needs, in Crown Heights. After school & Sundays. 917-741-1938.  

United Academy Early Head Start is seeking an Education Director for 20+ hours per week.  

Teacher certification required. Email resume to employment@unitedacademyny.org 

Busy real estate office in Williamsburg seeking a FT secretary who's devoted and willing to work. Serious inquiries only, 718-963-0192 

School for children with special needs is seeking licensed teachers for the upcoming school year.  

Must be experienced, motivated, and willing to grow in a professional, positive learning environment.  

Please send resume to School@hamaspikkings.org 

מחנכת אלץ מנהלת פאר די   מיידל שולע אין מאנסי זוכט אויפצונעמען אן ערפארענע  established ,א חשובע, חסידי'שע  -מנהלת געזוכט  
 845-203-4701צו  references און information אייער fax אויפ'ן קומענדיגע יאר אי''ה.  ביטע .elementary dept עלטערע כתות אין די

Real Estate Developer looking for full time executive assistant. Please call 718-340-3130, if no answer LM 

Chasidish Daycare in the City seeking Girl Secretary for all the paper work. Must be responsible, & Multi Task. 
BA Degree required. Great Pay Call: 4487 Or Email To: office@mosdosog.org-(718) 283  

Daycare is looking for responsible and energetic teachers for the summer pls call 718-596-3632 ext. 105  

Seeking girls (older than 16) and women to work with girls and help families in the afternoon and weekends.  

For applications, please email szablotsky@comforthealthny.org 
Looking to hire Care Manager in agency specializing in mental and medical health issues. Candidates with experience in mental  health and medical 

field a plus. BA required. Please reach out to Brany Einhorn at 718-408-5400 ext. 544 and email resume to beinhorn@comforthealthny.org 

 

 
 347-668-9941געטראפן נעכטן א גאלדענע ברעיסלעט אין לינטש פארק, רופט - השבת אבידה

   718-869-1708ייער דירה? רופט אין א renovations טון פארט איר אוועק פאר די זומער און איר ווילט

 917-849-9391סקול עלמענטרי קאונסלערס פאר דעם זומער. טראנספארטעישאן צוגעשטעלט. רופט - עס ווערט געזוכט פרי -סוואן לעיק 

 718-475-1312גארד פאר א באנגעלאו קאלאני. באנגעלאו צוגעשטעלט. רופט  -עס ווערט געזוכט אן עקספיריענסד לייף

 917-751-3185לשם מצוה רופט    Ikea Cribיאר אלט צו פארקויפן פאר ביליג צוליב מופן ווי אויך אוועקצוגעבן א    microwave   3א פרידזש, אויוון און

 347-831-4559שעה אווענט שעות, לי גארדענס געגנט, גרייט צו באצאלן.   2מאל א וואך פאר   1סקול מיידל צו בעיביסיטן ביי מיר אינדערהיים -געזוכט א היי 

 347-645-9923ני אין ס. פאלסבורג. רופט:  אסקול דירעקטאר און קאונסלערס אין א באנג. קאל-עס ווערט געזוכט א פרי

 לאזט א קלארע מעס.     201-467-8715עס ווערט געזוכט העד קאונסלערס/ קאונסלערס פאר א דעי קעמפ אין שטאט. גוט באצאלט. רופט: 

 718-599-0261רופט  evening hours & over nightעקספיריענסד בעיביסיטער נעמט אן 

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

Guestay   845-999-8452רופט מען אלס    ,גרויסע  /   קליינע  ,וואקאציע/ שמחה אין ק"יא  פאר 

 347-765-6333| ניי וומס"ב   917-842-3923וואכן פאר די חתונה. אלט וומס"ב    4טייערע כלות נוצט אויס אייער יום החופה צום מאקסימום, רעזערווירט די "כלה לוסליף"  

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

רוהען  געוואלט  דער באשעפער האט 
צווישן כלל ישראל, דעריבער האט ער  
באפוילן צו בויען דעם משכן און האט  
מ'זאל   וויאזוי  פונקטליך  אנגעזאגט 
אירע   אלע  מיט  זאך  יעדע  א  מאכן 

זיין  א    –איינצעלהייטן   כדי עס זאל 
פלאץ וואס איז ראוי אז די שכינה זאל 

 דארט רוהען.
ליך, ווען די משכן אבער ווי וואונדער

אידן  די  האבן  געווארן  פארטיג  איז 
אן   אבער  געווארט  און  געווארט 
נישט   איז  שכינה  די  ערפאלג, 
ביז  זיי,  צווישן  רוהען  אראפגעקומען 
משה און אהרן זענען אריין אין משכן  
א   מיט  הארץ  זייער  אויסגעגאסן  און 
הערשט  און  אייבערשטן  צום  געבעט 

 עקומען.דאן איז די שכינה אראפג
דער  חיד''א:  הייליגער  דער  פרעגן 
דאך  האט  אליינס  אייבערשטער 
געהייסן בויען די משכן כדי צו קענען  
תורה   די  און  אידן,  די  צווישן  רוהען 
געבויעט   איז  עס  אז  עדות  זאגט 
דער  ווי  פונקטליך  געווארן 
נו  געהייסן,  האט  אייבערשטער 
אויב אזוי פארוואס האבן משה און  

ט מתפלל זיין אז די  אהרן געדארפ
 שכינה זאל דארט רוהען? 

 

 

 דער אייבערשטער 
 האט געהייסן, נו אויב 

 אזוי פארוואס האבן משה און 
 אהרן געדארפט מתפלל זיין

 אז די שכינה זאל דארט רוהען? 
 

חיד''א: די  של    ענטפערט  רבונו  "דער 
די טבע   אין  אריינגעלייגט  האט  עולם 
פון דער בריאה אז אן תפילה קען מען 
קען   מענטש  א  באקומען.  גארנישט 

גרעס  די  פון  הבטחה  אן  טער  האבן 
אייבערשטער   דער  אפי'  און  מלאך 
א   פאר  ישועה  א  צו  זאגט  אליינס 

קען מען    - ושכנתי בתוכם    -מענטש  
נישט זוכה זיין דערצו נאר אויב מ'איז 

 מתפלל דערויף"!
 ( אות ס''ועי' צדקת הצדיק ו בראשית ל' כב עי' אור החיים הקדוש ) 

 


