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  )קאהן( שליט"א לעווי חיים משולם פיישהרב 

  וומס"ב -ני"ו  שמואל אלטר ברוךהחתן: 
ëî¬ ñïô   מייזעלס( שליט"א יושע לעבאוויטשהרב( 

  קאשוי  - תחי'  אסתר מריםהכלה: 

  )קאהןהי"ו ( ברוך פרענקל ר'
  )גרינבערגהי"ו ( אהרן יצחק וואקס ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו יצחק: החתן

  ב"פ –תחי'  הינדא רבקההכלה: 

  )לעפקאוויטשהי"ו ( משה פארטיגאל ר'
  )שווארטץהי"ו ( קלייןיעקב יחזקי'  ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו אליעזר זוסיא: החתן

  ב"פ –תחי'  שבעהכלה: 

  )גראסהי"ו ( שלמה ברוין ר'
  הי"ו חנני' דוב גליק ר'  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו יעקב: החתן

  מאנסי –תחי'  בלומא חי'הכלה: 

  )גליקהי"ו ( מאיר נתן האפשטיין ר'
  )ברויןהי"ו ( חיים אשר טויבער ר'  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו יעקב גדלי': החתן

  ב"פ –תחי'  חנה לאההכלה: 

  )כףהי"ו ( מרדכי יודא גאמבא ר'
  )קאטההי"ו ( יצחק יונה טויבער ר'  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו יחזקאל שרגא: החתן

  וומס"ב –תחי'  חנההכלה: 

  )ליכטער( שליט"א שלום אליעזר כ"ץהרב 
  )פאללאק( שליט"א שמעון כ"ץ הרב  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו יוסף: החתן

  מאנסי –תחי'  חי'הכלה: 

  )גוטמאןהי"ו ( עזריאל יושע ברילל ר'
  )גראסהי"ו ( שמואל מאיר ניישלאס ר'  ëî¬ ñïô  מאנסי – ני"ו שמעון: החתן

  וומס"ב –תחי'  רבקה זיסלהכלה: 

  

  

  Lee Ave 188 עונג בעקערי 

  .און אלע פרישע געבעקסן, קיפעלעך, ראגעלעךמיר האבן פרישע מעהל פון נאך פסח, אויך פרישע שליסל חלות כמנהג ישראל תורה, 
Busy Heimishe office in the heart of Williamsburg looking for a full time qualified secretary. 

 No prior experience necessary. Competitive pay. Call 347-586-9303 and leave a clear message 
with your name, address, phone and school. Option to start part time until June.

Multi girl office in Williamsburg looking for a secretary capable to multi task, willing to work out Hours for graduates, 917-855-0151 

Williamsburg office seeking a full time employee, must be very organized and responsible. 347-946-1020 

Busy Office in Williamsburg looking for a serious energetic, young girl, phone skills and 
responsibility a most. Great opportunity for young graduate. 718-782-0641

A multi girl office is looking for a serious motivated girl for full time position, Phone skills and responsibility a must. 347-909-2392 

Heimishe Williamsburg office is looking for a full time secretary for accounting & Bookkeeping, young graduate preferred. 718-619-2615 leave msg. 

Playgroup is looking for a teacher/sub for immediate hire. Call: 718-802-1613x103 

Heimishe multi girl office, looking for a FT girl for customer service. Good phone skills & computer knowledge a must. Good pay. 917-474-5057 

1 and 2 bedroom apartment available Lee/flushing area. 646-676-0317 leave a message. 

Heimisha office in Williamsburg seeking F/T or P/T secretary, afternoon hours a must. 347.675.7654 

Exciting news! Draw It, Is forming new groups now. With use of the successful Monart method, where everyone can learn. 347-760-2446 

1 girl office is looking for a full time secretary, basic computer knowledge and excellent phone skills a must. 347-834-4494 

Looking for a f/t secretary in a store office in Williamsburg, well paid. 347-645-1005 if no answer please leave message 

Looking for full time secretary for a multi girl Management/Construction office.  
Proficient in QuickBooks, Excel and word.  Please call 347-300-2696.

The Kinderlech Play Group - Positions available for full time/part time teachers. 718-782-0224 L.M 

Female lifeguard with many years of experience seeking a job in the Mountaindale area. 917-671-7130 or 718-486-6313 

718-434-5112נס און פירן גרעסערע דעי קעמפס, פעקס אייער פולע אינפא. ריעמיידלעך מוז האבן עקספי 80פאר בערך געווארן עיוועל. א דעי קעמפ דזשאב   

The Kinderlech Play Group opening a additional class at Wallabout/Marcy/Walton location to Register and info 347-581-9657 

Eis Laasois: Seeking part time therapy coordinator, great potential for right candidate. 718-303-9446 L.M. 

Artex Property Mngmnt looking to hire FT Secretary for customer service, Requires Great communication skills and Responsibility. 347-690-5565 

  

 

 

 



 

  

  

  718-809-1167טע טעג יו"ט אויב געטראפן רופט יט צוויעפארלוירן א דיימאנד ברעיסל -  השבת אבידה

  718-387-2102ביטע רופט  געווארן בטעות צו אונז אהיים א טייערע קלייד, טדעליווער -השבת אבידה 

  347-533-1361ן א קינד, רופט עגעזוכט א בעביסיטער ביי מיר אינדערהיים פארמיטאג שעות, קען אויך מיטברענג

  347-585-5919שעה רופט:  2פאר  יעריג מיידל צו טערעפי יעדן זונטאג 12געזוכט א פרוי/מיידל צו נעמען א 

  917-414-3281פאר אייער גארטל אויך פארעכטן מיר צוריסענע גארטלעך, ביטע רופט  fringesל אמיר מאכן פראפעשענ

  347-432-2901, פענן/מארסי עריע, 2:30 -  10:00עקספיריענסד בעביסיטער פון מאנטאג ביז דאנערשטאג פון  ןגעזוכט א

  347-486-2854 פרי סקול דעי קעמפ דא אין שטאט זוכט טיטשערס רופט

  718-388-6738בעדרום דירה, לי/הופער, רופט  1צו פארדינגען א  - ס"במוו

  917-246-0239בעדרום דירות מיט קיטשען דיינעט, סקילמאן/דיקאלב, רופט  2געווארן עוועיל.   -ניי וומס"ב 

 845-217-2334עיוועל פאר די שבת]  הערליכע  פריוואטע הויז צו פארדינגען פאר שבתים/וואכן טעג, פארטש, גראונדס, [נאך  - בלומינגבורג 

  347-262-1361רופט  8בעדרום דירה מיט אפלייענסעס פאר סעק.  3צו פארדינגען א  - ק"י

  718-916-3192/  347-760-4740גרופ" -פלעי גרופ, רופט "הויער'ס פלעי popular warm & lovingפאר די בעסטע 

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

צו זיין דאס שטיקלווי גרויס דארף 
  טייג וואס מ'שיידט אפ פאר חלה?

 
 ענטפער:

על פי הלכה איז נישט דא קיין
שיעור, וויפיל מען נעמט איז גוט.
(טייל פירן זיך אפצושיידן א כזית, בערך
אזוי פיל וויפיל עס גייט אריין אין

 בראנפן גלעזל.) ounce  1אן
          

(יו''ד שכ''ב סעי' ה')     

  פארוואס פירט מען זיך  
  צו מאכן שליסל חלה?

  
די מן וואס די אידן האבן ווייל

יאר האט 40געגעסן אין מדבר 
אויפגעהערט צו קומען א טאג נאך

האבן זיי געדארפט מתפלל ,פסח
זאל זיי דער אייבערשטעראז זיין 

פון פרנסה. ןטויער יעפענען ד
דעריבער איז יעצט א צייט וואס

  איז מסוגל צו בעטן פאר פרנסה.
פון דעם נעמט זיך דער מנהג צו
לייגן א שליסל, כדי צו דערמאנען
מתפלל צו זיין אז השי''ת זאל פאר
אונז אויך עפענען די טויערן פון

 פרנסה.
ל)-(ספה''ק אוהב ישרא

  
  

  שליסל חלה
  בילקעלעך 12געמאכט פון 

 י''ב חלה


