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             צד הכלה           a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( הורוויץהי"ו ) אליעזר הערש הורוויץ הרב 
 וומס"ב  -ני"ו  ברוךהחתן: 

 ( פישהי"ו )  בעריש טירנויערהרב   מזל טוב 
 טאהש -תחי'  חוההכלה:  

 (  לעפקאוויטש הי"ו ) יעקב פרץ בלוישטיין ר' 
 וומס"ב  -ני"ו    'טובי' גדלי החתן: 

 ( ווערצבערגער)הי"ו  אברהם שלמה יאקאבאוויטש ר' מזל טוב 
 וומס"ב  - תחי'   ' פייגאחי   הכלה: 

 (  בערלין הי"ו ) יצחק גרינפעלדר' 
 ק''י   - ני"ו  יואל הערש החתן: 

 (  דייטשהי"ו ) מענדל גרינפעלד  ר' מזל טוב 
 מאנסי  -תחי'   חי'  הכלה: 

 (לעוויהי"ו )  אהרן יודא דוד שווארטץר' 
 ב''פ  – ני"ו  מאירהחתן: 

 (רוביןהי"ו )איתמר טובי' שווארטץ   ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'  טפרומהכלה:  

 (  ווילנער הי"ו ) אשר לאנדאר' 
 ב''פ  –ני"ו   שלמההחתן: 

 (  ברינער הי"ו ) נפתלי משה אפעל ר' מזל טוב 
 ב''פ   - תחי'  לאה הכלה:  

 (  מאנדעלבוים הי"ו )  יעקב יואל וויינפעלד ר' 
 ב''פ   - ני"ו    צבי משה החתן: 

 (  שווארטץ הי"ו ) אלי' וואלקאוויטש  ר' מזל טוב 
 ב''פ    -תחי'   גאלדא  הכלה: 

 (  פערלשטיין הי"ו )אברהם מאיר פישער  ר' 
 ב''פ   -ני"ו   משה  החתן: 

 (  קליינמאן הי"ו ) האלפערטאנטשיל   ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'     סאסא  הכלה: 

 ( הורוויץ)  שליט"א פנחס יוסף דאכנער   הרב
 ב"פ   - ני"ו  מנחם מענדל החתן: 

 (האגער) שליט"א אב"ד שאץ מאנסי הגה"צ מזל טוב 
 מאנסי    -תחי'   הינדאהכלה:  

 (  לאנדא  הי"ו )יצחק פערלמוטער  ר' 
 נייטרא    -ני"ו   משה  החתן: 

 ( פעדערהי"ו ) שאול יודא מענדלאוויטש   ר' מזל טוב 
 ק''י  –תחי'   לחי' בראנד  הכלה: 

 ( ראזמאן הי"ו )געציל בערגער  ר' 
 לאנדאן    -ני"ו  יחזקאל החתן: 

 (שטויבער הי"ו ) עזריאל גריןהרב   מזל טוב 
 אנטווערפן   -הכלה: תחי' 

 

 

 עס וועט אי"ה זיין א יום החופה שיעור פאר כלות וואס האבן חתונה סיון  -אכטונג כלות 

 718-302-3630פונקטליך, פאר פרטים רופט  8:00אום  May 20מיטוואך במדבר היינט! 
 

 ספעציעלע חיזוק שיעור עס וועט אי"ה פארקומען א  !טעת'אכטונג מחותנ - דרשות פאר פרויען 
 12:30מאנטאג פרשת נשא  ,פאר אלע וואס מאכן חתונה ביז ראש השנה דורך מרת. ג. גליק 

 ל.מ.  718-384-0493ביטע רופט  
 

 

 …Los Angelesא גרוס פון 
 אזייגער מיטאג 1אום  718-705-6788  הערט מיט שפאנונג א העלדין מרת פ. ווידער 

 

 

Finally! The long-awaited 

 Chaim Medical Gifts 
 for the 2020 Spanning Galaxies Campaign 

Arrived! 
Exciting Opportunity!  

Get the adorable Chaim Medical umbrellas 
 at the pickup locations below 

 one for $6, two for $10 . 

 

 

 

 

Hair Courses 
 another class is forming now 

Ages 8'th & 9'th grade 
 

                              Limited slots available 

                              Call to sign up 929-466-3533  

 

Shavuos wig special! 
Get $150 OFF your IRENE WIG! 
                     Call/text Esty Taub 347-382-0201 

 

                         We offer pickup and delivery service 
                            for your wash and set! 

 

 

 

 
 

Starting 
 this week 

Thursday 



 

 

 

 
Get glowing skin w/ our European facial for $75. Many ref. avail. 

 Att kallas: get your spa services done by Lola beauty spa & receive a gift (gift includes Victoria secret 

perfume & lipstick) Ask about our refer a friend promo, Credit cards accepted. Call or text 347-502-5186 

 Jewels -15% OFF sale ending today 347-574-0323  

2 Bedroom furnished apartment available in the heart of Williamsburg to rent for short term. Call/Text 718.869.6499 

Magnificent Kleinfeld kallah gown size petite 2-4 to sell for $2,000! Worn once. 917-588-0217 

United Academy is seeking an Assistant Education Director for its Early Head Start and Head Start 

program in Williamsburg. For the right candidate will hire with a BA who is going towards a 

Masters and Certification. Please email employment@unitedacademyny.org. 

S. Dream. Summer buntings, Carriage pillows & Liners, Cradle sets. Call for appt. 718-782-9107 

Multi girl real estate office in Williamsburg looking for a F/T secretary newly graduated preferred. Please call: 347-762-1535 LM 

Country Shuttle - 12 passengers - Leaving weekend to the mountains - $299+ per family. $35 per person. 646-972-3357 

Seeking EI service coordinator, Requirements: Bachelor’s degree in health or human service field. 

Experience in service coordination and/or in a service setting with infants & toddlers with developmental 

delays or disabilities may be considered in replacement of degree. Email resume ei@whiteglovecare.net  
Hamaspik is looking for warm loving chasidish homes both long term and short term for children ages 6-15.  

For more details please contact Surie Morgenstern, 718-387-8400 ext. 122 or 347-693-8080 

Beautiful Kleinfeld gown to sell for great price size 4-6 worn once. Also for sister of the bright size 4 off white gown Please text 718-757-2267 

Unable to attend birthing classes now? Take our complete course without leaving your home many satisfied customers. Call Sury Gruber 845-263-0313 

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

Positions for preschool teachers and assistants for new year… 

Great salaries and working conditions…Room for growth… 

Please text 973 722 2712 or email beabove32@gmail.com if interested 
~ Williamsburg Preschool ~  

Secretary/ office position available -starting in June. Hours are 9-5 

Must have computer knowledge, good phone skills, ability to multi-task. Please call 718-704-4387   
Rehab Associates Outpatient Physical and Occupational Therapy Center is happy to inform you that 

our office has been reopen. Hours and appointments are limited for the safety of our patients.  

Please call 718-253-8000 to book an appointment. 165 Division Avenue. 

 

 

 

 

 

מיר ווילן זיך אנטשולדיגן פאר אלע אונזערע חשובע קאסטומערס  - וויכטיגע מעלדונג פון וויינשטאק'ס פלעסטיק 
געקענט דעליווערן ערב פסח צוליב דעם שווערן מצב, בעזהשי"ת נעמען מיר שוין אן דעליוועריס אויף וואס מיר האבן נישט 

 845-629-2329אונזערע הערליכע פלעסטיק טישטוכער. אלע סייזעס בעגס און גארבידזש בעגס. רופט: 

 

The best Gartel yarn no knots.         String Attached 718-909-0768 

  Fringe Maker Availמיר קענען אנהייבן פאר אייך,  
 

 

Is your insurance company or home care agency not giving  
you what you feel you or your loved ones deserve?  

Are you having a hard time receiving benefits now during covid. 

 Is your home care hours not enough?. 

 call the experts at outreach healthcare 
 at 718-855-6666 or email outreach@outreachhc.org  

 

 
 

 
 718-208-3085וואלאבאוט געגנט רופט    heart pendantפארלוירן א קייטל מיט א   -השבת אבידה 

 347-461-3716זייגער רופט    digitalגעטראפן גלעזער אויף בעדפארד. אויך א    -השבת אבידה 

 646-647-9879רופט מיט סימנים  סראס/געטראפן נעכטן א סכום געלט ביי לי   -השבת אבידה 

 #718.838.1811  3שעה  24אפדעיטעד אונזער ליין מיט פרישע שיעורים, ספעציעל געאייגנט פאר דעם יעצטיגן זמן, שמעו ותחי נפשכם. רופט מיר האבן ב"ה  - נתיב חיים 

 718-838-3292דייפערס דעליווערט צו אייך אינדערהיים גוטע פרייז רופט    babysitterצו ארדערן  

 646-954-9671עטערי פארן זומער מיט עקספיריענס אין אידיש טייפונג רופט  געזוכט א קאמפיוטער סעקר

 929-276-5066. רופט  4:30  -  9:30עקספיריענסד בעיביסיטער האט געציילטע סלאטס עוועילעבל, בעדפארד/ראדליטש,  

 917-225-4893ב"ה אפן. צו איינשרייבן רופט  מיר ווילן לאזן וויסן אז די "חדר וועלט" איז   -פרייליכע נייעס  

 געבעטן השי"ת בזכות רבי חיים זאנוויל ב"ר משה זצ"ל און צוגעזאגט מפרסם צו זיין, ב"ה געהאלפן געווארן מיט א ישועה

 flaky dough GLUTEN FREE cheese buns carrot cheese muffins   347-793-4057צו מאכן טשיז דעלקעלעך פרייע דעליווערי רופט  

 347-526-1185צו רעגיסטרירן ביטע רופט  location Hooper bet. Lee/Marcyאון א האלב יאר  3און  2איז אפן פאר קינדער צווישן  nursery groupאונזער 

 845-608-9832 בכשרות אדווארי  caloriesקענט פארלירן וואג אין א געזונטע נאטורליכע וועג! אן דארפן ציילן    איר

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

Light Alterations   718-450-4700 בעסטע פרייזן. רופט 

 917-414-3281אויך פאררעכטן מיר אלטע ירושה גארטלעך. רופט:  - .make Professional Fringes & גארטלעך crochet און hand knitted מיר פיקסן

 347-698-3436פארטשעס סטארעדזש רופט  2פסח קאך/לאנדרי  full baths 2'טע שטאק 8בעדרום דירה צו פארקויפן אויף וואלאבאוט  3א   -וומס"ב 

 718-797-0450 347-668-3591שבועות בעדרום דירה אין בעסטע געגנט מיט אלע באקוועמליכקייטן,  צו פארדינגען אויף די וואך אויך פאר  3א פורנישד הערליכע   -וומס"ב 

 ל.מ. 929-630-0421רופט   town in countryבעדרום דירה אין  3צו פארקויפן אדער פארדינגען פאר די וויקענד  -לאק שעלדריק 

 718-388-6164רופט   may 23מנוחה מאטעל מיר זענען אפן די שבת פר' במדבר  מאנטיסעלאו/

Beautiful 3 bedroom basement apartment is available to rent in the Riverwood development. Please call: 347-358-6631 -סאטמאר/לעיקוואוד  


