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זונטאג שלח

 תשע''ט לפ"ק כ' סיון
 Jun. 23, ‘19 ולמספרם

 זמנים:
 8:30שקיעה: 

 9:43צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718)                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס
 

  

  וועטער
  °84-°66 : היינט

  °83- °70 מארגן:

  

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a          íñ×í ð®
  )פאללאקהי"ו ( שמחה אהרן שטראהליהרה"ג 

  וומס"ב -ני"ו  שלמההחתן: 
ëî¬ ñïô   העכילהי"ו ( יחזקאל מענצערהרב( 

  וומס"ב - תחי'  חוההכלה: 
  )זאלדאןהי"ו (יעקב הערש זילבערשטיין ר' 

  ק"י -ני"ו  אשר אנשילהחתן: 
ëî¬ ñïô  'קרויסהי"ו ( יששכר דוב מאיראוויטש ר( 

  טאהש -תחי'  מאטלהכלה: 
  ) פירטההי"ו (שמעון סאמעט ר' 

  ק"י -ני"ו   מרדכי יצחק   החתן: 
ëî¬ ñïô  'מארקאוויטש הי"ו ( יושע יואל שפילמאן ר ( 

  ק"י  - תחי'   מרים אסתר הכלה: 
  )גריפלהי"ו ( חיים בנציון מינזער ר' 

  ב"פ -ני"ו  יעקבהחתן: 
ëî¬ ñïô  'פייןהי"ו ( ישראל מאיר ליכטמאן ר( 

  לעיקוואוד  -תחי'  אסתר רחלהכלה: 
  )שטערןהי"ו (יקתיאל זלמן גרין ר' 

  ב"פ -ני"ו  יואל אלי'החתן: 
ëî¬ ñïô  'זופניקהי"ו (יצחק גרשון שטערן  ר( 

  וומס"ב - תחי'  גאלדא ליבאהכלה: 
  )גריןהי"ו (יוסף ראזענפעלד  ר' 

  ימאנס  -ני"ו  וואלףהחתן: 
ëî¬ ñïô  'ערענפעלדהי"ו (יואל שלעזינגער  ר( 

  ב"פ  -תחי'  גיטלהכלה: 
  ) פריעדמאןהי"ו ( משה לעפקאוויטשר' 

  מאנסי  - ני"ו  אברהםהחתן: 
ëî¬ ñïô  'פרייזלער הי"ו ( האניגשלום יוסף  ר ( 

  ב"פ  -תחי'   טויבא הכלה: 
)גאלדבערגערהי"ו (שלום ברוך יודא לעבאוויטש ר' 

  מאנסי -ני"ו  יצחק אייזיקהחתן: 
ëî¬ ñïô  'דייטשהי"ו (הערשל ענגעל  ר( 

  מאנסי  -תחי'  אלטא צירלהכלה: 

  
 ö³ìí ð®          a    ³îòî³ì a           íñ×í ð®

  הי''ו אהרן לייב שענקער  ר'
  )ווערצבערגער( -ני"ו  ישראל חייםהחתן:   

  אימפעריאל
  הי''ו משה מאיר גרינפעלד ר'

  )גאלדבערגער( -תחי'  שרה רבקההכלה: 

  הי''ושלום אליעזר יאקאבאוויטש   ר'
  ) ווערצבערגער ( -ני"ו   אברהם החתן:   

ויואל משה
 í¼¾ë íõîì9:30  ,šî−ðë  

  הי''וחיים שמואל פריעד  ר'
  )אקלפאל ( -תחי'   ברכה הכלה: 

  אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך 

  הי''וחיים עזריאל משה ווייס  ר'
  ) ברייער ( -ני"ו   יושע לייב החתן:   

  כתר ריזל
  הי''ו חיים אלימלך קאהן  ר'

  ) קאהן ( - תחי'  רבקה קלערל הכלה: 

  הי''ו עוזר חיים הכהן פריעד ר'
  ) זופניק ( -ני"ו  דוד החתן:   

  פרדס פיגא
  הי''ו  יוסף יצחק שווארטץ ר'

  ) מיללער ( -תחי'   פייגל הכלה: 

   אזוי ווי מיר האבן נישט געשיקט קיין איינלאדענונגען ביטע אננעמען פערזענליך 

  הי''ומאיר טענענבוים   הרב 
  ) פרידמאן ( -ני"ו  שמואל מנחם החתן:   

פרדס צבי
ëšó−òõ ³ñ 7:30  -  íõîì8:30  

  הי''ומשה יודא בלום   הרב 
  ) פארגעס ( -תחי'  אסתר הכלה: 

  הי''וחיים יחזקאל פריעדמאן  ר'
  ) ראזענבערג ( -ני"ו   צבי החתן:   

  קאנטינענטאל
  הי''ומשה אליעזר גליק   ר'

  ) קליין ( -תחי'  חנה רבקה הכלה: 

  הי''וענדער ליעקב האל ר'
  )זילבערשטיין( -ני"ו  געציל הערש החתן:   

ק"י   - כינור דוד    
18 Getzel Berger  

  הי''ו שרגא שטראה ר'
  )רייך( - תחי'  שרההכלה: 

  הי''ויעקב אלימלך גרין  ר'
  ) שווארטץ ( -ני"ו   עזריאל החתן:   

ב"פ -תפארת רבקה 
1257-38 St.  

  הי''ו יצחק בער לעבאוויטש ר'
  ) לעבאוויטש ( -תחי'  חי'' מלכה הכלה: 

  

  

יהודים רחמנים 
  משה בן ציפה בתוך שאר חולי ישראל בשעת איר זעט די מודעה זאגט א קאפיטל תהלים לרפואת

 . תזכו למצוותל"ע א טאטע פון קליינע קינדער וואס איז קראנק אויף יענע מעשה 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

  מחנה רב טוב ד׳סאטמאר 
  

  א׳ שלח תשע״ט
  

  צום בעפארשטייענדן זומער תשע״ט וויכטיגע מעלדונגען
  מיר ווילן דערמיט איינמעלדן פאר אלע חשוב׳ע עלטערן שיחי׳ אז 

  
  
  
 
 

  איר קענט קומען ארויסנעמען אייערע באס און בָאנק טיקעטס 
  ברָאדוועי  427  אין קעמפ אפיס

  דינסטאגביז דעם קומענדיגן 
  
  
  
  

                                                                            à ïò÷ðàãàá øéî êéé 
                                                                                                         òéöàøòôàà÷ ïåà ãðàèùøàô øòééà øàô 

                                                                                                         øéî ïåà .øòîåæ ïëéìééøô à óéåà ñéåøà ï÷å÷                  

 הנהלת המחנה                                                                                              

  

 דאס זעלבע וועט מען פארלאנגען די
 ״באס טיקעטס״ בעפאר׳ן ארויפגיין  

  אויף די באסעס.

יאר נישט קענען אריינקומען אין-מ׳וועט היי
 קיין שום בָאנק אין די קעמפס 

  טיקעטס!!!- אן קיין בָאנק

 :וויכטיגע נאטיץ
 דערמיט ווילן מיר איינמעלדן פאר די חשוב׳ע עלטערן אז 

אויב שרייבט איר איין אייער קינד פאר גאנץ זומער, וועט איר דארפן  
 צאלן פאר א גאנץ זומער

 מ׳וועט ״נישט״ קענען באקומען קיין קרעדיט!
 

גאנץ   ווען איר שרייבט איין אייער קינד פאר ביטע פארשטייט:
זומער טוען מיר רעזערווירן א בעט בלויז פאר אייך, און אז איר נעמט 

אהיים אייער קינד האט קעמפ א שאדן דערפון. מיר וועלן אייך  
 רעכענען געהעריג פאר׳ן גאנצן זומער.



 

 

 
Are you graduating high school? 

Do you love working with children? 
We are hiring for next year!! 

NO teaching experience necessary! 
Great pay, great atmosphere... 

 

Please call 347-943-6353 

 

Great opportunity!  
Heimishe Daycare/Headstart is looking to 

 hire energetic teachers for next September. 
Good environment, Great benefits.  

Study plan available.  
 

Call: 718-596-3632 X106 

 

KitStar 
Sukkah Star Kits 

 דעם זומער נוץ אויס גוט דיין צייט
 הערליכע שטערנס לכבוד סוכות מאך גרייט
 יעצט עס איינצוקויפן איז דיין געלעגנהייט

For Our Full Collection Please Call 718-302-1097 

 

Teacher Matty’s playgroup 
 has 2 open slots for the summer 

 

 HUGE BACKYARD! BEAUTIFUL 
OUTDOOR TOYS! POOL! 

 GREAT REFRENCE  
  PLEASE CALL: 347-578-4548 

 

 

 

Summer Special!!!  

Shimons Pharmacy 
 Special 13% discount.  

No Minimum. 
We have in stock the Original Speedo Goggle. 

115 Lee Ave.            718-384-0234 
èðééøô øòééà, ïåòîù 

 
                                                  A HUGE STORE-WIDE 

                                                  SALE 
                         

                                      TODAY ONLY 
                                        12:30-7pm - 147 Lee Ave. 

 

 

Brach's Bed & Bath 
517 Park Ave. 

2 more styles arrived 
 for girls bed in a bag. 

 limited quantity 

  

Up to 80% OFF 

Today only at Park Plaza  
810 Bedford Ave.      11:30 AM - 11:00 PM  

Painted Rose 

 

739 Bedford Ave. 
718-797-baby 

For All 
Baby & Toddler  

Country 
Needs 

 

Early Head Start Program 
is hiring several responsible 

 teachers and assistants! 
Great environment!  Benefits included! 

 

Please call 
 718-694-2550 ext. 101 

 

Early Head Start Program 
is hiring a Full time 90 credit teacher 

for the upcoming school year. 
Great environment! Benefits included! 

 

Please call 
 718-694-2550 ext. 101 

 

Hamaspik is seeking 
 a F/T female Com Hab coordinator 

 in Williamsburg.  
Highly motivated, organized, multi-task, 

 great phone & computer skills. 
 Email: sross@hamaspikkings.org 

 

 

  
Looking for a DESIGNER PIECE?  

Always something new, check it out! R. Rosenfeld 718-852-6787 

  

"De Kinderlech" Play Group summer registration now open for all locations,  
Call: 347-581-9657 / 917-763-2178 

  

  

  

 שלח
Transp. 
Avail. 

 

10-3pm 



 

 

 

Monsey! Open house today (June 23) bet. 2-4 pm October hill estates 8 luxury new  homes 4 autumn ct Airmont NY 10901 Yoel Klein 845-596-7399 

Attn. Kallahs - OPEN TODAY - stunning silk tichlech "Brand Name" Designs  - Only $85. Cash and check only. 309 Rutledge st. 12:00-2:00. 

Stunning Kleinfeld gown size 2-4 to sell, for excellent price! Please call 347.247.6870 

Beautiful designer gown size 0 gold color for sale at excellent price call: 347-951-8348 

Spotlight Photography - Now booking outdoor photo sessions in Monticello. To reserve your spot please call 347-533-2657 

Noriko Angelica Wigs! Colors available: Dark chocolate, Medium Brown, Golden Brown and Cappuccino. Pre country special 2 for $150. Please text 718-759-7774 

Our Hats collection now on sale! Open every night.  Blimy Mertz. Call 347-946-5387 

  Goldberger's Watches 197 Lee Ave   347-452-4554  שמחה ביטע רופט פאר שעותצוליב א 

Book your photography appointment get $30 off! Valid till 6/30. Hindy’s Photography-347-263-2570 

Monticello - Established bungalow colony has 2 bungalow avail. call 718-438-4510 / 917-474-9043 

S. Fallsburg Rentals Avail. Shabbos, central loc. private houses. Fully furnished. 845-513-6792 Fallsburgrent@gmail.com 

New strong גארטל yarn, no more tangles no more tears call Strings Attached 718-909-0768 Avail @ Craftviti & Tip Top. We do professional fringes. 

Achosainu Academy is looking for mature responsible girls 12th grade and up to work as counselors in our summer camp. 
For more info please call 718-302-3333 Ext 5201. if no answer, leave message, or email Etaub@hamaspikkings.org  

Female only office looking for a FT secretary, young graduate only. Ready to wait until school finished. great pay call 347-486-0262 

Multi girl insurance office is looking for an employee with bookkeeping/accounting experience, great pay. Call 347-666-4560 

All Data: FT position, with great potential, for highly-capable graduate.  Schedule an interview at 718-302-1800 x 211 

Heimishe office is looking for a F/T employee for a bookkeeping position (W2). Will train. Please call 347-905-5009 and leave clear detailed message 

Attentive Behavior Care is seeking female candidates to work with children in a school setting in Williamsburg. Exclusive benefits 
including excellent pay and full training. Email resume to tchristenberry@attentivebehavior.com or call 718.650.6540 x108 

Looking for a full time secretary in an office in Williamsburg, graduate preferred, Please call: 908-230-0857 

Seeking a mature adult to assist a very capable special needs woman during the day in Williamsburg, 
with basic living skills; cooking, shopping etc. If you are interested, please call 718-387-8400 Ext 133 
Seeking a high school graduate to "mentor" a high functioning high school girl in in Chasidish 

camp this summer.  Please call 718-289-0049 or email cgross@hamaspikkings.org

Multi girl office in Williamsburg looking for a serious, energetic & bright individual FT only. Call 856-514-1799 

Looking for a full time young graduate worker. Call: 347-232-4041 

Medical Billing office is looking to hire f/t employees .Great potential for growth. Please call 718.872.9254 

Williamsburg EHS Assistant teacher Good pay! Great work environment! gweitman@unitedacademyny.org 718 387 8837 ext 206 

Williamsburg EHS Group teacher Min 90 credits req. Good Pay! Benefits! gweitman@unitedacademyny.org 718 387 8837 ext 206 

F/T position in Williamsburg multi girl office for detail oriented & motivated girl, GREAT PAY. 718-522-1000 ext 3406 LM 

Are you a teacher or do you want to be a teacher?  Come work with us!!  
Our school has a friendly, welcoming and Heimishe environment We offer great pay, 

insurance, paid vacation and free travel... If you want to work in the greatest school around, 
please call 718-658-3030 or email: jobopportunity11211@gmail.com 

  

  718-388-4119וואכן צוריק. רופט  3-4בעדפארד/מורטל געגנט בערך  Black Kipling briefcase פארלוירן א - השבת אבידה 

  845-401-0009רופט  Sep. 16 ביז Aug 27 וואכן פון 3געזוכט א פרוי צו קאכן לאנטש פאר א קליינע מוסד אין וומס"ב פאר 

  718-387-6303קאונסלערס/אסיסטענטס פאר ערשטע העלפט אדער גאנץ זומער , רופט דעי קעמפ זוכט  Apples - סוואן לעיק

1144-889-347פרוי איז גרייט צו טוטערן פאר קריאה רופט  דנסריעעקספי ןא  

3336-306-718גאראנטירט אז עס ארבעט   Hover board -   $55 אפענע באקס $40  -   אפענע באקס קעמערעס ברענד נייע   case & SD cards  אריינגערעכנט $50   

4386-766-347טראנספארטעישאן עוועילעבל  3:00ביז  10:00מיר וועלן אי"ה זיין אפן די וואך פון   THE FUNFKOOl 

Matty Knopfler's playgroup 347-356-4598ביטע רופט:  רם,ונעמט יעצט אן סלאטס פאר די זומער און אויך פאר שארט ט 

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

5232-356-845האלב זומער. רופט  'טע2נעבן א גראסערי, פאר  ,אין- רומיגע דירה  וואלק 6צו פארדינגען א שיינע  - מאנסי/זומער   

  845-782-3432יגע דירה צו פארדינגען אויף זומער/וואך/האלב זומער מיט אלע באקוועמליכקייטן  א הערליכע רחבות'ד   -ק"י זומער

347-909-2814בעדרום באנג. עוועיל. פאר'ן זומער אין זידיטשוב קאנטרי, מקוה, מנינים, אלע געברויכן אויפ'ן פלאץ,  1א  - מאנטיסעלאו 

 347-525-8448וואכן. רופט:  4 - 3בעדרום באנג. עוועיל. פאר ערשטע  2א  -  Carefreeמאנטיסעלאו/

 845-397-7311בעדרום באנג. אין א היימישע קאנטרי, מנין, מקוה אויפ'ן פלאץ, רופט/טעקסט  2געווארן עוועיל. א  - מאנטיסעלאו 

Woodburn  - chalet -   בעדרום  2הערליכעsummer home   צו פארדינגען פוןJune 27  718-399-0144רופט 

646-369-3385בעדרום באנג. מיט גרויסע פארטש פאר די זומער, רופט  1געווארן עוועילעבל א הערליכע שיינע  -סוואן לעיק/ בורשטין 

0041-304-347/   8414-858-718בעדרום באנגעלאו פאר די ערשטע וואך. רופט  2צו פארדינגען א  - תשב"ר  

 347-674-7910/  347-263-7421בעדרום באנגעלאוס עוועילעבל פאר צווייטע האלב זומער אין א היימישע קאלאני.  2און  1עטליכע גאר שיינע  -וואודרידזש 

  845-316-2100ן פאר זומער שבתים, שיין צוגעשטעלט, פריוואטע פלעי גראונד, רופט ובעדרום דירה עוועילעבל פאר די קומענדיגע שבת א 2א  -בלומינגבורג 

8492-457-646מאל א וואך פאר גוט באצאלט רופט  2וואכן פון די זומער  3געזוכט א שיעור טיטשער אין א היימישע מוסד פאר די ערשטע   

  לאזט א קלארע מעסעדזש 718-963-7055ווערט געזוכט קאונסלערס פאר א דעי קעמפ אין שטאט. גוט באצאלט. רופט: עס 

A real estate office is looking for an experience secretary. Call 718-938-0367  

  718-757-0163 סקול דעי קעמפ דא אין שטאט נעמט יעצט אן קאונסלערס-פרי


