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            צד הכלה        a   שידוכים  a           צד החתן

 ( באנדאהי"ו ) יצחק יחיאל יאקאבאוויטש  ר' 
 וומס"ב   -ני"ו  יעקב יואלהחתן: 

 ( בינערהי"ו )מאיר משה לעווינגער  ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   שינדלהכלה: 

 (ביטמאן הי"ו ) שאול ברוך גרינוואלדר' 
 וומס"ב  -ני"ו  יעקבהחתן: 

 (שווארטץהי"ו )אלעזר גליק  ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   חוה רחלהכלה:  

 (לאזאר הי"ו ) יושע הערש פריעדמאןר' 
 וומס"ב   -ני"ו  מרדכיהחתן: 

 ( פראנצויזהי"ו ) יואל הכהן רובין ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'   בריינדל  הכלה: 

 ( נויאוויטשהי"ו )יושע לעפקאוויטש  ר' 
 וומס"ב  -ני"ו   יוסף מאיר  החתן: 

 ( גאטליבהי"ו )משה גוטמאן    ר' מזל טוב 
 ב"פ    -תחי'  בלומא  הכלה: 

 ( ווייסהי"ו ) גרשון שלעזינגער   ר' 
 וומס"ב   -ני"ו  שמואל החתן: 

 ( שטערןהי"ו ) שמואל מרדכי יאקאבאוויטש  ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'  פיגא  הכלה: 

 ( קעסטענבויםהי"ו ) יואל לוסטיגמאןר' 
 וומס"ב -ני"ו  בערלהחתן: 

 ( פישהי"ו ) יואל גרינפעלד ר' מזל טוב 
 ק"י  -תחי'  ברכההכלה:  

 ( שטויבערהי"ו ) משה שמואל לוי וויינבערגער הרב 
 וומס"ב  -ני"ו   מרדכי יואלהחתן: 

 ( פילאפףהי"ו )שמעון רייכמאן   הרב   מזל טוב 
 ק"י  -תחי'  רחלהכלה:  

 ( ענוורטהצהי"ו ) אפרים משה זיידנפעלד ר' 
 ב''פ  –ני"ו   שלמה יודא  החתן: 

 (פישהי"ו )דוד שמחה סימקאוויטש  ר' מזל טוב 
 וומס"ב -תחי'  ריזל הכלה:  

 ( ברויןהי"ו )נגבורג  יאלימלך בלומר' 
 ב"פ  -ני"ו  יושעהחתן: 

 (רובינשטייןהי"ו )שלמה לאווי  ר' מזל טוב 
 וומס"ב -תחי'   שרההכלה: 

 (פישערהי"ו ) יצחק אלי' גראסמאן  ר' 
 ב"פ   -ני"ו  משה יודא ארי' החתן: 

 ( פאזעןהי"ו )אברהם לעבאוויטש   ר' מזל טוב 
 ק''י  –תחי'   ריזל  הכלה: 

 ( בראךהי"ו )אלי' שאול כ"ץ ר' 
 ב"פ  -ני"ו  ישראלהחתן: 

 ( בערקאוויטשהי"ו )יואל רייזמאן  ר' מזל טוב 
 ק"י  -תחי'   קריינטשאהכלה:  

 ( גראסבערגערהי"ו ) זלמן לייב האלפערטר' 
 ב"פ  -ני"ו   אלי'החתן: 

 ( קלייןהי"ו )   יונה בערקאוויטש ר' מזל טוב 
 ב"פ  -תחי'  הינדל הכלה:  

 ( גאלדשטייןהי"ו )  משה הערש גאלדשטייןר' 
 זשערסי סיטי  -ני"ו  אברהםהחתן: 

 ( סופרהי"ו )  מאיר ישראל לענעראוויטש ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'  שיינדל לאההכלה: 

 ( גלויבערהי"ו ) מנחם יצחק פערלמוטער  ר' 
 מאנסי    -ני"ו   ישכר דוב החתן: 

 ( הירשהי"ו ) יצחק מרדכי בראך הרב מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   רחל לאה  הכלה: 

 ( רוביןהי"ו )זידא ישראל חיים יואל ראזענבוים  הרב   
 קרית יטב לב   -ני"ו   יצחק אייזיק החתן: 

 ( יאקאבאוויטשהי"ו ) מנחם מענדל פריינד הרב   מזל טוב 
 ק"י    -תחי'  פערל טויבא  הכלה: 

 

 

 

 קינדער רום איז אפען   
 . 12-7היינט צום גדלי׳ פון 

 

 מיר נעמען שוין אן ״פריוואטע בוקינגס״ פאר חוה״מ. 
 ,צו הערן אונזערע ״שעות פאר די פובליק״ איבער חוה״מ

 ביטע רופט זונטאג נאכט מוצאי יו״ט.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Plastic World 
Did you try our 

Heavy-duty high clarity plastic tablecloth? 

Try it and you will have a  חג שמח 

Mann 718-702-4306 

  

 

 
Physical therapy slots available in a beautiful gym at Yeled V’yalda  therapy center for children approved for PT through the DOE. Call 718-858-0070 x8154 

Professional Haircuts & Styles $15 a cut. Wash & Set available. Lynch cor. Bedford 718-541-8655 

Looking   for a permanent home   for a newborn  with   Down syndrome.  For  more  details/info   please  contact  Surie      Morgenstern   at  718-387-8400   ext.  122    or  347-693-8080 

Soft touch Electrolysis by C. Chaimowitz, Division/Clymer area. 718-963-3328  

Looking for a responsible secretary for a full-time position. Located in the Spencer Suite offices. Please call 516-400-6943 

Seeking a full time experienced individual for immediate hire. Amazon experiences a plus.  

Call 718-473-0988 ext 103 If no answer leave a message 

Daycare seeking SUBS & a BUS TEACHER for afternoon route. Must be timely, responsible, & energetic. Call: (718) 840-3335 ex. #501 lm 

Hamaspik is seeking a respite worker for during the day for more info please call 1718-387-8400 ext. 146 

Hamaspik is seeking Com Hab/Respite for young kids for weekdays, 

 Shabbos and yom tov afternoons. For more info please call 718-387-8400 ext. 145 
Do you enjoy working with children with special needs? Looking for girls to work every Sunday  

for the upcoming year. Great pay, limited slots available. Please call 718-302-3333 ext. 5230 

Get out and make a difference. Talent school for girls with special needs Looking for Sunday staff. Please call 718.302.3333 x5265 

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

718-303-9400 Ext 486 or email resume to: Shartman@eislaasois.org 
 

 
 718-530-4180ביטע רופט   .פארלוירן א דיימאנד ברעיסלעט יו"ט  -  השבת אבידה 

 347-731-8871פוס רופט    7אינטשעס טיף הויך   12אינטשעס ברייט   72אוועקצוגעבן א ספרים שאנק  

 646-854-7740פארקויפן א הערליכע כמעט נייע מעסטער בעדרום סעט פאר האלב פרייז רופט  צו  

 718-216-6163פס. רופט  יל 3אוועקצוגעבן א שיינע אוועל דיינונג רום טיש מיט 

 929-888-6670איבערגעשטרענגט? קימפעטארין? עקספיריענסד קעכער גרייט צו קאכן אייער שבת/יו"ט/טעגליך. רופט/טעקסט 

   Surelles Skirts  9  -12פון    יון ושמחה לי עווענ ווועט א"ה אין שש     

 Beautiful shawls and capes  - 917-295-9274  האלט אייך ווארעם אין די סוכה 

 718-384-7992רופט מ. ליבערמאן     alterationsמיר נעמען נאכאמאל אן   

 347-765-6333| ניי וומס"ב   917-842-3923חתונה. אלט וומס"ב  וואכן פאר די    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 

 347-786-1476בעדרום פורנישד דירה, יעצט עוועילעבל פאר חתן כלה הופער/העריסאן געגנט  1צו פארדינגען א שיינע    -  וומס"ב/ימים טובים

 347-997-1175בעדרום דירה ביי טרופ/לארימער,  1צו פארדינגען א חתן כלה   -וומס"ב 

 845-544-6872סוכות רופט  טעג  מיט גרויסע סוכה צו פארדינגען פאר ערשטע    גרויסע שיינע הויז  -  בלומינגראוו

  845-499-8649שיינע דירה צו פארדינגען פאר סוכות מיט א סוכה . רופט:   -מאנטיסעלאו 

 " כפרות שלאגן " 
 

שלאגן  קודם  מען  זאל  לכתחילה 
פאר   דערנאך  און  זיך  פאר  כפרות 
מענטש   ריינע  א  כדי  צווייטן.  א 
א   זיין(  )מכפר  מאכן  ריין  זאל 

 )כף החיים(צווייטן.    

 

שלאגן  כפרה  פון  תכלית  עיקר  די 
אלעס  אז  אריינצוטראכטן  איז 
)שחט'ן  כפרה  צום  וואס מען טוט 
חלילה   מען  וואלט  א.א.וו.( 
געדארפט טאן צום מענטש צוליב 
האט  הקב''ה  נאר  זינד.  זיינע 
א   געגעבן  און  געהאט  רחמנות 

 געלעגנהייט תשובה צו טאן.    
 )מ''ב סי' תר''ה( 

 

 

 
a   נישט מ'האט  געזאגט   אויב 

אדער מ'געדענקט   ,''המלך הקדוש''
געזאגט, נישט מ'האט  דארף   אויב 

 שמו''ע.  מען נאכאמאל אנהייבן
 

a     געזאגט בטעות  מ'האט  אויב 
גלייך    הקדוש''  ''הקל זיך  און 

די  דערמאנט   אנגעהויבן  מ'האט  )בעפאר 

, אויב ס'איז נישט  ברכה פון אתה חונן(  
ווערטער   3אדורך א צייט פון זאגן  

רבי(     )שלום זאגן  עליך  גלייך  מען  זאל 
 . ''המלך הקדוש''

 

a     געזאגט נישט  מ'האט  אויב 
נישט    המשפט''  ''המלך מען  דארף 

דאווענען   גלייך  איבער  זיך  מ'האט  )אויב 
 דערמאנט, איז די דין אזוי ווי ביי המלך הקדוש(.

 
a     זאגן צו  פארגעסן  מ'האט  אויב 

כמוך,  זכרנו אדער  וכתוב ,  מי   ,
חיים נישט  בספר  מען  דארף   ,

 .איבער דאווענען
 

 הלכות תפילה 
 ימי תשובה   עשרת 

a    דער הייליגער חתם סופר ברענגט
פון  טאג  יעדן  א  אז  פריערדיגע,  פון 
מתקן  מען  קען  תשובה  ימי  עשרת 
וואס   יאר  פון  טאג  אנדערע  אן  זיין 
צו  דארף  עס  ווי  געווען  נישט  איז 

זונטאג קען מען מתקן זיין  זיין. ד.מ.  
אלע  מאנטאג  זונטאגס,  אלע 

  מאנטאגס א.א.וו. 
 


