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             צד הכלה           a   שידוכים  a           צד החתן 

 (עסטרייכער הי"ו ) יצחק זילבערשטייןר' 
 וומס"ב - ני"ו  פנחסהחתן: 

 ( קובעטשיקהי"ו ) חיים משה בראך ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'  מלכההכלה:  

 ( האכהייזערהי"ו ) חיים מרדכי לעפקאוויטש ר' 
 מאנסי  -ני"ו   נחמןהחתן: 

 (אבישהי"ו )יעקב יצחק ברייער  ר' מזל טוב 
 ק"י   -תחי'  עלקאהכלה:  

 (ראזענוואסערהי"ו ) יצחק אייזיק גליקר' 
 ק״י  -ני"ו   אלטר ישעי׳החתן: 

 ( פילאףהי"ו ) נחום שמשון שווארטץ  ר' מזל טוב 
 ק״י   -תחי'  זעלדאהכלה: 

 (ווערצבערגערהי"ו )ישראל הערש מענדלאוויטש ר' 
 מאנטריאל  -ני"ו  ברוךהחתן: 

 ( הערשקאהי"ו )מענדל מאיר מאשקאוויטש   ר' מזל טוב 
 ב"פ  -תחי'  מינדלהכלה:  

 ( איינהארןהי"ו ) אלי׳ שווארץר' 
 מאנטריאל  -ני"ו   שלמה ברוךהחתן: 

 (קליטנוקהי"ו )  בנציון מאיר זילבערשטיין ר' מזל טוב 
 פ ב" –תחי'   שרההכלה: 

 ( לייפערהי"ו )  ראטטענשטייןאברהם צבי ר' 
 טאהש  -ני"ו   יוסף בנציוןהחתן: 

 ( גליקהי"ו ) אלעזר מנחם גרובער  ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   יענטא לאההכלה:  

 ( קרויסהי"ו )חיים מאיר ווייסבערגער ר' 
 לאנדאן   -ני"ו  ישראלהחתן: 

 ( חכםהי"ו ) ברוך קאזעלניק  ר' מזל טוב 
 מאנסי  - תחי'  קילאהכלה:  

 ( עקשטייןהי"ו )  דוד ארי׳ אקער ר' 
 לאנדאן  -ני"ו   אברהםהחתן: 

 ( היימליךהי"ו ) משה חיים בערקאוויטש  ר' מזל טוב 
 ק״י   -תחי'  שרה רחלהכלה: 

 ( יאזשעףהי"ו ) בנציון שניצערר' 
 אנטווערפן  - ני"ו  חיים פנחסהחתן: 

 ( פערלהי"ו )  יעקב שרייבער  ר' מזל טוב 
 לאנדאן   -תחי'  הכלה

 ( שווימערהי"ו )ישראל קאהן  הרב  
 ירושלים  -ני"ו  מנחם מענדלהחתן: 

 ( טווערסקיהי"ו )  שלום הערבסט  הרב   מזל טוב 
 ב"פ  -תחי'   בילא ברכההכלה:  

 

             צד הכלה           a   תנאים  a           צד החתן 

 הי''ו  משה הערש גאלדשטיין ר'
 ( גאלדשטיין)  -ני"ו  אברהםהחתן:   

 ריווער טערעס 
 דיוויזשאן   31

 הי''ו  מאיר ישראל לענעראוויטש ר'
 ( סופר) -תחי'  שיינדל לאההכלה: 

 

 טהרה מקוה 

 סטראזניץ  

 סאוט סייד 

 שיינע מקואות וועלן א"ה זיין אפן 2אונזערע 
  12:00ביז  10:00צאי שבת פון ומ 

 1:00ביז  9:00עריו"כ פון 

 ביהמ"ד

 סעליש
 פארק  .בעדפארד קאר

 די מקוה טהרה וועט זיין אי"ה אפן  
  .שארף 12:30ביז  9:30עיוכ"פ צופרי פון    ,1:00ביז  9:30מוצש"ק פון 

 - No waiting  808אריינגאנג איז פון Bedford   

  ד'נאנאשביהמ"ד אמת ליעקב 
210 Division (bet. Ross/Wilson)  

 - minimal waiting     1:30ביז  10:30ן מוצש"ק פון  די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפ

718-384-1969 / 347-525-3917 

מקוה טהרה  
 דקיט"ל 

  212 
 

8:00עריו"ט פון  -12:00ביז  9:00מיר זענען אפן מוצאי שבת פון   
 

גמר חתימה טובה      

קהל בית אשר 

 סאמבאטהעלי

  171 Penn St. 

 די נייע איבערגעבויטע פראכטפולע מקוה טהרה וועט זיין אפן 
 12:00ביז  9:45און זונטאג עיו"כ פון      12:00ביז  10:00מוצש"ק פון  

 ביהמ"ד ראזלא
 גערי 133 

)עיוכ"פ וועט עס נישט זיין אפן( 12:30ביז  9:30די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפן מוצש"ק פון    

  ביהמ"ד

   דינוב
 

77 Wallabout St.  

Entrance closest to Bedford 
 

 אונזער פראכטפולע מקוה וועט אי"ה זיין אפן 
   12:45ביז  45:9מוצש"ק פון  

 12:30 ביז 7:45און זונטאג ערב יוכ"פ צופרי פון 
 גמר חתימה טובה 

 קהל בית יוסף צבי 
ראסס  135 דושינסקיא 12:00ביז    9:00עריו"כ פון   12:30ביז    9:30די מקוה טהרה וועט אי"ה זיין אפן מוצאי שבת פון     

   קהל בית מרדכי ד'קלעסאן 

160 Franklin Ave 
12:30ביז    8:00עריו"כ פון   12:30ביז   10:00די מקוה טהרה וועט זיין אפן מוצאי שבת פון    

 

 בחיים חייתו פון )סאטמאר( רבי'ן זי"ע  
 פארשטענדליך אז   טאיז געווען פאר יעדן איינעם זעלבס

 מפ איזיוואס איז דא אויף די שטר (seam) רצון קדשו איז אז דער נאט  
  דארטן כדי עס זאל געזעהן ווערן און נישט אז עס זאל ווערן באהאלטן, 

 ( און אזוי איז מען טאקע געגאנגען במשך לאנגע יארן פון אינדרויסן און נישט פון אינעווייניג )ספר חינוך הבנות
 

 די יארצייט איז שב''ק הבעל''ט  – לע"נ הרב החסיד ר' בנימין צבי )הערש( ב"ר דוב בערקאוויטש ז"ל מנהל בית רחל ד'סאטמאר 
 

 
 

 

 

Worried about the upcoming fast? Our Forever 
Bee Pollen already helped thousands of people 

around the world feel energized and less hungry 
throughout the day. 

Proven great for nursing/pregnant moms. Please 
note: Pollen is most effective when taken 3 days 

prior the fast-time is running out! 

Call 718-388-3958 

 

  

Biederman Jewelers 
111 Lee Ave.   718-963-0275 

2 Day Pearl Sale 
Today & Tomorrow 

All pearl necklaces drastically reduced 

 

  

  Fresh Flowers 
 

              We offer beautiful 

   Ready Bouquets 
   as well as a full variety 

   of loose flowers!                                    

 

Phone orders 

347-525-7420 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Mothers helper available throughout the day to care for your kids and house and help with cooking too. please call RW 914-308-1457 

Try the new method of Synchro electrolysis. Sayara our laser technician avail on demand. Permanent Removal 563 flush. 718-689-4087 

First Steps Playgroup is expending! New Location Lee/Lynch. S.W. Call 929-289-3770 LM 

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 

House of Music is looking for a friendly, reliable and passionate saleswoman. If this is you, email hello@ahouseofmusic.com  

A store in Williamsburg is looking for sales lady middle age preferred 718-522-2714 please call from 11:00 to 7:00 and leave your info 

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

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 

Multi Girl Insurance office in Williamsburg looking to hire P/T Telemarketer. Great pay and Benefits. Please call 929-430-5326  L.M.  

Accounting office is looking to hire bright, motivated young graduate full time. Please leave a detailed message. 718-782-1419#12 

Looking for a responsible secretary for a full time position must be computer savvy. Email resume to hrjob11205@gmail.com  

*Attn. High School Girls & Grad’s*  

Do you like working with special needs kids? 

Sign up for our Afterschool/Sunday fun program at the Playhouse Center for special needs children 718-302-3333 ext. 5243 

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

Daycare seeking BUS TEACHER for am/pm 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 

 

 

 

 

 

 
 718-782-6388געטראפן א ווייס גאלד קידושין רינגל אין בעדפארד גארדענס רופט    - בידה אהשבת 

 718-599-2879רופט  געטראפן א דיימאנד פין אויף וואלאבאוט די ערשטע טאג ר"ה    - בידה אהשבת 

 ל.מ  718-782-4225מאל א וואך, פון נאך יום טוב. רופט   3שעה, פאר  errands - 3-4געזוכט א געשיקטע פרוי צו קאכן, און אביסל לייכטע שטוב  ארבעט/

 347-622-3138רופט    November 21ריווער טערעס זאל געווארן עוועילעבל שבת פר' תולדות 

 347-970-9871צו איינשרייבן פאר נאך סוכות רופט    Limited slots available לי/יוז געגנט  טיטשער רחי שווארטץ )הויער( פלעי גרופ 

 718-388-0129אין שווארטץ און אין ווייס, רופט   Custom Turban Linersעס איז שוין אריינגעקומען די נייע  

 347-988-2740אדער עקספיריענסד רעקאמענדירט. רופט  graduate'טע קלאס 12געזוכט א לערערין פאר א היימישע פרי סקול אין וומס"ב א 

 718-596-6765#305טיטשער פאר א פרי סקול ראוט. רופט  עס ווערט געזוכט א געטרייע באס 

Accounting office is looking to hire a good candidate from now until October 15 please leave a detailed message. 718-637-7490 

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

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

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


