
         
חדוותא

ליל ניטל תשע"ט
בבית מדרשינו הגדול

בעזהשי"ת

באשטימטע חתונה-סטאנדארטן

פון קהלתנו הק'
צו קענען פראווען א שמחה מתוך שמחה
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פראווען מסיבת 'לחיים' אין שטוב בשעת די שידוך-שליסן אלס 
פנים'(,   'קבלת  ביים  אדער  'לחיים'  ביים  'תנאים'  )ליינען  מסיבה  אייניציגסטע 
און איינשפארן דעם צד הכלה בערך 5,000 $ און צד החתן בערך 

1,000 $ )זעה דעטאלן עמ' 5(.

געבן דעם חתן ביים מסיבת 'לחיים' א זילבערנעם בעכער און 
צד  דעם  איינשפארן  און  זייגער  גאלדענעם  א  אנשטאט  טאץ 

הכלה בערך 2,500 $ )זעה דעטאלן עמ' 5(.

די פאר  מתנות  די  צווישן  פון  זייגער  גאלדענעם  א   אויסלאזן 
כלה און איינשפארן דעם צד החתן בערך 3,500 $ )זעה דעטאלן עמ' 

.)5

קויפן א "כתר מלכות" שטריימל און איינשפארן דעם צד החתן 
בערך 4,500 $ )זעה דעטאלן עמ' 6(.

איינצוקויפן מעבל/שטוב-געצייג/ ביים "חתונה פלאזא" און זיך 
איינשפארן בערך 4,000 $ יעדער צד, אין צוגאב צו א ספעציעל-
אויסגעארבעטע הנחה אלס מיטגליד פון קהלתנו הק'. )זעה דעטאלן 

עמ' 6(.

איינצוקויפן מתנות ביים "חתונה פלאזא" און זיך איינשפארן צד 
החתן בערך 5,500 $  און צד הכלה בערך 1,500 $, אין צוגאב צו 
א ספעציעל-אויסגעארבעטע הנחה אלס מיטגליד פון קהלתנו 

הק'. )זעה דעטאלן עמ' 6(.

זינגער,  )שפילער,  פעקעדזש"  "חתונה-נאכט  דער  אויסצוקלויבן 
פאטאגראפירער, בלומען( צוגעשטעלט דורך קהלתנו הק' )פאר סיי וועלכע 

זַאל( און איינשפארן פאר ביידע צדדים אינאיינעם בערך 5,000 $ 

)זעה דעטאלן עמ' 10(.

'לוח  נייעם חודש'ליכן  'הזמנת החתונה' אינ'ם  די  זיין  מפרסם 
באזונדערע  ארויסשיקן  אנשטאט  הק',  קהלתנו  פון  השמחות' 
אינאיינעם  צדדים  ביידע  איינשפארן  און  אנ"ש,  פאר  הזמנות 
בערך 1,000 $ מיט אסאך טירחא און עגמת נפש. )זעה דעטאלן עמ' 

.)10

 קורצער
 איבערזיכט

 אויף די
 ניי באשטימטע

חתונה 
סטאנדארטן

 וואס וועלן אי"ה
 ערמעגליכן אנ"ש
 חתונה צו מאכן

בדרך כבוד

סך הכל פארדינסטן:
 צד החתן

$21,500 
 צד הכלה 

$16,500  
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ס
פון  איינס  אז  סוד,  קיין  'איז 
פינאנציעלע  שווערסטע  די 
איז  לעבן  אין  פארמעסטן 
קינד,  א  מאכן  חתונה  ביים 

וואס  זמן,  געהויבענער  דער  ווען 

זיין  געדארפט  לכאורה  וואלט 

באלאגערט מיט לויטערע שמחה 

און פרייד, האט זיך אבער ליידער 

טיפע  אריינגעשווערצט  אים  אין 

וואס  הארץ-ווייטאג  און  זארג 

פרייד,  די  איבער  זיך  באהערשן 

קאלטבלוטיג  אוועק  רויבן  און 

דער  פון  שמחה  ביסעלע  יעדע 

מחותן אליינס.

אין  אויסגאבן  חתונה  די 

זענען  צייטן  היינטיגע  די 

ביי  בלויז  נישט  אומגעהויערע, 

אפילו  נאר  קלאס  ארימען  דעם 

שיכט,  מיטלקלאסיגע  דער  ביי 

פרנסה  בעלי  דורכשניטליכע  די 

טאג  אין  פרנסה  שיין  ציען  וואס 

ביים  אבער  דאך  לעבן,  טעגליכן 

חתונה מאכן א קינד, שפירן זיי אין 

בערזל א פינאנציעלע ענגשאפט.

קינדער- פון  עלטערן 

וואס  פאמיליעס  געבענטשטע 

יאר  צווייטן  יעדן  חתונה  מאכן 

אויפ'ן  כסדר  דאס  דערשפירן 

מיט  יונגעלייט  און  הארץ, 

שטוב  אין  קינדער  ערוואקסענע 

אויף  ַאנגסט  מיט  ארויס  קוקן 

חתונה- אומדערטרעגליכע  די 
בקרוב  זיי  וועלן  וואס  הוצאות 
קינדער  זייערע  ווען  אנטפאנגען 
אין  אונטערוואקסן  אי"ה  וועלן 
א  אין  שידוכים  אין  אריינגיין 

מזל'דיגע שעה.

עס איז א פאקט אז רוב ציבור 
בעלי פרנסה פארמאגן נישט דאס 
אויף  זיך  פאדערט  וואס  געלט 
חתונה צו מאכן א קינד, און געוויס 
נישט אויף חתונה צו מאכן א צאל 

קינדער איינס נאכ'ן צווייטן.

פון  דילעמע  ברענענדיגע  די 
חתונה-הוצאות  אומגעהויערע 
פון  הארץ  אויפ'ן  דרוקט  וואס 
פארקלעמטע  פילצאליגע 
לענגערע  א  שוין  ליגט  מחותנים 
עסקנים  די  פון  טיש  אויפ'ן  צייט 
וואס האבן אין די לעצטע חדשים 
משקיע געווען פיל צייט און כשרון 
פון  ליידן  די  לינדערן עטוואס  צו 
בעלי שמחה, און אויפקומען מיט 
פארלייכטערן  צו  וויאזוי  פלאן  א 
פון  לאסט  אומגעהויערן  דעם 
הוצאות נישואין ביי אנשי שלומנו.

כסדר'דיגע  די  צוליב 
הילפס-רופן  ווייטאגליכע 
זיך  זענען  וואס  מחותנים  פון 
מתמרמר בקודש פנימה איבער די 
האט  הוצאות  אומדערהייבליכע 
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א פאררופן 
וועלכע  ביי  אסיפה  דרינגנדע  א 

ביי  צוזאמגעזעצט  זיך  האבן  עס 
עסקנים  פון  שטאב  א  טיש  איין 
פון  עסקנים  די  מיט  צוזאמען 
צדקה  וואוילטעטיגע  צוויי  די 
"קרן  און  "קופת חתנים"  קאסעס 
הגה"צ  פון  שפיץ  אין  חיים",  אור 
איז  וועלכער  שליט"א  אבד"ק 
עומד ומפקח איבער די קופות און 
עוסק  יארן  לאנגע  פון  שוין  איז 
נישואין  הוצאות  זיין  צו  מצמצם 
די  באהאנדלען  צו  אנ"ש,  ביי 
דילעמע בכובד ראש. נאך לאנגע 
איז  בארָאטונגען  העפטיגע  און 
דאזיגע  די  ארויסגעקומען  בס"ד 
פלַאן וואס ווערט היינט מיט גרויס 
פאר'ן  אויפגעוויקלט  ענטוזיאזם 

ציבור.

פארלאפענע  די  פון  משך  אין 
עסקנים  די  האבן  חדשים 
ערנסטע  דורכגעפירט 
צענדליגע  מיט  בארָאטונגען 
און  חתנים  מחותנות,  מחותנים, 
כלות פון אנ"ש, און באזירט אויף 

עס איז א פאקט אזאריינפיר
רוב ציבור בעלי פרנסה 

פארמאגן נישט דאס געלט 
וואס פאדערט זיך אויף

 חתונה צו מאכן א קינד, און 
געוויס נישט אויף חתונה צו 
מאכן א צאל קינדער איינס 

נאכ'ן צווייטן.
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פראגראם  דער  געבויעט  דעם 

ווערט  וואס  סטאנדארטן  די  מיט 

היינט נאכט פרעזענטירט.

זעלבסטפארשטענדליך  ס'איז 

דער  פון  הצלחה  די  פאר  אז 

א  זיך  פאדערט  פראגראם 

צוזאמארבעט  פולשטענדיגן 

יעדן  פון  ציבור,  גאנצן  פונ'ם 

 עלטער און פון אלע עקאנאמישע

שיכטן.

ארויס,  שטארק  קוקן  מיר 

וואס  יכולת  בעלי  די  אויך  אז 

צו  חתונה  ערלויבן  זיך  קענען 

)און  ברייטקייט  א  מיט  מאכן 

די  אויף  אנגעוויזן  נישט  זענען 

נישואין(,  קופות  די  פון  תמיכות 

האלטן  וואס  יונגעלייט  אויך  ווי 

ערשטן  דעם  מאכן  חתונה  ביים 

דעם  ביי  אז  שפירן  און  קינד 

דערהייבן  נאך  זיי  קענען  פונקט 

זיך  זאלן  הוצאות,  איבריגע  די 

דער  פון  גרעניצן  די  צו  האלטן 
פראגראם.

מיטגלידער  אלס  געדענקט! 
פון איין קהלה טראגט יעדער יחיד 
אן אחריות פאר'ן ציבור, און נאר 
מיט געמיינזאמער צוזאמארבעט 
קענען מיר בעז"ה מצליח זיין אין 

דעם געביט.

מטרה  די  אז  אכט  אין  נעמט 
פון דער פראגראם איז ח"ו נישט 
גורע צו זיין פון די שמחה, נאר צו 
זיין מוסיפין והולכין און אנקומען 
זאל  יחיד  צו א פונקט אז יעדער 
קענען חתונה מאכן פון זיין אייגן 
און  הנפש  מנוחת  מיט  געלט 
דארפן  נישט  און  הדעת  הרחבת 

צוקומען צו אנדערע.

מוטיגן  צו  פארזוך  א  אין 

מחותנים און איינצופעדעמען 

דער פראגראם וואס שנעלער 

וואס  מחותנים  אלע  וועלן 

פולשטענדיג  זיך  וועלן 

האלטן צום פראגראם במשך 

די קומענדיגע יאהר הבעל"ט 

באלוינונג  א  באקומען  וועלן 

צוגעשטעלט   ,$  2,500 פון 

דורך 'שלימתא חדוותא'.

  

לגבי די תמיכות פון די קופות 

"קופת  הק',  קהלתנו  פון  נישואין 

חיים",  אור  "קרן  און  חתנים" 

אנגעוויזן  זענען  וואס  פאר אנ"ש 

געווארן  געשאפן  איז  דעם,  אין 

וועט  וואס  שינוי  דראסטישע  א 

ענדערן דעם סדר ואופן התמיכה, 

אזוי- היינטיגע  ביז  די  אז  דהיינו 

"חלוקה-געלט"  גערופענע 

א  אין  ווערן  פארוואנדלט  וועט 

"באלוינונג פראגראם".

ביז היינט:
ביים שידוך שליסן פון א קינד למז"ט, האט א מחותן אין נויט, ערהאלטן א תמיכה אין 
די ווערד פון בערך 10,000 $ פון "קופת חתנים" אדער "קרן אור חיים" - א הערליכע סומע 
וואס האט פון איין זייט געשאפן א צייטווייליגע הרוחה אין בערזל, אבער פון די צווייטע 

זייט איז די תמיכה נישט געווען קיין ערנסטע לעזונג צום מצב.

פון היינט און ווייטער בעז"ה:
אנשטאט לכתחלה שענקן 10,000 $ פאר א מחותן, וועט דאס געלט פארטיילט ווערן איינציגווייז אין 
די  וועלן  דערמיט  סטאנדארטן.  אנגעגעבענע  די  נאכקומען  פאר'ן  פראגראם"  "באלוינונג  א  פון  פָארם 
$ און סיי ביים מרויח זיין פון  מחותנים געניסן צווייפאכיג, סיי ביים ערהאלטן די פולע סומע פון 10,000 
חתנ'ס צד בערך 21,500 $ און פון כלה'ס צד בערך 16,500 $. סך הכל א שטוינענדע פארדינסט פון בערך 
31,500 $ פאר'ן צד החתן און בערך 26,500 $ פאר'ן צד הכלה - א דראסטישע שניט אין דער סך הכל פון 
אלגעמיינע הוצאות נישואין. )זעה דעטאלן עמ' 10, און ווי אויבנדערמאנט קען די מחותנים פון די קומענדיגע יאהר 
הבעל"ט שטעלן דער סך הכל פון זייער תמיכה צו אן אומגלויבליכע סומע בערך 34,000 $ פאר'ן צד החתתן און 29,000 $ 

פאר'ן צד הכלה(.
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די הוצאות פון א 'תנאים' לויט די היינטיגע סטאנדארטן זענען 
קאלאסאלע און אומדערהייבליכע, ספעציעל פאר'ן אבי הכלה, עס 
ווערט באטראכט פאר איבריג צו קומען וואונטשן צום דריטן מאל 
ביים מסיבת תנאים. די געסט באטראכטן עס ווי אן איבריגע טירחא 
און וואלטן געווען העכסט צופרידן צו קענען בלייבן אינדערהיים. 

דאס פראווען א באזונדערע 'תנאים', אויסער די הוצאות פאר 
די מסיבה זעלבסט, מיינט עס אויך אויסגעבן גרויס געלט פאר 
נאך מתנות, א טייערע תנאים-קלייד פאר די כלה און משפחה 
מיטגלידער פון ביידע צדדים, טייערע בלומען פון צד החתן און 

נאך א צאל זייטיגע הוצאות.

ביי אן אסיפה פאר פרויען וואס איז א צייט צוריק פארגעקומען 
גרופע  א  וועלכע  ביי  שליט"א  אבד"ק  הגה"צ  פון  שטוב  אין 
מיטליעריגע פרויען האבן דיסקוסירט מיט הרבנית תליט"א די 
טעמע פון הוצאות נישואין, האבן 25 פון די 28 אנוועזנדע קלָאר 

אויסגעדריקט זייער מיינונג און ווילן נישט צו מאכן א 'תנאים'. 
דאס הייסט אז דער דעת הקהל פון רובו ככולו פונ'ם ציבור איז 

גענצליך צו עלימינירן די מסיבת תנאים. 

בנוגע קריאת התנאים קען עס פארקומען אויף איינער פון די 
צוויי אופנים:

ווי כ"ק  ווערן בשעת די קבלת פנים, אזוי  א( עס קען געליינט 
מרן אדמו"ר שליט"א האט דערמאנט אז אזוי האט מען זיך 

געפירט אין באבוב בימי קדם.

ב( אזוי אויך קען מען עס ליינען בשעת די שידוך שליסן ביים 
מסיבת לחיים.

פון  נאכט  אין  שטוב  אין  'לחיים'  א  בלויז  פראווען  פארן 
זייגער, א  שידוך-שליסן וועט די כלה ערהאלטן א ווערטפולער 
פערזענליכער געשאנק פון די רביצין תליט"א לכבוד די שמחה, 

וואס וועט געבענטשט ווערן דורך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א. 

איינשפארן פון צד הכלה: $5,000
צד החתן: $1,000
תמיכה פון קרן אור החיים: $2,500

סך הכל: $7,500

 אויסלאזן א
גאלדענעם 

 זייגער
פאר חתן

דער פאקט איז אז רוב חתנים באנוצן זיך בכלל נישט 
מיט'ן גאלדערנעם זייגער און עס ליגט ביי זיי פערמאנענט 
אוועקגעלייגט אין שאנק. דאס נישט שענקען א זייגער 
פאר'ן חתן איז שוין א תיקון וואס כ"ק מרן רבותינו הק' 
זצ"ל האט איינגעפירט מיט צענדליגע יארן צוריק, און א 
גרויסן ציבור אנ"ש פירן זיך שוין פון לאנג נישט צו קויפן 

קיין זייגער פאר'ן חתן.

ארום  קאסט  וואס  זייגער  גאלדענעם  א  אנשטאט 
$2,500 וועט דער אבי הכלה, ווי עס איז שוין איינגעפירט 
א  שידוך-שליסן  ביים  חתן  דעם  געבן  אנ"ש,  פיל  ביי 
ארום  בלויז  קאסט  וואס  טאץ  און  בעכער  זילבערנעם 

 .$700-$600

 אויסלאזן א
גאלדענעם 

 זייגער
פאר די כלה

די  איז   $3,000 ארום  קאסט  וואס  כלה-זייגער  דער 
טייערסטע פון אלע מתנות און איז ווייניג געשעצט אין די 
אויגן פון די היינטיגע כלות וואס לויט די יעצטיגע מאדע 

טראגן עס שוין כמעט נישט.

א כלה וועט מער שעצן און ענדערש טראגן א זייגער 
וואס איר מאן קויפט איר אלס מתנה נאך די חתונה פאר 
א מעסיגן פרייז. ממילא איז די גרויסע הוצאה פון א כלה-

זייגער איבריג.

 פראווען בלויז
 'מסיבת לחיים'

אין נאכט פון שידוך-שליסן 

איינשפארן פון צד הכלה: $2,500
תמיכה פון קרן אור החיים: $2,500

סך הכל: $5,000
איינשפארן פון צד החתן: $3,000
תמיכה פון קופת חתנים: $2,500

סך הכל: $5,500
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שוין  איז  שטריימיל  מלכות  כתר  א  קויפן  דאס 

איינגעפעדעמט אין די קהלה איבער די לעצטע יארן, צו 

די צופרידנהייט פון די חתנים וואס גייען ארום דערמיט 

מיט כבוד און שטאלץ, און צו די צופרידנהייט פון די 

עלטערן וואס האבן זיך איינגעשפארט גרויסע געלטער, 

ובפרט אין די לעצטיגע זמנים האט "כתר מלכות" פיל 

אריינגעארבעט אין זייערע שטריימלעך צו פארבעסערן 

גאר  א  זייענדיג  סטאנדארט  הויכע  גאר  א  אויף 

באטעמ'טע, דויערהאפטיגע און הערליכע שטריימל. 

דער דורכברוך קומט טאקע צו פארדאנקן די חתנים 

זייערע  באלעסטיגן  צו  נישט  פארשטאנד  מיט  וואס 

עלטערן מיט די קאלאסאלע הוצאה פון א טייערן חתן 

דער  מיט  הטוב  מרצונם  זיך  זיי  באקרוינען  שטריימל 

פראכטפולער כתר מלכות שטריימיל.

די עסקנים פון "שלימתא חדוותא" האבן נאך גרויס טירחא 

און מיה מצליח געווען צוזאם צושטעלן א חתונה פעקעדש 

ביי דעם בארימטן "חתונה פלאזא" וואס וועט זיין געאייגנט 

מיט אלע הצטרכות'ן וואס זענען נויטיג פאר אנשי שלומינו – 

און מיט דעם באקומען א זעלטענע ביליגער פרייז מיט א גאר 

חשוב'ע הנחה פאר יעדן צד.

בארא  פון  צענטער  אין  זיך  געפינט  פלאזא  חתונה  דער 

פארק אויף 13'טע עוו. און האט אויך א געשעפט אין וומס"ב.

די תועלת פון איינקויפן ביים "חתונה פלאזא" איז נישט 

גרויסע  נישט קיין  זאך און דארף בכלל  ווי א לאגישע  מער 

ערקלערונג. ביים חתונה פלאזא שּפָארן זיך מחותנים גרויס 

מערערע  צו  ארומלויפן  דארפן  פון  טירחא  פיל  און  געלט 

און  היים-געצייג  מעבל,  איינציגווייז  איינצוקויפן  געשעפטן 

מתנות.

אלע מחותנים וואס האבן דארט איינגעקויפט דריקן אויס 

העכסט צופרידנהייט פון די קוואליטעט. דער לאגיק אונטער 

דעם ביליגערן פרייז איז פשוט ווייל זיי קויפן דירעקט ביים 

זיי  קענען  ממילא  קוואנטיטעט,  גרויס  אויף  פאבריצירער 

שפארן צד החתן: $4,500
תמיכה פון קופת חתנים: $2,500

סך הכל: $7,000  כתר מלכות

שטריימיל

חתונה 
 פלאזא

שפארן צד החתן: $4,000
תמיכה פון קופת חתנים: $2,500

סך הכל צד החתן: $6,500
שפארן צד הכלה: $4,000
תמיכה פון קרן אור החיים: $2,500

סך הכל צד הכלה: $6,500

שפארן צד החתן: $5,500
תמיכה פון קופת חתנים: $2,500

סך הכל צד החתן: $8,000
שפארן צד הכלה: $1,500

תמיכה פון קרן אור החיים: $2,500

סך הכל צד החתן: $4,000

| מתנות פאר חתן וכלה| מעבל און שטוב-געצייג

Package
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א  צושטעלן 

ווי  פרייז  בעסערן 

אין א געווענטליכע 

געשעפט. 

זענען  עסקנים 

ארומגעגאנגען 

זייער סחורה  מיט 

און  מבינים  צו 

פעסטגעשטעלט 

פון  איז  עס  אז 

העכסטע  די 

 , ט ע ט י ל א ו ו ק

די  אין  ווי  פונקט 

און  געשעפטן. 

נאך  אויך  אזוי 

שעות  אסאך 

פלאזא  אינ'ם 

דורכגייענדיג אלע 

און  מתנות  מעבל 

זענען  היימגעצייג 

איבערצייגט  מיר 

גרויסע  דער  אז 

שיינע אויסוואלען 

צום  זיין  וועט 

ט  י י ה נ ד י ר פ ו צ

פונ'ם ציבור.

 Bobov 45
Package



שלימתא חדוותא 8

Bobov 45 - Package
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מתן שכרו
בצדו
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וועט  פעקעדזש"  "חתונה-נאכט  ספעציעלע  א 

א  פון  ָאּפציע  די  נישט  האבן  וואס  זַאלן  די  )אין  ווערן  צוגעשטעלט 

פעקעדזש( פאר אנשי שלומנו פאר א רעדוצירטן פרייז. דער 

שפילער,  געקליבענער  א  זיך  אין  אנטהאלט  פעקעדזש 

בלומען,  און  )מענער/פרויען(  פאטאגראפירער  זינגער, 

צוגעשטעלט דורך ידידנו הר"ר ראובן גראסס הי"ו.

שפארן צד החתן: $2,500
שפארן צד הכלה: $2,500

סך הכל: $5,000

שפארן צד החתן: $500
שפארן צד הכלה: $500

סך הכל: $1,000

 חתונה-נאכט
פעקעדזש
שע"י קהלתינו הק'

 סך הכל פארדינסטן

 צד החתן:

$21,500
 סך הכל פארדינסטן

 צד הכלה:

$16,500

שפילער
ר' ראובן גראסס

ר' הערשל פאוועל
ר' ברוך יהודה האלצלער

זינגער
ר' אברהם אבוש פיהרער

ר' אהרן שלמה כ"ץ
ר' אליעזר זוסיא קירש

 

 פאטאגראפירער

Photo Dynamics
Studio R Us   

בלומען
One of A Kind Florists     

$
4,900

 צו באשטעלן
רופט

ר' ראובן גראסס
718-610-9540

לוח השמחות
כדי דראסטיש צו רעדוצירן די קאסטן פון דרוקן, טירחא 

און ארויסשיקן הזמנות פאר אנ"ש וועט די "שלימתא חדוותא" 

פאר א מינימאלע פרייז פון $50 א צד, ארויסשיקן איינמאל 

אין חודש א מודעה מיט די הזמנות פון די חתונות ביי אנ"ש 

די  איינשפָארן  דערמיט  און  חודש  יענעם  פאר  קומען  וואס 

מחותנים בערך $1,000, מיט טירחא און עגמת נפש.

לוח  אויפ'ן  שמחה  אייער  ארויפצושטעלן 

385-501-1218 ביי:  זיין  מקשר  זיך  מען   קען 

.Invitebobov45@gmail.com 
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קופת חתנים – צד החתן
 פאר'ן קויפן א "כתר מלכות" שטריימל

$2,500פאר'ן חתן

פאר'ן איינקויפן מעבל און שטוב-געצייג
$2,500אויסדריקליך נאר ביי דער חתונה-פלאזא

פאר'ן איינקויפן מתנות פאר די כלה
$2,500אויסדריקליך נאר ביי דער חתונה-פלאזא

פאר'ן אויסלאזן א גאלדענעם זייגער 
$2,500פון צווישן די מתנות פאר די כלה

$2,500שלימתא חדוותא

קרן אור החיים – צד הכלה
פאר פראווען אין די נאכט פון שידוך-שליסן  א 'לחיים' ביי 
זיך אינדערהיים אויפ'ן זעלבן סטאנדארט ווי א 'לחיים' ביז 

יעצט. )און נישט מאכן קיין באזונדערע מסיבת 'תנאים' אדער "ווארט"(
$2,500

פאר'ן איינקויפן מעבל און שטוב-געצייג
$2,500אויסדריקליך נאר ביי דער חתונה-פלאזא

פאר'ן איינקויפן מתנות פאר די חתן
$2,500אויסדריקליך נאר ביי דער חתונה-פלאזא

פאר'ן אויסלאזן א גאלדענעם זייגער 
$2,500פון צווישן די מתנות פאר די חתן

$2,500שלימתא חדוותא

$12,500

$12,500

סך הכל:

סך הכל:

וועט געבן פאר יעדער  וואס "שלימתא חדוותא"   $2,500 בנוסף צו די אויבענדערמאנטע מתנה פון 
מחותן וואס האלט זיך צום פראגראם, וועט אונזער ארגינאזאציע "מלבושי כבוד" צושטעלן א קרעדיט 
פון $1,000 פאר'ן צד החתן אין די באקאנטע אויסגערופענע M&M דריי גודס געשעפט, אויסער די 

כסדר'דיגע תמיכה פון מלבשי כבוד במשך די יאהר פאר יעדער מיטגליד פון קהלתינו הק'. תמיכה: $1,000

 סדר
התמיכות:

 סדר
התמיכות:
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תן
ח

 ה
צד

בואו חשבון
חתונהמ אלע  פון  ליסטע  איינצלהייטליכע  אן  מיט  אייך  פרעזענטירן   יר 

שבת  די  נאך  ביז  געלט  שדכנות  פון  אנגעהויבן  דורכאויס,  אויסגאבן 
קאטעגאריעס: אויסגערעכנט,  דריי  אין  איינגעטיילט  ברכות,  שבע 

דורכשניטלעך און אויסגעבנדיג.

אין  אויסוואל  אייער  איז  בידכם! עס  אלא  תלוי  הדבר  אין 
חתונה  קענט  איר  אריינפאלן.  ווילט  איר  קאטעגאריע  וועלכע 
איר  'בלויז' $44,000.  קאסטן  אייך  וועט  עס  מאכן "אויסגערעכנט" און 
קענט חתונה מאכן "דורכשניטלעך" און עס וועט אייך אפקאסטן $77,000. 

איר קענט חתונה מאכן "אויסגעבנדיג" און שפענדען גאנצע $150,000.

ניי- די  אויף  געבויעט  קאטעגאריע,  אויסגערעכנטער  דער 
דער  חדותא",    איז  "שלימתא  פון  סטאנדארטן  אוועקגעשטעלטע 
מיט  לעבן  וואס  שלומנו  אנשי  ציבור  רוב  פאר  אויסוואל  איינציגסטער 
דער  איז  עס  מעגליכקייטן.  זייערע  איבער  נישט  שאצן  און  אחריות 
איינציגסטער וועג וויאזוי א דורכשניטליכע בעל פרנסה קען חתונה מאכן 
א קינד בדרך כבוד מיט הרחבת הדעת און נישט אריינפאלן אין ענדלאזע 

חובות. והחכם עיניו בראשו!

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט שידוך שליסן
 $5,000 $2,000 $1,800 שדכן

 $500 $100 $100 )קענדי'ס וכו'(ציקערלך 
 $400 $250 $125 לחיים בלומען /

 $1,000 $450 - בלומען תנאים
 $250 $150 - תנאים קעיק

 $2,500 $1,200 - האר -קליידונג 

  $9,650 $4,150 $2,025 שליסןסך הכל שידוך 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט מאל חתונה

 - - $15,200 החתןצד 
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט מתנות
 $3,500 $1,800 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש ברעיסליט

 $5,000 $3,000 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש רינגל
 $3,000 $1,200 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש פערל / קייטל

 $3,500 $2,300 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש אויער רינגלך
 $800 $650 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש מחזורים

 $150 $100 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש קרבן מנחה סידור
 $550 $275 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש לים / סליחותצאינה וראינה / תחינה / תה

 $270 $270- טיכל / שירצל
 $100 $100 - קידושין רינגל

 $3,500 $2,500 - זייגער
Pin - - $2,500 

Pocketbook - $175 $400 
 $1,500 $750 - ל"ג בעומר / חמשה עשר בשבט / ועוד

 $400 $300 $175 משלוח מנות
  $25,170 $13,420 $175 סך הכל מתנות

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט פארשידענס
 $2,000 $500 - מתנות פאר די געשוויסטער

 $1,500 $1,500 $1,500 שיעורים
 $1,800 $1,800 $1,800 ר"ת תפילין

 $125 $125 $125 בדיקת תפילין
 $50 $50 $50 לוח הקהל

 $2,500 $1,500 )נישט פאר אנ"ש( $500  חתונה בריוולעך
 $3,000 $1,500$2,000 לייכטער / טאץ

 $2,500 $1,500 $1,000 קלייניקייטן
  $13,475 $8,975 $6,475 סך הכל פארשידענס

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט דירה
Appliances $600 - Washer Dryer $1,200 $2,000 
Houseware $1,500 $850 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש 

Linen $2,000 $1,500 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש 
Scraping $400 $750 $1,000 
Painting $400 $750 $1,000 

Rent (Depends on how many months) $1,500$1,500 $1,500 
 $300 $500 $1,000 (Blinds) פארשידנס

 $400 $300 $200 גראסערי
 $10,400 $7,350 $3,400 סך הכל דירה

 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט פורניטשער
 $4,000 $2,500 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש בעדרום סעט
 $700 $500 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש דיינעט סעט

 $8,000 $5,000 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש רום סעט דיינונג
$1,000 $650 - ספרים שאנק

 $13,700 $8,650 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש סך הכל פורניטשער
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט שטאפיר
 $3,000$7,500 $1,400 שטריימל

Dry goods $1,800 $1,200 הנחה פון מלבושי כבוד $1,000 / וועש 
 $150 $125 $125 טלית קטן

 $750 $500 $300 שיך
 $2,500 $1,500 $1,300 מלבושים

 $645 $430 $215 היטן
 $400 $250 $200 גלעזער
 $200 $120 - ספרים

 $13,945 $7,125 $3,540 סך הכל שטאפיר
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט חתונה נאכט
 $10,000 $6,500$6,500 קעיטערער  -זאל 

 - -$2,450 חתונה נאכט פעקעדש
 $3,000 $900 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש שפילער

 $2,500 $900 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש זינגער
 $3,000 $2,000 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש בילדער
 $2,500 $1,200 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש בלומען

 $2,500 $750$900 בדחן
 $150 $150 - השגחה

Tips, Waiters - $200 $500 
 $1,000 $500 - כיבוד טיש

 $300 $200 - קינדער טיש
$150$250$500 כיבוד ביי מצוה טאנץ

$175$300$1,000 וויין / ברוינפן
 $200 $150 $100 קבלת פנים בדחן

 $50 $50 $50 באס פאר די בחורים
 $100 $50 $50 כתובה

 $10,000 $2,000$4,500 משפחה קליידונג
 $600 $300 $150 משפחה האר

 $750 $350 $150 בעביסיטונג
 $38,650 $19,400 $12,525 סך הכל חתונה נאכט
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 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט שידוך שליסן
 $5,000 $2,000 $1,800 שדכן

 $500 $100 $100 )קענדי'ס וכו'(ציקערלך 
 $400 $250 $125 לחיים בלומען /

 $1,000 $450 - בלומען תנאים
 $250 $150 - תנאים קעיק

 $2,500 $1,200 - האר -קליידונג 

  $9,650 $4,150 $2,025 שליסןסך הכל שידוך 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט מאל חתונה

 - - $15,200 החתןצד 
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט מתנות
 $3,500 $1,800 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש ברעיסליט

 $5,000 $3,000 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש רינגל
 $3,000 $1,200 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש פערל / קייטל

 $3,500 $2,300 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש אויער רינגלך
 $800 $650 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש מחזורים

 $150 $100 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש קרבן מנחה סידור
 $550 $275 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש לים / סליחותצאינה וראינה / תחינה / תה

 $270 $270- טיכל / שירצל
 $100 $100 - קידושין רינגל

 $3,500 $2,500 - זייגער
Pin - - $2,500 

Pocketbook - $175 $400 
 $1,500 $750 - ל"ג בעומר / חמשה עשר בשבט / ועוד

 $400 $300 $175 משלוח מנות
  $25,170 $13,420 $175 סך הכל מתנות

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט פארשידענס
 $2,000 $500 - מתנות פאר די געשוויסטער

 $1,500 $1,500 $1,500 שיעורים
 $1,800 $1,800 $1,800 ר"ת תפילין

 $125 $125 $125 בדיקת תפילין
 $50 $50 $50 לוח הקהל

 $2,500 $1,500 )נישט פאר אנ"ש( $500  חתונה בריוולעך
 $3,000 $1,500$2,000 לייכטער / טאץ

 $2,500 $1,500 $1,000 קלייניקייטן
  $13,475 $8,975 $6,475 סך הכל פארשידענס

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט דירה
Appliances $600 - Washer Dryer $1,200 $2,000 
Houseware $1,500 $850 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש 

Linen $2,000 $1,500 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש 
Scraping $400 $750 $1,000 
Painting $400 $750 $1,000 

Rent (Depends on how many months) $1,500$1,500 $1,500 
 $300 $500 $1,000 (Blinds) פארשידנס

 $400 $300 $200 גראסערי
 $10,400 $7,350 $3,400 סך הכל דירה

 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט פורניטשער
 $4,000 $2,500 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש בעדרום סעט
 $700 $500 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש דיינעט סעט

 $8,000 $5,000 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש רום סעט דיינונג
$1,000 $650 - ספרים שאנק

 $13,700 $8,650 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש סך הכל פורניטשער
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט שטאפיר
 $3,000$7,500 $1,400 שטריימל

Dry goods $1,800 $1,200 הנחה פון מלבושי כבוד $1,000 / וועש 
 $150 $125 $125 טלית קטן

 $750 $500 $300 שיך
 $2,500 $1,500 $1,300 מלבושים

 $645 $430 $215 היטן
 $400 $250 $200 גלעזער
 $200 $120 - ספרים

 $13,945 $7,125 $3,540 סך הכל שטאפיר
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט חתונה נאכט
 $10,000 $6,500$6,500 קעיטערער  -זאל 

 - -$2,450 חתונה נאכט פעקעדש
 $3,000 $900 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש שפילער

 $2,500 $900 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש זינגער
 $3,000 $2,000 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש בילדער
 $2,500 $1,200 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש בלומען

 $2,500 $750$900 בדחן
 $150 $150 - השגחה

Tips, Waiters - $200 $500 
 $1,000 $500 - כיבוד טיש

 $300 $200 - קינדער טיש
$150$250$500 כיבוד ביי מצוה טאנץ

$175$300$1,000 וויין / ברוינפן
 $200 $150 $100 קבלת פנים בדחן

 $50 $50 $50 באס פאר די בחורים
 $100 $50 $50 כתובה

 $10,000 $2,000$4,500 משפחה קליידונג
 $600 $300 $150 משפחה האר

 $750 $350 $150 בעביסיטונג
 $38,650 $19,400 $12,525 סך הכל חתונה נאכט
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צ  אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט ימי המשתה

 $250 $200 $100 באווארפן
 $2,000 $250 $250 קידוש )מענער(
 $1,500 $400 $400 קידוש )פרויען(

 $7,500 $350$3000 סעודה )שבת אויפרוף(
 $10,000 $3,500 - שבע ברכות )חול(

המשתה   $21,250 $7,350 $1,100 סך הכל ימי 

 $146,240 $76,420 $44,440 החתןצד  סך הכל
   $12,500- תמיכה

   $31,940= סך הכל
 

 צד הכלה

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט שידוך שליסן
 $5,000 $2,000 $1,800 שדכן

 $1,500 $500 $500 ווארט -לחיים 
 $10,000 $5,000 - תנאים

שליסן   $16,500 $7,500 $2,300 סך הכל שידוך 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט חתונה מאל פעקעדש

הכלה   - - $14,200 צד 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט מתנות
 $4,500 $1,800 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש מנורה

 $1,500 $900 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש בעכער
 $900 $775 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש ש"ס

 $800 $800 אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש אריינגערעכנט טליתים
 $200 $165 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש קיטל

 $350 $275 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש טלית בייטלעך
 $800 $650 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש מחזורים

 $1,200 $850 - אתרוג פושקע
 $2,500 $1,600 - זייגער

 $1,050 $900 - טור ושו"ע
 $2,500 $1,800 - מגילה

 $2,500 $200 - מגילה האלטער
 $1,500 $750 - מקומות הקדושים

 $1,500 $400 - ט"ו בשבט ועוד -ל"ג בעומר 

  $21,800 $13,865 אריינגערעכנט אין חתונה מאל פעקעדש סך הכל מתנות

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט דירה
Appliances $600- Washer Dryer $1,200 $2,000 
Houseware $1,500 $850 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש 

Linen $2,000 $1,500 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש 
Scraping $400 $750 $1,000 
Painting $400 $750 $1,000 

Rent (Depends on how many months) $1,500 $1,500 $1,500 
 $300 $500 $1,000 (Blinds) פארשידענס

 $400 $300 $200 גראסערי

  $10,400 $7,350 $3,400 סך הכל דירה

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט פארשידענס
 $2,000 $500 - מתנות פאר געשוויסטער

 $1,000 $1,000 $1,000 שיעורים
 $6,000 $3,500 )גמ"ח( $700 קרוין - כלה קלייד

 $2,500 $1,500 )נישט פאר אנ"ש( $500 הזמנות
 $50 $50 $50 לוח הקהל

 $3,000 $2000 $1,000 קלייניקייטן

 $14,550 $8,550 $3,250 סך הכל פארשידענס
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט שטאפיר
 $3,000 $2,500 $1,750 וועש -דריי גודס 

 $7,500 $3,500 $2500 קליידער
 $1,000 $850 $500 שיך

 $6,000 $4,000 $2000 שייטלעך

 $17,500 $10,850 $6,750 סך הכל שטאפיר
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט פורניטשער
 $4,000 $2,500 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש בעדרום סעט
 $700 $500 אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש אריינגערעכנט דיינעט סעט

 $8,000 $5,000 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש דיינונג רום סעט
 $1,000 $650 - ספרים שאנק

 $13,700 $8,650 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש סך הכל פורניטשער
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט חתונה נאכט
 $10,000 $6,500 $6,500 קעיטערער - זאל

 - - $2,450 חתונה נאכט פעקעדש
 $3,000 $900 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש שפילער

 $2,500 $900 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש זינגער
 $3,000 $2,000 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש בילדער
 $2,500 $1,200 אין חתונה נאכט פעקעדש אריינגערעכנט בלומען

 $2,500 $900 $750 בדחן
 $150 $150 - השגחה

Tips/ Waiters - $200 $500 
 $1,000 $500 - כיבוד טיש

 $300 $200 - קינדער טיש
 $1,000 $300 $175 בראנפן -וויין 

 $500 $250 $150 כיבוד ביי מצוה טאנץ
 $10,000 $4,500 $2,000 משפחה קליידונג

 $600 $300 $150 משפחה האר
 $750 $350 $150 בעביסיטונג

 $38,300 $19,150 $12,325 סך הכל חתונה נאכט
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט ימי המשתה
 $15,000 $5,500 $4,000 שבת שבע ברכות

 $2,500 $1,500 - שול פירן קידוש

המשתה  $17,500 $7,000 $4,000 סך הכל ימי 
 

 $150,250 $80,915 $45,925 צד הכלה סך הכל
   $12,500- תמיכה פון קופת החסד

   $33,425= סך הכל
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 $250 $200 $100 באווארפן
 $2,000 $250 $250 קידוש )מענער(
 $1,500 $400 $400 קידוש )פרויען(

 $7,500 $350$3000 סעודה )שבת אויפרוף(
 $10,000 $3,500 - שבע ברכות )חול(

המשתה   $21,250 $7,350 $1,100 סך הכל ימי 

 $146,240 $76,420 $44,440 החתןצד  סך הכל
   $12,500- תמיכה

   $31,940= סך הכל
 

 צד הכלה

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט שידוך שליסן
 $5,000 $2,000 $1,800 שדכן

 $1,500 $500 $500 ווארט -לחיים 
 $10,000 $5,000 - תנאים

שליסן   $16,500 $7,500 $2,300 סך הכל שידוך 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט חתונה מאל פעקעדש

הכלה   - - $14,200 צד 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט מתנות
 $4,500 $1,800 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש מנורה

 $1,500 $900 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש בעכער
 $900 $775 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש ש"ס

 $800 $800 אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש אריינגערעכנט טליתים
 $200 $165 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש קיטל

 $350 $275 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש טלית בייטלעך
 $800 $650 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש מחזורים

 $1,200 $850 - אתרוג פושקע
 $2,500 $1,600 - זייגער

 $1,050 $900 - טור ושו"ע
 $2,500 $1,800 - מגילה

 $2,500 $200 - מגילה האלטער
 $1,500 $750 - מקומות הקדושים

 $1,500 $400 - ט"ו בשבט ועוד -ל"ג בעומר 

  $21,800 $13,865 אריינגערעכנט אין חתונה מאל פעקעדש סך הכל מתנות

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט דירה
Appliances $600- Washer Dryer $1,200 $2,000 
Houseware $1,500 $850 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש 

Linen $2,000 $1,500 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש 
Scraping $400 $750 $1,000 
Painting $400 $750 $1,000 

Rent (Depends on how many months) $1,500 $1,500 $1,500 
 $300 $500 $1,000 (Blinds) פארשידענס

 $400 $300 $200 גראסערי

  $10,400 $7,350 $3,400 סך הכל דירה

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט פארשידענס
 $2,000 $500 - מתנות פאר געשוויסטער

 $1,000 $1,000 $1,000 שיעורים
 $6,000 $3,500 )גמ"ח( $700 קרוין - כלה קלייד

 $2,500 $1,500 )נישט פאר אנ"ש( $500 הזמנות
 $50 $50 $50 לוח הקהל

 $3,000 $2000 $1,000 קלייניקייטן

 $14,550 $8,550 $3,250 סך הכל פארשידענס
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט שטאפיר
 $3,000 $2,500 $1,750 וועש -דריי גודס 

 $7,500 $3,500 $2500 קליידער
 $1,000 $850 $500 שיך

 $6,000 $4,000 $2000 שייטלעך

 $17,500 $10,850 $6,750 סך הכל שטאפיר
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט פורניטשער
 $4,000 $2,500 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש בעדרום סעט
 $700 $500 אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש אריינגערעכנט דיינעט סעט

 $8,000 $5,000 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש דיינונג רום סעט
 $1,000 $650 - ספרים שאנק

 $13,700 $8,650 אריינגערעכנט אין 'חתונה פלאזא' פעקעדש סך הכל פורניטשער
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט חתונה נאכט
 $10,000 $6,500 $6,500 קעיטערער - זאל

 - - $2,450 חתונה נאכט פעקעדש
 $3,000 $900 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש שפילער

 $2,500 $900 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש זינגער
 $3,000 $2,000 אריינגערעכנט אין חתונה נאכט פעקעדש בילדער
 $2,500 $1,200 אין חתונה נאכט פעקעדש אריינגערעכנט בלומען

 $2,500 $900 $750 בדחן
 $150 $150 - השגחה

Tips/ Waiters - $200 $500 
 $1,000 $500 - כיבוד טיש

 $300 $200 - קינדער טיש
 $1,000 $300 $175 בראנפן -וויין 

 $500 $250 $150 כיבוד ביי מצוה טאנץ
 $10,000 $4,500 $2,000 משפחה קליידונג

 $600 $300 $150 משפחה האר
 $750 $350 $150 בעביסיטונג

 $38,300 $19,150 $12,325 סך הכל חתונה נאכט
 

 אויסגעבנדיג דורכשניטלעך אויסגערעכנט ימי המשתה
 $15,000 $5,500 $4,000 שבת שבע ברכות

 $2,500 $1,500 - שול פירן קידוש

המשתה  $17,500 $7,000 $4,000 סך הכל ימי 
 

 $150,250 $80,915 $45,925 צד הכלה סך הכל
   $12,500- תמיכה פון קופת החסד

   $33,425= סך הכל
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איז  אויבנדערמאנטע  דאס 
קייט  די  אין  התחלה  די  בלויז 
הציבור  לטובת  פעולות  פון 
ארויסהעלפן  פון  געביט  אינ'ם 
שמחה,  בעלי  און  מחותנים 
ידינו נטויה. פארשידענע  ועוד 
וועבן  פלענער  און  געדאנקן 
אי"ה  וועלן  און  שוין  זיך 

פארעפענטליך ווערן בקרוב.

  

גרייט  זענען  עסקנים  די 
אנצונעמען הערות פונ'ם ציבור 
צוקונפט  א  בויען  דערויף  און 
מחותנים  הונדערטער  די  פאר 
חתונה  אי"ה  זיך  גרייטן  וואס 
אין  קינדער  זייערע  מאכן  צו 
הבעל"ט.  יארן  קומענדיגע  די 

די געדאנקען פון מחותנים מיט 

מערסטע  די  זענען  ערפארונג 

בייהילפיג, און די עסקנים קוקן 

שטארק ארויס צו הערן זייערע 

מיינונגען.

אריינצושיקן  פלאץ  די 

איז:  קאמענטארן  און  הערות 
 weddingsbobov45@gmail.com

צו  וויכטיג  איז  כולם  ועל 

עסקנים  די  שעצן  און  שטיצן 

וואס גיבן זיך אוועק מיט גרויס 

לטובת  איבערגעגעבנקייט 

הציבור מיט אייביגע גרייטקייט 

און  כלל  דעם  ארויסצוהעלפן 

דער פרט, שלא על מנת לקבל 

פרס.  

מיט א פאראייניגטע כח 
מיר  וועלן  שטרעבן  און 
בעז"ה מצליח זיין איינמאל 
צו  זיך  אלעמאל  פאר 
באפרייען פון דעם שווערן 
ענגשאפט  און  לאסט 
אונזער  בארויבט  וואס 
שלימות'דיגע  און  אמת'ע  
העכסטע  די  אין  שמחה 
מאמענטן  שענסטע  און 
וועלן  מיר  און  לעבן,  פון 
פראווען  צו  זיין  זוכה  אלע 
מיט  שמחות  אונזערע 
און  הערצער  פרייליכע 
צוקונפטיגע  אויפשטעלן 
הדעת  הרחבת  מיט  דורות 

און מנוחת הנפש.

$1,000 + $2,500 +$10,000 + $21,500

$35,000

ה
ס"

$2,500 + $10,000 + $16,500

$29,000

ה
ס"

ועד 'שלימתא חדותא':
הרב יחזקאל שליט"א בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ר' יוסף אייזיק גריפעל, הרב חיים אלכסנדר יוסף פרייער, ר' יוסף שמואל לעמעל, ר' בן ציון פיהרער, הרב אהרן יהודה גארדאן 

ועד העסקנים:
הרב יעקב הלוי אלבוים, ר' ישראל דוב בערנשטיין, ר' ישראל דוד שלום גריפעל, הרב משה יצחק הכהן ווייס,  ר' נחמן ראטענבערג ר' נתן מאיר ציזנער

מאנסי: ר' העניך לערנער                      וויליאמסבורג: ר' נפתלי בראננער
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