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  וועטער
 °60-°48 :  :היינט

  °52- °25 מארגן:

  

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a          íñ×í ð®
  ) דייטשהי"ו (שלום פאללאק ר' 

  וומס"ב - ני"ו   ישראל החתן: 
ëî¬ ñïô  'לעווי הי"ו (יוסף האכהייזער  ר ( 

  וומס"ב - תחי'   רבקה הכלה: 
  )גאלדבערגערהי"ו (מיכל וויינגארטן ר' 

  וומס"ב -ני"ו  שמואל זאנווילהחתן: 
ëî¬ ñïô  'פארטוגאלהי"ו ( אהרן משה גאלדענבערג ר( 

  ק"י  -תחי'  שרה מירלהכלה: 
  ) קרעמערהי"ו (יואל עקשטיין ר' 

  ב''פ –ני"ו   אשר אנשיל החתן: 
ëî¬ ñïô  'ווייס הי"ו (מאיר זאב וויינשטאק  ר ( 

  ב''פ –תחי'   בלומא רבקה הכלה: 
  )טייטלבויםהי"ו ( אברהם דוב עהרנטאל הרב  

  מאנסי  -ני"ו  יואל ברוךהחתן: 
ëî¬ ñïô  בלוםהי"ו ( חיים דייטש הרב( 

  מאנסי -תחי'  שרה לאההכלה: 
  )לעפקאוויטשהי"ו (נפתלי וואגשאהל  הרב  

  מאנסי  -ני"ו  יחזקאלהחתן: 
ëî¬ ñïô  'ווידערהי"ו (אברהם משה פערל  ר( 

  וומס"ב - תחי'  רויזא מעניאהכלה: 
  )ווידערהי"ו ( משה הערש קלייןר' 

  ק"י  -ני"ו  אייזיק ליפאהחתן: 
ëî¬ ñïô  'אינדיגהי"ו ( נפתלי יעקב ווערצבערגער  ר( 

  ק"י  -תחי'  בלומאהכלה: 
  ) שווארטץהי"ו (נתנאל יאזשעף ר' 

  ק"י  -ני"ו   אברהם מאיר החתן: 
ëî¬ ñïô  'קאהן הי"ו (דוד פאזנער  ר ( 

  וומס"ב -תחי'   בילא רחל הכלה: 
  ) שטיינבערג( שליט"א אברהם מרדכי ענגלהרה"ג 

  ירושלים  -ני"ו   יואל החתן: 
ëî¬ ñïô  'הלפגוטהי"ו ( יודל שווארטץ ר( 

  מאנסי  - תחי'   ריזל הכלה: 
  

 ö³ìí ð®          a    ³îòî³ì a           íñ×í ð®
  הי''ו דוד ברוך ברילל  ר'

  ) ערענפעלד ( -ני"ו   שמעון החתן:   
 אימפעריאל

  הי''ו בנימין שאלאמאן  ר'
  ) גליק ( -תחי'   מרים הכלה: 

  הי''ו יואל הערש קאהן ר'
  )לעבאוויטש( -ני"ו  יצחקהחתן:   

 כתר ריזל
  הי''ו משה יודא הירש ר'

  )ראכליץ( -תחי'  שפרה ליבאהכלה: 

  הי''ול יצחק נתן גאנד ר'
  )עקשטיין( -ני"ו  שמואל דודהחתן:   

 פרדס פיגא
  הי''ו שמעון ישראל שטיינמעטץ  ר'

  )פריעדמאן( -תחי'  פרומטחנה הכלה: 

  הי''וישראל שמעון מאיר ראזענבערגער הרב
  )וואגשאל( -ני"ו  אלתר יעקב יצחקהחתן:   

 פרדס צבי
  הי''ויושע אלכסנדר רייז  הרב

  )מייזליש( -תחי'  נחמה ריזלהכלה: 

  הי''ו שמעון ישראל פערלמוטער  ר'
  )שאפפער( -ני"ו  יעקב משההחתן:   

 קאנטינענטאל
  הי''ו נתן משה וואלטער  ר'

  )צימענט( -תחי'  מריםהכלה: 

  הי''ו יעקב גליק  ר'
  )קאהן( -ני"ו  חיים שלוםהחתן:   

ב"פ -כרם מנחם 
5411 Ft. Hamilton 

  הי''ור יוסף ריינע ר'
  )קאפל( -תחי'  העניאהכלה: 

  הי''ו משה כ"ץ ר'
  )לעבאוויטש( -ני"ו  שלמההחתן:   

ב"פ  -עטרת גאלדא 
1362 50th St 

  הי''וישראל שלום גאלדבערגער  ר'
  )צימערמאן( - תחי'  מרים אסתרהכלה: 

  הי''ו יעקב מרדכי טייטלבוים ר'
  )להטאנערע( -ני"ו  שלמה ברוךהחתן:   

  ק"י  - כינור דוד 
18 Getzel Berger   

  הי''ומשה כ"ץ   ר'
  )ןזאלדא( -תחי'  לאה הכלה: 

  

 

Ross Street Babysitting, new and spacious, walk in, newborn to 18 months, 8:30-5:30, 917-524-4758 

I will guide you through completing a practical solution in organizing/designing every part of your (new) home. Kalleh apts our specialty 347-962-9098 

Make Up by Chavy is now servicing Kallahs on Friday afternoon in the comfort of the own home! Call/Text 347-383-7435 

To rent a magnificent sister of the bride maternity dress, size 14, very elegant and classy. 845-421-5221 

ODA Williamsburg is looking for a F/T Bookkeeper. Great pay and benefits. email resume: jobs@odanys.org 

Harrison daycare looking for full time teacher and floater please call 718-387-8837 #204. 

Looking for experienced medical billers for short term 2-3 months. Great pay.718-872-9254 

Printing company in Wmsbg looking for an experienced graphic designer and customer service. Email resume: hr@echodgraphics.com 

A one girl office in Wmsbg is looking for a secretary, hours 9-5. Please call 908-686-3600 

Looking for an onboarding position with minimum of 3 years of medical billing experience. Great pay. Pls call and leave a detailed message 718-283-4080 

A multi girl office in Wmsbg is looking for a responsible girl for FT exciting and challenging billing position. 718-852-8222 X 110 

Seeking energetic high school girl/graduate to work with high functioning 13-year old boy, 
afterschool hours 3-4 times a week and Sundays. Please call 718-387-8400 x 135

Looking for a PT secretary for long term with office experience. Pls email resume: greenna103@gmail.com 

  

 

 

NEW WEIGH DIET 
 Lose weight the easy and healthy way. 

 
 C. Green 917 930 1947 

 

 

Early Head Start 
 looking to hire. Great pay! 

 

Call: 718-387-8837 ext. 206 
Email: pweber@unitedacademyny.org

  

 



 

 

 

  

  

  

MAKE TIME FOR  SELF-CARE   
Happy Face & Happy feet - Perfect Eyebrows  

  

  

  

 347-785-3378ך ערב יו"ט, אויב געטראפן ביטע רופט יפארלוירן א בעג מיט ש - השבת אבידה 

  347-834-5263 אינדערהיים נאכמיטאג שעה'ן מאנטאג און מיטוואך רופטגעזוכט א בעיביסיטער ביי מיר 

  רופט פאר די כסלו טבת ספעשל 718-963-0853לי/לינטש געגנט. רופט  Hair Cuts & Hair stylesפראפעסיאנאלע 

 718-687-0986רופט:  Carpentry -פלאמבינג  - עלעקטריק   - פראפעשענאל הענדימאן 

  718-797-0450געגנט מיט אלע באקוועמליכקייטן צו פארדינגען אויף די וואך רופט  ןאין בעסט דירהבעדרום  3געווארן עוועילעבל א פורנישד הערליכע 

 845-250-8888. רופט אונזער טעלעפאון סיסטעם short / long termדירות צו פארדינגען אין אלע היימישע געגנטער  

  917-414-3281רופט:  .knit & crochetאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  -. make Professional Fringes &גארטלעך  crochetאון  hand knittedמיר פיקסן 

Surgical Stockings    און אלע ערליי supporters   ,אינשורענס Free Delivery  :718-388-4161, פעקס:  718-254-0017, רופט  

Meatball 
Soup 
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Chicken Mixture: 
2 lbs. ground chicken 
4 - 5 eggs  
½ cup rice 
-------- 
1 onion - diced 
1 stalk celery - diced 
2 - 3 cloves garlic - crushed 
1 – 2 tbs. Ketchup 
¼ tsp. red paprika 
½ tsp. Salt  
 
Tomato Sauce: 
1 jar Marinara sauce 
Squirt of Mustard 
2 tbs. oil 
½ tsp. Salt – to taste 
Brown Sugar – to taste 
Black pepper – to taste 
-- 
Sauerkraut 

  רחל אמנו איז מוותר...     
  

דערציילט:  (איכה רבה)דער מדרש      
ווען די אידן זענען פארטריבן 
געווארן אין גלות, האט ירמי' 
הנביא זיך געבעטן ביי די אבות 
הקדושים און משה ואהרן זיי זאלן 
מתפלל זיין צום אייבערשטן, דער 
באשעפער האט אבער נישט 

  צוגעהערט זייער געבעט. 
  

איז רחל אמנו אויפגעשפרינגען 
ון געזאגט: ''רבונו של עולם, אין א

זכות וואס איך האב רחמנות 
(איר איבערגעגעבן די געהאט אויף לאה 

און איר מוותר געוועהן מיין  סימנים)
יעקב אבינו, זאלסטו אויך  - מאן 

רחמנות האבן אויף דיינע 
קינדער''. האט זיך דער 
אייבערשטער אנגערופן: ''אין 
 זכות פון רחל וועל איך צוריק

  קערן די אידן פון גלות''.
  

  רחל? פון זכות אין דווקא פארוואס
די די גרויסקייט פון ן פארשטעלןעקענען מיר זיך ד

  זיך לאזן  –עקידה 
   ?ן פאר'ן אייבערשטן'טשח

  משה און אהרן האבן זיך אוועקגעגעבן 
טאג און נאכט פארן כלל ישראל, און אין די 

נישט זכותים האט זיי דער אייבערשטער 
געענטפערט, נאר אין זכות פון רחל'ס מוותר זיין, 

  פארוואס?
  

  זענען די ספרים מסביר;
אברהם אבינו און משה ואהרן 
זענען באפוילן געווארן פונעם 
אייבערשטן, אוודאי האבן זיי זיך 
געשטארקט און געטוהן דעם 
רצון ה', דאגעגן רחל אמינו איז 
בכלל נישט מחיוב געווען איבער 

זי צו געבן די סמנים פאר לאה 
וואלט אפי' געקענט טראכטן אז פון הימל וויל 

מוותר זיין, כדי זי זאל  מען אז זי זאל נישט
 שטעלןצואויפ זוכה זיין און יעקבחתונה האבן צו 

און דאך האט זי , כלל ישראל דעם
ס, דאס מוותר געווען אויף אלע

איז א גרויסקייט! וואס אין דעם 
זכות האט דער אייבערשטער 
צוריק געקערט כלל ישראל פון 
גלות. ''מוותר זיין די אייגענע 

, איז מער נישט מחיוב...)(ווען מ'איז ווילן 
 ''!מסירת נפשווי 


