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  וועטער
  °40-°28  :היינט

  °39- °30 מארגן:

  

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a         íñ×í ð®
  )ראזענבערגהי"ו (חיים יחזקאל פריעדמאן ר' 

  וומס"ב -ני"ו  הערשלהחתן: 
ëî¬ ñïô  'קלייןהי"ו ( משה אליעזר גליק ר( 

  וומס"ב -תחי'  דבורה רבקההכלה: 
  )פירטההי"ו (יוסף לייב ראזענבערג ר' 

  וומס"ב -ני"ו  אברהם עבירהחתן: 
ëî¬ ñïô  'טעסלערהי"ו (משה יחזקאל לויפער  ר( 

  ק''י –תחי'  פריידא הענדלהכלה: 
  )טויבהי"ו ( משה יושע הערצאגר' 

  וומס"ב -ני"ו  ישראל שלוםהחתן: 
ëî¬ ñïô  'עלפערהי"ו ( מרדכי יחיאל ברוין ר( 

  לאנדאן  -תחי'  טראנההכלה: 
  )וואגשאהלהי"ו ( יואל משה לייטנער הרב

 )קרויסהי"ו ( יחזקאל שרגא טירנויער הרב  ëî¬ ñïô  מאנסי – ני"ו ישעי' בעריש: החתן
  מאנסי –תחי'  לאההכלה: 

  )קאלישהי"ו ( חיים יושע שפיטצער ר'
 )פישערהי"ו ( דוד רובין ר'  ëî¬ ñïô  נייטרא – ני"ו מרדכי: החתן

  מאנסי –תחי'  פראדלהכלה: 
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  הי''ו יצחק אייזיק פיש הרב 
  )יונגער( -ני"ו  שמעוןהחתן:   

 אולם פרענקל
  הי''ו אלי' הערשקאוויטש ר'

  )יאקאב( -תחי'  פיגאהכלה: 

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

  הי''ו יעקב יצחק חיים שטיינמעץ ר'
  )אייזענבערג( -ני"ו  משה אליעזרהחתן:   

 אימפעריאל
  הי''ו שמעון פריעד ר'

  )שפילמאן( -תחי'  אסתר רחלהכלה: 

  הי''ו מנחם מענדל ריינער ר'
  )וועבער( -ני"ו  אשר זעליג החתן:   

 פרדס פיגא
  הי''ו ברוך מרדכי פעקעקטע ר'

  )גלויבער( -תחי'  גיטל בריינדלהכלה: 

  

Multi-girl Office in Wmsbg looking for FT, recent graduate, responsible and energetic secretary 
 for immediate hire. Please Call: 929-575-4500 

Multi girl office looking for a detail oriented and motivated girl for a full time position. Lv msg with details. 631-861-4023 

Small Business looking now for a Part Time [potential for full time] office Secretary, In Wmsbg  
[12th Grade preferred], in an office building. - 347-263-3004 if no answer leave a massage.

Very busy Willi. Office looking for an experienced secretary or graduate for full time, very good pay, 718-812-7325 if no answer lv msg. 

Looking for an energetic, responsible teacher in a legal playgroup. 90 credits a plus or willing to work on a study plan. Great pay. Please call or txt. (347) 875-0341 

Why waste your musical talent? For piano lessons please call and leave a message 347-834-3502  

  

 
 

 

Makeup for all occasions 
In studio or at your simcha location 

Bridal package 
Special rates for your special day 
Personal makeup course 

Tips & tricks to enhance your look on your own 

Makeup by Kreindy 
929-276-4832 

 

  

Head Start is seeking someone responsible 
to serve as a health coordinator. 

Must work well with parents and staff 
to ensure physicals 

 and immunizations are up to date. 
Call: 718-935-9848 Ext 19440 

 
 

 

  



 

 

 

    

 
  

  

 

Singer  ברענד נייsewing machine  דעליווערי)10(  347-626-9885 99$חנוכה ספעשל פאר בלויז $  

 אלע סייזעס! 929-390-2411יעצט דא צו באקומען פאר גאר ביליגע פרייזן, רופט  Chandeliersהערליכע קריסטעל  - Giftבעסט חנוכה 

  347-383-7475צבי/רייזל ביטע רופט ל. פאר ביינאכט שעות נעבן כתר עבעיביסיטער עווי

Best חנוכה gift  -  הערליכע קריסטעלChandeliers  אלע סייזעס! 929-390-2411יעצט דא צו באקומען פאר גאר ביליגע פרייזן, רופט  

  347-668-6448בעדרום פורנישד  בעיסמענט דירה   2צו פארדינגען א  - וומס"ב

  929-466-3162שיקט א טעקסט צו (נישט זומער שבתים) ן אין ליזשער לעיק פאר שבתים עא שיינע הויז צו פארדינג - סוואן לעיק 

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

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

אז דער  מיר געפונען אין די תורה
אייבערשטער האט געזאגט פאר 
אברהם אבינו ''קוק אויפן הימל 
און זעה די שטערנס, אזוי וועלן 

  זיין דיינע קינדער''.
  

איז דער הייליגער בעל שם טוב 
  מסביר: 

דער אייבערשטער האט אים 
דערמיט געוואלט ווייזן אז פונקט 

אין אויגן פון  –ווי די שטערן 
ר זעט עס אויס גא –מענטש 

  קליין,   און  באמת איז  עס  גאר 
  

 איינע איז א  סיעדע גרויס, א
אזוי וועלן זיין די  !גאנצע וועלט

אידישע קינדער, א יעדע פעולה 
וואס א איד טוט אויף דער וועלט 

אפי' אין די אויגן פון מענטשן  –
איז באמת  -זעהט עס אויס קליין, 

 גאר גרויס, א וועלט!

:Ingredients

¾ cup quinoa flakes
½ cup quinoa flour
1 cup sorghum flour
½ cup almond flour 
1 ½ cups light brown sugar
¼ cup xylitol
1 tsp. baking powder
1 tsp. baking soda
1 tsp. xanthan gum
¾ tsp. sea salt
1 tsp. cinnamon 
2/3 cup light olive oil
1 tbs. almond butter
2 eggs
½ cup slivered almonds
½ cup dark chocolate chips
½ lime (lemon) – freshly squeezed

 ½¬ò¼−ð−þèò−ê ¼ò¼š−þ¬ ¼ñê óêïî® ¬¾−ô
 öîê ½−ò −ð þ¼½−îê .ñ½−¾ ê ö−êchocolate 

chips.  
  

 ¬¾−ô .½¬½ò¼−ð−þèò−ê ¼½êò −ð î® ¬è−−ñ
 è−ðò¼è−−ñî® ,óêïî® ½¼ñê1 ¼ô¼þêîî ½ë¬

−ð ï−ê ½¼ ï−ë) .½−îê ¬ñ¼õ ½¼ ë−îê þ¼½êîî
consistency  ê öîõcookie dough (.  

  
  −ð î® ¬è−−ñchocolate chips  .½−ò öîê  
  
 preheat  ¹−îê öîî−îê −ð350½−îê ¬ô¼þêõ .

balls.  
  

öšêë :22 - 25 ¬îò−ô  
  

ê ¹−îê ½¼ ¬è−−ñrack ½¼ ¬ïêñ .öñ−šî®½−îê
.ö½¼ öþêõ¼ë öñ−š½−îê  

1cup almond flour     קען מען ניצן 1 cup sorghum flour אנשטאט די  נ.ב.   
 in addition to the ¾  cup   


