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 צד הכלה                   a שידוכים    a        צד החתן   

 (שווארטץהי"ו ) יצחק שמעון ווידערר' 
 מאנסי –ני"ו  אליעזרהחתן: 

 (לעוויהי"ו ) משה שמואל יאקאבאוויטש ר' מזל טוב
 מאנסי  -תחי'  יודיתהכלה: 

 (לעפלערהי"ו ) יואל לאקסר' 
 ק''י –ני"ו  ישראל משההחתן: 

 (ווערצבערגערהי"ו )מענדל ראזענפעלד  ר' מזל טוב
 ק''י  -תחי'  אסתר רבקההכלה: 

 (קאפעלהי"ו )מענדל בוכינגער  ר' 
 ב"פ  -ני"ו   איאשר אבא חי החתן: 

 (נאההי"ו ) יחזקאל שימשאוויטש  ר' מזל טוב
 וומס"ב -תחי'  רהוצפ הכלה: 

 ( ריכטער הי"ו ) שלעזינגער 'טוביהרב 
 מאנסי  -ני"ו   'ישעי החתן: 

 ( מארקאוויטש הי"ו )יעקב אלחנן ריכטער   ר' מזל טוב
 ירושלים  -תחי'   יענטא פיגא הכלה: 

 

 צד הכלה                    a תנאים    a      צד החתן     

 הי''ויואל יערמיאש    ר'
 ( ענגלענדער ) -ני"ו  יעקב החתן:   

 אולם פרענקל

 הי''ואנשיל גראס   ר'
 (לעבאוויטש) -תחי'  אסתר הכלה: 

 

 צד הכלה                    a חתונות    a          צד החתן 

 הי''ו מאיר יעקב טייטלבוים  ר'
 (פילאפף) -ני"ו   יוסף זונדל החתן:  

 ויואל משה

 הי''ווואלף פריעד  ר'
 (שווארטץ) -תחי'  מלכה בלומא הכלה: 

 הי''והלל ראבינאוויטש  הרב  
 ני"ו  שלום מרדכי החתן:   

 כתר ריזל

 הי''וזלמן לייב רובין  הרב 
 (אילאוויטש) -תחי'  רבקה הכלה: 

 הי''ואברהם יקותיאל ליבערמאן  ר'
 (געלבמאן) -ני"ו  נפתלי צבי אלימלך החתן:  

 פרדס צבי

 הי''ועקיבא יוסף ווייס  ר'
 (שניצער) -תחי'  פראדל הכלה: 

 הי''ו שלמה אהרן וואלדמאן ר'
 (באש) -ני"ו  יקותיאל יהודה חיים החתן:  

 עטרת אברהם

 הי''ו יעקב שלמה ראכליץ ר'
 (שטערן) -תחי'  העניא הכלה: 

 הי''ון יוסף אקערמא ר'
 (גרין) -ני"ו   משה החתן:  

 קאנטינענטאל

 הי''ונחמי' פערלשטיין  ר'
 (גאלדשטיין) -תחי'   ' שרהחי הכלה: 

 

 

 
Ocean Fresh would Like to introduce you to our new delivery service that is recognized 

 as the select fish market of choice. We place extreme emphasis on the highest quality fish that is 

SUPER CLEAN ready to be cooked. 
There is a joy in cooking fish that comes delivered in a briallintly designed container intended 

 for storing fish after cooking. With its swift appearance in fish pots across the Heimish spectrum. 

Receive a free roll gefilte when mentioning this ad. (Value of 8.99) 

To place your order call 718-975-1120 

 

 

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

High school girl available to be a mother’s helper after school hours.  
Great with kids. Can help with homework or tutor your kids. References available.  

Also available to babysit in the evening. Please call 347-452-0877 
Hamaspik in Williamsburg is seeking female staff to work in the afternoon hours 3:00-8:00 

Monday-Thursday. Great environment and very well paid. Please call 917-648-3951 

Early Head Start is looking to hire. Great pay! Call: 718-387-8837 ext. 206 Email: pweber@unitedacademyny.org  

Medical billing office looking to hire employees. Part time till June ok. Great potential for growth. Please call 718-872-9254 

Jersey City management office is looking to hire full time secretary, must be organized, 
 great communication skills and basic computer knowledge a must, very good pay and great potential. 

Please send resume to: jerseycityjob54@gmail.com or call 914-363-8093 leave message 

Williamsburg office Looking for a FT secretary. Good communication Skills & QuickBooks A Must, Middle age preferred. Email hr@kaftorjudaica.com  

Seeking energetic high school girl/graduate to work with extremely capable 13-year old boy, weekends. Please call 718-387-8400 x 135. 

Hamaspik is looking to hire a F/T FI Coordinator to work in our Williamsburg office.  

We are looking for someone who is ambitious, organized, great communication skills. Must have a 

good command of the English language. Please send your resume to cringel@hamaspikkings.org  

Looking for dedicated girls to work in a Sunday program for young adults with special needs, Great environment. Please call 718-302-3333 Ext 5201 

"De Kinderlech" Playgroup is looking for PT assistants (good for English teachers) hours 10:15-12:15. Call: 347-581-9657 

Are you a 12th grader and looking 2 have a fun Chanukah vacation while working with children with downs 

syndrome? Please call 718-302-3333 Ext 5230 and leave a message which days of Chanukah you would be available 

Multi Girl office looking for a smart & energetic FT secretary. Leave a detailed VM/text 732-971-2237 

Looking for full time secretary in Williamsburg office, leave detailed message 917-947-9187  

Looking for FT girl in Wmsbg office. Call/text 516-986-7608 L.M. 

Daycare hiring teachers & assts. Great pay+benefits - with/without degree! (718) 840-3335 ex. #401 

 

 

 

 
 

Choco Treat  
 Chanukah treat for your teacher, 

 Mechitenista, friends and yourself!  

For elegant and delicious  
chocolate logs and barks  

call 646-573-2381 

 

"DESIGNER SILKS" 
Magnificent Tichlech at great prices! 

Pre Chanukah Sale,  

Buy 1 Get 2nd Half OFF!  
Tonight only. call 347-834-7386 

Kallahs! Don’t miss this opportunity 

mailto:pweber@unitedacademyny.org
mailto:pweber@unitedacademyny.org
mailto:pweber@unitedacademyny.org
mailto:cringel@hamaspikkings.org
mailto:cringel@hamaspikkings.org
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GIFT CARD 
We Mail it to You or your Family!  

 

 

 

 
 Lost a gold bangle style bracelet with diamonds - השבת אבידה

 Monday Night in either in V’yoel Moshe or Continental area. If found call: 718.551.2696. 

Major Blowout Sale on all Mary Kay products while supply last. 917-613-3599 

Would you like to understand why your bright, creative child is struggling with focusing and reading? 

Email an explanation request to mindorientationtherapy@gmail.com or call/text 718-218-3535 

To rent or sell aristocratic kids black dress with white lace, size 10. Please call 347-742-7693 

A cluttered house is a cluttered mind.... GET ORGANIZED with a home organizer! Existing and new Kallah apartments  347-457-7558 

NEW WEIGH DIET- Lose weight the easy and healthy way. C Green 917-930-1947 

LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 מיר רעדן אידיש 

 

 
 718-875-1218ביי חתונה פון שלעזינגער/ליבערמאן אין פרדס פיגא.  Dec. 3קייטל דינסטאג  heartגעטראפן א דיימאנד  -השבת אבידה 

 347-526-0192ביי אבערלענדער/פריעד חתונה.  Dec. 8געטראפן א קינדער ברעיסלעט אין קאנטינענטאל  -השבת אבידה 

 929-470-6700קאנפרענס זיך איינצושרייבן און פאר א פריי דעמא רופט -וועט איבערגעבן א הערליכע לייוו טעלע מרת ל. צין פון ירושליםדי אלעמען באקאנטע 

 718-384-3705צו פארקויפן. רופט  6חופה קלייד סייז  Bridal Studio  א ווייסע

 347-525-7156א היימישע פרוי איז גרייט צו שלאפן מיט א עלטערע פרוי. רופט 

 718-687-0986חתן כלה אפט רופט:  - Carpentry -פלאמבינג  -עלקטעריק   - פראפעשענאל הענדימאן

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

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

 אויך פאר שבת חנוכה- 718-449-1186איר קענט האבן א רואיגע שבת/אדער פאר אינמיטן וואך עסן און אלעס הערליך צוגעשטעלט  -געיט -מנוחת הנפש ד'סי

 718-928-5667שבתים/וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן )מקוה( צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות רופט  - Getawayמאונטענס 

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

Basic Alterations  718-930-7083פראפעסיאנאל רופט א געמאכט ביי  

Goldberger's Watches Store 197 lee 347-452-4554 -  אלעbrand name  7:00ביז  2:00שעה'ן פון   -זייגערס    

Stir Fry Calzone 
 

 מילכיג

 וואסער  boilingאין  stir fryקאכט אויף די  

 מינוט. לאזט אויף די פוטער אין א פענדל. 10פאר 

 

 wrapקלאפט אויף די איי און מילך. טינקט איין די  

. wrapאויף די  garlic powderדערין. שפריצט ארויף 

 פרעגלט עס אויף ביידע זייטן.

 

 wrapאיבער די  American cheeseלייגט ארויף די  

אינדערמיט. מאכט עס צו. פרעגלט עס  stir fryאון 

 seam איז אויפגעלאזט. סערווירט cheeseביז די 

down. 

 

Yields: 1 serving – (multiply recipe by amount of wraps used) 

 

 

 

:Ingredients 

 

1 mini wrap 

1 egg 

¼ cup milk 

1 tbs. butter 

Garlic powder – to sprinkle on wrap 

1 slice American cheese 

Stir Fry – to fill the wrap 

 

 

 

 

 

 

הייליגער חת''ם סופר  דער
 שרייבט: 

''דער ארבעט פונעם שטן איז, אז 
נטש איז ווען ער זעהט אז א מע

מתפלל צום אייבערשטן און 
האלט שוין אט אט ביים 
אויספועלן א ישועה, דאן פירט ער 
צו, אז דער מענטש זאל אביסל 
געהאלפן ווערן, אזוי וועט דער 
מענטש מיינען אז די ישועה איז 

ער האט שוין  -אויפן וועג 
און אזוי  -אויסגעפועלט די ישועה 

 . וועט ער אויפהערן צו מתפלל זיין

 זאל א  דעריבער
 מענטש קיינמאל 

 נישט אויפהערן מתפלל 
צו זיין צום אייבערשטן, נאר בעטן 
און נאכאמאל בעטן, ביז דער 
אייבערשטער שיקט איהם א 

 )חת''ס על מס' מגילה, קי''ט(     גאנצע ישועה''.

 
)פארשטייט זיך אז נאכדעם דארף מען נאך 
אלץ בעטן דעם אייבערשטן אויף ווייטער, 
אזויווי די גמרא זאגט: ''א מענטש זאל 
אלעמאל מתפלל זיין צום אייבערשטן נאך 

 איידער די צרה קומט''.( 


