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  וומס"ב -תחי'  מריםהכלה: 

  )קאלהי"ו ( יעקב שמואל קריצלערר' 
  וומס"ב -ני"ו  משההחתן: 

ëî¬ ñïô  'פריעדמאן(הי"ו  אברהם יודא קנעפלער ר( 
  יוניאן סיטי - תחי'  מלכההכלה: 
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Fitness Blast - Women's Group Fitness. Toning, fat burning, strengthening, all at the same time! Using, 
aerobics and yoga-based methods with professional trainer, yoga teacher and dancer Jess! $15/ Class 

**CASH ONLY** Mondays and Wednesdays: 9:30 AM -10:30 AM. Jess Reidy 631-332-8026 

Jacket Spot will be coming to Susson V’simcha 213 Lee Ave. Sun. & Mon. Jan. 13 &14 from 11:30-7:30 

Multi girl office looking to hire a detail oriented girl for a F/T position. 845-397-7095 lv msg with details. 

Wmsbg multi-girl office seeking F/T secretary w/ good comm. skills & able to multi task, great potential, email resume: sthr26@gmail.com or 212-933-9471 LM 

Looking for Bookkeeper in Wmsbg Real Estate Office, Experience a must. Position Avail. ASAP - Email resumebrooklyn11211@gmail.com or Call 347-871-7550 

Williamsburg Early head start is looking for a secretary. Hours are from 8:55 to 4:25. Please call 718-387-8837 ext. 165 

E-commerce multi girl office in new Williamsburg looking for an experienced girl to join our team. Call: 347-661-1753 

Insurance office in Willi looking for a F/T assistant. (Hrs negotiable) Call 718-302-8676 or Fax 347-412-7963 

Williamsburg multi girl office is looking to hire a full time secretary in the accounting department. Email: jacoboffice11206@gmail.com 

Law Office in Williamsburg hiring F/T Receptionist – excellent phone skills and basic computer skills a must. Email resume to lawoffice481@gmail.com 

Multi girl Insurance office in Williamsburg looking to hire a F/T telemarketer.  Please call 646-653-2270 L.M. 

Medical Billing office looking for a bright and motivated individual. Must be organized & detail 
oriented. OK to start part time till after school year Billing Express 718-557-7298

Multi Girl real estate office seeking to hire a FT secretary, will consider PT till June. 718-408-8745 x 102, if no response please leave a detailed message. 

  

 
 

 

Totally Chic
774 Bedford               718-855-1707 

 

Huge Hat Sale 

All Hats 40%OFF 
Check out our clearance bin all hats $20

 
 

 

 
                                 

                    Mid-winter  

                     SALE  

                       up to 50%OFF 

 

 

You can’t afford to miss it! 

 

  

175 Hewes St.

Kangoo & Dancing Classes 
New Sun. & Thurs. Groups Forming Now 

 

To Register Call:  866-936-6646 



 

 

 

  

  

  

  

  718-522-2831יעריגע, סקילמאן פארק געגנט. קליינע ווארימע גרופ.  3ביז  2מאל א וואך,  3אפן   - עולם מלא פלעי גרופ

  917-474-0080ווי אזוי צו מאכן אייער שייטל זיך האלטן פריש ווי ניי. ג. ווייס  Synthetic wig courseכאפט אריין לעצטע געלעגנהייט! 

   347-666-7574 \ 718-858-8566גרופ מיט א געפיל צו קליינע קינדער רופט -עס ווערט געזוכט א טיטשער פאר א פלעי

  limited qty. From brass chandeliers! 929-390-2411פאר גאר ביליגע פרייזן, רופט  chandeliersהערליכע אויסוואל פון קריסטל  

  929-437-3286און קלארע מעס.  נומערמאל א וואך ביטע לאזט איבער נאמען, היים  4-5געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים 

  845-661-1109ראבלעמען. רופט שוין . נאר מיט פ 2012שנעל? מיר קויפן קארס ביז יאר  אלטע קארזוכט איר פטור צו ווערן פון אייער 

  845-425-7226ליכע סערוויס אסאך עקספיריענס רופט: טגרויסע אויסוואל פריינשענערע טישטוכער צו פארדינגען 

  ל צו ווערן מיט איסור הוצאה בשבתרעדן מיט זייער מורה הוראה נישט נכשכזאל זיך דור magnetite ballsדי אלע וואס באנוצן זיך מיט  -  להסיר מכשול

Kiddie Center  347-779-7021פלאשינג האט יעצט אפאר סלאטס עוועיליבעל, א. שנעעבאלג  583פלעי גרופno transportation 

  929-287-1245מאל א וואך, לי/ראסס געגנט, רופט  3האט געציילטע סלאטס עוועילעבל,  kiddy groupקליינע 

  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   

  646-939-6232לי/לארימער   ,שבתים וואך חודש Your Luxury suits is ready for  - וומס"ב/ גאסט דירות 

  929-466-3162שיקט א טעקסט צו (נישט זומער שבתים) ן אין ליזשער לעיק פאר שבתים עא שיינע הויז צו פארדינג -סוואן לעיק 
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öšêë :350  þêõ13  - 15 −ô¬îò  
  

  
:Drizzle 

  ¼ð−−ë ¬ïêñî®chocolate  ö−êmicrowave  ö−ê
 ¼þ¼ðòîïêëplastic bags ,±−õ¾ −ð õê ¬ð−−ò¾ .
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:Ingredients 
 

2 sticks margarine – room temp. 
1 tbs. water 
1 cup confection sugar – sifted 
¼ cup sugar 
¼ cup light brown sugar 
1 tbs. vanilla extract 
½ tsp. cinnamon 
¼ tsp. salt 
1 egg yolk 
1 cup ground filberts – toasted 
2 cups flour  

 
:Drizzle 

3 oz. semisweet chocolate chips, 
melted with 1 tsp. shortening 
3 oz. white chocolate chips, 
melted with 1 tsp. shortening 

 

Hazelnut crescents 
 

עס שטייט אין זוהר הק' אז בשעת 
קריעת ים סוף איז אראפגעקומען 
א געוואלדיגע עת רצון אין אלע 
וועלטן. שרייבט דער הייליגער 
עטרת צבי זי''ע, אז עס איז 
דעמאלטס געעפענט געווארן א 
כח אויף אלע דורות שפעטער, 
פאר א יעדן יחיד וואס וועט 
דארפן א ישועה אויף פרנסה 

ך, זאל דאס קענען אדער א שידו
אויספועל'ן, אפי' די טויערן זענען 

ען זאל מתפלל (מחלילה פארשפארט. 
די עת רצון וואס  נתעורר וועןזיין עס זאל 

  ף).איז געווען ביי קריעת ים סו

דעריבער איז די גאנצע וואך 
ווען מען ליינט די  –פרשת בשלח 

א   -פרשה פון קריעת ים סוף 
גרויסע עת רצון צו פועל'ן 
ישועות, ווייל די קריאה איז 

  מעורר די זמן. 
  

בשם דער הייליגער עטרת צבי זי''ע ספר עבודת עבודה (
 )שמות נ''ב ע''ב עפ''י הזוהר הק'


