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  וועטער 
  °53- °50 :היינט
  °69- °51 :מארגן

	

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a         íñ×í ð®
  )שימענאוויטשהי"ו (יצחק יחזקי' שווארטץ ר' 

  וומס"ב -ני"ו  אביגדור דניאלהחתן: 
ëî¬ ñïô  'בריעףהי"ו ( אהרן פערל ר( 

  וומס"ב -תחי'  שרה גאלדאהכלה: 
  )העכילהי"ו ( אברהם צבי שטיינמעץר' 

  וומס"ב -ני"ו  משה שלוםהחתן: 
ëî¬ ñïô  'אבערלאנדערהי"ו ( אברהם ווידער ר( 

  וומס"ב -תחי'  העניאהכלה: 
  )ווידערהי"ו ( לייבוש ווייס ר'

  )קרעמערהי"ו ( יעקב גאלדהירש ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו נפתלי הירצקא: החתן
  וומס"ב –תחי'  שיינדלהכלה: 

  )בויםהי"ו ( בנימין יואל פריינד ר'
  )שפיצערהי"ו ( לערפחיים לייב קנאפ ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו לוי הערש: החתן

  וומס"ב –תחי'  חנההכלה: 
  )וועבערהי"ו ( משה ארי' שניצלער ר'

  )ווייסהי"ו ( אהרן וועבערמאן ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו אלעזר צבי: החתן
  וומס"ב –תחי'  מלכההכלה: 

  )האלפערין( שליט"א יחזקאל שארףהרב 
  )אלבוים( "אשליט רשטאםמשולם הלב הרב  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו שמואל אהרן: החתן

  פלעטבוש –תחי'  בת שבע רחלהכלה: 
  )יאקאבאוויטש( שליט"א ליפא פריעדמאן הרב

  )ץ"כ( שליט"א דוד יודא זילבערשטייןהרב   ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו שלמה: החתן
  וומס"ב –תחי'  שרההכלה: 

  )קאהןהי"ו ( שלום קויפמאן ר'
  )סאלמאן(שליט"א  שלמה זלמן גארדןהרב   ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו משה: החתן

  ב"פ –תחי'  טלאמהכלה: 
  )פישמאןהי"ו (לוי יצחק דרו ר' 

  ב''פ –ני"ו  דודהחתן: 
ëî¬ ñïô  'בלאסבאלדהי"ו (יושע גליק  ר( 

  ב''פ –תחי'  הינדאהכלה: 
  )סיגעלהי"ו ( יעקב פרענקלר' 

  ב''פ  -ני"ו  ישראל מרדכיהחתן: 
ëî¬ ñïô   'דעמביצערהי"ו ( ישראל זאב יאקאבאוויטשר(

  ב''פ  -תחי'  רויזא רחלהכלה: 
  )ליכטהי"ו ( בנציון פאזנערר' 

  ב''פ  -ני"ו  הערש דודהחתן: 
ëî¬ ñïô   וויינשטאק( שליט"א אברהם משה שאיאהרב(

  מאנסי -תחי'  ליבא שבעהכלה: 
  )ליפשיץהי"ו ( בערל קעמפלער ר'

 )עליאסהי"ו ( יעקב אליעזר ליכטענשטאטער ר'  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו אלימלך: החתן
  ב"פ –תחי'  מריםהכלה: 

  )ברויןהי"ו ( קלמן רובינשטיין ר'
 )גאלדבערגהי"ו ( אליעזר הערשקאוויטש ר'  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו שמואל: החתן

  מאנסי –תחי'  גאלדאהכלה: 
  )מאנדלהי"ו ( שלום וועבער ר'

  )וויינבערגערהי"ו ( יצחק שטיין ר'  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו ישכר דוב: החתן
  ב"פ –תחי'  פראדלהכלה: 

  )יאנקאוויטשהי"ו ( יעקב פריעד ר'
  )גריןהי"ו ( אהרן פארקאש ר'  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו ישראל: החתן

  פב" –תחי'  רייזלהכלה: 
  )מענדלאוויטשהי"ו ( מרדכי מענדל גרין ר'

  )לעפקאוויטשהי"ו ( אברהם הענדלער ר'  ëî¬ ñïô  ב"פ – ני"ו נח צבי: החתן
  ב"פ –תחי'  פערלהכלה: 

  )גיפסהי"ו ( בנציון חיים געללערר' 
  ב''פ  -ני"ו  שלמה זלמן החתן: 

ëî¬ ñïô  'מיללערהי"ו (יעקב אוריאל  ר( 
  ב''פ  -תחי'  חי' שרההכלה: 

  )פארטגאנגהי"ו ( מרדכי גרינצווייג ר'
  )ברוקהי"ו ( משה יודא גרינשטיין ר'  ëî¬ ñïô  מאנסי – ני"ו אשר זעליג: החתן

  ב"פ –תחי'  מיכיהכלה: 
  )איידליסהי"ו ( שלמה זלמן געלבמאן ר'

  )סאמפאלינסקיהי"ו ( יושע זילבער ר'  ëî¬ ñïô  מאנסי – ני"ו יוסף משה: החתן
  סיטי יוניאן –תחי'  שפרינצאהכלה: 

  )גרינבערגהי"ו (הערשל מאנדל ר' 
  ק''י –ני"ו  חיים יושע ארי'החתן: 

ëî¬ ñïô  'פילאפףהי"ו (פנחס דוד קאליש  ר( 
  וומס"ב -תחי'  אסתרהכלה: 

  )שווארטץהי"ו ( סענדר נחום גאטליעב ר'
  )שניטצערהי"ו ( יצחק בראך ר'  ëî¬ ñïô  ק"י – ני"ו ליפא: החתן

  ק"י –תחי'  סילקאהכלה: 
  )פייערשטייןהי"ו ( יונתן בנימין בוכינגער ר'

)זאלדאןהי"ו ( חיים יעקב הערשקאוויטש ר'  ëî¬ ñïô  ק"י – ני"ו יואל: החתן
  ק"י –תחי'  הענטשעהכלה: 

  )מאלאחהי"ו ( רחמים אברהם דאנא ר'
  )ברזיליהי"ו ( משה אוריאל ג'ברא ר'  ëî¬ ñïô  ק"י – ני"ו ישראל ארי': החתן

  וומס"ב –תחי'  רויזאהכלה: 
  )פלאהרהי"ו ( משה אהרן ברייער ר'

  )אפפעלהי"ו ( אהרן אליעזר גרינהוט ר'  ëî¬ ñïô  ק"י – ני"ו זושא: החתן
  ק"י –תחי'  זלאטעהכלה: 

  

  718-388-3277פארלוירן א דיימאנד אויעררינגל  אחרון של פסח רופט   -השבת אבידה 

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

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

 עס ווערט געזוכט א מנהלת פאר א היימישע סקול אין מאנסי פאר קומענדיגע יאר תשע"ח.
845-678-2395פעקסט אייער אינפא.    

Full time position. Seeking a Devoted Secretary for our multi girl office. 
QuickBooks and capable to multi task. Call 718-484-3982 

Looking for a f/t secretary in a store office in Williamsburg, well paid. 
call: 347-645-1005 if no answer please leave message 

1 girl office is looking for a full time secretary. 
Basic computer knowledge and excellent phone skills a must, Call 347-834-4494 

אייערע טאשען נאך יו"ט , קעש'ט איין אלע פוינטס און מיילס פאר די בעסטע פרייזןפילט אן   
Call / Text 212.260.2274  Gelt@MilesCashing.com 

 /amazon private label /Listing items/ Customer serviceגעזוכט א פרוי נאר מיט עקספיריענס
  other market places   ל.מ 347-645-0382טיים אדער פול טיים  צו ארבעטען פארט.  

Looking for a secretary to work from home with internet access. Call 718-570-7258 

Looking for full time secretary for a multi girl Management/Construction office.  
Proficient in QuickBooks, Excel and word.  Please call 347-300-2696. 

347-486-2854, פרי סקול דעי קעמפ דא אין שטאט זוכט טיטשער'ס רופט  

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 
  

ö¼ë−ñë¼èþ¼ë−ê ñ−õ−îî ¬®−ò¼è ñ−õ−îî ¬šîðêþõ 

 (שברים, שלמים)מצות   

 אייער  

  (ליכטיגע, טינקעלע, מאסט)דזוס -גרעיפ  

  (וועלעכע מין)וויין   

 (לעטוס, חריין,)מרור   

 (אלע מינים)פלייש   

 (קארפ, סעלמאן, געפילטע, ווייהט) פיש  

 צוקער  

 אויל  

 פאטעטא סטארטש  

 סילווער פאפיר  

 (גרויסע, קליינע) ליכט  

 קוקי'ס  

 מצה מעהל  

 עפל  

 אראנדזשאס  

 בארן  

 פאטעטא'ס  

  לעמאן  

  (וואלנאט'ס, מאנדלען, פילבערט'ס)ניסלעך   

  מייערען, פעטרישקע  

  צוויקל  

  צוויבל  

  סקוואש  

  קיוקאמבער'ס  

  סאדע  

  וואסער  

  עפל סיידער  

  ז דשזוסאראנדש  

  שמאלטץ  

  מילך  

  פלעסטיק דישעס  

  פלעסטיק עסצייג  

 ¼¬½−ñ ì½õ  
) öîê ½−îê ½¼ ¬ñ−õ öšò¼ð¼è î® õêþê ¬ë−−þ¾ öõ−îš î® ñ−õ−îî þêõþê− ¼è−ðò¼ôîš ¬"ñ¼ëí.( 

 

Laundry Tips  
  

  
, עס וועט ארויסקומען שיין ווייס, פאר loadיי וועלכע ס, צו  scoop- Super Washing Soda לייגט צו איין 

  שטארק ראטזאם צוצוגיסן  vinegarווי אויך איז  .detergentדי  boosten, ווי אויך שטארק loadדי ווייסע 
  , א.א.וו.detergent boosterפלעקן,  , שימל, עסןlintצוליב דעם וואס עס העלפט פאר פיל זאכן ווי למשל: 

  
  פלעקן...

  

  

ווי  - proteinוואס דאס צוברעכט די , enzyme detergentאיז גוט צו נוצן אן פלעקן פון עסנווארג: 
וואס דאס איז געאייגנט אפצורייניגן פלעקן פון עסנווארג. ווי , א.א.וו. Palmolive Gilah ,Cascadeלמשל: 

  דערצו וועט פיל צוהעלפן.  baking sodaאויך צוצלייגן 
  

, דערנאך וואשט עס אויס. אויף די פלעק hydrogen peroxideלייגט ארויף : גרעיפ דזשוס און וויין פלעקן
  וויין נעמט אראפ רויטע וויין פלעקן. ווייסע עס קען צורייסן די וועש) -(לאזט עס נישט שטיין

  

  .Pantene Shampooרייבט ארויף   :collarשווארץ פון די העמדער 
אדער לעמאן אויף די פלעק, דערנאך    hydrogen peroxideפרובירט ארויפצושמירן: שימל פלעקן

  וואשט עס אפ.
Cocoa Stainמילך :  

  
Ink Stains :  מאכט אmixture  מילך און פוןvinegar  לייגט עס ארויף אויף די פלעק, לאזט עס שטיין

  פאר א האלבע שעה, דערנאך וואשט ווי געווענטליך.
  

: (מיר נעמען נישט קיין אחריות דערויף צוליב דעם וואס  עס איז זייער פאר גאר שווערע פלעקן
אויף די  Oxi Clean ןלייגארויפ אויב לאזט מען עס שטיין צו לאנג.)  bleachenשטארק,  און קען צומאל 

איבער דעם. לאזט עס שטיין עטליכע מינוט, רייבט  concentrated lemon juiceפלעק און ארויפגיסן 
  , און וואשט עס גלייך אויס. toothbrushעס אפ מיט א 

  


