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 וועטער
 °78- 71 היינט

 °78-°69 מארגן:

 

 צד הכלה                   a שידוכים    a        צד החתן   

 (האפמאןהי"ו ) אפרים קויפמאןר' 
 וומס"ב -ני"ו  יחזקאלהחתן: 

 (ליבערמאןהי"ו ) אברהם בער פריעדמאן ר' מזל טוב

 וומס"ב -תחי'  יהודיתראכל הכלה: 

 ( וואקס הי"ו ) אליעזר מיכל ווייס ר' 
 וומס"ב -ני"ו  מנחם דוב החתן: 

 (אבערלאנדער)הי"ו  מרדכי הערש הערשקאוויטשר'  מזל טוב
 וומס"ב -תחי'  מלכההכלה: 

 ( כ"ץ הי"ו ) יואל מייזעלסהרה"ג 
 וומס"ב -ני"ו   אלחנן חייםהחתן: 

 ( גליק הי"ו ) פריעדמאןמרדכי הרב  מזל טוב
 ק''י –תחי'   שיינדלהכלה: 

 (שימנאוויטשהי"ו )יעקב בערגשטיין ר' 
 ק''י –ני"ו  הערשלהחתן: 

 (שווארטץהי"ו )שמעון מאיר טירנויער  ר' מזל טוב

 ק''י –תחי'  לאה שיינדלהכלה: 

 (שווארטץהי"ו ) חיים באכנערר' 
 ב''פ –ני"ו  אברהם יצחקהחתן: 

 (ראטענבערגהי"ו ) חיים יעקב גאלדשטייןהרב  מזל טוב
 מאנסי -תחי'  פראדלהכלה: 

 (הורוויץהי"ו )יעקב שטייער ר' 
 ב''פ –ני"ו  נחוםהחתן: 

 (בערקאוויטשהי"ו ) יודא פנחס רובין ר' מזל טוב
 תחי'  הינדאהכלה: 

 ( ביער הי"ו ) אליעזר בצלאל גרינפעלדר' 
 ב''פ –ני"ו  דודהחתן: 

 ( בערלין הי"ו ) ישראל גאלדשטיין ר' מזל טוב

 ב''פ  -תחי'  רויזאהכלה: 

 (דאווידסאהןהי"ו )נפתלי צבי מאשקאוויטש ר' 
 ב"פ /מאנסי -ני"ו  עמרםהחתן: 

 (לעוויהי"ו )פנחס חיים קאסיער  ר' מזל טוב
 וומס"ב -תחי'  חנההכלה: 

 ( פאל הי"ו ) סיני האלבערשטאםהרב 
 מאנסי  -ני"ו   חייםהחתן: 

 ( ערענפעלד הי"ו ) אברהם ליעבער  ר' מזל טוב
 וומס"ב -תחי'  מלכההכלה: 

 

 
Great Opportunity! W'msbg professional office seeking bright and responsible individual for F/T Bookkeeping position. Grade preferred. 347-374-1613 

Electrician office in Wmsb Looking for a FT Secretary. Please Call: 718-989-2047 #901 l.m. 

Great preschool needs wonderful teachers after Yom tov. Great work environment & pay. Call 718-658-3030 

Williamsburg Early head start looking for secretary. Please call 718-387-8837 ext. 101 

Wig Salon is looking for a worker for around 15 - 20 hours a week. Some experience required. Call: 347-675-6556 or wigsbyratza@gmail.com 

A multi girl online office is hiring a graduate. Call 203-360-8004. If no answer lv. Msg. 

Early daycare seeking teacher/assistant teacher for immediate hire Call 347-987-4742 or email jbjoboffer@gmail.com 

Group teacher - 90 credits req. - Great benefits! Gitty Weitman 718-387-8837 x 206 Gweitman@unitedacademyny.org 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Newly cut dark choc.  

Shanon sheitel  

ready to sell for great price  
(due to incorrect color)  

(347) 223-0787 

 

 



 

 

 

   

 
 

 

  

 
 We Deliver 718-387-3980פארן פאסטן בעטעג  3, פאר בעסטע רעזולטאטן הייבט אן צו טרינקן Shaklee Performanceפאסט אן קאפ וויי און שוואכקייט מיט 

 permפאר א  718-599-7302ס גע'קראזעלט'ע פאות, רופט: פ. שיק 'האטס הנאה פון אייער קינד

 ext. 204 718-387-8837פרי סקול זוכט א באס טיטשער פאר צופרי און נאכמיטאג. גוט באצאלט. רופט 

 718-249-3811/347-470-7782ן, רופט מענדל פעלדמאן 'כפרות סערוויס! שלעפט אייך מער נישט.. מיר וועלן אייך ברענגן די כפרה און שלאגן צו אייך אין שטוב, און מיר וועלן עס טראגן שחט

 347-266-2242/718-387-2246פון סוכה ברעטער רופט  sizeסחורה געשניטן לויט די  white/whiteשיינע  !ט א פרישקייט פאר אייער סוכהבגע

 718-986-6196רופט/טעקסט  guaranteed resultsיעצט געווארן עוועילעבל  tutorאיבערגעגעבענע עברי  דעקספיריענס

 347-512-0530. רופט: util. inclבעדרום דירה,  1צו פארדינגען א שיינע לעכטיגע אויפגעפיקסטע   -וומס"ב 

 845-537-1815צו פארדינגען א הערליכע קליינע פורנישד דירה אויך פאר שבתים אדער אינדערוואכן, רופט  -ק"י 

 917-406-3167ביהכ"ס, פארטש, פאר חודש תשרי, נאנט צו בתי מדרשים/געשעפטן,  3בעדרום דירה,  3צו פארדינגען א גרויסע לעכטיגע  -מאנסי 

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

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

On-time Messenger  $347-799-7936 א פעקל. רופט/טעקסט: 15 -צווישן מאנסי און ברוקלין 

 718-594-6833רופט .   ן די געגנט פון קינגס טערעסיא ear ringפארלוירן א דיימאנד 

 718-851-6607/917-604-3001א יעלאו גאלד ברעיסלעט די ערשטע טאג ר"ה פארלוירן 

 917-504-7658זאגט אייער פרייז רופט  .צו פארקויפן 11,000$ דזילבערנע לייכטער ווער 12צטע ונייע קיינמאל גענ

 917-202-8152רופט  SCD dietהאבן עקספיריענס מיט  וזפאר גוט באצאלט, מ SCD dietגעזוכט איינעם צו קאכן אויף 

טייג אין די  choc. Chipקוועטשט אריין די  

pie crust  . 

 . 350באקט עס אויף  

 ווארעמט עס אן בעפארן סערווירן.  

 . scoop ice creamסערווירט מיט א  
 

 

 

 

 
 
 

:Ingredients 

 

1 9” pie crust 

Frozen chocolate chip dough – 

defrosted 

Ice cream 

 

 

 

 

 

 

Chocolate chip 
Cookie pie 

 

 "כפרות שלאגן"
 

לכתחילה זאל מען קודם שלאגן 
כפרות פאר זיך און דערנאך פאר 
א צווייטן. כדי א ריינע מענטש 
זאל ריין מאכן )מכפר זיין( א 

 )כף החיים(צווייטן.    

 

די עיקר תכלית פון כפרה שלאגן 
איז אריינצוטראכטן אז אלעס 
וואס מען טוט צום כפרה )שחט'ן 
א.א.וו.( וואלט מען חלילה 

ן צום מענטש צוליב געדארפט טא
זיינע זינד. נאר הקב''ה האט 
רחמנות געהאט און געגעבן א 

 געלעגנהייט תשובה צו טאן.   
 )מ''ב סי' תר''ה(

 

 

 

 a געזאגט  אויב מ'האט נישט
אדער מ'געדענקט  ,''המלך הקדוש''

דארף  אויב מ'האט געזאגט, נישט
 שמו''ע.  אנהייבןמען נאכאמאל 

 

 a  אויב מ'האט בטעות געזאגט
און זיך גלייך  הקדוש'' ''הקל

)בעפאר מ'האט אנגעהויבן די דערמאנט 

, אויב ס'איז נישט ברכה פון אתה חונן( 
ווערטער  3אדורך א צייט פון זאגן 

זאל מען גלייך זאגן עליך רבי(   )שלום
 . ''המלך הקדוש''

 

a   אויב מ'האט נישט געזאגט
דארף מען נישט  המשפט'' ''המלך

)אויב מ'האט זיך גלייך איבער דאווענען 
 דערמאנט, איז די דין אזוי ווי ביי המלך הקדוש(.

 
 a  אויב מ'האט פארגעסן צו זאגן

, אדער וכתוב, מי כמוך, זכרנו
, דארף מען נישט בספר חיים

 .איבער דאווענען
 

 הלכות תפילה
 עשרת ימי תשובה

a  דער הייליגער חתם סופר ברענגט
פון פריערדיגע, אז א יעדן טאג פון 
 עשרת ימי תשובה קען מען מתקן
זיין אן אנדערע טאג פון יאר וואס 
איז נישט געווען ווי עס דארף צו 
זיין. ד.מ. זונטאג קען מען מתקן זיין 
אלע זונטאגס, מאנטאג אלע 

  מאנטאגס א.א.וו.
 


