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 וילך דאנערשטאג
 לפ"ק בתשפ'' תשרי ג'

 Sep. 9, ‘21 ולמספרם

 צום גדלי'

 

 וועטער
 °73-°63היינט: 

 °76-°60 מארגן:

 

 

 

 שדכן   צד הכלה    a  שידוכים   a   צד החתן       

 (פישהי"ו ) דוד שמחה סימקאוויטשר' 
 וומס"ב   -ני"ו  אלימלך החתן: 

 ( וועבערהי"ו )  הןאיואל ק ר'
 וומס"ב    -תחי'  גיטלהכלה:  

ליפא  ר' 
 ליכטענשטיין 

 ( טעללערהי"ו ) משה מנחם אדלער ר' 
 וומס"ב   -ני"ו  חיים יודאהחתן: 

 (ווידערהי"ו ) משה יואל זילבערשטיין ר'
 וומס"ב   -תחי'   אסתר ריזל הכלה:  

   מרת בירנבוים
וי משה  ל ר' אשת 

 וומס"ב 

 ( שעהנוואלדהי"ו )דוב יודא אביגדור מאנדעל ר' 
 וומס"ב  - ני"ו  משה מאירהחתן: 

 ( שאפערהי"ו )אברהם בראך   ר'
 וומס"ב   -תחי'   נחמה בילא הכלה:  

  מרת בערקאוויטש
ר' מאיר יצחק   אשת

 ק"י 

 (פריעדלענדערהי"ו )יצחק אייזיק לעווי ר' 
 וומס"ב  -ני"ו  מנחם מענדלהחתן: 

 ( שטערןהי"ו )אברהם דוד ווייס  הרב  
 מאנסי    -תחי'  הענאהכלה:  

   מרת גראס 
 אשת ר' ישעי'  

 ב"פ 

 (קלאר הי"ו ) נתן נטע יקותיאל געלבר' 
 וומס"ב  -ני"ו  יצחק בנימין החתן: 

 (קלאגסברויןהי"ו ) משה יצחק גוטמאן ר'
 מאנסי    -תחי'  הדס חי'הכלה:  

   אשת מרת בלום
ר' משה חיים   

 מאנסי 

 ( גרינוואלדהי"ו ) יעקב אפרים פריעדמאןר' 
 ב"פ  - ני"ו   חנני' דובהחתן: 

 ( פריעדמאןהי"ו ) יושע הערץ ר'
 ד לעיקוואו  - תחי'  רבקה הכלה:  

 מרת ברוין 
יצחק  ר'   אשת 

 אייזיק ב"פ 

 (טויבהי"ו ) מרדכי דוב שטיינווארצלר' 
 ב"פ  -ני"ו  נפתליהחתן: 

 ( פארהאנדהי"ו )   אברהם הערש טייטלבוים ר'
 ד לעיקוואו   -תחי'  רויזאהכלה:  

  מרדכי מיללערר' 
 ב"פ 

 (ראביהי"ו )יצחק הערש הירשפעלד ר' 
 ב"פ  -ני"ו  משה החתן: 

 ( וויינבערגערהי"ו ) יואל ריבא   ר'
 וומס"ב    -תחי'    דבורה גאלדאהכלה:  

 אשת  מרת ווייס
שלמה שלום  ר'  

  מרת כהנאוומס"ב 
 וומס"ביואל  ר' אשת

 (אבראהםהי"ו ) אהרן הערשקאוויטשר' 
 מאנסי  -ני"ו   יחיאל חיים מאירהחתן: 

 ( טייטלבויםהי"ו ) אהרן טייטלבוים ר'
 ב"פ   - תחי'  שיינדל הכלה: 

 ב"פ  דוד קלייןר' 

 ( ראזענבערגהי"ו )קלמן ברוין  ר' 
 מאנסי  - ני"ו   יודא צביהחתן: 

 ( נאוויהי"ו )מנחם נחום לעווי  ר'
 לעיקוואד   -תחי'  זיסל  אסתרהכלה:  

ר'  אשת  מרת סיימאן
 ב"פ   שמעון משה 

 ( האלבערשטאםהי"ו )  זלמן לייב בערנשטיין הרב   
 לעיקוואד   -ני"ו  אהרןהחתן: 

 ( זינגערהי"ו )ישראל אהרן לאנדא  הרב  
 ב''פ    -הכלה: שרה תחי' 

 מרת גריפל  
 אשת ר' יוסף 

 ב"פ 

 

 

 

 

 Ross #3-B 90מרת ח' וויינבערגער על פטירת אמם - מרת ר' געלבמאן - ומרת ג' ווייס - אצל מרת ר' מענדלאוויטש לים  ניחום אב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Early Childhood Center Still Hiring: 

 Group Teacher – 60+ Credits 

 Associate Teachers – HS Diploma 

Wonderful, Heimishe Environment! 

Excellent Pay + Benefits! 
 

(718) 840-3335 #503  jobs@jollybaby.org 

 

Plastic World 
Did you try our 

Heavy-duty high clarity plastic tablecloth? 

Try it and you will have a  חג שמח 

Mann 718-702-4306 

 

Head Start Positions Available 
Teachers 90+ Credits 

Floater 
Great working Atmosphere. 

Competitive Salary 
We make it work for you! 

Please call 718-935-9848 ext. 19160 

 

Early Headstart is hiring full time 
teachers starting now, and after Yom Tov 

90+ credits or diploma required. 

Toddler and Infant teachers and assistants. 
 

(Slots available for the right candidate).  
Please call: (904) 580-7208 and leave a message 

  

 
Order Now the famous Crisp 'N fresh Wafer Cake For Yom tov, 917.426.8090 Also Avail, @Steinbergs Bakery's  

New! Vacation house to rent for Sukkas/weekends. Blooming Grove-Virginia area.4 bdrnms/3 baths.14+ beds.Call/text 845 729 3185/845 500 0165 

Soft touch Electrolysis by C. Chaimowitz, Division/Clymer area. 718-963-3328 

Group Teacher Harrison Daycare Must have BA degree with early childhood credits. Email resume: shaindygreenfeld@gmail.com 

Office in Williamsburg is looking to hire a F/T secretary. Computer experience required. Email resume WilliamsburgOffice07@gmail.com 



 

 

 

 
 

 
Looking for a multi-tasking FT secretary in a very busy office. Call 718-812-7325  

Looking for an experienced bookkeeper for an intensive bookkeeping position, 20 Hrs a week. Send resume to jobofferwb@gmail.Com 

Medical Billing office looking for a bright and motivated graduate. Billing Express 718-557-7298 L.M. 

Busy multi girl management office in Wmsbg looking to fill a full time customer service position, 

good phone and communications skills required, needs to be responsible able to multi task and 

solution oriented. Call 929-341-3564 if no answer L.M 

Multiple positions available in Real Estate office, graduates welcome. Please call 718-340-3130, if no answer, LM 

Special needs program in Williamsburg is looking for staff. 2-3 times a month for half days and legal holidays! Great pay. Please reach out to 718-302-3333 X 5243 

Attention high school girls: Do you love special needs children? To join our afterschool program please call the Playhouse, 718-302-3333 X 5270 

Hamaspik is seeking a respite worker for a 7-year-old girl, everyday 4-7, and Sundays. 718-387-8400 X 237 

Hamaspik is seeking a respite worker for a 10-year-old boy, for 1-2 hours a week. 718-387-8400 x 237 

Hamaspik is looking for a respite worker for a 7-year-old girl, after school hours. 718-387-8400 X 234 

Hamaspik is seeking a respite worker for a high functioning 9-year-old boy, till the school year begins. 718-387-8400 X 237 

Hamaspik in Williamsburg is seeking a recreation program coordinator for a group home in the afternoon hours, 2-3 times a week. 917-648-3951 

Hamaspik is looking to hire a female Self Direction Agency Broker for our Williamsburg location, full time position. 

Looking for someone with great interpersonal communication skills, empathetic, ambitious, attentive to details.  

Great opportunity and benefits for the right candidate. Please email your resume to cringel@hamaspikkings.org 
Hamaspik is seeking a F/T female, Fiscal Intermediary Coordinator, highly motivated, organized/detail oriented, 

multitask, great computer skills. Great offer, for the right candidate. Email Resume to Cringel@hamaspikkings.org 

Management office is seeking a secretary Mon – Thurs 10:00am-4:00pm and Friday till noon in Williamsburg, 

general office work, knowledge in quick books, experienced preferred 

Please call 718-218-7090 if no answer please leave a message or email management34s4@gmail.com 

Multi girl office seeking an employee for a 9:30 to 4:00 position. On site babysitting available.  718-935-9848 Ext. 19440 

Looking for an experienced Kriah tutor in a school setting. email: ivrikriah@gmail.com 

Medical billing office is looking to hire immediately full time employees. Experience a plus. Great potential for growth 718-872-9254. 

 

 
 646-331-6135רופט  .אויף וואלאבאוט לאויעררינגפארלוירן געווארן א    -  השבת אבידה 

  718-974-8883/718-387-0739געזוכט צו דינגען א קליינע דירה מיט א סוכה פאר ערשטע טעג יו"ט רופט     -וומס"ב 

 845-782-6916נעבן ביהמ"ד צו פארדינגען אויף גאנץ סוכות רופט    Poolבעדרום הויז מיט א    6א פריוואטע    -גלילות ק"י 

 718-564-6050. אדער אנדערע געבורט פראבלעמען? איר קענט מעגליך פארדינען מיליאנען רופט יעקב בראדי  C.Pהאט איר א קינד וואס איז געבוירן מיט  

 #204  718-387-8837ל. רופט  פאזיציע עוועילעב  ער העריסאן דעיקעיר: טיטש

 OFF        718-218-9175 10%לכבוד יוכ"פ אלע קיטלעך    -  Marcy 279  רובינפעלד'ס

 917-299-7310פעסענדזשער ווען סערוויס, אויך ספרינטער, לאקאל און ספעשל פאר לאנג דיסטענס    8פעסענדזשער ווען מיט נייע   15שמחה: נייע  

 347-765-6333| ניי וומס"ב   917-842-3923וואכן פאר די חתונה. אלט וומס"ב    4לוסליף"  טייערע כלות נוצט אויס אייער יום החופה צום מאקסימום, רעזערווירט די "כלה  

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

Gibbers suite and apt   845-274-2103א שבת אין גיבערס הערליך איינגערישט רופט  

 Sweet table party rental 718-797-9338צו דינגען טישן און בענקלעך אויף סוכות רופט   -קעטסקילס  

 

PRUNE 
SHLISHKES 

Shlishkes Dough: 

 
טאפ מיט  מיט די שאלאכטץ אין א  potatoesלייגט קאכן די    

. קאכט עס  אויף א קליינע boilוואסער, ברענגט עס צו א  
גרינג(   -פלאם   צו  )נישט  גרינגערהייט  מ'קען  ביז 

 אריינשטעקן א גאפל.   
 

, שיילט עס ווילאנג עס איז הייס. potatoesנעמט ארויס די    
 - . )food processorפון די    graterלייגט עס אריין אין די  

Braun C נישט וואס מ'נוצט פאר פאטעטא קוגל( אדער קען
 מיט א ריב אייזן.  ן עס רייבןמע

 

אין א שיסל, מישט אריין   potatoesלייגט אריין די צוריבענע    
שווארצע   גריז,  די מעהל,  ארויף  זיפט  אויל.  און  אייער  די 

   .פעפער און זאלץ. קנעט עס ביז עס ווערט א ווייכע טייג

 
יעדע     אביסל   pruneצוטיילט  אין  עס  לייגט  האלב,  אין 

 פריצט ארויף צוקער דערויף. וואסער און ש
 

לייגט קאכן א טאפ מיט וואסער, זאלץ און אויל, ברענגט   
 . boilעס צו א 

 

 bread crumbsלייגט פרעגלען אלע אינגרידיענטס פון די  

mixture  .אויף א קליינע פלאם. מישט כסדר 
 

וועלגערט אויס די טייג. )אינטערלייגנדיג אביסל מעהל פון   
מיט א גלאז, לייגט   circlesאונטן און אויבן.( שניידט אויס  

איין   יעדע    pruneארויף  פון  עס circleאינדערמיט  בייגט   .
 pizzaעס מיט א גאפל אדער א    sealedאיין אין העלפט,  

cutter . 
 

ואסער. קאכט עס ביז עס ו  boilingלייגט עס אריין אין די    
בערך   אויבן,  ארויף  און   8קומט  ארויס  עס  נעמט  מינוט. 

לייגט עס אריין אין א לאקשן זייער. דערנאך לייגט עס אריין 
גוט  איז  עס  ביז  מישט  ברעזל,  די  אין  נאסערהייט 

 איבערגעדעקט.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shlishkes Dough: 

 

6 Potatoes 

3 ½ cups flour +  

1 egg 

2 tbs. farina 

1 ½ tsp. salt 

3 tbs. oil 

½ tsp. black pepper 
 

Bread crumbs Mixture: 

Oil – to coat pan 

4 cups bread crumbs 
½ cup sugar  

Drop of salt 

Drop of vanilla sugar 

Drop of cinnamon 
 
Prune Filling: 

 

1 pack dried pitted prunes 

Sugar – to sprinkle 

 
 

 
 

 

 

 

 


