.

זמנים:

זונטאג ויקרא

שקיעה7:10 :
צאת הכוכבים8:23 :

כ''ו אדר תש''פ לפ"ק
ולמספרם Mar. `22, ‘20

אפיס)718) 384-4190 :
פעקס(718) 384-4631 :
אימעילAds@dvaryoim.com :
וואויס-מעיל(646) 961-3535 :

וועטער
היינט44°-36° :
מארגן47°-40° :

 aשידוכים a

צד החתן

ר' יצחק מאשקאוויטש הי"ו (באב"ד)
החתן :פישל ני"ו  -וומס"ב

ר' שמעון

יודא פעלבערבוים הי"ו (דאסקאל)
החתן :יואל ני"ו  -וומס"ב

ר' אליקים שאלאמאן הי"ו (פערלשטיין)
החתן :משה ני"ו  -וומס"ב
ר'

חיים הלל יחיאל היללער

הי"ו (ווייס)

החתן :אהרן ני"ו  -ק"י

ר' ישראל

דוד ווערצבערגער הי"ו (ראזענפעלד)
החתן :יואל ארי' ני"ו  -ב"פ

מזל טוב

מזל טוב

מזל טוב

מזל טוב

מזל טוב

ר' שלמה מאסבערג הי"ו (ציזנער)
החתן :אברהם ני"ו  -ב"פ

מזל טוב

הרה"ג רבי דוד אייכנשטיין שליט"א
החתן :פנחס מרדכי ני"ו  -ב"פ

מזל טוב

ר' מנחם מאיר פייג הי"ו (דאווידאוויטש)
החתן :אשר אנשיל דוב ני"ו  -מאנטריאל

מזל טוב

צד הכלה

ר' הערשל פרייליך הי"ו (העלער)
הכלה :תחי'  -וומס"ב

ר' אברהם מרדכי מארקוס

הי"ו (אשכנזי)

הכלה :תחי'  -לאנדאן

ר' אברהם מאיר רייך הי"ו (סאנדער)
הכלה :חנה פראדל תחי'  -וומס"ב

הרב אברהם מארגענשטערן

הי"ו (מייזעלס)

הכלה :תחי'  -ק"י

ר' יושע

יודא פילאפף הי"ו (לעבאוויטש)
הכלה :תחי'  -מאנסי

ר' ישעי' מיללער הי"ו (פאל)
הכלה :חוה בילא תחי'  -לעיקוואד

הרה"ג רבי

לייבוש פריעדמאן שליט"א (אילאוויטש)
הכלה :תחי'  -וומס"ב
ר' בנציון ליכט הי"ו (ציזנער)
הכלה :פערל תחי'  -ב"פ

מיר ווילן מודיע זיין אונזער חשובע קאסטומערס אז איר קענט

רופט718-387-0992 :
Or email to:
nathen809@gmail.com

אריינרופן מיט סיי וועלכע ארדער און מיר וועלן עס אי"ה
טובל'ן און דעליווערן צו אייך אינדערהיים

International Silver 265 Lee Ave.

מיר וועלן אי"ה זיין אפן היינט זונטאג פון  10:30ביז 8:00

איר קענט אונז רופן א גאנצע וואך אויף  718-875-4866אדער טעקסט צו347-875-7616 :

אריינבאקומען ב"ה א נייע שיפמענט
פון דינע זומער מאנטלן לכבוד יו"ט.
פאר אפוינטמענט
ביטע רופט 718-782-9212

& Tomato, corn
avocado Salad

)1 can baby corn (drained & sliced
)4 oz. olives (sliced
)1 ½ cup tomatoes (diced
)¾ cup red onion (diced
)1 red pepper (diced
)1 avacado (diced
2 tbs. Olive oil
2 tbs. lime juice
1 tbs. salt
Pinch of crushed red pepper spice

 #חז''ל זאגן:
די סיבה פארוואס השי''ת שיקט
אסאך מאל חלילה צער פאר א
מענטש ,איז ווייל דער באשעפער
גלוסט צו הערן די תפלה פון א איד.
דעריבער זאל א מענטש שטענדיג
מתפלל זיין ,און אזוי וועט בכלל
נישט דארפן קומען די צרה.
די גמרא דערציילט :עס איז געווען
א 'ספר רפואות' ,וואס אין דעם
ספר איז געווען געשריבן אלע
רפואות פאר א יעדע קרענק .ווען
חזקיהו המלך האט געזעהן אז
מענטשן וואס ווערן קראנק גייען
באלד נאכקוקן אין דעם ספר און
זענען נישט מתפלל צום
אייבערשטן ,האט ער באהאלטן
דעם ספר .זאגט די גמרא אז פון
הימל האט מען מסכים געווען
(גמרא פסחים דף נו)
דערצו.

מישט צוזאם די ,tomatoes ,olives ,corn
צוויבל pepper ,אין א גרויסע שיסל .לייגט צו
שטייטליך די אוואקאדא ,אויל ,lime juice ,זאלץ
און .crushed red pepper

 #א סגולה
פונעם הייליגן
תפארת שלמה זי''ע
אז די תפלה זאל
אנגענומען ווערן'' :ווען א מענטש
גייט מתפלל זיין און בעטן עפעס
פונעם אייבערשטן ,זאל מען קודם
פראבירן צו טראכטן גוטע זאכן וואס
דער אייבערשטער האט געטוהן מיט
איהם און איהם דאנקן דערפאר .אזוי
וועט ער מעורר זיין אין הימל אז עס
זאל קומען נאך חסדים אויף איהם,
און די תפלה וועט שנעלער
אנגענומען ווערן''.

(תפא''ש פר' וירא)

 #ווען א יחיד איז מתפלל און האט
אויך אינזין אנדערע ,ווערט דאס
גערעכנט אזוי ווי זיי אלע בעטן מיט
 מיט אים ,און עס האט א כח וויא רבים ,עס צושטערט אפי' א גזירה
וואס איז שוין נגזר געווארן.
(הגר''ח פלאגי ז''ל תוכחת חיים פ' נח)

Girl Available to take out your kids. Please text 845-276-0699
Daycare seeking to fill Toddler Teacher Position immediately. BA/BS degree (90+ credits ok) Great Pay+Benefits
No degree? We'll help fast track & fund a degree in just 6 months! Call (718) 490-9263
TO SELL: Brand New Bugabee 5 All Black Frame New Mineral Taupe Color $725. Please call: 732-595-2485
Beautiful 3 bedroom basement apartment is available to rent in the Riverwood development in Lakewood. Please call: 347-358-6631

Talent school for girls with special needs looking for mature dedicated teachers. Great pay. 718.875.6900 x 135 LM.
Secretary position available in navy yard office needs to be responsible and detail oriented willing to start part time till June call 718-938-0367
Hamaspik is looking for warm loving chasidish homes both long term and short term for children ages 6-15.
For more details please contact Surie Morgenstern, 718-387-8400 ext. 122 or 347-693-8080

רובינפעלד'ס  279מארסי  -אלע אונזער הערליכע קיטלעך  10%דיסקאונט718-218-9175 .
סוואן לעיק  -א שיינע  4בעדרום הויז מיט  8בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר פסח און פאר די זומער שיקט א טעקסט צו 347-526-4486
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersדורך אינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקסט718-388-4161 :

