.

זמנים:

דינסטאג ויקרא

שקיעה7:12 :
צאת הכוכבים8:25 :

כ''ח אדר תש''פ לפ"ק
ולמספרם Mar. `24, ‘20

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

צד החתן

וועטער
היינט54°-41° :
מארגן47°-38° :

 aשידוכים a

ר' משה דוד סאמפאלינסקי הי"ו (גוטמאן)
החתן :ישראל יעקב ני"ו  -וומס"ב

מזל טוב

ר' חיים הלוי פאללאק הי"ו (ראזענטאהל)
החתן :יוסף פנחס שמואל ני"ו  -מאנסי

מזל טוב

ר' יוסף מאיר קנאפלער הי"ו (פריעדמאן)
החתן :אשר זעליג ני"ו  -מאנסי

מזל טוב

ר' אהרן שמשון קופטשיק הי"ו (הירש)
החתן :משה ירמי' ני"ו  -ק"י

מזל טוב

צד הכלה

ר' שלום פנחס הלפערין הי"ו (ראזענבערג)
הכלה :פרידא תחי'  -וומס"ב

ר' משה

וויינשטאק הי"ו (גאלדבערגער)
הכלה :רבקה תחי'  -ק"י

ר' מרדכי הערש גרין הי"ו (טאבאק)
הכלה :זיסל תחי'  -וומס"ב

ר' חיים

שמואל הלוי גליקמאן הי"ו (שווארטץ)
הכלה :חנה ברינדל תחי'  -ק"י

O'S SMOOTHIES-JUICES-SALADS-SOUPS-FISH
Made fresh daily. Order at night & we deliver to your door the next morning.
Phone: 718-388-2202 Text: 917-652-1114 email: orders@osnaturalfood.com

Sale, Due to moving: White headboard (guest bedroom set) Formica kitchen table 36" x 66",
Formica counter with cabinet 42". Call 917-559-4451
ODA WIC will be open M - Th 9:30 - 4:30, Friday 9:30-12:30,
Please call to submit info for certs, pickups, etc. Physical presence not required.
You can't attend at your friend's wedding? But you could attend in her heart with a Kallah song. Echo Studio 347-374-1664
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.
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
ספעציעלע חיזוק והתעוורות דרשות פאר די חשובע פרויען תחי' ,צוליב די ווירוס!  641-715-3800קאוד  936932#עקסט - 2 .קאוד  782166#עקס 41
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersדורך אינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקסט718-388-4161 :
עקספיריענסד בעיביסיטער ,האט סלאטס עוועילעבל נעמט אויך אן  Over nightסאוט /9דריגס .ביטע רופט 718-599-0261
וומס"ב  -צו פארדינגען א שיינע  2בעדרום דירה מיט דיינונג רום און פארטש ,מוז אפקויפן אפלייענסעס און פורניטשער ,רופט 917-652-9027
וומס''ב  -צו פארדינגען צוויי  2בעדרום דירות אין ניי וומס"ב ,אויך א סטאר פראנט ,רופט דעם בראוקער 347-598-1223
סוואן לעיק  -א שיינע  4בעדרום הויז מיט  8בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר די זומער שיקט א טעקסט צו 347-526-4486

Orzo w/ vegetables
דינסט די צוויבל ,קנאבל און celery
פאר  10מינוט.
Ingredients:
1 pack Orzo – cooked in water
w/ salt & oil for 20 minutes
--1 big onion - diced
3 cloves garlic - diced
2 stalks celery - diced
--Red pepper - diced
Green pepper - diced
2 extra fancy squash - sliced
& 1 can mushrooms – drained
reserved
1 veg. cube – dissolved reserved
mushroom juice

לייגט צו די  squash ,peppersאון
 ,mushroomsדינסט עס פאר נאך 10
מינוט.
לייגט צו די
.dissolved veg. cube
מישט עס צוזאם מיט
די געקאכטע .orzo
קאכט עס פאר בערך
 10מינוט צוזאמען.

אין שלחן ערוך שטייט אז מען זאל
לאזן אויפן טיש א שטיקל
ברויט/חלה ביז נאכן בענטשן .עס
ווערן געברענגט עטליכע טעמים
דערויף:
 )1ווייל דערמיט ווייזן מיר אונזער
דאנקבארקייט פארן אייבערשטן
אז ער האט אונז געגעבן גענוג צום
זעט און עס איז נאך אפי'
איבערגעבליבן.
 )2אויב עס וועט קומען אן ארימאן
צום טיר ,זאל מען אים קענען געבן
צו עסן.
 )3כדי עס זאל זיין אין וואס עס
זאל חל זיין די ברכה ,ווייל
ליידיגקייט ווייזט נישט אויף קיין
סימן ברכה .צוליב דעם טעם זאל
מען אויך אראפ נעמען אלע
ליידיגע כלים פון טיש בשעת'ן
בענטשן.
(עי' קב הישר פ' ס''ד ,לבוש או''ח סי' קה)

איבער דעם ענין אויב זאלץ דארף
מען אויך לאזן אויפן טיש ביז נאכן
בענטשן:
אין שלחן ערוך שטייט נישט אז עס
דארף ליגן זאלץ אויפן טיש בשעת'ן
בענטשן ,אבער דער של''ה הקדוש
שרייבט אז עס איז א גוטע זאך צו
לאזן די זאלץ אויפן טיש ביז נאכ'ן
בענטשן ,כדי עס זאל זיין גלייך צום
מזבח וואס וואס איז מכפר אויף
עבירות (ווי עס שטייט ''אויף אלע קרבנות האט
מען מקריב געווען זאלץ'').

אויך טוט עס באשיצן פון אלע
שלעכט'ס.
(קיצור של''ה ,ענין ברהמ''ז)

