
. 
 אחרי א' מיטוואך

 תשע''ט לפ"ק ניסן  ב''י
 April 17  ‘19 ולמספרם

 

 זמנים:
 7:36שקיעה: 

 8:49צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס

 

 

 וועטער
 °61-°48  :היינט

 °58-°54 מארגן:

 
  

 צד הכלה                   a שידוכים    a        צד החתן   

 (מענדלאוויטשהי"ו ) כתריאל חיים יאנקאוויטשר' 
 וומס"ב -ני"ו  מנחם מענדלהחתן: 

 (ליעבערמאןהי"ו ) שמואל אהרן משה דייטש הרב מזל טוב
 וומס"ב -תחי'  חי''הכלה: 

 ( וויינער ) ע''ה שמעון יודא שלעזינגער ר' 
 וומס"ב -ני"ו   דוד החתן: 

 ( האכהייזער הי"ו )יוחנן כהן   ר' מזל טוב
 מאנסי  -תחי'   ברכה שינדל הכלה: 

 ( ראערפהי"ו ) משה לעוויןר' 
 וומס"ב -ני"ו  פנחסהחתן: 

 (ניימאןהי"ו ) לאוויטשיאיזרזאב יוסף  ר' מזל טוב
 מאנסי -תחי'  מריםהכלה: 

 (הערצאגהי"ו ) דוד לייבוש קליין ר'
 (דאסקאלהי"ו ) יודא ראכליץ ר' מזל טוב וומס"ב – ני"ו בעריש: החתן

 וומס"ב –תחי'  מרים יודיתהכלה: 
 (לאנדאהי"ו ) שלמה זלמן ראזענבערג ר'

 (מיללער) ע"ה דניאל פנחס ענגעלבערג ר' מזל טוב ב"פ – ני"ו אברהם: החתן
 ב"פ –תחי'  דינה פעסילהכלה: 

 (לאנדא) הי"ו עבער וואללאך ר'
 (פישמאןהי"ו ) הערשל קויפמאן ר' מזל טוב ב"פ – ני"ו נפתלי חיים: החתן

 ב"פ –תחי'  חי'' דינההכלה: 
 ( האפשטיין הי"ו )ירוחם ווייכברויט  הרב

 מאנסי -ני"ו  ישראל יעקבהחתן: 
 ( טויבער הי"ו ) דוד יוסף הערצאג הרב מזל טוב

 מאנסי  -תחי'  גיטל הכלה: 

 (בלומענפעלדהי"ו )מנחם מארקאוויטש ר' 
 מאנסי  -ני"ו  סענדרהחתן: 

 (ראטשטיין)הי"ו  בערל שפיטצער ר' מזל טוב
 ב"פ -תחי'  שפרההכלה: 

 (קרויסהי"ו ) נטע ווייס הרב
 (ראלניצקיהי"ו ) חיים יוסף עפשטיין הרב מזל טוב ק"י – ני"ו שלמה צבי: החתן

 ק"י –תחי'  גיטלהכלה: 
 ( הערמאן הי"ו ) משה אהרן קריצלער ר' 

 מאנסי  -ני"ו   יעקב שמואל החתן: 
 ( אבערלאנדער הי"ו ) יודא ארי' ווייס  ר' מזל טוב

 וומס"ב -תחי'   לאה פיגא הכלה: 

 (קלייןהי"ו ) מרדכי גרינפעלד  הרה"ג
 מאנטשעסטער  -ני"ו  יצחק יוחנן החתן: 

 (מאשקאוויטשהי"ו ) שמעון ישראל בראנדער  ר' מזל טוב
 מאנטשעסטער -תחי'  חנה רבקההכלה: 

 (לעענגהי"ו )שלמה אברהם קובטשיק  ר' 
 לאנדאן -ני"ו   יושע אליקים החתן: 

 (שווארטץהי"ו )יעקב לאנדא   ר' מזל טוב
 לאנדאן  -הכלה: תחי' 

 

 

 

 ווי אזוי קענען מיר ריכטיג מקבל זיין די השפעות פונעם יו"ט? 
  718-705-6788 1-117 #הערט מיט שפאנוג מרת ב. זיידענפעלד 

 

 ע"הרבקה לאה  האה"חלע"נ 

פעקעטע  בת ר' ישראל ני"ו

()דרעזנער  

 

Heimishe Pre-school seeking 
teachers with 90+ credits 

and assistants for 2019- 2020 school year. 
 

Call 718-658-3030 
or email resume to: 

jobopportunity11211@gmail.com 

 

 

Special 

 Yom Tov 
 hours 

Open till 

9:00 pm 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Blue Ribbon 
 Robe 

 

 היינט מיטוואך
פאר יו"טבעלעצטע טאג   

7:00ביז  12:00פון   

187 Hooper - 718-782-9212 

 

 

C&G children's tights new colors arrived. Call anytime 347-578-5604 
Once Again Dr. Feldman’s office at 505 Flushing Ave will be open for braces cleaning Thursday  

from 6:30 pm to 8:30pm and Erev Pesach from 9:00am, Fee $25. No appts necessary 

Looking for someone to work with a sweet 4 year old girl with autism after school. 718-946-7700 x 314 

Insurance office in Williamsburg looking to hire a P/T telemarketer. Great potential for the right candidate. 646-653-2270 

FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message. 

Heimishe office in Williamsburg looking for experienced or graduate, full-time Billing Clerk for immediate hire. Please email jobs@nphny.com. 

 

 Fun Schoolא געשמאקע ערב פסח 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קאסטומערס און כלל ישראל א כשר'ע פסח און שמחת יו"טמיר וואונטשן אלע             
 

 4:00pmמיר שפארן דאנערשטאג בדיקת חמץ            
 און כדי צו סערווירן אונזערע חשובע קאסטומערס וועט זיין צו באקומען                

             Vacuum cleaner bags for SEBO, MIELE, at the following stores  

                      Wilhelms, Osso, Segedin, House & Home And Homery 
 

       Williamsburg Vacuum & Sewing/Moadei Hashem  
                      716 Myrtle Ave.  718-384-0851 

 

 היינט מיטוואך 
  4:00ביז  10:15פון 

 'טע קלאס4פון ערשטע ביז 
 אין זאל פון פרדס פיגא 

 

 $ איינטריט18  - "נאר" ראדני אריינגאנג 

 מארגן דאנערשטאג
 

  Pre school & pre 1 Aפאר  
  .קיעפ סט 245בילדונג  Pre-1-Aאין 

 

 עלמענטערי אין פרדס פיגאפאר 
   "נאר" ראדני אריינגאנג 

 

 איינטריט 18$  -  3:00ביז  9:30פון 

175 Hewes St. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 718-388-9274רופט  Wilson 198געטראפן א מענער שאל פורים אין  -אבידה השבת 

 718-541-6925ביי בעדפארד/ווילסאן, רופט  summer buntingגעטראפן בערך א יאר צוריק א פינקע  -השבת אבידה 

 347-585-3189טע צושטאנד אוועק צוגעבען לשם מצוה רופט וא האספיטאל בעט אין א ג -לשם מצוה 

 טעג לע"נ עטליכע צדיקים צוגעזאגט מפרסם צו זיין און געזעהן א ישועה 40געצונדן ליכט פאר 

 $929-397-7892, פאלקאוויטש 15, 3ביז  10ספענסער, פון  50 - בדיקת חמץ פאן סקול

E&G Hats 718-387-0040 אריינגעקומען הערליכע נייע זומער העטס גרויסע אויסוואל פון שפיצלעך 

 ל.מ. 929-382-4960רופט  QB knowledge a mustאפיס אין וויליאמסבורג,  girl 1געזוכט א עקספיריענסד פול טיים סעקרעטערי פאר א 

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

 917-414-3281. רופט: knit & crochetאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  -. make Professional Fringes &ך עגארטל crochetאון  hand knittedמיר פיקסן 

 718-687-0986רופט:  Carpentry -פלאמבינג  -עלעקטריק   -פראפעשענאל הענדימאן 

The Tichel Place 917-405-8239  ביינאכט 10:00אריינגעקומען  הערליכע שיינע נייע  טיכלעך פאר מחותנ'סטע און כלות  מיר זענען אפן ביז 

  347-526-4486א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו  -סוואן לעיק 

 אין קיט"ל לי גארדענס 7:00ביז  3:30יעדן טאג פון  -"שערער מיט עקספיריענס" זמנים לכ' פסח 

  .מישט צוזאם אלע אינגרידיענטס "

דערמיט.  pattiesפארעמט אויס  "

( מ'קען עס סיי באקן, scoop)נוצענדיג א 

grilled  אדערfried. 

 

3.75 lbs. ground chicken breast 

2 carrots - shredded 

2 sweet potatoes - shredded 

1 knob celery - shredded 

1 onion - shredded 

4 squash - shredded 

6 eggs  

1 - 1 ½ cups seltzer 

1 tbs. salt 

2/3 cup oil 
 

 

 חז''ל האבן מתקן  ●
 געווען צו טרינקען 
 די ד' כוסות אויף 

 א ספעציעלע סדר. 
 די ערשטע אויף קידוש. 

 'טע 3'טע אויף הגדה. 2
 'טע אויף הלל. 4בענטשן.  אויף

כוסות  4און אויב מ'טרינקט סתם 
  מען נישט יוצא געווען.האט 

 

)אזוי ווי פרויען זענען מחיוב מיט ד' 
כוסות פונקט ווי מענער, קען 
פארקומען נאכן בענטשן, אז מען 
ווערט פארנומען... לייגן קינדער 
שלאפן... און ווען מ'קומט צוריק צום 
סדר האלט מען שוין ביים טרינקען 

נאך הלל, זאל מען  -'טע כוס 4די 
נקען איידער מען זאגט טרי-נישט מיט

 הלל(.

 מ'עסט זיך אז  פירן  מיר  כאטש  ●

אום פסח, מעג  נישט קיין קטניות
 שטוב   אין  האלטן  אבער עס  מען 

 )רמ''א סי' תנ''ג(                           אום פסח. 
 

א יעדע יו''ט מאכט מען א  ●
אויסער ליכט צינדן,  םביי שהחיינו

ווייל )און אחרון של פסח.  שביעי
מיט די  איין לאנגע יו''ט עס איז

 .ערשטע טעג יו''ט(
 

ווען מען מאכט קידוש ביים  ●
סדר, זאלן די פרויען אכטונג געבן 

זאגן די ברכה -צו-נישט מיט
''שהחיינו'', ווייל זיי האבן דאס 

 . שוין געזאגט ביים ליכט צינדן
 

'טע 2)אזוי ווי היי יאר געפאלט די  ●
און אינמיטן קידוש זאגט מען סדר מוצאי שבת, 

איז דא פארשידענע מנהגים  ,אריין די הבדלה
 אויב די פרויען זאלן מיט זאגן הבדלה

פירן ס אעס איז דא וואס פירן זיך אז יא און עס איז דא וו

 (.זיך אז נישט
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.worldofmoms.com/recipes/baked-vegetable-cutlet/1025/2&psig=AOvVaw2ynvpplkHa5JoLX7GkOmKq&ust=1555378019329940

