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 זונטאג שמיני א'
 לפ"ק''פ תש ניסן י''א 

 Apr. `5, ‘20 ולמספרם
 

 

 זמנים:
 7:25שקיעה: 

 8:38צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס 384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com:  אימעיל
 

   961-3535 (646)מעיל:-וואויס

 

 

 וועטער
 °60-°47 :היינט

 °65-°50 מארגן:

 

 

             צד הכלה           a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( לעמבערגער) שליט''א חיים הערש טייטלבויםהגה"צ 
 וומס"ב  - ני"ו  יעקב בער החתן: 

 (האלבערשטאם) שליט"א נחמן כהנאהרה"ג ר'  מזל טוב 
 וומס"ב  - תחי'  ברכה   הכלה: 

 (קליין הי"ו )יצחק  אייזיק שווארטץ   ר' 
 וומס"ב  - ני"ו  חנני' יו"ט ליפא החתן: 

 (יאקאבאוויטש  הי"ו ) אלעזר גרובער   ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   פרומט  הכלה: 

 ( גאנדעל הי"ו ) אברהם צבי ברילל ר' 
 וומס"ב  - ני"ו  משה החתן: 

 ( אבערלאנדער הי"ו )משה מרדכי קנאפלער    ר' מזל טוב 
 מאנסי    -תחי'  אסתר  הכלה: 

 (מענדלאוויטשהי"ו ) מנחם דוד לאנדאר' 
 וומס"ב   -ני"ו  שלמההחתן: 

 ( פריעדהי"ו ) ץ "אביגדור שלום כ ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   סימאהכלה:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Term      לייף אינשורענס קען מען יעצט באקומען אן קיין בלוט טעסט 

  7658-697-718רפאל פריינד  ,מען וועט אייך צוריק רופן און לאזט א מעסעדשרופט 

 917-494-9791. רופט: Lee/Wilsonביי  baby shoeא   Apr. 2געטראפן דאנערשטאג  -השבת אבידה  

Selling beautiful 3 pc. "Linen Pasech Set" for $269 a set. Please call 347-689-9493 

Great position with lots of potential for “high quality” new grad candidates, to start right after pesach . call 718-387-8181 x 113 LM 

Professorial hair cutting / hair styling, flexible Erev Pesach hours, great price. 845-662-4335 

  Hypoallergenic   Jewel On The Go אויעררינגלעך loops, CZ/גאלד/פערל/Studs $15 & up,  .845-290-6815 דעליווערט צו אייער טירemail pictures avail 

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

 917-623-0486 -ספעציעל קלאר אן קיין זאץ, וכל הקודם זכה  -ראזענבערג'ס היימישע מאסט 

 English imports - Marks & Spencer  718-387-2947מיר וועלן זיין אין געשעפט צו נעמען פאון ארדערס  

 917-300-8643בעדרום דירה פאר ביז נאך פסח מעגליך אביסל לענגער רופט   4צו פארדינגען א ליידיגע  - וומס"ב 

 347-526-4486בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר פסח. טעקסט צו  8בעדרום הויז מיט  4א שיינע  -סוואן לעיק 

:Ingredients 

 

3 -4 potatoes (peeled, cooked 

and drained well) 

4 tbsp. oil / שמאלץ 
2 -3 eggs  

½ tsp. salt 

 

 

 
 .  potatoesצוקוועטשט די  

הייצט אן אויל /שמאלץ אין א פענדל, 
, מישט כסדר. Potatoesלייגט אריין די 
לייגט צו די אייער און   קילט עס אפ. 

 זאלץ. 
רעפרידזירירט פאר עטליכע שעה.  

פארעמט אויס די קניידלעך און ווארפט 
זופ. קאכט עס   boilingעס אריין אין א 

 מינוט.    30פלאם פאר   mediumא  אויף

 

 

 

Potato 
kneidlach  

 

יעדע פון א ווי באקאנט, ווערט 
 - לכבוד פסח -אנשטרענגונג 

באשאפן א מלאך, וואס באגלייט 
 דעם מענטש א גאנץ יאר. 

 
ווערט אבער געברענגט, אז מ'זאל  
דאס טוהן מיט שמחה און וואויל 
 איז דער וואס רעדט זיך נישט אפ

אז ''דאס פסח'דיג מאכן איז אזוי 
 שווער''. 

 

 אויף פלייש
 וואס מען גייט
 נוצן פאר יו''ט,
 טאר מען נישט

 זאגן אז ''די פלייש 
 פסח''. פאראיז 

ווייל עס זעהט אויס ווי מען איז עס מקדיש )
פאר א קרבן פסח, וואס מען דארף מקריב זיין  

נאר מען זאל זאגן ''די .  אין בית המקדש(
 . פלייש איז פאר יום טוב''

  אויף )אדער קען מען זאגן: ''די פלייש איז 
 )סי' תס''ט( פסח''(                                     

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sheknows.com%2Ffood-and-recipes%2Farticles%2F850667%2Fa-matzo-ball-soup-recipe-for-hanukkah&psig=AOvVaw3thG69JJkreJYRHFYTdggQ&ust=1586140388942000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD40M6f0OgCFQAAAAAdAAAAABAD

