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שמיני א' דינסטאג  
 לפ"ק''פ תש ניסן גי'' 

 Apr. `7, ‘20 ולמספרם
 

 

 זמנים:
 7:27שקיעה: 

 8:40צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס 384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com:  אימעיל
 

   961-3535 (646)מעיל:-וואויס

 

 

 וועטער
 °61-°51 :היינט

 °57-°46 מארגן:

 

 

 
Professional haircuts in the Domsey area. Call: 917-648-2929 

Goldberger’s Watches 197 Lee -  4554-452-347  .מציאות  האבן גרויסעמיר    –  מיר זענען אפן ביי אפוינטמענט  

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

Term      לייף אינשורענס קען מען יעצט באקומען אן קיין בלוט טעסט 
  7658-697-718רפאל פריינד  ,מען וועט אייך צוריק רופן און לאזט א מעסעדשרופט 

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

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

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

 

Gift yourself 

White Tichel / Shirtzel or new white turban. 

Open Bedikas Chumats from 2 - 5 . or call 845 537 1270  
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

מישט אויס די אייער מיט די סטארטש, לייגט צו די  
איבריגע בלינצעס אינגרידיענטס. מישט עס גוט אויס 

 און מאכט דערפון בלינצעס.

 
. פילט אן די Cheese Fillingדי  מישט צוזאם 

 בלינצעס דערמיט.

 

 

 

:Ingredients 

 

:Blintzes 

12 eggs 

1 cup potato starch (diluted in 

¼ cup water- to form paste.) 

1 cups milk 

5 tbs. sugar 

8 tbs. butter  or ½ cup oil (for 

frying) 
 

Cheese Filling: 

2 lb. farmer cheese 

8 oz. whipped cream cheese 

2 egg yolks 

1 tsp. lemon juice 

2 cups sugar 
 

 

 

 

 

 

Cheese 
 blintzes 

 

 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. און 4בענטשן.  אויף

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

 

אזוי ווי פרויען זענען מחיוב מיט ד' כוסות )
פונקט ווי מענער, קען פארקומען נאכן  
בענטשן, אז מען ווערט פארנומען... לייגן  

פן... און ווען מ'קומט צוריק צום  קינדער שלא
'טע  4סדר האלט מען שוין ביים טרינקען די 

טרינקען  -נאך הלל, זאל מען נישט מיט - כוס 
 איידער מען זאגט הלל(.

עס שטייט אין שולחן ערוך אז  
פסח ביים סדר זאל מען ארויסלייגן 

די כלים ווי מער שיינע כלים, אפי' 
וואס מען דארף נישט האבן צו ניצן 

 ביים סדר.
 

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 נישט 

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

 . ביים ליכט צינדן
 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcopykat.com%2Fcheese-blintz%2F&psig=AOvVaw0Cr_iCbkmBT9eGbwB_y4rD&ust=1586311177112000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjisO-b1egCFQAAAAAdAAAAABAW

