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             צד הכלה           a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( שטייןהי"ו )יעקב פעקעטע  ר' 
 וומס"ב   -ני"ו    שלמה זלמן החתן: 

 ( גאטליעבהי"ו )יושע שטראה    ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'    אסתר  הכלה: 

 ( ראטההי"ו )  דוד ישראל אלימלך כהנא  ר' 
 וומס"ב  -ני"ו   יצחק אייזיקהחתן: 

 ( איצקאוויטשהי"ו )אלי' דוד יאקאבאוויטש   ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   אסתר שיינדל הכלה:  

 (  ווידער הי"ו )  מאיר סאקסהרב 
 וומס"ב  -ני"ו    לייבאברהם  החתן: 

 (  זילבערשטיין  הי"ו ) מאיר צוויבל  הרב   מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'   חנה  הכלה: 

 (  פריעד הי"ו ) אונסדארפער 'דוד אליהרב  
 ב''פ    -ני"ו  שמעון יחיאל מיכלהחתן: 

 (  האלבערשטאם  הי"ו )  חיים יצחק רוביןהרב  מזל טוב 
 ב''פ    -תחי'   יוכבד  הכלה: 

 ( גאלדשטייןהי"ו ) נפתלי פישמאן ר' 
 ב"פ  -ני"ו  דוד החתן: 

 ( וויליגערהי"ו ) שמואל ווייסבערגער ר' מזל טוב 
 ב"פ   -תחי'   טשארנאהכלה:  

 (  טרענק  הי"ו )  חיים בנציון פאלגערהרב 
 ב''פ  –ני"ו    שלמה חנה החתן: 

 (  באקן הי"ו ) יחזקאל דוד ציזנער   ר' מזל טוב 
 ב''פ    -תחי'   צפורה הכלה: 

 (  לוסטיגמאן הי"ו )  בנימין לאנדא ר' 
 ב"פ   -ני"ו    משה ישראל החתן: 

 (  ביילוש הי"ו )יואל גאטעסמאן   ר' מזל טוב 
 ב"פ    -תחי'   חנה טויבא  הכלה: 

 (  זאלצער הי"ו )אנטשיל גאלדבערגער   ר' 
 ק''י   -ני"ו     אלי' החתן: 

 (  געשטעטנער הי"ו )אברהם יצחק פלאהר   ר' מזל טוב 
 ק''י  –תחי'     חוה זיסל  הכלה: 

 ( שטיינבערגהי"ו ) פייערשטיין 'אשר ישעיר' 
 ק''י  –ני"ו  אהרן אלי' החתן: 

 ( אבראהם הי"ו )יושע יאקאב  ר' מזל טוב 
 מאנסי   -תחי'   פיגא ברכההכלה:  

 ( עלפערהי"ו ) משה ראזענבערגר' 
 לאנדאן    -ני"ו  אלכסנדר יהודה  החתן: 

 ( מענצערהי"ו )  דוד אליעזר בארדהרב   מזל טוב 
 לאנדאן    -תחי'  רחלהכלה:  

 (  שטערנליכט הי"ו ) חיים יודא לעפקאוויטשר' 
 לאנדאן   -ני"ו    יוסף אשר החתן: 

 ( ראטהפעלדהי"ו ) אבי עזרי זעליג וואגשאהל   ר' מזל טוב 
 לאנדאן   -תחי'    הכלה:  

 
אויסגעהיילט פון אלע סימפטאמען פון די געווארן א חבר מיינער איז  - בתוך רבים אהללנו

 crohn diseaseאון אויך העלפט עס פאר  רמב"ם טיידורך די  רוסיווי
 917-474-6351אדער קען מען רופן  Hooper St 177מ'קען עס באקומען ביי הרה"ג יודא לייב פליישמאן  

 

 
Looking to rent 3 kids gowns sizes 8-12 please call 917-406-1426 

Experienced teacher is forming a class for 2'nd - 4'th graders. Please call 929-409-0821 

NACHAS Babysitting limited slots available - Steady only - Bedford Rodney area. 347-675-3626 

Rehab Associates Outpatient Physical and Occupational Therapy Center is happy to inform you that 

our office has been reopen. Hours and appointments are limited for the safety of our patients.  

Please call 718-253-8000 to book an appointment. 165 Division Avenue. 
Great opportunity! Great pay + benefits while making a difference in people’s lives 

Hamaspik is seeking a F/T Com Hab coordinator in Williamsburg, highly motivated, organized, 

multi-task, great phone & computer skills. Email resume: stessler@hamaspikkings.org 
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 

S. Dream. Summer buntings, Carriage pillows & Liners, Cradle sets. Call for appt. 718-782-9107 

Positions for preschool teachers and assistants for new year… 

Great salaries and working conditions…Room for growth… 

Please text 973 722 2712 or email beabove32@gmail.com if interested 
~ Williamsburg Preschool ~  

Secretary/ office position available -starting in June. Hours are 9-5 

Must have computer knowledge, good phone skills, ability to multi-task. Please call 718-704-4387   

LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 מיר רעדן אידיש 

 

 

 

 ? זוכט איר אביסל מער כח אין די טעג
אייך שווער איז פט? ר אראפגעשלעפילט איר זייע

אם אין די  וזאיינצושלאפן ביינאכט? פאלט איר צ
 נאכמיטאג שעות?

 free conference מיט, אויסהערן דיט אייך  קום כאפ
 845-503-7111רופט 

 

 Attention Directors  
& head Counselors  

Get 10% OFF 
 for your camp/day camp song 

 (with mention of this ad)  

Hourly & package rates available 
Sale ends May 27 

Call/Text 347-374-1664 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 718-208-3085וואלאבאוט געגנט רופט    heart pendantפארלוירן א קייטל מיט א   - בידה אהשבת 

 845-384-2918גארד פאראינטערעסירטע ביטע רופט: -א היימישע קאנטרי זוכט אויפ'ן זומער, א פרויען לייף

 347-970-9871  טיטשער רחי שווארטץ קרעפטס, גוטע קריקעלעם. &עקספיריענסד טיטשער נעמט אן פרי נורסערי, נורסערי, קינדערגארטן, גרויסע לופטיגע פלאץ, אסאך טויס, הערליכע ארטס 

 718-963-0613דאנערשטאג זיך איינצושרייבן ביטע רופט  עס הייבט זיך נאכאמאל אן די טעלא שיעורים פון מרת לעזער תחי' אויף הנהגת הבית די  

 .זיך פארגענומען עפעס אין צניעות און געזען א ישועה

 646-972-3357פאר מער פרטים רופט  reasonable pricesפעסענדזשער ספרינטער פארט ארויס יעדע מיטוואך און דאנערשטאג נאכט צו די קעטסקילס , 12א 

 845-608-9832 בכשרות אדווארי  caloriesאיר קענט פארלירן וואג אין א געזונטע נאטורליכע וועג! אן דארפן ציילן  

 347-765-6333| ניי וומס"ב  917-842-3923ונה. אלט וומס"ב וואכן פאר די חת 4טייערע כלות נוצט אויס אייער יום החופה צום מאקסימום, רעזערווירט די "כלה לוסליף" 

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

Light Alterations   718-450-4700 בעסטע פרייזן. רופט 

 917-414-3281אויך פאררעכטן מיר אלטע ירושה גארטלעך. רופט:  - .make Professional Fringes & גארטלעך crochet און hand knitted מיר פיקסן

 718-797-0450 347-668-3591באקוועמליכקייטן,  צו פארדינגען אויף די וואך  בעדרום דירה אין בעסטע געגנט מיט אלע  3א פורנישד הערליכע  -וומס"ב 

 347-698-3436פארטשעס סטארעדזש רופט  2פסח קאך/לאנדרי  full baths 2'טע שטאק 8בעדרום דירה צו פארקויפן אויף וואלאבאוט  3א   -וומס"ב 

 917-577-0479בעטן, ספעשל פרייז פאר דעם שבת.  17בעדרום הויז פאר שבתים  5צו פארדינגען א הערליכע  - Oak & Vineלעיקוואוד/

Cheese Mixture: 
 

8 oz. cream cheese 

1 egg 

½ tbs. vanilla sugar 

1/3 cup sugar 

Storage Bekele 

One size smaller Bekele 

 

Chocolate Dipping: 

 

Green & Brown Alprose         
 )מילכיג( 
10 Blocks white baking 

chocolate 

 
Choices For decoration: 

 
Almond Brittle,  

coconut,  

white chocolate / pink chocolate, 

caramel… 

 

 

 

 

 בלענדט די אינגרידיענטס 
 לייגט  . cheese mixtureפון די 

 אין   baking paperאויס א  
 די קלענערע בעקעלע. גיסט אריין די 

 cheese mixtureדערין, דעקט עס איבער 
 .  silver paperמיט א 

פילט אן די גרעסערע בעקעלע האלב מיט וואסער.  
 לייגט אריין די קלענערע בעקעלע דערין.

  

מינוט, עס זאל בלייבן ווייס.   45פאר  350: אויף באקן 
ווען   tooth pick)אזויווי יעדע אויוון ארבעט אנדערש איז גוט צו קוקן מיט א 

 ס'איז גרייט( 

 
 לאזט עס אויסקילן. פרירט עס איבערנאכט. 
אויף  mixtureשניידט אויף די בעקעלע, דרייט איבער די  
 . baking paperא 
 6אין די לענג ביי  10שטיקלעך  60צושניידט עס  אויף  

שטיקלעך אין די ברייט. צוטיילט עס און פרירט עס 
 נאכאמאל.

 דאן גרייט עס אן.  brittleאויב נוצט איר  
, )עס Ziploc bagלייגט אריין ביידע טשאקלאד אין א  

איז ראטזאם אויפצולאזן נאר אביסל אויף איינמאל, עס  
ל הארט( לייגט עס אריין אין א שיסל. גיסט ווערט שנע

ארויף אויפגעקאכטע וואסער איבער דעם לאזט עס שטיין 
ביז עס איז צולאזט. גיסט אריין די טשאקלאד אין א 

אויף איינמאל  trufflesטעלער, נעמט ארויס נאר עטליכע 
פון די פריזער. )עס לאזט זיך זייער שנעל אויף( שטעקט 

, דעקט עס ארום מיט cheeseאין די  toothpickאריין א 
טשאקלאד זייער שנעל )עס זאל זיך נישט צולאזן, טינקט 

. לייגט עס פלאך אויף א toppingעס גלייך איין אין די 
baking paper  . 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


