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 במדבר דאנערשטאג
 לפ"ק''פ תשאייר  'זכ'

 May 21, ‘20 ולמספרם

 ערב ראש חודש סיון )מוקדם(

 

 זמנים:
 8:12שקיעה: 

 9:24צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס 384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com:  אימעיל
 

   961-3535 (646)מעיל:-וואויס

 

 

 וועטער
 °63-°53 :היינט

 °67-°60 מארגן:

 

 

             צד הכלה           a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( מענדלאוויטש  הי"ו )אליעזר בלומענפעלד   ר' 
 וומס"ב  - ני"ו   יששכר דובהחתן: 

 ( וואלטערהי"ו )בנציון באכנער   ר' מזל טוב 
 וומס"ב  - תחי'  דבורההכלה:  

 ( גאנדעלהי"ו )   אברהם הערש בריללר' 
 וומס"ב  -ני"ו    יצחק נתןהחתן: 

 ( וועבערהי"ו )  מרדכי דייטש ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'   מלכה בלומאהכלה:  

 (רייכמאןהי"ו ) מאיר קיזעלניקר' 
 נד עסטעטן אייל  - ני"ו   מנחםהחתן: 

 ( לייבלערהי"ו )  יואל פארקאש ר' מזל טוב 
 מאנסי  - תחי'  ריזל הכלה:  

 ( עכטערווהי"ו )   נפתלי חיים פריעדר' 
 ק"י  -ני"ו   יואל משולם זושאהחתן: 

 ( פאללאקהי"ו ) בערל גאלד  ר' מזל טוב 
 ק"י   -תחי'  נחמההכלה:  

 (פרידריך הי"ו ) משה יעקב גרינוואלדר' 
 ק"י  -ני"ו  שלום החתן: 

 ( ווייסהי"ו )  יואל פעקעטע ר' מזל טוב 
 ק"י  -תחי'   גאלדאהכלה:  

 ( ווייסהי"ו ) ' האללענדער ישראל אריר' 
 ק"י  -ני"ו  חיים יחזקאלהחתן: 

 ( יערמיאשהי"ו ) חיים אביש לאקס ר' מזל טוב 
 ק"י  - תחי'  בראנאהכלה:  

 ( כהנא ) שליט''א משה מנחם כהנא הרה"צ  
 בני ברק  - ני"ו   ישראלהחתן: 

     שליט"א הערשל רוטנער   הרה"צ מזל טוב 
 בית שמש   -תחי'   מלכההכלה:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Fresh Flowers 
 

              We offer beautiful Ready Bouquets 
  as well as a full variety of loose flowers! 

 

                                      

                                                                                                               Phone orders 

                                              213 Lee Ave    347-525-7420         

 

 

 

 'ס היימישע קעיקס ןמאנ
 ,.chocolate, sinn מיר האבן א רייכע אויסוואל פון 

vanilla - באבקעס און באנדטס/קיפעלעך און ספעלט  
also soft bundts    

 

 718-522-3840רופט 

  

 

 
 

 .פאר די זומער דעי קעמפ counselors מיר נעמען יעצט אן
 :ביטע זיך מעלדן ווי פריער דורך רופן 
Elementary: 917-502-9417 

Pre 1-A - 1'st grade: 718-622-0731 

Preschool: 718-622-0876 

 

  

 

Check out our 
great selection of 

   

 
 
 
 

27 Lynch    718-858-3723 
 

Huge selection of 

 Paint by Numbers 
 now in stock  

 

 

Hair Courses 
 another class is forming now 

Ages 8'th & 9'th grade 
 

             Limited slots available 

                        Call to sign up 929-466-3533  

 

 

Mozzarella  
264 Lee Ave.  
718-783-5555 

 For all your occasions & simchas 
 

      platters, smoke fish, spread,     
      sushi, goodys, sandwiches 

 

Free  
Delivery 

 

Professional 
Florist on 
premises 

 

Inquire 
about our 
Tenoyim 
Special 

 

Starting 

 TODAY 



 

 

 

 
 

 
 

 
Heimishe daycare is looking for warm and energetic teachers. Great benefits. Call 929-299-6024 

Feeling cooped up? Stressed out? Treat yourself to a face care package to renew and refresh yourself 718-841-8666 btwn 2-5 pm 

A Wmsbg office is looking a full time secretary with working experience. Call/text 917-636-0016 

Seeking recent grads for customer service reps to join a fast growing company. 
Fast learning, driven individuals should apply. 718 399 3333 x110 robert@sfsupplies.com 

Small new play group Lee/Hewes special promotion for the first 5. Call: 718-384-1848 

United Academy is seeking an Assistant Education Director for its Early Head Start and Head Start 

program in Williamsburg. For the right candidate will hire with a BA who is going towards a 

Masters and Certification. Please email employment@unitedacademyny.org. 

Country Shuttle - 12 passengers - Leaving weekend to the mountains - $299+ per family. $35 per person. 646-972-3357 

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 

FT/PT Ecommerce position MUST have exp. with prdct listing, keyword research & on most Amazon 

pltfrms. Additionally seeking a FT exp. Bookkeeper Email: Eabkprexp@gmail.com Txt 914-620-2616 

 

 

 

 

 

 
 347-581-0604ברעיסלעט אויף ראס סט רופט  געטראפן א גאלד    -השבת אבידה 

 Pin 8353# 605-313-4829יעדע נאכט אויף די קאנפערענץ קאל  9:00נעמט אנטייל אין די געוואלדיגע זכות מיט'ן הערן שמירת הלשון 

   פאר זייער א גוטע פרייז  אריינבאקומען סקוטערס  -  718-218-9175  -  מארסי  279 רובינפעלד'ס 

GLUTEN FREE cheese buns, carrot cheese muffins, wafer cake, flaky dough, 347-793-4057  

beautiful jewelry for yum tov hypo allergenic earrings -  Jewels On The Go   845-290-6815דעליווערט צו אייער טיר רופט email pictures avail. 

 718-223-7504 עס ווערט געזוכט א גוטע אידישע פרוי שרייבער וואס ארבעט פון אינדערהיים דארף האבן א קאמפיוטער און אימעיל רופט

 347-678-3715אויוון און פרידזשידער רופט  ןבענקלעך, אויך אוועקצוגעבן לשם מצוה א 8צו פארקויפן מעסטער בעדרום פורניטשור/דיינונג רום פורניטשור מיט 

 718-384-4741פאר זייער א גוטע פרייז. רופט:   6סייז    gownצו פארקויפן א קליינפעלד  

 flaky dough GLUTEN FREE cheese buns carrot cheese muffins   347-793-4057צו מאכן טשיז דעלקעלעך פרייע דעליווערי רופט  

ClothesOut 718 Myrtle Ave.  347-886-6389אפן נאר מיט אפוינט. רופט:  - נייע שיך מיר האבן אריינבאקומען א שיפמענט פון 

 718-838-3292דייפערס דעליווערט צו אייך אינדערהיים גוטע פרייז רופט    babysitterצו ארדערן  

 917-693-0063ספעשעל פאר לאנג דיסטענס.  - 5$לאקאל  - 20$וומס"ב/ב"פ, ב"פ/וומס"ב  - 9am - 1am -חיים קאר סערוויס 

 347-765-6333| ניי וומס"ב  917-842-3923וואכן פאר די חתונה. אלט וומס"ב  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 

 929-373-4914ס אריינגערעכנט טעקסט טיטיליוס.פ. י 750בעדרום בעיסמענט דירה מיט פענסטערס סקילמאן געגנט  2צו פארדינגען א גרויסע   -וומס"ב 

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

 ל.מ. 929-630-0421רופט   town in countryבעדרום דירה אין  3צו פארקויפן אדער פארדינגען פאר די וויקענד  -לאק שעלדריק 

  347-909-2392בעדרום הויז נאנט צו ביהמ"ד, מקוה, עוועיל. פאר שבתים/שבועות.  2צו פארדינגען שיינע פריוואטע  - מאנטיסעלאו

 845-397-7311בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען אין א היימישע קאנטרי מנין/מקוה אויפ'ן פלאץ רופט    2  -מאנטיסעלאו 

 718-388-6164רופט     May 23מנוחה מאטעל מיר זענען אפן די שבת פר' במדבר מאנטיסעלאו/

Beautiful 3 bedroom basement apartment is available to rent in the Riverwood development. Please call: 347-358-6631 -סאטמאר/לעיקוואוד  

  8בלענדט קודם  
cookies  אין דיprocessor  . 

 לייגט עס אויף א זייט. 
 ,  cookiesבלענדט די איבריגע  

 מישט עס גוט צוזאם מיט די 
cream cheese  נוצענדיג אhand mixer  . 

 .  cookie scoopנוצענדיג א  scoopsמאכט  
. לייגט עס אין cookie sheetלייגט עס אויס אויף א 

 עס איז פארפרוירן. פריזער ביז
  plastic bagאין א   chocolateלאזט אויף ביידע 

וואסער, ביז עס איז גוט  boilingאיינגעטינקן אין 
אויסגעמישט און אויפגעלאזט. טינקט איין די 

דערין. שפריצט גלייך  cheese ballפארפרוירענע 
 דערויף.  blended sandwich cookiesארויף פון די  

 שעה אדער פרירט. 1לאזט עס שטיין  
 

אויף אמאל.  chocolateפון די   ¼ לאזט נאר אויף  
פון די פריזער  cheese ballsנעמט נאר ארויס עטליכע 

 אויף אמאל. 

 

און   chocolate sandwich cookies 8מ'קען אויך נוצן   
און   crumbsבלענדן. ארויפשפריצן אויף העלפט ווייסע  

 . crumbsשווארצע  אויף העלפט 
 

Yields: 40 - 45 cheese truffles 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

:Ingredients 

 

16 oz. vanilla sandwich cookies 

2 grey cream cheese 
 

Dipping Chocolate: 

2 bars Alprose milk chocolate 

20 squares white baking 

chocolate 

 

 

 

 

 

 

 

 דערמאנונג! 

 די תפילה וואס די של''ה  היינט  צו זאגן
צו זאגן,  הקדוש האט מתקן געוועהן

ווייל אין דעם   , בפרט ערב ר''ח סיון
הייליגע די געווארן חודש איז געגעבן 

תורה, דעריבער איז א גרויסע עת רצון 
צו מתפלל זיין אויף גוטע, ערליכע 

 קינדער.

 

 

 עס שטייט אין של''ה הק'
אגט יעדן אז וואויל איז צו דער וואס ז

קאפיטלעך  10טאג די פאלגענדע 
תהלים: ע''ט, פ', קל''ז, כ''ה, נ''א, צ', 
פ''ט, צ''ח, ק''ז, צ''ו, עס מאכט זייער  

    א גרויסע רושם אין הימל. 
 
 )עי' של''ה הק' מס' תמיד עניני תפילה אות צ''ה( 

 


