קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

בס"ד

רביעי בשבת
מיטוואך ואתחנן | י"ב אב תשפ"א
J u ly 2 1 ‘ 2 1
בס"ד

845.662.6122

Thayoim@gmail.com
o advertise Call: 845.751.1144 | Email:Ads@hayoimyoim.com | Web: Hayoimyoim.com
•שמחת•אנ"ש•
•מודעות•
שידוכים
Sponsored
by: Bekurov
שיעורי•תורה•
•
סערוויסעס
זמנים•
•
845.351.0445
גלאבאל
קויפט מען ביי "מיללער" 845-542-8745 -
א שטריימעל
•קלאסיפיידס• •ועוד

שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים

יואלשמות • ט"ז טבת
פרשת
אהרןDec
24 ‘18
איזראעל שליט"א  -מאנסי
תשע"ט • • #1436הרב
מאנטאג  -קרית
מו"ה חיים אברהם ווייס הי"ו
יעקב נ"י
מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א
הגה״צ
סוואליצעשע
אב״ד
הגה״צ
שליט״א
דאווידאוויטש
מענדל
חתן מו"ה
משה –
מו"ה ישראל
בן
פריעדמאן
ברוך
יום –:חתן מו"ה
שלום
מו"ה -ישעי'
קריתבן
 718.388.7744
 845.662.6122
011.972.2581.0342
ואומר:
מבשר
אדמו״ר-
ירושלים
מארגן:
וויליאמסבורג  -גוט
היום
יואל
אייזיק
ליפא נ"י

סיגעיט
פייוו-טאונס
מו"ה אלימלך דייטש הי"ו  -קרית יואל
מו"ה אברהם לייב פעלבערבוים הי"ו  -וומ"ס
נ"י
גרשון
שמעי׳– ב״ר
פנחס
יחיאלגרין
מו"היוחנן
מו"ה
שווימער הי"ו
הי"ו
גרינפעלד
מענדלדוד לייב
חתן מו"ה
יעקב הערש
מו"המו"ה
בן
חתן מו"ה משה שווארטץ
מיכל –
בן
לייבוש נ"י
)פערלשטיין( וויליאמסבורג
)מענדלאוויטש( מאנסי
יואל ב"פ
שליט"א
אדמו"ר
הרה"צ
אייזיק ליפא נ"י
שליט"א מאנסי
אב"ד
מבורשטיןקרית
גרינפעלד הי"ו -
מו"ה יואל
וויליאמסבורג
סוואליעווע הי"ו -
הערשל גוטמאן
הרה"ג מו"ה
יאקאבאוויטש הי"ו יחיאל הילל נ"י
אלימלך
בן מו"המו"ה
יואל– ב"ר
יחזקאל
מו"ה
פאלאטשעק הי"ו
וואלדמאן
יוסףאברהם יושע
חתן מו"ה
משה יונתן –
מרדכייעקב יושע סאנדער
חתן מו"ה
אלכסנדר
מו"ה יעקב
בן
ישי נ"י
)קרויס( קרית
)רובינפעלד(
מאנסי (איליאוויטש) וומ"ס
יואל וומ"ס
(פערלשטיין)
מו"ה פנחס שמעי' ב"ר מענדל שווימער הי"ו
לייבוש נ"י
גרין הי"ו
מו"ה יוחנן
מו"ה זלמן לייב ווירצבערגער הי"ו  -וומ"ס
פארק
בארא
ע"ה
ניימאן
יוסף
מו"ה
אברהם אלימלך נ"י
מו"ה מענדל
שמעי׳ ב״ר
פנחס
מו"המו"ה
גרין
יוחנן
מו"ה
שווימער הי"ו
חתןהי"ו
(קרויס) ק"י
פאלאטשעק הי"ו
יוסף
אלימלך
ישי
ברוינער(רובינפעלד) מאנסי
יאקאבאוויטש הי"ו
יחזקאל
ראזענבערג
ישראל מאיר
חתן
יוסף –
מו"ה חיים
בן
מו"ה זכרי'
ישראל –
מו"ה
מו"ה בן
לייבושנ"ינ"י
)פערלשטיין( וויליאמסבורג
)מענדלאוויטש( מאנסי

• • • שידוכים • • •

חתונות
שידוכים

מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש•הי"ו• • חתונה • • •
ישי נ"י

)רובינפעלד( מאנסי

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו
)קרויס( קרית יואל

מו"ה אהרן דוד רובינשטיין הי"ו  -החתן איתמר טובי' נ"י  -מו"ה יוסף שלמה פייערשטיין הי"ו

באולם כינור דוד

חתונות
עקשטיין ,ביטע רופט דאווידאוויטש845.248.4755 :
רחלאולם
ביתפון
געגנט
שידוכיםוארא" אין די
פרשת
געזוכט אכסני'ס פאר "שבת
פאראדייס
באולם
פארגעסן
נישט
זאפיר
הערשל
יעקב
המחותנים
החתונה
גאלד
שמעון
קאהן "בלייבן פסח
שלאייכנשטיין
צדוק
חיים
איד"
א
אווענט
טיי
מענדל
נאכט
היינט
באולם כינור דוד
מו"ה יעקב ישראל קליין הי"ו

החתן יהושע יודא נ"י

בן מו"ה דוד  -חתן מו"ה מענדל ווייס

מו"ה
)בוקסבוים( מאנסי

קומט פאר די

מו"ה ראובן מנחם שווארטץ הי"ו

 -845-875-2103חתן מו"ה דוב בעק
א הוט קויפט מען ביי "קרויס" -בן מו"ה אהרן משה

הי"ו

מו"ה

נ"י

מו"ה
מו"ה

הי"ו

הי"ו
הי"ו
)פערלשטיין( קרית יואל

דוד -פון  6:00ביז  12:00ביינאכט  4 -רוזין רד.
וויינבערג
אין שטוב פון ר' משה
באולם כינור

מו"ה יואל משולם הירש הי"ו
וואכנאכט
מענדל משה נ"י
שידוכים
גענצליך פרייע פרישטאג
אברהםא
פארברענגען ביי
קומט
)דייטש( וויליאמסבורג

מו"ה אליעזר ברוך שטיינפעלד הי"ו
)גאלדבערגער( קרית יואל

גארצבי -
הערןפרדס
אין איינעם וועט איר באולם
וומס"באינפארמאציע איבער
רייכע
חתן מו"ה יואל וואלף שעהר הי"ו
בן מו"ה משה מנחם הי"ו
מו"ה יצחק שלעזינגער הי"ו
CommerCial
ProPerties
From
an
owners
andקט - #302 .הברית יתקיים בביהמ"ד בית ברוך ,שחרית  ,8:10ברית 9:00
Bank’sטעיטש
PersPeCtiveבבית חמיו2 ,

תנאים
שידוכים

מו"ה יושע יואל בערקאוויטש הי"ו

FMביי "קרויס" 845-875-2103 -
קויפט מען
געברענגט דורך:א הוט
Capital
בן מו"ה אייזיק הערש הי"ו

חתן מו"ה אביגדור הערשקאוויטש הי"ו

Decemberבלווד  - #204הברית יתקיים בביהמ"ד מבצר הכוללים
חמיו 12 ,ד.א .ווידער
בבית 25
הגה״צ אברהם ישעי׳ אלישיב הי"ו
מו"ה דן ישעי׳ אייזדארפער הי"ו
אליעזר שבתי נ"י
)קאניעווסקי( קרית יואל
)גרינבוים( בארא פארק

דינסטאג שמות

אין זאל פון קרן ויואל משה  10:00צופרי

הבת
הולדת
שידוכים

Fmcapitalseminar@gmail.com
היינט:
רעזיווערט
פלעצער זענען באגרעניצט
שידוכים ,הולדת
בחינם
דא
מעלדט
ויואל משה
קרן
באולם
הבן והבת  -רופט845.751.1144 :

אדער רופט845.377.3638 :
איין איר
אויףוואס
פראגראם
היום יום שמחה! א
בעניפטען!רופט845-662-6122 :
אסאךאייער שמחה
וועט מעלדן
פלאץ! צו
אלע שמחות
חתן מו"ה דוד בר"מ עקשטיין הי"ו
בן מו"ה חיים שלמה הי"ו
מו"ה ליפא יואל פישער הי"ו
בעזהשי"ת

תמרים:בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח
מודעה משמחת פאר תושבי עציהאכסניא

בשם
ס'איז דא מניניברוך
השםבשעה 8:45,8:30,8:15אין ביהמ''ד אבני צדק חדר א'
גבאי קבוע
הבאמיט א
מנחה קבוע
אפענהיים הי"ו
משה וואלף
הר"ר
יואל
קרית
לכל
הננו
845.281.5038
ארי' כהן
יצ"ומעלדט אייך צו ר' משה
קבוע
תפלה
תושביבעל
איר זיין א
להודיעאיר
אויב ווילט
296 Forest rd.

אדמו"ר
שבת מרן
אשר כ"ק
845.600.1111
נחמו סעיל!
גרויסארטיגע
פנים תתקיים
קבלת40A
מסיבתRobert
Pitt Dr.
נאך
און
קיבאורדס
גיטארס,
אויף פידלעך,מקרעטשניף שליט"א
Monsey
בבית האכסניא
אי"ה היום
סעיל ענדיגט זיך ערב שבת נחמו
We deliver
to KY
על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"אמיר טוען די גאנצע בשעה  9:00בערב אי"ה
לעירנוTHE
BENEFIT
GROUP
845.288.1665
לביקור
היום
יגיע אי"ה
לטובתאנהייב ביזן
קצרארבעט פון
ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
חדשים
15
באקומען
העלפן
וועט אייך
Info@theBenefitNY.com
פארן טענענט און
סוף,
על טהרת הקודש
בארה"ק
מוסדותיו
להתקשר:
First347.464.6436
!come First served
פארן לענדלארד
Rent
& Utilities
וישהה בעירנו עד יום ה' בערב

וואס טוה איך אז מיינע קינדער זאלן ח"ו נישט באקומען קיין דיסארדערס? ענעקזייעטי,OCD ,
דיפרעישאן ,לאו קאנדפידענס ועוד .און וויאזוי זעהט מען אויב זיי האבן שוין ח"ו עפעס?
האלט מיט די ריפלעי פון די "ושנת גאולי בא קאנפערענס" רופט 718.887.9311 :דריקט 1-1-53
בשורה טובה! שוין צוריק דא צו באקומען אין די געשעפטן

די נייע  CDאון '' USBקרית יואל מיט הרגש''

צו באשטעלן אויפן טעלעפאון רופטFree Shipping - Major Credit Cards Accepted 845.426.7875 :

Mega Men’s Shoe Clearance Sale
KJ SHOPPING CENTER - 845.783.1009

נא לעורר רחמי שמים מרובים עבור האשה מרת שינדל מירל בת דבורה רבקה
לרפו''ש הנמצא כעת בבית החולים במצב קשה והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים

ַ
קרעדיט-קארד
אייערע שרעקעדיגע
ביל'ס ,מיט ריזיגע צוגעקומענע
ּפראצענטן ,קענען גרינגערהייט ווערן
ָ
מסודר ,דורך .ByeByeAPR

מיר קענען
נידערן אייערע
אינטערעסט
ראטעס צו 0-6%

רופט:
855.606.3222

אסאך היימישע רעפרענסעס

נחמו
נחמו
עמי

אייערע פארקלעמטע קינדערלאזע
ברידער ווארטן אויף אייער טרייסט.
לאזט זיי נישט ווארטן מער
זיי האבן שוין גענוג לאנג געווארט!
דינסטאג  -מיטוואך ואתחנן
charidy.com/bonei | 718.540.5709

ווערט געזוכט א אינגערמאן צו דרייוון
פול טיים דא אין קרית יואל  -לכתחילה מיט CDL
גוטע בענעפיטן .רופט845.774.0310 :
ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

א קאר ליעס?

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

Securedleasetakeover@gmail.com

רופט היינטFor 0% APR credit • Debt consolidation 929-977-9070 :
צוליב די גרויסע נאכפראגע פונעם ציבור פון אויסער
די שטאט ,מיטצוהאלטן דעם געהויבענעם

שב״ק ואתחנן  -נחמו הבעל״ט
בצילא דמהימנותא של

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מסקולען
בעירנו המעטירה קרית יואל יצ"ו

מכניסי אורחים
הכניסו...

בקשתינו שטוחה צו אלע וועלכע האבן
פריוואטע "הכנסת אורחים" צימערן און דירות
אדער דירות צו פארדינגען אויף שבת נחמו
זאלן ביטע רופן די פאלגענדע נומער:

חצר הקודש סקולען 718.751.9744
וגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה

נאר איינער וואס איז גרייט פאר
יעדע איבערראשונג ,ווערט
קיינמאל נישט איבערראשט

אינספיראציע

דירות צו קויפן/פארקויפן

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

A private house outside kj in best neighborhood for sale!!! 845.637.9457

דירות צו דינגען/פארדינגען
צו פארדינגען א  4רום דירה אויף העיס קט .אויך א גרויסע פלאץ פאר א סטאר637.1343 - Best Realty .
צו פארדינגען א  5בעדרום פורנישד דירה אין עצי תמרים ,פאר שבת ,וואך ,חודש845.781.8629 .
געזוכט צו דינגען א  5 – 4אדער  6רום דירה אין עצי תמרים אדער אומגעגנט845.604.1836 .

אפיסעס
Many offices available in & outside KJ. 845.548.9080

קאמערציאל
36,000 sq ft 4 loading docks warehouse 40 min from KJ for sale for 2.6m. Or rent 8.50 sq ft. minor construction needed. 662.5929 leave msg
Looking to rent unfinished space in KJ. 917.541.9174

Nice office for rent for on Premishlan
Office on Karlsburg will be available as of Aug 1

MK Realty - 845.782.0205 x3
Rentals@mkrealtyusa.com

מיר סעטלען  /ווישן אפ אייערע קרעדיט קארד חובותheloc ,
מארטגעדזש ,ביזנעס ליין אוו קרעדיט closed ,באנק אקאונט.
אויך ענטפערן מיר  Court Sumensesרופט845.393.0707 :

זענט איר
אין חובות?
נייע טעכניק :איר שמועסט נאטורליך ,און איר FluenTalk
לערנט זיך אויס פראפעסיאנאלע ענגליש!
845.836.2355
Looking to hire a babysitter in a group setting 9:00-5:00
if interested please call: 845.774.0309

שערי
עזר:

צו מאכן א אפוינטמענט
רופט/טעקסט:

עצה והדרכה פאר עלטערן פון קינדער וואס מאטערן
זיך מיט אידישקייט .הרב אהרן גליק אב''ד קאמעניץ
געפינט זיך דא אין ק''י אויף די זומער וואכן.

קאמיוניקאציע
187

פארריכטן בייקס אן קערידזשעס
איך רוף וועגן מעסעדזש  165וועגן פארריכטן בייקס.
ס'איז דא איינער דא אין שטעטל וואס פארריכט בייקס,
קערידזשעס ,רעדער ,טובס ,אויפ'ן פלאץ שנעל און
ביליג.783-8056 .
188

קובץ על יד חזרה-סיסטעם
איך האב מיך לעצטנס איינגעשריבן אינעם געוואלדיגן
סיסטעם "קובץ על יד" וואו אסאך בחורים זענען מצליח
צו לערנען און איבער'חזר'ן און געדענקען .עס ארבעט אז
יעדע פאר חדשים חזר'ט מען איבער אויף אלע לימודים.
189

347.865.1966

אפענע ליניע צווישן תושבי העיר
גוט ,איך טו עס שוין א שיינע שטיק צייט ,מ'געדענקט
יעדע זאך וואס מ'לערנט און מען שפירט א מורא'דיגן
סיפוק.
190

קלארשטעלונג איבער זמנים אין
ביהמ"ד דברי יואל
איך האב געזען אז איינער האט געשריבן אז אין
ביהמ"ד דברי יואל שטעלט מען זיך שבת אינדערפרי
 ,10:10וויל איך קלארשטעלן אז ס'איז א טעות .זומער
שטעלט מען זיך הודו פונקטליך  10:00און ווינטער
שטעלט מען זיך  9:50פונקטליך.
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כוללי בוקר

ספר נפלא :קביעות עתים לתורה
מעסעדזש  176האט געפרעגט וועגן א כולל בוקר אין
וועגן מעסעדזש  168וואס זוכט א גוטע חזרה -די קארלין-געגנט .עס איז דא א כולל בוקר אין ביהמ"ד
סיסטעם .ס'איז דא א נייע וואונדערליכע ספר "קביעות דעעש אויף פארעסט ביי קארנער מאונטעין ראוד ,און
עתים לתורה  -פראקטיש גערעדט" ,ס'ארבעט מורא'דיג אויך אין ביהמ"ד בית ברוך.
שידוכים
Sponsored by: Bekurov
סערוויסעס
בשורה טובה! מיר וועלן ערלעדיגן פאר אייך  15חדשים אויסגעצאלט

845.351.0445
Free Rent
גלאבאל& Utilities
רענט & יוטילעטיס פאר בלויז 347.292.9092 - Limited Funds - $450

איבערצולאזן א מעסעדזש רופט | 845.751.1144 Ext 8 :אימעילCom@hayoimyoim.com :

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

79°

מיטוואך

57°

בייטאג :מערסטנס פארוואלקנט .רונדעס פון
טאנדער-שטורעמס דורכאויס'ן טאג .געוויסע
שטורעמס קענען זיין גאר העפטיג .העכסטע
טעמפעראטור ארום  79דעגרי .ביינאכט :מערסטנס
קלאר .נידריגסטע טעמפעראטור ארום  57דעגרי.

מיטוואך פ' ואתחנן

80°

דאנערשטאג

57°

בייטאג :טיילווייז זוניג .העכסטע
טעמפעראטור ארום  80דעגרי.
ביינאכט :מערסטנס קלאר .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  57דעגרי.

המספיק  /קאמפארט העלט זוכט א אינגערמאן
צו פארברענגען מיט א  7 – 8יעריג אינגל אין די
נאכמיטאג שעות ,קערעסטיר  /ישראל זופניק געגנט.
פאראינטערעסירטע רופט845.774.0249 :

Express
Benefits
Get your
Unemploiment
express

• האט איר  unemploimentאון איר האט פארגעסן צו פיילן וועכנטליך?
• ווילט איר נישט האבן די דאגה פון  unemploimentבמשך די זומער וואכן?

מיר וועלן פיילן פאר אייך וועכנטליך

רופט דעם עקספערט 845.502.3956

ארבעט געלעגנהייט
די ווילידזש טראנספארטאציע דעפארטמענט
זוכט יעצט אויפצונעמען נאך דרייווערס מיט
 CDLלייסענס פאר די 'דייעל עי באס' און
'ווילידזש באס' רוטס.

גוט באצאלט מיט גוטע בענעפיטן.
גוטע און רואיגע ארבעטס געלעגנהייט
פאר 'מיטל יעריגע' און 'רעטייערמענט'
יארגענג ,מיט  CDLלייסענס.
פול-טיים אדער פארט-טיים.

רופט צו אפלייען:

845.492.3283

SEND YOUR RESUME TO

APPLY@YFHIRING.COM

$55K
MONSEY, NY

ENTRY LEVEL
WAREHOUSE MANAGER

FIND YOUR
!RIGHT CAREER

ארבעט געלעגנהייטן
אינגערמאן וואס האט געטון אפאר יאר מיט בחורים ,זוכט א פאסטן פאר מגי''ש שו''מ וכדו' ,אויב ווייסט איר פון עפעס רופט662.9868 :
היימישע סקול אין ק’’י זוכט אן ענגלישע פרינציפל פאר עטליכע  .Gradesרופט  845.325.7408לאזט קלארע מעסעדזש מיט נאמען און הויז טעל .נומבער
געזוכט צו הייערן איינער וואס איז הענדי און קען זיך אויס און פלאמבינג און עלעקטריק646.322.5069 .
Multi secretary office in KJ has a full-time bookkeeping position available. Training provided. Please call: 244.0943 leave message
עס ווערט געזוכט א אינגערמאן צו דרייוון א טעגליכע ראוט א שעה צופרי און נאכמיטאג דא אין קרית יואל277.8080 .
ווערט געזוכט איינער צוזאמצונעמען פישקעס פון הייזער פאר א חשובע מוסד פאר גוט באצאלט 718.963.1992 .לאזט מעסעדזש
Office in Professional Square is looking for a full time secretary. For serious inquiries please call: 774.8790
א היימישע שחיטה אין אפסטעיט זוכט א בודק פאר א גאנצע טאג ,גרייט אויסצולערנען ,מ'פארט ארויס  7:15צופרי .רופט 845.275.3901 :ל.מ
Part-time sales manager position available. Experience in sales required. Please send resume jobs9096@gmail.com
עס ווערט געזוכט א מלמד פאר אינגערע כתה צו קומען צו פארן קיין סאוט פאלסבורג אן א באנגעלוי244.0571 .
We’re looking to hire an experienced Mechanic to troubleshoot & maintain electrical controls & mechanical
systems on machinery, 5-10 minutes from KJ. Please email resume to: hr@superiorpackgroup.com
געזוכט א פול טיים מענעדזשער פאר א מוסד .רופט641.8247 :
תפארת ציצית זוכט אחריות'דיגע אינגעלייט אדער בחורים מיט עקספירענס (געקניפט פאר קאמפאניס) צו קניפן ציצית718.871.2224 .
Now available a cashier position in Grand Food Market 845.782.6166 Ext 105
געזוכט א טויגליגער יונגערמאן צו טון סעילס אין די קאנסטראקשאן אינדורסטרי .אימעילJobssaleskj@gmail.com :
Seeking responsible, efficient girl for office near Monroe great working environment, willing to train, trans. provided 347.620.1603
פאפא קעמפ :ווערט געזוכט א מלמד פאר כיתה ו' פאר די צווייטע האלב זומער" ,מיט עסן" אן באנגעלאו .רופט718.963.4500 #2 Ext. 203 / 204 :
Grand Food Market is looking for a Girl in the Phone order department full time. 492.9696

ווערט געזוכט א דיסטריביוטער מענעדזשער
פארט טיים .רופט347.460.6131 :

Customer Service position available for Yingerman Great potential for the right candidate email: OfficeMonroe1@gmail.com
ווערט געזוכט אינגעלייט אדער בחורים יראי שמים צו קניפן ציצית אדער טליתים .גוט באצאלט .רופט347.349.4207 :
Multi-girl office seeking to hire for a full time position.
Confident phone skills a must. Please call: 845.414.8052
מפואר זוכט עקספיריענסד קניפערס צו קניפן ציצית דא אין געגנט (לכה"פ  200ציצית א וואך) 347.585.6705
געזוכט א אינגערמאן צו טון דעליוועריס צווישן ק''י  -מאנסי פאר א מעסענדזשער פירמע 204.8994 .לאזט מעסעדזש
געזוכט א מיידל  /ווייבל מיט קאמפיוטער און פאון סקילס .ביטע רופט 845.774.2615
Part-time sales manager position available. Experience in sales required. Please send resume jobs9096@gmail.com
מוסדות שערי חמלה זוכט א יונגערמאן מיט כשרונות צו חינוך מיוחד .פאראינטערסירטע רופט  845.782.7510 #246אויב קיין ענטפער ל.מ.
האט איר א נאן פראפיט ארג .וואס האט געמאכט  $250Kאין די לעצטע  12חדשים.
אדער א ביזנעס מיט 2019 Tax Return
איר קענט יעצט ווערן אפראוועד פאר א  500K Loanאפילו איר זענט שוין דיקליינד

אויב האט איר א ביזנעס מינ 3 .יאר אלט פערסנאל קרעדיט סקאר  740קענסט איר ווערן אפראווד פאר א ביזנעס ליין אוו קרעדיט rate is between - 4-6%

רופט שוין - 718.878.3522 :אדער טעקסט צו929.263.2552 :

זמנים

שיעורים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

4:30

5:42

8:46

10:11

10:35

תהלים
יומי

קאפיטל
כ"א

יסודי
התורה

קלאסיפיידס

קרי״ש (מג״א) תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

כתובות
דף טו.

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

1:03

1:46

6:03

8:24

9:36

שונה ס' תקמ"א
הלכות סעי' ד'

ויואל
משה

אות קע"ה
עד ד"ה
והסיבה

תורתך סנהדרין
שעשועי דף קח

USPS Stamps delivered to your door same day. 845.450.1115

צו פארקויפן א  2003 Chevy Impalaזייער גוטע קאנדישאן .רופט347.661.5007 :
לשם מצוה :אוועקצוגעבן א פרידזשידער ,אלטע סטייל ,גאנץ גוטע קאנדישאן .רופט845.783.0280 :
צו פארדינגען א ספרינטער ,פאר שעה אדער טאג ,אדער וויקענד ,נאר עקספריענסד דרייווער544.9004 .
צו פארקויפן א  2015טאיאטא סיענע  165K ,XLEהייוועי מייל ,גאר גוטע קאנדישאן845.458.1159 ,
אייער אינגל/בחור מוטשעט זיך מיט עברי? מיר קענען אים בעז''ה העלפן ,מיר נעמען באצאלט נאר נאכן זעהן רעזולטאטן 492.7177 .ל.מ
א עלטערע פארפאלק זוכט צו דינגען א קליינע דירה אין שטעטל ,פאר די קומענדיגע וואך צוויי845.325.9484 .
א ביהמ''ד אין קרית יואל זוכט א שערער .רופט845.421.1592 :
פארוואס זאלט איז זיך אראפשלעפן ביז'ן פאסט אפיס און ווארטן אין די ליין א שעה צו
קויפן סטעמפס ווען איר קענט עס באקומען האנט-דעליווערטEz Shopping - 248.9626 .
לשם מצוה :אוועקצוגעבן  2שיינע  39 Bed Spreadsאינטש .רופט845.783.0186 :
לשם מצוה :אפיס דעסקס אוועקצוגעבן .ביטע לאזט א מעסעדזש אויף845.237.2029 :
פארוואס גייט מיר שווער מיט פרנסה? תירוץ" ,מסך המבדיל" איז מעכב מיינע תפילות זאלן נישט נתקבל ווערן ,וואס איז די "עצה"  232.1049בדוק ומנוסה ,ס'דא א נדבן יעצט
ס'איז א שיינע וועטער היינט ,גוט געאייגנט זיך צו לערנען דרייוון ,מיר דרייוון מיט אייך אויף די שעה .רופט/טעקסט845.288.4488 :
שמות לגניזה – בהשגחת הגה''צ אב''ד באבוב מאנסי שליט''א For Pickup Call: 347.395.1374 -
מאכט אייער ביזנעס אויסקוקן מער פראפעשענאל מיט א פראפעשענאל פאון סיסטעם444.2942 .
Boat Rides on the Hudson River, close to KJ - 845.642.0362
זייער גוטע קאנדישאן 114,000 ,מייל ,זייער גוטע פרייז274.6217 .
צו פארקויפן א 2008 Hyundai Elantra
זוממער נייעס! די סווימינג פול פאר מענער (נישט פאר בחורים און קינדער) אויף ראצפערט איז שוין אפן א יעדע
נאכט פון  8:30ביז  ,10:30פרייז $10 :א מענטש ,פאר א מעמבער  ,$5פאר מער אינפארמאציע רופט603.2114 :
 5שעה קלאס מיטוואך עקב "רופט היינט" גאו-דרייוו 845.600.4444
 – Zoom Buildאלע ערליי קאנסטראקשען ארבעט ,ווי עקסטענשענ'ס ,אויפיקסן בוידעם'ס אד''ג 917.648.2587
מיר פיקסן אויף  Atticsבעיסמענטס ,Extentions ,גאר פראפעשענאל347.263.3187 - Very Reasonable Prices ,
Kitchen and Furniture repair. Call: 845.678.3298
פרייליכע נייעס! איר קענט באשטעלן א פולע 'סעודת ברית' דעליווערט צו אייער טיר גענצליך בחנם רופט210.6664 Ext 3 :
קיינער ברעכט זיך מער נישט די ציין צו שרייבן ענגלישע איינלאדענונגען אויף טעקסט .קאל-פרא ערמעגליכט אידיש!
Thecallpro.com | 888.604.2610 | Call Pro Text & Chat

Club Exchange: We buy all your miles and CC points, Call / Text: 732.806.0205 email: amexmiles@gmail.com same day payment
Call/Text: 845.376.6388
מיר פאררעכטן די  lockאון די דרייער פון Andersen Windows
אייער דרייער/געז רענדזש איז קאלט? וואש מאשין  /פרידזשעדער רינט?  - 243.0636 ,ETC.אברהם וואנחאצקער
 DIAפייבער ,פראנטיער  ,FIOSפראנטיער לענדליין -,SKYWIRE ,רופט845.492.9559 :
יאסל דער פלאמבער – פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן  -רופט347.831.6209 :
CASH your miles & points get your payment today, buying amex and united points. Call/Text PinPoints 845.219.1250 Email: info@pinpointmiles.com
פאר אלע הענדימען ארבעט רופט :נחמי' ניימאן  -נייע נומער 845.837.2897
MilesFlipper: We pay top $ for all your CC points/miles C: 888.660.6304 T: 917.765.2690 MilesFlipper@Gmail.com
עקספיריענסד ארענטליכע הענדימאן יענקי וויזעל .רופט845.682.8599 :
מיר דעליווערן  3מאל א טאג פון ק"י צו מאנסי און צוריק 845.533.2332 - 3 Hour delivery guaranteed or money back
Exceptional office position for a qualified secretary; motivated and eager to learn, well organized
and detail oriented, excellent communicator and team player. Job involves: handle efficiently
company records, process and follow financial transactions, reporting and analyzation. Computer
savvy and excel experience a plus. Great potential. 6059876@gmail.com / 845-605-9876
Treating:
• Ingrown Nails
• Diabetic Foot Care
• Corns
• Calluses
• All areas of Foot Care

Dr. Jay Bienenfeld

Podiatrist Foot Specialist - for adults & children
Coming To Elite Health Care
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For Appointment Tuesday or Thursday Please Call 718.599.0753

