קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

שני בשבת
מאנטאג פ' תרומה | כ"ט שבט תש"פ
f e b r u a r y 2 4 ‘ 2 0

845.662.6122

בס"ד

hayoim@gmail.com

•שמחת•אנ"ש•
•מודעות•
שיעורי•תורה•T o a d v
e r t i s e C a•l l : 8 4 5 . 7 5 1 . 1 1 4 4 | E m a i l : A d s @ h a y o i m y o i m . c o m | W e b : H a y o i m y o i m . c o m
•זמנים•
•קלאסיפיידס• •ועוד

שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים

Decאון באטעמ'ט
היימיש
מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבתשפילער
זינגער ~24 ‘18
תשע"ט #1436 •+
קויפט מען •ביי "מיללער" 845-542-8745 -
א שטריימעל

845.637.5489
קרית יואל  -היום יום  845.662.6122 :וויליאמסבורג  -גוט מארגן:אפרים
011.972.2581.0342
בערקאוויטש ~-מבשר ואומר:
  718.388.7744ירושלים

יעקב יוסף

• • • שידוכים • • •
ליפאנ"י
אייזיקאשר
אהרן
נ"י

ברוין

סוואליצעשע הי"ו
ב"ר הלל
מו"ה
הגה״צ אב״ד
שליט״א
קרית טאהש
(בלום)
פייוו-טאונס

הרה"ג אב"ד סוואליעווע
גראס הי"ו
וואלף ב"ר בנימין
אליעזר
גרין
מו"ה יוחנן
הי"ו (איליאוויטש) וומ"ס
גרין הי"ו
יוחנן
מו"ה
וויליאמסבורג
(גליק)
מאנסי
(מענדלאוויטש)
מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש הי"ו (רובינפעלד) מאנסי
מו"ה ישראל אהרן ב"ר משה יוסף מיטטעלמאן הי"ו
שליט"א מאנסי

אייזיק ליפא
יואל
נ"י
לייבוש
נ"ינ"י
לייבוש
ישי נ"י

הי"ו
יאקאב
אליעזר ב"ר ישראל
מו"ה יצחק
שליט״א
מזידיטשוב-וויזניץ
אדמו״ר
הגה״צ
מאנסי
(צלא)סיגעיט

הרה"צ אדמו"ר מבורשטין
הי"ו
טירנויער
ב"ר יצחק
שמעון
מו"ה מו"ה
משה ב״ר
שמעי׳
פנחספנחס
מו"ה
שווימערוומ"ס
מענדל הי"ו (פערלשטיין)
שווימער
שמעי' ב"ר מענדל
(פערלשטיין) וויליאמסבורג
(גליק)
מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו (קרויס) ק"י
מו"ה שלמה דוד ב"ר הערש לייב לעבאוויטש הי"ו

נ"י

מו"ה יחזקאל
נ"י
חייםנ"י
יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו ישי
פארק
(לאקס)
באראמאנסי
(רובינפעלד)
• • • חתונה • • •

חתונות
חתונות
שידוכים
שידוכים

שליט"א ב"פ

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

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

קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -
כינורהוט
באולם א
דוד

געזוכט אכסני'ס פאר "שבת פרשת וארא" אין די געגנט פון אולם עקשטיין ,ביטע רופט דאווידאוויטש845.248.4755 :

הי"ו
מו"ה חיים צדוק אייכנשטייןהי"ו
מו"ה
פארגעסן
נישט
(בוקסבוים) מאנסי

פנחס ישעי' וויינשטאק

היינט נאכט
קומט פאר די

שמעון גאלד
קארנבליהי"ו
הי"ו
פסחחיים
מו"ה מו"ה
(פערלשטיין) קרית יואל

יושענ"ינ"י
החתן
מענדל

כינור
באולם
דוד"בלייבן א איד"
אווענט
טיי
דוד
באולם כינור

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

וואכנאכט
שידוכים
גענצליך פרייע פרישטאג
פארברענגען ביי א
קומט
באולם פרדס צבי  -וומס"ב

מו"ה יואל משולם הירש הי"ו
(דייטש) וויליאמסבורג

אברהם מענדל משה נ"י

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

אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע אינפארמאציע איבער
בן מו"ה שלום יוסף הי"ו
מו"ה ברוך דוד סאמעט הי"ו
CommerCial
ProPerties
From
an
owners and Bank’s PersPeCtive
הגדול
בביהמ"ד
אי"ה
יתקיים
"קרויס" 845-875-2103 -
מען ביי
קויפט
הוט
באשת חיל  -הברית מילה א

תנאים
שידוכים

חתן הרב שלום וועבערמאן שליט"א

געברענגט דורךFM Capital :

היום יום שמחה! אלע שמחות אויף איין פלאץ! צו מעלדן אייער שמחה רופט845.751.1144 :
פון קרן ויואל משה  10:00צופרי
הי"ו Decemberאין זאל
אייזדארפער25
דינסטאג שמות
מו"ה דן ישעי׳
אליעזר שבתי נ"י

הגה״צ אברהם ישעי׳ אלישיב הי"ו
(קאניעווסקי) קרית יואל

(גרינבוים) בארא פארק
מאנטאג איז די לעצטע געלעגענהייט צו באשטעלן
היינט
845.377.3638
רופט:
אדער
בעניפטען! פסח
בעפאר
דעליווערט
האבן
 Customצו
די Palliser Sofas
שמחה רופט845-662-6122 :
אסאך אייער
וועט מעלדן
פלאץ! צו
אויף איין
היום יום שמחה! אלע אשמחות
וואס איר
פראגראם

Fmcapitalseminar@gmail.com
רעזיווערט
היינט:משה
קרן ויואל
פלעצער זענען באגרעניצט באולם

ILLIAMSBURG: 40 PENN ST, 718 624.3400
MONROE: 252 ACRES
RD, 845.492.5500
WILLIAMSBURG: 40 PENN ST, 718 624.3400
MONROE: 252 ACRES RD, 845.492.5500

בעזהשי"תצאלן טעקס און נאך שיין פארדינען דערויף?  IRAאיז אייער ענטפער!
ווילסטו זיך שפארן צו
רופט:הרבני הנגיד הרה"ח
וויאזוי? ידידנו
האכסניא בבית
פארוועם? פארווען? ווי?
פארוואס?
השם
ברוך הבא בשם
וואלף אפענהיים הי"ו
הר"ר משה
יצ"ו for more
info about
IRA 845.738.1100
3,4,7,67#
TRIANGLE
855.399.2223
Info@thirdpartyadvice.com
קרית יואל
להודיע לכל תושבי
הננו

הערליכע מגילות

יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת
געעגנהייט!
זעטענע
על טהרת הקודש
מוסדותיו בארה"ק

שענסטע

ङ ङבארङמיםङחייםङ2ङכרכים ङ ङאורङהמאירङ2ङכרכים
ङ ङמאורङושמשङ2ङכרכים
ङ ङמסילתङישרים
להתקשר:
ङ ङארחותङצדיקים
איר קענט יעצט באקומען די פאלגענדע ספרים ङ ङדגלङמחנהङאפרים
וישהה בעירנו עד יום ङה' ङבערב
ङ ङעבודתङישראל
אוהבङישראל
ङ ङמהרש"אङהארוךङחוליןङנדה ङ ङמשניותङמועד
ङ ङמהר"םङשיקङמצותङ2ङכרכים ङ ङגבורותङשמונים
באשיינט אייער אוצר הספרים ,בית מדרש ,ישיבה

845

בהנהלת הר”ר שלמה לאנדא שליט”א

296 Forest rd.

אשר כ"ק מרן אדמו"ר
פניםקרויס
קומט באצייטנס צו יואל
תתקיים662-
מסיבת קבלת סופר סת”ם
אויסוועלן א מגילה
מקרעטשניף שליט"א
בבית7 Siget
היום Ct.
אי"ה
לויט אייער גע
שמאק
היימישע
האכסניא8093
אויסוואל
פרייזן -
ספעשל
#201
רייכעתובב"א
ירושלים
בעיה"ק
סופרים הדרתו
ישראל
פון על
בשעה  9:00בערב אי"ה

Regular Price $300

$199יכולים
וקבלת קהל
 ङ ङליתר
דבריङדודङ2ङכרכים
NOW ONLY
פרטים מתנה
ङ ङמאורङעיניםङ

פון די וועלט בארימטע הוצאת מאירות

347.464.6436

!Including Delivery WOW
סעילङאיזङביזङז'ङאדר

718.633.5067

mail@meirospublishing.com

הרה"ח ר' שמואל ארי' עקשטיין שליט"א
בעמח"ס ויאמר שמואל  -יסודות לחינוך להורים ומחנכים
מומחה גדול

• ארויסברענגען נאטורן און כשרונות
• סגולות מקובל פון צדיקי אמת
• מבטל זיין עין הרע ,הקפדות וכו'

• בחכמת הפרצוף
• חכמת הכתב
• תורת הנפש

וועט אויפנעמען היינט מאנטאג דא אין ק"י ,פאר אפוינטמענט רופט היינט845.248.7152 :

בעזהשי"ת

מא דהילולא הר
יואלימלך זצללה"הה"ק
ז
י ר'
כ"א אדר יע
רב
וכ"

י

ליזענסק
נסיעות
יום ג פ' ויק"פ תש"פ

lizensk@mainsttravel.com
www.mainsttravel.com/lizenskהדעת
א נסיעה מיט יישוב
845-678-1411

נסיעה ליום א נסיעה ליום ב'
ארויס :זונטאג
צוריק :דינסטאג
אדער מיטוואך

ארויס :מאנטאג
צוריק :מיטוואך

געלעגנהייט אויך צו מתפלל זיין בע"ה אין:
■ קראקא ■ ראדאמסק ■ ראדאשיץ ■ לאנצוט ■ רימאנוב
■ דינוב ■ צאנז ■ איהעל ■ קערעסטיר ■ קאלוב

קורצע און באקוועמע נסיעות

וואו דו ביזט איז א רעזולטאט פון ווער
דו ביזט .אבער וואו דו גייסט ווענד
זיך אין וואס דו וועלסט אויס צו זיין.

אינספיראציע

דירות צו פארדינגען

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

פורנישט :צו פארדינגען א דירה אויף זענטא ,רופט845.662.3727 :
פורנישט :צו פארדינגען א  4רום פורנישט דירה אויף  12לעמבערג'4 ,טע פלאר ,רופט845.783.3918 :

אפיסעס
ניי איבערגעמאכטע אפיסעס אין די ביזנעס סענטער געגנט Luxury kitchen ,אפשען'ס מיט 845.248.3196 - Hi-Speed Internet

קאמערציאל
געזוכט צו דינגען א פלאץ פאר א שטילע סטאר .רופט845.662.2024 :
Newark NJ for sale, 180k warehouse, 9.67 acre. please call: 646.85.9531
ווערהויז/אפיסעס/ריטעיל /פאר אלע  Commercial Real Estateרופט :י.ש .מארקאוויטש 845.395.6512 -
Bsmnt in town w/high speed internet for business/office/storage. 1500 sf $975/month. 8 ft. few steps down 845.378.1008

א קלאסיפייד אין "היום יום" ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן! רופט845.751.1144 :

Rentals

19 Merriewold ln S Blooming Grove
פריש איבערגעבויעט  7רומיגע
הויז 4 ,בעדרומס 3 ,ביה"כ ,גרויסע
קאך & דיינינג רום ,פריוואטע
בעקיארד .רענט$2300

NEW
NEW
57 First Ave, Highland Mills 13 Hawthorne Dr, Blooming Grove
11 Lee Ave, Blooming Grove
RENTAL
RENTAL
גרויסע לופטיגע פריוואטע הויז ,הערליכע  3בעדרום 2 ,ביה"כ,
לופטיגע  4בעדרום הויז פריוואטע
פריוואטע הויז אין די עירוב
בעקיארד ,גוטע שכנים ,שטילע גאס מיט
גרויסע קאך און דיינונג רום5 ,
און וואלקינג דיסטענס פון
אפציע אז לענדלארד וועט איבערפרישן
בעדרום 3 ,ביה"כ ,נאנט צו בתי
ק"י .רענט$2000
לויט דעם טענענט'ס געשמאק .רענט  $1900מדרשים ,גוטע שכנים 2438 .סק"פ

רופט :הערשי לעווי

845-662-5111

בס"ד

 4רום :לעמבערג/ויואל משה/טאלטשווע.
 5רום :פארעסט/פראג/קראלי.
געציילטע דירות פארבליבן אין  101פארעסט רד.

א גוטע

 5רום :איהעל/סאטמאר/ישראל זופניק.
 6רום :לעמבערג (גרייט צו מופן).
 7רום :איהעל/ישראל זופניק/עצי תמרים.
 8רום :זופניק/קארלסבורג/דינוב/פראג/ליזענסק.

Sale

Rent

?Yonkers, Mt Vernon, Property Management. Do you own a multi-family building
We'll Manage Your Property - So YOU Don't Have To. Our 10+ years experience in
the area will always Guarantee best results. Call for more info: 347.460.5568

מיט גרויס צופרידנהייט טוען מיר
מעלדן אז דורכאויס די ווינטער
חדשים וועט די זשענעראל און
פידיעטריק דעפארטמענטס אי"ה זיין

וואך

שלומי פריעדמאן

845.208.2870

טוי
סק ש אין
עד
שועל

דורך אונזערע פול-
טיים דאקטוירים

פאר אפוינטמענט
ביטע רופט
מוצש"ק פון 7:30

פאר לייכטע און
קורצע וויזיטס
ספעציעל פאר
אונזערע פאציענטן

מוצש"ק

ש אין
טוי שועל
סקעד

פון  8:00ביז 11:30

צייטווייליג ביז'ן
עפענונג פונעם
"עקיוט פעמילי קעיר
דעפארטמענט"
אלע פאציענטן
וועלן געזען ווערן
אינעם פידיעטריק
דעפארטמענט
מיר קוקן ארויס אויף אייער צופרידנהייט

הנהלת עזרת חולים

וועכנטליכע
שידוכים
וועטער

אנאליז

זיין אן אנגייענדע לייכטע רעגן .דינסטאג און מיטוואך זענען
די טעמפעראטורן נאך אלץ אין די הויכע פערציגער.
די שאוערס וועלן זיך ענדיגן דאנערשטאג אינדערפרי ,און
עס קען מעגליך זיין א קורצע שניי-שאוער דאנערשטאג
צופרי ,בשעת די טעמפעראטורן הייבן אן צו פאלן.
אנגעהויבן פון דאנערשטאג מיטאג וועט ווערן טרוקן און די
טעמפעראטורן וועלן ממשיך זיין צו פאלן .פרייטאג און שבת
וועט זיין היפש קאלט ,ארום דרייסיג דעגרי בייטאג און ארום
צוואנציג ביינאכט.

א שפור פון פרילינג האט זיך געשפירט נעכטן זונטאג און איז
ערווארטעט אנצוהאלטן פאר היינט מאנטאג ,מיט א שיינעם
זון און טעמפעראטורן העכער פופציג דעגרי .דורכאויס היינט
בייטאג וועלן זיך די וואלקענעס צוביסלעך פארמערן ,און עס
קען אויך ווערן אביסל מער ווינטיג.
א נידריגע פרעשור סיסטעם וועט הויערן אין די געגנט פון
מאנטאג נאכט ביז דאנערשטאג אינדערפרי ,און קען ברענגען
רעגן און רעגן-שאוערס פון צייט צו צייט .דינסטאג במשכ'ן
טאג און ביינאכט איז ערווארטעט רעגן-שאוערס דא און
דארט ,און אזוי אויך מיטוואך בייטאג און ביינאכט וואס קען

מאנטאג

בייטאג :טיילווייז
פארוואלקנט .העכסטע
טעמפעראטור ארום 56
דעגרי.
ביינאכט :פארוואלקנט.
נידריגסטע טעמפעראטור
ארום  36דעגרי.

מיטוואך

דינסטאג

בייטאג :פארוואלקנט
און רעגנדיג .העכסטע
טעמפעראטור ארום
 45דעגרי .ביינאכט:
פארוואלקנט און רעגן.
נידריגסטע טעמפעראטור
ארום  37דעגרי.

בייטאג :פארוואלקנט און
רעגן-שאוערס פון צייט צו
צייט .העכסטע טעמפעראטור
ארום  51דעגרי .ביינאכט:
פארוואלקנט און רעגן-
שאוערס פון צייט צו צייט.
נידריגסטע טעמפעראטור
ארום  38דעגרי.

פרייטאג

פרשת תרומה

שבת

בייטאג :טיילווייז
פארוואלקנט .קילער.
העכסטע טעמפעראטור
ארום  33דעגרי .ביינאכט:
טיילווייז פארוואלקנט.
נידריגסטע טעמפעראטור
ארום  20דעגרי.

דאנערשטאג

בייטאג :מערסטנס
פארוואלקנט .א קליינע שאנס
פאר א שניי-שאוער צופרי.
העכסטע טעמפעראטור
ארום  40דעגרי .ביינאכט:
טיילווייז פארוואלקנט.
נידריגסטע טעמפעראטור
ארום  24דעגרי.

זונטאג

בייטאג :מערסטנס זוניג.
העכסטע טעמפעראטור
ארום  32דעגרי.
ביינאכט :קלאר.
נידריגסטע טעמפעראטור
ארום  16דעגרי.

בייטאג :טיילווייז
פארוואלקנט .העכסטע
טעמפעראטור ארום
 32דעגרי .ביינאכט:
מערסטנס קלאר.
נידריגסטע טעמפעראטור
ארום  17דעגרי.

)845-774-SHIP (7447) 845-774-SHIP (7447
6 VAN BUREN
845-774-SHIP (7447) 6 VAN BUREN
6 VAN BUREN
)845-774-SHIP (7447
6 VAN BUREN
איבערגעבן/איבערנעמען )For A Secure And Smooth Transition 845-774-SHIP (7447
ווילט איר
6 VAN BUREN

א קאר ליעס?

718.819.5422

Securedleasetakeover@gmail.com

מ'קען זיך נישט פארשטעלן וואספארא מלכות'דיגער שבת החיים ס'ווערט צוגעשטעלט די וואך שבת תרומה אין רעדיסאן,
אנגעפילטער פראגראם פון פרייטאג ,ביז זונטאג  ,4:00געאייגנט קאפל/מאן/פרוי ,האטעל צוגעגעבן נאך רומס פאר'ן שבת,
היינט איז די דעדליין צו באקומען  30-60% Offאויב מ'האט קאמפיוטער צוטריט ,האטליין 718.887.9311 :אפיס845.328.0960 :

הערליכע טעגליכע  10מינוט
שיעור אין קיצור שולחן ערוך

רופט:

845.595.4600

צו באקומען אויף אימעל שיקט:

פארגעלערנט דורכ'ן דיין הרה"ג ר' דוד יצחק ווערצבערגער שליט"א

info@Halucha.org

נתנדב לע"נ
ר' דוב בן ר'
יהושע הלוי
ווערצבערגער
ע"ה

א זומער קעמפ אין א געשמאקע אטמאספער
באגלייט מיט א היימישע פראפעסינאלע
סטעף מיט יארן עקספיריענס
געשמאקע לימודים
טריפס און שאו'ס
Personal life care
Skill oriented activities

פאר אינפארמאציע און רעגיסטראציע

P: 718-704-0687 F: 718-305-8350
E: Registration@campyomam.org

דהילולא
יומא
שידוכים

•
•
•
•

געאייגענט פאר די יארגאנג  12-18וואס זענען
 Eligibleפאר OPWDD

יום :כ"ט שבט

אייערע שליחים פאר סיום משניות,
פעולות וזכותים לעילו נשמת ,מנין
לעת הצורך ,רופט718.925.2255 :

הרה"ק רבי חנני' יו"ט ב"ר יקותיאל יהודה זי"ע

בעל קדושת יום טוב

זכותו יגן עלינו

נולד :ו' ניסן תקצ"ו
מקום לידה :סטראפקוב
אביו :רבי יקותיאל יהודה מסיגוט
בעל "ייטב לב" ,בן רבי אלעזר
ניסן מדראהביטש ,בן רבי משה
טייטלבוים מאוהעל בעל "ישמח
משה" זי"ע
אמו :רחל בת רבי משה דוד
אשכנזי אב"ד טאלטשאווא ,בעל
"באר שבע" ו"תולדות אדם"
זוגתו\חותנו :בזו"ר :בת רבי
מנשה רובין מראפשיץ בן רבי

אשר ישעי' ,וחתן רבי נפתלי צבי
מראפשיץ; בזו"ש :חנה בת דודו
רבי יואל אשכנזי אב"ד זלאטשוב
בן רבי משה דוד מטאלטשאווא
בניו :מזו"ש :רבי חיים צבי מסיגוט
בעל "עצי חיים"; רבינו יואל
מסאטמאר זי"ע
בנותיו\חתניו :הרבנית העסא
בזו"ר אשת רבי אלעזר ניסן
טייטלבוים בן רבי משה יוסף
מאוהעל בן הייטב לב ובזו"ש אשת
רבי חיים מאיר יחיאל מראזנוב בן
רבי ישראל ממעליץ; הרבנית

אסתר אשת רבי חנוך העניך מייער
מקערצקי; הרבנית שרה בזו"ר
אשת רבי שלום מפיעקלא ,ובזו"ש
אשת רבי דוד מבאקאוויסקי
רבותיו :אביו בעל ייטב לב; בעל
דברי חיים מצאנז זי"ע
על כסא מלכותו :טעטש; סיגוט
מחבר ספר :קדושת יום טוב על
התורה ועל המועדים
נסתלק לגנזי מרומים :תרס"ד
מקום מנוחת כבודו :בעיר סיגוט,
ראמעניע

זמנים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

5:27

6:39

8:48

9:55

10:19

יסודי
התורה

שיעורים

קלאסיפיידס

קרי״ש (מג״א) תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

חגיגה
דף ו:

תורתך
שעשועי

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

12:10

12:44

4:06

5:41

6:53

בבא מציעא
דף צ

ויואל
משה

עד אות ע"ח
ד"ה שוב ראיתי

/Archesשיך באצאלט דורך  Fidelisרופט פאר אפוינטמענט845.537.7224 .

א  BEGINNER FULL-STACK WEB-DEVELOPERזוכט א דזשאב ,קען ארבעטן פון אייגענע אפיס845.579.2059 .

צו פארקויפן א  dresserאון א  armorאין גוטע קאנדישאן פאר גוטע פרייז ,דארף ווערן אויפגעפיקט631.778.5177 .

 AMAZON SELLERSאד"ג – האט מען פארשפארט אייער אקאונט? האט איר רעטוירנס? רופט די 718.701.0121 :eBay Trader
זוכט איר פטור צו ווערן פון אייער אלטע קאר שנעל? איך קויף קאר'ס ביז  2012נאר מיט פראבלעמען רופט 845.661.1109
מיר קלינען אייער  credit reportאון הייבן אייער  scoreאין בלויז  3–2חדשים .רופט347.300.7648 :
Do you need to run a Ethernet cable? Call the expert: 845.244.0966 reliablenetworkinc@gmail.com
מיר קויפן גאלד און זילבער העפליכע סערוויס ,באצאלט אויפן פלאץ .רופט845.783.3747/718.781.4080 :
ALLEDE-SPOT LIGHTS & INSTALLATION - FREE ESTIMATE 917.418.6474
Reflexology ~ Boost your health with an amazing foot massage ~ 845.662.7780
יאסל דער פלאמבער – פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן  -רופט347.831.6209 :
CASH your points same-day payment Call/Text: PinPoints 845.219.1250
פאר אלע אייערע הענדי ארבעט רופט דעם עקספריענס הענדי-מאן .יואל זאב שווארץ845.248.3585 .
פאר אלע הענדימען ארבעט  -רופט נחמי' ניימאן 845.662.4179 -
For all your Sheetrock repair needs please call: THE WALL PATCHER 845.248.2818
פאר אלע הענדימען ארבעט ,רופט :אברהם פיש 845.776.0779 -
Buying Amex & United Call/Text: 845.356.4537 Email: Info@milesaheadus.com
מיר דעליווערן  3מאל א טאג פון ק"י צו מאנסי און צוריק 845.533.2332 - 3 Hour delivery guaranteed or money back
שנעל מעסענדזשער  -סעים דעי דעליווערי מאנרא מאנסי ברוקלין  -רופט845.782.1010 :
MilesFlipper: We pay top $ for all your CC points/miles C: 888.660.6304 T: 917.765.2690 MilesFlipper@Gmail.com

בעלי שמחה האבן הנאה פון די משפחה'ס קאל-פרא אקאונט .אויפאיינמאל
לאדענען אלע בני המשפחה !thecallpro.com - 888.604.2610 | CallPro
 Club Exchange: We buy all your miles and CC points, Call / Text: 732.806.0205 email: amexmiles@gmail.com same day payment

ארבעט געלעגנהייטן
געזוכט א יונגערמאן מיט א קאר צו דעליווערן דא אין שטעטל צווישן פורים און פסח ,רופט845.459.5791 :
מאטטי'ס קאר סערוויס יעצט אפענינגס פאר לאקעל און לאנג דיסטענס דרייווערס פאר גוט באצאלט845.783.3401 X250 .
A company in upstate NY with a successful ecommerce is looking to hire someone to manage and build the online business.
2+ years in ecommerce is required; 6 figure pay for the right person. Email resume to: newposition102@gmail.com
א אפיס אין  Town of monroeזוכט א מיידל פאר פול טיים ,דארף האבן אפיס עקספיריענס845.248.8933 .
Great full time female position available for immediate higher. Prior office
experience a must! Kindly email detailed information to sales@checkomatic.com.
א טעגליכע בליק אינעם "היום יום" וועט אייך אינפארמירן מיט אלע וויכטיגע אפדעיטס\שמחות וואס איז אייך נוגע

איך האב ב"ה צייט!
...זייט איך האב מיר איינגעשריבן אין בשעה האט זיך מיין גאנצע
טאג געטוישט .כ'האב א געשמאקע שיעור פאר'ן דאווענען ,איך
האב צייט צו דאווענען במתינות ,כ'קום אן אין ארבייט צייטליך און
מיין טאג איז אסאך לענגער און רואיגער...
(א צעפרידענע בשעה מעמבער)

929.312.4800 - Wake Up Solution

מעמד התעוררת רחמים
תשובה – תפילה  -צדקה
הננו להודיע שבעזהשי"ת נסדר עוד הפעם מנין לאמירת

תהלים ג' פעמים בלי הפסק
= המסוגל לדבר ישועה ורחמים כמובא בספה"ק =

היום

ביום ב' פרשת תרומה
ער"ח אדר הבעל"ט

בביהמ"ד תפלה למשה  11 -ווען ביורען דר.
 -לאלו שלא יוכלו להשתתף כל היום ,נכון להשתתף לכה"פ פעם א' -

סדר המעמד:
בשעה  11יתחילו אמירת תהלים.
בשעה  1:10יתחילו פעם ב'.
בשעה  3:20יתחילו פעם ג'.
בשעה  5:30יום כיפור קטן.
ואחר כך תפילת מנחה וקריאת
ויחל והתרת נדרים
לאלו שלא יוכלו להשתתף
כל היום ,נכון להשתתף
לכה"פ פעם א'

