זעהט די שידוכים און שמחות אין די "היום יום ביילאגע"
 -אין צענטער פונעם היינטיגן אויסגאבע -

קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

רביעי בשבת
מיטוואך טהרה | ב' אייר תשפ"א
A P R I L 1 4 ‘ 2 1

845.662.6122

בס"ד

hayoim@gmail.com

1
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לעומר
ושלשה ימים
שידוכיםיום שהם שני שבועות
היום שבעה עשר
Dec 24 ‘18
מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט #1436

ספירת העומר

שידוכים
שידוכים
פרויען שדכנים פאנעל
שאלות און תשובות

תפארת שבתפארת

•
קויפט מען •ביי "מיללער" 845-542-8745 -
א שטריימעל

אי"ה היינט מיטוואך
 9:30אווענט
לאקס |• •לעיקוואוד
די פאנעל נעמט אריין :מרת .ל• .
712.832.5700
שידוכים • • • רופט:
הגה״צ אדמו״ר מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א
הגה״צ אב״ד סוואליצעשע שליט״א
קרית יואל  -היום יום  845.662.6122 :וויליאמסבורג  -גוט מארגן  718.388.7744 :ירושלים  -מבשר ואומר011.972.2581.0342 :

מאנסימ .טעסלער | וומס"ב
שליט"אמרת.
סוואליעוועב"פ
אב"דמ .שענבלום |
מרת.
פייוו-טאונס
הרה"ג

אייזיק ליפא נ"י

אייזיק ליפא
נ"י
לייבושנ"י
לייבוש
ישי נ"י

פין 5374233 #

סיגעיט
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א ב"פ

נ"י

שווימער
שמעי׳
פנחספנחס
גרין
האטיוחנן
שמעי'
יוחנן
קענט
שווימעראיר
נישט?
נוצט
גריןא ביזנעס קארפארעישען וואס איר
איר
יוסף פאלאטשעק
אלימלך
יאקאבאוויטש
יחזקאל
845.275.0086
רופט:
שיינע סכום.
פאר א
פארקויפן
יעצט
אלימלך יוסף פאלאטשעק
יאקאבאוויטש
יואל
עסיחזקאל
ישי
מו"ה
מו"ה
)מענדלאוויטש( מאנסי

הי"ו (איליאוויטש) וומ"ס
הי"ו

מו"ה

ב"ר מרדכי

מו"ה
)רובינפעלד( מאנסי

הי"ו (רובינפעלד) מאנסי

הי"ו

מו"ה מו"ה
מו"ה

הי"ו
ב"ר מענדל ב״ר מענדל הי"ו (פערלשטיין) וומ"ס
)פערלשטיין( וויליאמסבורג
הי"ו (קרויס) ק"י

מו"ה

נ"י

הי"ו
)קרויס( קרית יואל

• • • חתונה • • •

ביזנעסהי"וטעקס
געפיילט א
מו"ה איר
אויב -האט
זענט איר געווארן  Declinedפאר די  EIDLלאון?
פייערשטיין
יוסף שלמה
מו"ה אהרן דוד רובינשטיין הי"ו  -החתן איתמר טובי' נ"י
אפראווד ביז
ווערן
העלפן
אייך
מיר
קענען
עסטעיט) אין יאר ,2019
רעטוירן (נישט ריעל
קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -
כינורהוט
באולם א
חתונות
שידוכים
718.564.6223
דודווערן אפראווד רופט:
צענדליגער
שוין געהאלפן
האבן
 ,$500,000מיר
געזוכט אכסני'ס פאר "שבת פרשת וארא" אין די געגנט פון אולם עקשטיין ,ביטע רופט דאווידאוויטש845.248.4755 :

מוסד
שמעוןפאר די
הכנסה גייט
'קערעסטיער זי"ע ג' אייר וואס
יארצייט סעודה פון רבי ישעי' מ
צדוקזיין פאר די
חיים מנדב
מו"העס וויל
ווער
מו"הדיפסח
גאלד הי"ו
אייכנשטיין הי"ו
מענדל נ"י
נישט
איןקרית יואל
)פערלשטיין(
שידוכים איז
פארגעסןפון די סעודה וואס עס איז מסוגל פאר שידוכים און אנדערע ישועות (עטליכע ישועות
מאנסיחלקים
)בוקסבוים(אדער
"רב להושיע"
נאכט
היינט
כינור דוד
845.629.3021
יצחק יושע
מו"ה
פוןזאל
מסיבה)
באולםפאר די
זיין
דורךר'מנדב
געווען איןאיןקרית
פאר
אין די לעצטע
קארנבלי -רוזין רד.
ביינאכט 4 -
12:00
רופןביז
6:00
וויינבערג -
משה
יואל פון
שטוב
יארדי
פאר
קומט
מו"ה אליעזר ברוך שטיינפעלד הי"ו
מו"ה יואל משולם הירש הי"ו
אברהם מענדל משה נ"י

טיי אווענט "בלייבן א איד"

)גאלדבערגער( קרית יואל
)דייטש( וויליאמסבורג
Now
available
UNLIMITED
HOTSPOT
PLAN
for
 SPRINTפרישטאג
גענצליך פרייע
פארברענגען ביי א
קומט
באולם פרדס צבי  -וומס"ב
אינפארמאציע איבער
הערן גאר רייכע
201.523.4310וועט איר
אין איינעם
$60/monthly
1 year contract
call/text:

תנאים
שידוכים

CommerCial
ProPerties From an owners and Bank’s PersPeCtive
א הוט קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -
געברענגט דורךFM Capital :

פרנסה קלה

ונקיה

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

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

אייגענע שעות
אייער
אדערגאר שיין
פארדינט
845.377.3638
רופט:

געשמאקע סביבה

We're
יוםnow
offering
שמחה רופט845-662-6122 :
אסאך אייער
וועט מעלדן
פלאץ! צו
אויף איין
אלע אשמחות
שמחה!
היום
בעניפטען!
וואס איר
פראגראם
a sign up bonus of

$850
ברוך הבא בשם השם
בעזהשי"ת

זייט אויך פון אונזער פולע צופרידענע דרייווערס
האכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

Call:משה וואלף אפענהיים הי"ו
 845.783.3400הר"ר
1קרית יואל יצ"ו
תושבי
הננו להודיע לכל
#250

אשר כ"ק מרן אדמו"ר
מקרעטשניף שליט"א

על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"א

בס"ד

דער קלענסט ע ר נ

א וואך

תי

נה = ד ע ר ג

וישהה בעירנו עד יום ה' בערב

רע

ס

$5

ט ע ר ביישטייערונג

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

ג' אייר
עמבערשיפ
מ
דרייוו

ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
להתקשר347.464.6436 :

און וואס טוסטו?
איך ווער היינט
א מעמבער
אין עזר למזון!

מיט בלויז  $5א וואך קענסטו דירעקט זעטיגן דיין
חבר  -שכן  -קרוב .די געלט ווערט אריינגעשטעלט
אינעם נויטבאדערפטיגן גראסערי קאנטע אים צו
ערמעגליכן צו זעטיגן זיין פאמיליע מידי שבת בשבתו.

איך טוה ...עס היינט לע”נ
הרה”ק רבי ישעי’ ב”ר משה זי”ע
זענט איר שוין א מעמבער?
ווערט יעצט א מעמבער אין נאך א געשעפט ווי איר קויפט איין

רופט אדער

טעקסט

718.852.3500

וויליאמסבורג .בארא פאר ק .קרי ת יואל .מאנסי .מאנטרעאל .ד זערסי סיטי.

296 Forest rd.

מסיבת קבלת פנים תתקיים
אי"ה היום בבית האכסניא
בשעה  9:00בערב אי"ה

מיר זענען ב"ה געהאלפן געווארן מיט מנדב זיין א סיום
הש"ס משניות מיט א סעודת סיום ביי די משניות כולל
לע"נ רבי ישעיל'ע קרעסטיר זי"ע
פטור געווארן פון  IRSאון א שידוך פאר מיין יודל
געפארן אן קיין passport
גיגעבן א נאמען ישעי' ,נאך אסאך יארן ווארטן
א שידוך פאר מיין בחור 26
ניצול געווארן פון תפיסה דורך  IRSמיט קנס 650,000$
געראטעוועט פון  LABOR DEPARTMENTקנס 138,000$
באקימען די גאנצע געלד פון די Insurance Company
 2שידוכים במשך  3חדשים בליעה"ר
גיבעטן אויף א שידוך ,און געהאלפן געווארן אויך מיט א פדיון הבן

מרת כ"ץ 718-797-3871
שמעון דושינסקי 054-849-2818
יחזקאל פרייליך 053-312-3245
חנוך פרידמאן 052-769-7840
שלמה גרינוואלד 718-303-2585
אליעזר טייטלבוים 718-256-1200
משה עקשטיין 845-774-1283

SPRINKLES ICE CREAM 5508 18 AVE.

אליהו גרינפעלד 917-648-8840

מען קען נאך מנדב זיין א סיום הש"ס משניות
מיט א סעודת סיום אויף די יארצייט

פאר בלויז  18$לחודש
א מנין פון די משניות כולל וועלן אי"ה זאגן פאר אייך תהלים
ביים ציון און קרעסטיר
 LIVEאון באשטעלן א סיום 845-414-2000
MISHNAYOSKOLEL.COM

dartmedia.us

זייט אייך מקשר
בנשמת הצדיק
היינט נאכט ביים

עציעלע
ספ פעק
צונלעמען
אהייפמאר די
משפחה

א
גייסטרייכע
פראגראם
ערווארט
אייך

קערעסטירער יארצייט סעודה

היינט נאכט קרן ויואל משה
sponsored by:

אינספיראציע
דירות צו פארקויפן

יעדער איז ספעציעל
אין זיין ספעציעלע וועג.
פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

קויף ,פארקויף ,אדער רענט דיין נעקסטע הויז אויף  JFINDER.COMא ריעל עסטיעט פלאטפארם פאר די היימישע קאמיונעטי

דירות צו דינגען/פארדינגען
געזוכט צו דינגען :א  3בעדרום דירה אין שטעטל פאר'ן זומער .רופט718.223.7033 :
פורנישט :צו פארדינגען א  1בעדרום דירה אויף געציל בערגער .רופט845.492.9464 :
For Rent: A furnished, 2 Rooms, 1 bedroom ,basement, Zenta Area. Sec 8 ok. call: 684.0181
A 7 room apartment available for rent. 845.637.9457
צו פארדינגען א נייע פרישע הערליכע ריזיגע  6בעדרום פריוואטע הויז מיט א בעק יארד ,און ריזיגע
פריוואטע בעק פארטש אויף  ,old country rdא גאס פול מיט אידישע משפחות ,מיט אסאך קינדער ,עירוב
אויף די גאנצע גאס 3 ,מינוט וואלק צום ביזנעס סענטער ,לאנגע ליעס גרייט אריינצומופן914.755.5685 .

אפיסעס
הערליכע ניי אפיסעס מיט קעיבל אינטערנעט פאר אין וואשינגטאנוויל  1אפיס פארבליבן! 347.651.1858
Looking to rent a office asap. Call: 845.548.9080
רוט  :32צו פארדינגען  2שיינע אפיסעס אין א אפיס בילדינג 5 ,מינוט פון שטעטל917.334.9078 .
צו פארדינגען א אפיס  -רופט917.592.4369 :

קאמערציאל
For Lease: Warehouse in Middletown 15,000 sq ft. 28 ft. ceiling. 845.263.0320
Storefront available for sale in South Fallsburg for $149,000 (Right across Boosur meat) more info: 845.774.7279

8-minute drive from KJ! 2400 sq ft space
now available in a professional office
building on Commerce Dr. Call for detail

MK Realty - 845.782.0205 x3
Rentals@mkrealtyusa.com

עס ווערט געזיכט א מיידל ביי טויס טו דיסקאווער
פאר די אוונט שעה'ן רופט 782.9142 #106 :ל.מ.

לערנען! פארדינען!
און שטייגען!

צייט לויפט אויס!
מאכט אייער קינד
פאר א קנין משנה יונגל
רופט
שוין!

845.263.3747

האט ליין718.264.7462 :

בס“ד

ג' אייר ,א טאג פון ישועות למעלה מדרך הטבע
YFdesign

רבי ישעי'לע שטייט גרייט
ישועות

YFDESIGN

מיט פילע לאמיר פועל'ן
זעק ישועות פאר
פון הונגעריגע אידן

דורכן זיי צושטעלן
מזון וצידה...

העלפט רבי און רבי
ישעילע'ס ישעי'לע וועט
אייניקלעך פאר אייך

דעם דרך
ממשיך
זיין

כל הישועות

ממשיך
זיין

www.tZidkasYesHaYe.orG
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DONATE

845.203.9090
)201.55.ARROW (2-7769
www.arrowpmnj.com

Sponsored by:
)201.55.ARROW (2-7769

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

69°

מיטוואך

47°

בייטאג :זון געמישט מיט וואלקענעס .העכסטע
טעמפעראטור ארום  69דעגרי .ביינאכט:
פארוואלקנט .רעגן-שאוערס אנהייב נאכט וועט
אריבערגיין צו א געהעריגע רעגן שפעטער.
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  47דעגרי.

מיטוואך פ' טהרה

דאנערשטאג

50°

36°

בייטאג :פארוואלקנט .רעגן פון צייט צו צייט.
העכסטע טעמפעראטור ארום  50דעגרי .ביינאכט:
פארוואלקנט .רעגן אנהייב נאכט ,וועט אריבערגיין
צו שניי געמישט מיט רעגן דורכאויס די נאכט.
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  36דעגרי.

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

א קאר ליעס?

INFO@SECUREDLTO.COM

וואודרידזש :צו פארקויפן א הערליכע הויז אין וואודרידזש ,מיט  4בעדרומ'ס 2 ,פולע ביה''כ ,גרויסע ליווינג רום ,גאראדזש,
 ,unfinished basementעקסטערע דיינונג רום ,זייער שיינע קיטשען/דיינעט ,א עיקער  Landscapedפראפערטי,
נאנט צו ביהמ''ד מקוה גראסערי און אלע געברויכן א גאנץ יאר ,ערנסט פאראינטערעסירטע רופט347.864.9841 :
רבי בעריש איז א טויגליכע אינגערמאן וואס לערנט אין עטליכע ישיבות מיט בחורים ,זיין ערשטע
שעה פארמיטאג איז איין ישיבה ,דערנאך אנדערהאלבן שעה שפעטער אין א צווייטע ,אינצווישן
פארדינט ער קעש ,דורכ'ן מאכן אפאר קארליין טריפס - .צו מאכן א טריפ אדער צו הערן וויאזוי די
סיסטעם ארבעט רופט 845.444.1334 :צו באשטעלן א טריפ רופט845.444.1211 :

היסטארישע
אויפדעקונגען

און

דראמאטישע
אויפטריטן!

די שטערקסטע מגידים ובעלי
דרשנים וועלן אנפירן דעם היי יעריגן
קרית יואל’ער יארצייט סעודה

הרה”ח ר’ מאיר מרדכי
בערקאוויטש שליט”א

הרה”ח רבי אהרן ארי’
אייזנבערג שליט”א
ס'וועט זיין צובאקומען די וואונדערליכע
קמיע הישועות פון רבי ישעי'לע זי"ע

מיטוואך נאכט קרן ויואל משה
sponsored by:

קומט הערן דראמאטישע
עובדות און סיפורים איבער
דאס לעבן און שאפן פון
הרה”ק רבי ישעי’לע זי”ע און
איבער די ישועות וואס אידן
זעען עד עצם היום הזה!

ארבעט געלעגנהייטן
All sTiles Granite department is now hiring! If interested,
please Contact: 845.202.3178 and leave a clear brief message.
774.6840 .טיים אפיס ארבעט פאר א אפיס אין שטעטל-מיידל פאר פול/ווערט געזוכט א פרוי
Advertising company in Town is looking for a part time graphic designer. Please email: 6621070@gmail.com or call: 662.1070
845.248.5576 : ביטע רופט.10:10  ביז8:35 א פלעי גרופ זוכט א דרייווער פאר צופרי פון
347.213.1029 .א געלונגענער עקספיריענסד רילייעבל מאנספערזאן איז עוועילעבל אנצונעמען ארבעט אין אדער נעבן ק''י פאר א האלבע טאג

Priority Home Care is looking to hire a full-time female employee, great
opportunity for qualified person. Please call: 845.203.1619 and leave a message.”
Looking for a woman to do sales-calls in KJ from home, please call: 347.772.1481
A store in kj is looking for a sales girl, great opportunity for graduates.
Sunday availability a must. 11-7 flexible hours Please call: 845.395.2916
Looking for a capable yingerman to be an office assistant in Monticello NY. Will train. Please email: resume to upstatejob2021@gmail.com
520.5198 . ביטע שיקט אריין אייער רעזומעי. שיין און צייטלעך באצאלט, מלמד פאר די עלטערע כיתותExperience חסידישע חדר אין מאנסי זוכט א

Looking for a mother’s helper/babysitter 3:00 – 9:00 PM Dates: may 2 to may 16th. Well paid. 845.208.5380 L.M
Camp with 160 boys & 30 families in the Catskills is looking to hire an experienced manager please
email resume and reference to: UpstateCampManager@gmail.com great pay for the right guy!
Fast growing, multi-girl office next to KJ is looking to hire a female employee for a great position. With or without experience.
Great pay for right individual, transportation provided. Can start part time until school is over. Call/text: 973.834.9435

845.205.0910 .עס ווערט געזוכט אויפצונעמען א טויגליכע פרוי צו רעדן ביי צדקה פארטי'ס אין ק''י
A bookkeeping office in KJ is looking to hire a full time secretary. 845.299.2689
845.406.1051 : רופט. ווערט געזוכט א מיידל צו מאכן פאון ארדערס:ריפרעש סופערמארקעט
A multi-girl office is looking to hire a graduate for a f/t position please call: 347.772.1481 and leave msg
347.585.6705 ) ציצית א וואך250 מפואר זוכט עקספיריענס אינגעלייט צו קניפן ציצית דא און געגנט (לכה"פ
Multi girl office is looking to hire IMMEDIATELY a F/T secretary please leave a message: 204.8762
CARLINE

זיך איינצושרייבן אדער
פאר מער אינפא רופט אין אפיס

444.1211#0

845

CAR-LINE 24
קרית יואל היימישע קאר סערוויס

!פרובירט יעצט אויס די נייע סיסטעם
איר קענט זיך סיי ווען אריינסיינען און ארויסיינען
דורך אייער טעלעפאן לויט אייער באקוועמליכקייט

?האט איר א קאר

 אויפן וועג צו די ארבעט אדער ביינאכט נאך די ארבעט און מאכט גרינג געלט,נעמט אן טריפס סיי ווען

אכטונג בני תורה וכלי קודש! ווען איר רעכנט אויס די מעשר
פון כל ערליי סטימילוס און אנעמפלוימענט געלטער ביטע
נעמט אינאכט די כוללים ומוסדות התורה וואס מיטשענען
זיך א גאנץ יאר צו דעקן דעם אומגעהויערען שווערען
 המעוררים. זיי קוקן ארויס אויף יעדן איינציגן נדבה.בוזדשעט
בס“ד

 רבי ישעילע'ס יומא דהילולא,ג' אייר
YFdesign

העלפט דעם צדיק
אז זיין
שמחה
זאל זיין נישט שלאפן
!בשלימות! גיין הונגעריג

YFDESIGN

דיין שכן'ס
קינדערלעך זאלן

העלפט רבי און רבי
ישעילע'ס ישעי'לע וועט
אייניקלעך פאר אייך

WWW.TZIDKASYESHAYE.ORG
DONATE

845.203.9090
201.55.ARROW (2-7769)
www.arrowpmnj.com

Sponsored by:
201.55.ARROW (2-7769)
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כל הישועות

ממשיך
זיין

דעם דרך
ממשיך
זיין

זמנים

שיעורים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

5:06

6:18

9:01

10:20

10:44

תהלים
יומי

קאפיטל
ס"א

יסודי
התורה

קרי״ש (מג״א) תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

יבמות
דף קה:

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

12:57

1:37

5:32

7:36

8:49

שונה סימן תמ"ו
הלכות סעיף א'

ויואל
משה

עד אות
קי"א

תורתך סהנדרין
שעשועי דף מז

קלאסיפיידס
צו פארקויפן :א ספעציעלע הערליכע פארטיגע ספר תורה ,געשריבן דורך א היימישע ערליכע סופר אין אר''י .יודא טרייטל פעלדמאן
געזוכט צו דינגען א דירה אין די גלילות פאר א חלק אדער גאנץ זומער ,נאנט צו א ביהמ''ד395.2220 .
געזוכט צו דינגען א דירה אויף שב''ק פר' בהר בחוקותי נאר צו שלאפן ,סאטמאר דר .געגנט ,זאל האבן  7בעטן837.8523 .
העלפט ארויס הרה"ק ר' ישעי'ס רצון ,אז" :הונגעריגע" משפחות זאלן האבן צו עסן! רופט "להחיות"  - 718.682.2005לעניי עיה"ק צפת

Describe Designing - For all your advertising needs call: 845.281.3219
CASH your miles & points get your payment today, buying amex and united points. Call/Text: PinPoints 845.219.1250 Email: info@pinpointmiles.com
הכנסת ס''ת דעם שבועות? גרויסע אויסוואל פון ספרי תורה .רופט שוין קיין א''י :אברהם יואל פעפער 718.673.8567 -
Now buying Amex points. All Sizes! 845.517.1233 Email: info@SellMyMiles.com
מכון המתרגם דאס צענטער פון איבערטייטשן פון לשה''ק צו א פליסיגע אידיש ספעציעלע פרייז פאר א גאנצע ספר ,יארן עקספיריענס521.6600 .
 5שעה קלאס דעם דאנערשטאג טהרה רופט היינט גאו-דרייוו 845.600.4444 -
לשם מצוה :אוועקצוגעבן א  4 doorטשיינע קלאזעט .רופט845.774.7041 :
לשם מצוה :אוועקצוגעבן  .used snow tires size 2256517רופט845.213.5615 :
 MONSEY-MONROE-FALLSBURG-AZ, 845.774.9690 Miami 845.325.8234שבת/וואך MENICHA VACATIONS
באקומט "ספירה" דערמאנונג .טעקסט  SEFIRAHצו844.537.4233:
We are fixing up basements attic and apartments from A to Z with experience and great prices call: 238.1191
איין משפחה  -פאראייניגט און באחדות דורך א קאל-פרא משפחה גרופע| Thecallpro.com 888.604.2610 | .
פאר אלע הענדימען ארבעט רופט :נחמי' ניימאן 845.662.4179 -
Call/Text: 845.376.6388
מיר פאררעכטן די דרייער און  lockפון אייער Andersen Windows
יאסל דער פלאמבער – פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן  -רופט347.831.6209 :
פרייליכע נייעס! איר קענט באשטעלן א פולע 'סעודת ברית' דעליווערט צו אייער טיר גענצליך בחנם רופט210.6664 Ext 3 :
 DIAפייבער ,פראנטיער  ,FIOSפראנטיער לענדליין -,SKYWIRE ,רופט845.492.9559 :
מטרנה  Baby Formulaפאר ספעציעל ביליג 3 .ליסקע וועי  104#רופט537.7067 :
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 :
Kitchen Furniture repair. Call: 845.678.3298
האט איר שוועריקייטן מ'זאל אייך פארשטיין צוליב נישט קלאר רעדן? רופט שוין די מומחה וואס וועט אייך אי"ה העלפן325.5657 .
Club Exchange: We buy all your miles and CC points, Call / Text: 732.806.0205 email: amexmiles@gmail.com same day payment

מיר דעליווערן  3מאל א טאג פון ק"י צו מאנסי און צוריק 845.533.2332 - 3 Hour delivery guaranteed or money back

רייד & סעיוו :מיר זוכן פול טיים דרייווערס און פארט
טיים דרייווערס פאר פלעיגרופ'ס .גוט באצאלט656.6330 .
דהילולא
יומא
שידוכים
רבי קלמן ב"ר משה ווירמייזא זצ''ל

רבי מרדכי ב"ר פנחס זצ"ל

רבי אברהם ב"ר יוסף כ"ץ זצ"ל

רבי ישראל ב"ר אברהם (קאריסטשאוו)
זצ"ל

אב"ד לבוב  -רבו של הרמ''א  -ש''כ
ר"מ קאלאמייא  -תכ"ד

רבי משה ב"ר יעקב קיקיניש זצ"ל

ראב"ד לבוב  -תכ"ט

רבי מאיר ב"ר שבתי בנבנשתי זצ"ל

מחכמי ירושלים  -תקט"ו

רבי שמואל ב"ר יהושע [הארוך]
וואלציס זצ"ל

מבני היכלא ר"פ קאריץ  -תקל"ח

איר קענט הערן ניגוני
צדיקים מסודר לויט
זייער יארצייטן.
845.351.1115 #17

רבי אברהם דוב ב"ר יהודה ארי' לייב

(חתן תוי"י) אויערבאך זצ"ל
אב"ד חמעלניק ,פולנאה – תקע"א

רבי שלמה ב"ר שלמה דוב בעריש

(חתן הפני יהושע) זצ"ל
אב"ד ראוויטש  -תקע"ג

רבי יהודה לייבוש ב"ר מנחם מענדל

זכותם יגן עלינו

יום :ב' אייר

מארגענשטערן זצ"ל

אבי רמ"מ מקאצק  -תקע"ד

אב"ד זאהלין-פראג  -תקצ"ז

מ"מ בוהופאלי  -מח"ס עטרת ישראל  -תרי"א

רבי פסח ב"ר משה פרענקיל זצ"ל

אב"ד שאטמאנסדארף  -תלמיד חת"ס  -מח"ס זבח
פסח  -תרכ"ד

רבי מאיר מרדכי דוד ב"ר יעקב

(מאפטא) בידערמאן זצ"ל
אדמו"ר משידלוב – תרל"ג

רבי ראובן ב"ר יהודה ברוך זצ"ל

אב"ד בעלגראד  -תרל"ה

רבי משה ב"ר שלום (שר שלום) רוקח
זצ"ל

אב"ד מיעחאוו ,קארוב  -תרמ"ג ( וי"א י"ד ניסן תרל"ג )

רבי אברהם יצחק ב"ר שמאי גליק
זצ"ל

אב"ד טאלטשאווא  -מח"ס באר יצחק  -תרס"ט

רבי זקן משה ב"ר כמוס (מעתיק)
מאזוז זצ"ל

אייערע שליחים פאר סיום משניות,
פעולות וזכותים לעילו נשמת ,מנין
לעת הצורך ,רופט718.925.2255 :
ראב"ד ג'רבה  -מח"ס שערי משה  -תרע"ה

רבי שמואל מרדכי ב"ר יעקב ארי'

(אב"ד נעשכיז) שפירא זצ"ל

אדמו"ר מסטאוויחאוו ,נשכיז-קאוולא  -תר"פ

רבי אהרן צבי ב"ר עזריאל אייזיק

קעלער זצ"ל

אב"ד טאקענדארף -שאמקוט  -תרפ"ח

רבי יוסף נחמי' ב"ר עקיבא קורניצער
זצ"ל

אב"ד סעליש ,קראקא  -מח"ס שו"ת רבינו יוסף נחמי'
 -תרצ"ג

רבי משה אשר ב"ר צבי עקשטיין זצ"ל

אב"ד סערעד  -תש"ב

רבי חיים ב"ר יעקב פאבר זצ"ל

ר"מ באוהעל  -מח"ס מורשת חיים  -תש"ג

רבי חיים שמואל שמעלקא
יהודה אריה לייב גינסבערג זצ"ל

ב"ר

אב"ד אראניאש-מעדיעש  -תש"ד

רבי יוסף ב"ר אלתר ישראל שמעון

פערלוב זצ"ל

אדמו"ר מנאוואמינסק-ווארשא  -תש"ה

קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

רביעי בשבת
מיטוואך טהרה | ב' אייר תשפ"א
A P R I L 1 4 ‘ 2 1

2

845.662.6122
hayoim@gmail.com
זעהט די שידוכים אויף
זייט » 2
•שמחת•אנ"ש•

בס"ד

•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

וואכנאכט
שידוכים
שידוכים
שידוכים

מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט

#1436

Dec 24 ‘18

•
קויפט מען •ביי "מיללער" 845-542-8745 -
א שטריימעל

קרית יואל  -היום יום  845.662.6122 :וויליאמסבורג  -גוט מארגן  718.388.7744 :ירושלים  -מבשר ואומר011.972.2581.0342 :

מאיר הערש שטיין

מענדל הכהן ראזענבערג

מרדכי אלימלך

הי"ו
חתן מו"ה
הי"ו
מו"ה
מו"ה• שידוכים • •הי"ו•
בן• •
הגה״צ אדמו״ר מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א
הגה״צ
אב״ד סוואליצעשע שליט״א בבית חמיו44 ,אייזיק
ליפא נ"י
בלומינגראוו
עוו.
ווירזשיניע
סיגעיט
פייוו-טאונס
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א ב"פ
אייזיק ליפא נ"י
הרה"ג אב"ד סוואליעווע שליט"א מאנסי

הבן
הולדת
שידוכים

הי"ו
שמעי׳ ב״ר
הולדתפנחס
מו"ה מו"ה
שווימערוומ"ס
מענדל הי"ו (פערלשטיין)
שווימער
שמעי' ב"ר מענדל
פנחס
נ"י
לייבוש
בחינםנ"י
לייבוש
שידוכים,
מעלדט דא
)פערלשטיין( וויליאמסבורג

יוחנן גרין
מו"ה יוחנן
הי"ו (איליאוויטש) וומ"ס
גרין הי"ו
מו"ה
)מענדלאוויטש( מאנסי
845.751.1144
רופט:
מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש הי"ו (רובינפעלד) מאנסיהבן והבת -
אלימלך יוסף פאלאטשעק
מו"ה
ישי נ"י
מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו
ישי נ"י
)רובינפעלד( מאנסי
שליט"א• •
הרב חתונה •
•בן• •
שליט"א
הרב

יוסף כ"ץ

חתונות
שידוכים
הבת
הולדת
שידוכים

הי"ו (קרויס) ק"י

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו
)קרויס( קרית יואל
שליט"א
חתן הרב

שמעון משה וואלדמאן

זושא

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

ביי "קרויס" 845-875-2103 -
קויפט מען
כינורהוט
באולם א
הולדת
שידוכים,
בחינם
מעלדט דא
דוד
הבן והבת  -רופט845.751.1144 :

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

מו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו
פארגעסן
מו"הנישט
הי"ו
)בוקסבוים( מאנסי

מו"ה פסח שמעון גאלד הי"ו
הי"ו
חתן מו"ה אברהם יושע
ווייסיואל
)פערלשטיין( קרית

מענדל נ"י הי"ו
בן מו"ה

קאפל
איד"
א
"בלייבן
אווענט
טיי
דוד
כינור
באולם
מאיר דרוממער
מאיר
חיים

יואל הכהן שעהנברוין
היינט
הי"ו
חתן מו"ה
הי"ו
בן מו"ה
נאכטהי"ו
שטערן
אברהם
מו"ה
אין שטוב פון ר' משה וויינבערג  -פון  6:00ביז  12:00ביינאכט  4 -רוזין רד.
קומט פאר די
יחזקאלשטיינפעלד
אליעזר ברוך
הירש
משולם
יואל
מו"ה
גאלדשטייןהי"ו
הי"ו
הי"ו
מו"החתן מו"ה
הי"ו
שאול
מו"ה
בן
הי"ו
גרינפעלד
ישי
מו"ה
אברהם מענדל משה נ"י
)גאלדבערגער( קרית יואל
)דייטש( וויליאמסבורג
פרישטאג
פרייע
גענצליך
א
ביי
פארברענגען
קומט
חתן מו"ה חיים לייב זילבערשטיין הי"ו
בן מו"ה יחיאל אלטר הי"ו
מו"ה יעקב יודא טויב הי"ו
וומס"ב
באולם פרדס צבי -

אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע אינפארמאציע איבער
יתקיים
 Fromהר"ר נחמי' ניימאן הי"ו
דבורה ע"ה בן
של הילדה
CommerCial ProPerties
המציבהan owners and Bank’s
PersPeCtive
הקמת
"קרויס" -
מען ביי
קויפט
תנאים "היום" ביום ד' טהרהא הוט
845-875-2103דקהילתינו ק"י
בבית החיים
אחצ"ה
6:30
בשעה
געברענגט דורךFM Capital :

שידוכים

מאכטס זיכער אז אייער פרינטער בלייבט נישט  stuckאן טינט  ..inkאון קען נישט פרינטען
צופרי
10:00
משה
רופט:קרן ויואל
פון
זאל
December
אייזדארפער25
שמות
דינסטאג
ישעי׳Royal
Toner
- 845.596.5336
אין free
פאפיר
באקומט פעקל
 orderאון
מו"ה דןtoday
אלישיב הי"ו
אברהם
הגה״צ
ישעי׳
הי"ו
אליעזר שבתי נ"י

)גרינבוים( בארא פארק

)קאניעווסקי( קרית יואל

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

טעגליכע ערדציטערניש

אדער רופט845.377.3638 :
רופט845-662-6122 :
שמחה
אייער
HUMIDIFIERמעלדן
פלאץ! צו
אויף איין
שמחות
שמחה! אלע
היום יום
בעניפטען!
אסאך
וועט
וואס איר
פראגראם
COOL
MIST
OILאor
DIFFUSER

KJ Business Center

for RSV virus $29.99

בעזהשי"ת
קומט אריין און אונזער
רופט:
הנגידאדער
סטאר -
WE NOW HAVE A FULL LINE OF ESSENTIAL OILS IN STOCK
הרה"ח
האכסניא בבית ידידנו הרבני

ברוך הבא בשם השם

845.774.1464
אין סטאק
יעצט
 ROLLפאר די הדלקה
COTTON
שמעון
הננורבן
לכבוד התנא האלוקי
וואלף אפענהיים הי"ו
משה
הר"ר
יואל יצ"ו
יוחאי קרית
ברתושבי
לכל
להודיע

אשר כ"ק מרן אדמו"ר
מקרעטשניף שליט"א

296 Forest rd.

מסיבת קבלת פנים תתקיים
אי"ה היום בבית האכסניא
בשעה  9:00בערב אי"ה

3
שיעורים?מען
וואספשטאלערנט
ביי די
על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"א

יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת
מוסדותיו בארה"ק על טהרת הקודש
וישהה בעירנו עד יום ה' בערב

צו

פר

יד נהי י

100%

טירט

ט

גאר

אנ

ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
להתקשר347.464.6436 :
רעגעסטראציע

די שיעורים ווערט איבערגעגעבן בטוב טעם ודעת דורך די
בארימטע מחנך הרב שלום אלי' פעלבערבוים שליט"א לאנג
יעריגע בעל קורא מומחה ,ווי מען לערנט אינאיינעם גאר א
ווירקזאמע מהלך קונה צו זיין די טעמי המקרא ,באגלייט מיט
פראקטישע אנווייזונגען און הלכה למעשה

אפען ביז

זונטאג
פ‘ אמור

די שיעורים
הייבן זיך אן
די קומענדיגע

זונטאג בהר

רופט שוין איינצושרייבן אייער זון

845.444.3666

שידוכים
שידוכים

שידוכים
סערוויסעס
גלאבאל

Bekurov

Sponsored by:

845.351.0445

מו"ה אליעזר שניטצער הי"ו  -קרית יואל
בן מו"ה ישראל  -חתן מו"ה רפאל דערשאוויץ

יצחק שלום נ"י

מו"ה יואל געלבמאן הי"ו  -מאנסי
בן מו"ה שלמה אליעזר  -חתן מו"ה יודא לייב פליישמאן

מו"ה יואל לאנדא הי"ו  -קרית יואל
בן מו"ה יצחק דוד  -חתן מו"ה אברהם יושע ווייס

שלמה זלמן נ"י

מו"ה יואל טעללער הי"ו  -וויליאמסבורג
בן הרב הערשל  -חתן הרב ברוך מרדכי ליכטענשטיין

מו"ה יצחק משה הירש הי"ו  -קרית יואל
בן מו"ה נטע וואלף  -חתן מו"ה שמואל קרויס ע"ה

זיידא ישראל
חיים נ"י

מו"ה אברהם יוסף פריעדמאן הי"ו  -מאנסי
בן מו"ה עוזר  -חתן מו"ה חיים הערש שאלאמאן ע"ה

הרב יואל שווארטץ שליט"א  -וויליאמסבורג
בן הרב שניאור זלמן  -חתן הרב אפרים צבי שמילאוויטש

נפתלי הערצקא נ"י

מו"ה משה ארי' גליק הי"ו  -וויליאמסבורג
בן מו"ה מענדל מאיר  -חתן מו"ה אשר אנשיל ליכטענשטיין

יושע הערש נ"י

מו"ה הערש אלימלך ווערצבערגער הי"ו  -ק"י
בן מו"ה אברהם יושע  -חתן מו"ה שמואל בנימין הכהן לאנדא

יחזקאל שרגא נ"י

מו"ה אברהם לעבאוויטש הי"ו  -וויליאמסבורג
בן מו"ה שלום  -חתן מו"ה משה דוד רייך

יוסף לייב נ"י

מו"ה יואל אשר נייהויזער הי"ו  -קרית יואל
בן מו"ה אליעזר  -חתן מו"ה משה אביגדור יאקאבאוויטש

מו"ה יחיאל בער פריינד הי"ו  -קרית יואל
בן מו"ה מרדכי  -חתן מו"ה אהרן פערענץ

הרב פישל לאנדא שליט"א  -קרית יואל
בן הרב אלימלך יודא  -חתן הרב יחזקאל פריעדמאן
מו"ה מרדכי ווינקלער הי"ו  -קרית יואל
בן מו"ה אלימלך וואלף  -חתן מו"ה גבריאל ווייס

מו"ה דוד יואל הערשקאוויטש הי"ו  -וומ"ס
בן מו"ה ישראל  -חתן מו"ה נח קליין

שלמה זלמן נ"י

הרב שמואל אליעזר ערלאנגער שליט"א  -מאנסי
בן הרב ישראל מיכאל מאיר  -חתן הרב מאיר זלמן שטעג

אברהם נ"י

מו"ה יצחק אייזיק גרינפעלד הי"ו  -בארא פארק
בן מו"ה משה אברהם  -חתן מו"ה יעקב בערקאוויטש

יצחק נ"י

מו"ה אשר יעקב מענצער הי"ו  -וויליאמסבורג
בן מו"ה אליעזר דוד  -חתן מו"ה חיים משה העסקל

מו"ה אברהם יוחנן פעלדמאן הי"ו  -וומ"ס
בן מו"ה מרדכי זלמן  -חתן מו"ה ירמי' קרעמער

מו"ה מרדכי פערלמאן הי"ו  -וויליאמסבורג
בן מו"ה מאיר יודא  -חתן מו"ה שמעון ראטה

Now Hiring! Are you looking for a Promising New Career? A positive work
?environment with a rewarding quality of life? Are you ambitious and goal-oriented
Now is the time to join our sales team! We are a thriving, established company looking
to take you to the next level. No experience necessary, we provide all the training and
support you need to be successful. Skills required: excellent communication skills,
strong work ethic, desire to learn and succeed. To apply contact: hr@arkmortgage.com

רעגיסטראציע
אפען במשך די
יעצטיגע וואך!

פאר
פרישע
תלמידים
פון כתה ד'

וואס ווילן אויך
דורכלערנען און
קענען מסיים זיין
גאנץ משניות צו
די בר מצוה

הערליכע קלארע שיעורים דורך בארימטע מגידי שיעורים
אין א געשמאקע אטמאספערע בשבת אחים גם יחד

כתה ד'

מתחילין!
מור
פ' א

הבעל"ט

כתה ד'

מתחילין!
מור
פ' א

הבעל"ט

פאר אפליקאציע
און אינפארמאציע
רופט דער מנהל

הרב אלימלך הכהן שווארץ שליט"א

845.782.3807

אלע
יונגלעך
לויפן
צו" :רץ
למשנה"!

בלויז נאך
היינט!

עטליכע
פרישע
פלעצער
עוועליבעל
אויך
ח' תפאר כתה
למידים!

בלויז נאך
היינט!
ע

טלי
ליכע
עט
כע
פפרישע
פלרי
שע
עצער
ע
פל
וועעצ
ליבעל
ער
א
ויך פ
אר
עוו
יבכתה
על
ח'
על
תלמידים!
אויך
פ
אר
כ
תה
ח'
תל
מי
דים!

היימישע קאר סערוויס
לאקעל און לאנג דיסטענס

מיר זענען
אפן 24
שעה

שפעט
ביינאכט נאך
א חתונה

New drivers part time/full
!time are anytime welcome

CARLINE
845.444.1211 CAR-LINE
24

באקומט א קאר  24שעה
אויפ'ן אטאמאטישן סיסטעם

שניידט אויס אונזער נומער און לייגט עס אוועק ,אדער סעיווט עס יעצט אין אייער קאנטאקטס אויפן סעלפאון

עצה טובה נישט צו דארפן זוכן אין אייערע קאנטאקטס פאר א קאר סערוויס .לייגטס אריין קארליין  24פאר אייער ספיד-דייעל 24

Great Pay | Bonuses
Fun Environment

!ATTENTION GRADUATES

SKILLS REQUIRED:
COMMUNICATION
TIME MANAGEMENT
MATH SKILLS
We provide full training and support

MONROE, NY | HOURS: 9-5
STARTING JULY 2021

HELPING PEOPLE, THEN HOMES.

845.513.0248

hr@themintcapital.com

First 10 hires will receive a nice sign-on bonus.

L
CIA
SPE ER
OFF

בס“ד

ג' אייר ,מיר זארגן פאר אנדערע 'לשובע ולא לרזון'
YFdesign

רבי ישעי'לע האט בחייו

YFDESIGN

נישט גדולים צדיקים
געקענט במיתתם,
לאמיר פארזיכערן אז
צוקוקן
אידישע מיר זעטיגן
ווען
קינדער הונגערן די נצרכים

העלפט רבי און רבי
ישעילע'ס ישעי'לע וועט
אייניקלעך פאר אייך

דעם דרך
ממשיך
זיין

כל הישועות

ממשיך
זיין

www.tZidkasYesHaYe.orG

24

DONATE

845.203.9090
)201.55.ARROW (2-7769
www.arrowpmnj.com

Sponsored by:
)201.55.ARROW (2-7769

פארפאסט נישט דעם וועכנטליכן "וועטער אנאליז" און טעגליכן "וועטער באריכט" ,פונעם בארימטן "היום יום וועטער-עקספערט"

קענט איר נישט  Refinancenאייער  High-Rate Mortgageצוליב שלעכטע קרעדיט?
מיר נידערן יעצט אייער  Rateאן  refinancenרופטPAY LE$$ - 845.393.0707 :

שידוכים היסטאריע
די וואך אין

פארשפרייטונג פון איסלאם

ד' טהרה

5 4 3 2 1

אויך די ישיבות און
סורא און פומבדיתא
וועכנטליכע
זענען צוריק נתחדש
אפהאנדלונג
געווארן מיט'ן פולן
איבער א
קראפט ,און עס האט
קאפיטל אין
זיך אנגעהויבן די
היסטאריע
...
גלאררייכע "תקופת
הגאונים" .רב יצחק
גאון האט געדינט אלס ראש ישיבה אין שטאט פירוז
שבור (נהרדעא) ,און ווען דער מוסולמענער כאליף עלי
איז אנגעקומען האט אים רב יצחק מקבל פנים געווען
אינאיינעם מיט  90,000אידן ,און דער הערשער האט
אים געגעבן גרויס כבוד.

אידן אין בבל
נאך די פטירה פון רב אשי און חתימת התלמוד האט
זיך דער מצב פאר אידן אין בבל שטארק פארערגערט.
דורכאויס די טעג פון די רבנן סבוראי האבן די גרויסע
ישיבות נישט געקענט אייביג אנגיין געהעריג ,צוליב די
רדיפות פון די "אמגושי" גלחים ,ביי איין פאל האט מען
אפילו אומגעברענגט דעם ריש גלותא.
דער אנקום פון די מוסולמענער אין בבל האט געברענגט
א שטארקע דערלייכטערונג פאר אידן און אידישקייט.
דער ריש גלותא איז דעמאלטס געווען דער בארימטער
בוסתנאי ,אויף וועם עס זענען פאראן באקאנטע
געשיכטעס און לעגענדעס .דער איסלאמישער כאליף
(אין יענע יארן האט זיך אנגעהויבן די קריגערייען צווישן
עומר האט שטארק מכבד געווען בוסתנאי און אים
געגעבן במתנה די טאכטער פונעם פערסישן קעניג וועם די פארשידענע איסלאמישע כאליפאטן ,וואס האט זיך
ער האט געהאט געפאנגען אלס שפחה .בוסתנאי האט עווענטועל אנטוויקלט צו די אנגייענדע בלוטיגע ריס
איר מגייר געווען און גענומען פאר א ווייב.
צווישן די סוני און שאייאטן מוסולמענער פראקציעס).

די נייע
ע
LG
Classic
Clas
פאון פאר
בלויז $35

Free Activation

The Wireless Deals

Full
Keyboard
Sprint
Phone

$35

Original

Apple
Air Pods
$149

Brand New
Sealed

Free
Accessories

מאושר
 Talk Onlyווען מ׳סיינט
פאון אויף פאר
פאר Auto Rell $35

מהדרין GPS

$269

)21 Getzil Berger Blvd • 845- 388-CELL (2355) • 718-388-CELL (2355

Store

dartmedia.us

אינאיינעם וועלן מיר
אויסבעטן אלעס גוטס ביים

קערעסטירער
יארצייט סעודה
אינאיינםע וועלן מיר זיך מקשר צו זיין בדמותו של צדיק דעם

היינט נאכט
אינאיינעם וועלן מיר פראווענען דעם
גייסטרייכן קערעסטירער אווענט אין

קרן ויואל משה

עציעלע
פ
ס פעצקונלעמען
אהייפמאר די
משפחה
sponsored by:

the

א מענער  GYMבשכונת קרית יואל

אין די אפיס בילדינג אויפ'ן  ,208זייער א שטילע אנגענעמע פלאץ ,אפען רוב שעות פון די טאג

צו ווערן א מעמבער רופט אריין 845.774.2220 Ext. 204 :אדער אימעלprofessionalsquaremonroe@gmail.com :
בס"ד

א גוטע

וואך

מיט גרויס צופרידנהייט טוען מיר מעלדן אז
דורכאויס די זומער חדשים וועט אי"ה זיין די

פידיעטריק
דעפארטמענט

מוצש"ק
ביז  12:00אזייגער

דורך אונזערע
פול-טיים פידיעטריק
דאקטוירים
פאר לייכטע און
קורצע וויזיטס

פאר אפוינטמענט
קען מען רופן פון א
 1/2שעה נאכן זמן

מיר קוקן ארויס אויף אייער צופרידנהייט

הנהלת עזרת חולים

לתועלת הרבים! דרינגענדע רייזע
מעלדונג פאר די טויזנטער אידן וועלכע פארן
די וואך קיין קערעסטיר צום יארצייט
אפדעיט #4
ברוך השם יעצט מיטוואך זענען טויזענטער אידן אויפן וועג קיין
קערעסטיר אונגארן און נאך טויזענטער לאזן זיך היינט ארויס אויף די
וועגן קיין קערעסטיר צו פועלן אלעס גוט'ס מיט לעגאלע פערמיטן וואס
רבי ישעי'לעס הויז האט צוגעשטעלט פאר כלל ישראל
ביטע אין קענטעניס נעמען זיך צו האלט פולקאם צו די פארשריפטן פון
די לאקאלע געזעצן:
 .1טראגט א מאסקע די גאנצע צייט וואס איר זענט אויפן גאס.
 .2איינהאלטן די קורפיו פון  10ביינאכט ביז  5צופרי.
די רעגולאציעס ווערן שטארק אינפארסירט דורך די פאליציי און
פארלעצער באקומען שטרענגע געלט קנסות.
די טויזענטער קוויטלעך וואס ווערן אריינגעשיקט ,ווערן צוגעגרייט אין
קערעסטיר ,און וועלן ווערן היינט נאכט ביומא דהילולא ארויפגעטראגן
צום ציון.
איר קענט נאך שיקן א קוויטל בחנם dryveup.com/kerestir
אין די איצטיגע שעות הייבט זיך די גלאבאלע  1.5מיליאן
דאלער קאמפיין ,צוריק אפצוקויפן און אויפבויען רבי
ישעי'לעס שול אין קערעסטיר.
איר קענט האבן די זכי' צו נעמען אן אקטיווע טייל
אויסצולייזן דעם מקום קדוש .דורך רופן718.673.8600 :
אדערdryveup.com/kerestir :
בברכת זכותו יגן עלינו ,פועל׳ט אלעס גוטס
הכנסת אורחים ד׳קערעסטיר  -רבי ישעי׳לעס הויז

