קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

שישי בשבת
פרייטאג טהרה | ד' אייר תשפ"א
A P R I L 1 6 ‘ 2 1

845.662.6122
7:23
זמן הדלקת הנרות
hayoim@gmail.com

בס"ד

•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

ספירת העומר

ימיםDecלעומר
וחמשה
שידוכיםיום שהם שני שבועות
היום תשעה עשר
24 ‘18
מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט #1436

שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים
אב״ד סוואליצעשע

הוד שבתפארת

•
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 :

שידוכים
Bekurov
סערוויסעס
• • • שידוכים • • •
גלאבאל
הגה״צ אדמו״ר מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א
אייזיק ליפא נ"י

Sponsored by:

845.351.0445

הגה״צ
שליט״א
סיגעיט
פייוו-טאונס
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א ב"פ
אייזיק ליפא נ"י
אב"ד סוואליעווע שליט"א מאנסי
הרה"ג
הי"ו  -בארא פארק
מו"ה
הי"ו  -וויליאמסבורג
מו"ה
נ"י
הי"ו
מענדל
חתןב״ר
שמעי׳
פנחס
מו"ה
אברהםגרין
מו"היוחנן
מו"ה
משהוומ"ס
שווימערוומ"ס
(פערלשטיין)
הערשהי"ו
שווימער
מענדל
שמעי' ב"ר
פנחס
נ"י
(איליאוויטש)
הי"ו
גרין
יוחנן
מו"ה
פריעדמאן
אלימלך
מו"ה
יהושע -
מו"ה הילל
מו"ה בן
לעפקאוויטש
הי"וחתן מו"ה
ברוך -
בן
לייבושנ"י
לייבוש
)פערלשטיין( וויליאמסבורג
)מענדלאוויטש( מאנסי
ק"י
(קרויס)
הי"ו
פאלאטשעק
יוסף
אלימלך
מו"ה
נ"י
ישי
מאנסי
(רובינפעלד)
הי"ו
יאקאבאוויטש
יחזקאל
מו"ה
הי"ו  -וומ"ס
מו"ה
הי"ו  -וויליאמסבורג
מו"ה
נ"י
מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו
מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו
ווייס
בן מו"ה משה יודא  -חתן מו"ה אברהם יושע
בן מו"ה ישראל יחזקאל צבי  -חתן מו"ה זלמן לייב גליק
ישי נ"י
)קרויס( קרית יואל
)רובינפעלד( מאנסי
• • • חתונה • • •
הי"ו  -וויליאמסבורג
הי"ו  -וויליאמסבורג
מו"ה
מו"ה
נ"י
דאווידאוויטש
שלמהמו"ה שלמה יואל
יצחק  -חתן
מו"ה יוסף
חתן מו"ה יושע
משה -
שמואל
בן מו"ה
פייערשטיין הי"ו
יוסף
גרינפעלדהחתן איתמר טובי' נ"י  -בןמו"ה
וואלףהי"ו -
רובינשטיין
דוד
אהרן
מו"ה

אייזיק גאדינגער

יחזקאל שרגא

אהרן נח קליין

יואל גרינפעלד

ברוך בענדיט

יקותיאל יעקב מרדכי טייטלבוים

שמעון

יואל ברעכער

יוסף ליכטענשטיין

חתונות
שידוכים

מו"ה ישראל יצחק מייזעלס הי"ו  -וומ"ס
בן מו"ה נפתלי צבי  -חתן מו"ה יצחק שלעזינגער

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

מו"ה עקיבא גאלדשטיין הי"ו  -וויליאמסבורג
בן מו"ה דוד אהרן  -חתן מו"ה שמואל יודא שטרויס

נ"י
מענדלנ"י

צבי שמעון
אשרפסח
מו"ה מאיר מו"ה
גאלד-הי"ו
וומ"ס
איידליס הי"ו
קרית יואל
ראכליץ
)פערלשטיין(יצחק
בן מו"ה משה נחמי'  -חתן מו"ה

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

לייבושצדוק
מו"ה חיים
אייכנשטיין הי"ו
וויליאמסבורג
שווארטץ הי"ו -
מו"ה
נישט
מאנסי
)בוקסבוים(
פארגעסןיעקב יואל באנדא
חתן מו"ה
נפתלי -
בן מו"ה

מנחם

איד"
אווענטדוד "בלייבן א
טיי
באולם כינור
זיידא עקיבא קיזעלניק

היינט נאכט

מאנסי
מו"ה מאיר
הי"ו -רד.
מו"ה ביז  12:00ביינאכט  4 -רוזין
וויינבערג  -פון 6:00
הערמאן הי"ו  -אין
קומט פאר די
מאנסישטוב פון ר' משה אהרן נ"י
גאלאנדויער
ברוךטובי' איתמר
חתן מו"ה
מו"ה משה -
שווייצער
משולםשלמה
יואל -חתן מו"ה
מו"ה יעקב
אליעזר
בןמו"ה
הירש
בן מו"ה
שטיינפעלד הי"ו
הי"ו
אברהם מענדל משה נ"י
יואל
קרית
)גאלדבערגער(
וויליאמסבורג
)דייטש(
מו"ה שמשון פישער הי"ו  -בארא פארק
מו"ה יואל יצחק וועבערמאן הי"ו  -ב"פ
שמואל צבי נ"י
וומס"ב
באולם פרדס צבי -
בן מו"ה אלי'  -חתן מו"ה הערשל ראזענבוים
בן הרה"ג יוסף  -חתן זעליג מאיער

קומט פארברענגען ביי א גענצליך פרייע פרישטאג
אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע אינפארמאציע איבער

מו"ה אלעזר יוסף פאלק הי"ו  -לעיקוואד
מו"ה משה טויבער הי"ו  -מאנסי
רפאל
CommerCial
ProPerties
anנ"י From
הערשקאוויטשowners
and Bank’s
שטרייכער
מרדכי  -חתן מו"ה משה
בן מו"ה
PersPeCtiveיוסף משה
בן מו"ה יואל מאיר  -חתן מו"ה

תנאים
שידוכים

א הוט קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -

געברענגט דורך:
FM Capitalמו"ה ישראל יואל נייווירטה הי"ו  -מאנסי
מו"ה מרדכי זלמן פיקסלער הי"ו  -אוסטראליע
אלימלך נ"י
בן מו"ה זלמן  -חתן מו"ה שמואל גאלד
בן הרה"ח יעקב צבי  -חתן מו"ה מאיר זאב וויזנער
December
מו"ה דן ישעי׳ אייזדארפער25
הגה״צ אברהם ישעי׳ אלישיב הי"ו
הי"ו
אליעזר שבתי נ"י
מאנסי
האכהייזער הי"ו -
פארק
מו"ה פנחס אייזענבאך הי"ו
משה
מו"ה
באראיואל
)קאניעווסקי(-קרית
פארק
יעקבבארא
)גרינבוים(
לוי יצחק נ"י
Fmcapitalseminar@gmail.comנחום קליין
בן מו"ה משה  -חתן מו"ה
זענעןישעי' דוד בייער
חתן מו"ה
בן מו"ה אשר מרדכי -
באגרעניצט רעזיווערט היינט:
פלעצער

אין זאל פון קרן ויואל משה  10:00צופרי

דינסטאג שמות

באולם קרן ויואל משה

אייןרופט:
אדער
845.377.3638אייער שמחה רופט845.751.1144 :
פלאץ! צו מעלדן
היום יום שמחה! אלע שמחות אויף
שמחה רופט845-662-6122 :
אסאך אייער
וועט מעלדן
פלאץ! צו
אויף איין
היום יום שמחה! אלע אשמחות
בעניפטען!
וואס איר
פראגראם

עצה טובה לגומלי חסד! נאך א גרויסע זאך און א גוטע מהלך צו גיין אין די הייליגע וועגן פון הרה"ק ר' ישעי'לע
מ'קערעסטיר זי"ע צו געבן עסן פאר
בעזהשי"תהונגעריגע אידן ,איז אריינצולייגן געלט אין די גראסערי  accountפון
האכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח
השם
בשם
הבא
ברוך
צדקה (מתן בסתר) ,און די שענסטע מכובד'יגסטע וועג.
מדה פון
גרעסטע
איז די
די וואס דארפן ,דאס
הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"ו

הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו
296 Forest rd.

אשר כ"ק מרן אדמו"ר מיר זענען אפן
מקרעטשניף שליט"א
תובב"איעדע מוצ''ש
על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים
האלבע שעה
א
פון
פרישעיגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת
וקבלת קהל יכולים
ביז פרטים
נאכן זמן ליתר
1:00
בייגעלס מוסדותיו בארה"ק על טהרת הקודש
להתקשר347.464.6436 :
SINCE 1959

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

 52בעיקערטאון רד.
845.366.3100

וישהה בעירנו עד יום ה' בערב

פרנסה קלה ונקיה
פארדינט גאר שיין

אייער אייגענע שעות

זייט אויך פון אונזער פולע צופרידענע דרייווערס

Call: 783.3401 Ext. 250

געשמאקע סביבה

We're now offering
a sign up bonus of

$850

This offer expires
Lag Baomer

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

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

א קאר ליעס?

INFO@SECUREDLTO.COM

Great Opportunity! Professional Company in Monroe is looking to hire a capable
man with computer knowledge for shipping and receiving. Basic training and support
provided. Please email officeposition326@gmail.com or call/text: 845.533.2565

לערנען! פארדינען!
און שטייגען!

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

845.263.3747

האט ליין718.264.7462 :

א טעגליכע בליק אינעם "היום יום" וועט אייך אינפארמירן
מיט אלע וויכטיגע אפדעיטס\שמחות וואס איז אייך נוגע
בס"ד

א גוטע

וואך

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

פידיעטריק
דעפארטמענט

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

מוצש"ק

מיר קוקן ארויס אויף אייער צופרידנהייט

ביז  12:00אזייגער

אייער זון א

בעל קורא
מומחה
די שיעורים
הייבן זיך אן
די קומענדיגע

זונטאג
בה“ב

רופט שוין
איינצושרייבן
אייער זון

הנהלת עזרת חולים

רעגעסטראציע
אפען ביז

ונטאג
זפ‘ אמור

די בארימטע
פשטא קורסן
וואס האט שוין
אוועקגעשטעלט
פילע בעלי קורא
מומחים ביים
היימישן ציבור

די קלארע פשטא מהלך וואס מען קען דאס
גרינג קונה זיין.
גאר א פארגעשריטענע "טעלעפאן סיסטעם"
פאר די באקוועמליכקייט פאר די משתתפים.
מען וועט קענען אריינפרעגן און זיך פערזענליך
פארבינדן מיט די מגיד שיעור.
מען וועט קענען איבערהערן א ריפליי פון אלע
שיעורים.
מען וועט אויך לערנען די הלכות און מנהגים.

845.444.3666
info@pashtu.org

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

לייוו
טעלע
קורס
טוט יעצט
פארשטעלן
א פשטא

אנגעפירט דורך
דער בארימטער
מחנך ובעל קורא
מומחה

הרב שלום אלי'
פעלבערבוים
שליט"א

אינספיראציע

מיר דארפן בלויז טון די  1%השתדלות,
אבער מיר דארפן עס טון .100%

דירות צו פארקויפן

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

אויף JFINDER.COM

קויף ,פארקויף ,אדער רענט דיין נעקסטע הויז
א 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 :
A 1 room and 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
צו פארדינגען  2גאראדזשעס  300 +סק .פוס אפיס ספעיס 2 ,מינוט פון ק''י $900 .א חודש845.281.3300 .
Storefront available for sale in South Fallsburg for $149,000 (Right across Boosur meat) more info: 845.774.7279
צו פארקויפן א שיינע רחבות'דיגע  9רומיגע דירה אין הארץ
פון שטאט .טאפ פלאר פריוואטע אריינגאנג ,גרייט אריינצומופן
אין געציילטע חדשים .רופט היינט פאר אן אפוינטמענט

MK Realty - 845.782.0205 x3
Rentals@mkrealtyusa.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 :

רייד & סעיוו :מיר זוכן פול טיים דרייווערס און פארט
טיים דרייווערס פאר פלעיגרופ'ס .גוט באצאלט656.6330 .
Great Pay | Bonuses
Fun Environment

!ATTENTION GRADUATES

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

HELPING PEOPLE, THEN HOMES.

845.513.0248

hr@themintcapital.com

MONROE, NY | HOURS: 9-5
STARTING JULY 2021
First 10 hires will receive a nice sign-on bonus.

L
CIA
SPE ER
OFF

40°

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

פרייטאג פ' טהרה

שבת קודש

56°

 העכסטע. טיילווייז פארוואלקנט:בייטאג
. דעגרי56 טעמפעראטור ארום
. מערסטנס פארוואלקנט:ביינאכט
. דעגרי40 נידריגסטע טעמפעראטור ארום

35°

ערב שב"ק

48°

שאוערס פון- רעגן. פארוואלקנט:בייטאג
 העכסטע טעמפעראטור ארום.צייט צו צייט
. מערסטנס פארוואלקנט: ביינאכט. דעגרי48
.שאוערס אנהייב נאכט-א שאנס פאר רעגן
. דעגרי35 נידריגסטע טעמפעראטור ארום

? צוליב שלעכטע קרעדיטHigh-Rate Mortgage  אייערRefinancen קענט איר נישט
PAY LE$$ - 845.393.0707 : רופטrefinancen  אןRate מיר נידערן יעצט אייער

שיקט ארויס אייער מעלדונג שנעל און גרינג
.וו.א.מעלדונגען | שמחות | יארצייטן | טיי אווענטן | מסיבות | משפחה פארזאמלונגען | א
ONLINE PORTAL: www.TheCallPro.com
AUTOMATIC PHONE LAUNCH: 888.604.2610

The

OFFICE: 845.378.1500
EMAIL: Support@TheCallPro.com

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

ארבעט געלעגנהייטן
Professional square babysitting has 2 part time positions open. Well paid. For info call: 845.248.6008
עס ווערט געזיכט א יונגערמאן מיט עקספריענס אין קריאה צו לערנען פרייוועט מיט קינדער אין חדר אפאר שעה א טאג328.1154 .
A multi-girl office is looking to hire a graduate for a f/t position please call: 347.772.1481 and leave msg
געזוכט א איבערגעגעבענער אינגערמאן צו באדינען א עלטערער איד ,גוט באצאלט 629.2949 .לאזט מעסעדזש מיט נאמען און #
A bookkeeping office in KJ is looking to hire a full time secretary. 845.299.2689
תפארת ציצית זוכט אחריות'דיגע אינגעלייט אדער בחורים מיט עקספירענס (געקניפט פאר קאמפאניס) צו קניפן ציצית718.871.2224 .
מאלצייט דעלי אין ריפרעש זוכט א ארבעטער .רופט347.452.0734 :
ווערט געזוכט א געשמאקע אינגערמאן צו טוהן  ABAמיט א רוהיגע געשמאקע אינגל פון  12יאר אלט238.1160 .
All sTiles Granite department is now hiring secretaries! If interested,
please Contact: 845.202.3178 and leave a clear brief message.
ווערט געזוכט א פרוי/מיידל פאר פול-טיים אפיס ארבעט פאר א אפיס אין שטעטל774.6840 .
Advertising company in Town is looking for a part time graphic designer. Please email: 6621070@gmail.com or call: 662.1070
א געלונגענער עקספיריענסד רילייעבל מאנספערזאן איז עוועילעבל אנצונעמען ארבעט אין אדער נעבן ק''י פאר א האלבע טאג347.213.1029 .

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
חסידישע חדר אין מאנסי זוכט א  Experienceמלמד פאר די עלטערע כיתות ,שיין און צייטלעך באצאלט .ביטע שיקט אריין אייער רעזומעי520.5198 .

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
Multi girl office is looking to hire IMMEDIATELY a F/T secretary please leave a message: 204.8762

?

		

השבת אבידה

פארלוירן\געטראפן?

מעלדט עס אין דעם ווינקל
 גענצליך אומזיסט -ערשיינט יעדן פרייטאג

געכאפט א היטש ביי דעעש מיט א בלויע סיענא און איבערגעלאזט א תפילין מיט די נאמען מ.ק .רופט781.7417 :
פארלוירן א גאלדענע ברעיסלעט די וואך פון פסח נעבן בית רבינו אויף איהעל קט845.783.8262 .
פארלוירן א  SDקארד דעם זונטאג אין ביהמ''ד הגדול .רופט845.238.4232 :
געטראפן א נעווי/בלוי פרויען  beringהאנט זייגער אין א נישט אידישע טעקסי פאריאר זומער774.7258 .
געטראפן א קליינע בערזל מיט סגולות ביי פארעסט/ווען ביורען .רופט845.782.7671 :
געטראפן א בערזל מיט א סכום געלט אין א בעג וואס מ'האט אוועקגעגעבן פאר  just a secondרופט1855.732.6630 :
געטראפן א מיני באס טיקעט בוק אין א נישט אידישע טעקסי עטליכע חדשים צוריק845.781.4662 .
געטראפן  SD 2קארדס ,איינס איז  4GBאיינס  .2GBביי רעים'ס פלאץ אין טשעסטער .רופט587.4153 :
געטראפן א געבענטשטע קייטל (תשל''ג) פון רבי'ן ז''ל אויף סקאנעמאנק .רופט845.783.6772 :
געטראפן א טשעק פון  $300רופט845.248.0444 :
געטראפן א גאלד פלאוער קייטל וואס איז אויך א פין ,אויף עיקערס .רופט845.782.5618 :
געטראפן א גרעי  LULU 24 monthדזשעקעט אויף אפטא .רופט845.783.2865 :
געטראפן א קינדער קויט העט מיט נאמען פאזען .רופט845.213.9913 :
געטראפן א קיטל מיט א ציצית אין א געדינגע קאר עטליכע חדשים צוריק .רופט845.776.0175 :
געטראפן א סכום געלט ביי המספיק הכנסת ס''ת .רופט845.662.2910 :
געטראפן א קונטרס יסודי הדת אין ביהמ''ד אבני צדק .רופט845.774.9295 :
געטראפן א גלעזער ביי עיקערס און לעמבערג .רופט845.783.5950 :
געטראפן א שטיקל  FURאויף סקאנעמאנק ,און אראפגעלייגט אין השבת אבידה שטיבל
געטראפן א ברעיסלעט ,גארפיעלד געגנט .רופט845.782.2081 :
בטעות אריינגעלייגט א טיש בעקיטשע גארטל אין א צווייטנס רעזשווילקע שבת נאכמיטאג אין ביהמ''ד הגדול נעבן ברית שטיבל248.6435 .

זמנים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז
קרי״ש

סו״ז

סו״ז

5:03

6:15

8:59

10:18

10:42

תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

12:56

1:37

5:34

7:38

8:51

קלאסיפיידס
ווער עס איז וויליג צו מנדב זיין מצות פאר די מתיבתא אויף פסח שני זאל ביטע רופן 494.2626 :מיר וועלן עס אפנעמען
א קאר פארט טעגליך פון בארדיטשוב רד .צו מאנסי  2:00נאכמיטאג .רופט845.213.8553 :
צו פארקויפן :א ספעציעלע הערליכע פארטיגע ספר תורה ,געשריבן דורך א היימישע ערליכע סופר אין אר''י .י.ט פעלדמאן248.4944 .
געזוכט צו דינגען א דירה אין די גלילות פאר א חלק אדער גאנץ זומער ,נאנט צו א ביהמ''ד395.2220 .
צו פארדינגען א  2בעדרום פורנישט דירה ביז נאך שבועות אדער ביז נאך די זומער845.590.4950 .
Describe Designing - For all your advertising needs call: 845.281.3219
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
 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 קאל  -און די זאך איז ערלעדיגט! אייער משפחה וועט אויך האבן א טעלעפאן-גרופע
צו יעדנ'ס צופרידנהייט| Thecallpro.com 888.604.2610 Call Pro Text & Chat | .
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 845.662.4179 -
Call/Text: 845.376.6388
מיר פאררעכטן די דרייער און  lockפון אייער Andersen Windows
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
Club Exchange: We buy all your miles and CC points, Call / Text: 732.806.0205 email: amexmiles@gmail.com same day payment

מיר דעליווערן פרייטאג  11:00פון ק"י צו מאנסי און צוריק נעמט מען אן ארדערס ביז 845.533.2332 - LD Messenger 12:15

"היום יום" ווערט געזעהן דורך טויזנטער טעגליך!
 3,000שטיק געפרינט און דעליווערט צו אלע בתי מדרשים און געשעפטן

 2,500אימעיל אדרעסן

(אויב איר טרעפט עס נישט אין אייער לאקאלע שול\געשעפט רופט אריין ,מיר וועלן מאכן זיכער אז עס קומט אן אהין)

דהילולא
יומא
שידוכים
רבי יעקב ב"ר אברהם ב"ש זצ"ל

ר"מ מנטובא  -תקמ"ב

אב"ד סמארגאן  -תרמ"ו

רבי יעקב ב"ר אהרן שאשפורטש זצ"ל

רבי צבי הירש יעקב זצ"ל אב"ד
קאמאלי
חתן ר"י מהאמבורג  -תקמ"ז

רבי יוסף דוב בער ב"ר יצחק זאב הלוי
סאלאווייטשיק זצ"ל
אב"ד בריסק  -מח"ס בית הלוי  -תרנ"ב

רבי יעקב ב"ר שלמה גלייוויץ-קליין
זצ"ל

רבי ראובן ב"ר יצחק פינק זצ"ל

מגדולי פראג  -שצ"ד

אב"ד האמבורג  -מח"ס שו"ת מהר"י שאשפורט
 -תכ"ט

רבי יעקב אלי' [חריף] ב"ר משה מאך
זצ"ל

אב"ד סעמעלין-אויסטערליץ  -מח"ס עטרת שלמה
 -תק"ע

רבי אפרים זלמן ב"ר יהודה לייב

רבי ליפא ב"ר יצחק אייזיק סאפרין
זצ"ל

אב"ד זלאטשוב  -תל"ב

שור זצ"ל

מ"מ לבוב  -אבי תבואות שור  -תל"ד

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

יום :ד' אייר

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

מסאמבור  -תקפ"א

רבי יוסף דוד ב"ר אברהם מרדכי

דומ"ץ האמבורג  -מח"ס תנובת יהודה  -תר"ס

רבי יהודה לייב ב"ר יחיאל רובינשטיין
זצ"ל

דומ"ץ פרעשבורג  -מח"ס קול יהודה  -תרפ"ג

רבי משה דוד ב"ר יוסף שלמה זלמן

עסטרייכער זצ"ל

רבי יצחק אייזיק ב"ר אלקנה זצ"ל

דומ"ץ לבוב  -תמ"ט

(פינטשוב) הורוויץ זצ"ל
תקפ"א

רבי יוסף יוזל ב"ר יצחק ווערטהיימער
זצ"ל

אב"ד הארשפאלווא  -תשכ"ז

מגדולי גארמייזא  -אבי ר"ש ווערטהיימער  -תע"ג

רבי דוד ידידיה ב"ר ישעיה מאפטא
זצ"ל

דומ"ץ ווארשא – תר"ב

רבי יעקב רפאל ב"ר שמחה יהודה

רבי נח חיים אברהם ב"ר ארי' לייב

רבי שמואל אליהו ב"ר שאול ידידי'
אלעזר טויב זצ"ל

סארוואל זצ"ל

שפירא זצ"ל

אב"ד טשימפא  -מח"ס תפארת אדם  -תשי"ד

רבי משה דוד ב"ר יצחק צבי הלוי
יונגרייז זצ"ל

אדמו"ר ממאדזשיץ  -מח"ס אמרי אש  -תשמ"ד

