קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

ראשון בשבת
זונטאג בהר בחוקותי | כ' אייר תשפ"א
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845.662.6122

בס"ד

hayoim@gmail.com
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•זמנים•
•קלאסיפיידס• •ועוד

לעומר
שבועות
ושלשים יום שהם חמשה
היום חמשה
שידוכים
Dec 24 ‘18
מאנטאג פרשת שמות ט"ז טבת תשע"ט #1436

ספירת העומר

שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים
אב״ד סוואליצעשע

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

•

מלכות שבהוד

Bekurov

011.972.2581.0342
שידוכים ירושלים  -מבשר ואומר:
קרית יואל  -היום יום  845.662.6122 :וויליאמסבורג  -גוט מארגן718.388.7744 :
Sponsored
by:

סערוויסעס
גלאבאל

845.351.0445

• • • שידוכים • • •

הגה״צ אדמו״ר מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א
הגה״צ
שליט״א
אייזיק ליפא נ"י
סיגעיט
פייוו-טאונס
קרית ב"פ
שליט"א
מו"האדמו"ר מבורשטין
הרה"צ
אייזיק ליפא נ"י
מאנסי
שליט"א
אב"ד
הרה"ג
יואל
הי"ו -
יואל
סוואליעווע -קרית
הי"ו
מו"ה
נ"י
טייטלבוים
מו"ה יעקב שמואל
שמעון  -חתן
מו"המו"ה
בן
חתן מו"ה עזריאל קלאר
גרין -
משה מאיר
בן
הי"ו
שמעי׳ ב״ר
פנחס
מו"היוחנן
מו"ה
הי"ו (איליאוויטש) וומ"ס
שווימערוומ"ס
מענדל הי"ו (פערלשטיין)
שווימער
שמעי' ב"ר מענדל
פנחס
מו"ה
נ"י
גרין הי"ו
יוחנן
מו"ה
לייבושנ"י
לייבוש
(פערלשטיין) וויליאמסבורג
(מענדלאוויטש) מאנסי
הי"ו  -מאנסי
יואל
הי"ו  -קרית
מו"ה
מו"ה
מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו (קרויס) ק"י
מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש הי"ו (רובינפעלד) מאנסי
ישי נ"ינ"י
כהנא
אליעזר  -חתן מו"ה חיים
בן מו"ה
שמואל זאנוויל וויינסערגער
משה  -חתן
מו"ה יוסף
בן
פאלאטשעק הי"ו
שלום יוסף
אלימלך
מו"ה
יאקאבאוויטש הי"ו
מו"ה מרדכי
יואל ב"ר
יחזקאל
מו"ה
נ"י
ישי
(קרויס) קרית יואל
(רובינפעלד) מאנסי
שליט"א  -בארא פארק
הי"ו  -קרית יואל
• • • חתונה • • • מו"ה
הרב
נ"י
בן מו"ה מענדל  -חתן מו"ה יחיאל פריעד
בן הרה"ג ארי' לייב  -חתן הרה"ג אבד"ק טאלטשאווא

יואל גאטליעב

אלי'

מאיר זיכערמאן

אליעזר

מנשה מאיער

יואל פריעדמאן
חנה דים

ישראל מאיר וואלדמאן

יצחק זאב

חתונות
שידוכים

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

הרה"ג אשר זעליג אשרי שליט"א  -ראה"כ אור יעקב יוסף דספינקא  -ב"פ
בן הרה"ג אבד"ק קאוונא  -חתן הרה"ג שמואל נפתלי גענגער

845-875-2103
"קרויס" -
מען ביי
כינורהוט
באולם א
פרענקל שליט"א  -וומ"ס
שרגא
יחזקאל
קויפטהרב
דוד
יעקב משה נ"י
בן מו"ה בנציון ,לאנדאן  -חתן הרב יושע יחזקאל טעמפלער

וויליאמסבורג
וויינבערגער הי"ו
אליעזרצדוק
מו"המו"ה חיים
אייכנשטיין-הי"ו
שמואל  -חתן הרב יחזקאל יואל סאמעט
בן מו"ה
אברהםמאנסי
(בוקסבוים)

וומ"ס
פסח מנהל
שטערן הי"ו -
מו"ה יואל
בת"תגאלד
שמעון
מו"ה
סאטמארהי"ו
ליכטענשטיין
בן מו"ה יוסף בנימין  -חתן מו"ה אשר אנשיל
(פערלשטיין) קרית יואל

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

מרדכי

נישט פארגעסן
אבראהאםאיד"
"בלייבן א
אווענט
טיי
נאכט
היינט
דוד
באולם כינור
לוי יצחק
העשיל ווייסמאנדל
יושע

רד.וומ"ס
בארדיטשוב -
וומ"סר' משה וויינבערג  -פון הרה"ג
אין שליט"א
אבד"קרוזין
שליט"א 4 --
 6:00ביז  12:00ביינאכט
שטוב-פון
הרה"ג קומט פאר די
אלחנן חיים נ"י
אילאוויטש
ברוך הרה"ג משה חיים
בארדיטשוב  -חתן
אבד"ק
בן הרה"ג
הי"ולייב פילאפף
הירשזלמן
חתן הגה"צ
יואליצחק -
הרה"ג אלי'
אליעזר
מו"ה
משולם
בן מו"ה
שטיינפעלד הי"ו
אברהם מענדל משה נ"י
(גאלדבערגער) קרית יואל
(דייטש) וויליאמסבורג
מו"ה יצחק אלימלך אבערלאנדער הי"ו  -ב"פ
מו"ה חיים מאיר פראמאוויטש הי"ו  -מאנסי
עמרם
צבינ"י -וומס"ב
בן מו"ה אברהם אלטר  -חתן מו"ה שמואל דוד טויב באולם פרדס
בן מו"ה שלום  -חתן מו"ה אברהם אלי' ברוין

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

מו"ה מתתי' ראטה הי"ו  -בארא פארק
מו"ה אשר לעמעל הי"ו  -בארא פארק
anנ"י
הערשל
CommerCial
ProPerties
owners and
Bank’s
PersPeCtive
דייטש
 845-875-2103מרדכי נתן
(איטשע)  -חתן מו"ה
מו"ה יצחק
 Fromבן
ריכטמאן
יצחק שמואל
בן מו"ה חיים  -חתן מו"ה
"קרויס" -
מען ביי
א הוט קויפט

תנאים
שידוכים

געברענגט דורךFM Capital :

מו"ה נחמן שלמה שטיינמעטץ הי"ו  -וומ"ס
שמואל צבי נ"י
בן מו"ה משה  -חתן מו"ה אביש פערלמוטער
December
מו"ה דן ישעי׳ אייזדארפער25
הי"ו
אליעזר שבתי נ"י
(גרינבוים) בארא פארק

דינסטאג שמות

מו"ה שמואל זאנוויל ווערצבערגער הי"ו  -ב"פ
בן מו"ה אהרן  -חתן מו"ה שמואל יודא קליין
הגה״צ אברהם ישעי׳ אלישיב הי"ו
(קאניעווסקי) קרית יואל

אין זאל פון קרן ויואל משה  10:00צופרי

וואכנאכט
שידוכים

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

אדער רופט845.377.3638 :
שמחה רופט845-662-6122 :
אסאך אייער
וועט מעלדן
פלאץ! צו
אויף איין
היום יום שמחה! אלע אשמחות
בעניפטען!
וואס איר
פראגראם

מו"ה שלמה לייב גרובער הי"ו

חתן מו"ה שלמה כ"ץ הי"ו

בן מו"ה שמואל ז"ל

בעזהשי"ת
בביתו 20 ,פראג  - #101אין די בעק בעיסמענט

בשם השם
ברוך הבא
מו"ה שלמה זלמן קליין הי"ו

האכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

בן מו"ה שמואל יצחק הי"ו
אפענהיים הי"ו
הר"ר משה וואלף

הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"ו

קלאוו פלאזא 101 ,פאראעסט רד - .הברית מילה יתקיים אי"ה בביהמ"ד אבני צדק
296 Forest
rd.

אשר כ"ק מרן אדמו"ר

שידוכים

מסיבת קבלת פנים תתקיים
מעלדט דא בחינם שידוכים ,הולדת
שליט"א
מקרעטשניף
הולדת הבן
הבן
והבת  -רופט845.751.1144 :אי"ה היום בבית האכסניא
על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"א
בשעה  9:00בערב אי"ה
בן מו"ה אברהם הי"ו

יאזעפאוויטש הי"ו
לעירנו לביקור קצר לטובת
שלמהאי"ה היום
מו"ה יגיע

חתן מו"ה שאול יודא מענדלאוויטש הי"ו

ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
הקודש
טהרת
זמנים פונעם
באקומען אלע
זמן ק''ש איז? צו
ווען סוף
עלוויסן
בארה"קאיר
מוסדותיו ווילט
347.464.6436
להתקשר:

זמנים
ליסט

טעקסט בערב
בעירנו עד יום ה'
אריין אייער זיפקאוד צו ,845.400.8242 :ווי אויך קענט
וישהה טאג,
איר באקומען אלע זמנים טעגליך דורך טעקסטן  1צו718.550.3486 :

עס איז נאך געבליבן געציילטע סעטס פונם באקאנטן פירוש אופן זוה"ק מתוק מדבש
פארפאסט נישט די געלעגנהייט רופט845.664.5168 / 845.537.2257 :
מיר וועלן דא זיין דעם

מאנטאג פרשת בה"ב
אין סעפייער זאל

פון 1:30
ביז 7:00

וואלענע ציצית אויף סעיל
און אלע געברויכן פאר
יו''ט שבועות און זומער

Responsibilities includes customer service, technical
support and basic computer work. Must have
great communication skills and be a quick learner.

Call: 845.694.7363

THE MAN WITH
THE TRUCK
MR. ROSENBERG

Office located at Forest corner
Acres is looking for a girl worker.
Hours 10-6. No Sundays.

פאר דער שענסטער וואקאציע דעם קומענדיגן זומער וויילט אין פראכטפולן קאסא גראנדא ,אריזאנע וואו
איר געניסט פון הערליכע ווילאס ,פריוואטע שווים באסיינען ,דעי קעמפ פאר די קינדער און אלע הצטרכות׳ן
צוגעשטעלט ,ועל כולם די גאר געזונטע לופט ספעציעל הילפבאר פאר מענטשן מיט עקזימע ,אסטמא אדער
סיי וועלכע אטעמען פראבלעמען .פאר מער אינפא .און זיך איינ צושרייבןsummerincs@gmail.com :

Individual must be technical oriented
and have great communication skills.
Experience a plus,
Great pay for the right candidate.

Office based In Goshen is looking to hire two graduates
one for Customer service and one for bookkeeping.
Please send your info to: applyforajob101@gmail.com

ONLINE
SEARCH

דורכברוך!
דארפט איר ערלעדיגן סיי וואס ?online
אונזער איבערגעגעבענע' שטאב וועט פאר אייך
שיקן א אימעיל ,ארויספרינטן א דאקומענט,
אויספילן א אפליקעישען ,מאכן א רעזערוועישן,
אדער באשטעלן סיי וואס אנליין.

845.388.1077

זעלטענע געלעגנהייט! עס ווערט געזוכט אינגעלייט
אדער בחורים ארומצוגיין מיט א פושקע פאר א
באקאנטע ארגאניזאציע אויף א קביעות'דיגע
פארנעם (מתן שכרה בצדה).
רופט און לאזט א קלארע מעסידזש845.203.9090 #201 :

צאתכם לשלום-געזונטערהייט

מעלות פון די טעסט:

מיר ווילן מודיע זיין פאר תושבי קרית יואל ,אז אין
די איצטיגע טעג ווען די וועלט עפענט זיך ב"ה מער
און מער אויף ,און מען איז אנגעוויזן צו האבן
' 'pcr covid testפאר טרעוול,אפוינטמענטס,
א.ד.ג .איז אונז ב"ה געלונגען אויסצוארבעטן א
דיעל מיט די ,atvivo labמען זעל קענען נעמען די
טעסט א יעדן טאג פון די וואך אויף א גרינגן און
שנעלן וועג

next day results

מחיל אל חיל!

מיט גרויס פרייד האבן מיר דעם כבוד אייך צו
פרעזענטירן דעם נייעם ,אינטערעסאנטן ווינקל אין
קרית יואל'ס טעגליכע אויסגאבע "היום יום" ,מיט'ן
טייטל "קאמיוניקאציע" וואס וועט אי"ה דינען אלס אן
"אפענע ליניע" צווישן תושבי קרית יואל ,מיטצוטיילן
און אויסטוישן וויכטיגע אינפארמאציע ,עצות טובות,
נוצבארע טיפס איינער מיט'ן צווייטן.
אזא סארט ווינקל איז פון די מערסט-פארלאנגטע
זאכן ביים ציבור ,ווי מיר האבן געזען פונעם "סורוועי"
וואס איז דורכגעפירט געווארן אין די פארלאפענע
חדשים ,און דעריבער האט די רעדאקציע באשלאסן
צו עפענען דעם ווינקל ,פאר די הנאה ,אינטערעסע און
בענעפיט פון אונזערע טייערע ליינער.
דער ווינקל וועט דערווייל ערשיינען יעדע וואך אינעם
"פרייטאג אויסגאבע" ,און וועט מעגליך פארברייטערט
ווערן אויך צו אנדערע טעג לויטן געברויך .פאר די
מאקסימום תועלת פון דעם ווינקל ,ביטע האלט אייך
צו די פאלגענדע פונקטן:

 פאר אייער באקוועמליכקייטמאכט "אליין" די סוואב swab
 באקומט די רעזולטאטן דירעקטצו אייער אימעל

פאר מינימאלע סערוויס  chargeפון $25

קאמיוניקאציע

 אלע טעסט וואס זענען גענומעןגעווארן ביז  7:00ביינאכט
וועלן אי"ה האבן די רעזולטאטן
נישט שפעטער פין די נעקסטע
טאג  3:00מיטאג

(לייכטע  swabנישט ביז אויבן)

PCR COVID TEST
ביי אונז און סטאר

 עס איז א  PCRטעסט וואסווערט אנגענומען איבעראל

צאתכם ובואכם לשלום
KJ Business Center

845.774.1464
זונטאג פרשת בהר בחוקותי

קורץ און שארף :האלט אייער מעסעדזש
קורץ און צו דער זאך .פרובירט צו קאנצענטרירן
אייער פראגע\ענטפער\פונקט צו א מעסעדזש
פון מאקסימום  30סעקונדעס ,אדער אויב איר
שיקט עס אין אימיעל – צו  1פאראגראף.
אינפארמאטיוו :מאכט זיכער אז אייער
מעסעדזש איז אינפארמאטיוו ,און וועט זיין
אינטערעסאנט פאר אנדערע צו ליינען.
קלאר :ווען איר לאזט איבער א מעסעדזש צו
דעם ווינקל ,ביטע מאכט זיכער איר זענט אויף
א שטילע פלאץ ,און רעדט קלאר און מסודר.
נומערן :יעדער מעסעדזש וועט האבן א
באשטימטע נומער .אויב איר ענטפערט אדער
קאמענטירט אויף א צווייטנ'ס מעסעדזש,
דערמאנט פון אנהייב צו וועלכן 'נומער' איר
באציט זיך.

קאמיוניקאציע נומער  #1וועט אי"ה ערשיינען קומענדיגן פרייטאג פר' בה"ב.
איבערצולאזן א מעסעדזש רופט | 845.751.1144 Ext 8 :אימעילCom@hayoimyoim.com :

איין קליינע פאזיטיווע מחשבה
אינדערפרי ,קען טוישן דעם גאנצן טאג.

אינספיראציע

דירות צו דינגען/פארדינגען
אנטדעקט די דריי פשוט'ע סטעפ'ס וואס יעדער קען נעמען צו קויפן בעז"ה א אייגענע דירה 845.818.0750 .דריקט 3
צו פארדינגען א נייע פרישע הערליכע ריזיגע  6בעדרום פריוואטע הויז מיט א בעק יארד ,און ריזיגע
פריוואטע בעק פארטש אויף  33 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
געווארן עוועילעבל הערליכע שיינע אפיס אויף פראג .רופט347.452.6356 :
Looking for offices in KJ. Please call: 845.548.9080
רוט  :32צו פארדינגען  2שיינע אפיסעס אין א אפיס בילדינג 5 ,מינוט פון שטעטל .רופט917.334.9078 :
צו פארדינגען א אפיס  -רופט917.592.4369 :

קאמערציאל

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

מידעלטאון :צו פארדינגען א וועירהאוז 50K ,סק"פ ,קען צוטיילט ווערן אויף קלענער חלקים ,אנגעהויבן פון 845.537.5880 .11K

Luxurious offices available in the Professional Plaza - 23 Lake St.
Close to other businesses, professional area, luxurious building

MK Realty - 845.782.0205 x3
Rentals@mkrealtyusa.com

31 Old Country Rd
צו פארדינגען א נייע פרישע הערליכע פרייוועט הויז ,הערליכע קיטשען ,ריזיגע דיינוג רום ,און א גרויסע פעמילי רום 4 ,בעדרומס,
פרייוועט בעק פארטש און ריזיגע בעקיארד central air ,גרויסע פראפערטי ,און נאך אפגרעידטס א גאס פיל מיט אידישע משפחות
און אסאך קינדער ,עירוב אויף די גאנצע גאס 3 ,מינוט וואק פון ביזנעס סענטער ,לאנגע ליעס ,רענט  $3000א חודש רופט914.755.5685 :

 Buy/Rentדיין נעקסטע הויז אויף Jfinder.com

א  real estate platformפאר די היימישע קאמיונעטי
א טעגליכע בליק אינעם "היום יום" וועט אייך אינפארמירן
מיט אלע וויכטיגע אפדעיטס\שמחות וואס איז אייך נוגע
רופט:
האט איר קרעדיט קארד חובות? 100%
פריי גמ''ח חסדי יוסף
מיר זענען דא אייך צו העלפן אראפצוגיין ריסק
Call/text:

צו  0%אויף אייערע קרעדיט קארדס

מיר וועלן נידערן די אינטערעסט
רעיטס פון אלע אייער קרעדיט קארדס!
 City, Gap, Searsקען אראפגיין צו 0%

מיר אפפערן א  50%דיסקאונט
פאר כולל אינגעלייט!
מיר האבן שטיצע פון רבנים,
און אסאך גאר צופרידענע
קליענטן תושבי קרית יואל!

איר דארפט נישט
פארפאסן קיין
פעימענטס ,און עס if no answer leave message
אפעקטירט נישט bensi@gemachcy.com
אייער קרעדיט
gemachcy.com

917.426.8726

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

דהילולא
יומא
שידוכים
רבי שמריה זלמן ב"ר אהרן

מגדולי קראקא  -שע"א

רבי יצחק בדרשי (השני ) זצ"ל

דומ"ץ שאלוניקי  -מח"ס הרי בשמים  -תק"א

רבי גרשון ב"ר שמחה הכהן ראפאפורט
זצ"ל

אב"ד מאגענצא  -תקכ"ח

רבי יהושע ב"ר יוסף סירורו ( השלישי)
זצ"ל

מחכמי פאס – תקע"ח

רבי מרדכי [המגיד] ב"ר מנחם נחום

טווערסקי זצ"ל

מטשערנוביל  -מח"ס ליקוטי תורה  -תקצ"ז

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

רבי שמואל ב"ר דוד נאדאש זצ"ל

אב"ד יערגען  -תלמיד חת"ס  -זקינו של רי"ח
זאנאנפעלד  -תקצ"ז

רבי משה ב"ר יהושע העשיל באב"ד
זצ"ל

אב"ד פשעווארסק  -אבי מנחת חינוך  -ת"ר

זכותם יגן עלינו

רבי יהודה לייב ב"ר אלקנה זצ"ל

יום :כ' אייר
דומ"ץ קליינווארדיין  -תר"ג

רבי חיים אברהם ב"ר משה גאגין זצ"ל

ראשון לציון בירושלים  -מח"ס מנחה טהורה  /שו"ת
חוקי חיים  -תר"ח

רבי יעקב ב"ר יוסף וואליער זצ"ל

אב"ד ביטשא  -מח"ס בית יעקב  -תרכ"ו

רבי אשר אנשיל ב"ר משה שמואל

ניימאן זצ"ל

אב"ד ווייטצען  -תרמ"ב

אייערע שליחים פאר סיום משניות,
פעולות וזכותים לעילו נשמת ,מנין
לעת הצורך ,רופט718.925.2255 :
רבי יצחק אייזיק ב"ר אליהו הלוי
ראבינאוויטש זצ"ל

מח"ס דורות הראשונים  -תרע"ד

רבי יהושע ב"ר יוסף טשערווינסקי
זצ"ל

מחכמי ירושלים  ,מח"ס תשואות חן  -תרפ"ז

רבי דוד חי אדרעי

מחכמי בוכרה  ,מו"צ צפת  -מירון  ,מח"ס בד דוד
– תרצ"ב

רבי אהרן אריה לייב ב"ר אשר

רבי מרדכי ב"ר צבי הלוי הורוויץ זצ"ל

אב"ד שימלויא  -תרמ"ז

קאלמנאוויטש זצ"ל

אב"ד אניפולי מח"ס לב אהרן ,לב אריה -תש"ח

רבי אהרן ארי' ב"ר יוסף יוסקא הלוי
גאטעסמאנן זצ"ל

רבי מאיר ב"ר אהרן שווארץ זצ"ל

אב"ד לאשקאוויטץ  -תרנ"ה

רבי מאיר האנדילסמאן זצ"ל

אב"ד פודהייץ  -תשי"ג

רבי משה שמואל ב"ר חיים שלמה

הלוי ראטטענבערג זצ"ל

אב"ד קאנסטאנטינאגראד (פ' פאלטאווע) -תרס"ג

אדמו"ר מקאסאן  -תשל"ד

רבי מאיר ב"ר יוסף (שו"ת רבינו יוסף
מסלוצק) פיימער זצ"ל

רבי דוד ב"ר צבי יהודה סמיט זצ"ל

אב"ד סלוצק – תרע"א

מלאנדאן  ,מח"ס כנור של דוד-אמרי דבש-פרי מגדים
המפורש ועוד  -תשנ"ז

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

74°

זונטאג

52°

בייטאג :טיילווייז זוניג .העכסטע
טעמפעראטור ארום  74דעגרי.
ביינאכט :מערסטנס פארוואלקנט.
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  52דעגרי.
האט איר א קינד געבוירן מיט
 Cerebral Palsyאדער אנדערע
געבורט פראבלעמען? איר קענט
מעגליך פארדינען מיליאנען.

זענט איר געווארן
געשעדיגט פון א קאר
עקסידענט אדער א
דאקטאר/שפיטאל טעות.

זונטאג בהר בחוקותי

מאנטאג

70°

55°

בייטאג :מערסטנס פארוואלקנט .א שאנס
פאר רעגן-שאוערס נאכמיטאג .העכסטע
טעמפעראטור ארום  70דעגרי .ביינאכט:
פארוואלקנט .א שאנס פאר רעגן-שאוערס.
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  55דעגרי.
מיר האבן געווינען מיליאנען
פאר אונזערע קליענטן
Atty. ad. Past results no guarantee of future outcome

רופט:

יעקב בראדי
718.564.6050

רייד & סעיוו :מיר זוכן לאנג דיסטענס דרייווערס
פאר גוט באצאלט מיט גוטע בענעפיטן  .רופט656.6330 :
ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

א קאר ליעס?

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

Securedleasetakeover@gmail.com

 Yellowקאר סערוויס  -מיר האבן יעצט א  Openingפאר פול טיים לאנג
דיסטענס דרייווערס פאר אונזער פארברייטערטע פלאטע גוט באצאלט
וועידזש  +קאמישאן ,געשמאקע אטמאספער845.783.6660 .

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

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

מוצש"ק
ביז  12:00אזייגער

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

מיר קוקן ארויס אויף אייער צופרידנהייט

הנהלת עזרת חולים

וויכטיגע אויפמערקזאמקייט:

פארפאסט נישט קיין טאג!
טויזנטער תושבי קרית יואל דערקוויקן זיך יעדן אינדערפרי מיט אונזער
העכסט-אינטערעסאנטע אויסגאבע וואס קומט אן אין זייער אינבאקס .אבער ווי עס
שטעלט זיך ארויס קען מען נישט אייביג געטרויען דזשימעיל מיט בלינדע אויגן.
צומאל כאפן זיך מענטשן נאך א שטיק צייט אז אונזער אימעיל איז פארווארפן געווארן
ערגעצוואו אין ספעם ,אדער אין אנדערע זייטיגע צימערן .כדי צו מאכן זיכער אז איר
באקומט עס טעגליך געהעריג אין אייער אינבאקס ,איז שטארק ראטזאם צוצולייגן
אונזער אדרעס daily@hayoimyoim.com :צו אייער קאנטעקט ליסט .די רעדאקציע

ארבעט געלעגנהייטן
מחנה בית רחל אפיס :ווערט געזוכט פרויען צו ארבעטן פאר די קומענדיגע  4-3וואכן 4 .טעג א וואך
מינימום  6-5שעה א טאג .גאר גוט באצאלט ,דארף האבן בעיסיק קאמפיוטער סקיללס .רופט783.5817 #200 :
עס ווערט געזוכט א משגיח אין ישיבה גדולה פאר מוצאי שב"ק פין  11:00ביז 845.783.3155 .3:00
Work from home! Seeking a woman/girl to fill a p/t position for data entry. Call: 414.8052 and leave a msg.

ווערט געזוכט א מיידל פאר א סעקרעטערי און אפיס ארבעט .רופט845.544.9470 :
Local office is looking to hire female secretaries with quickbook experience, great pay. 845.637.6381
געזוכט א דרייווער צו דרייוון פון ק''י קיין סקווער און פון סקווער קיין מאנסי ,און צוריק נאכמיטאג ,מיר שטעלן צו א ווען ,שיין באצאלט 917.586.2302

C&W food center is looking for girls to do phone orders. Please call 845.232.1512
ווערט געזוכט אינגעלייט אדער בחורים יראי שמים צו קניפן ציצית אדער טליתים .גוט באצאלט347.349.4207 .
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
סופערמארקעט אין די קעטסקילס זוכט ענערגישע אינגעלייט אדער בחורים פאר קעשיר אדער דרייווער ,טראנספארטאציע מעגליכקייט347.675.0001 .

Seeking responsible, efficient girl for office near Monroe great working environment, willing to train, trans. provided 347.620.1603
Looking for an experienced Yingerman for customer service position communication & multi-tasking a most. Great pay! officeMonroe1@gmail.com

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

"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)

זמנים

שיעורים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

4:40

5:52

8:47

10:09

10:33

תהלים
יומי

קאפיטל
קל"ו

יסודי
התורה

קרי״ש (מג״א) תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

יבמות
דף קיא.

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

12:54

1:36

5:42

7:56

9:08

שונה
הלכות

ס' תקכ"ה
סעיף א'

ויואל
משה

עד אות
קכ“ב

תורתך סהנדרין
שעשועי דף נח

קלאסיפיידס

In need for arches? And shoes? Dr. Williams! Covered by most insurances. 537.7224
איך האב בטעות אריינגעקראצט אין א קאר דאנערשטאג נאכט ביי רימונאב קאר .קוויקוועי .ביטע רופט238.4833 :
 5שעה קלאס דעם דאנערשטאג .רופט היינט גאו-דרייוו 845.600.4444 -
האט איר באקומען  Unemploymentאבער נישט די גאנצע געלט? אדער פארגעסן אריינצוקאלן וועכענטליך? מיר וועלן עס מסדר זיין662.9197 .

געזוכט צו דינגען א  3-2בעדרום דירה אין ק''י פאר די ערשטע האלב זומער929.437.7656 .
ווערט געזוכט צו דינגען א פריוואטע הויז אין די גלילות פאר די זומער ,גוט באצאלט248.1481 .
דריגענד געזוכט א  3בעדרום פורנישט וואלק אין דירה ,צו דינגען פון א וואך נאך שבועות ביז י''ז בתמוז500.7271 .
צו פארדינגען הערליך נייע לעכטיגע שלאף צימערן אין וואודבערי דזשאנקשען געגנט פאר טאג אדער וואך304.0090 .
לופטיגע גרויסע קאנפרענץ רום אין וואודבערי ווילאס צו פארדינגען אויף די שעה/טאג געאייגענט פאר מיטינגען שיעורים באגעגענישן וכדו'304.0090 .
מיר האבן יעצט אפאר גוטע ריעל עסטעיט דיעלס .ביטע רופט דעם עקספערטCMW - 845.248.6496 :

דער לעבנסקוואל – עפעס וואס לוינט זיך צו פרובירן845.613.9900 .
מיר נעמען אן אלע פלאמבינג דזשאבס ,ביליגסטע פרייז גאראנטירט .גוטע נייעס! מיר נעמען שוין אן קרעדיט קארדס .ישעי' יודא בערקאוויטש222.6350 .
Buying, delta,citi,amex Any amount! Same day payment! Pls call: 718 687 6400. Txt: 845 282 0098 Email: themilesdealer@gmail.com
הכנסת ס''ת דעם שבועות? גרויסע אויסוואל פון ספרי תורה .רופט שוין קיין א''י :אברהם יואל פעפער 718.673.8567 -
מיר נעמען לאנג דיסטענס טריפס מיט א ספרינטער ,מיר נעמען אן ביינאכט טריפס .ישראל פארקאש238.0510 .
פאר אלע הענדימען ארבעט רופט :נחמי' ניימאן 845.662.4179 -
פרייליכע נייעס! איר קענט באשטעלן א פולע 'סעודת ברית' דעליווערט צו אייער טיר גענצליך בחנם רופט210.6664 Ext 3 :
Now buying Amex points. All Sizes! 845.517.1233 Email: info@SellMyMiles.com
א קאר פארט טעגליך פון ק''י קיין ב''פ בערך  9:00צופרי און צוריק בערך  ,5:00גרייט צו נעמען מענטשן פאר 646.740.6269 $30
 MONSEY-MONROE-FALLSBURG-AZ, 845.774.9690 Miami 845.325.8234שבת/וואך MENICHA VACATIONS

קארליין 24-קרית יואל 845.444.1211 -

פראפעשענאל טעקס רעטורן 1040 Express accounting - 845.774.2615 -
Call/Text: 845.376.6388
מיר פאררעכטן די דרייער און  lockפון אייער Andersen Windows
א עקספיריענסד הענדימאן נעמט אן אלע הענדי ארבעט .גוטע פרייזן .רופט :בענצי'ס הענדימאן 325.3333 -
 DIAפייבער ,פראנטיער  ,FIOSפראנטיער לענדליין -,SKYWIRE ,רופט845.492.9559 :
CASH your miles & points get your payment today, buying amex and united points. Call/Text: PinPoints 845.219.1250 Email: info@pinpointmiles.com
מטרנה  Baby Formulaפאר ספעציעל ביליג 3 .ליסקע וועי  104#רופט537.7067 :
 - Voice & Singing Lessonsאויך ספעציעליזירן מיר זיך אין הייזעריגקייט פאר ערוואקסענע ,בחורים און קינדער ,יואל כהנא 325.5657 -

Kitchen Furniture repair. Call: 845.678.3298
יאסל דער פלאמבער – פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן  -רופט347.831.6209 :
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 :
Club Exchange: We buy all your miles and CC points, Call / Text: 732.806.0205 email: amexmiles@gmail.com same day payment

איין מעסעדזש – אין אלע קרובים ווייסן פון דיין שמחה .מיט א קאל-פרא משפחה אקאונט
איז עס גרינג און געשמאק| Thecallpro.com 888.604.2610 Call Pro Text & Chat | .
מיר דעליווערן  3מאל א טאג פון ק"י צו מאנסי און צוריק 845.533.2332 - 3 Hour delivery guaranteed or money back
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
רופט שוין - 718.878.3522 :אדער טעקסט צו929.263.2552 :

Retail business is looking for a multi-task energetic
yingerman with energy to grow and a good future.
Must be organized, good collaborator, with customer service skills.
Must have a pleasant personality, good communication skills,
collaboration skills, team work & leadership skills. Call: 845.459.5791

