קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

שלישי בשבת
דינסטאג בהר בחוקותי | כ"ב אייר תשפ"א
M AY 0 4 ‘ 2 1

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

ספירת העומר

 Decלעומר
ושני 24ימים
שבועות
ושלושים יום שהם חמשה
היום שבעה שידוכים
‘18
מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט #1436

שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים
אב״ד סוואליצעשע

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

גבורה שביסוד

שידוכים ירושלים  -מבשר ואומר011.972.2581.0342 :
קרית יואל  -היום יום  845.662.6122 :וויליאמסבורג  -גוט מארגן718.388.7744 :

הגה״צ

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

Sponsored by:

שליט״א

845.351.0445

פייוו-טאונס
אב"ד סוואליעווע
הרה"ג
מו"ה מרדכי ישעי' שפיטצער הי"ו -
בראךוומ"ס מענדל וואלף
גרין
יוחנן
מו"ה
הי"ו
וומ"ס
גרין-הי"ו
מו"היוחנן
מו"ה
(איליאוויטש) יוסף
חתן מו"ה יעקב
משה חיים
בן
(מענדלאוויטש) מאנסי
ישי נ"י
(רובינפעלד) מאנסי
הי"ו
יאקאבאוויטש
יחזקאל
מו"ה
מו"ה מאיר דרוממער הי"ו  -קרית יואל
שליט"א מאנסי

סיגעיט
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א ב"פ
אייזיק ליפא נ"י
הי"ו  -קרית יואל
מו"ה
לייבוש נ"י נ"י
הי"ו
מענדל
שמעי׳
פנחס
מו"ה
שווימערוומ"ס
(פערלשטיין)
שווימער
ישראל מענדל
שמעי' ב"ר
ניישטאדט
מו"ההי"וזושא
ב״רחתן
הערש -
פנחסמו"ה
מו"ה בן
לייבוש נ"י
(פערלשטיין) וויליאמסבורג

יואל רייך

(קרויס) ק"י
יוסף
מו"ה
יואל
הי"ו -קרית
פאלאטשעקהי"ו
אינדיג
יואל
אלימלך מו"ה
פאלאטשעק הי"ו
יוסף
אלימלך
מו"ה
קליינבערגער
הערש
חיים
מו"ה
חתן
מענדל
מו"ה
בן
(קרויס) קרית יואל

מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי
זאב נ"י
יאקאבאוויטש הי"ו מנחם
ישי נ"י
חתן מו"ה חיים אלי' ליכטמאן
זונדל -
בן מו"ה
מאנסי
(רובינפעלד)
• • • חתונה • • •
מו"ה משה יחזקאל שרגא לויפער הי"ו -
איתמרעוזר
טעסלערק"יהחתן אהרן
נ"ינ"י -
טובי'
רובינשטיין הי"ו -
הערש -דוד
יוסףאהרן
מו"ה
חתן מו"ה יוסף יצחק
בן מו"ה

חתונות
שידוכים

מו"ה וואלף יעקב גליק הי"ו  -קרית טאהש
פייערשטיין
בןמו"ה
הי"וקרויס
שמואל
שלמהחתן מו"ה יעקב
יוסף אליעזר -
מו"ה מרדכי

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

מו"ה חיים נתנאל כהן הי"ו  -וויליאמסבורג
מו"ה שלמה זלמן אייזנער הי"ו  -וויליאמסבורג
יעקב דוב נ"י
הויער
דאווידאוויטש:אהרן גבריאל
יחזקאל  -חתן מו"ה
ביטעמו"ה
וארא" אין די געגנט פון אולם עקשטיין ,בן
ראזענבערג
"שבתלייב
מו"ה משה
יצחק דוד -
בן מו"ה
845.248.4755
רופט
פרשת
אכסני'סחתןפאר
געזוכט
מו"ה פסח שמעון גאלד הי"ו
מו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו
נ"י
מענדל
מאליק ע"ה  -וויליאמסבורג
פארק
מו"ה אשר פינקאס הי"ו
(בוקסבוים)דוב
הרב יעקב
פארגעסן
נישט
באראיואל
(פערלשטיין)-קרית
מאנסי
חיים אליעזר נ"י
בן מו"ה פנחס  -חתן מו"ה חים הערש ליעבערמאן
בן אדמו"ר מסאמבור  -חתן הגה"צ זלמן לייב טייטלבוים ,מטעטש

אווענטדוד "בלייבן א איד"
טיי
באולם כינור

היינט נאכט

ביינאכט 4 -
אברהם12:00
 6:00ביז
אין שטוב
וואלף די
קומט פאר
וויליאמסבורג
קרויס הי"ו -
רד.וומ"ס
רוזיןהי"ו -
בלומענפעלד
הערש משה
פון ר' משה וויינבערג  -פון מו"ה
מו"ה חיים

אשר ענזיל

בן מו"ה
הירש הי"ו
שטערן
משולםאפרים
יואל -חתן מו"ה
מו"ה יושע

נ"י
אברהם מענדל משה נ"י

אליעזר
שטיינפעלד הי"ו
ווירצבערגער
ברוךמו"ה מרדכי
מאיר  -חתן
מו"הגרשון
בן מו"ה
(גאלדבערגער) קרית יואל

(דייטש) וויליאמסבורג
גענצליך פרייע פרישטאג
קומט פארברענגען ביי א
באולם פרדס צבי  -וומס"ב

שידוכים
תנאים
שידוכים
שלמה בראך

שידוכים ,הולדת
אין איינעם וועט איר מעלדט
אינפארמאציע איבער
בחינםרייכע
הערןדאגאר
הולדת הבן
הבן והבת  -רופט845.751.1144 :
CommerCial
ProPerties From an owners and Bank’s PersPeCtive
א הוט קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -

געברענגט דורךFM Capital :

חתן מו"ה זלמן לייב בערנאטה הי"ו

בן מו"ה שאול הי"ו
הי"ו
מו"ה
פון קרן ויואל משה  10:00צופרי
זאל
אין
December
25
שמות
דינסטאג
אייזדארפער
ישעי׳
דן
מו"ה
הי"ו
אליעזר שבתי נ"י

הגה״צ אברהם ישעי׳ אלישיב הי"ו
שו"ע ש"ס
טורקרית יואל
(קאניעווסקי)

היינט:משה OFF
פ
 $60ארא 
Fmcapitalseminar@gmail.com
רעזיווערט
WEויואל
קרן
פלעצער זענען באגרעניצט באולם
שעות 7:30 :נאכמיטאג  10:00 -ביינאכט
 26 Quickway Rd.נעבן ובלכתך בדרך DELIVER
845.377.3638
רופט:
אדער
רופט/טעקסט 917.232.9809 :אדער:
 ganhaseforim@gmail.comמיר נעמען אן ארדערס 2:00 :נאכמיטאג  10:00 -ביינאכט
גן (גרינבוים) בארא
הספריםפארק -שבועות מתן תורה סעיל!

15-30%

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

עס איז נאך געבליבן געציילטע סעטס פונם באקאנטן פירוש אופן זוה"ק מתוק מדבש
בעזהשי"ת

ברוךדיהבא בשם
השם 845.664.5168 / 845.537.2257
געלעגנהייט רופט:
פארפאסט נישט
האכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו

הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"ו

296 Forest rd.

Responsibilities
אדמו"ר
includesכ"ק מרן
customer service,אשר
Office
located
Forest corner
technical support and basic computer
תתקיים
atקבלת פנים
מסיבת
Must have great communication
work.שליט"א
מקרעטשניף
Acres
is looking
skills and be a quick learner.
האכסניא
forהיום בבית
a girl worker.אי"ה

בעיה"ק ירושלים תובב"א
הדרתו
על ישראל
Hours: 10-6.
No Sundays.
Call:
845.694.7363
בערב אי"ה
Starting pay $15/hr.בשעה 9:00

יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת

ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
בהר-בחוקותי
להתקשר /:פ'
הקודשפאר בני תורה
געלעגנהייט
פרישעעל טהרת
מוסדותיו בארה"ק
347.464.6436
איזה' בערב
עסיום
וישהה בעירנו עד
יעצט עוויעילעבל צו לערנען מיט בחורים אין די
נאכמיטאג שעה'ן די פאלגנדע לימודים :גפ"ת בבא קמא /
יו"ד ח"א  /גפ"ת בבא בתרא  -רופט היינט845.219.1444 :
און לאזט א מעסעדזש מיט א נאמען און טעל נומער.

עטליכע אפציעס פון באקומען גוט און פונקטליך באצאלט רופט פאר מער פרטים

קויפן/פיקסן א קאמפיוטער.
C A L L , T E X T, W H AT S A P P

845.637.5265
Service@updateitny.com

Be up to date.

?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.
required: excellent communication skills,
No experience necessary, we provide all the Skills
strong work ethic, desire to learn and succeed.
training and support you need to be successful. To apply contact: hr@arkmortgage.com

דערמאנונג!

היינט דינסטאג נאכט וועט אי"ה ווייטער פארקומען די

חזרה שיעור בהלכות יו"ד ח"ב

דורך הרה"ג ר' יוסף משה שטויבער שליט"א
פון  8:10ביז  8:50ביינאכט  -אין חדר ישראל דוב ,בביהמ"ד הגדול

זיי עמיצער וואס מאכט יעדן
איינעם שפירן ווי עמיצער.

אינספיראציע

דירות צו קויפן/פארקויפן

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

צו פארקויפן א  8רום וואלק-אין דירה אין ברך משה .ערנסט פאראינטערעסירטע רופט662.2689 :
אנטדעקט די דריי פשוט'ע סטעפ'ס וואס יעדער קען נעמען צו קויפן בעז"ה א אייגענע דירה 845.818.0750 .דריקט 3

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
געזוכט צו דינגען  1000 – 800סק .פוס סטאר ספעיס אין א גוטע געגנט347.563.7442 .
Retail space to rent for the season, 1500sf or 2100sf on Broadway in center of Monticello. nice condition, big windows. 783.3782

מאנטיסעלא ריטעיל סטאר פראנט 1,500 :ביז  4,000סק .פוס עוועילעבל פאר זומער/גאנץ יאר ,וואלקינג דיסטענס צו אידישע געגנט .טעקסט718.496.4763 :

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

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

WRITING . GRAPHIC . PRINTING . MAILING 718.247.8777 sales@ontimeprinting.net
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.

מיר האבן געווינען מיליאנען
פאר אונזערע קליענטן
Atty. ad. Past results no guarantee of future outcome

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

רופט:

יעקב בראדי
718.564.6050

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

א קאר ליעס?

Securedleasetakeover@gmail.com

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

דהילולא
יומא
שידוכים
רבי יונה ב"ר חיים הלוי זצ"ל

רבי ישעי' ב"ר מאיר זצ"ל

רבי צבי הירש ב"ר עזריאל זצ"ל

רבי חיים דניאל שלמה ב"ר אברהם

רבי לייב דאנתיג זצ"ל

מבוסנא – מראשי מקובלי בית א-ל בירושלים  ,מח"ס
שם חדש  -תר"א

אב"ד דמשק-ראש הרבנים בצפת -ירושלים  -מח"ס
שו"ת הסבא קדישא  -תר"צ

רבי ישעי' הלוי זצ"ל מדינאוויץ

רבי מרדכי שרגא פייוויש ב"ר ישראל

רבי שמואל חיים ב"ר משה נתן נטע

מהוסיאטין  -תרנ"ד

אב"ד וואמאש-מיקאלא  -תש"ד

דומ"ץ האמבורג  -ת"צ

מווילנא  -מח"ס בית לחם יהודא  -תצ"ג
מחכמי האנובר  -תקנ"ג

יאנוב  -תלמיד בעשה"ק/מגיד ממעזריטש  -מח"ס
צוואת הריב"ש ( -וי"א כ"ה) תקנ"ד

זכותם יגן עלינו

יום :כ"ב אייר

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

מגדולי פלונסק  -נכד המג"א  -תקע"ו

(אפי זוטרא) פינסו זצ"ל

(רוזין) פריעדמאן זצ"ל

רבי שמעון יצחק מאיר ב"ר יהושע

(בעלזא) רוקח זצ"ל
מרעדים  -תרע"ז

רבי שלמה אליעזר ב"ר יעקב

אלפאנדרי זצ"ל

הלוי יונגרייז זצ"ל

איר קענט הערן ניגוני צדיקים מסודר לויט זייער יארצייטן845.351.1115 #17 .

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

71°

דינסטאג

52°

בייטאג :פארוואלקנט .א קליינע שאנס פאר
אביסל רעגן-שאוערס ,בעיקר אינדערפרי.
העכסטע טעמפעראטור ארום  71דעגרי.
ביינאכט :פארוואלקנט און רעגן .מעגליך שטורמדיג.
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  52דעגרי.

67°

דינסטאג בהר בחוקותי

מיטוואך

43°

בייטאג :מערסטנס פארוואלקנט .א שאנס
פאר רעגן-שאוערס .העכסטע טעמפעראטור
ארום  67דעגרי.
ביינאכט :מערסטנס קלאר .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  43דעגרי.

ארבעט געלעגנהייטן
אינגערמאן געזוכט צוריק צו רופן פאר א ארגענעזאציע  1-2שעה ביינאכט .שיין באצאלט718.887.2654 .
געזוכט א  Graduateצו טיטשן פאר א פריוואטע פרי-סקול פאר די זומער ,מעגליך אויך קומענדיגע יאר .גוט באצאלט 421.1656 .ל.מ

שנעל מעסענדזשער זוכט א אינגערמאן
פול טיים דיספעטשער  -רופט845.782.1010 :
ריפרעש סופערמארקעט :ווערט געזוכט א מיידל צו מאכן פאון ארדערס .רופט845.406.1051 :
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 :
סופערמארקעט אין די קעטסקילס זוכט ענערגישע אינגעלייט אדער בחורים פאר קעשיר אדער דרייווער ,טראנספארטאציע מעגליכקייט347.675.0001 .

עס ווערט געזוכט א משגיח אין ישיבה גדולה פאר מוצאי שב"ק פין  11:00ביז 845.783.3155 .3:00
ווערט געזוכט א מיידל פאר א סעקרעטערי און אפיס ארבעט .רופט845.544.9470 :
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

תפארת ציצית זוכט אחריות'דיגע אינגעלייט אדער בחורים מיט עקספירענס (געקניפט פאר קאמפאניס) צו קניפן ציצית718.871.2224 .
Be part! C&W Kosher Food is looking for responsible and energetic girls to join our phone order
sales team. Great and fun environment. To apply please leave a detailed message at: 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
תפארת ציצית זוכט אחריות'דיגע אינגעלייט אדער בחורים מיט עקספירענס (געקניפט פאר קאמפאניס) צו קניפן ציצית718.871.2224 .
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
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

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 :

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 :
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 :
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קלאסיפיידס
היים טעלעפאון סערוויס פאר בלויז  $8א חודש רופטTELEBOX - 845.320.2342 :
מיר זענען אראפגעקומען פון די מאנרא באס פאר פורים און מיר האבן צובראכן אפאר הענגערס מיט פלאסטיק האלטערס .רופט 479.2616 :אדער זאגט ארויס אז איר זענט מוחל

געזוכט צו דינגען א דירה אין שטעטל פאר יו''ט שבועות ,מאונטען-קארלין געגנט929.214.8544 .
צו באקומען אויף אימעיל די נייע להתחזק גליון (חיזוק אויף עמאציאנאלע שוועריקייטן) ,טעקסט אייער אימעיל אדרעס צו718.218.5527 :
צו פארדינגען א פרישע  1בעדרום דירה ,פאר שבת וואך חודש אין א הערליכע געגנט אין בלומינגראוו
also available a big & fresh 2 bedroom apartment nearby, with private backyard‘only for shabbasim’. 845.537.8723
א פראפעשענאל בינדער גרייט צו בינדען אייער פריוואטע ספרים און פאר בתי מדרשים776.9401 .
לשם מצוה :אוועקצוגעבן -48 2אינטש  .headboardsרופט845.782.1868 :
In need for arches? And shoes? Dr. Williams! Covered by most insurances. 537.7224
 5שעה קלאס דעם דאנערשטאג .רופט היינט גאו-דרייוו 845.600.4444 -
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 .

דער לעבנסקוואל – עפעס וואס לוינט זיך צו פרובירן845.613.9900 .
האט איר שוועריקייטן מ'זאל אייך פארשטיין צוליב נישט קלאר רעדן? רופט שוין די מומחה וואס וועט אייך אי"ה העלפן325.5657 .
הכנסת ס''ת דעם שבועות? גרויסע אויסוואל פון ספרי תורה .רופט שוין קיין א''י :אברהם יואל פעפער 718.673.8567 -
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
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
מיר נעמען אן אלע פלאמבינג דזשאבס ,ביליגסטע פרייז גאראנטירט .גוטע נייעס! מיר נעמען שוין אן קרעדיט קארדס .ישעי' יודא בערקאוויטש222.6350 .
 MONSEY-MONROE-FALLSBURG-AZ, 845.774.9690 Miami 845.325.8234שבת/וואך MENICHA VACATIONS

קארליין 24-קרית יואל 845.444.1211 -
צו נעמען טריפס ,אפילו בלויז איין טריפ א וואך .רופט845.444.1334 :

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 :
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 עסקן  -פארמאגט יעדע משפחה ,וואס פירט אן די משפחה טעלעפאן גרופע ,און

יעדער איז צופרידן און דאנקבאר| 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

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 :

אויב האט איר געפיילט א ביזנעס טעקס רעטוירן אין  2019און איר האט
נאכנישט באקומען די  EIDL Loanאדער איר זענט געווארן  ,deniedמיר האבן
שוין געהאלפן צענדליגער ווערן אפראווד .רופט718.564.6223 :
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

