קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

שלישי בשבת
דינסטאג קרח | כ"ט סיון תשפ"ב
J U N E 2 8 ‘ 2 2

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

2#1436
אויף זייט
זעהט די שידוכים
שידוכים
מאנטאג פרשת שמות ט"ז טבת תשע"ט

שידוכים
שידוכים
תנאים
שידוכים
אב״ד סוואליצעשע

•

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 :

הגה״צ

• • • שידוכים • • •
אייזיק ליפא נ"י
אייזיק ליפא נ"י
החתן שלום נ"י
לייבוש נ"י
לייבוש
כינורנ"ידוד
באולם

שליט״א

פייוו-טאונס
סוואליעווע
אב"ד
הרה"ג
מו"ה ליפא פרידריך ע"ה
סענדר מיללער ע"ה
מו"ה
יוחנן– חתן
מו"ה משה
בן
גרין
הי"ו
מו"ה יוחנן גרין הי"ו (איליאוויטש) וומ"ס
מו"ה
)מענדלאוויטש( מאנסי
מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש הי"ו (רובינפעלד) מאנסי
שליט"א מאנסי



מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו
)רובינפעלד( מאנסי

וואכנאכט
שידוכים
מו"ה אהרן דוד רובינשטיין הי"ו -
שידוכים
חתונות הי"ו
מו"ה יצחק ליפא גוטמאן

ישי

הגה״צ אדמו״ר מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א
סיגעיט
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א ב"פ
הי"ו
מו"ה
ראטה ע"ה
חתן מו"ה יוסף קדיש
פנחסיעקב שלמה
מו"ה בן מו"ה
הי"ו
שמעי׳ –ב״ר
שווימערוומ"ס
מענדל הי"ו (פערלשטיין)
שווימער
פנחס שמעי' ב"ר מענדל
מו"ה
)פערלשטיין( וויליאמסבורג

נ"י

ישי נ"י

פנחס יחזקאל ברייער

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק

הי"ו (קרויס) ק"י

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

• • • חתונה • • •

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

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

חתן מו"ה אלימלך שמשון שווארטץ הי"ו

בן מו"ה אברהם הי"ו

בביהמ"ד הגדול
יתקיים אי"ה
הברית מילה
#201
דירד.
בעיקערטאון
בביתו 61 -
דאווידאוויטש845.248.4755 :
ביטע רופט
עקשטיין,
פון-אולם
געגנט
פרשת וארא" אין
געזוכט אכסני'ס פאר "שבת
מו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו
פארגעסן
נישט
)בוקסבוים( מאנסי

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

מענדל נ"י

אווענטדוד "בלייבן א איד"
טיי
באולם כינור

היינט
נאכט DEALS
קומט פאר די
מו"ה אליעזר ברוך שטיינפעלד הי"ו
מו"ה יואל משולם הירש הי"ו
אברהם מענדל משה נ"י
)גאלדבערגער( קרית יואל
)דייטש( וויליאמסבורג
AVAILABLEא גענצליך פרייע פרישטאג
קומט פארברענגען ביי
Car shortages will likely last well
רוזין רד.
אין שטוב פון ר' משה וויינבערג  -פון  6:00ביז  12:00ביינאכט 4 -
into 2022. Ordering now
guarantees you today's rate no
matter where the market goes.

באולם פרדס צבי  -וומס"ב

2022גאר רייכע אינפארמאציע איבער
הערן
אין איינעם וועט איר
VOLKSWAGEN ATLAS SEL
CommerCial
ProPerties From an owners and Bank’s PersPeCtive
א הוט קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -

תנאים
שידוכים

• Heated Front Seats

• 20" Alloy Wheels

דורךFM Capital :
געברענגט
• Leatherette
Seating

• Hands-Free Power Liftgate

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
פלעצער זענען
2022
באגרעניצטALFA
ROMEO STELVIO
היינט:משה
קרן ויואל
באולם

אדער רופט845.377.3638 :

שמחה רופט845-662-6122 :
אסאך אייער
וועט•מעלדן
Sportצו
פלאץ!
Seatsאיין
אויף
שמחות
שמחה!
היום יום
בעניפטען!
איר
וואס
פראגראם
אלע א
Leather
• Heated
Steering
Wheel
• Hands–Free Power Liftgate

• Remote Starter

בעזהשי"ת

• Heated Front & Rear Seats

ברוך הבא בשם השם

האכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו

יואל יצ"ו
קרית
תושבי
EX-Lלכל
הננו להודיע
2022
HONDA
CR-V

296 Forest rd.

אשר כ"ק מרן אדמו"ר
מקרעטשניף שליט"א
• Power Tailgate
• Power Sunroof
• Honda Sensing

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

• Leather Seats
• Heated Front Seats
• Power Front Seats

תובב"א
ירושלים
בעיה"ק
 ANYהדרתו
ישראל
על
WE BUY
OUT
!LEASES
ANY MAKE,
MODEL.

יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת
845.293.2888על טהרת הקודש
מוסדותיו בארה"ק

ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
347.464.6436
להתקשר:
Looking for a different
?model

sales@swiftautos.net
עד יום ה' בערב
וישהה בעירנו

Call us for a quote

We lease and finance all makes
and models at great prices

All deals include NY taxes and may require conquest or loyalty. Not responsible for typographical errors.

Special discounts for Hatzolah members | Ask us about our early lease return program

FREE

High Quality

Power Bank

w/ purchase of a Phone or MP3 Player

גרויסע אויסוואהל פון
אלע ערליי בעסיק
און כשר׳ע פאונס

sales@swiftautos.net | 845.293.2888

Mehadrin
GPS
and

Garmin GPS

in stock

Apple
AirPods
w/ purchase
of any phone

$99

or $139

Kyocera
DuraXV
e4610

$249

Talk Only & Talk n Text
Verizon - AT&T - T Mobile

כשר’ע קעמערעס און  MP3פלעיר'ס
און אלע ערליי Accessories

שנעלע און פרייע דעליווערי איבעראל

Store

the

21 Getzil Berger
845.388.CELL
) ( 2 3 5 5

שידוכים
שידוכים

ווארט'ס נישט אויפן שדכן
טוט אייער אייגענע השתדלות!
גייטס ארויף אויף Bekurov.org
אין טרעפט א פאסיגע שידוך!

A PROJECT OF:

מו"ה אברהם ישעי' שלום קנאפפלער הי"ו  -ק"י
בן מו"ה שמעון – חתן מו"ה אהרן שפיטצער

יוסף נ"י

מו"ה עוזיאל לעפקאוויטש הי"ו  -קרית יואל
בן מו"ה ברוך יודא – חתן מו"ה פרץ לעפקאוויטש

הערשל נ"י

הרה"ג מרדכי ווייסמאנדל שליט"א  -מאנסי
בן הגה"צ אבד"ק נייטרא מאנסי – חתן הגה"צ מאיר איגר ,מלובלין

אהרן יודא נ"י

הרה"ג אברהם אבערלאנדער שליט"א  -מו"ץ בוומ"ס
בן הרה"ח שמואל – חתן הגה"צ אבד"ק ישראל והזמנים

שמואל נ"י

מו"ה אפרים יואל קעניג הי"ו  -מאנסי
בן מו"ה יעקב מרדכי – חתן מו"ה יצחק יודא וואלקאוויטש

מו"ה יואל אייזענבערג הי"ו  -וויליאמסבורג
בן מו"ה יחזקאל – חתן מו"ה משה יוחנן נאה

מו"ה שמעון קלמן טויבער הי"ו  -מאנסי
בן הר"ר אבא חייא – חתן מו"ה ציון ברזילי
מו"ה יונתן בלייער הי"ו  -קרית יואל
בן מו"ה ישראל – חתן הרב ישראל שטערן

קומט און כ
אפט אריין!
פון א ספר ביז א סווימינג פול,

פון א ציצית ביז א בייק!

די גאנצע סטאר איז אויף סעיל!!!!
יתקיים אי"ה שיעורי הדרכה -במאנסי-
למגידי שיעור מלמדים ומתחילים

התחלת המחזור אדר"ח תמוז הבעל"ט
בכל יום ב' וד' משעה  7:45עד  9:45בערב
היום ג'
זמן -הרשמה
$50סוף
קרחסיון
קודם כ'
לנרשמים
הנחה

להירשם נא להתקשר
להאפיס של
מלאכת שמים

718-686-6100

Are you paying private health insurance
?or have a payroll deduction
If you or anyone in your family has Medicaid or a waiver
you may qualify to get the premium costs reimbursed.
Contact us to check your eligibility.

845-824-2300 #101

mail@proassistanceny.com

Pro assistance

וועכנטליכע 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  8:00ביז  8:45ביינאכט  -אין ביהמ"ד הגדול  -חדר יצחק מארקאוויטש

פארקויפט ראפעלך אבער די
ביכל איז פארלוירן געווארן אין
ארויסגעפאלן פון גורל?

די עצה פון גדולי הפוסקים אויף פארגעסענע
חובות וואס דריקט אויפ’ן געוויסן

718.305.5178
WWW.NEKIKAPAYIM.ORG

היינט ערב ראש חודש וועט קרן נקי כפיים אפהאלטן אן השבה

מיר זענען דא אייך אויסצוהערן!

א אפענע
אויער...

קרן נקי כפים איז אוועקגעשטעלט געווארן דורך די פירענדע פוסקים אין ארץ ישראל ,ואל צבאם הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט’’א ראבד ירושלים

מיר זענען צופרידן צו מעלדן אז
מיר האבן אויפגענומען

ר' משה שמואל
הי"ו
סאמעט
וועלכער וועט דינען אלץ

דער עזרת חולים

קאארדינעיטאר
פאר סיי וועלכע פידבעק און קאמענטארן וואס איר האט איבער

אזוי אויך קענט איר זיך

פארבינדן מיט אים אויף
עזרת
חולים 845.500.5858
שמועסט עס איבער מיטן קאארדינעיטאר

קורצע אויסצוג
לטהרת מחנינו
די וויי געשריי פון מאורי הדור
אקעגן די סמארטפאן וכדומה

תזרקו את הכלים האלו ,תהיו בני אדם.

כ"קהאדמו"ר
מקאסוב
שליט"א

וועלן שלומי אמוני ישראל אריינגיסן פינאנציעלע יסודות
פאר’ן המשכת הרבצת התורה פאר די הייליגע ישיבות תורת משה

יאוואזשנא

929.357.2290

וואזשנא
יא ָ
מיליאן ׀ צוויי טעג ׀ צוויי בנינים ׀ למען מבצרי התורה ישיבות ַ
ָ
צוויי

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

שטופ קיינמאל נישט אפ אויף מארגן א זאך
וואס דו קענסט רואיג טון איבער-מארגן.

אינספיראציע

דירות צו פארקויפן

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

Great investment: renovated nice house near ridge area with a income of
over $3300 a month for sale. Asking 425k. Please call: 917.541.9174

דינגען/פארדינגען

פארדינגט אייער דירה שנעל! Loop Realty - 845.388.1155

Blooming Grove For rent - Few 3, 4, 5 Bedroom houses newly renovated available. 718.930.1088
צו פארדינגען א  6רום דירה אין שטעטל ,ווי אויך א  6רום דירה צו פארקויפן ,רופט845.328.0398 :
. please call: 845.637.4355.שכונת ויוא’’מ &  available in KJחתן כלה דירות Many
 NO COMMISIONדינגען/פארדינגען דירות אין גלילות פון קרית יואל845.583.1515 .

שאורט טוירם/זומער רענטעלס
געזוכט צו דינגען פאר  8חודשים א  3בעדרום דירה סטריט לעוועל און די סאטמאר/סיגוט/העיס/עיקערס געגנט 347.907.4914
A house with 10 beds in blooming grove to rent for July 4 or whole summer 347.263.1327
צו פארדינגען א  4רום דירה אויף שבתים ,סאטמאר/עיקערס געגנט845.324.1174 .
געזוכט א בעיסמענט אדער הכנסת אורחים אין ק''י פאר  1מאן פאר די זומער וואכן פאר באצאלט347.423.9625 .
פאר א געשמאקע וועקאציע אין מיאמי שבתים/וואך .רופט845.325.8234 - MENICHA VACATIONS :

אפיסעס
צו פארדינגען א אפיס פאר שטילע ארבעט אויף  13מירון .רופט845.248.9214 :
געווארן עוועילעבל אפיס ספעיס אין פראפעשענאל פלאזא בילדינג ,פיט  2דעסקס ,האט א פענסטער 845.837.1919 .ל.מ
Many offices in and outside KJ!! Call txt 845.293.3285
Brand new updated offices available 10 minutes away from blooming grove, starting $400 a month. 845.548.9080

קאמערציאל
Looking to buy basment space in KJ. Great pay! 845.293.3285
מידעלטאון :צו פארדינגען פון  4,000ביז  8,000געאייגנט פאר א קלענערע ביזנעס ,וואלק-אין לעוועל845.537.5880 .no loading dock ,
Do you have unfinished space with no income? You can get paid nice! Call us for more details 845.548.9080
פליישמאנ׳ס :צו פארדינגען א  9בעדרום הויז 25 ,בעטן 2 ,גרויסע פארטשעס ,גרויסע דיינונג רום/קאך הערליכע וויו ,גרויסע גארטן.
אויך צו פארדינגען די דערנעבענדיגע הויז מיט  7בעדרומס און  15בעטן  2 ,גרויסע פארטשעס ,גרויסע דיינונג רום/קאך הערליכע
וויו ,גרויסע גארטן .אויך צו פארדינגען א  2און  3און  4בעדרום הויז .עוועליבעל שבת Mid week/רופט917.588.7314:
Luxurious 5 Bedroom, 2
1/2 Bathroom + Kitchen
,dining \ living \ play
room Etc. Close to shuls.

MK Realty - 845.782.0205 Ext. 2
sales@mkcommercials.com

$25K. Serious Inquires only.

Avail from June 30-Sep 4.

Email/Text name and number and someone will get back to you at the earliest convenience.

Email: Thehousewj@gmail.com Text: 845 276 3012

Woodbury
Junction
Private House

2 office spaces are available at the professional
building at 5 Corporate Dr. in Woodbury.

A huge variety offices in/
!outside KJ to rent

Many offices + store space
!available in KJ for sale

Rentals

Rent

Rent

Residential | Commercial | Sales | Rentals

Offices

Many 4,5, & 6 room apartments available
in ShechinasRent
!Vyoel Moshe

Rent

נפתלי הירצקא לאנדא • הערש אלימלך ניעדערמאן

52 Bakertown, Suite #419
845-388-1155 info@looprealtyinc.com

פארט טיים דרייווער געזוכט
מיר זוכן אן אחריות׳דיגער דרייווער אויפצופיקן און אהיימטראגן
טעגליך איינגעשטעלטע מיט אונזער ווען
VAN
פאר מער אינפארמאציע ביטע רופט 718-215-8527
אדער שיקט אן אימעיל צו hr@arkmortgage.com

מיר וועלן דא זיין

היינט
דינסטאג

פון  2:00ביז 7:30
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מארגן פארשטיין57 ,
שרייבן און ליינען
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די ספעציעלע מעלות פון די  FluenTalkשיטה:
עס איז נישט קיין קלאסן אדער שיעורים
ווארעם .העכסטע
זוניג.
איינערשיין
בייטאג:
מיטן טיטשער
אליינס
בייטאג :מערסטנס זוניג .געשמאק .העכסטע איר כאפט א שמועסט
באקוועמליכקייט
אייער
געסקעדזשולט
די צייט פון די שיעורים ווערט
דעגרי.
לויט80
ארום
טעמפעראטור
טעמפעראטור ארום  74דעגרי.
טעגליכע
איר וועט אייך אליינ'ס אויסהערן און פארעכטן מיט די צייט

שידוכים
וועטער באריכט

ביינאכט :מערסטנס קלאר .קיל .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  52דעגרי.

היינט

90°

פעסיאנאלע

פרא

מארגן ענג

ביינאכט :טיילווייז פארוואלקנט .לופטיג.
נידריגסטע פרויען · היימישע טיטשערס
מענער און
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57°
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די ספעציעלע מעלות פון די  FluenTalkשיטה:
דעגרי.
טעמפעראטור
FluenTalk
57פון די
מעלות
ספעציעלע
שיעורים
אדער
קלאסן
ארוםקיין
נישט
איז
דיעס
שיטה :צ
נישט קיין קלאסן
אירעס איז
שיעוריםמיטן
אדעראליינס
איינער
כאפט א
טיטשע
שמועסט °
50
טיטשער
מיטן
אליינס
איינער
שמועסט
א
כאפט
איר
די צייט פון די שיעורים ווערט געסקעדזשולט
לויטלויאא
געסקעדזשולט
שיעורים ווערט
ספעציעלע די
וועטפון
דידי צייט
 FluenTalkשיטה:
מעלות פון די
אליינ'ס
אדער שיעורים
אייךקיין קלאסן
איז נישט
איר עס
אויסהערן און פארעכטן מא

בייטאג :מערסטנס זוניג .נאכמיטאג קען !Call or Whatsapp today
איר וועט אייך אליינ'ס אויסהערן און פארעכטן מיט ד
ק
מילדער.
פארוואלקנט.
טיילווייז
בייטאג:
ווערן פארוואלקנט מיט א שאנס פאר רעגן-
845.836.2355
היימישע ט
טיטשא
פרויען· ·היימישע
אוןפרויען
מענער און
מענער

איר כאפט א שמועסט איינער אליינס מיטן טיטשער
די צייט פון די שיעורים ווערט געסקעדזשולט לויט אייער באקוועמליכ
איר וועט אייך אליינ'ס אויסהערן און פארעכטן מיט די צייט

נייע טעכניק :איר שמועסט
נאטורליך ,און איר לערנט זיך אויס
פראפעסיאנאלע ענגליש! מענער און פרויען · היימישע טיטשערס

טעמפעראטור ארום  72דעגרי.
העכסטע
שאוערס און טאנדער-שטורעמס .זייער הייס.
Service@myfluentalk.com
העכסטע טעמפעראטור ארום  90דעגרי.
פארוואלקנט.
מערסטנס
ביינאכט:
CallCall
or orWhatsapp
!Whatsapptoday
!today
Call
or
!today
דעגרי.
50Whatsapp
נידריגסטע טעמפעראטור ארום
ביינאכט :מערסטנס פארוואלקנט .א שאנס
845.836.2355
845.836.2355
845.836.2355
Service@myfluentalk.com
פאר טאנדער-שטורעמס אנהייב נאכט.
Service@myfluentalk.com
Service@myfluentalk.com
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  57דעגרי.

מענער און פרויען · היימישע טיטשערס

האט איר א קינד געבוירן מיט  Cerebral Palsyאדער אנדערע
געבורט פראבלעמען? איר קענט מעגליך פארדינען מיליאנען.

Atty. ad. Past results no guarantee of future outcome

טיטשע
היימישע
יעקבפרויען
און
בראדי
פרויען ·
היימישע טיט
מענער און
מענער

רופט:

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

מיר האבן געווינען
מיליאנען פאר
אונזערע קליענטן

מענער און פרויען · היימישע טיטשערס

·

718.564.6050

די קומענדיגע מחזור פון די בארימטע

הייבן זיך
הבוחר הכנה לבר מצוה חבורות
Attention graduates! Are you detail
?orientedפאר
אן מאנטאג חקת ה תמוז הבעל“ט
845-324-2793
די וואס האבן בר מצוה
אלול-תשרי-חשוןHR department in A multi girl office
in KJ Is hiring.

Full
training
Located
in Monroe provided.
P: 845.842.1700
Music
and number
Recording
347.587.0723
homeרופט
 phoneביטע
Leave
messageProduction
with
at: 917.727.3434
E: info@keybirdstudios.com

ס'איז זוממער!
די נסיונות זענען
זענטֹרה:
אירי
הַ ְר ֵּבה
שטארקּ ,תו ָ
אבער ּג ּופֵ
שטערקער!

טויזענטע אידן באקומען טעגליך
שטארקייט זיך צו היטן די אויגן דורך עינים,
זייט אויך איינע פון זיי!
רופט:

718.977.5554

הונדערטער

Wow

now available
through ACP

FREE UNLIMITED SERVICE

For Medicaid/Snap/School Lunch participants.

845
293-3444

מצוות
ודיני
התורה
 5טעג פארבליבן

וועט מען
"קענען" ביים
ערשטמאליגן

בחינת
ספר
ויקרא

בארא פארק

וויליאמסבורג

מאנסי

קרית יואל

718.435.4750

718.330.1700

845.678.8624

845.774.4100

ALTERATIONS INCLUDED | FREE DELIVERY AFTER ALTERATIONS UPON REQUEST | RESTRICTIONS APPLY.
CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER. MUST BE PAID IN FULL AT THE TIME OF PURCHASE.

ד

יו ְֹדעִ ים
ֶאת
הַ ּתו ָֹרה!

געלערנט,
גע'חזר'ט ,און
געקענט!

SEND YOUR RESUME TO

APPLY@YFHIRING.COM

$80K / $120K
MONSEY NY

HOME CARE ADMINISTRATOR
& OFFICE MANAGER

ארבעט געלעגנהייטן

FIND YOUR
!RIGHT CAREER

?Looking for a job or to upgrade your career? Seeking to hire top talent for your business

Call/Text/WA: 732.800.7633 Email: Info@SwiftStaffingGroup.com

Sponsored by:

א גאר באקאנטע ארגאנזאציע דא אין קרית יואל זוכט א געשמאקע באגלייטער ארומצוגיין מיט אונזער פאנדרעיזער
אין די בתי מדרשים אין די צופרי שעות פאר שיין באצאלט ,רופט2020149@gmail.com 845.202.0149 :
Preschool is looking for a Devoted Teacher, Well Paid For the Right candidate, Please call 845.863.3204
געזוכט א אינגערמאן פאר הענדי ארבעט פול טיים ,דארף נישט קיין עקספיריענס .רופט 845.587.4911 :ל.מ
א קעיטערינג פירמע אין ק''י זוכט א  .kitchen & production managerרופט 718.831.2490
א סוקסעספולע ביזנעס אין ק''י זוכט א עקספיריענסד בוקקיפער ,גוט באצאלט718.831.2490 .
א סאטמארע ת"ת אין מאנסי זוכט עקספיריענס כיתה א מלמד פאר גאר גוט באצאלט שיקט אימעל צו experiencemlamed@gmail.com
ישיבה קטנה זוכט א פעאיגע מנהל ,זייער שיין באצאלט ,מוז האבן עקספיריענס 845.213.6366
געזוכט א אינגערמאן צו דעליווערן מיט א טראק פאר עטליכע שעה דעם מיטוואך ,גוט באצאלט .רופט845.537.7504 :
געזוכט א אינגערמאן צו טון דעליוועריס און סעילס ,דארף קענען דרייוון .רופט845.376.6673 :
ווערט געזוכט א קעכער/מענעדזשער דא אין קרית יואל .פאראינטערסירטע ביטע רופט 845.477.5998
Multi-girl office seeking to hire for a full time position. Please call: 845.277.8080
פרייוואטע נורסערי פאר מיידלעך זוכט א טיטשער פאר זומער  /נעקסטע יאר 845.492.1181 .ל.מ
An exciting INSTALLATION & ASSEMBLY position now available (for a Yingerman or Buchir),
great pay + job bonuses, working on your own. some HANDY skills needed. 845.244.1652
 GBקלאודינג זוכט א פול טיים ארבעטער .רופט 845.328.0231 :לאזט א מעסעדזש.
ASSISTANT TO CEO - CEO IN MONROE LOOKING TO FILL POSITION OF PERSONAL SECRETARY.
QUICKBOOKS KNOWLAGE A MUST. GREAT PAY. P/T OR F/T. EMAIL RESUME TO: JOIN@ASTARTEAM.COM
ווערט געזוכט א מיידל צו ארבעטן אין א ריטעיל סטאר נאכמיטאג /ביינאכט שעות845.640.1239 .
Multi-Girl Office in KJ is looking for Full Time worker 845.604.0700 please Leave a Detailed message.
עס ווערט געזוכט א מיידל צו מאכן פאון ארדערס אין א גראסערי ביטע רופט 845.232.1693 :און לאזט א מעסעזש
COMPLIANCE OFFICER - MONROE OFFICE LOOKING TO HIRE F/T COMPLIANCE OFFICER FOR
MULTI-STATE LENDING COMPANY. EXCELLENT PAY. EMAIL RESUME TO: JOIN@ASTARTEAM.COM
געזוכט אינגערמאן צו לערנען לייכטע לימודים און פארברענגען מיט בחורים ,שיין באצאלט 845.320.3337
ווערט געזוכט אינגעלייט אדער בחורים יראי שמים צו קניפן ציצית אדער טליתים .גוט באצאלט347.349.4207 .
Amazon business looking a Full Time Yingerman for office work please call: 845.204.8762 and leave a voice mail with your details.
גמ''ח הצלה קרית יואל :גוטע פרנסה פארן פאסיגן פערזאן עס ווערט געזוכט דרייווער'ס פון  8:00amביז 6:00pm
באקומט א קאר מיט בענעפיטן ,גוט באצאלט ,פאראינטערעסירטע ביטע רופט845.782.5376 #103 :

זוממער ארבעט געלעגנהייטן
געזוכט מלמדים פאר א דעי קעמפ און סאוט פאלסבורג ,מיר שטעלן צו א וועג .רופט917.504.7860 :
געזוכט א פרוי אנצופורן א דעי קעמפ/פרי סקול אין די מאונטענס ,ווי אויך א נורסערי מלמד ,גאר שיין באצאלט845.537.8605 .
פאפא קעמפ :עס ווערט געזוכט א מלמד פאר קינדערגארטן "מיט עסן" שיין באצאלט אן באנגעלוי ,רופט 718.808.3183
א היימישע תלמוד תורה אין מאנסי זוכט א פאסיגע אינגערמאן אנצופירן די זוממער פראגראם
 4טעג א וואך  -ביטע פעקסט  845.205.9133אדער אימעילט8452059133jobs@gmail.com :
א היימישע קעמפ אין אפסטעיט זוכט א ערליכער בחור צו זיין א קעמפ דרייווער ,גוט באצאלט .רופט718.438.3535 #0 :
פאפא קעמפ :עס ווערט געזוכט נאך א מלמד פאר כיתה ו' "מיט עסן" שיין באצאלט אן באנגעלוי ,ביטע רופט718.963.3050 #1401 :
געזוכט א אחריות'דיגע
אינגערמאן צו דרייוון קינדער

טעגליך
פון  3:00ביז 7:00

רופט:

845.477.5000 #102

עס ווערט געזוכט א געטרייע און
איבערגעבענע אינגערמאן ארויסצוהעלפן
קינדער מיט ספעציעלע געברויכן אין
אונזער דעי העב פראגראם פול טיים.
גוט באצאלט מיט
גוטע בענעפיטן און א
געשמאקע אטמאספערע

ביטע רופט845.774.0350 :

אויב נישט קיין ענטפער ביטע לאזט א מעסעדזש

נ.ב .מען דארף האבן דרייווערס לייסענס

עזר
לעסק

זענט איר א טויגליכע בחור וואס
זוכט א זשאב?

זוכט איר טויגליכע בחורים צו ארבעטן?
)short term (or long term

ביטע רופט און לאזט א קלארע
מעסעדש 845-828-6874
מיר וועלן אי"ה צוריקרופן
(נאר קלארע מעסעדזשעס)

אפרים בערקאוויטש

)short term (or long term

דאן שיקט א  textצו 845-828-6874
מיט די פאלגענדע code #10950
צו באקומען job alerts

ONE MAN BAND & SINGER

ספעשיל גרויסע ספיקער סעיל
פון די פאר ראשי המדרכים
וואך
קעמפס און דעי קעמפס

פולע
סטאק פון
אלע סארט
ספיקערס

845.600.1111
40A Robert Pitt Dr.
Monsey
We deliver to KY

געזוכט א געשמאקע בחור/אינגערמאן
וואס זאל אריינגעברענגען א חיות אין בחורים
מיט ספעציעלע געברויכן
טוט א סייד דשאב
ווגערט באצאלט ווי
עהעריגע דשאב

We offer best prices

845.325.5504

צו ארבעטן טעגליך
פון  7:30ביז  9:30אינדערפרי
און פון  5:00ביז  10:00טעגליך

רופט:

גוט באצאלט מיט בענעפיטן

347.831.7606

גוטע געלעגנהייט פארן פאסיגן קאנדידאט

דארף האבן דרייווערס לייסענס

אויב קיין ענטפער לאזט א מעסעדזש

Clean your new house for a fresh entry
with Quality clean and disinfectant

?Wanna work in a kosher friendly environment with no internet needed

A Grocery is looking for 2 Girls for the phone order department
Fun and social work. Excellent place to work. great great pay.

קאמיוניקאציע

Attentions
Graduates

Please call today:

845.492.9696

845.637.5489

אפענע ליניע צווישן תושבי העיר

מיר פרובירן אריינצולייגן בלויז קראנטע מעסעדזשעס ,אבער זעלבסטפארשטענדליך נעמען מיר נישט קיין אחריות אויף די אינפארמאציע וואס מיר לייגן דא אריין.

1014

שארקאט צו וואודבארי דזשאנקשאן
איך וויל וויסן מער אינפארמאציע איבער די
שטארטקאטס צווישן ברך משה און וואודבארי
דזשאנקשאן .וואו זענען די וועגן ,און צי מ'קען גיין מיט
קערידזשעס ,און וואס טוט זיך מיט טראגן און תחום
שבת?!
1015

אויסוואשן ציצית
איינער האט געפרעגט וויאזוי אויסצואוואשן נאר
די ציצית בענדלעך פונעם טלית גדול .די עצה איז עס
איינצואווייקן אין Nature bright stain remover
פאר אפאר שעה ווילאנג די שווארצקייט גייט אראפ.
נאכדעם שווענקט מען עס אפ מיט די הענט .נארכדעם
ווייקט מען עס פאר  15-10מינוט אין  ,Iron outאון
נאכדעם וואשט מען עס אויס די בעסטע וואס מעגליך.
1016

6 HOUR CLASS
אין וויליאמסבורג קען מען עס באקומען גרינגערהייט
ביי  S&Wאויף  543בעדפארד .מען דארף אריינגיין און
אויספילן עטליכע צעטלעך ,און עס קאסט בלויז .75$
זייער נומבער איז .1200-522-718

באקומט ביז
$50,000

1017

טעראפיסט פאר הייזעריגקייט
וועגן די שאלה  1005איבער כראנישע הייזעריגקייט;
עס קען קומען פון נישט נוצן ריכטיג די קול .איך האב
גענומען עטליכע סעסיעס ביים שטימע-טעראפיסט ר'
יואל כהנא און איך האב געזען א שטארקע שינוי לטובה.
1018

בעבי און עירקאנדישאן
וועגן די בעבי וואס לעשט אויס דעם עירקאנדישאן שבת.
לכאורה איז דא א פשוט'ע עצה .פלאגט איין דעם שבת-
זייגער מיט אן עקסטענשאן-ווייער ,און האלט עס הויעך אז
די בעבי זאל נישט קענען צוקומען .אויך ביי די פלאג קען מען
לייגן שטארקע טעיפ אז מ'זאל עס נישט קענען אויספלאגן.
1019

הילף פאר אנגעצויגנקייט
וועגן הילף פאר אנגעצויגנקייט האט מיר זייער
געהאלפן די שיעורים אויפ'ן טעלעפאן ליין-262-845 ,
 ,5115וואו עס זענען אויך דא שאלות ותשובות אויף די
ענינים פון אמונה און בטחון.
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באקסעס צו מופן
עס איז דא א גמ"ח פאר ספעציעלע מופן-באקסעס.
די באקסעס איז געמאכט פון ראבער ,און איז ספעציעל
גוט צום מופן .זיי האבן א וועירהאוז וואו מען קען
אויפפיקן די באקסעס .די נומבער איז 845.783.0626
Bekurov

שידוכים
סערוויסעס
Mortgage,
פאר אייער Property Tax, Water & Sewer, Co-op & Condo Fees,
גלאבאל
מיר מאכן נאך  Reconsiderationsפאר EIDL Loans & Grants

Sponsored by:

845.351.0445
347.292.9092

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

זמנים

שיעורים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

4:14

5:26

8:36

10:04

10:28

תהלים
יומי

קאפיטל
ע"א

יסודי
התורה

נדרים
דף ט.

תורתך
שעשועי

קרי״ש (מג״א) תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

1:00

1:44

6:07

8:34

9:47

שונה
הלכות

או"ח
סימן ד
סעיף כ"ג

ויואל
משה

עד אות
קל"ג

זבחים
דף לה

קלאסיפיידס

 THE PRO COOK E.S. 845.783.2801פריש היימיש געשמאק Suppers, Meals, any diet.
מיין יעצטיגע ארבעט איז נישט געמאכט פאר מיר ,וועלכע ארבעט איז יא געמאכט פאר מיר? רופט845.783.3589 :
געזוכט ווער ס'האט אוועקצוגעבן א פרידזשידער לשם מצוה .ביטע רופט845.537.0859 :
באקומט צווישן  2און  10טויזנט  $$$ביים צוריקגעבן אייער ליעס .רופט845-SMOOTH-1 :
ליידט איר פון א נאסע  /פייכטע בעיסמענט? רופט845.325.2964 Wetless :
א היימישער אינגערמאן מיט ספרינטער איז עוועילעבל פאר סטעדי טריפס .רופט718.510.3811 :
פאר קאמפלעצירטע פלאמבינג פראבלעמען רופט דעם עקספערט יודא הערש פיש 845.200.8383 -
צו פארקויפן צוליב מופן א  3 Top loader washer & dryer,חדשים אלט ,בלויז 845.604.1956 .$1350
15 Pas. Ford transits to rent for Day/Week/Month. please call/Text: 845.275.3357
פארדינט ביז  $1,000דורך אריין שיקן אייער קאלעקשן בריוולעך TwoPointZero 718.287.1515 #102 - Info@tpzny.com
איר מאכט רענאוועישענס ,עקסטענשאן ,בעיסמענט ,בוידעם? פאר די בעסטע  FLOOR PLAN LAYOUTרופט845.208.4475 :
קאר ליין  24שעה א טאג היימיש /שנעל  845.444.1234זיך אויפצוסיינען צו דרייווען רופט 845.444.1334
אוצר החכמה  119,000ספרים  30% OFF SALEצאלט נישט מער פון  $47א חודש 646.760.3154 For more info please call/txt
עס קומט פאר א מנין ותיקין אין ביהמ"ד אבני צדק יעדן טאג ,אריינגערעכנט שב''ק
ספרים :טייפן ,אויסשטעלן ,גראפיקס ,דרוקן (א"י/חו"ל)mechonshayish@gmail.com 917.994.1960 .
Private Money Loans - Quick closings, ground-ups & fix & flips. Minimum paperwork,
very quick, easy & a pleasure. RCS Funding 646.565.0966 Sam@RCSFundingGroup.com
זענט איר שולדיג געלט פאר קרעדיט קארד׳ס? מיר האבן איבער  10יאר עקספיריענס .רופט718.757.0056 :
א  One Man Bandפאר אלע אייערע שמחות און מסיבות .גוטע פרייזן .רופט845.637.7400 :
מיר דעליווערן  3מאל א טאג פון ק"י צו מאנסי און צוריק 845.533.2332 - 3 Hour delivery guaranteed or money back
קאל-פרא איז שוין היינט א טייל פונעם לעבן ביי הונדערטער היימישע משפחות .זייט נישט
הינטערשטעליג! עפנט אייער אקאונט גרינג און שנעל Thecallpro.com | 888.604.2610 -
Club Exchange: We buy all your miles and CC points, Call / Text: 732.806.0205 email: amexmiles@gmail.com same day payment
האט איר שוועריקייטן מ'זאל אייך פארשטיין צוליב נישט קלאר רעדן? רופט שוין די מומחה וואס וועט אייך אי"ה העלפן845.325.5657 .
באקומט די ביליגסטע סעטלמענט'ס אויף קרעדיט קארד׳ס Don't wait for a Lawsuit / Court summons!! -
TwoPointZero 718.287.1515 #102 - Info@tpzny.com
 DIAפייבער ,פראנטיער  ,FIOSפראנטיער לענדליין -,SKYWIRE ,רופט845.492.9559 :
MilesFlipper: We pay top $ for all your CC points/miles C: 888.660.6304 T: 917.765.2690 MilesFlipper@Gmail.com

🎶🎵

Please call:

845.203.1619
and leave a message

🎵🎶

“Att Graduates”Multi girl office is now hiring for post-graduation we have multiple
positions available. We provide full training, great salary and benefits, pleasant environment
with growth potential, whitelist internet, must have good communications skills.

Great opportunity

Looking for a highly motivated Mechanic & maintenance
manager for a production plant. experience is a must.
pay between $120k-$160k based on experience
Email resume to: Hiremachanic@gmail.com

געזוכט צו קויפן א קלענערע ביזנעס ,ריטעיל אדער האלסעיל ,פאר ארום
 $2-300,000רופט 732.701.7790:אויב קיין ענטפער לאזט א מעסעדזש

היום מעמד התעוררות רחמים
זמני
תשובה
ממשמשין
ובאין

תשובה – תפילה  -צדקה

הננו להודיע שבעזהשי"ת נסדר עוד הפעם מנין לאמירת

תהלים ג' פעמים בלי הפסק
ביום ג' פרשת קרח ער"ח תמוז הבעל"ט
= המסוגל לדבר ישועה ורחמים כמובא בספה"ק =

קבלה מן הרה"ק רבינו
רבי אלימלך
מליזענסק זי"ע :כי
האומר ג' פעמים כל
התהלים ביום אחד,
הוא חשוב כמו תענית
משבת לשבת( ,דהוא
כמתענה  5,600ימים,
אריה"ק)
ספר רחמי האב

בביהמ"ד תפלה למשה  11ווען ביורען דר.

סדר המעמד :בשעה  1:50יתחילו אמירת תהלים ,בשעה
 4:00יתחילו פעם ב' ,בשעה  6:10יתחילו פעם ג' ,בשעה 8:20
יוכ"ק ,מנחה וקריאת ויחל ואח"כ התרת נדרים וקללות

(לאלו שלא יוכלו להשתתף כל היום ,נכון להשתתף לכה"פ פעם א')
נ.ב .מיר בעטן אלע וואס קומען מיט קארס נישט אריין צופארן אין
די דרייוועי נאר פארקן אין די זייט אויפן ראוד.

