קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

רביעי בשבת  -ראש חודש
מיטוואך קרח | ל' סיון תשפ"ב
J U N E 2 9 ‘ 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
שידוכים
שידוכיםתשע"ט
די ט"ז טבת
מאנטאג פרשת
שמות •



שידוכים
שידוכים
אב״ד חתונות
סוואליצעשע
שידוכים
אב"ד סוואליעווע

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
פייוו-טאונס
הרה"ג

שליט״א

שליט"א מאנסי

יוחנן גרין
מו"היוחנן
מו"ה
פיש
יואל
גרין
מו"ה

• • • שידוכים • • •
אייזיק ליפא נ"י
אייזיק ליפא

הגה״צ אדמו״ר מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א
סיגעיט
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א ב"פ

נ"י

הי"ו
שמעי׳ ב״ר
פנחס
מו"ה מו"ה
פנחסמו"ה
שווימערוומ"ס
מענדל הי"ו (פערלשטיין)
שווימער
שמעי' ב"ר מענדל
נ"י
שמואל מארקאוויטש
בן מו"ה מרדכי – חתן מו"ה
וויליאמסבורג
(פערלשטיין)

נ"י
שמואל
החתן אברהם
לייבושנ"י
לייבוש

הי"ו
הי"ו(איליאוויטש) וומ"ס
הי"ו

מאנסיהערשל האלפערט
חתן מו"ה
בן מו"ה ברוך –
(מענדלאוויטש)

חיים אברהם ראזענפעלד

רחלנ"יפאראדייס
מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק
באולם ביתישי
מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש הי"ו (רובינפעלד) מאנסי

מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו
ישי נ"י
מאנסי
(רובינפעלד)
שרגא פויגעל הי"ו
שמשון
מו"ה
החתן• הערש
לייב •נ"י •
חתונה •
••
בן מו"ה יצחק – חתן מו"ה יצחק וויינגארטען

הי"ו (קרויס) ק"י

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

יואל בראך

בן מו"ה פנחס – חתן מו"ה משה יעקב גליק

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

חתונות
שידוכים

מו"ה אליעזר קליין הי"ו ,מאנטרעאל

בן מו"ה חיים אהרן – חתן מו"ה אברהם יוסף דרומער



845-875-2103
כינורהוט
באולם א
לייב בראך הי"ו
קויפט מען ביי "קרויס" -מו"ה זלמן
דודנ"י
בנימין
החתן יונתן
בן מו"ה הערשל – חתן מו"ה זושא ניישטאדט

און צוריק ביים בענטשן
רופט צענטער באס סטאפ
פון שאפינג
עקשטיין,און 9:00
טראנספארטאציע 5:45
וועט זיין
 201עס
St Passaic
ברייטסטאון 07055
845.248.4755
דאווידאוויטש:
ביטע
פון אולם
געגנט
Randolphדי
וארא" אין
"שבתNJפרשת
באולם אכסני'ס פאר
געזוכט
מו"ה פסח שמעון גאלד הי"ו
מו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו
מענדל נ"י
פארגעסן
נישט
(פערלשטיין) קרית יואל
(בוקסבוים) מאנסי

היינט נאכט

וואכנאכט
שידוכים
יואל משולם הירש

קומט פאר די

מו"ה

אווענטדוד "בלייבן א איד"
טיי
באולם כינור

אין שטוב פון ר' משה וויינבערג  -פון  6:00ביז  12:00ביינאכט  4 -רוזין רד.
הי"ו

אברהם מענדל משה נ"י

מו"ה אליעזר ברוך שטיינפעלד הי"ו
(גאלדבערגער) קרית יואל
הי"ו
חתן מו"ה

(דייטש) וויליאמסבורג
פרישטאג
ביי א
קומט
לעפקאוויטש
גענצליך פרייע משה
דוד הי"ו
מנחם
פארברענגעןבן
הי"ו -מאנסי
מו"ה יוסף וועבער
וומס"ב
צבי -
מו"הפרדס
באולם

איבער
אינפארמאציע
רייכע
בערגערהערן
געציל איר
איינעם 6וועט
שחרית 9:00
יתקיים אי"ה בישיבה קול ארי
גאר מילה
 - #201הברית
אין בבית אביו
CommerCial
ProPerties From an owners and Bank’s PersPeCtive
א הוט קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -

תנאים
שידוכים

מו"ה קלמן אליעזר עקשטיין הי"ו

בן הרב שלום מאיר הי"ו

געברענגט דורךFM Capital :

חתן הרב חיים אלימלך יאקאב הי"ו

בביהמ"ד בביתו  48קאנטרי האללאו  -הברית מילה יתקיים אי"ה במקום הנ"ל

פון קרן ויואל משה  10:00צופרי
הי"ו Decemberאין זאל
אייזדארפער25
דינסטאג שמות
מו"ה דן ישעי׳
אליעזר שבתי נ"י
(גרינבוים) בארא פארק
845.751.1144
מעלדן אייער שמחה רופט:
פלאץ! צו
אויף איין
אלע שמחות
שמחה!
היום יום
Fmcapitalseminar@gmail.com
רעזיווערט
באגרעניצט
זענען
פלעצער
היינט:משה
ויואל
קרן
באולם

הגה״צ אברהם ישעי׳ אלישיב הי"ו
(קאניעווסקי) קרית יואל

אדער רופט845.377.3638 :

845-662-6122
שמחה
אייער
מעלדן
פלאץ! צו
אזויאיין
אויף
היום יום שמחה! אלע אשמחות
בעניפטען!
אסאך
וועט
וואס
פראגראם
רופט :מיט אייערע
אפצוגעבען
אייך
פאר
עס איז
אירווי
שווער

ונתנו

אייגענע קינדער אין די הייסע זומער טעג אזוי און אסאך
שווערער איז פאר אייער קינד'ס מלמד און טיטשער.
בעזהשי"ת
הרה"ח
הנגיד
הרבני
ידידנו
א בבית
האכסניא
השם
בשם
חודש,
נייעם
צום
נתינה
שיינע
ריכטיגע פעולה און שיקט
טוט די
ברוך הבא ע"כ
וואלף האבן
קינד וועט
אייער
און איר
הצלחההי"ו
אפענהיים
משה
קענט זיין זיכער אזהר"ר
יואל יצ"ו
הננו להודיע לכל תושבי קרית

ראש חודש תמוז

296אין די זיכוי
Forestא חלק
ווילט איר האבן
די עד ווערט באצאלט חודש'ליך דורך א יחיד ,אויב rd.
הרבים ביטע רופט/טעקסט 845.293.3646 :אדער אימעילvenosni25@gmail.com :

אשר כ"ק מרן אדמו"ר
מקרעטשניף שליט"א
די קומענדיגע מחזור פון די בארימטע

מסיבת קבלת פנים תתקיים
אי"ה היום בבית האכסניא
תובב"א
חבורותירושלים
לבר הדרתו
הכנהישראל
הבוחר על
זיךט
הייבןטע
עג פארבליבן בשעה  9:00בערב אי"ה
מצוה בעיה"ק געצייל

פאר
הבעל“ט
היום תמוז
אי"החקת ה
מאנטאג
קצר לטובת
לביקור
לעירנו
אןיגיע
אלול-תשרי-חשון
בר מצוה
די וואס האבן
הקודש
בארה"ק על טהרת
מוסדותיו
וישהה בעירנו עד יום ה' בערב

845-324-2793
פרטים וקבלת קהל יכולים
ליתר
להתקשר347.464.6436 :

pre-summer

20% OFF

SALE
252 Acres Rd. 845.205.9990

LATE HOURS OPEN UNTIL 9PM

שידוכים
שידוכים

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

מו"ה ישעי' טארים הי"ו  -קרית יואל
בן מו"ה חנינא דוד

A PROJECT OF:

מו"ה יעקב גערטנער הי"ו  -מאנסי
בן מו"ה נח

יחזקאל שרגא נ"י

מו"ה יואל האללענדער הי"ו  -וויליאמסבורג
בן מו"ה יעקב זלמן – חתן מו"ה מרדכי סופר

מו"ה אלימלך פישער הי"ו  -וויליאמסבורג
בן מו"ה מנחם – חתן מו"ה דוד נחמן ענגלענדער

יודא נ"י

מו"ה אברהם יצחק בראך הי"ו  -מאנסי
בן מו"ה הערשל – חתן הרה"ג ישראל דוד הארפענעס ,אבד"ק ישראל והזמנים

אליעזר נ"י

מו"ה הילל איזראעל הי"ו  -מאנסי
בן מו"ה משה – חתן הרה"ג אברהם יארבלום

מו"ה משה דוד סאמפאלינסקי הי"ו  -וומ"ס
בן מו"ה יוסף – חתן מו"ה מענדל גוטמאן

פנחס נ"י

הרה"ג אלטר יעקב יצחק וואגשאהל שליט"א  -מאנסי
בן כ"ק אדמו"ר משינאווא – חתן הרה"ג חיים משה לויפער

שרגא מאיר נ"י

הרה"ג מענדל שטיין שליט"א  -אבד"ק סאווראן וומ"ס
בן הגה"צ מפאלטישאן – חתן הגה"צ אבד"ק ווייטצען

מו"ה שמשון ראזענבערגער הי"ו  -מאנסי
בן מו"ה יצחק אברהם – חתן מו"ה מאיר בער גליק

אהרן אלעזר נ"י

מו"ה דוד אלקנה קרויס הי"ו  -מאנסי
בן מו"ה יוסף יואל – חתן מו"ה שלום שניטצלער

מו"ה יעקב ראזענבערג הי"ו  -וויליאמסבורג
חתן מו"ה יושע שווארטץ

חיים דוד נ"י

מו"ה דוד טויבער הי"ו  -וויליאמסבורג
בן מו"ה הערשל – חתן מו"ה שלמה אבערלאנדער

מיר זענען דא אייך אויסצוהערן!

א אפענע
אויער...

מו"ה חיים הערש גאלדבערגער הי"ו  -ב"פ
בן מו"ה משה יודא – חתן מו"ה אנשיל פאשקעס

אלימלך נ"י

מו"ה אנשיל האלפערט הי"ו  -וויליאמסבורג
בן מו"ה אלעזר דוד – חתן מו"ה אליעזר קליינמאן

מו"ה שמואל ראפאפארט הי"ו  -מאנסי
בן מו"ה יוסף – חתן מו"ה ישראל משה לעבאוויטש

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

קאמיוניקאציע

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.

1024

1021

דאנק פאר העלא מאביל

6 HOUR CLASS

א גרויסן דאנק פאר די מעסעדזש וואס האט געמאלדן
וועגן העלא מאביל ,כ'האב עס געמאכט און עס איז טאקע
בלויז  $5א חודש ,די סערוויס איז אויך זייער גוט אפילו
ווען מען פארט אויפ'ן  208צו בלומינגראוו האט עס גוט
געארבעט.

איך האב געמאכט די  Hour class 6ביי  .Beepזייער
נומבער איז  .336.2337עס איז נישט אנליין.

1022

גוטע בלוטוט

1025

אינסטאלירן קאונטעירס
איך זוך איינער וואס אינסטאלירט קאונטעירס אין
קאך .די קיטשען-קאמפאניס אינסטאלירן עס נאר
אינאיינעם מיט קעבינעטס ,אבער איך וויל איינער וואס
נעמט אן צו אריינלייגן בלויז די קאונטעירס.

א צייט צוריק האט איינער געשריבן אז די בעסטע בלוטוט
איז פון  .Appleאיך וויל זאגן אז איך נוץ א בלוטוט פון JBL
און עס איז אויך זייער גוט .עס איז ביליגער ווי די עפל.

1026

1023

מאשינס פאר קארניוועל

אויסלערנען שווימען
מיין אינגל פלעגט קיינמאל נישט וועלן גיין שווימען
אין חדר ,ווייל ער האט נישט געקענט שווימען .ביז איך
האב געהערט אז מר .עפשטיין פון עפשטיינ'ס פול לערנט
אויס שווימען .נאך אפאר סעסיעס האט ער שוין גוט
געקענט שווימען און עס איז געווען א גרויסע תועלת
פאר אים .איך מיין אז מרת עפשטיין לערנט אויס פאר
מיידלעך .עס קען צוניצקומען פאר אסאך מענטשן.

באקומט ביז
$5,000

פאר וואסער
בילס פון
אייער שטוב

באקומט
בחינם

איין עיר
קאנדישאן
ווערט פון ,$800

וואו קען מען דינגען פאר קארניוועלס א גרויסע
קאטאן-קענדי מאשין ,סלאש-מאשין און פאפקארן-
מאשין?
1027

טייפן אידיש
אפשר ווייסט איינער וואו מען קען זיך אויסלערנען צו
טייפן אין אידיש?
שידוכים

Bekurov

Sponsored by:

סערוויסעס
אייער
פאר
845.351.0445outstanding
באקומט גלאבאל
347.292.9092
ביז $650

O&R gas bill.

רוב משפחות פון ק''י קענען
געניסן פון די פראגראמען

איבערצולאזן א מעסעדזש רופט | 845.751.1144 Ext 8 :אימעילCom@hayoimyoim.com :

ו
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איר שמועסט נאטירליך,
און איר לערנט זיך אויס רעדן,
פארשטיין ,שרייבן און ליינען

די ספעציעלע מעלות פון די  FluenTalkשיטה:
עס איז נישט קיין קלאסן אדער שיעורים
איר כאפט א שמועסט איינער אליינס מיטן טיטשער
די צייט פון די שיעורים ווערט געסקעדזשולט לויט אייער באקוועמליכקייט
איר וועט אייך אליינ'ס אויסהערן און פארעכטן מיט די צייט

פעסיאנאלע

פרא

ענג

די ספעציעלע מעלות פון די  FluenTalkשיטה:

מענער און פרויען · היימישע טיטשערס

מענער און פרויען · היימישע ט

לערנען ענגליש כלל נומער  :1חזר
נישט די דיקשאנערי! ווען מען חזר׳ט
מארגן.
ווערטער פארגעסט מען עס
פרויען · היימישע טיטשערס
מענער און
Service@myfluentalk.com

CallCall
or orWhatsapp
Whatsapp
!today
Call
or
!today
!Whatsapp today
845.836.2355
845.836.2355
845.836.2355
Service@myfluentalk.com

Service@myfluentalk.com
Service@myfluentalk.com

מענער און פרויען · היימישע טיטשערס

רבי משה (אבי המשורר ר' ישראל  -בעל י-ה
רבון עלם) ב"ר לוי נגארה זצ"ל

מרבני צפת – רב בדמשק  ,מגורי האר"י ז"ל  -מח"ס
לקח טוב  -שמ"א

רבי אליעזר ב"ר מנשה זצ"ל

ר"מ בלבוב  -שנ"ג

רבי אהרן אבא ב"ר יוחנן הלוי זצ"ל

דומ"ץ לבוב  -ת"ג

רבי אהרן ב"ר פנחס זצ"ל

דומ"ץ לבוב  -תי"א

זכותם יגן עלינו

·

845.824.2400

718.977.5554

דהילולא
יומא
שידוכים

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

טיטשע
פרויען · היימישע
און פרויען
היימישע טיט
מענער און
מענער

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

ס'איז זוממער!
די נסיונות זענען
שטארק,
אבער איר זענט
שטערקער!

רבי צבי ב"ר שאול לאנדא זצ"ל

אב"ד זמיגראד  -תפ"ב

רבי יהודה זונדל ב''ר משה רמר"ז זצ"ל

מחכמי בראד  -זקן הש"ש בעלזא – תקס"ד

רבי משה שלום הלוי פרענקל זצ"ל

ראב"ד פרעשבורג  -תקפ"ח

יום :ל' סיון
רבי חיים ב"ר יצחק קיצע זצ"ל

אב"ד אירשא  -מח"ס שו"ת אוצר חיים  -תר"ט

אב"ד סאלאנט ,מאנטשעסטער  -מח"ס יוסף ביאור/
פתחי דין  -תרנ"ח

רבי יחיאל יעקב ב"ר אלעזר (בן המגיד
מקאזניץ) האפשטיין זצ"ל

רבי מאיר ב"ר מרדכי (נדבורנא) לייפער-
ראזענבוים זצ"ל

אדמו"ר מקאזניץ  -תרכ"ו

רבי שמואל ווייל זצ"ל

אדמו"ר מקרעטשניף  -תרס"ח

רבי יו"ט ב"ר יצחק [קמר] הלוי ידיד זצ"ל

דומ"ץ באניהאד  -תלמיד חת"ס  -תרכ"ז

מגדולי ירושלים  -מח"ס שמחת יום טוב  -תרפ"ג

רבי שלמה [מהרש"ק] ב"ר יהודה אהרן

רבי שמחה ב"ר חיים וויינגראד זצ"ל

ראב"ד בראד  -מח"ס אמרי שפר  -תרכ"ט

רבי ישראל יוסף ב"ר יעקב יצחק אונגאר זצ"ל

(קאמרוב) קלוגער זצ"ל

רבי שם טוב ב"ר מנחם הכהן כהן זצ"ל

ממקובלים בבית א-ל ירושלים  -מח"ס טוב שם
 -תרמ"ח

ר"מ תורת חיים  -תרצ"ח

אדמו"ר מזשאבנא-טארנוב  -תש"ב

רבי ארי' לייבוש ב"ר משה (בר"ב גארליץ)
הלברשטאם זצ"ל

רבי חיים אלעזר ב"ר אברהם יהודה

אב"ד מושינא  -תש"ב

אב"ד קאליש  -מח"ס שו"ת נפש חי'  -תרמ"ט

רבי גבריאל יהודה ב"ר אליהו יואל

רבי יוסף ב"ר משה יפה זצ"ל

אב"ד שאמשאן  -מח"ס גיא ינשא  -תשל"ט

וואקס זצ"ל

נ
ב
ע
פ

FluenTalk
מעלות פון די
ספעציעלע
שיעורים
קלאסן אדער
נישט קיין
דיעס איז
שיטה :צ
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שיעורים ווערט
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דידי צייט
 FluenTalkשיטה:
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אליינ'ס
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קלאסן
קיין
נישט
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מיטמדא
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איר וועט אייך אליינ'ס אויסהערן און
איר כאפט א שמועסט איינער אליינס מיטן טיטשער
די צייט פון די שיעורים ווערט געסקעדזשולט לויט אייער באקוועמליכק
איר וועט אייך אליינ'ס אויסהערן און פארעכטן מיט די צייט
היימישע טיטשא
מענער און פרויען ·
ד
מענער און פרויען · היימישע טיטשערס

!Call or Whatsapp today
845.836.2355

One Number For All Your Numbers

א
ש
א
ד
ר

אילאוויטש זצ"ל

א ליגנט קען ארומפארן די האלבע וועלט,
בשעת דער אמת טוט נאך אן זיין שוך.

אינספיראציע

דינגען/פארדינגען

פארדינגט אייער דירה שנעל! Loop Realty - 845.388.1155

צו פארדינגען א  5רומ'יגע דירה אין ברך משה 6 ,און  7רומ'יגע אין שכונת ויוא"מ 3 ,רומ'גע פורנישד עצי תמרים 637.1343 Best realty
A 4 room apartment available for rent in the rose garden development on Hamaspik Way.
For serious Inquiries please contact us at: 845.774.8790
צו פארדינגען א גרויסע  1בעדרום דירה אין שכונת ויוא''מ ,פריוואטע אריינגאנג845.239.8034 No broker .
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
פארדינגען א גרויסע דירה  4בעדרוס פלאס פאר שבתים אויף טעטש קט .רופט 347.242.6444
פינעף רומיגע דירה אין בלומינגראוו צו פארדינגען פאר די זומער וואכן אדער שבתים רופט אדער טעקסט 845.288.2434
געזוכט צו דינגען פאר  8חדשים א  3בעדרום דירה סטריט לעוועל און די סאטמאר/סיגוט/העיס/עיקערס געגנט 347.907.4914
צו פארדינגען א  4רום דירה אויף שבתים ,סאטמאר/עיקערס געגנט845.324.1174 .
פאר א געשמאקע וועקאציע אין מיאמי שבתים/וואך .רופט845.325.8234 - MENICHA VACATIONS :

אפיסעס
צו פארדינגען א אפיס פאר שטילע ארבעט אויף  13מירון .רופט 845.238.9214 :ריכטיגע נומבער
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

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

Looking to buy basment space in KJ. Great pay! 845.293.3285
Do you have unfinished space with no income? You can get paid nice! Call us for more details 845.548.9080

ווערהויז ספעיס
צו פארדינגען:
רופט/טעקסט:
845.837.5645

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

 27,000ס.פ.
 12,700ס.פ.
 13,000ס.פ.
דאך-הייעך 20' ,דאך-הייעך,
 '18דאך-הייעך16' ,
 3לאוידינג
 2לאוידינג
 5לאוידינג
דאקס ,אפיסעס,
דאקס,
דאקס,
מקוה/מנין אין
אפיסעס,
אפיסעס,
די געגנט,
מאנטגאמערי ,נ.י.
נובערג ,נ.י.
) 50מינוט פון ק"י(

· 3 Beds, baths
· Custom closets
· Sukkah frame and Awning
Serious inquiries ONLY,

זונטאג  1:00ביז 6:00
מאנטאג  -דאנערשטאג  12:00ביז 7:00
פרייטאג  11:00ביז 1:00
7 4 6 3

845.846.SHOE

כשר’ע

MP3 PLAYERs

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

845.662.8127

) 50מינוט פון ק"י(

נפתלי הירצקא לאנדא • הערש אלימלך ניעדערמאן

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

Locksmith
Residential | Comercial

 - LATE HOURSמיר זענען אפן יעדע
מיטוואך ביינאכט פון  8:30ביז 10:00

www.infinityshoesusa.com

NO RADIO / VIDEO
NO SD CARD SLOT

) 50מינוט פון ק"י(

Well-maintained 5 room apartment in the
Atzei Temorim area available to swap for a 4
room in the Atzei Temorim area.

Rent

A huge variety offices in/
!outside KJ to rent

 40,000ס.פ.
' 25דאך-הייעך,
 6לאוידינג,
אפיסעס,
מקוה/מנין אין
די געגנט,

 100,000ס.פ,.
' 24דאך-הייעך,
לאוידינג דאקס,
אפיסעס ,מקוה/
מנין אין די
געגנט,

אריינגעקומען שיפמענט פון די נייע
 - DYNAMITE MP3 PLAYERsCall: 718.831.2211

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

מארגן

63°

82°

 העכסטע. ווארעם. מערסטנס זוניג:בייטאג
. דעגרי82 טעמפעראטור ארום
. געשמאק. מערסטנס קלאר:ביינאכט
. דעגרי63 נידריגסטע טעמפעראטור ארום

82°

 העכסטע. ווארעם. מערסטנס זוניג:בייטאג
. דעגרי82 טעמפעראטור ארום
. לופטיג. טיילווייז פארוואלקנט:ביינאכט
. דעגרי59 נידריגסטע טעמפעראטור ארום
קורצע אויסצוג
לטהרת מחנינו

. מגיע מ ן הסט"א ר"ל,הכוח המושך מן הכלי הזה

די וויי געשריי פון מאורי הדור
אקעגן די סמארטפאן וכדומה

 טעג פארבליבן4

כ"ק האדמו"ר
45 מבאבוב
שליט"א

היינט

59°

קרית יואל

מאנסי

וויליאמסבורג

בארא פארק

845.774.4100

845.678.8624

718.330.1700

718.435.4750

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.

EXTENDED SALE HOURS ON WEDNESDAY OPEN UNTIL 9PM

DEALS
AVAILABLE

Car shortages will likely last well
into 2022. Ordering now
guarantees you today's rate no
matter where the market goes.

2022 VOLKSWAGEN ATLAS SEL
• Heated Front Seats

• 20" Alloy Wheels

• Leatherette Seating

• Hands-Free Power Liftgate

2022 ALFA ROMEO STELVIO
• Sport Leather Seats • Heated Steering Wheel
• Remote Starter

• Hands–Free Power Liftgate

• Heated Front & Rear Seats
2022 HONDA CR-V EX-L
• Leather Seats
• Heated Front Seats
• Power Front Seats

• Power Tailgate
• Power Sunroof
• Honda Sensing

WE BUY OUT LEASES! ANY MAKE, ANY MODEL.

845.293.2888

Looking for a different model?

sales@swiftautos.net

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

sales@swiftautos.net | 845.293.2888

FIND YOUR
RIGHT CAREER!
Sponsored by:

HOME CARE OFFICE / ENTRY
LEVEL BOOKKEEPER

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

$50K / $60K

SEND YOUR RESUME TO

APPLY@YFHIRING.COM

MONSEY NY

ארבעט געלעגנהייטן

845.662.7001  רופט.א קאנסטראקשן קאמפעני זוכט א גוטע סעילס מאן פאר זייער שיין באצאלט
Looking to Hire a 12th grade graduate for a multi girl office in prime section in KJ. Great environment.
Great pay. Potentials to grow. Please call 845.618.5386. If no answer leave a message.
Office in Business Center is looking for f/t sec. Detail-oriented. Prior Mortgage
experience a Plus. Excellent pay for the right individual. Please call: 845.402.0016
א גאר באקאנטע ארגאנזאציע דא אין קרית יואל זוכט א געשמאקע באגלייטער ארומצוגיין מיט אונזער פאנדרעיזער
2020149@gmail.com 845.202.0149 : רופט,אין די בתי מדרשים אין די צופרי שעות פאר שיין באצאלט
Office in KJ is looking for a 11th grade graduate organized & good communication skills required. 845.837.5672
experiencemlamed@gmail.com א סאטמארע ת"ת אין מאנסי זוכט עקספיריענס כיתה א מלמד פאר גאר גוט באצאלט שיקט אימעל צו
914.257.7185 : טעקסט/ רופטwell paid  דארף ארבייטן פון דערהייםMLS real Estate exp a must  סעקרעטעריP/T געזוכט א
845.213.6366  מוז האבן עקספיריענס, זייער שיין באצאלט,ישיבה קטנה זוכט א פעאיגע מנהל
845.376.6673 : רופט. דארף קענען דרייוון,געזוכט א אינגערמאן צו טון דעליוועריס און סעילס
845.477.5998  פאראינטערסירטע ביטע רופט.מענעדזשער דא אין קרית יואל/ווערט געזוכט א קעכער
Multi-girl office seeking to hire for a full time position. Please call: 845.277.8080
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
. לאזט א מעסעדזש845.328.0231 : רופט. קלאודינג זוכט א פול טיים ארבעטערGB
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
845.640.1239 .ביינאכט שעות/ ווערט געזוכט א מיידל צו ארבעטן אין א ריטעיל סטאר נאכמיטאג
Multi-Girl Office in KJ is looking for Full Time worker 845.604.0700 please Leave a Detailed message.
COMPLIANCE OFFICER - MONROE OFFICE LOOKING TO HIRE F/T COMPLIANCE OFFICER FOR
MULTI-STATE LENDING COMPANY. EXCELLENT PAY. EMAIL RESUME TO: JOIN@ASTARTEAM.COM
347.349.4207 . גוט באצאלט.ווערט געזוכט אינגעלייט אדער בחורים יראי שמים צו קניפן ציצית אדער טליתים
Amazon business looking a Full Time Yingerman for office work please call: 845.204.8762 and leave a voice mail with your details.

זוממער ארבעט געלעגנהייטן
718.938.8060 געלונגענע בחור געזוכט פאר א געשמאקע דעי קעמפ דא אין קרית יואל פאר באצאלט רופט
1428 . עקס718.302.7500  רופט, צו קומען צו פארן יעדן טאג,'מחנה וויען ליבערטי זוכט מלמדים פאר כתה ג' און כתה ו
917.504.7860 : רופט. מיר שטעלן צו א וועג,געזוכט מלמדים פאר א דעי קעמפ און סאוט פאלסבורג
718.808.3183  רופט, עס ווערט געזוכט א מלמד פאר קינדערגארטן "מיט עסן" שיין באצאלט אן באנגעלוי:פאפא קעמפ
א היימישע תלמוד תורה אין מאנסי זוכט א פאסיגע אינגערמאן אנצופירן די זוממער פראגראם
8452059133jobs@gmail.com : אדער אימעילט845.205.9133  ביטע פעקסט-  טעג א וואך4
718.963.3050 #1401 : ביטע רופט, עס ווערט געזוכט נאך א מלמד פאר כיתה ו' "מיט עסן" שיין באצאלט אן באנגעלוי:פאפא קעמפ
A well established multi girl office in the center of KJ is looking to hire a qualified individual immediately.
Must have basic computer skills and great communication
skills. Great potential for the right candidate.

:רופט

845.477.5000 #102

Please call: 845.219.1185 and leave a detailed
message with name and home phone number.

טעגליך
7:00  ביז3:00 פון

געזוכט א אחריות'דיגע
אינגערמאן צו דרייוון קינדער

עס ווערט געזוכט א געטרייע און
איבערגעבענע אינגערמאן ארויסצוהעלפן
קינדער מיט ספעציעלע געברויכן אין
.אונזער דעי העב פראגראם פול טיים
845.774.0350 :ביטע רופט

אויב נישט קיין ענטפער ביטע לאזט א מעסעדזש

 מען דארף האבן דרייווערס לייסענס.ב.נ

גוט באצאלט מיט
גוטע בענעפיטן און א
געשמאקע אטמאספערע

ציוני'סטישע ממשלה ווידערַאמָאל
צעפַאלן ,אויפ'ן וועג צו פינפטע
רונדע בחירות הטמאות

קול נטרונא
באריכטן אפהאנדלונגען אנאליזן שיעורים דרשות

718

.873
.0055

נייעס
#1

קרית יואל845.783.2091 :
אפעסטעיט845.951.1121 :
מאנטריאל514.446.1411 :

ליצמאן בַאשטעטיגט ,ריזיגע מַאסן אידן
בָאיקָאטירן די בחירות

די ווַאקסנדע נַאציָאנַאליסטישע
גייסט אויף חרדי'שע גאס

פרישע מאמר
השקפה
#3-3-20

שליסט אייך אן צו ווערן א מעמבער אין מוסד הק’ נטרונא718-304-5328 :

נישט קיין חילוק וואו איר פארט דעם זומער ,מאך זיכער צו לאודען ביי לאודיא גענוג און נאך סחורה פאר זיך און די
פיצעלעך צו פארן אסאך רואיגער און קענען איינזאפן אן א שיעור גוטע זאכן .דרשות ,מוזיק ,היסטאריע ,סיפורים ,קינדער
טעיפס און ּפלעיס ,נייע סחורה און אלטע סחורה עד בלי די .ווארטס נישט אויף די לעצטע מינוט!
לאודיא 7 ,מירון845.782.8369 ,

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

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

רופט:

גוט באצאלט מיט בענעפיטן

גוטע געלעגנהייט פארן פאסיגן קאנדידאט

דארף האבן דרייווערס לייסענס

347.831.7606

אויב קיין ענטפער לאזט א מעסעדזש

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

We offer best prices

845.325.5504

!Office experience is a must
!Babysitting and benefits provided

Apply now! JobAvailableNearYou@gmail.com

Are you looking for a job in office
management with the flexibility
?and pay that come with it

זומער סעיל

פון א ספר ביז א סווימינג פול,
פון א ציצית ביז א בייק!

845.782.7001

די גאנצע סטאר איז אויף סעיל!!!!

קומט און
כאפט אריין!

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

Heimeshe
17-year-old girl
is now in a mental Rehab. Insurance only covers 50% of
השקפה
מאמר
פרישע
the cost, parents can't afford to pay the rest, Rehab is threatening to send her home
if no further payments will be made. If you can help please call: 929.383.0127
Email your resume to:
closetjobny@gmail.com
or call: 845.237.4653 to leave a VM

?Have a passion for home organizing and space planning
A local Custom Closet company is looking to hire a F/T Closet designer/Sales
lady. Great commission based pay for the right candidate.

3-3-20

?Attention graduates! Are you detail oriented
HR department in A multi girl office in KJ Is hiring.
Full training provided.
347.587.0723
homeרופט
 phone number at: 917.727.3434ביטע
Leave
message with

הרה"ח ר' שמואל ארי' עקשטיין שליט"א
בעמח"ס ויאמר שמואל  -יסודות לחינוך להורים ומחנכים
• בחכמת הפרצוף
• חכמת הכתב
• תורת הנפש

מומחה גדול

• ארויסברענגען נאטורן און כשרונות
• סגולות מקובל פון צדיקי אמת
• מבטל זיין עין הרע ,הקפדות וכו'

נייע נומער

וועט אויפנעמען היינט מיטוואך דא אין קרית יואל ,פאר אפוינטמענט רופט היינט845.238.7027 :

זמנים

שיעורים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

4:14

5:26

8:37

10:04

10:28

תהלים
יומי

קאפיטל
פ"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

ויואל
משה

אות קל"ג
עד עיקר ג'

זבחים
דף לו

שונה
הלכות

או"ח
סימן ו
סעיף א

קלאסיפיידס
פראפעשענעל הענדי מען נעמט אן צו טוהן אלע ערליי הענדי ארבעט רופט 929.554.3359
צו פארקויפן ברענד ניו דייניג רום טיש מיט  6בענקלעך עס ליגט נאך ביי די חתונה מאלל רופט 845.637.0162
מיר אינסטאלירן אלע איייערע אפלייענסעס ,סינקס ,פאסעטס ,וואשער ,דרייער ,מייקראוועיוו ,געז רענדש,
דישוואשער ,שבת זייגער .ווי אויך אלע אייערע אנדערע פלאמינג .רופט יודא הערש פיש 845.200.8383
We recruit pre-screened US talent living in Eretz Yisroel for all your office work needs, including VA, bookkeepers,
and Amazon account managers, at affordable rates .Call now: 8600-781-718 | officeny@ourglobaldesk.com
א אינגערמאן מיט א נייע מיניווען פארט  6:40פארטאגס קיין מאנסי ,גרייט צו נעמען בחורים פאר א גוטע פרייז347.563.6655 .
אוועקצוגעבן דיינינג רום און בעדרום פורניטשער ,ספרים שאנק ,קאוטש ,טשענדילער דארף היינט ווערן אויפגעפיקט 845.325.1027 .וכל הקודם זוכה
 THE PRO COOK E.S. 845.783.2801פריש היימיש געשמאק Suppers, Meals, any diet.
א היימישער אינגערמאן מיט ספרינטער איז עוועילעבל פאר סטעדי טריפס .רופט718.510.3811 :
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
דרוקט איר א ספר? מיר קענען אייך העלפןmechonshayish@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
שמות לגניזה – בהשגחת הגה''צ אב''ד באבוב מאנסי שליט''א For Pickup Call : 347.395.1374 -
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
איר דארפט נישט 'אנליין עקסעס' צו שיקן טעקסט-מעסעדזשעס דורך קאל-פרא.
דרוקט  #4אויפ'ן סיסטעםThecallpro.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
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

🎶🎵

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

וויכטיגע מודעה
עלטערען שיחי' אז אין צוגאב צו אונזערע ביז יעצטיגע קלאסן פון
היות עס איז אריינגעקומען א בקשה
וויכטיגעפוןמודעה
עפענען די איינע קלאס וואס פעלט
יעצטיגע אויך
הבעל"ט
קומענדיגע
אויפ'ן
זאלןפוןמיר
נורסערי ביז 7
פרי
קלאסן פון
יאר ביז
לערןנזערע
צוגאב צו או
שיחי' אז אין
עלטערען
'טעבקשה
אריינגעקומען א
היות-עס איז
קלאס וואס פעלט
די איינע
עפענען
קומענדיגעאויך
לערן יאר הבעל"ט
קומענדיגע
אויפ'ן
ביז '7טע
נורסערי
פרי-
הבעל"ט.
תשפ"ג
יאר
לערן
אויפ'ן
קלאס
זאלן 5מיר'טע
אויס די
קומט
וואס
וואס קומט אויס די '5טע קלאס אויפ'ן קומענדיגע לערן יאר תשפ"ג הבעל"ט.

אויבנדערמאנטע יארגאנג כדי צו קענען
מיידלעך פון
געוויסע דיצאל
האבן
מיר
פארשטענדליךמירמוזן
דיכדי צו קענען
יארגאנג
אויבנדערמאנטע
צאלאמיידלעך פון
געוויסע
האבן א
וויפארשטענדליך מוזן
ווי
פרישע
עפענען א
קלאס ,קלאס,
פרישע
עפענען א
ביטע רופט אין רעגיסטראציע
דעריבער אויב ווילט איר איינשרייבן אייער טאכטער צום '5טען קלאס
אפיס אויף
טאכטער
דעריבער אויב ווילט איר איינשרייבן אייער
אויפ'ן קומענדיגען לערן יאר שנת תשפ"ג הבעל"ט ביטע זיך
 845.351.0990עקסט4 .
מעלדן ביז מאנטיג פרשת חקת הבעל"ט.
הנהלהביטע זיך

צום '5טען קלאס
אויפ'ן קומענדיגען לערן יאר שנת תשפ"ג הבעל"ט

 845-351-0990עקסט4 .
רעגיסטראציע
ביזאין
מעלדןרופט
ביטע
אויףהבעל"ט.
אפיסחקת
פרשת
מאנטיג

