קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

חמישי בשבת  -ראש חודש
דאנערשטאג קרח | א' תמוז תשפ"ב
J U N E 3 0 ‘ 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

שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים

מאנטאג פרשת שמות • ט"ז

ווארט'ס נישט אויפן שדכן

השתדלות!
אייער אייגענע
טוט
תשע"ט
טבת
#1436

A PROJECT OF:

Dec 24 ‘18

גייטס ארויף אויף •
Bekurov.org
קויפט מען •ביי "מיללער" 845-542-8745 -
שטריימעל
א
פאסיגע שידוך!
אין טרעפט א

קרית יואל  -היום יום  845.662.6122 :וויליאמסבורג  -גוט מארגן  718.388.7744 :ירושלים  -מבשר ואומר011.972.2581.0342 :

•••
שידוכים • • •מו"ה ארי' אשר יוסף דאסקאל הי"ו  -טאהש
מו"ה יודא יושע כהן הי"ו  -קרית יואל
אברהם נ"י
שליט״א
מזידיטשוב-וויזניץ
סוואליצעשע
הגה״צ
שליט״א
אדמו״רישראל – חתן הרב אהרן
הגה״צ הרב יחיאל
בן
אב״דדוד – חתן מו"ה
מו"ה יצחק
בן
קרויס
אייזיק
לאנדא
יעקב יודא
אייזיק ליפא נ"י
סיגעיט
פייוו-טאונס
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א ב"פ
אייזיק ליפא נ"י
אב"ד סוואליעווע שליט"א מאנסי
הרה"ג
מו"ה אברהם יודא האפפמאן הי"ו  -וומ"ס
מו"ה מנחם מענדל ריינער הי"ו  -וומ"ס
עמרם נ"י
הי"ו
חתןב״ר
שמעי׳
פנחס
מו"ה מו"ה
גרין
יוחנן
מו"ה
הי"ו
שמעוןוומ"ס
שווימערוומ"ס
(פערלשטיין)
מענדל הי"ו
שווימער
מענדל
שמעי' ב"ר
נ"י
(איליאוויטש)
גרין–הי"ו
מו"ה
מו"ה
עזרא –
מו"ה
פנחסבן
מו"ה דוד
בן
וועבער
אברהם שלום
אופמאן
חתן מו"ה
יוחנןאלחנן
לייבושנ"י
לייבוש
)פערלשטיין( וויליאמסבורג
)מענדלאוויטש( מאנסי
(קרויס) ק"י
פאלאטשעק
יוסף
אלימלך
ישי נ"י
מאנסיהי"ו (רובינפעלד) מאנסי
יאקאבאוויטש
יחזקאל
מו"ה
הי"ו
וומ"ס
הי"והי"ו -
לעווי
מאיר
ברוך
אלטר
מו"ה מו"ה
יאקאב
מרדכי
מו"ה
מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו שמעון נ"י
מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו
בן מו"ה צבי שלום – חתן מו"ה שמעון טאבאק
בן מו"ה יושע דוב – חתן מו"ה יעקב יוסף דיימאנד
ישי נ"י
)קרויס( קרית יואל
)רובינפעלד( מאנסי
• • • חתונה • • •
מו"ה יואל כ"ץ הי"ו  -וויליאמסבורג
מו"ה יושע חיים בערקאוויטש הי"ו  -וומ"ס
ארי' נ"י
יוסףמו"ה יודא
שטיין  -החתן איתמר טובי' נ"י  -מו"ה בן
מו"ה מרדכי
אהרןחתן
יחזקאל –
בן מו"ה
וויינבערגער
שלמה– חתן מו"ה אביש
פייערשטיין הי"ו
אלימלך הי"ו
רובינשטיין
דוד
מו"ה

חתונות
שידוכים

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

מו"ה יואל מויזקאפף הי"ו  -וויליאמסבורג
בן מו"ה חיים הערש – חתן מו"ה שלמה יעקב מערץ

אברהם נ"י

מו"ה חנני' יו"ט ליפא שטרויס הי"ו  -וומ"ס
בן מו"ה נתן אליעזר – חתן מו"ה משה לעפקאוויטש

מו"ה
אייכנשטיין-הי"ו
וויליאמסבורג
צדוקגלויבער הי"ו
חייםיוסף
רפאל
מו"ה
פארגעסן
נישט
)בוקסבוים(
בן מו"ה
הערשל ווייס
מאנסימו"ה
פנחס – חתן

מענדלנ"ינ"י

פסח שמעון
גאלד-הי"ו
וומ"ס
וואלטער הי"ו
מו"היושע
מו"ה שלום
קרית יואל
בן הרה"ג אבד"ק נירעדהאז – חתן מו"ה חיים
בראווער
)פערלשטיין(ארי'

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

משה

אווענטדוד "בלייבן א איד"
טיי
באולם כינור

היינט נאכט

מאנסי
פעלדמאן
בנימין
וויינבערג  -פון  6:00ביזמו"ה
מו"ה יונתן
הי"ו -רד.
רוזין
ביינאכט 4 -
12:00
בלייערדיהי"ו  -אין
קומט פאר
לאנדאן שטוב פון ר' משה ישעי' נ"י
מו"ה
בן
מו"ה נתן
קליין
יעקב – חתן מו"ה
הי"ובערגער
פישל
משולם מו"ה
קערפל – חתן
שטיינפעלד
ברוך
אליעזר
מו"ה
הירש
יואל
בן מו"ה
פנחסהי"ו
אברהם מענדל משה נ"י
קרית-יואל
)גאלדבערגער(
וויליאמסבורג
)דייטש(
מאנסי
שליט"א
הרה"ג יואל כהן
ב"פ
שליט"א
שטיינווארצעל
זלמן
אפרים
הרה"ג
חיים נ"י
בן הרה"ג משה דוד – חתן כ"ק אדמו"ר מאסטראוו קאלאשין סידערהוירסטבאולם פרדס צבי  -וומס"בבן הרה"ג חיים הערש – חתן הרה"ג בנציון וואזנער ,רב דקהל שבט הלוי ,בי"ש

קומט פארברענגען ביי א גענצליך פרייע פרישטאג



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

תנאים
חתונות
שידוכים
שידוכים

געברענגט דורךFM Capital :

פון קרן ויואל משה  10:00צופרי
אליעזרזאל
אין
הי"וDecember
אייזדארפער25
הי"ו שמות
דינסטאג
ישעי׳
מו"ה דן
דוד ווייס
מו"ה
יצחק
החתן
שבתינ"ינ"י

הי"ו
ישעי׳ אלישיב
הגה״צ אברהם
הי"ו
שווארטץ
מו"ה יואל
גאלדבערגער
בן מו"ה אייזיק – חתן מו"ה
שלוםקרית יואל
)קאניעווסקי(

מו"ה נפתלי לעבאוויטש
באראחתן
)גרינבוים(יוסף –
בן מו"ה אהרן
פארק

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

אדער רופט845.377.3638 :
מו"ה יודא הערש בערגער הי"ו
גדלי'
החתן
אפעל
שמחה! הערש
חתן מו"ה חיים
שמואל –
שמחה רופט845-662-6122 :
אסאך אייער
וועטנ"ימעלדן
צו
פלאץ!
אויף איין
שמחות
יום
בן מו"ההיום
בעניפטען!
איר
וואס
פראגראם
אלע א

מו"ה הערשל זאבעל הי"ו

בן הרב שלמה – חתן מו"ה אברהם ראזענבערג ע''ה

באולם כינור דוד

מו"ה אברהם יושע בינער הי"ו

בעזהשי"ת

החתן ישעי' יעקב נ"י

ברוך הבא בשם השם

בן מו"ה יחזקאל ע"ה – חתן מו"ה נפתלי אינדיג ע"ה

מו"ה יואל וויינשטאק הי"ו

הרה"ח
הנגיד
ידידנו
האכסניא
טייטלבוים
מענדל
הרבנימו"ה
הערש – חתן
בביתיוסף
בן הרה"ג

עטרת
באולם
יצ"וחי' שרה  -מאנסיהר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו
יואל
הננו להודיע לכל תושבי קרית
296 Forest rd.

אשר כ"ק מרן אדמו"ר
וואכנאכט
שידוכים
מקרעטשניף שליט"א



על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"א

מו"ה חיים מענדל ראזינגער הי"ו

בן מו"ה שמואל יצחק הי"ו

מסיבת קבלת פנים תתקיים
אי"ה היום בבית האכסניא
בערב אי"ה
מו"ה9:00
בשעה
שלאגער הי"ו
אהרן משה
חתן

לטובת
קצר
לביקור
לעירנו
יגיע אי"ה
שחרית 9:00
לעין -
ליתרקארטער
אליעזר ארגיטנא 6 -
קלומניעס
בביהמ"ד
יתקיים אי"ה
היוםהברית מילה
אשת חיל -
קהל יכולים
וקבלת
פרטים
מוסדותיו בארה"ק על טהרת הקודש
להתקשר347.464.6436 :

בערבפלאץ! צו מעלדן אייער שמחה רופט845.751.1144 :
אויףה' איין
היום יום שמחה!
שמחות יום
אלעבעירנו עד
וישהה

זומער סעיל

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

845.782.7001

די גאנצע סטאר איז אויף סעיל!!!!
געזוכט א געשמאקע בחור/אינגערמאן
וואס זאל אריינגעברענגען א חיות אין בחורים
מיט ספעציעלע געברויכן
טוט א סייד דשאב
ווגערט באצאלט ווי
עהעריגע דשאב

די קומענדיגע מחזור פון די בארימטע

גוט באצאלט מיט בענעפיטן

גוטע געלעגנהייט פארן פאסיגן קאנדידאט

דארף האבן דרייווערס לייסענס

זיךטעג פארבליבן
הייבןטע
הבוחר הכנה לבר מצוה חבורותגעצייל
אן מאנטאג חקת ה תמוז הבעל“ט פאר
845-324-2793
די וואס האבן בר מצוה אלול-תשרי-חשון

קומט און
כאפט אריין!

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

רופט:

347.831.7606

אויב קיין ענטפער לאזט א מעסעדזש

עעננגגלל
ליש

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

קורצע אויסצוג
לטהרת מחנינו

ענג

מבאמבע.
הכלי הזה ,הוא יותר גרוע
מענער און פרויען היימישע טיטשערס
·

!Call or Whatsapp today
845.836.2355

פארעכטן מיט ד
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

מענער און פרויען · היימישע ט

לערנען ענגליש כלל נומער :2
CallCall
or orWhatsapp
Whatsapp
!today
Call
or
!today
!Whatsapp today
׳לערן׳ נישט ענגליש ,לעב עס מיט!
845.836.2355
845.836.2355
845.836.2355
אידיש
גענוי ווי א קינד ׳לעבט מיט׳
פרויען · היימישע טיטשערס
מענער און
Service@myfluentalk.com

Service@myfluentalk.com

Service@myfluentalk.com
Service@myfluentalk.com

מענער און פרויען · היימישע טיטשערס
!!This is not an everyday dealמענער און פרויען Used
טיטשע
היימישע
Furniture
היימישע טיט
room set, Furniture with table & chairs. Master bedroomמענער
Diningאון פרויען ··
For Sale:
set, great condition for a very low price. Selling do to moving,

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

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

718.977.5554

אפ

ען

יע ד ע ל

1

פ
ון 8

0-

ש ישי

אפען
יעדע ליל שישי
יל

יעדע ליל שישי
6 Anipoli Dr. | 845.783.1444

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 ,

We offer best prices

845.325.5504

נ
ב
ע
פ

די ספעציעלע מעלות פון די  FluenTalkשיטה:
FluenTalk
מעלות פון די
ספעציעלע
די
שיעורים
קלאסן אדער
שליט"אקיין
נישט
עס איז
אנטווערפען
כ"ק אדמו"ר מצאנז -זמיגראד
שיטה :צ
קלאסן
נישט קיין
אירעס איז
טיטש
שיעוריםמיטן
אדעראליינס
איינער
שמועסט
כאפט א
טיטשער ע
ווערטאליינס מיטן
שיעוריםאיינער
פון אדישמועסט
כאפט
דיאיר
לוי
געסקעדזשולט
צייט
געסקעדזשולט לויט אא
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

די וויי געשריי פון מאורי הדור
אקעגן די סמארטפאן וכדומה

Call 718-290-9400 if no
answer please leave
voice message and we
!will call you back

ר

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

כל המוסיף מוסיפין לו....

א גוטן חודש טייערע אידן!

כאפטס אריין א געשמאקע מצוה שאין בו חסרון כיס און
ווערט געבענטשט מיט אלעס גוטן דעם גאנצן חודש

עס ווערט געפסקענט אין שו"ע
סי' תי"ט אז מדארף זיך וואשן
יעדן ראש חודש צו א סעודה!
און די ט"ז ברענגט אראפ א פסיקתא דרב כהנא "כל
מזונותין של אדם קצובין לו מר"ה חוץ מהוצאת שבת
ויו"ט וראש חודש וחוה"מ וכל המוסיף מוסיפין לו.....

וואשט זיך .מאכט א ערליכע ברכה .עסט א פיינע
געשמאקע סעודה .בענטשט מיט כוונה .אין איר
זענט א געהאלפענער פאר דעם גאנצן חודש
מען קען הערן א אינטערוויו אויף קול מבשר וועגן
די גרויסקייט פון עסן סעודת ראש חודש פון א מרביץ תורה
 212-444-1100און דרוקטס 4 - 1 - 1
א טעגליכע בליק אינעם "היום יום" וועט אייך אינפארמירן מיט אלע וויכטיגע אפדעיטס\שמחות וואס איז אייך נוגע

לעילוי נשמת

וואס וועלן טראגן ביז סקאנעמאנק קאר .זענטא
פון דארט וועט מען גיין צו  6קארטער ביהמ"ד בוענאס איירעס

ביי עיקערס קאר .פארעסט וועט זיין באסעס ]באזונדער פאר מענער און פרויען[

 6:00וועט מען אי"ה ארויסגיין ביז עיקערס קאר .פארעסט

סדר הכנסת ס"ת

משה עובדי' מאסרי וב״ב

המצפה לקבל פניכם בשמחת התורה

5 5 F or e s t roA d

באולם קרן ויואל משה

הסעודת מצוה

לכבודה של תורה תתקיים אח״כ

lAne

6 cA rt er

לביהמ״ד דקהל בוענאס איירעס

בשעה 5:30

157 Acres roed. #201 Monroe n.Y. 10950

התהלוכה תצא אי“ה בשירה ובזמרה
בתופים ובמחולות מביתי

ר״ח תמוז תשפ״ב לפ״ק (ולמספרם )JUNE 30

ביום ה׳ קרח הבעל“ט

שתתקיים בעז״ה בשעה טובה ומוצלחת

אבי מורי ר׳ יוסף חביב ב״ר מאיר דוד
מו״ח ר׳ משה ב״ר נסים יוסף ע"ה
וזוגתו מרת רנה ב״ר רחמים ע"ה
ע"ה

הכנסת
ספר תורה

ברוב שבח והודאה להשי״ת
שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה
הננו מתכבדים בזה להזמין את קרובינו וידידינו
לבוא ולהשתתף בשמחתינו בשמחת

י

ולם
ע

4:30
5:30

כתיבת
האותיות
תתקיים בביתי
משעה
עד שעה

רים
ע

בעזהשי״ת

רא שיכם ו

הנ
שאו

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

ראש חודש תמוז

פ
תח

אזוי שווער ווי עס איז פאר אייך אפצוגעבען מיט אייערע
אייגענע קינדער אין די הייסע זומער טעג אזוי און אסאך
שווערער איז פאר אייער קינד'ס מלמד און טיטשער.
ע"כ טוט די ריכטיגע פעולה און שיקט א שיינע נתינה צום נייעם חודש,
און איר קענט זיין זיכער אז אייער קינד וועט האבן הצלחה

ונתנו

שא
וש

0מינ2וט יעדער וואס לערנט גמרא מיט א אינגל און בחור
מוז הערן דעם אינטערוויא :קול מבשר 3-1 2479#
פאר אייער סיפוק און פאר'ן סיפוק פון אייער תלמיד

היום יום שמחה! אלע שמחות אויף איין פלאץ! צו מעלדן אייער שמחה רופט845.751.1144 :

Pompa.845.258.8030

די גוטע נייעס איבער'ן צוקונפט איז
.אז עס קומט איין טאג אויפאמאל

אינספיראציע
דירות צו פארקויפן

MK Realty - 845.782.0205 : רופט,פאר די בעסטע דיעלס

Hot off market deal: 3 family house in montgomery ny for sale. income $3500 monthly asking $379k wont last! call 718.431.3735
Loop Realty - 845.388.1155 !פארדינגען פארדינגט אייער דירה שנעל/דינגען
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
845.637.4357 : רופט$1050  בעדרום דירה אין א בעיסמענט צו פארדינגען פאר2 א פורנישט
Many  חתן כלה דירותavailable in KJ & שכונת ויוא’’מ. please call: 845.637.4355.
845.583.1515 .פארדינגען דירות אין גלילות פון קרית יואל/ דינגעןNO COMMISION

זומער רענטעלס/שאורט טוירם
845.324.3850 פארדינגען א דירה און די שאפינק סענטער געגענט פאר די ערשטע העלף זוממער אדער פאר שבתים רופט
917.440.3548 ווערט געזוכט א דירה פאר מיטעליעריגע קאפעל אן קינדער פאר די זוממער רופט
845.288.2434 פינעף רומיגע דירה אין בלומינגראוו צו פארדינגען פאר די זומער וואכן אדער שבתים רופט אדער טעקסט
347.242.6444  רופט. בעדרוס פלאס פאר שבתים אויף טעטש קט4 פארדינגען א גרויסע דירה
New suite at 59 – beautiful 2 room, 6 bed suite. 59 forest rd. Available now. 917.525.6977
845.325.9720 | 845.783.8256 . אויך עוועלעבל פון ר''ח ביז י''א אב, זענטע געגנט, רום דירה אויף שבתים4 צו פארדינגען א
347.907.4914 עיקערס געגנט/העיס/סיגוט/ בעדרום דירה סטריט לעוועל און די סאטמאר3  חדשים א8 געזוכט צו דינגען פאר
845.325.8234 - MENICHA VACATIONS : רופט.וואך/פאר א געשמאקע וועקאציע אין מיאמי שבתים

אפיסעס
 ריכטיגע נומבער845.238.9214 : רופט. מירון13 צו פארדינגען א אפיס פאר שטילע ארבעט אויף
מ. ל845.837.1919 . האט א פענסטער, דעסקס2  פיט,געווארן עוועילעבל אפיס ספעיס אין פראפעשענאל פלאזא בילדינג
347.232.9104 : רופט.פריוואטע אפיס דעסק אוועליבל אויף גילבערט סט אקעגן סמיט גארדן
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

MK Realty - 845.782.0205 : רופט,פאר די בעסטע דיעלס

Looking to buy basment space in KJ. Great pay! 845.293.3285
845.537.5880 .no loading dock ,אין לעוועל- וואלק, געאייגנט פאר א קלענערע ביזנעס8,000  ביז4,000  צו פארדינגען פון:מידעלטאון
Do you have unfinished space with no income? You can get paid nice! Call us for more details 845.548.9080

Residential | Commercial | Sales | Rentals

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

!

זוממער איז די פאסיגע צייט
זיך ציזאמצונעמען מיט די
משפחה פאר א געשמאקע
.פארברענג

the Siget area!

Rent
Sale

נפתלי הירצקא לאנדא • הערש אלימלך ניעדערמאן

Beautiful 4 room

apartment available in
Rent

אויך אוועילבעל פאר
.וויקענד

רופט

845.604.0361

Offices

Rentals

2 offices are available at the professional
building at 5 Corporate Dr. in Woodbury.
Rent

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

A large variety of offices
and store space available
in KJ and outside!

We lease and finance
Rent all makes and models at great price

7 room
apartment
on the top floor is available
Call us forWeider
a quotearea - Beautiful Condition!
in the Forest/DA
האלבע טאג
9:30am - 4pm
4pm - 10pm

$350

א
גאנצע טאג
$500

פריוואטע הויז שיינע גראונדס
8ft heated pool הערליכע
Lounge area מיט

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.

Pro assistance

Contact us to check your eligibility.

845-824-2300 #101

mail@proassistanceny.com

845.293.2888

sales@swiftautos.net

We lease and finance all makes and models at great prices. Call us for a quote.

שידוכים
שידוכים
וועטער באריכט
באריכט
וועטער
טעגליכע

טעגליכע

90
היינט
83
היינט
בייטאג :מערסטנס זוניג .נאכמיטאג קען

57°
64°

72°
90°

מילדער.
טיילווייזפארוואלקנט.
בייטאג:טיילווייז
בייטאג:
פארוואלקנט .הייס.
דעגרי.
העכסטע
 72דעגרי.
ארום 90
טעמפעראטור ארום
העכסטע טעמפעראטור
פארוואלקנט.
ביינאכט:
שאנס
מערסטנסגעשמאק .א
פארוואלקנט.
ביינאכט:
דעגרי.
טאנדער-שטורעמסארום 50
נידריגסטע טעמפעראטור
איבערנאכט.
פאר
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  69דעגרי.

רעגן-
ווארעם.פאר
זוניג.א שאנס
טיילווייז מיט
פארוואלקנט
ווערן
העכסטע
בייטאג:
זייער הייס.
טאנדער-שטורעמס.
און
שאוערס
טעמפעראטור ארום  83דעגרי.
העכסטע טעמפעראטור ארום  90דעגרי.
ביינאכט :קלאר .געשמאק .נידריגסטע
דעגרי.שאנס
פארוואלקנט .א
ביינאכט :מערסטנס
טעמפעראטור ארום 64
פאר טאנדער-שטורעמס אנהייב נאכט.
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  57דעגרי.

זענט איר געווארן געשעדיגט פון א קאר
עקסידענט אדער א דאקטאר/שפיטאל טעות?
האט איר א קינד געבוירן מיט  Cerebral Palsyאדער אנדערע
געבורט פראבלעמען? איר קענט מעגליך פארדינען מיליאנען.

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

די קומענדיגע מחזור פון די בארימטע

הייבן זיך
לבר מצוה
הבוחר הכנה
מינוט
חבורות10
טעגליכע
הערליכע
אן מאנטאג חקת ה תמוז הבעל“ט פאר
ערוך
קיצור שולחן
שיעור
אלול-תשרי-חשון
אין מצוה
האבן בר
די וואס

718.564.6050

845.595.4600
845-324-2793

צו באקומען אויף אימעל שיקט:

info@Halucha.org

Music Production and Recording

מיר זענען דא אייך אויסצוהערן!

יעקב בראדי

רופט:

פארגעלערנט דורכ'ן דיין הרה"ג ר' דוד יצחק ווערצבערגער שליט"א

א אפענע
אויער...

רופט:

°
°

מארגן
מארגן

50°
69°

מיר זענען צופרידן צו מעלדן אז
מיר האבן אויפגענומען

נתנדב לע"נ

ר' דוב ב"ר יהושע הלוי
ווערצבערגער ע"ה
ולע"נ מרת פרומט
ב"ר אברהם ע"ה
Located in Monroe

P: 845.842.1700
E: info@keybirdstudios.com

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

הַ ְר ֵּבה ּג ּופֵ י ּתו ָֹרה:

דער עזרת חולים

קאארדינעיטאר

הונדערטער
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

עזר

זענט איר א טויגליכע בחור וואס
זוכט א זשאב?

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

מצוות
לעסקודיני
(נאר קלארע מעסעדזשעס)
התורה

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

)short term (or long term

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

וועט מען
"קענען" ביים
ערשטמאליגן

יו ְֹדעִ ים
ֶאת
הַ ּתו ָֹרה!

געלערנט,
גע'חזר'ט ,און
געקענט!
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.

רעגיסטראציע
ַ

שיעורים

ָא ּפדעיטס

929.

בחינות

דעטאלן
ַ

סעיל ענדיגט זיך זונטאג

בחינת
ספר
ויקרא

SEND YOUR RESUME TO

APPLY@YFHIRING.COM

/ $175K
E-COMMERCE OPERATIONS $150K
PLUS COMMISSION
MANAGER/COO
MONROE NY

ארבעט געלעגנהייטן

FIND YOUR
!RIGHT CAREER

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

Sponsored by:

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

A sheetrock company looking to hire a site manager please email or text: workmonroe@gmail.com
עס ווערט געזוכט א היימישע אינגערמאן צו טוהן  ABA Servicesמיט א קינד אין קרית יואל.
זונטאג-דאנערשטאג  ,3-7גוט באצאלט .ביטע רופט845.367.9222 ext 202. :
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
אין די בתי מדרשים אין די צופרי שעות פאר שיין באצאלט ,רופט2020149@gmail.com 845.202.0149 :
Office in KJ is looking for a 11th grade graduate organized & good communication skills required. 845.837.5672
געזוכט אן  Experienceמלמד פאר כיתה ז' ,שיין און צייטליך באצאלט .ביטע שיקט אריין אייער רעזומעי845.520.5198 .
א סאטמארע ת"ת אין מאנסי זוכט עקספיריענס כיתה א מלמד פאר גאר גוט באצאלט שיקט אימעל צו experiencemlamed@gmail.com
געזוכט א  P/Tסעקרעטערי  MLS real Estate exp a mustדארף ארבייטן פון דערהיים  well paidרופט /טעקסט914.257.7185 :
ישיבה קטנה זוכט א פעאיגע מנהל ,זייער שיין באצאלט ,מוז האבן עקספיריענס 845.213.6366
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
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 .
COMPLIANCE OFFICER - MONROE OFFICE LOOKING TO HIRE F/T COMPLIANCE OFFICER FOR
MULTI-STATE LENDING COMPANY. EXCELLENT PAY. EMAIL RESUME TO: JOIN@ASTARTEAM.COM
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.

זוממער ארבעט געלעגנהייטן
עס ווערט געזוכט א מדריך,באקומט אן  1אדער  2בעדרום באנג ,עסן ,און באצאלט .רופט און לאזט א מעסעדזש 845.293.2978
א דעי קעמפ אין מאנטיסעלא זוכט מדריכים פון כתה ג/ו אן קיין באנגילאו שעות  6-3שיין באצאלט845.538.5306 .
געלונגענע בחור געזוכט פאר א געשמאקע דעי קעמפ דא אין קרית יואל פאר באצאלט רופט 718.938.8060
מחנה וויען ליבערטי זוכט מלמדים פאר כתה ג' און כתה ו' ,צו קומען צו פארן יעדן טאג ,רופט  718.302.7500עקס1428 .
געזוכט מלמדים פאר א דעי קעמפ און סאוט פאלסבורג ,מיר שטעלן צו א וועג .רופט917.504.7860 :
פאפא קעמפ :עס ווערט געזוכט א מלמד פאר קינדערגארטן "מיט עסן" שיין באצאלט אן באנגעלוי ,רופט 718.808.3183
פאפא קעמפ :עס ווערט געזוכט נאך א מלמד פאר כיתה ו' "מיט עסן" שיין באצאלט אן באנגעלוי ,ביטע רופט718.963.3050 #1401 :
A well established multi girl office in the center of KJ is looking to hire a qualified individual immediately.
Please call: 845.219.1185 and leave a detailed
message with name and home phone number.

Must have basic computer skills and great communication
skills. Great potential for the right candidate.

געזוכט אן איבערגעגעבענער אינגערמאן
ארויסצונעמען א יונגע בחור יעדע נאכט.

ביטע רופט:

845.782.7700
Ext 227

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

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

מעכטיגע
לעגנהייט!
גע

געזוכט א לעבעדיגע מדריך
פאר יונגערע קינדער אין
וואדרידזש ,אן א באנגעלוי

זייער גוט באצאלט!
גרינגע שעות!
געשמאקע אטמעספערע!

ביטע רופט

מיט בלויז

 6מינוט
אג
אט

מיט די טראפן

ינם

מעביר
סדרה
כהלכה

ין
ארי בח
רופט

רעוועלוציע

347.587.0723

845
307
7555

צוזאמען מיטן בעל קורא מומחה

הרב שלום אליהו פעלבערבוים שליט"א

זכות השבוע פרשת קרח לעילו נשמת מרים גיטל בת ר' יצחק ברוך ע"ה

צו מנדב זיין א וואך אדער א חודש ביטע רופט718.234.3330 :

ביטע רופט347.587.0723 :
עס ווערט געזוכט א טויגליכע בחור מיט א קאר
גרייט צו זיין א סגן פאר א דעי קעמפ אין וואדריזש ,שעות פון  1:00ביז  ,5:30גוט באצאלט!

קאמיוניקאציע

Attentions
Graduates

Please call today:

845.492.9696

?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.

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.

1028

ווערים אין פאפקארן
איך האב געעפנט  2פעקלעך פאפקארן און עס
אויסגעגאסן אויפ'ן טיש .עס איז געווען פיל מיט קליינע
ווערימלעך .מען דארף זייער אבאכט געבן פון ווערעם.
אויף יעדע שרץ ר"ל איז מען עובר אויף עטליכע לאווין.

1031

1029

שלעכטע גערוך פון סינק

רופט אריין ווערייזאן
יעדער האלט מיט ווי געפערליך עס איז די ווערייזאן
סערוויס די לעצטערע טעג .איך האב אריינגעקאלט
ווערייזאן און צו מיין וואונדער האבן זיי מיר געזאגט אז
קיינער האט נאכנישט געקאלט פון מיין געגנט .דאס
איז שוין נאכדעם וואס עס האלט שוין אן איבער א וואך.
יעדער איינער וואס האט די סערוויס זאל אריינרופן ,און
זיך נישט פארלאזן אויף אנדערע.

1030

אונטערזוכן די לייסענס
איך וויל איבערגעבן לזכות את הרבים א נומבער פון

באקומט ביז
$5,000

פאר וואסער
בילס פון
אייער שטוב

א שטאטישע אפיס וואו מען קען אומזיסט נאכזוכן אויב
די לייסענס איז נאך גוט .מען גיבט זיי אלע אינפארמאציע
און זיי קאלן צוריק ,אדער שיקן זיי אן אימעיל ,צי די
לייסענס איז נאך גוט .די נומבער איז  .718-253-2015עס
איז כדאי יעצט פאר זומער זיכער צו מאכן אז די לייסענס
איז נאכנישט אפגעלאפן ,און זיך פארשפארן עגמת נפש.

באקומט
בחינם

איין עיר
קאנדישאן
ווערט פון ,$800

וואס קען מען טון צו א סינק וואס האט אנגעהויבן
ארויסגעבן א שלעכטע גערוך פון די פייפ? דארף מען
רופן א פלאמבער ,אדער איז דא עפעס אן עצה וואס מען
קען אליינס טון?
1032

טבילת כלים
איך וויל מעורר זיין אז ווען מ'קויפט א כלי אין א
אידישע סארט און מען בעט אז זיי זאלן עס טובל'ען ,זאל
מען זיכער מאכן אז עס איז טאקע גע'טובל'ט געווארן.
איך האב געהאט א מעשה אז נאכן נוצן א כלי עטליכע
מאל האב איך נאכדעם באמערקט אז עס האט נאך
ארויפגעקלעבט די סטיקערס.
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 :

זמנים

שיעורים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

4:15

5:27

8:37

10:05

10:29

תהלים
יומי

קאפיטל
פ"ו

יסודי
התורה

נדרים
דף י.

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

1:45

6:07

8:34

9:46

ויואל
משה

אות קל"ג
עד עיקר ו'

זבחים
דף לז

שונה
הלכות

או"ח
סימן ו
סעיף ב

קלאסיפיידס
פילט איר א שטאקע היץ פון אייער בוידעם? אייער עיר קאנדישן קילט נישט אפ? גייט איר אויפפיקסן
אייער בוידעם?  Spray foam insulationוועט אייך שפארן גאר אסאך געלט .רופט 845.375.0944 - Spray Right
געזוכט אינגערמאן צו משלים זיין מנין שחרית  8:45אויף  Merriewold Laneפאר באצאלט 845.208.5310
פראפעשענעל הענדי מען נעמט אן צו טוהן אלע ערליי הענדי ארבעט רופט 929.554.3359
 THE PRO COOK E.S. 845.783.2801פריש היימיש געשמאק Suppers, Meals, any diet.
א גוטן חודש וואונטשט  EMHדרייווינג קלאסן צו אלע באס דרייווערס און פרא דרייווערס! 845.251.3636
א היימישער אינגערמאן מיט ספרינטער איז עוועילעבל פאר סטעדי טריפס .רופט718.510.3811 :
ליידט איר פון א נאסע  /פייכטע בעיסמענט? רופט845.325.2964 Wetless :
15 Pas. Ford transits to rent for Day/Week/Month. please call/Text: 8 45.275.3357
פארדינט ביז  $1,000דורך אריין שיקן אייער קאלעקשן בריוולעך TwoPointZero 718.287.1515 #102 - Info@tpzny.com

היימישע מאסט

יעדן פנחס אלימלך ווייס שמשים
אדער 845.537.0894
פריוואט
שבת

מיר נעמען צו אויפסעטן אייער קאמפיוטער און אפיס עקוויפמענט ,אויך לייכטע  ITרופט845.521.6681 :
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 .
Boat Rides on the Hudson River, schools welcome - 845.642.0362
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
מזל טוב! שיקט א היימישע" ,אידישע" טעקסט-מעסעדזש הזמנה צו אייער שמחה.

🎵🎶

🎶🎵

Thecallpro.com | 888.604.2610

מיר נעמען אראפ אייער  Credit Inquiresביז  24שעה .רופט845.671.3316 :
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 :
לערנט דרייוון געשמאק און 'סעיף' .רופט היינט 'גאו-דרייוו' 845.600.4444
יאסל דער פלאמבער – פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן  -רופט347.831.6209 :
היימישע ספעשעליסט וואס ספעציעליזירט זיך אין שטאלפערן איז יעצט דא ק"י ,צופרידנהייט גאראנטירט845.325.5657 .
MilesFlipper: We pay top $ for all your CC points/miles C: 888.660.6304 T: 917.765.2690 MilesFlipper@Gmail.com
געזוכט א אחריות'דיגע
אינגערמאן צו דרייוון קינדער

טעגליך
פון  3:00ביז 7:00

רופט:

845.477.5000 #102

Heimeshe 17-year-old girl is now in a mental Rehab. Insurance only covers 50% of
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.

Multi girl office in KJ
!is hiring

Leave message with
home phone number at: 917.727.3434

JOIN OUR
!TEAM

