קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

חמישי בשבת
דאנערשטאג חוקת בלק | י' תמוז תש"פ
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845.662.6122

בס"ד

hayoim@gmail.com
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שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים

מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט

Dec 24 ‘18

#1436

•
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 :

סוואליצעשע
אב״ד
שליט״א
בארא פארק
הי"ו -
דוד פארקאש
הגה״צנתן
מו"ה
פייוו-טאונס
שליט"אגרין
סוואליעוועשלמה
אב"דשמואל  -חתן מו"ה
משה
מו"ה
בן
מאנסי
הרה"ג

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

ישעי'גרין
מו"ה יוחנן
מו"ה
קורץ
גרין
יוחנן
מו"ה
מאנסימו"ה בצלאל מחליף
(מענדלאוויטש) -חתן
בן מו"ה מרדכי

(איליאוויטש)פארק
הי"והי"ו  -בארא
וומ"ס
הי"ו

מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש

הי"ו (רובינפעלד) מאנסי

אייזיק ליפא
נ"י
לייבוש
נ"ינ"י
לייבוש
יוסף
ישי נ"י

שליט״א
אדמו״ר
יואל
מזידיטשוב-וויזניץקרית
שלום אליעזר דים הי"ו -
הגה״צמו"ה
סיגעיט
דעמלינגער
אדמו"ר -חתן מו"ה
בן מו"ה מאיר
ישראלשליט"א ב"פ
מבורשטין
הרה"צ

נ"י

הי"ו
שמעי׳ ב״ר
פנחספנחס
מו"ה
וויליאמסבורג
אלטמאן
דוד
מיכאל
מו"ה מו"ה
שווימערוומ"ס
הי"ו (-פערלשטיין)
מענדל הי"ו
שווימער
מענדל
שמעי' ב"ר
וויליאמסבורג
לאנדינסקי
(פערלשטיין)דוד
בן מו"ה נתנאל  -חתן מו"ה

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק

הי"ו (קרויס) ק"י

פאלאטשעק הי"ו
אלימלך יוסף
מו"ה מו"ה
יאקאבאוויטש הי"ו
יחזקאל יואל
מו"ה
מרדכיוויליאמסבורג
ב"ר הי"ו -
וויליאמסבורג
בערקאוויטש הי"ו -
אהרן יודא
גרינפעלד
יואל
מו"ה
ישי נ"י
שלמה נ"י
אברהם
(קרויס) קרית יואל
מאנסי
(רובינפעלד)
פאלאטשעק
• • • חתונה • • • בן מו"ה אייזיק הערש  -חתן מו"ה משה אלי'
הירצקא  -חתן מו"ה ליפא ווייס
נפתלי
בן מו"ה

הי"ופארק
פייערשטייןבארא
שלמהפרענקל הי"ו -
אברהם חיים
טובי' נ"י  -מו"ה
פארק
שטורעם הי"ו  -בארא
בערל
מו"ה יוסף
הי"ו  -החתן איתמר
רובינשטיין
אהרן דוד
מו"המו"ה
שלמה נ"י
חתן מו"ה ישעי' גליק
בן מו"ה מיכל -
בן מו"ה שבתי  -חתן מו"ה יחזקאל שטענגל
845-875-2103
א הוט קויפט מען ביי "קרויס" -

חתונות
שידוכים

באולם כינור דוד

מו"ה אברהם משה ראזען הי"ו  -לעיקוואוד
מו"ה ישעי' דוב יוחנן יצחק באדאנצקי הי"ו  -ב"פ
חיים שמואל נ"י
845.248.4755
פרשת
געזוכט
ווארך
דאווידאוויטש:מו"ה יחזקאל
וארא" אין די געגנט פון אולם עקשטיין ,ביטע רופטבן מו"ה לוי  -חתן
פריעדמאן
"שבתמאיר
פאר אברהם
אכסני'ס מו"ה
שמואל  -חתן
בן מו"ה
מו"ה פסח שמעון גאלד הי"ו
מו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו
מענדל נ"י
פארגעסן
נישט
וויליאמסבורג
הרה"ג אלעזר יונה גינזבערג שליט"א
מאנסי העשיל טווערסקי שליט"א  -מאנסי
(בוקסבוים) יושע
הרה"ג אברהם
(פערלשטיין)-קרית יואל
שלום נ"י
אבד"ק סוואליווע בן אדמו"ר מחוסט  -חתן אדמו"ר מקאלוב
ראה"כ בארנוב בן הרה"צ נחום  -חתן אדמו"ר מבארנוב
באולם כינור דוד

טיי אווענט "בלייבן א איד"

היינט נאכט

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

קומט פאר די

מו"ה יואל משולם הירש הי"ו
(דייטש) וויליאמסבורג

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

חתונות
גענצליך פרייע פרישטאג
פארברענגען ביי א
קומט
שידוכים
באולם פרדס צבי  -וומס"ב
אברהם מענדל משה נ"י

אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע אינפארמאציע איבער
CommerCial
ProPerties
an
owners
שליט"א and
Bank’s
PersPeCtive
ממאנטריאל
845-875-2103ב"ר יצחק יעקב
מאשקאוויטש הי"ו
 Fromמען ביי מו"ה יושע
אלימלך
החתן
ניימאן
הרב מענדל הערש
"קרויס" -
הוטנ"יקויפט
א

תנאים
שידוכים

פאראדייסFM
דורךCapital :
געברענגט
בית רחל
באולם

פון קרן ויואל משה  10:00צופרי
דודזאל
החתןאין
December
אייזדארפער25
יקותיאלשמות
דינסטאג
חייםישעי׳
מו"ה דן
שבתינ"י
יודא
הי"והי"ו
האלפערט
מו"ה
נ"י
אליעזר

פראנקעלהי"ו
ישעי׳ אלישיב
הי"ו
אברהםבעריש
הגה״צ ישכר
מו"ה
(קאניעווסקי) קרית יואל

(גרינבוים) בארא פארק

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

אדער רופט845.377.3638 :

הבן
הולדת
שידוכים

שמחה רופט845-662-6122 :
אייער
מעלדן
בחינםצו
פלאץ!
אויף איין
היום יום שמחה! אלע אשמחות
בעניפטען!
איר
וואס
פראגראם
אסאךהולדת
וועטשידוכים,
מעלדט דא
הבן והבת  -רופט845.751.1144 :

בעזהשי"ת

השם
הבא
ברוך
אהרן שאול הי"ו
הי"ו בשם בן מו"ה
סאנדעל
מו"ה שלום אלעזר
הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו
הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"ו
296 Forest
היום יום שמחה! אלע שמחות אויף איין פלאץ! צו מעלדן אייער rd.
845.751.1144
שמחה רופט:
אשר כ"ק מרן אדמו"ר
האכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

חתן מו"ה מנחם שמואל פרענקל הי"ו

מסיבת קבלת פנים תתקיים
מקרעטשניף שליט"א
דא האט איר!
היום בבית האכסניא
אי"ה
גרויסע
845-286-1007
שוין :
ערלעדיגט רופט
איז עס
בעיה"קרוף
הדרתוטלפון
על ישראלמיט 1
תובב"א
ירושלים
נאר א
)איר קענט רוהיג רופען  24שעה א טאג קיינער הייבט נישט אויף
רעקארדינג(אי"ה
 9:00בערב
בשעה
ישועות??

יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת

איר וועט אונז דאנקען נאכדעם!!!

ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
טהרת
מוסדותיו בארה"ק
להתקשר347.464.6436 :
רופט:
הקודשבהשי"ת לאחר
באמונה
"חיזוקעלנפלא

מערכת
דרך אמונה

וישהה בעירנו עד יום ה' בערב

718.298.3717

הגדול בשיכון סקווירא יצ"ו"
השבר
_________
_________ דרוקט  33 - 1מינוט

שמעו ותחי נפשכם

צו באקומען וועכנטליך א טעקסט בשעת די נייע שיעור גייט ארויף אויפן ליין שיקט א טעקסט צו 718.644.6919

איינמאליגע געלגענהייט!

צוליב די יעצטיגע מצב קענט איר באקומען

האט איר א קאנגערגעישאן?
בשעה

3 STEP
WAKE-UP
SOLUTION

1

2

3

א לאון ביז $150,000

מיט גאר קליינע אינטערעסט רעיטס.

אויפוועקונג
אויפשטיין
ארויסגיין

פאר מער
אינפארמאציע רופט:

845.400.9533 X6

צייט איז אלעס

צו הערן וויאזוי די בשעה סיסטעם פארזיכערט
אז איר שטייט בעז”ה אויף אין צייט רופט:

די מייסטערהאפטיגע בשעה סיסטעם העלפט
שוין הונדערטער אידן אויפשטיין אין צייט .און
ווי אלע דערציילן האט עס געטוישט זייער לעבן!

929.312.4800

Wake-Up
Solution

אינספיראציע

מען דארף נישט ווארטן אויף א
נייעם טאג אנצוהייבן פון דאסניי.

דירות צו פארדינגען

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

צו פארדינגען א הערליכע  4אדער  5רום דירה ,גוטע געגנט ,נישט קיין בעיסמענט845.395.6364 .
צו פארדינגען  2נייע  4רום דירות ,אויך  2נייע  5רום דירות אויף זענטא .רופט917.592.4369 :
צו פארדינגען א הערליכע פורנישט אפארטמענט אויף פארעסט רד .אקעגן זקנים845.742.1010 .

אפיסעס
3000 sq ft and 700 sq ft office space available for rent in great location in KJ 845.325.0865
געציילטע  Luxuryאפיסעס צו פארדינגען ווען ביורען/קוויקוועי917.474.0920 .fresh air, separate AC ,

קאמערציאל
Middletown : Warehouse for rent from 3.5K sq.ft up to 60K sq.ft with beautiful offices please call: 845.537.5880
Looking to rent or buy unfinished space in KJ. Long term. Call/text: 845.202.3521 offerinkj@gmail.com

א קלאסיפייד אין "היום יום" ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן! רופט845.751.1144 :

!NEW ON THE MARKET FOR RENT

5 Room apartment on paksh - First floor, with porch, Pesach kitchen, great condition
6 Room apartment on Lemberg - Front unit, second floor, with porch and Pesach kitchen

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

MK Realty - 845.782.0205 x3
Rentals@mkrealtyusa.com

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

א קאר ליעס?

Securedleasetakeover@gmail.com

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

מיר האבן געווינען
מיליאנען פאר
אונזערע קליענטן

רופט:

יעקב בראדי

718.564.6050

Atty. ad

ווערט געזוכט א אינגערמאן צו ארבעטן מיט ספעציעלע קינדער
יעדן זונטאג פון  9:00ביז  3:00און א גאנצע וואך פון  3:00ביז 6:00
ווערט געזוכט א מאנס-פערזאהן צו שלאפן
יעדע נאכט פון  10:00ביז  8:00צופרי מיט ספעציעלע בחורים
ווערט געזוכט א אינגערמאן צו ארבעטן אין אונזער דעי-העב
מען דארף האבן דרייווערס
לייסענס רופט347.864.7875 :
מיט ספעציעלע בחורים פון  9:00ביז 5:00

Advertisements - Alerts - Notifications
מיר שיקען ארויס אייער מעלדונג צו גאנץ קרית יואל

NEW

וועלט אויס צו וועלכע געגענט אין קרית יואל איר ווילט ארויס שיקן

NEW

אזוי אויך אלע היימישע געגענטער  -אדער אייער פריוואטע ליסטעס
Call: 845.377.3530 Email: 3773530@gmail.com

שידוכים היסטאריע
די וואך אין

וואס האט פאסירט ו' חוקת?

פארוואס ו' חוקת?

אנדערש ווי אלע אנדערע געשעענישן לטב או למוטב
וואס האט פאסירט צו כלל ישראל און מען האט עס
באשטימט לויט'ן יום החודש ,איז דא אן אינטערעסאנטע
זאך מיט אט די גזירה ,אז מען האט באשטימט דעם
טרויער טאג אויפ'ן טאג פון די וואך :ו' חוקת.
די סיבה דערצו טרעפן מיר אין "שבולי הלקט" וואס
שרייבט אז מען האט אנגעפרעגט אין חלום אויב דאס
איז געווען א גזירה מן השמים און מען האט באקומען
אן ענטפער "ודא גזירת אורייתא" – וואס עס זענען די
ווערטער פונעם תרגום אונקלוס אויף "זאת חוקת
התורה" ,פון דעם האט מען פארשטאנען אז עס האט א
שייכות מיט די טאג אין די וואך פון פר' חוקת( .מעגליך
אז ס'איז דא א רמז אינעם צוגעלייגטן ו' ,וואס דער
שבולי הלקט שרייבט ,און עס ווייזט אן אויף יום ו' ,לסדר

י' תמוז

voice
spread your message

6 5 4 3 2 1

זאת חוקת התורה).
דער "מגן אברהם"
וועכנטליכע
שרייבט אין הלכות
אפהאנדלונג
תענית "ביום השישי
איבער א
קאפיטל אין
פרשת חקת נהגו
היסטאריע
יחידים להתענות
...
שבאותו היום נשרפו
כ' קרונות מלאים ספרים בצרפת ולא קבעו אותו בימי
החדש מפני שמתוך שאלת חלום נודע להם שיום
הפרשה גורם גזירת התורה ,זאת חקת התורה מתרגמינן
דא גזירת אורייתא".
דער גרויסער מהר"ם מרוטנבורג ,א תלמיד פון רבינו
יחיאל מפאריז ,וועלכער איז געווען אן עד נאמן צו דעם
שרעקליכן געשעעניש ,באוויינט די טראגעדיע אינעם
קינות וואס מיר זאגן יעדן תשעה באב "שאלי שרופה
באש".

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

88°

דאנערשטאג

68°

בייטאג :מערסטנס זוניג .העכסטע
טעמפעראטור ארום  88דעגרי.
ביינאכט :טיילווייז קלאר .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  68דעגרי.

דאנערשטאג חוקת בלק

ערב שב"ק

86°

64°

בייטאג :טיילווייז פארוואלקנט .טאנדער-שטורעמס
אנטוויקלט זיך שפעטער אין טאג .העכסטע
טעמפעראטור ארום  86דעגרי.
ביינאכט :פארוואלקנט .טאנדער-שטורעמס אין
אווענט ,נאכגעפאלגט מיט רעגן-שאוערס פון צייט צו
צייט .נידריגסטע טעמפעראטור ארום  64דעגרי.

הערליכע טעגליכע  10מינוט
שיעור אין קיצור שולחן ערוך

נתנדב לע"נ

רופט:

845.595.4600

ר' דוב בן ר'
יהושע הלוי
ווערצבערגער
ע"ה

צו באקומען אויף אימעל שיקט:

info@Halucha.org

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

האט איר קרעדיט קארד חובות?
גמ''ח חסדי יוסף איז דא אייך צו העלפן אראפצוגיין צו  0%אויף אייערע קרעדיט קארדס
Call/text/whatsapp: 917.426.8726 if no answer leave message. kimision@gmail.com

מיר האבן גאר אסאך צופרידענע קליענטן פון גרעיטער ניו יארק .און מיר קענען אייך
געבן רעפרענץ פון תושבי קרית יואל וואס האבן שוין געשפארט טויזענטער דאלאר!

שיקט ארויס אייער מעלדונג שנעל און גרינג
מעלדונגען | שמחות | יארצייטן | טיי אווענטן | מסיבות | משפחה פארזאמלונגען | א.א.וו.
OFFICE: 845.378.1500
EMAIL: Support@TheCallPro.com
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זייט די  - 5סטעפ מעטאד שיעורים
האט מיר געלערנט ווי אזוי
אוועקציוואשן שווערע געפילן ,בין איך
אסאך מער בשמחה ,מיין מוח איז מיר
אסאך קלארער ,אויך בין איך געווארן
א מער א רואיגער מענטש צי מיינע
ארומיגע.

The

ONLINE PORTAL: www.TheCallPro.com
AUTOMATIC PHONE LAUNCH: 888.604.2610

היינט!
איז די לעצטע
טאג פאר די

EARLY
BIRD
SPECIAL
$165
RAG. $185

Hamaspik is looking for a
heimishe capable yingerman to
work one on one with a young
man with special needs during
the day. Candidate must be
energetic with a positive attitude
and driver’s license.
Great pay with opportunity for growth.

רופט שוין:

929.445.9090
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די וועג צו א רואיגע לעבן

הרב משה מרדכי שטיין

סטעפ
מעטאד

Please email resume to

dspielman@hamaspikorange.org

or leave a detailed message
with name, phone number and
any past work experiences. at:
845.774.0344

זמנים

שיעורים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

4:16

5:28

8:38

10:05

10:29

תהלים
יומי

קאפיטל
ע"ו

יסודי
התורה

יבמות
דף יז:

תורתך בבא בתרא
שעשועי דף נ'

קרי״ש (מג״א) תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

1:01

1:45

6:07

8:34

9:46

שונה סימן שצ"ח
הלכות סעיף ס"ג

ויואל
משה

עד אות ק“נ
ד“ה וכתב
הרמב“ן

קלאסיפיידס
לעב דימאנטן  -ברעיסלעטס ,כלה רינגלעך אד''ג .אויך Call for appointment 845.747.5510 - Gen Genius .Custom Jewelry
א עקספיריענס שערער וועט שערן יעדע נאכט אין ביהמ''ד אבני צדק  13רוזשין רד .פון  ,10:30 – 10:00פרייז  ,$10צו נוצן די מקוה/שויער $5
לשם מצוה :אוועקצוגעבן א הערליכע  4טירן טשיינע קלאזעט .רופט845.238.6325 :
a lady is looking for a full time job, over 2 years experience in bookkeeping and managing business, great in
customer servicing, very detail oriented and good financial experience, please email job102997@gmail.com
געבליבן עוועילעבל עטליכע עירקאנדישענד באנגעלויס פאר דעם שבת אין הארץ פון סאוט
פאלסבורג 1 ,אדער  2בעדרומ'ס ,שוהל און  Poolאויפן פלאץ .פרייזן  $850 - 750רופט845.395.9275 :
זומער נייעס! די  Heatedסווימינג פול פאר מענער (נישט פאר בחורים און קינדער) אויף ראצפערט איז שוין אפן א
יעדע נאכט פון  8:30ביז  ,10:30פרייז $10 :א מענטש ,פאר א מעמבער  ,$5פאר מער אינפארמאציע רופט845.603.2114 :
עקספיריענסד פראפעשענאל פלאמבער  Anco Plumbingשלמה ניימאן 845.782.2009
האט הנאה פון א גוטע  massageפאר  painאון  .Relaxנאר פאר פרויען confidential ,רופט347.525.7156 :
CASH your points same-day payment, Call/Text: PinPoints - 845.219.1250
בראך'ס היימישע חלות און קעיקס פאר באשטעלונג ,ביטע רופט845.783.4067 :
A professional cleaning company servicing the catskills area, post construction, move in/out 347.263.4005
להכניסו :איר קענט באשטעלן בחינם א פולע סעודת ברית  -רופט845.210.6664 #3 :
פאר רעזידענשעל "פראנטיער לענדליין" ,אדער די נייע "פוינט-טו-פוינט" (עקסשענדזש/סקיי-ווייער) פאון845.492.9559 .
קרעדיט ריפעיר מיר קלינען אייער קרעדיט ריפארט  100%לעגאל פאר בלויז 888.499.1099 $300
יאסל דער פלאמבער – פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן  -רופט347.831.6209 :
היימישע ספעשעליסט וואס ספעציעליזירט זיך אין שטאלפערן איז יעצט דא אין ק"י צופרידענהייט גאראנטירט845.325.5657 .
עקספיריענס בעיביסיטער נעמט יעצט אן סטעדיס און דראפ-אינס ,פארעסט עקערס געגנט783.5966 .
איז מעגליך אינגאנצן צו עלימינירן חתונה בריוולעך? יא! דורך קאל פרא! | thecallpro.com - 888.604.2610
מיר דעליווערן  3מאל א טאג פון ק"י צו מאנסי און צוריק 845.533.2332 - 3 Hour delivery guaranteed or money back
א פראפעשענאל פלאמבער נעמט אן אלע פלאמבינג דזשאבס ,ביליגסטע פרייז גאראנטירט .ישעי' יודא בערקאוויטש845.222.6350 .

פאר אלע הענדימען ארבעט  -רופט נחמי' ניימאן 845.662.4179 -
MilesFlipper: We pay top $ for all your CC points/miles C: 888.660.6304 T: 917.765.2690 MilesFlipper@Gmail.com

ארבעט געלעגנהייטן
Great job opportunity for the right person in a warehouse in NJ, Willing to train, Good pay - Great
benefits. Hours 7:30 4:30, Send your resume/information to employment@fabuwood.com
זוכט איר א בוקקיפער פאר עטליכע שעה א טאג .ביטע רופט347.731.0946 :
 - Ride & saveמיר זוכן אן עקספירענסד מענידזשער .זאל זיך אויסקענען מיט קאר געברויכן .רופט845.656.6330 :
 - Ride & saveמיר האבן יעצט א  openingפאר פארט טיים דרייווערס .רופט845.656.6330 :

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

 105,000ספרים

 40% OFF Saleצאלט נישט מער ווי  $37א חודש!
רופט אדער טעקסט :דוד רבינוביץ 646.760.3154 -
עס ווערט געזוכט א אינגערמאן צו ארבייטן אין א אפיס/געשעפט אין צענטער פון שטעטל 12 .ביז  7טעגליך .פרייטאג פון  10ביז .1
מוז האבן געארבעט ערגעץ בעפאר .דארף האבן ענגליש און קאמפיוטער סקילס .געפיל צו טעכנאלאגיע און קאסטומער סערוויס.
/$18שעה סטארטינג פעי .845.694.7363 .לאזט א מעסעדזש מיט ווי מער אינפארמאציע איבער אייער קוואליפיקאציעס.
To:

From:

NOT
NOT GETTING
?GETTING APPROVED
?APPROVED

For
For Mortgage,
Mortgage, Credit
Credit Card,
Card, Auto
?Auto Loan
?Loan

We will repair your credit up to a 800 credit score We will remove from your reports:
will settle you credit debts for 30%

AMP Credit Consulting
Credit Repair | 0% APR Credit Cards | Business Loans

800-209-8530

● And all
other negative
items that may
impact your
credit report

Judgments
Short Sale
Charge offs
Inquires

● ● Bankruptcy
● ● Foreclosure
● ● Settlements
● ● Collections
● Late Payments

