קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

ראשון בשבת
זונטאג פנחס | י"ג תמוז תש"פ
J U LY 0 5 ‘ 2 0

845.662.6122

בס"ד

hayoim@gmail.com
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שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים

מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט

#1436

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 :

שידוכים • • •
מו"ה ברוך יודא קאללער הי"ו  -קרית יואל • • •
מו"ה חנא דים הי"ו  -קרית יואל
יושע נ"י
הגה״צ אדמו״ר מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א
הגה״צ אב״ד סוואליצעשע שליט״א
אייזיק ליפא נ"י
בן מו"ה שלום אליעזר  -חתן מו"ה חיים כהנא
בן מו"ה אלעזר  -חתן מו"ה אביגדור שמואל מאנדעל
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 אשר אנשיל ווייס הי"ו  -קרית יואל
מו"ה איתמר טובי' ווידער הי"ו  -קרית יואל
נ"י
יעקב
חיים
הי"ו
שווימער
מענדל
ב״ר
שמעי׳
פנחס
מו"ה
גרין
יוחנן
מו"ה
הי"ו
יודאוומ"ס
(פערלשטיין) וומ"ס
שווימער הי"ו
שמעי'
נ"י
(איליאוויטש)
גרין הי"ו
מו"היוחנן
מו"ה
לייבושנ"י
לייבוש
זאבעל
הרב שלמה
מענדליושע  -חתן
ב"ר יוסף
מו"ה
מו"ה פנחס בן
קליין
מו"ה שמואל
אהרן  -חתן
בן
(פערלשטיין) וויליאמסבורג
(מענדלאוויטש) מאנסי
ק"י
(קרויס)
הי"ו
פאלאטשעק
יוסף
אלימלך
מו"ה
נ"י
ישי
מאנסי
(רובינפעלד)
הי"ו
יאקאבאוויטש
יחזקאל
מו"ה
קרית יואל
הי"ו -
טאהש
פישער הי"ו  -קרית
מו"ה אברהם
פאלאטשעק הי"ו
שמואליוסף
מו"האלימלך
מו"ה
מרדכי
קלייןב"ר
יחזקאל יואל
מו"ה
יאקאבאוויטש הי"ו משה יוסף נ"י
ישי נ"י
קליין
עקיבא
בן מו"ה שלמה זלמן  -חתן מו"ה
הערש  -חתן מו"ה שלמה הערש ראזענפעלד
בן מו"ה
קרית יואל
(קרויס)
מרדכימאנסי
(רובינפעלד)
• • • חתונה • • •

מו"ה ישראל משה ווייס הי"ו  -וויליאמסבורג
מו"ה משה בראך הי"ו  -וויליאמסבורג
שלמה נ"י
יצחקהי"ו
פייערשטיין
שלמה
יוסף
מענדלאוויטשהחתן איתמר טובי' נ"י -
רובינשטיין הי"ו -
אהרןחתןדוד
מו"ה
סאנדעל
חתן מו"ה אברהם
שמואל -
מו"ה מו"ה
בן
מו"ה יודא שאול
הערשל -
בן מו"ה

חתונות
שידוכים

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

מו"ה יעקב צימערמאן הי"ו  -בארא פארק
בן מו"ה אברהם  -חתן מו"ה אשר בוכינגער

יואל שלום נ"י

מו"ה יואל גאלדבערגער הי"ו  -וויליאמסבורג
בן מו"ה שלמה מיכל  -חתן מו"ה מיכל ווייס

מענדל נ"י נ"י

מו"ה פסח
גאלד הי"ו
לעיקוואד
שמעוןהי"ו -
יצחק לעווי
מו"ה
קרית יואל
שערמער
(פערלשטיין)חתן
בן מו"ה וואלף -

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

חיים צדוק
אייכנשטיין הי"ו
בארא פארק
האנשטעטער הי"ו -
מו"היוסף
מו"ה
פארגעסן
נישט
מאנסימו"ה שמואל זאנוויל נייגער
(בוקסבוים)  -חתן
בן מו"ה יעקב

חיים שלמה
אווענטדוד "בלייבן א איד"
טיי
באולם כינור

היינט נאכט

איןפארק
גוטמאןדיהי"ו  -בארא
וויליאמסבורג
סענדר
נ"י  -פון  6:00ביז מו"ה
מו"ה לייב
הי"ו -רוזין רד.
סנה4 -
ביינאכט
12:00
וויינבערג
שטוב פון ר' משה
קומט פאר
שלום דוד
ראטענבערג
חתן מו"ה יודא
אברהם -
מו"הבן מו"ה
הי"ויאקאבי
חיים
חתן מו"ה
ישראל ברוך -
ברוך
אליעזר
הירש
משולם
מו"ה יואל
בן מו"ה
שטיינפעלד הי"ו
אברהם מענדל משה נ"י
(גאלדבערגער) קרית יואל
(דייטש) וויליאמסבורג

גענצליך פרייע פרישטאג
קומט פארברענגען ביי א
באולם פרדס צבי  -וומס"ב

שידוכים
תנאים
שידוכים
אהרן פראנקעל

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

מו"ה יחיאל ישראל ברוך עקשטיין הי"ו

שלום נ"י
הי"ו
מו"ה
FM Capital
החתןדורך:
געברענגט
במקום הזמנה פרטית  -באולם כינור דוד
ישעי׳ צופרי
אברהם10:00
הגה״צמשה
פון קרן ויואל
הי"ו Decemberאין זאל
אייזדארפער25
דינסטאג שמות
אלישיב הי"ו
מו"ה דן ישעי׳
אליעזר שבתי נ"י
החתן זאב יודא נ"י

אלי' פארק
(גרינבוים) בארא
ניישטאדט הי"ו
מו"ה דוד

יואל
(קאניעווסקי) קרית
הי"ו
קליין
מו"ה זלמן לייב

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

רופט:רחל פאראדייס
באולם בית
845.377.3638
אדער
שמחה רופט845-662-6122 :
אסאך אייער
וועט מעלדן
פלאץ! צו
אויף איין
היום יום שמחה! אלע אשמחות
בעניפטען!
וואס איר
פראגראם

וואכנאכט
שידוכים

בעזהשי"ת

ברוך הבא בשם השם

האכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

הי"והי"ו
טארים
מו"ה שלמה
בן מו"ה זאב יחזקאל שרגא ע"ההר"ר משה חתן
אפענהיים
וואלף

ראזענבערג
הי"ולכל תושבי קרית יואל יצ"ו
להודיע
מו"ה אהרן הננו

בביתו 30 ,ישראל זופניק דר#204 .
אדמו"ר
אשר כ"ק מרן
תתקיים
פנים
מסיבת
אייזדארפער הי"ו
קבלת אהרן
מו"ה ישראל
חתן
בן מו"ה מעכיל הי"ו
מו"ה בערל טרעגער הי"ו
OUT
מקרעטשניף שליט"א
קערעסטיר
אליהו 4 -
בביתו 11 ,סאטמאר דר - #311 .הברית מילה יתקיים אי"ה בביהמ"ד בביהמ"ד
האכסניא
בבית
אי"הקולהיום
7:00
שחרית
rd.טעיטש -
 הברית מילה יתקיים אי"ה בביהמ"ד ספינקא 2 -296
Forest

your dream house

OF

על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"א
אי"ה
בערב
בשעה 9:00
THE
845.751.1144
היום יום שמחה! אלע שמחות אויף איין פלאץ! צו מעלדן אייער שמחה רופט:

יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת
הקודש
טהרת
בארה"ק על
קעמפס!
דעי
קאנסלערס,
מוסדותיוהעד
אכטונג מדריכים,
ספיקערס,ה' בערב
בעירנו עד יום
מייקס און אלעס
וישההפון
מיר האבן א פולע ליין
וואס מ'דארף האבן ס'זאל זיין א מעכטיגע זומער!

4 Beds 3 Baths

•

2068 Sq. ft + 1000 sq. ft basement

•

0.78 Acre

•

Private corner lot

•

Magnificent views

•

Sunday July 5th | 1:30-4:30pm
70 Hudson Pointe
Woodbury Junction

פו
י

ן

ל
יעד ע

OPEN HOUSE

ל

OUT
OF
THE
BOX.

קודם צו
”דרייוו גודס“
נאכדעם
אין וואסער!

י
ל שיש

י

your dream house

יל שי
ש

8- 1 0

טאנץ
אריין!

BOX.יכולים
ליתר פרטים וקבלת קהל

music unlimited
להתקשר347.464.6436 :
845.600.1111
40A Robert Pitt Dr. Monsey
We deliver to KY

יעדע פרייטאג
פון 9:00-3:00

מיר זענען גרייט מיט אלע
שווים געברויכען פאר
מענער ,בחורים און אינגלעך.
Bathing Suits | Bath Robes | T-shirts | Nose Clip | Goggles | Tubes

6 Anipoli Dr. | 845.783.1444

OPEN HOUSE
4 Beds 3 Baths

•

2068 Sq. ft + 1000 sq. ft basement

•

Sunday July 5th | 1:30-4:30pm

0.78 Acre

•

Private corner lot

•

70 Hudson Pointe
Woodbury Junction

Magnificent views

•

High Ceilings

•

Hershey Lowy

Master bath & Jacuzzi

•

Call | Text

845.662.5111

וויאזוי דו מאכסט אנדערע שפירן,
זאגט אסאך איבער דיר.

אינספיראציע
דירות צו פארדינגען

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

צו פארדינגען  2נייע  4רום דירות ,אויך  2נייע  5רום דירות אויף זענטא .רופט917.592.4369 :
צו פארדינגען א  3רום א  4רום און  8רום דירה .אויך א נייע  6רום דירה פאר א יאר .רופט845.637.1343 - Best Realty :

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 :
MK REALTY RENTAL UPDATE

Beautiful brand new offices available at 254 Nininger Road next to KJ
 Easy access - High ceiling / Big windows - Conference room / cafeteriaHigh-Speed internet - Several sizes available, call for more details.

MK Realty - 845.782.0205 x3
Rentals@mkrealtyusa.com

 105,000ספרים

 40% OFF Saleצאלט נישט מער ווי  $37א חודש!
רופט אדער טעקסט :דוד רבינוביץ 646.760.3154 -
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

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

רופט:

יעקב בראדי

718.564.6050

Atty. ad

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

א קאר ליעס?

Securedleasetakeover@gmail.com

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

דהילולא
יומא
שידוכים

יום :י"ג תמוז

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

הרה"ק רבי מרדכי ב"ר יחיאל מיכל זי"ע

זכותו יגן עלינו

נולד :תק"ו
אביו :רבי יחיאל מיכל,
המגיד מזלאטשוב
בניו :רבי יצחק מגראנוב,
חתן רבי שלום שכנא
מפראביטש; רבי יחיאל

מ'קרעמניץ

מיכל מווישנוביץ; רבי
רבותיו :אביו; רבי יהודה
יוסקא; רבי ישראל; רבי
מפאטיק
בינימין
מתלמידיו :רבי מאיר'ל
בנותיו\חתניו :חוה אשת רבי
מפרעמישלאן
אהרן מקארלין; רבי יוסף
דוד לאנדא מאליק
נסתלק לגנזי מרומים :תק"פ

"היום יום" ווערט געזען דורך טויזנטער טעגליך!
 3,000שטיק געפרינט און דעליווערט צו אלע בתי מדרשים און געשעפטן.

 2,500אימעיל אדרעסן.

אויב איר טרעפט עס נישט אין אייער לאקאלע שול\געשעפט רופט אריין ,מיר וועלן מאכן זיכער אז עס קומט אן אהין

מודעה משמחת! עס איז שוין דא צו קויפן דעם מתיבתא  -עס איז אויך דא צו באקומען
שדכנים ביכל פון אלע תלמידי ישיבתינו הק' פון זומער תש"פ אומזיסט א באזונדערע ליסטע נאר
פון שיעור ג' און שיעור ד' אליין
פאר'ן פרייז פון ( $25עס איז אויך צוגעצייכנט ביי יעדן בחור די פאר שדכנים וואס ווילן האבן די
נעמען פון זיינע זיידעס) ,צו באקומען אין מתיבתא אפיס אין זכי' צו טוהן אין שידוכים פאר
קרית יואל אויף די פיפטע שטאק אין אלט'ן ביזנעס סענטער שיעור ג' און שיעור ד' ,פאר פראג'ן
מאנטאג ביז דאנערשטאג פון  9:30צופרי ביז  4:30נאכמיטאג .קען מען רופן845.783.3155 :

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.

Please email resume to

dspielman@hamaspikorange.org

Great pay with opportunity for growth.

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

אההההה …
אויפגעשטאנען

צייט איז אלעס

אין צייט
איך שטיי אויף
אין צייט ,איך
הייב אן מיין
טאג אין צייט,
איך דאווען אין
צייט ,איך קום
אן אין ארבייט
אין צייט .איך
האב צייט פאר
אלעס.

שידוכים היסטאריע
די וואך אין

מויערן פון ירושלים דורכגעבראכן

שבעה עשר בתמוז

דעם דאנערשטאג געפאלט דעם יום תענית שבעה
עשר בתמוז און דער אנהייב פון די  3וואכן פון די ימי
בין המצרים ווען מיר טרויערן אויפ'ן ביטערן חורבן בית
המקדש ,סיי דער ערשטער חורבן וואס האט פאסירט
 2,442יאר צוריק בשנת ג' של"ח ,און סיי דער צווייטער
חורבן וואס האט פאסירט  1,951יאר צוריק בשנת ג'
תתכ"ח ,ויה"ר שיבנה במהרה.
די משנה דערמאנט  5צרות וואס האט פאסירט צו
כלל ישראל אין דעם טאג י"ז בתמוז ,אנגעהויבן פונעם
חטא העגל אין מדבר און געענדיגט מיט'ן אויפברעכן די
מויערן פון ירושלים עיה"ק ביים חורבן בית המקדש.
לויט די פשטות הפסוקים אין ספר ירמיה זענען די
מויערן פון ירושלים ביים ערשטן ביהמ"ק דורכגעבראכן
געווארן ט' תמוז ,און במילא איז י"ז תמוז נאר די טאג
וואס צייכנט אפ דעם נבקע העיר ביים צווייטן חורבן,

בשעה ,א פראפעסיאנאלע

3 STEPSOLUTION
WAKE-UP
וואס פארזיכערט אז איר
הייבט ָאן אייער טאג אין צייט

צו הערן מער וויאזוי די סיסטעם פארזיכערט אז
איר הייבט בעז"ה ָאן אייער טאג אין צייט רופט:

929-312-4800
י"ג תמוז
אבער אין ירושלמי
שטייט אז באמת איז
ביים ערשטן חורבן
אויך פארגעקומען
די בקיעות החומה
י"ז בתמוז ,נאר
צוליב די צרות האט
מען פארגעסן דעם
פונקטליכן טאג.

6 5 4 3 2 1

וועכנטליכע
אפהאנדלונג
איבער א
קאפיטל אין
היסטאריע

...

דער יום שריפת בית אלקינו איז לכל הדעות געווען
ביידע מאל אינעם ביטערן טאג תשעה באב ,ווען דער
הייליגער בית המקדש איז ארויף אין פלאמען און
צוגענומען געווארן פון אונז מפני חטאינו.
אונזער דאזיגער קאלום וועט די וואך זיין אי"ה
געווידמעט פאר די געשעענישן ארום דעם צווייטן חורבן
בית המקדש ,ווען די חומות ירושלים זענען דורכגעבראכן
געווארן יענעם ביטערן טאג שבעה עשר בתמוז שנת
ג' תתכ"ח דורך די רומישע מיליטער ,אין שפיץ פונעם
גענעראל טיטוס הרשע.

זמנים

שיעורים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

4:18

5:30

8:39

10:06

10:30

תהלים
יומי

קאפיטל
פ"ו

יסודי
התורה

יבמות
דף יח.

תורתך בבא בתרא
שעשועי דף נ"א

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

8:33

9:45

ויואל
משה

עד אות
קנ"א

שונה סימן שצ"ח
הלכות סעיף ס"ה

קלאסיפיידס
מיר קויפן גאלד און זילבער העפליכע סערוויס ,באצאלט אויפן פלאץ .רופט845.783.3747/718.781.4080 :
סקיי-ווייער ,מיר זענען שוין אויף ברך משה ,קוויקוועי ,ווען ביורען ,מירון ,פראג - ,רופט845.492.9959 :
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 :
גלילות עקספרעס ~ מיר נעמען אן צו דעליווערן פעקלעך ,לאקאל  $7גלילות  .$10רופט845.248.3012 :
לעב דימאנטן  -ברעיסלעטס ,כלה רינגלעך אד''ג .אויך Call for appointment 845.747.5510 - Gem Genius .Custom Jewelry
געשמאקע עסן ,שטיל און רואיג ,הערליכע גראונדס = ..מי מנוחות
קומט מיט מנוחה ,קומט אהן אהיים אויסגערוהט845.782.9628 .
A professional cleaning company servicing the catskills area, post construction, move in/out 347.263.4005
שטרות הרב יחזקאל מאנדעל 845.500.7525 -
CASH your points same-day payment, Call/Text: PinPoints - 845.219.1250
שלמה ניימאן Experienced plumber for your boiler, hot water tank, sinks, and toilets. Anco plumbing. 845.782.2009 -
באלייכט אייער דיינונג רום/קאך מיט הערליכע SPOT LIGHTS! - 917.418.6474
 Free Estimate & Deliveryמיר טוען אלע ערליי עלעקטעריק ארבעט
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
מיר דעליווערן  3מאל א טאג פון ק"י צו מאנסי און צוריק 845.533.2332 - 3 Hour delivery guaranteed or money back
TM

your lighting source

 - Voice & Singing Lessonsאויך ספעציעליזירן מיר זיך אין הייזעריגקייט פאר ערוואקסענע ,בחורים און קינדער ,יואל כהנא 325.5657 -

 Silver Repairמיר פאררעכטן ,גלאנצן ,מאכן איבער אלטע זילבער ווי 845.782.0603 - Brand New
דער מוהל באשטעטיגט דעם ברית! וויאזוי מעלדט מען יעצט פאר אלע קרובים? קאל פרא! | thecallpro.com - 888.604.2610
יאסל דער פלאמבער – פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן  -רופט347.831.6209 :
א פראפעשענאל פלאמבער נעמט אן אלע פלאמבינג דזשאבס ,ביליגסטע פרייז גאראנטירט .ישעי' יודא בערקאוויטש845.222.6350 .
קרעדיט ריפעיר מיר קלינען אייער קרעדיט ריפארט  100%לעגאל פאר בלויז 888.499.1099 $300
שיקט ארום אייער מעלדונג/ארדווערטייזמענט צו אלע היימישע געגענטער Call Voice - 845.377.3530 -
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
געזוכט א אחריות'דיגער דרייווער צו טראגן און ברענגען קינדער פון ארום ק''י 6 ,שעה א טאג ,מיר שטעלן צו א ווען .גוט באצאלט347.770.1690 .

looking to hire an experienced girl or woman that is willing to work in a one girl office in KJ for
a long time. grammar and language skills, a must. please email to: bezrashashembh@gmail.com
ליעבערמאנס קאר סערוויס :מיר זוכן א דיספעטשער פון  3:00ביז  6:00PMאדער פון  3:00ביז  .10:30רופט783.5000 282# :
Online company is looking for a lady/girl, Some experience in eBay/Amazon. Trans. Provided 845.377.3412 joboffermonroe@gmail.com
ווערט געזוכט א ארבעטער אין ק''י אין די  constructionפעלד .רופט845.774.5040 :
געזוכט א אחריות'דיגע יונגערמאן צו דעליווערן יעדן טאג פון  4ביז  ,7דארף האבן אייגענע קאר845.459.5791 .
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
א טעגליכע בליק אינעם "היום יום" וועט אייך אינפארמירן מיט אלע וויכטיגע אפדעיטס\שמחות וואס איז אייך נוגע

The man with the truck Mr. Rosenberg

וועט זיין דא דינסטאג פנחס פון  1:30ביז  7:30אין פארנט פון  6ווען ביורען

מיט אלע לעצט
מינוטיגע זומער און
קעמפ געברויכן

הרה''צ המקובל ר' משה פריש שליט''א בן הגה''ק המקובל ר' דניאל
פריש זצ''ל בעמ"ח פי' מתוק מדבש ,אשר רבים נהנו ממנו עצה ותושיה
ישהה בעירנו היום  -א' פנחס  -קבלת קהל משעה 8:00

האכסניה בבית הרה''ח ר' יואל דאנציגער שליט''א  2קראלי #201

ליתר פרטים
נא להתקשר
845.604.1386

