קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

שישי בשבת
פרייטאג ואתחנן | י"ד אב תשפ"א
J u ly 2 3 ‘ 2 1

845.662.6122
8:07
זמן הדלקת הנרות
hayoim@gmail.com

בס"ד

•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
Sponsored
by: Bekurov

שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים

סערוויסעס

Dec 24 ‘18
מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט • #1436
845.351.0445
845-542-8745
גלאבאל מען •ביי "מיללער" -
א שטריימעל קויפט

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

שידוכיםנ"י• • •מו"ה ישראל אלטר וויינשטאק הי"ו  -מאנסי
מו"ה אלימלך אלי' וויגדער הי"ו  -מאנסי • • •
אברהם יצחק
שליט״א
מזידיטשוב-וויזניץ
אדמו״ר
הגה״צ
הגה״צ
סוואליצעשע שליט״א
קאהן
ארי'
מו"ה אברהם – חתן מו"ה זאב
בן
ראזענבערג
אב״ד– חתן מו"ה ראובן
מו"ה שבתי
בן
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
הרה"ג יואל באב"ד שליט"א  -בארא פארק
הגה"צ מיכל דייטש שליט"א  -אבד"ק מעיני הישועה מאנסי
מפאפא יצחק
הי"ו
שווימער
שמעי׳ –ב״ר
פנחס
אייזיק נ"י מו"הבןמו"ה
אבד"קגרין
יוחנן
מו"ה
הי"ו
ב"פ
אדמו"ר
חתן כ"ק
טארטיקוב
הגה"צ אבד"ק
וומ"סאדמו"ר
חתן כ"ק
חיים מאנסי –
הגה"צ
בן
מספינקאוומ"ס
(פערלשטיין)
מענדל הי"ו
שווימער
שמעי' ב"ר מענדל
פנחס
נ"י
(איליאוויטש)
מקורהי"ו
גרין
יוחנן
מו"ה
לייבושנ"י
לייבוש
)פערלשטיין( וויליאמסבורג
)מענדלאוויטש( מאנסי

מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש

הבת
הולדת
שידוכים

ישי

הי"ו (רובינפעלד) מאנסי

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק

נ"י

הי"ו (קרויס) ק"י

מעלדט דא בחינם שידוכים ,הולדתמו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו
מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו
ישי נ"י
)קרויס( קרית יואל
)רובינפעלד( מאנסי
הבן והבת  -רופט845.751.1144 :

חתונות
שידוכים
מאיר דוד ג'ברא

• • • חתונה • • •

מו"ה אהרן דוד רובינשטיין הי"ו  -החתן איתמר טובי' נ"י  -מו"ה יוסף שלמה פייערשטיין הי"ו
בערקאוויטש הי"ו
צבי מרדכי
קויפט מען בייחתן מו"ה
מרדכי הי"ו
מו"ה יחיאל הכהן רובין הי"ו
845-875-2103
"קרויס" -
בן מו"ה יוסף א הוט
מו"ה

הי"ו

באולם כינור דוד

חתן מו"ה יואל סאאל הי"ו

בן מו"ה יוסף אליהו הי"ו

געזוכט אכסני'ס פאר "שבת פרשת וארא" אין די געגנט פון אולם עקשטיין ,ביטע רופט דאווידאוויטש845.248.4755 :
מו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו
)בוקסבוים( מאנסי

מו"ה פסח שמעון גאלד הי"ו
)845.600.1111פערלשטיין( קרית יואל

מענדל נ"י

נישט
פארגעסןשבת נחמו סעיל!
גרויסארטיגע
40A Robert
Pitt Dr.
איד"
א
"בלייבן
אווענט
טיי
נאכט
היינט
דוד
כינור
באולם
נאך
און
קיבאורדס
גיטארס,
פידלעך,
אויף
Monsey

אין שטוב פון ר' משה וויינבערג  -פון  6:00ביז  12:00ביינאכט  4 -רוזין רד.
קומט פאר
ערב שבת נחמו
ענדיגטדיזיך
סעיל
We deliver to KY
מו"ה יואל משולם הירש הי"ו

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

אברהם מענדל משה נ"י

בס״ד

)דייטש( וויליאמסבורג
גענצליך פרייע פרישטאג
קומט פארברענגען ביי א
באולם פרדס צבי  -וומס"ב

אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע אינפארמאציע איבער
Fromל ב
מעןתו
מוהוטבמחו
CommerCial
ProPerties
an
owners and Bank’s PersPeCtive
בייף וכינו
"קרויס"ר845-875-2103 -
קויפט
א

תנאים
שידוכים

ש

געברענגטללו
דורךFM Capital :

י
זמר
ו לו

יה
ברגשי גיל וחדוה והודאה להשי"ת,
במסיבתצופרי
10:00
משה
ויואל
קרן
פון
זאל
הי"וDecember
אייזדארפער25
דינסטאג שמות
בנעימים
ליקח חבל
חסידים וידידים,
אנ"ש
להזמין כל
איןבזה
מתכבדים אנו
אלישיב הי"ו
ישעי׳
אברהם
הגה״צ
מו"ה דן ישעי׳
אליעזר שבתי נ"י

סעודת הודאה

)קאניעווסקי( קרית יואל

)גרינבוים( בארא פארק

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

אדער רופט845.377.3638 :

רופט:מלך845-662-6122
שמחה
אסאך אייער
וועט מעלדן
פלאץ! צו
אויף איין
היום יום שמחה! אלע אשמחות
בעניפטען!
וואס איר
פראגראם
להודות לה' הטוב על הנסים ועל הנפלאות ברוב עם הדרת
בעזהשי"ת

שעשה עם רבותינו הק׳ זי״ע בשחרורם מבית האסורים ברומעניא

ברוך הבא בשם השם

שתתקיים אי"ה יחד עם

הרבניא הנגיד הרה"ח
ידידנומ ש י ח
בביתמ ל כ א
האכסניאד ד ו ד
סעודתא

הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"ו
נחמו
קודש
מוצאי שבת
296 Forest
rd.
אשר כ"ק מרן אדמו"ר

מקרעטשניף שליט"א

הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו

על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"א

(ואתחנן)הבעל"טקבלת פנים תתקיים
מסיבת
11:30היום בבית האכסניא
בשעה אי"ה
באולם הגדול ומפואר
בשעה  9:00בערב אי"ה

יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת
רחל אוידיטאריום
בית
הקודש
מוסדותיו בארה"ק על טהרת
וישהה בעירנו עד יום ה' בערב

ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
קרית יואל יצ"ו
להתקשר347.464.6436 :

5 Kahan Dr, Kir yas Joel, NY 10950
יחד נגיל ונשמח בשיר ושבחה
על חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו

וועד המסדר

נא לעורר רחמי שמים מרובים עבור האשה מרת שינדל מירל בת דבורה רבקה
לרפו''ש הנמצא כעת בבית החולים במצב קשה והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים

Mega Men’s Shoe Clearance Sale
KJ SHOPPING CENTER - 845.783.1009

פרישע
בייגעלס

מיר זענען אפן
יעדע מוצ''ש
שעה
פון
האלבענאכן
פוןא 1שעה
1:00
ביז ביז
זמןזמן
נאכן
12:30

SINCE 1959

 52בעיקערטאון רד.
845.366.3100

קהל נצח ישר
אל

שוע
קהל י ת ישר
אל

131 Keap Street
Brooklyn NY 11211

1315 54TH Street
Brooklyn NY 11219

נתייסדה ע״י כ״ק מרנן רבותה״ק זי״ע ⋅ בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א
בעזהשי״ת אדון כל

זמנים לשבת קודש
פ׳ ואתחנן  -נחמו חצי שעה אחר זהדלקה״נ

עריכת שלחן הטהור
בשעה 12:00

מנחה וקבלת שבת

__________________________

בצל כ״ק מרן
אדמו״ר שליט״א

שחרית

__________________________

מנחה וס״ג

 9:45ברכות  10:00הודו

באולם בית רחל
פאראדייס ,קרית יואל

חצי שעה אחר זהדלקה״נ

סעודת הודאה מוצש״ק נחמו
באולם בית רחל אודיטאריום

וויכטיגע אנווייזונגען
אין צוגרייטונג
צום מעמד אדיר
בהשתתפות אלופי
אלפי ישראל

Kahan Dr, Kiryas Joel

פארקינג און טרעפיק
פארקינג איז ביי די בית רחל פאראדייס
5 Israel Zupnick Dr, Monroe NY
געציל בערגער
געציל

טש
רובי
ד

ירון
מ

געציל בערגער

רגער
בע

עסטיר
קער

דער
זאל

פארקינג

ק
אהאן
דר.

קערעסטיר

פאראדייס

עציל
ג
ער
בערג

שראל זופניק
י

ישראל זופניק

זופניק
ישראל

ישראל
זופניק

זופניק
ישראל

רטאון
בעקע

ע
יקע
רס

רטאון
בעקע

דינוב

עס וועט זיין אנגעצייכנט ּפונקטליכע דירעקציעס און
אנווייזונגען וויאזוי אנצוקומען צום זאל פונעם פארקינג.

אין לויף פון מוצאי שבת קודש וועט מען נישט קענען פארקן
אויף די גאס פון קאהאן דר.
במשך די מסיבה וועט די גאס פון  Kahan Drביז
 Bakertown Rdווערן א ONE WAY
די וועג אנצוקומען צו די פארקינג פונעם זאל איז פון Acres
 Rdאריין צו  - Israel Zupnick Dr,ארויס צו פארן פונעם
פארקינג וועט מען בלויז קענען פארן אויף Israel Zupnick
 Drצו Bakertown Rd.
מען בעט זייער דעם ציבור צו פארקן די קארס נאר אויף די
באשטימטע פארקינג פלעצער וואס וועלן ווערן אנגעוויזן דורך
די סדרנים און די פאבליק סעיפטי (נישט פארקן אויף פרייוועט
פראפערטי).
אין פאל די פארקינג ביי די זאל וועט ווערן איבערגעפילט

ביטע אויספאלגן די אנווייזונגען פון די פאליציי און פאבליק סעיפטי

באסעס צום מעמד
קרית יואל :באסעס וועלן קורסירען ארום דעם שטעטל פון  12:00און ווייטער יעדע  15מינוט אויף די פאלגענדע רוט
מאונטען קאר .קארלין | ניקלשבורג קאר .מאונטען | צפת קאר .ניקלשבורג | רוזין קאר .קראקא | רוזין קאר .פרעמישלאן | רעיוואוד
מאונטען וואיו | רעיוואוד קאר .סעווען ספרינגס | סקאנעמאנק קאר .סעווען ספרינגס | קאזניץ קאר .סקאנעמאנק ,ווידער קאר .קאזניץ |
פארעסט קאר .ווידער | פארעסט קאר .קארטער | פארעסט קאר .ווען ביורען | פארעסט קאר .מרדכי שעהר | פארעסט קאר .העיס ,פארעסט
קאר .מאונטען | פארעסט קאר .עיקערס | עיקערס קאר .קראלי | עיקערס קאר .לעמבערג ,עקרס קאר .סאטמאר | עיקערס קאר .זופניק.

קאר.

_____________ וזאת למודעי _____________
נאך וואס פאראיאר ביים מלוה מלכה און סעודת הודאה איז צו אונזער באדויערן געווען אוממעגליך צו דערשטרייטן דעם ריבוי עם פילקעפיגן עולם בליעה"ר,
ּפראקטישער און פיל
וועלכע איז געווען פיל מער ווי ערווארטעט ,וועט דער היי -סעודת הודאה געפראוועט ווערן אי"ה אין א גרעסערן זאל ,מיט א ַ
ברייטערע אויסשטעל פון דעם זאל און דעם גאנצן ארום ,צו קענען אקאמאדירן דעם גאנצן ציבור בעז"ה צו יעדנס באקוועמליכקייט!

רופט היינטFor 0% APR credit • Debt consolidation 929-977-9070 :

קאמיוניקאציע
192

פרישקייט פון אייער
מעסעדזש  183פרעגט וויאזוי מ'קען וויסן די
פרישקייט פון אייער .מען קען זען אויף די דרויסנדיגע
שאלעכטס פון אייער אויב ס'איז סאליד און ריין איז
עס געווענליך פריש ,שפעטער באקומט עס אזעלכע
פינטעלעך ,וואס דעמאלטס איז עס די בעסטע צו קאכן
ווייל ס'וועט זיך גרינג אפשיילן .נאכדעם ווען ס'ווערט
שטארק דורכזיכטיג איז עס שוין נישט גוט.

אפענע ליניע צווישן תושבי העיר
מען קלעבט עס ארויף יעדע נאכט ,און ביז אפאר טעג
אדער מערסטנס וואכן גייט עס אוועק אי"ה.
194

וועגן אלטע ספרים שאנק
איינער האט געפרעגט וועגן אן אלטע ספרים שאנק
וואס האט נישט קיין גוטע ריח .מסתמא איז עס פון א
פארשמילטן ספר וואס מען דארף ארויסנעמען.
195

PERMS

193

עצה קעגן ווארצלען
מעסעדזש  174האט געפרעגט וועגן ווארצלעך .ס'איז
דא א גוטע עצה בדוק ומנוסה אז מ'לייגט ביינאכט ארויף
א קאטאן-באל אנגעזאפט מיט עפל-סיידער-וויניגער.

ענטפער צו איינער וואס פרעגט וועגן א  Permפאר
די פאות .איך נוץ פאר מיינע קינדער בערקאוויטש
 .782.4202זיי מאכן עס פאר יונגלעך און איך בין
אלעמאל געווען צופרידן.
שידוכים
סערוויסעס
אויסגעצאלט
גלאבאל

בשורה טובה! מיר וועלן ערלעדיגן פאר אייך  15חדשים
רענט & יוטילעטיס פאר בלויז 347.292.9092 - Limited Funds - $450

Bekurov

Sponsored by:

Free Rent & Utilities
845.351.0445

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

קיין שום סיטואציע איז נישט אזוי
שלעכט ,אז פארלירן קאנטראל
זאל עס נישט קענען ערגער מאכן.

אינספיראציע

דירות צו קויפן/פארקויפן

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

די הייליגע דירה פון הרה''ח ר' עקיבא'לע גאנץ ז''ל שטייט צו פארקויפן ,וכל הקודם זכה .פרייז  $475Kרופט צווישן  12:00און 347.831.7199 .8:00
A private house outside kj in best neighborhood for sale!!! 845.637.9457

דירות צו דינגען/פארדינגען
צו פארדינגען א  5בעדרום פורנישד דירה אין עצי תמרים ,פאר שבת ,וואך ,חודש845.781.8629 .
געזוכט צו דינגען א  5 – 4אדער  6רום דירה אין עצי תמרים אדער אומגעגנט845.604.1836 .

אפיסעס
געווארן עוועילעבל הערליכע שיינע אפיס אויף פראג  -רופט347.452.6356 :
Many offices available in & outside KJ. 845.548.9080

DOUBLE OPEN HOUSE! Sunday 7/25 12:00-3:00

at 126 - 138 Seven Springs Road, Highland Mills NY 10930

MK Realty - 845.782.0205 x1
Rentals@mkrealtyusa.com

Looking to hire a babysitter in a group setting 9:00-5:00
if interested please call: 845.774.0309

ווערט געזוכט א אינגערמאן צו דרייוון
פול טיים דא אין קרית יואל  -לכתחילה מיט CDL
גוטע בענעפיטן .רופט845.774.0310 :

פעסיאנאלע

פרא

ענגליש

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

מענער און פרויען · היימישע טיטשערס
!Call or Whatsapp today
845.836.2355
Service@myfluentalk.com

מענער און פרויען · היימישע טיטשערס

דער טיטשער רופט אייך אן
אויפ׳ן טעלעפאן ,און מען
שמועסט פון פארשידענע
געשמאקע נושאים ,״דוקא אויף
ענגליש״.

נא ר ע ס מ

דער טיטשער אבזערווירט
דעם שמועס און באקומט א
דורכגרינטליכער בליק אויף
אייער פערזענליכער שטאפל
אין ענגליש.
דער טיטשער וועט אויסארבעטן
פאר אייך א ציל ,אז איר זאלט
גיין איין שטאפל  -אדער אפאר
שטאפלן ווייטער.
אין די קומענדיגע נאטירליכע
שמועסן וועט דער טיטשער אייך
אפשטעלן אינמיטן רעדן ,אויף
די ווערטער וואס איר זאגט נישט
ריכטיג לויט אייער שטאפל.
נאך יעדע שמועס וועט איר
באקומען א רעפארט און
ערקלערונג אויף אלע יסודות
פונעם היינטיגן שמועס.
צוביסלעך ,מיט נאטירליכע
עקסערסייז געאייגנט פאר אייך,
ָאן לערנען דעם דיקשאנערי,
און ָאן לערנען אין א גרויסע
קלאס מיט אלע שטאפלען ,וועט
אייער ענגליש נישט זיין צום
דערקענען!

ש

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

וויאזוי?

ען ע
ערנ נגלי

ני
שט ל

די  FluenTalkשיטה:

347.865.1966

לעבן!

שערי
עזר !

עצה והדרכה פאר עלטערן פון קינדער וואס מאטערן
זיך מיט אידישקייט .הרב אהרן גליק אב''ד קאמעניץ
געפינט זיך דא אין ק''י אויף די זומער וואכן.

צו מאכן א אפוינטמענט
רופט/טעקסט:

יט

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

79°

ערב שב"ק

56°

בייטאג :שיין זוניג .העכסטע טעמפעראטור
ארום  79דעגרי.
ביינאכט :מערסטנס קלאר .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  56דעגרי.

82°

בייטאג :מערסטנס זוניג .העכסטע
טעמפעראטור ארום  82דעגרי .ביינאכט:
מערסטנס פארוואלקנט .א שאנס פאר
רעגן-שאוערס שפעט ביינאכט .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  65דעגרי.

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

א קאר ליעס?

זענט איר
אין חובות?

שבת קודש

65°

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

Securedleasetakeover@gmail.com

מיר סעטלען  /ווישן אפ אייערע קרעדיט קארד חובותheloc ,
מארטגעדזש ,ביזנעס ליין אוו קרעדיט closed ,באנק אקאונט.
אויך ענטפערן מיר  Court Sumensesרופט845.393.0707 :

Exceptional office position for a qualified secretary; motivated and eager to learn, well organized
and detail oriented, excellent communicator and team player. Job involves: handle efficiently
company records, process and follow financial transactions, reporting and analyzation. Computer
savvy and excel experience a plus. Great potential. 6059876@gmail.com / 845-605-9876

ארבעט געלעגנהייט
די ווילידזש טראנספארטאציע דעפארטמענט
זוכט יעצט אויפצונעמען נאך דרייווערס מיט
 CDLלייסענס פאר די 'דייעל עי באס' און
'ווילידזש באס' רוטס.

גוט באצאלט מיט גוטע בענעפיטן.
גוטע און רואיגע ארבעטס געלעגנהייט
פאר 'מיטל יעריגע' און 'רעטייערמענט'
יארגענג ,מיט  CDLלייסענס.
פול-טיים אדער פארט-טיים.

רופט צו אפלייען:

845.492.3283

$80K
MONROE, NY

MEDICAL BILLING /
OPERATIONS MANAGER

ארבעט געלעגנהייטן
געזוכט א טיכטיגע אינגערמאן צו דיסטריביוטן א אויסגאבע דעם קומענדיגן מיטוואך ,גוט באצאלט845.537.7504 .
געזוכט הענדי אינגעלייט  /בחורים צו  Installסוכות ,פאר גוט באצאלט
רופט 845.420.7064 :און לאזט א מעסעדש ,אדער אימעילט צוCareers@tristateawnings.com :
עס ווערט געזוכט א אינגערמאן צו דרייוון א טעגליכע ראוט א שעה צופרי און נאכמיטאג דא אין קרית יואל277.8080 .

ווערט געזוכט א דיסטריביוטער מענעדזשער
פארט טיים .רופט347.460.6131 :
Office in Professional Square is looking for a full time secretary. For serious inquiries please call: 774.8790
תפארת ציצית זוכט אחריות'דיגע אינגעלייט אדער בחורים מיט עקספירענס (געקניפט פאר קאמפאניס) צו קניפן ציצית718.871.2224 .
Part-time sales manager position available. Experience in sales required. Please send resume jobs9096@gmail.com
געזוכט א אינגערמאן צו טון דעליוועריס צווישן ק''י  -מאנסי פאר א מעסענדזשער פירמע 204.8994 .לאזט מעסעדזש
Now available a cashier position in Grand Food Market 845.782.6166 Ext 105
ווערט געזוכט אינגעלייט אדער בחורים יראי שמים צו קניפן ציצית אדער טליתים .גוט באצאלט .רופט347.349.4207 :
געזוכט א טויגליכער יונגערמאן צו טון סעילס אין די קאנסטראקשאן אינדורסטרי .אימעילJobssaleskj@gmail.com :
Grand Food Market is looking for a Girl in the Phone order department full time. 492.9696
Customer Service position available for Yingerman Great potential for the right candidate email: OfficeMonroe1@gmail.com
Multi-girl office seeking to hire for a full time position.
Confident phone skills a must. Please call: 845.414.8052
געזוכט א מיידל  /ווייבל מיט קאמפיוטער און פאון סקילס .ביטע רופט 845.774.2615
We’re looking to hire an experienced Mechanic to troubleshoot & maintain electrical controls & mechanical
systems on machinery, 5-10 minutes from KJ. Please email resume to: hr@superiorpackgroup.com
מוסדות שערי חמלה זוכט א יונגערמאן מיט כשרונות צו חינוך מיוחד .פאראינטערסירטע רופט  845.782.7510 #246אויב קיין ענטפער ל.מ.

המספיק  /קאמפארט העלט זוכט א אינגערמאן
צו פארברענגען מיט א  7 – 8יעריג אינגל אין די
נאכמיטאג שעות ,קערעסטיר  /ישראל זופניק געגנט.
פאראינטערעסירטע רופט845.774.0249 :
מיר טוען די גאנצע
THE BENEFIT GROUP
845.288.1665
וועט אייך העלפן באקומען  15חדשים ארבעט פון אנהייב
ביזן Info@theBenefitNY.com
סוף ,פארן טענענט און
!First come First served
פארן לענדלארד
Rent & Utilities

?

השבת אבידה

פארלוירן\געטראפן?

מעלדט עס אין דעם ווינקל
 גענצליך אומזיסט -ערשיינט יעדן פרייטאג

פארלוירן א גאלדענע דיימאנד קייטל דעם דינסטאג אין עטרת מייזעלס .רופט845.275.9774 :
פארלוירן א בעג מיט א  Nativeאון א אינגלישע שבת שיך .רופט845.783.7293 :
פארלוירן א בינטל שליסלעך מאנטאג נאכט .רופט/טעקסט732.795.2757 :
געטראפן א סכום געלט אין א נישט אידישע טעקסי .רופט845.492.4588 :
געטראפן א משניות מיט די נאמען מ.א.ב .ראטה ,רופט845.492.8952 :
געטראפן א עקסעלענט באס טיקעט בוק מיט אנדערע צעטלעך אין א  GPSקאר סערוויס774.7098 .
געטראפן ברילן ער''ש דברים אין ביהמ''ד הגדול נעבן חדר יוסף אליהו .רופט845.662.9470 :
געטראפן א פרויען זייגער אויף געציל בערגער ,אויך געטראפן א 'ה' פין .רופט845.537.5577 :
געטראפן א גלאז פון א גלעזער ביי שארטקאט פון ת''ת .אויך א ברעיסלעט א לאנגע צייט צוריק845.492.4908 .
געטראפן א בלוטוט אין פארקינג לאט פון ביהמ''ד הגדול נעבן די טרעפ .רופט347.731.3283 :
געטראפן אן  2 MP3וואכן צוריק אויף האניפאלי .רופט845.782.1849 :
געטראפן א  Hub cabפון א קאר ביי ביהמ''ד בית מרדכי .רופט845.325.0526 :
אויפגעטוישט בית'לעך פון תפילין ,ס'האט א נאמען און נומער .רופט845.783.7232 :
איינער האט איבערגעלאזט א סעט נעיווי קראקס אויף די מיני באס ,מ'קען עס אפנעמען
ווער ס'האט געקויפט ביי השבת אבידה א געבינדענע רויטע חולין גמרא זאל ביטע רופן774.1073 :

זמנים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז
קרי״ש

סו״ז

סו״ז

4:32

5:44

8:47

10:12

10:36

קלאסיפיידס

תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

1:03

1:46

6:02

8:22

9:35

USPS Stamps delivered to your door same day. 845.450.1115

געזוכט א געשמאקע אינגערמאן צו זיין מיט א עלטערע איד א גאנצע טאג אדער א חלק טאג .רופט 845.328.0998 :ל.מ
געזוכט צו דינגען א  2-3בעדרום דירה אין סאסוב געגנט ,אויף שב''ק עקב .רופט347.772.7391 :
געווארן עוועילעבל א  Suiteאין מחנה בית רחל פון זונטאג עקב ביז זונטאג ראה .פרייז 845.662.7665 $1200
ווערט געזוכט א פרוי צו שלאפן מיט א עלטערע פרוי די נעקסטע פאר מוצאי שבתים917.586.8422 .
צו פארדינגען א ספרינטער ,פאר שעה אדער טאג ,אדער וויקענד ,נאר עקספריענסד דרייווער544.9004 .
אוצר החכמה  112,000ספרים New interface * SALE 30% OFF * 30 Monthly payments * Text/Call: 646.760.3154
א ביהמ''ד אין קרית יואל זוכט א שערער .רופט845.421.1592 :
פארוואס זאלט איז זיך אראפשלעפן ביז'ן פאסט אפיס און ווארטן אין די ליין א שעה צו
קויפן סטעמפס ,ווען איר קענט עס באקומען האנט-דעליווערטEz Shopping - 248.9626 .
מאכט אייער ביזנעס אויסקוקן מער פראפעשענאל מיט א פראפעשענאל פאון סיסטעם444.2942 .
זייער גוטע קאנדישאן 114,000 ,מייל ,זייער גוטע פרייז274.6217 .
צו פארקויפן א 2008 Hyundai Elantra
 5שעה קלאס מיטוואך עקב "רופט היינט" גאו-דרייוו 845.600.4444
מיר פיקסן אויף  Atticsבעיסמענטס ,Extentions ,גאר פראפעשענאל347.263.3187 - Very Reasonable Prices ,
Kitchen and Furniture repair. Call: 845.678.3298
פרייליכע נייעס! איר קענט באשטעלן א פולע 'סעודת ברית' דעליווערט צו אייער טיר גענצליך בחנם רופט210.6664 Ext 3 :
מזל טוב! שיקט א היימישע" ,אידישע" טעקסט-מעסעדזש הזמנה צו אייער שמחהThecallpro.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
Call/Text: 845.376.6388
מיר פאררעכטן די  lockאון די דרייער פון Andersen Windows
היימישע ספעציאליסט וואס ספעציעליזירט זיך אין שטאלפערן איז יעצט דא ק"י ,צופרידנהייט גאראנטירט845.325.5657 .
 DIAפייבער ,פראנטיער  ,FIOSפראנטיער לענדליין -,SKYWIRE ,רופט845.492.9559 :
CASH your miles & points get your payment today, buying amex and united points. Call/Text PinPoints 845.219.1250 Email: info@pinpointmiles.com
פאר אלע הענדימען ארבעט רופט :נחמי' ניימאן  -נייע נומער 845.837.2897
MilesFlipper: We pay top $ for all your CC points/miles C: 888.660.6304 T: 917.765.2690 MilesFlipper@Gmail.com
עקספיריענסד ארענטליכע הענדימאן יענקי וויזעל .רופט845.682.8599 :
מיר דעליווערן פרייטאג  11:00פון ק"י צו מאנסי און צוריק נעמט מען אן ארדערס ביז 845.533.2332 - LD Messenger 12:15
האט איר א נאן פראפיט ארג .וואס האט געמאכט  $250Kאין די לעצטע  12חדשים.
אדער א ביזנעס מיט 2019 Tax Return
איר קענט יעצט ווערן אפראוועד פאר א  500K Loanאפילו איר זענט שוין דיקליינד

אויב האט איר א ביזנעס מינ 3 .יאר אלט פערסנאל קרעדיט סקאר  740קענסט איר ווערן אפראווד פאר א ביזנעס ליין אוו קרעדיט rate is between - 4-6%

רופט שוין - 718.878.3522 :אדער טעקסט צו929.263.2552 :

ַ
קרעדיט-קארד
אייערע שרעקעדיגע
ביל'ס ,מיט ריזיגע צוגעקומענע
ּפראצענטן ,קענען גרינגערהייט ווערן
ָ
מסודר ,דורך .ByeByeAPR
Treating:
• Ingrown Nails
• Diabetic Foot Care
• Corns
• Calluses
• All areas of Foot Care

מיר קענען
נידערן אייערע
אינטערעסט
ראטעס צו 0-6%

Dr. Jay Bienenfeld

רופט:
855.606.3222

אסאך היימישע רעפרענסעס

Podiatrist Foot Specialist - for adults & children
Coming To Elite Health Care
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14 Raywood Dr

For Appointment Tuesday or Thursday Please Call 718.599.0753

