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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 :

מו"ה יצחק גאלדשטיין הי"ו  -קרית יואל
הגה״צ אב״ד סוואליצעשע שליט״א
פייוו-טאונסשמואל  -חתן מו"ה צבי הערש בערגער
בן מו"ה אברהם

• • • שידוכים • • •
קרית יואל
מו"ה שמואל לויפערהי"ו -
ירמי' נ"י
הגה״צ אדמו״ר מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א
אייזיק ליפא נ"י
פעלדמאן
בן מו"ה בעריש  -חתן מו"ה גרשון מענדל
סיגעיט
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א ב"פ
אייזיק ליפא נ"י
הי"ולאנדאן
מאיר ציק הי"ו -
חיים
מו"ה פנחס מו"ה
מענדל
שמעי׳ ב״ר
נ"י
שמעלקא
שווימערוומ"ס
(פערלשטיין)
צביהי"ו
שווימער
שמעי' ב"ר
נ"י
לייבושנ"י
שמואל לייבוש
מארמארשטיין
אליעזר
מענדלחתן מו"ה
מרדכי -
מו"ה פנחסבן מו"ה
וויליאמסבורג
(פערלשטיין)

הרה"ג אב"ד סוואליעווע
יוחנן גרין
(מענדלאוויטש) מאנסי
מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש הי"ו (רובינפעלד) מאנסי
מו"ה יואל בערקאוויטש הי"ו  -וויליאמסבורג
שליט"א מאנסי

בראווער הי"ו  -לאנדאן
מו"ה ליפאיוחנן גרין

מו"ה
הי"ו
(איליאוויטש) וומ"ס
חיים ארי'  -חתן הי"ו
מו"ה
מו"ה בנציון קיש
בן מו"ה

ישי

נ"י

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו (קרויס) ק"י
וויליאמסבורג
איידליס הי"ו -
יצחק
שלמה
פאלאטשעק הי"ו
יוסף
אלימלך
מו"המו"ה
יואלשטערן
ליפא
מו"ה
בן מו"ה מענדל  -חתן
קרית
(קרויס)

מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי
יאקאבאוויטש הי"ו יונתן
חתן מו"ה שלמה שווימער
מרדכי -
בן מו"ה יצחק
מאנסי
(רובינפעלד)
• • • חתונה • • •

נ"י
ישי נ"י

845.751.1144
רופט:
שמחה
אייער
פלאץ! צו
הי"ו -אויף
שמחות
שמחה! אלע
מו"ה יום
היום
פייערשטיין הי"ו
שלמה
יוסף
מעלדן מו"ה
טובי' נ"י -
אייןאיתמר
החתן
רובינשטיין
אהרן דוד

חתונות
שידוכים

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

מו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו
פארגעסן
נישט
(בוקסבוים) מאנסי

היינט נאכט
קומט פאר די

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

מענדל נ"י

אווענטדוד "בלייבן א איד"
טיי
באולם כינור

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

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

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

אברהם מענדל משה נ"י

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

אינפארמאציע איבער
יעצט
אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע איך בין
CommerCial
ProPerties
From an owners and Bank’s PersPeCtive
טאקע845-875-2103
א הוט קויפט מען ביי "קרויס" -
תנאים
זייער
שידוכים
געברענגט דורך:

פארנומען...

פאר ס י י ו ואס פארע שאלה ו כדו' רו פט 774.4040#107

FM Capital

פון קרן ויואל משה  10:00צופרי
הי"ו Decemberאין זאל
אייזדארפער25
דינסטאג שמות
מו"ה דן ישעי׳
אליעזר שבתי נ"י

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

(גרינבוים) בארא פארק

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

אדער רופט845.377.3638 :

שמחה רופט845-662-6122 :
אסאך אייער
וועט מעלדן
פלאץ! צו
אויף איין
היום יום שמחה! אלע אשמחות
בעניפטען!
וואס איר
פראגראם
בעזהשי"ת

ברוך הבא בשם השם

הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"ו

אשר כ"ק מרן אדמו"ר
מקרעטשניף שליט"א

על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"א

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

לוח
השיעורים
בחבורת
דקהלתינו

בתרא
בבא
דף ליום
חגיגה
מס'
עמוד ליום

יסודי
התורה

תורתך
שעשועי

מאנטאג

ב' סליחות

מ:

צד

יום
בשבוע

דינסטאג

ג' סליחות

מא.

צה

מיטוואך

ד' סליחות

מא:

צו

דאנערשטאג

ה' סליחות

מב.

צז

עש"ק

ערב ראש השנה

עלוה"ש 5:27
חצות 12:50
הדלה"נ 6:45

שב"ק

א' דראש השנה

עלוה"ש 5:28
צאה"כ 8:11

זונטאג

ב' דראש השנה

עלוה"ש 5:29
צאה"כ 8:09

מאנטאג

צום גדלי'

עלוה"ש 5:30
צאה"כ 8:07

צח

שניידט
אבעבביתר,ידידנואיך
הרבני הנגיד הרה"ח
האכסניא
הי"ו
אפענהיים
וואלף
משה
הר"ר
צייט296פאר
אראפ
Forest rd.
קביעות'דיגע
מיין
מסיבת קבלת פנים תתקיים
שיעור בבית האכסניא
אי"ה היום
בשעה  9:00בערב אי"ה
ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
להתקשר347.464.6436 :

YesDesignNY.com

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

זמנים

שיעורים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

5:25

6:37

9:08

10:22

10:46

תהלים
יומי

קאפיטל
צ"א

יסודי
התורה

יבמות
דף מ:

תורתך בבא בתרא
שעשועי דף צ"ד

קרי״ש (מג״א) תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

12:52

1:29

5:13

7:07

8:19

שונה סימן תכ“ב
הלכות סעיף ס"ד

עד ד"ה
ומה שאיזה
פוסקים

ויואל
משה

תשרי קלאסיפיידס

מיר נעמען אן צו בויען אייער סוכה ,גוטע פרייזן ,רופט ווילאנג מיר זענען נאך עוועילעבל845.537.5842 .
א ביהמ''ד אין די גלילות פון ק''י זוכט א בעל תפילה פאר די הייליגע טעג .רופט845.422.6997 :
צו פארדינגען א ברכת כהנים זיץ אין ביהמ''ד הגדול אויף ימים נוראים און מעגליך א גאנץ יאהר845.859.9102 .
 R&Rסוכה צענטער :געזוכט א אינגערמאן צו סערווירן קאסטומערס פון  6:00ביז  10:00ביינאכט .רופט845.238.7586 :

געזוכט א דרייווער צו טוהן דעליווערי'ס פאר ביז סוכות (מעגליך מיט א טראק) רופט 347.385.1768
מיר נעמען אן צו בויען אייער סוכה 5 ,יאהר עקספיריענס ,צופרידענהייט גאראנטירט ,רופט845.324.2558 :
די סוכה בויער :מיר נעמען אהן צו בויען אייער סוכה פאר א צוגענגליכע פרייז ביטע רופט845.662.3023 :
א קלאסיפייד אין "היום יום" ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן! רופט845.751.1144 :

וואס גיי איך היינט ענטפערן
פאר מיין בעל הבית?
דו קענסט אויפשטיין אין צייט!
מיט בשעה וועט איר בעז"ה אויפשטיין צו די צייט וואס איר ווילט.

איבערצייגט
אייך אליין:

929-312-4800

קלאסיפיידס

מיר נעמען אן צו פאררעכטן גארטלעך ,זייער פראפעסיאנאל ,ווארט נישט אויף די לעצטע מינוט .רופט845.248.8581 :
לשם מצוה :אוועקצוגעבן א שווארצע פרידשידער .רופט845.238.6083 :
שלום בית-בדוק ומנוסה  ,הכל בסוד סודות ,סגולת האריז''ל,די וואך איז דא א נדבן  845.232.1049,
We are fixing up basements, attics and apartments from A to Z with experience and great prices call 845.238.1191
Stock Options Signals!! Private stock option trading alert text group call 24Hr 732.554.2020 To Join Group
מיר דעליווערן  3מאל א טאג פון ק"י צו מאנסי און צוריק 845.533.2332 - 3 Hour delivery guaranteed or money back
 DIAפייבער ,פראנטיער  ,FIOSפראנטיער לענדליין -,SKYWIRE ,רופט845.492.9559 :

עקספיריענסד פראפעשענאל פלאמבער  Anco Plumbingשלמה ניימאן 845.782.2009
זוכט איר מיט וועם איבערצושמיסן אייער מעדיקעיר? רופט די מעדיקער ספעשעליסט 845.572.5012
Reflexology for men ~ Boost your health with a amazing foot massage. Call 845.662.7780
 5שעה קלאס דעם דאנערשטאג ,אמסטערדאם ביהמ"ד  13קארטער לעין רופט גאו-דרייוו 845.600.4444
באלייכט אייער דיינונג רום/קאך מיט הערליכע ! SPOT LIGHTSרופט917.418.6474 :
 Free Estimate & Deliveryמיר טוען אלע ערליי עלעקטעריק ארבעט
TM

your lighting source

א עקספיריענסד הענדימאן נעמט אן אלע הענדי ארבעט .גוטע פרייזן .רופט :בענצי'ס הענדימאן 845.325.3333
יאסל דער פלאמבער – פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן  -רופט347.831.6209 :
ת"ת אין מאנסי זוכט א טויגליכע מלמד פאר א אינגערע כתה ביטע פעקסט רעזומעי צו 845.215.0059
האט איר באקומען א  ??Collection letterאיר קענט פארדינען  - $1,000רופט718.287.1515 :
שנעל מעסענדזשער  -סעים דעי דעליווערי מאנרא מאנסי ברוקלין  -רופט845.782.1010 :
 Club Exchange: We buy all your miles and CC points, Call / Text: 732.806.0205 email: amexmiles@gmail.com same day payment

עקספיריענסד ארענטליכע הענדימאן .יענקי וויזעל .רופט845.682.8599 :
א פראפעשענאל פלאמבער נעמט אן אלע פלאמבינג דזשאבס ,ביליגסטע פרייז גאראנטירט .ישעי' יודא בערקאוויטש 845.222.6350
Save on express and international shipments. Email request to ship@geshvind.com with weight and dimensions.
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

קאל פרא  -ווארים און הארציג :נישטא נאך אזא געפיל ווי צו באקומען א לעבעדיגן לשנה טובה
קאל פון זיידן און באבן 888.604.2610 | Thecallpro.com -
א טעגליכע בליק אינעם "היום יום" וועט אייך אינפארמירן מיט אלע וויכטיגע אפדעיטס\שמחות וואס איז אייך נוגע

 Earlyשמחות
בית השואבה
בליץ סעיל

אויף אלע ערליי פידלעך בלויז
היינט מאנטאג און מארגן
דינסטאג

Exclusive for Monroe customers only

845.600.1111
40A Robert Pitt Dr. Monsey
We deliver to Monroe

מעלדונג פון ערב ראש השנה וועלן מיר זיין אפן פון 10:30
קויפמאן'ס
צופרי ביז  4:00נאכמיטאג מיט א גרויסע
טעיק אוט!
אויסוואל פון אלע ערליי יו"ט מאכלים.

פאר גרעסערע חלות ארדער'ס ביטע
רופט צו באשטעלן ביז דינסטאג  -ג'
סליחות אויף845.492.9265 :

אך – ווילעדניק  -ר'
המל
 בעל התניא – פאסטוב  -ר' אברהם שלום – ויזניץ  -בעלאיר ווילט זיכער זיין ביים
האדיטש
דער – אהבת
נעמטקאסוב
"סניגורן של
ישראל"ר' נתן
וועטמאירווילעדניק -
דאס יאר
מן
ח
נ
ר'
ר
ע
ב
אן
ב
מ
ד
או
ציון הק'
"בעש"ט–
דערראל מרוזין
ישראלהאבן א זיס
און -ר' יש
פארברוך
יאר!רנאוויץ
הקדוש"ק'  -ר'
ע
ש
על שם טוב ה
הצמח צדיק  -ט
אין אומאן
יושרם  -ב
צום יום הדין.
מליציה אפרי
מעזיבוז  -דגל מחנ
גיד הק' ממעזריטש אין די הייליגע מינוטן ערב
ב-
מ
ת לוי -אניפאלי  -ה
ראש השנה ביי אמירת
אברהם המלאך –
מברסל בארדיטשוב -קדוש
ניא – פאסטוב  -ר'
שלום –"תיקון הכללי"
ממעזיבוז -האדיטש  -בעל הת
מקומותאסוב – אהבת
א
איבער
ילע15דניק  -ק
פאר א מינימאלע נתינה
– רבי ר' זוש שראל דב בער מוו
מרוזין – אומאן  -ר'
וועט "צמאיך תשביע"
ווילעדניק  -ר' י
אייראפעשראל
3000
איןוויץ  -ר' י
הק'רנא
ה אפרים זאגן ספעציעל פאר
ע
ש
ט
ק
הונגעריגע
חנ
די
מ
צ
גל
ח
מ
ד
ויזניץ  -בעל הצ
דעם ערב ר“ה עזיבוז -
אייך "תיקון הכללי"
נפשות– ר' נתן מברסלב  -מ דיטשוב -קדושת לוי
און דערמאנען אייער
ב
סל
חמן מברסלב  -בר
בוז -באר
נאמען לישועה אין די
נ
הייליגע מאמענט!
 בעל שם טוב הק'  -ר' ברוך ממעזי טש – רבי ר' זושאהמגיד הק' ממעזרי
אניפאלי -בס“ד

א ספעציעלע שליח
פון "צמאיך תשביע",
וואס געבט
צו עסן פאר

אין אוקריינא,

פאר

$36

פאר

$72

וועט מען לייגן א
קוויטל ביי "אלע"
 15מקומות הק'!

און איר וועט זען
אויסטערלישע ישועות!

רופט שוין:

וועט מען זאגן תיקון
הכללי ספעציעל
פאר אייך!

ישיבה

ומאירים את
העולם בתורה
ומעשים טובים

718.475.1480
אדער שיקט אריין אייער קוויטל צו

kvitel@feedingukraine.org

פתיחת
שערי
הישיבה

מיט די ריכטיגע
מהלך וועט
אייער בחור
בעז"ה אויך...

בהדרכת הרה״ג
ר' דוד יודא
הירשפעלד שליט״א

■
■
■
■
■
■
■

דומ״ץ מונקאטש מאנסי

זיך איינצושרייבן רופט דעם מנהל
הרב מנחם מענדל סאנדעל שליט"א

845.320.2721

צמאיך

יע
ַתּ ִבּ ַ
Feeding Ukraine

זיין א מצויין
ליב האבן צו לערנען
דורכקומען מיט חברותא
זיך פארהערן מסכתות
מצליח זיין אין לעבן
זיין צופרידן פון זיך
זיין ערליך און חשוב

מיר העלפן ארויס צו מסדר די נויטיגע
שטאטישע פראגראמען צו פארגרינגערן דעם עול

מאכט זיכער איר האט דעם ריכטיגן מחזור!
הערליכע אויסוואל פון אלע סארט מחזורים
פאר די גאנצע משפחה.

מחזורים ביי נשר!!
We Deliver

• די אידישע קאך אין אוקריינא •

אונזער ציל:
ארויסצוברענגען די
באהאלטענע כוחות
פון יעדן בחור ,און
אים אוועקשטעלן
אויפן לעבן ,צו
ליב האבן תורה
אידישקייט

מיר נעמען
נאך אן
סטעמפינג

תפילות "ותיקין" ימים נוראים

ראש השנה הבעל״ט אין קרן ויואל משה זאל  -יום כיפור הבעל"ט אין שאפינג סענטער
• זמן שחרית 5:30
• תקיעות שופר בערך 9:15

• מען דארף "נישט" קויפן קיין זיץ • די ווייבער שיל איז אפען (געוואלדיגע געלעגענהייט צו דאווענען
און הערן תקיעות שופר רואיג ווילאנג די קינדער שלאפן נאך)
• שיינע ווארעמע תפילות

בברכת כתיבה וחתימה טובה

חולי ישראל
בעטן זיך
איך וויל זעהן מיינע
לעכטיגע קינדערלעך

היום

תשמע שועתנו
זונטאג-דינסטאג
ימי הסליחות

929.900.2333

Sunday-Tuesday
Sept. 13-15

CHARIDY.COM/WELLTAB

Campaign by: JD Media | 646.647.6664

וועט לייגן אייער קוויטל ביי

ארבעט געלעגנהייטן

A rapidly growing e-commerce company is looking for a buyer to deal with suppliers, conduct market research,
negotiate pricing Great potential for the right candidate! Please send resume to jobs10950@gmail.com

 :Ride & saveמיר זוכן פול טיים דרייווערס ,גוט באצאלט 845.656.6330
A female aid is available for a women, please call 845.783.7931
א אינגערמאן געזוכט פאר א ווערהויז אין ק"י אויך א מיידל /ווייבל פאר אפיס ארבעט רופט 845.232.1205

Send resume to
job@ygzm.edu

Full time, all year-round job Approximately 45 minutes from Monroe
Must have managerial experience and reference Salary commensurate
with experience All replies will be kept confidential

LUXURY BAMBOO MAT

KAYNUS S'CHACH

BLOWOUT

SALE

Position
available:

SUKKAH

8X12 $579
10X12 $699
12X16 $849

WE WILL BE IN MONROE AT:

MOUNTAINRODE
RD.
4 4MOUNTAIN
FROM 2PM - 9PM

4X4 $225
6X8 $399
8X10 $519

4X6 $30
8X10 $90
8X12$100

Magic

TRAVEL SUKKAH

פון זונטאג א’ סליחות
FOR DELIVERY CALL: 8457813382

$225

$180

Adjustable to 15 Sizes

Adjustable to 10 Sizes

New

6X6$53
6X8$53
6X10 $65
6X12 $77
8X4$40
8X6$55
8X8$70
8X10 $85
8X12  $100

4X4$25
4X6$29
4X10$45
4X12 $53
4X16 $70
5X8$45
5X10 $55
5X12 $77
5X14 $80

בס"ד

ACUTE CARE

• Sprains and Strains
• Foreign Body Removal
• Allergic reactions
• Minor Trauma
• Treatment for Abscesses
• Stitches
• Ear Pain
• Fever
• Rashes
• Sore Throat
• And More

TO

FROM

ACUTE FAMILY CARE

ביהמ”ד מהרח”ו ע”ש רבנו חיים ויטאל זיע”א

סגולה גדולה ונפלאה לזכות להשלים שנתו ולהיכתב לחיים טובים ולשלום

לפני ר”ה יום הדין הגדול והנורא ,נוהגים המקובלים לערוך פדיון נפש מיוחד עם כוונות הרש”ש,
המסוגל שהוא וב”ב ויוצ”ח יזכו להשלים שנתם בטוב ובנעימים ,ושיכתבו לחיים טובים ולשלום.
כמו שמובא ב”שער הכוונות” דרוש ר”ה ,שמורינו רבי חיים ויטאל זצוק”ל היה עושה פדיון עם הכוונות
שקיבל מרבנו האריז”ל ,פעם אחת בער”ה ופעם ב’ בערב יוהכ”פ .והיה מחלק הכסף לצדקה בערב חג
הסוכות ,וכתב שהעושה כן ישלים שנתו ,יאיר מזלו ,ויצליח בכל מעשה ידיו.

וזכות גדולה יש לנו השנה ,שהפדיון יערוך ע”י מו”ר ראש המכוונים בירושלים עיה”ק ,זקן
המקובלים הרה”צ הישיש ,ראש ישיבת “נהר שלום” שליט”א ד’ יאריך ימיו ושנותיו בנעימים.
המעונינם שיערכו עבורם הפדיון הנ”ל ,נא למסור שמותם ושם ב”ב בפרטיות ,ובזכות זה נזכה להיכתב ולהחתם,
לאלתר לשנה טובה ומבורכת ולגאולה קרובה ,מתוך רחמים וחסדים והשפעות טובות .רופט 917-460-0415

דהילולא
יומא
שידוכים

יום :כ"ה אלול

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

הרה"ק רבי אליקים געץ ב"ר
יעקב יוסף זי"ע

מאוסטרהא

אביו :רבי יעקב יוסף מאוסטרהא ,בעל "רבי ייבי"
אמו :בת רבי אברהם
נסתלק לגנזי מרומים :תקפ"ד
זכותו יגן עלינו

אסאך מאל בעטן מיר השי"ת זאל טוישן
די מצב ,נישט וויסנדיג אז ער האט
געשיקט דעם מצב אונז צו טוישן.

אינספיראציע
דירות צו פארקויפן

מיר האבן א ליסטע פון קונים וואס זוכן צו קויפן דירות אין ק״י  -האט איר א דירה צו פארקויפן? רופט 845.388.1450 EXTEAM

צו פארקויפן  8רומיגע דירה אויף קערעסטיר3 .טע שטאק מיט אפשען פון עלעוועיטער 845.537.0643

דירות צו פארדינגען

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

צו פארדינגען א  6רום דירה ,אויך א  4רום און א  5רום .רופט845.637.1343 Best realty :
געזוכט צו דינגען א  1בעדרום פורנישד דירה אדער בעיסמענט פאר א האלב יאהר ,גרייט צו צאלן פאראויס917.603.1867 .

Bakertown 4 room apartment is available for rent. 845.655.0601
6 room up & down on Acres to rent. 845.537.0633 or email awesomerealty1@gmail.com
אפיסעס דינגען א גרויסע פורנישד דירה פון ר"ח חשון ביז פסח ,רופט 845.648.3313
ווערט געזוכט צו
צו פארדינגען א הערליכע פריוואטע הויז 7 ,בעדרומ'ס  3ביה''כ ,ניי איבערגעפיקסט ,סעווען ספרינגס געגנט347.922.5800 $2995 ,

3000-1500 sq ft newly renovated office space available in great location in KJ. 845.325.0865
וואודרידזש

Beautiful office space avail 6500 SF in Middletown NY avail immediately $15 PSF gross. pls call 845.274.7770

צו פארדינגען  suitesאין א הערליכע ניי געבויטע אפרו ארט ,אלע געברויכן צוגעשטעלט ווי לינען האט
פלעיט וכדו' ,וואלקינג דיסטענס צו בתי מדרשים און שאפינג ,אויך האבן מיר א זאל פאר שמחות וכדו'.
נאך אוועילעבעל פאר די ימים טובים .רופט ווי פריער 845.640.2321 - 845.701.6945 :לאזט א מעסעדזש

!Businessmen! Retailers
Contact MK Realty today for all your office, warehouse, or retail needs

MK Realty - 845.782.0205 x3
Rentals@mkrealtyusa.com

?Yonkers, Mt Vernon, Property Management. Do you own a multi-family building
We'll Manage Your Property - So YOU Don't Have To. Our 10+ years experience in
the area will always Guarantee best results. Call for more info: 347.460.5568
צו פארקויפן :עקסט #1 .צו פארדינגען :עקסט #2 .אפיסעס :עקסט#3 .

845.208.2870
האט איר א קינד געבוירן מיט
 Cerebral Palsyאדער אנדערע
געבורט פראבלעמען? איר קענט
מעגליך פארדינען מיליאנען.

 4-5רום דירה
אויף סטרעליסק -
אינוועסטמענט
 7רום אויף איהעל

 5רום אויף פילמאר
 5רום אויף ראוונע

זענט איר געווארן
געשעדיגט פון א קאר
עקסידענט אדער א
דאקטאר/שפיטאל טעותPast results no guarantee of future outcom .

מיר האבן געווינען מיליאנען
פאר אונזערע קליענטן

קארלסבורג
מירון
רופט:

יעקב בראדי

718.564.6050

Atty. ad

שידוכים
וועטער אנאליז
וועכנטליכע

שטייענדיג שוין צום סאמע סוף פונעם זומער-סעזאן
האבן שוין די טעמפעראטורן אנגעהויבן צו פאלן צו די
הערבסט-שטאפלען ,און טאקע דורכאויס דעם היינטיגן
וואך וועט זיין אי"ה געשמאקע און אנגענעמע וועטערס,
מיט בייטאג-טעמפעראטורן אין די זיבעציגער און
ביינאכט אין די פופציגער ציפערן.
עס איז נישט ערווארטעט קיין ערנסטע רעגן אדער
אפילו שאוערס ,און רוב טעג וועט זיין גאר שיין זוניג
און א געשמאקע ווינטל .א קאלטע פראנט היינט
מאנטאג נאכט האט די מעגליכקייט אראפצוברענגען די
טעמפעראטור צו אונטער פופציג און עס קען זיין היפש

מאנטאג

בייטאג :מערסטנס זוניג.
העכסטע טעמפעראטור ארום
 74דעגרי.
ביינאכט :קלאר .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  44דעגרי.

דינסטאג

בייטאג :שיין זוניג .העכסטע
טעמפעראטור ארום 68
דעגרי.
ביינאכט :קלאר .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום 48
דעגרי.

פרשת האזינו א'

קיל .די קילערע טרענד קען אויך אנהאלטן דורכאויס
דינסטאג בייטאג מיט די טעמפעראטור אונטער זיבעציג.
נאכדעם וועט זיך אבער צוריק אנווארימען אביסל צו
געווענליכע וועטערס פאר די יעצטיגע צייט.
איין קליינע שאנס פאר רעגן-שאוערס איז דא אויף
פרייטאג ערב ראש השנה ,און פון דארט און ווייטער
וועט שוין ווערן נאך קילער ,ווען עס איז ערווארטעט
אויף די טעג פון ראש השנה צו זיין אין די נידריגע
זעכציגער בייטאג און אין די נידריגע פערציגער ביינאכט,
וואס באדייט אז אין די נאכט שטונדן וועט שוין זיין גאנץ
קאלט.

מיטוואך

בייטאג :שיין זוניג .העכסטע
טעמפעראטור ארום 74
דעגרי.
ביינאכט :מערסטנס קלאר.
נידריגסטע טעמפעראטור
ארום  56דעגרי.

דאנערשטאג

בייטאג :זון געמישט מיט
וואלקענעס .העכסטע
טעמפעראטור ארום  75דעגרי.
ביינאכט :טיילווייז
פארוואלקנט .א קליינע
שאנס פאר רעגן-שאוערס
שפעט ביינאכט .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  53דעגרי.

OUR
CLEANING
!CREW IS

פרייטאג

שבת

בייטאג :יום א' דר"ה :שיין
זוניג .העכסטע טעמפעראטור
ארום  62דעגרי.
ביינאכט :ליל ב' דר"ה:
PRE/POST
מערסטנס קלאר .נידריגסטע
EVENT
דעגרי.
טעמפעראטור ארום 41
CLEANING

R E S I D E N T I A L

A N D

C O M M E R C I A L

= OUR GOAL
YOUR SATISFACTION

Leiby Appel
347.927.9299

VishVashBH@gmail.com

LOCATED IN UPSTATE ALL YEAR ROUND

הערליכע טעגליכע  10מינוט
שיעור אין קיצור שולחן ערוך

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

יעצט
לערנט מען
פאר הלכות
ימים נוראים

רופט:

845.595.4600

צו באקומען אויף אימעל שיקט:

info@Halucha.org

פרישט אויף אייער סוכה לויט אייער געשמאק מיט
אונזערע פראכטפולע סחורות וועלכע וועט געבן א
הערליכע מאיעסטעטישע יו''ט'דיגע אויסזעהן.
יעדן טאג פון  4:30pm - 1:00pmביינאכט פון 8:30pm - 7:30pm

718.954.1927

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

קאהן'ס סחורה
15 Fillmore Ct.

()Back of Building
845.783.6982 - 845.662.1671
845.662.1447

שוין דא צו באקומען אין די געשעפטן די הערליכע ספר שיעורי סייעתא דשמיא אויף
סדר מלכיות זכרונות שופרות אין א לייכטע אידישע שפראך פון די געשמאקע
שיעורים פון הרה"ג המפורסם ר' שמעי' גרינבוים שליט"א געאייגנט פאר אינג און אלט

CALL:

נתנדב לע"נ

פאר גרעסערע
באשטעלונגען
קען מען רופן:
845-238-0391

Do You need help in filling
?for unemployment benefit

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

א קאר ליעס?

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

Securedleasetakeover@gmail.com

718.925.2300

בייטאג :מערסטנס זוניג.
א קליינע שאנס פאר
רעגן-שאוערס .העכסטע
טעמפעראטור ארום  66דעגרי.
ביינאכט :ליל א' דר"ה:
טיילווייז פארוואלקנט.
נידריגסטע טעמפעראטור
ארום  43דעגרי.

זונטאג

בייטאג :יום ב' דר"ה :שיין זוניג.
העכסטע טעמפעראטור ארום
 62דעגרי.
ביינאכט :מוצאי יו"ט :קלאר.
טעמפעראטור
נידריגסטע
POST
MOVE
IN
CONSTRUCTION
OVEדעגרי.
40 OUT
ארום
CLEANING
CLEANING

