זעהט די שידוכים און שמחות אין די "היום יום ביילאגע"
 -אין צענטער פונעם היינטיגן אויסגאבע -

קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

1

שלישי בשבת  -י"ג מדות
דינסטאג האזינו | ח' תשרי תשפ"ב
s e p t e m b e r 1 4 ‘ 2 1

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
פאר אונזערע אדווערטייזער ,לייענער,
כלל ישראל
יואל ,און
גאנץ • •
שידוכים •
תושבי קרית • • •
הגה״צ אדמו״ר מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א
הגה״צ אב״ד סוואליצעשע שליט״א
שידוכיםחתימה טובה ושנת גאולה וישועה!
א גמר

וואונטש
Dec 24 ‘18
מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט • #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 :
מר
גתימה
ח ה

טוב
אייזיק
ליפא נ"י
ערשיינען עש"ק ממחרת יום הכיפורים
אי"ה
אויסגאבע וועט
פייוו-טאונס די קומענדיגע היום יום
סיגעיט
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א ב"פ
אייזיק ליפא נ"י
אב"ד סוואליעווע שליט"א מאנסי
הרה"ג

מו"ה יוחנן גרין
מו"ה

הי"ו (איליאוויטש) וומ"ס
הי"ו

הי"ו
שמעי׳ ב״ר
פנחספנחס
מו"ה מו"ה
שווימערוומ"ס
מענדל הי"ו (פערלשטיין)
שווימער
שמעי' ב"ר מענדל
)פערלשטיין( וויליאמסבורג

יוחנן גרין
לייבושנ"י
לייבוש
)מענדלאוויטש( מאנסי
ברויכט אויף יו''ט...
אלעס וואס איר
ישי
יחזקאל יאקאבאוויטש

יחזקאל יואל
אריינגעברענגט גאר א
דאס יאר האבן
יאקאבאוויטש מיר ישי
•
•
•
•
•
•
חתונה
שיינע אויסוואל פון Unique Exclusive
מו"ה אהרן דוד רובינשטיין הי"ו  -החתן איתמר טובי' נ"י  -מו"ה יוסף שלמה פייערשטיין הי"ו
סוכה
נוי
קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -
כינורהוט
באולם א
חתונות
דוד
שידוכים
Store: Meron Corner Prag Phone Order: 845. 782.7001

מו"ה

מו"ה
)רובינפעלד( מאנסי

בית
אבה

הי"ו

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו
)קרויס( קרית יואל

נ"י



design/connections/371-2222

15
UP TO

ALL S

טיי אווענט "בלייבן א איד"

מו"ה יואל משולם הירש הי"ו
)דייטש( וויליאמסבורג Please Text To:

מו"ה אליעזר ברוך שטיינפעלד הי"ו
KKAH • METAL POLES
)גאלדבערגער( קרית יואל
D STRONG•FABRIC
'HEIGHT 7.5

אברהם מענדל משה נ"י

פרישטאג
פרייע
גענצליך
קומט פארברענגען ביי א
“USPS
FOREVER
STAMPS
ONוומס"ב
”SALEצבי -
באולם פרדס

REAL WOODEN
VIOLIN
ONLY $179.00

347-533-3124

C

C
ד

הי"ו (רובינפעלד) מאנסי

ב"ר מרדכי

נ"י

געזוכט אכסני'ס פאר "שבת פרשת וארא" אין די געגנט פון אולם עקשטיין ,ביטע רופט דאווידאוויטש845.248.4755 :
אייכנשטייןפוןהי"ודי סעיל!
צדוקלעצטע טאג
חייםאיז די
מו"ההיינט
מו"ה
פסח שמעון גאלד הי"ו
אריינבאקומען
מיר האבן
חוה''מ
מענדל נ"י
• EASY LOCK
SUKKAH
פארגעסן
נישט
)פערלשטיין( קרית יואל
ביזמאנסי
)בוקסבוים(
 15%אלע ספיקערס.
OFF
געציילטע  KORG Keyboardsזענען מיר• BEAUTIFUL AND STRONG FABRIC
פארמאכט
פידלעך
האלצערנע
עכט
אויך
ווי
נאכט
היינט
זכה
הקודם
וכל
דוד
כינור
באולם
2 TONE COLOR COMBINATIONS
 4 - 845.600.1111רוזין
 12:00ביינאכט
 6:00ביז
וויינבערג -
שטוב פון ר'
פאר די
אין פרייזן
אומגלויבליכע
קומטפאר
- 40A Robert
פוןPitt Dr.
Monsey
משה- We deliver
to Monroe
רד• 3 CLEAR .
WINDOWS

SPE

W
EVE
ON

נ"י

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק

הי"ו (קרויס) ק"י

בין הזמנים SPECIAL

COMBINATIONS
אינפארמאציע
OWS
איבערGet a coil of
100 stamps
for

אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע
$48
A ROLL
Current
USPS price is $58
a roll
CommerCial
ProPerties
From an owners and Bank’s PersPeCtive
Or Email To:
2017sforever@gmail.com

תנאים
שידוכים

KORG PA700

~ ~ FREE 2 DAY™ SHIPPING
WHILE SUPPLY LASTS

While Supply lasts

Discount for bigger quantity

WHOLESALE
OP
LESRALIECE

א הוט קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -
בקרוב? באשטעלט יעצט פאר ביליג!!
איר חתונה
מאכט
FM Capital
דורך:
געברענגט

• EASY LOCK
הגה״צ SUKKAH
ישעי׳פ ו ר :
דןם כ י
מו"ה י ו
לכבוד
הי"וDecember
אייזדארפער25
ישעי׳ אלישיב הי"ו
אברהם
אליעזר שבתי נ"י
• BEAUTIFUL AND STRONG FABRIC
)קאניעווסקי( קרית יואל
)גרינבוים( בארא פארק
2
TONE
COLOR
COMBINATIONS
Fmcapitalseminar@gmail.com
רעזיווערט
היינט:משה
קרן ויואל
פלעצער זענען באגרעניצט באולם
• 3 CLEAR WINDOWS
אדער רופט845.377.3638 :
• METAL POLES
• HEIGHT
איז '7.5
נאנט
אייערמחזור
אותיות פונעם
שטענדער ,די
מיט א
נוראים
שמחותימים
געדאוונט
יעדער וואס
845-662-6122
רופט:
שמחה
מעלדן
פלאץ! צו
איין
אויף
שמחה!האטאלע
פרעגטיום
אדרבההיום
בעניפטען!
אסאך
וועט
איר
וואס
פראגראם
שויןא

845-600-1111 • 40a Robert Pitt Dr.

HOURS: Sun. - Thurs. 1:00-7:00, Friday 10:30-1:30

דינסטאג שמות

אין זאל פון קרן ויואל משה  10:00צופרי

איר דארפט מער נישט זיין דער דיין ,ראש הקהל ,עושר ,גבאי
אדער שמש צו דאווענען יום כיפור מיט א שטענדער!...

RICE WHOLESAL
E
SUKKAH

צו די אויגן ,ס'איז גענוג שטארק זיך צו קענען אנלאנען דערויף ,מען שפירט אן אנדערע טעם אינעם דאווענען!!!
בעזהשי"ת
שיפמענט שטארקע שיינע שטענדערס!
אריינגעקומען נייע

ברוך הבא בשם השם

845.782.9142
סטאר שעה'ן
 11:00ביז 10:00

האכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו

מודעה פון פארגעס קעיקס

הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"ו

PRICE
296 Forest rd.

אשר כ"ק מרן אדמו"ר
די חשובע מסיבת קבלת פנים
תתקיים מיר
קאסטומער'ס ,וועלן
באקוועמליכקייט פון
שליט"א
פאר די מקרעטשניף
אי"ה היום בבית האכסניא
ישראל הדרתו בעיה"ק
קענען
תובב"אאין בעקעריי
ירושליםאונז
 Walk-insביי
זיין אפןעלפאר
וועטאי"הPRICE
& SIZE
אירבערב
ווי9:00
בשעה
קצר לטובת
יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור
לכבוד יו"ט.
איינקויפן
ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים

UKKAH4 6 $275
X

REG $450
מוסדותיו בארה"ק על טהרת הקודש
להתקשר347.464.6436 :
CELUXURY
& SIZE
Cakes, Tarts,
Miniatures, Chocolates, cut up Trays
 andבערב
precutיום ה'
Bundts,בעירנו עד
מיט אושפיזין וישהה
BAMBOO
6X8MAT
$399
REG $550

Hours:
SUKKAH3:00pm - 12:00Store
פרייטאג האזינו  9/17פון pm
REG $700

PRICE
& SIZE
REG $800

מוצאי שבת האזינו  9:30ביז 12:00
12:00
ביז
8:30
פון
זונטאג  9/19פון  12:00מיטאג ביז  5:00און ביינאכט
4X6REG$275
REG $450
$925
מאנטאג ערב סוכות פון  10:00ביז 3:00

$450
8X10REG
$519
REG $550

8X12 $579

REG $700

$275

$399
$519

X 8 $X
5312 $699
610
6X10 $65REG $800
6XREG
8 $399
מיר וועלן אפדעיטן די חול המועד שעות אויף אונזער היים REG $550
X16 $849
טעלפאן$1050783.7321 :
4X10 $45 612
X12 $77
2 4$699
8X10 $519
איז נאך גרויס.
ווארט נישט אויף די לעצטע מינוט! קומט ווי לאנג די
8X4 $40 REG $925
X12 $53
אויסוואל REG
$700
מיר זאלן אייך קענען סערווירן אויפן בעסטן און רואיגסטן אויפן.
פון 8די 5X 8 $45
בעקX6 $
אין די בעיסמענט אין 55
6 5$849
X12 $579AT:
$800Sukkos brochure visit: www.porgescakes.com
our
store
will be in 8monroe
REG $1050
צדק
To viewREG
our
אבני8X8 $
X10 $55
בילדינג נעבן ביהמ"ד 69
5X12 $77 8X10 $85
10X12 $699
REG $925
5
8
X14 $80
X12 $100
פאר
מיר פארדינגען ספרינטערס
ore These
willMatsbe
in monroe AT: 12X16 $849
REG $1050
maintain their

845-782-1130

4 6 $29
$579
X

11 Ruzhin Rd.

AND

חוה''מ ,דארף זיין העכער .25

מיר האבן אריינגעברענגט א

מאסיווע אויסוואל

פון סיי וואס איר דארפט פאר סוכות,
אלע סארט נוי סוכה ,הערליך אויסגעלייגט,
קומט איינקויפן מיט הרחבת הדעת!

רופט845.656.6330 :

our store will be in monroe AT:

beauty even in harsh weathers.

 SEP 2א' סליחות SUNDAY
SUN - MONDAY: 2 PM - 10 PM
DELIVERYTUE
PM
PM
- WED
א' סליחות DAY
SEP -2THU: 4 - 10
- MONDAY: 2 PM - 10 PM
888.227.5051
 SEP 2א' סליחות WED - THU: 4 PM - 10 PM SUNDAY

א׳ סליח

PM

PM

האט איר

געוואוסט?

קומט אריין צו

היינט דינסטאג

״פלאהר״

אז ביי אונז איז נישטא אזא
שאלה ווי:

באקוועמליכקייט און הרחבת
הדעת פון זעהן אלע אתרוגים

וויפיל בערך
קאסט דער אתרוג?

יום הקדוש
גלייך פון
צוויי שעה
נאכ'ן זמן

פון  2מיטאג ביז
 11:45ביינאכט
פרייטאג פון
 10ביז 1

און איבערצייגט אייך די...

אנטשולדיגט

מוצאי

מארקעט

שמואל נתן גרינפעלד פנחס ברא"ל בראך

מיט קלארע פרייזן

845-662-5178

ויואלשטאקמשה
קרן
צווייטע

באשטימט פון פאראויס
» אלע סארט אתרוגים » פאר אלע סארט פרייזן
» פאר אלע קאסטומערס בסבר פנים יפות!

845-325-4045

55 Forest Rd.
845.779.0745
גוטע אויסוואל ,באקוועם און רחבות'דיג ,הערליכע סחורה ,קלארע פרייזן ,דיין אויפ'ן פלאץ

בס״ד

מיר זענען אפן טעגליך פון  4:00און ווייטער
לויפער׳ס
הדסים צענטער

גארפיעלד
6
אריינגאנג פון איהעל

נייע
אדרעס

ניי! פארגרעסערטע סטעף ביי ביידע לאקאציעס

מיטלסטע טיר  -יוניט #013

א ריזיגע אויסוואל פון אלע ערליי הדסים
בפרט די שוין בארימטע

לויפער׳ס חוץ
לארץ׳דיגע הדסים

פאר אפוינטמענטס רופט:

פון מאראקא

פאר באשטעלונגען רופט:

347.496.5935
שרגאלויפער הי"ו מו"ה יואלברי"בלויפער הי"ו מו"ה אלעזרמענדללויפער הי"ו
מו"ה משהיחזקאל

917.299.1513

929.283.0376

845.248.7811

מו"ה אליעזרלויפער הי"ו

845.604.0093

פראנקפורט
8
שכונת ברך משה
אריינגאנג פון די סוכה

לולבים

דערמיט טוען מיר מעלדן דעם חשוב'ן ציבור ,און פאר
אלע אונזערע צופרידענע קאסטומערס און גוטע פריינד,
אז היי יאר איז אונז ב"ה אויך געלונגען אנצוגרייטן א
געקליבענער אויסוואל פון גאר הערליכע ריינע

מיר האבן א עקסטערע אפטיילונג
א רייכן אויסוואל פון

יאנעווער

לולבים שלמים
• דערי מהודר
• דערי חוץ לארץ

פארוואס
אתרוגים
 6גארפיעלד
פונקטרד.ביי
לעוויס
קומט אריבער

צו די באקוועמע לאקאל

וואו איר וועט בעז"ה קענען גרינג טרעפן די שענסטע
אתרוגים מהודרים וואס מיר האבן אליין געשניטן
אזוי ווי אין די פארגאנגענע יארן

לוינט
זיך צו
קויפן

ווייל חוץ א מהודר'דיגע אתרוג
און לולב האט לעוויס פאר
אייך א אויסוואל פון  14ערליי
הדסים מהודרים געפאקט
דורך היימישע אינגעלייט.

אריינגאנג פון אוהעל
מיטעלסטע טיר  -יוניט #013

נייע
לאקאציע

נייע לאקאל אין שכונת ברך משה

מו"ה אברהם וואלף לויפער

הי"ו

347.496.5935

אפען פון צום גדלי'
טעגליך פון
 3:00ביז 11:00
מוצש"ק ויו"ט פון
½ 1שעה נאכן זמן

4 Buchanan Ct.

סערוויס | אויסוואל | עקספיריענס

845.662.6187

 8פראנקפורט רד.
שעות:
פון  4:00ביז  11:00ביינאכט

קומט אריבער פאר א גרויסן אויסוואל פון
הערליכע אתרוגים מאראקא  -יאנעווע ,לולבים שלמים
 10קארטער לעין - .בערקאוויטש שמחה זאל
פרייטאג:

פון  12:00ביז 2:00

מוציוה״ק ומוצש״ק:
פון  2שעה נאכן זמן

א

קאציעס

אריאוןין
ארויס

ני י
! פא
רג

ער
רעס טע ס

טע

ף ביי בייד

על

גרויסע אויסוואל פון הערליכע
קאליפארניע לולבים

היינט וועלן מיר זיין אפן
פון  4:00ביז 10:30

פאר א אפוינטמענט צו רעזעווירן
אייער ד' מינים רופט:
מו"ה משה יחזקאל שרגא לויפער הי"ו

מו"ה יואל ברי"ב לויפער הי"ו

מו"ה אלעזר מענדל לויפער הי"ו

מו"ה אליעזר לויפער הי"ו

917.299.1513

845.248.7811

929.283.0376

845.604.0093

מרדכי דוד בירענבוים  - 662.5957לוי יצחק ליבערמאן 248.3882
מ י ר ו ו ע ל ן א י " ה צ ו ש ט ע ל ן ס ּפ ע צ י ע ל ע ס ע ר ו ו י ס ל ו י ט א י י ע ר ג ע ש מ א ק א ו ן צ ו פ ר י ד נ ה י י ט ב ע ז " ה .

בברכת כתיבה וחתימה טובה ,ידידכם

משפחת לויפער

מבחר ד' מינים

"

קומט אריבער
און איבערצייגט
אייך אליינס,
מיר האבן פון
די שענסטע און
בעסטע סחורה

• שיינע הערליכע אתרוגים  -יאנאווע און מאראקא
• הערליכע לולבים  -קאליפארניע און ארץ ישראל
• הדסים – חוץ לארץ און ארץ ישראל

"

פרישע שיפמענטס אנגעקומען פון
מאראקא ,געשניטן היי יאר תשפ''ב!

מיר האבן הערליכע סעטס פאר בלויז !$119

אהרן עוזר פאלקאוויטש

 6ווען ביורען דר - #302 .צווייטע שטאק

845.394.7778

דער לולב
וואס איר
זוכט
וועט איר
טרעפן ביי
אונז

לולבים

די העכסטע
שענסטע
פרישסטע

פאר פריוואטע
רופט 845-554-5285
אפוינטמענטס

)13 Dinev Road. (Basement

מיר האבן אריינבאקומען א שיפמענט פון הערליכע נקי מכל וכל הקודם זכה

פאר גאר הערליכע אתרוגים קומט מען צום אתרוגים צענטער אויף

"

ווי עס זאגן עדות אונזערע
צופרידענע קאסטומערס

ווי עס ווארטן
אייך העפליך אפ:

"

>  17גארפיעלד רד#201 .

יושע דוד טייטלבוים 845.248.6552
אברהם שלום הכהן שווארץ 845.537.0767

יאנעווע
מאראקא

ספעציעלע אפטיילונגען פאר
 הערליכע אתרוגים פאר ביליגע פרייזן -חינוך סעטס

אויסנאם שיינע

חוץ לארץ

הדסים

בינטלעך  -סעט'ס

(לינקע טיר)

ספעציעלע
הנחה
לבני תורה

הערליכער אויסוואל פון

בארימטע אמעריקאנע

לולב
דערי
אנגעהויבן פון בלויז $50.00

<

ווי איר וועט
זיך קענען איינהאנדלען
א הדר מיט גרעסטע הרחבת
הדעת ,און צוגענגליכע פרייזן

אנגעהויבן פון צום גדלי’ ,יעדן טאג פון  2ביז 11
 ער”ש פון  11:00ביז  - 2:00עריו"כ פארשפארט מוצ”ש און מוצאי יו"כ פון ½  1שעה נאכן זמן.מיר ווארטן אייך צו סערווירן אין

קרן ויואל משה
דוד שלמה עקשטיין
ובנו שמואל הערש

פרובירן צו טוישן א צווייטן מענטש
וועט דיר נישט אויסהיילן.

אינספיראציע

20K Sq Ft warehouse space + offices available for lease in
Walkill, up to 20 ft ceiling height 12 • 24K Sq Ft Warehouse
space available in Newburgh - Ceiling height up to 24 Ft

דירות צו קויפן/פארקויפן

MK Realty - 845.782.0205 x1
Sales@mkrealtyusa.com

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

 Buy Rent or Sellדיין נעקסטע הויז אויף  JFINDER.COMדי איינציגסטע  real estate platformגעאייגנט פאר די היימישע קאמיוניטי

דירות צו דינגען/פארדינגען
To rent a one bedroom furnished Apt in KJ, close to the business center for the summer. Call 845.662.5367
געזוכט צו דינגען א  +7רום דירה ,מיט סעקשאן  ,8לענגערע ליעס .רופט347.563.7442 :
צו פארדינגען א  4רום פורנישד חתן כלה דירה ,שאפינג צענטער געגנט .רופט347.620.6366 :
צו פארדינגען א  7רום פורנישד דירה פאר איין יאר .רופטBest Realty - 845.637.1343 :
געזוכט צו דינגען א שטוב פאר יעדע וואך שבת אין טשערנאביל/עצי תמרים געגענט .ביטע רופט 845.372.6711
New suite at 59 – beautiful 2 room, 6 bed suite. 59 forest rd. Available now. 917.837.4495

אפיסעס

אפיסעס צו פארדינגען אויף  2 ,museum village rd.קלענערע פאר  $400און א גרעסערע פאר  .$800רופט347.300.6530 :
רוט  :32צו פארדינגען א שיינע אפיס אין א אפיס בילדינג 5 ,מינוט פון שטעטל .רופט917.334.9078 :

קאמערציאל

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

מידעלטאון :צו פארדינגען א וועירהאוז 50K ,סק .פיס ,קען צוטיילט ווערן אויף קלענערע חלקים ,אנגעהויבן פון 845.537.5880 .11K
Looking to rent unfinished space in KJ. 917.541.9174
Looking for 500sqf storage Lizensk area please call: 845.204.8762
We are helping homeowners and businesses collect 929-99Claims
the most of your home or business insurance claim. .929.992.5246

משה יוחנן פאללמאן

Free Consultation

7 room
Many private
Nice offices
Are youfor
looking houses
to rent
?house
apartment
foror
rentsell youravailable
for
!!!sale in kj
outside KJ
rent out side

!Contact us now and we will take care of it

Residential | Commercial
Sales | Rentals

Upstate: 845-388-1155

נפתלי הירצקא לאנדא
הערש אלימלך ניעדערמאן

Brooklyn: 718-925-2262

א בחור/אינגערמאן צו טון קאם-העב מיט א
 12יאר אלט  Low Functioningאינגל
זונטאג פון  2:00ביז  6:00מאנטאג ביז דאנערשטאג
פון  5:00ביז  - 7:00פאראינטערעסירטע רופט845.774.0326 :

המספיק
אוו

צו פלאצירן א  19יעריג מיידל אויף
שמחות תורה.

אראנדזש קאונטי

זוכט:

רופט845.709.8400 ext. 9491 :

BLOWOUT

SALE
WE WILL BE IN MONROE AT:

4 MOUNTAIN RD.
F R O M 1 PM

FOR DELIVERY CALL: 845.782.6965

כ"ה תשרי
אי"ה אין
פרעשבורג
ביים ציון פון הייליגן

חתם סופר זי"ע

8X8 $549
8X10 $569
8X12 $629
10X12 $749
12X16 $899

SUKKAH
4X4 $275
4X6 $325
5X9 $425
6X8 $450

Magic

25
PIECE

BAMBOO POLES
6' ............$55 10'.........$85
8' ............$70 12'.........$95

KAYNUS S'CHACH
8X10 .......$100
8X12 .......$120
10X10 .....$130
10X12 .....$145

5X10 ........$65
5X12 ........$80
6X10 ........$75
6X12 ........$90

LUXURY BAMBOO MAT
6X4...........$34
6X6...........$55
6X8...........$60
6X10 ........$75
6X12 ........$85
6X16 .......$115
8X4...........$45
8X6...........$60
8X8...........$80
8X10 ........$95
8X12 .......$115
8X14 .......$135
8X15 .......$145

4X4...........$29
4X6...........$34
4X10 ........$55
4X12 ........$59
4X16 ........$75
5X4...........$35
5X6...........$39
5X8...........$50
5X10 ........$60
5X12 ........$77
5X14 ........$85
5X15 ........$90
5X16 ........$99

SUKKAH ON THE GO EXTENDABLE SUKKAH
$299 $279 $245
ASSEMBLES IN
UNDER 5 MINUTES.

$190 WITH SCACH

!GREAT FOR CHOL HAMO'ED DAY TRIPS

נסיעה א':
דאנערשטאגזונטאג
"פרעשבורג" ביומא דהילולא קדישא ]פאפא[ניקלשבורג
"פרעשבורג"
נסיעה ב':
דאנערשטאגדינסטאג

העכסט
געשמאקעבאס ,מקומות טורס
באקוועמע

Call or Text

מאלצייטן ,און
 *****5האטעלן,
ביומא דהילולא קדישא העלישויקראקאצאנזלאנצהוטשינאוואליזענסק וועט אי"ה זיין
דמרן החת"ס זי"ע
סאקאלאוודינוברימנובאוהעלקערעסטיר ערב ר"ח .צוגעשטעלט info@mkomostours.com
לענגאויס ביידע
אינעם פרייז איז אריינגערעכנט :באס ,עסן ,און האטעלן.
נסיעות
די "טיקעט" פרייז ווענדט זיך ווי עס האלט בשעת'ן באשטעלן  והזריז נשכר!

"שבת בראשית" אין א פראכטפולן האטעל אינעם עיר המלוכה "וויען"

718-213-4595

יצחק בער
ווירצבערגער

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

היינט

80°

67°

מארגן

85°

63°

בייטאג :זון געמישט מיט וואלקענעס .א
גאר קליינע שאנס פאר טאנדער-שטורעמס
נאכמיטאג .העכסטע טעמפעראטור ארום 85
דעגרי .ביינאכט :מערסטנס פארוואלקנט.
א שאנס פאר רעגן און טאנדער-שטורעמס.
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  63דעגרי.

בייטאג :טיילווייז פארוואלקנט .א גאר
קליינע שאנס פאר א רעגן-שאוער.
העכסטע טעמפעראטור ארום  80דעגרי.
ביינאכט :טיילווייז פארוואלקנט .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  67דעגרי.

Our professional and diligent team will handle all your WAREHOUSE and PACKAGING needs.

!Own your warehouse without the overhead

Contact SPRY PACKERS today at 914-267-1988 or info@sprypackers.com

פאר

גיבט אי

פדיון
נפש

י
ער

טאטי ,דו
געבסט טאקע
פדיון נפש
אויך פאר
מיר?
קוק אריין יאנקעלע וואס שטייט אין
מטה אפרים ,אז א איד איז מחויב צו
געבן פאר יום כיפור פדיון נפש פאר
ארימעלייט ,פאר יעדן מיטגליד אין
זיין פאמיליע באזונדער.

בס"ד

זיכער יאנקעלע!
איך געב פדיון
נפש דורך
משמחי לב פאר
יעדן קינד אין שטוב,
און זיי טיילן עס אויס
פאר ארימע אלמנות און
יתומים.

אייער שליח אין מירון!

(מינימום  2משפחה מיטגלידער).
36

געבט פדיון נפש פאר יעדן פון אייערע פאמיליע מיטגלידער ,און
א ספעציעלער שליח פון "משמחי לב" וועט אי"ה מתפלל זיין און
דערמאנען אייער קוויטל ביים ציון פון התנא האלקי רבי שמעון
בר יוחאי אין אתרא קדישא מירון בעיצומו של יום הקדוש.

24

718.506.1400

FAX:
ONLINE: MESAMCHELEV.ORG
RD ST, BROOKLYN, NY
MAIL:

'

פ

36

$

משמחי לב

אר יעדן נפש

wow@HaddarDesign.com

בס"ד

#4

וואס טוט ער
ביי לאנטש?
אנדערש ווי געווענליכע
בחורים זעהט מען די 'תורה
שבכתב בחורים' אויסנוצן
יעדע פרייע מינוט ,ביי
פרישטאג/מיטאג א.א.וו .עוסק
צו זיין אין חומש רש"י.
א דורכשניט פון כאטש  5שעה
א וואך געבט אוועק א 'תורה
שבכתב בחור' ,צו קענען זיין
גוט צוגעגרייט צו א בחינה!

אשריכם  2,419בחורי חמד חתני התורה

כלל ישראל
שטאלצירט
מיט ענק!
חזק חזק ונתחזק:

מעמד סיום
והתחלת התורה
מוצש"ק בראשית הבעל"ט

מיוחד פאר אלע בני החבורה

זיך צו רעגיסטרירן אין די חבורה צום נייעם יאר ,רופט:

929-500-0099 #4

ארבעט געלעגנהייטן
office in town is looking to hire F/T office positions experience a plus.
monroejob321@gmail.com or 646.543.5564 leave msg
רייד & סעיוו :מיר זוכן א פול טיים דיספעטשער ,גוט באצאלט .רופט845.656.6330 :
WAREHOUSE POSITION: A company near KJ is looking to hire a qualified male with
experience in warehouse and inventory control. Please email hr@superiorpackgroup.com
ווערט געזוכט א מיידל פאר א פלעי גרופ ,אינדרויסן פון שטעטל ,מיר שטעלן צו טראנספארטאציע ,גוט באצאלט 845.366.6263 .ל.מ
א ספרים געשעפט אין מאנסי זוכט א פול טיים ארבייטער מיט מענעדזשינג סקילס .רופטseforimstore21@gmail.com 845.237.4654 :
Grand Food is looking for a worker for the phone order department 845.492.9696
Looking for a female ABA para to work with a child in the Carter area for the hours of
3-5 or 3-6. Well paid, and paid transportation. 347.930.9736 - abariderstosuccess@gmail.com

פרייליכע נייעס פאר אלע עוסקי תשב"ר באמונה; יו"ט ,שבתים ,א גאנץ יאר
דרייט זיך נישט ארום אין די פאריאגטע ערב יו"ט טעג צו זוכן וואס צו געבן פאר די קינדערלעך ("אויסער נאש")

ביים דאווענען ,לערנען ,תהלים ,שלוש סעודות ,הקפות וכדו'

ביי  ALL AGE KIDS PRIZESוועט איר אי"ה האבן דעם ענטפער
שפארט אייך צייט ,לאזט אונז וויסן וואו צו שיקן צו זען אונזער גרויסן אויסוואל

P. 845.208.5475 | F. 914.709.4139 | E. allkidsprizes@gmail.com

סוכה צענטער
Leather Look Vinyl

לכבוד סוכות

גרויסע אויסוואל פון LED
באלב'ס
סוכה לעקטער'ס און
שעות :פון  4:00ביז  10:00אווענט פרייטאג/עיו''ט  10:00ביז 2:00

845.783.0604

שיין • שטארק • פראקטיש • ביליג
 8האמבורג רד • #103 .רופט קויפמאן
845.782.3052 • 845.774.9108

$6 A Yard
54" wide

צו באדעקן די ווענט פון סוכה!

 3טברי' וועי

(רעכטע זיייט בעיסמענט)

ערב יו”כ
נאכמיטאג
קומט
פאר די
השבה!
באצאלט אייערע
אומבאקאנטע חובות
דורך קרן נקי כפיים
און ווערט פארשריבן
לכתיבה וחתימה טובה

די קרן וועלכע איז אוועקגעשטעלט דורך די פירענדע
פוסקים אין ארץ ישראל אין שפיץ פון הגאון הגדול רבי
משה שטרנבוך שליט”א ,העלפט מדקדקים באצאלן
א חוב וואס מ’איז שולדיג געבליבן פאר אומבאקאנטע.

די עצה העלפט נישט אויב מ’ווייסט
פאר וועמען מ’קומט דעם חוב.

בהנהגת גדולי הפוסקים
הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט”א ראב”ד ירושלים
הגאון רבי שמואל אליעזר שטערן שליט”א
הגאון רבי יצחק זילבערשטיין שליט”א
הגאון רבי נפתלי נויסבוים שליט”א

געשעדיגט א פרעמדענ’ס חפץ? \\ איר האט ליגן יענעמ’ס געלט\
חפצים? \\ שולדיג געבליבן א חוב פאר א פארמאכטע ביזנעס\מוסד?

איר ווייסט נישט וועמען צו באצאלן?!
קרן נקי כפיים איז די הלכה’דיגע לעזונג.

די עצה פון גדולי הפוסקים אויף פארגעסענע
חובות וואס דריקט אויפ’ן געוויסן

732.569.9740

NEKIKAPAYIM.ORG

זמנים

שיעורים

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

12:52

1:30

5:13

7:07

8:20

5:24

6:36

9:08

10:22

10:46

תורתך מס' מכות
שעשועי דף כו

שונה
הלכות

ס' תרכ"ד
סעי' ד

תהלים
יומי

קאפיטל
צ"ו

קרי״ש (מג״א) תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

יסודי מס' כתובות
התורה
לב.

ויואל עד אות כ'
ד"ה
משה ובאוה"ח הק'

תשרי קלאסיפיידס
בלומינגראוו :צו פארדינגען א שיינע גרויסע הויז אויף גאנץ יו''ט סוכות ,מיט א סוכה .רופט347.243.8773 :
צו פארדינגען א גרויס דירה אויף גארפיעלד מיט  +8בעטן ,נאך עוועילעבל פאר די ערשטע טעג סוכות845.637.1236 .
נוהגים חסידים ואנשי מעשה לומר ביום כיפור תפילה קודם התפילה מרבי ר' אלימלך זי''ע במתינות כל תיבה ותיבה
צו הערן דברות קודש בסעודת עיו"כ ווי אויך זמירות בסעודת מוציו"כ ממרן רביה"ק זי"ע ,קול דברות קודש 845.351.6566, 2>1>3
גליידיס איז אפן טעגליך פון  9:30 - 2:00פרייטאג פון  19 van buren 3:00 - 10:30אריינגאנג לינקע זייט
ווערט געזוכט א דירה אויף יו''ט סוכות און די ד''א ווידער געגנט .רופט845.783.0191 :
א שיינע גרויסע פריוואטע הויז מיט  7בעדרומס ( 18בעטן) אין וואדבורי דזשאנקשען געגנט ,צו פארדינגן אויף גאנץ סוכות און שמח״ת 646.598.4554

קלאסיפיידס

לידיעת הציבור :די ברייט באקאנטע  Teleground Hotlineפירמע אפפערט יעצט  Free conferences linesמיט א לאקאלע
נאמבער און פריוואטע פין ,געאייגענט פאר משפחות/חברים ,מיט די פארגעשריטענע פלעיבעק פיטשערס845.951.1000 .
געווארן פלאץ פאר געציילטע אינגעלייגט אין א כולל אחצ''ה אין די גלילות ק''י ,וואס לערנט יעצט יו''ד ח''ב845.293.2966 .
האט איר מעדיקעיד? לערנט אייער קינד מיט איינעם פריוואט? מיר קענען אייך צושטעלן בעז''ה די גאנצע פאנדינג845.641.2753 .

 5שעה קלאס אסרו חג סוכות  9:30אווענט  -רופט גאו דרייוו600.4444 :
זייט מקיים מצות שילוח הקן סגולה לפרנסה ,טרעפן גוטע שידוכים ,צו קויפן א נייע דירה917.923.0995 .
רופט שוין צו באקומען די מעגנעט לוח "לכל זמן" דעליווערט צו אייך אהיים845.203.5400 .
יאסל דער פלאמבער – פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן  -רופט347.831.6209 :
האט איר שוועריקייטן מ'זאל אייך פארשטיין צוליב נישט קלאר רעדן? רופט שוין די מומחה וואס וועט אייך אי"ה העלפן 845.325.5657
איך זוך צו קויפן א זיטאמיר מיט א סלאוויטע תהלים ,גרייט צו באצאלן אויפ'ן פלאץ רופט אין לאזט א מעסעדזש,845.379.4825 :
אדער שיקט אימעיל צו yb2632012@gmail.com :ווי אויך קויפן מיר אפ אנטיק ספרים ,חפצים ,אין כתבי ידות פון גדולי צדיקים.
א רעוואלוציע אין די וועלט פון טעקסט-מעסעדזשינג :אידיש ,היימיש און שנעלThecallpro.com | 888.604.2610 .
Kitchen and Furniture repair. Call: 845.678.3298
CASH your miles & points get your payment today, buying amex and united points. Call/Text PinPoints 845.219.1250 Email: info@pinpointmiles.com
Call/Text: 845.376.6388
מיר פאררעכטן די  lockאון די דרייער פון Andersen Windows
MilesFlipper: We pay top $ for all your CC points/miles C: 888.660.6304 T: 917.765.2690 MilesFlipper@Gmail.com
פרייליכע נייעס! איר קענט באשטעלן א פולע 'סעודת ברית' דעליווערט צו אייער טיר גענצליך בחנם רופט210.6664 Ext 3 :
 DIAפייבער ,פראנטיער  ,FIOSפראנטיער לענדליין -,SKYWIRE ,רופט845.492.9559 :
Club Exchange: We buy all your miles and CC points, Call / Text: 732.806.0205 email: amexmiles@gmail.com same day payment
מיר דעליווערן  3מאל א טאג פון ק"י צו מאנסי און צוריק 845.533.2332 - 3 Hour delivery guaranteed or money back
האט איר א קינד געבוירן מיט
 Cerebral Palsyאדער אנדערע
געבורט פראבלעמען? איר קענט
מעגליך פארדינען מיליאנען.

זענט איר געווארן
געשעדיגט פון א קאר
עקסידענט אדער א
דאקטאר/שפיטאל טעות.

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

א קאר ליעס?

מיר לייגן "טעבס"
פון פארנט און פון הינטן

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

רופט:

יעקב בראדי
718.564.6050

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422
Info@securedLTO.com

פארלענגערטע בין הזמנים שעות:

ביז  8:00ביינאכט

ACUTE CARE
פארברייטערט

בס"ד

פארברייטערטע

מיר האבן נארוואס
אויסגעברייטערט די
דעפארטמענט צו א ס"ה
פון  5באורד סערטיפייד-
עמערדזשענסי רום
דאקטוירים צו קענען
בע"ה נאכקומען דעם
גרויסן פארלאנג.

שטאב פון

דאקטוירים

פארלענגערטע

מאנטאג ביז דאנערשטאג
ביז

שעות 12:00 7:00

נאר מיט אן אפוינטמענט
איר קענט אריינרופן ,אנגעהויבן פון  4:00נאכמיטאג:

845.782.3242 Ext. 7

ביינאכט

וויכטיגע מעלדונג:
צוליב די קורצע צייט פון יוה"ק ביז סוכות
איז די לעצטע זמן פון באשטעלן טישן,
בענקלעך ,בעטן ,דעם פרייטאג 2:30

Wilhelm's
Sukkah Center

3 Lizensk Blvd

New
location

ר' איד:

סוכה ב ּרעטער פיט
נישט אין דיין מיניווען.
מיר האבן יעצט א  openingפאר א פול טיים דיספעטשער ,פון 8:00
ביז  ,6:00דארף האבן גוטע קאמיוניקעישען סקיללס און קענען בעיסיק
קאמפיוטער ,גאר שיין באצאלט .מיר שטעלן צו טרענירונג.

קאמיוניקאציע
334

ריקארדינג פון משנה תורה ביי רביה"ק
זי"ע
א יישר כח פאר די מודעה פון "קול דברות קודש" צו
הערן דב"ק והתעוררות פון ערב יו"כ און מוצאי יו"כ .מיר
האבן אבער געטראפן דארט אן אוצר נחמד ,די קריאת
"עשרת הדברות" און "שמע ישראל" און נאך ,בקול חוצב
להבות אש פון כ"ק רביה"ק זי"ע ,שמעו ותחי נפשכם.
ומכאן חיזוק פאר די וואס זענען מהדר צו הערן משנה
תורה ביי די גרויסע מנינים ,און נישט ביי די קלענערע
מנינים וואו מען ליינט מיט גרויס יאגעניש אן קיין שום
התעוררות און ווארימקייט וואס עס פארלאנגט זיך ביי
אזא הייליגן מעמד ווי קריאת משנה תורה בליל הושענה
רבה .בברכת גמח"ט פאר גאנץ כלל ישראל.

אפוואשן פארשימלטע סכך
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פרייזן ביי ENTERPRISE
אראפגעגאנגען
איך וויל לאזן וויסן פאר'ן ציבור אז די לאקאלע
 Enterpriseדא אין הערימאן ,אויב איינער האט געבוקט
א קאר-רענטל אויף חול המועד ,אפאר וואכן צוריק איז
געווען טייערע פרייזן אפילו ווען מען האט געבוקט אויף

845.662.3193

אפענע ליניע צווישן תושבי העיר
חוה"מ און יעצט זענען די פרייזן אראפגעגאנגען ממש
צו האלב .מען קען ביי זיי קענסלען א רענטל אומזיסט,
במילא קען מען קענסלען די רענטל און נאכדעם
צוריקקאלן און נאכאמאל בוקן פאר די ביליגערע פרייז.
337

אוצר הלכות בעניני אינטערנעט
אלס אל תמנע טוב מבעליו שפיר איך פאר א
פליכט צו מודיע זיין פאר בעלי בתים וואס באנוצן זיך
מיט די אינטערנעט אז עס איז יעצט ארויסגעקומען די
פאפולערע "מאמר התחזקות" אויף די ימים נוראים ,און
עס ענטהאלט אן "אוצר הלכות" וויאזוי זיך צו באנוצן
מיט אינטערנעט ע"פ הלכה ,עס איז זייער קלאר מיט
די פראקטישע מציאות ,וואס איז א געוואלדיגע תועלת
פאר'ן ציבור.

335

מיין סוכה האט אפגעשימלט במשך דעם יאר פון
רעגן ,אבער די בעמבאו סכך האב איך ב"ה געקענט גוט
אפוואשן פון די שימל ,אבער די קאליר און שווארצע
פינטעלעך דערפון קומט נישט ארויס .איך וואלט
געוואלט וויסן אויב איינער האט אן עצה וואס מען
קען טון ארויסצונעמען די קאליר וואס די שימל האט
איבערגעלאזט? יישר כחכם.

רופט:

טראגן ,אויפפיקן ,שלעפן ּברעטער ,לאזט עס פאר אונז.
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דאפלטע ישועה אין זכות פון א קבלה
טובה
ביטע אריינלייגן מיינע שורות אין קאמיוניקאציע
ווינקל .אין ליכט פין די אויפוואכונג זיך צו האלטן
שטארק בעניני טעכנאלאגיע ,וויל איך דא מפרסם זיין
א מעשה וואס איך האב געהאט וואס קען ארויס-ברענגן
חיזוק פאר אנדערע .איך האב געהאט צוויי קרובים
העכער די צוואנציג און ס'נישט געגאנגען קיין שידוכים
פאר זיי האב איך זיך מקבל געווען א קבלה פאר פערציג
טעג בעניני טעכנאלאגיע .דער עלטערער איז ב''ה
געווארן א חתן 'די פערציגסטער טאג פון די קבלה' -
אן קיין גוזמא .און דערנאך האב איך מוסיף געווען און
זיך מקבל געוועהן א שטערקערע קבלה און וואונדער
איבער וואונדער ,דער צווייטער איז אויך געווארן א חתן
בשעה טובה ומוצלחת .איך האב זיך מקבל געווען צו
מפרסם זיין די חסדים פונעם אייבערשטן.
שידוכים
סערוויסעס

Bekurov

Sponsored by:

בשורה טובה! מיר וועלן ערלעדיגן פאר אייך  15חדשים אויסגעצאלט רענט & יוטילעטיס
845.351.0445
Free Rent
גלאבאל& Utilities
 - Limited Funds - 347.292.9092מיר האבן ב''ה הונדערטער צופרידענע  approvedקאסטומערס

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

קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

2

שלישי בשבת  -י"ג מדות
דינסטאג האזינו | ח' תשרי תשפ"ב
s e p t e m b e r 1 4 ‘ 2 1

845.662.6122
ביילאגע
היום יום

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
Sponsored
by:

שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים

Bekurov

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 :

מו"ה לוי יצחק פעדער הי"ו  -וויליאמסבורג
הגה״צ אב״ד סוואליצעשע שליט״א
בן מו"ה שלמה – חתן מו"ה משה זילבערשטיין
פייוו-טאונס
אב"ד סוואליעווע שליט"א מאנסי
הרה"ג
אייזיק מעזעי הי"ו  -בארא פארק
יצחק
מו"ה
גרין
יוחנן
מו"ה
הי"ו
וומ"ס
(איליאוויטש)
הי"ו
גרין
יוחנן
מו"ה
מאנסיחתן מו"ה ראובן לעפקאוויטש
קאפל –
מו"ה יעקב
בן
)מענדלאוויטש(

•••
שידוכים • • • מו"ה שאול יחזקאל גראס הי"ו  -קרית יואל
אהרן נ"י
הגה״צ אדמו״ר מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א
אייזיק ליפא נ"י
בן מו"ה אלכסנדר – חתן מו"ה שמעון שלמה שאלאמאן
סיגעיט
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א ב"פ
אייזיק ליפא נ"י
פארק
מענדל הי"ו  -בארא
פליישמאן
הערשל
מו"ה
הי"ו
שווימער
שמעי׳ ב״ר
פנחס
מו"ה מו"ה
לייבושנ"י
מרדכי
וומ"ס
(פערלשטיין)
הי"ו
שווימער
מענדל
ב"ר
שמעי'
פנחס
נ"י
לייבושנ"י
הערמאן
יצחק זאב
בן מו"ה טובי' גדלי' – חתן מו"ה
וויליאמסבורג
)פערלשטיין(

מאנסימאנסי
(רובינפעלד)
מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש הי"ו
שליט"א -
הרב
יאקאבאוויטש הי"ו
מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי
חתן הרב משה גאביוף
אברהם –
בן הרב
מאנסי
)רובינפעלד(

משה יוסף גאלדפינגער

ישי

נ"י

שמעון נ"י
ישי נ"י

(קרויס) ק"י
פאלאטשעק
יוסף
מו"ה
פארק
הי"ובארא
הי"ו -
לעזער
מאיר
אלימלךמו"ה
פאלאטשעק הי"ו
יוסף
אלימלך
מו"ה
לעפקאוויטש
הערשל
מו"ה
חתן
–
שלמה
מו"ה
בן
)קרויס( קרית יואל

• • • חתונה • • •

מו"ה משה פריינד הי"ו  -וויליאמסבורג
מו"ה עזרא דייטש הי"ו  -מאנסי
איתמרנחום
הי"ו  -החתן חיים
שלמה
טובי'נ"ינ"י  -מו"ה יוסף
רובינשטיין
מו"ה
הי"ומארק
פייערשטייןצבי
בנציון – חתן מו"ה יודא
בן מו"ה
לייבלער
דודשלום מרדכי
אהרן מו"ה
יוסף – חתן
בן מו"ה

חתונות
שידוכים

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

הוריתביטע רופט דאווידאוויטש845.248.4755 :
געזוכט אכסני'ס פאר "שבת פרשת וארא" אין די געגנט פון אולם עקשטיין,
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
אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע אינפארמאציע איבער

מיר וועלן דא זיין
*  Back to Schoolקליידונג *
THECommerCial
MAN WITHProPerties
1:30
פון
From
an
owners
and
Bank’s
PersPeCtive
דינסטאג
וואלענע
קויפט *
געברויכן
"קרויס" 845-875-2103 -
מען ביי
אלע יו''טא הוט
היינט תנאים
THE TRUCK
Capital
דורך:
געברענגט
שידוכים ביז 7:30
* $24FM
- $22
- $20
ציצית

אין סעפייער זאל

MR. ROSENBERG

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
און געבן
שמשים גרייט פאר אייך
רעזיווערטדי
זענען
אידן! א גאנץ יאר
טייערע
Fmcapitalseminar@gmail.com
היינט:משה
קרן ויואל
פלעצער זענען באגרעניצט באולם
845.377.3638
ציבור,רופט:
זיך גענצליך אוועק פארן אדער
חודש תשרי .יעצט ערב יום
ובפרט אין
845-662-6122
רופט:
שמחה
אייער
מעלדן
צו
פלאץ!
איין
בעניפטען!
אסאך
וועט
וואס איר
פראגראם
היום יום שמחה! אלע א
אויףמזונות קוקן די שמשים שטארק ארויס איר
שמחות די
נעמט אפ
כיפור ווען איר
זאלט זיי אינזין האבן בסבר פנים וברוח נדיבה .א גמר חתימה טובה!
בעזהשי"ת

ברוך הבא בשם השם

הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"ו

האכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו

שלאגן296
בית השחיטה המהודרת זמנים פון כפרות Forest rd.
ערב יוה"כ
אשר כ"ק מרן אדמו"ר

שליט"א
השחיטה
מקרעטשניףבית
אין הויף פון

דינסטאג נאכט
ירושלים תובב"א
על ישראל הדרתו בעיה"ק

תתקיים
מסיבת קבלת פנים
טיקעטס
אי"ה היום בבית האכסניא
פארקויפן
וועט מען
בערב אי"ה
בשעה 9:00

לטובת
ביזקצר
לביקור
היום לעירנו
יגיע אי"ה
צופרי
7:00
ביינאכט
11:00
פון
פלאץ
אויפן
קהל יכולים
ליתר פרטים וקבלת
מוסדותיו בארה"ק על טהרת הקודש

כפרות-שלאגן
ביים
די שוחטים וועלן אי"ה זיין פון 4:30
347.464.6436
להתקשר:
וישהה בעירנו עד יום ה' בערב
עס וועט אי"ה זיין צוגעשטעלט טראנספערטאציע פון  5:00פארטאגס ביז  7:00צופרי
פונעם פארקינג לאט אויף
פונעם ביהמ"ד אבני צדק פונעם ביהמ"ד ברך משה
הגדול
ביהמ"ד
פארעסט רד .קעגנאיבער
ד.א .ווידער
בשכונת עצי תמרים
ניי היי יאר :עס וועט זיין צוגעשטעלט א פארגרעסערטע
יעדע האלבע שעה
יעדע  15מינוט
פלאטע פון באסעס ,מען וועט נישט דארפן ווארטן

ישיבה

מודעה חשובה

לקבל תופס הרשמה:

347-546-3954

אסטרובצא

לאור הצלחה מרובה בהזמן העעל"ט

ישיבה

אסטרובצא

מספר מצומצם של
בחורים חשובים שכבר למדו
בישיבה גדולה ב’ שנים או יותר

Ohel Torah

ורוצים להמשיך להתעלות בתורה ויר”ש במסגרת
נעלה ומרומם בסדר נעים ברוחניות ובגשמיות

Yeshiva

OSTROVTZA
P.O.Box 110304 - Brooklyn NY 11211
Tel: 718-635-2226 Fax: 347-823-1633

ostrovtzayeshiva@gmail.com

מקבלים אנו לזמן החורף הבעל”ט

להתקשר עם המנהלים:

347-598-2833
347-743-6783

הזמן האחרון להרשמה

עד כ''ה תשרי
ולמס’ Oct. 1

המקומות בישיבה ובדארמיטארי מוגבלים

הנהלת הישיבה

Email: OstrovtzaYeshiva@gmail.com

דערמאנונג
לאלו שקבלו ללמוד משניות לעילוי נשמת מורינו הגה''צ ר' משה מנחם בן ר' משה מנחם זצ''ל
דומ''ץ ור''מ סאטמאר מאנטריאל לסיימו עד יום השלושים ערב חג הסוכות
בס”ד ,יום

לפרטים אפשר להתקשר646.413.2142

נתקבל מאת

Date
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