קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

חמישי בשבת
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845.662.6122

בס"ד

hayoim@gmail.com
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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
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 • • •
אייזיק
ליפא נ"י
הערשל נ"י

יוסףאב״ד
מו"ה הגה״צ
סוואליצעשע שליט״א
וויליאמסבורג
חיים לאוב הי"ו -

פייוו-טאונס -חתן מו"ה משה טעלער
הערשל
בן מו"ה
שליט"א מאנסי
הרה"ג

אב"ד סוואליעווע

יוחנן גרין
יוחנן
מו"ה
פארק
הי"ו הי"ו  -בארא
שווארץ
נפתלי
(איליאוויטש) וומ"ס
הי"ו
גרין
מו"ה מו"ה
(מענדלאוויטש) מאנסי
בן מו"ה נחמי' -
מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש

הי"ו (רובינפעלד) מאנסי

מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו
(רובינפעלד) מאנסי

הבן
הולדת
שידוכים
חתונות
שידוכים

אייזיק ליפא
נ"י
לייבושנ"י
לייבוש
משה נ"י
ישי נ"י

מזידיטשוב-וויזניץ-שליט״א
אדמו״ר
וויליאמסבורג
אשר ענזיל שטערן הי"ו
הגה״צ מו"ה
סיגעיט
שבתי קאהן
חתן מו"ה
אלעזר אלימלך -
הרה"צ בן מו"ה
שליט"א ב"פ
מבורשטין
אדמו"ר

נ"י

הי"ו
שמעי׳ ב״ר
פנחס
מו"ה
וויליאמסבורג
טייטלבוים הי"ו -
יעקב
פנחסמאיר
מו"ה מו"ה
שווימערוומ"ס
(פערלשטיין)
מענדל הי"ו
שווימער
מענדל
שמעי' ב"ר
וויליאמסבורג
פילאפף
(פערלשטיין)שלום נחמן
בן מו"ה ברוך  -חתן מו"ה

ישי נ"י

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק

הי"ו (קרויס) ק"י

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

• • • חתונה • • •

מעלדט דא בחינם שידוכים ,הולדת

845.751.1144
איתמר -רופט:
מו"ה אהרן דוד רובינשטיין הי"ו  -החתןהבן והבת
מו"ה יוסף שלמה פייערשטיין הי"ו
טובי' נ"י -

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

מו"ה מאיר פישער הי"ו

חתן מו"ה נחמן יודא לאנדא הי"ו

בן מו"ה יודא לייב 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
(פערלשטיין) קרית יואל

מענדל נ"י

נישט פארגעסן
"בלייבן א איד"
אווענט
שידוכים ,הולדת
באולםבחינם
טיי מעלדט דא
נאכט
דוד
כינור
היינט הולדת הבת

שידוכים
יואל משולם הירש

845.751.1144
והבת  -רופט:
אין שטוב פון ר' הבן
 6:00ביז  12:00ביינאכט  4 -רוזין רד.
וויינבערג  -פון
משה

קומט פאר די

מו"ה
(דייטש) וויליאמסבורג

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

אברהם מענדל משה נ"י

הי"ו

פרישטאג
גענצליך פרייע
קומט
אלי' אקער
מאיר
אליפא הי"ו
ביימו"ה
פארברענגען בן
האלפערט הי"ו
מו"ה ישראל זאב
וומס"ב
פרדס צבי -
באולם

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

תנאים
שידוכים
וואכנאכט
שידוכים

געברענגט דורךFM Capital :

פון קרן ויואל משה  10:00צופרי
אליעזרזאל
הי"ו Decemberאין
אייזדארפער25
דינסטאג שמות
מו"ה דן ישעי׳
אליקים נ"י
שבתי
ארי' הי"ו
האבערמאן הי"ו בן מו"ה פנחס
שרגא
יחזקאל
מו"ה
בארא פארק
(גרינבוים)

הגה״צ אברהם ישעי׳ אלישיב הי"ו
הי"ו
לאנדא
חתן מו"ה אברהם שלום
יואל
(קאניעווסקי) קרית

Fmcapitalseminar@gmail.com
היינט:
רעזיווערט
פלעצער זענען באגרעניצט
בביהמ''ד הגדול
באשת
ברי''ממשה
חיל -ויואל
קרן
יתקיים 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

היום יום שמחה! אלע שמחות אויף איין פלאץ! צו מעלדן אייער שמחה רופט845.751.1144 :
בעזהשי"ת

ברוך הבא בשם השם

האכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

ביים ציון הק'
תהילים
הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו
ישועות
פונעם פועל rd.
296 Forestקוויטלעך
יחזקאל'ע
הרה"ק רבי
מסיבת קבלת פנים תתקיים
ליכט
אי"ה היום בבית האכסניא

וואס וועט
אייער
אדמו"ר
פערזענליכער אשר
אייך
מרןפאר
כ"קזיין
מתפלל
שליט"א
בעיה"ק גוט
מקרעטשניףא
פאר
ירושלים תובב"א מערץ זי"ע ובנו הרה"ק
רופט:
שליח!!על ישראל הדרתו
זי"ע 9:00בערב אי"ה
בשעה
געבענטשט
יארקצר לטובת רבי חיים
347.831.4521
יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור
הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"ו

בס"ד

מוסדותיו בארה"ק על טהרת הקודש
וישהה בעירנו עד יום ה' בערב

ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
להתקשר347.464.6436 :

פרייליכע מעלדונג פאר אונזערע צופרידענע קאסטומערס:

פון היינט אין ווייטער וועלן מיר צושטעלן

Same day Free Delivery
קיין קרית יואל

ווערט היינט פון אונזערע הונדערטע צופרידענע קאסטומער,
און הייבט אן א נייע פרינטינג ערפארונג ווי קיינמאל בעפאר!
ontimeprinting.net

Sales@ontimeprinting.net

718.247.8777

תכלה שנה ו...

די פארגאנגענע יאהר האט מען נישט געקענט צוגיין צו אלע ימים טובים בשלימות.

תחל שנה וברכותיה!...

לאמיר צוגיין צום הייליגן יום טוב ראש השנה מיט א געשמאק.
קומטס קיין דורן איינקויפן ספרי קודש ,שיינע נייע מחזורים ,ליין מאטריאל ,פאר
אייך און פאר אייערע קינדער.
א כתיבה וחתימה טובה

Complete
Mailing
service

זמנים

שיעורים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

5:28

6:40

9:09

10:22

10:46

תהלים
יומי

קאפיטל
ק"ו

יסודי
התורה

קרי״ש (מג״א) תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

יבמות
דף מב.

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

12:51

1:28

5:09

7:02

8:14

ויואל
משה

עד אות ה'

תורתך בבא בתרא
שעשועי דף צ"ז

שונה סימן תכ“ד
הלכות סעיף ס"א

תשרי קלאסיפיידס

צו פארדינגען א ברכת כהנים זיץ אין ביהמ''ד הגדול '12טע רייע פאר ר''ה און יום הקדוש .רופט845.662.1786 :
ביהמ''ד טאהש :די קוואל מקוה וועט זיין ווארעם ערב ר''ה און ערב יו''כ .ערב שבת שובה וועט עס זיין קאלט
צו פארדינגען א  2בעדרום דירה אויף ראש השנה ,ישראל זופניק געגנט .רופט845.604.1724 :
ווערט געזוכט א ארבעטער צו מאכן דעליוועריס פאר די סעזאן ,דארף האבן א מיני ווען .רופט 845.204.8994 :ל.מ

צו פארדינגען  2זיצן פאר די ימים נוראים אין ביהמ''ד הגדול (נישט אין די נייע חלקים) .רופט347.512.1585 :

סוכה בויער :מיר נעמען אן צו בויען אייער סוכה פאר זייער צוגענגליכע פרייזן .רופט/טעקסט 845.492.7429
מיר נעמען אן צו בויען אייער סוכה ,גוטע פרייזן ,רופט ווילאנג מיר זענען נאך עוועילעבל845.537.5842 .
חפצי קודש :מחזור לראש השנה ויום כיפור ,טלית קטן ,ווייסע וועסטל של רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע למכירה כל הקודם זכה 646.739.6026

די סוכה בויער :מיר נעמען אהן צו בויען אייער סוכה פאר  flat price $200ביטע רופט845.662.3023 :
א קלאסיפייד אין "היום יום" ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן! רופט845.751.1144 :

ס’איז נאכנישט צו שפעט...
פאר אלע אייערע הילף מיט unemployment
רופט דעם עקספערט 845 376 7509

קלאסיפיידס

To give away l'shem mitzvah a 3 door master bedroom Armoire Call 845.213.0066
ווערט געזוכט א פריוואטע הויז מיט א שטח ארום פאר א קלענערע ישיבה .רופט347.831.6196 :
יעצט איז די צייט צו איבערקוקן די סטים צו מאכן זיכער אז עס ארבעט פאר די ווינטער
פאר סיי וועלכע פראבלעם רופט יודא הערש פיש 845.200.8383
ספאנסערט פיש פלייש און וויין פאר  500משפחות חודש תשרי בעיה"ק צפת רופט להחיות 718.682.2005
מיר נעמען אן צו פאררעכטן גארטלעך ,זייער פראפעסיאנאל ,ווארט נישט אויף די לעצטע מינוט .רופט845.248.8581 :

מיר דעליווערן  3מאל א טאג פון ק"י צו מאנסי און צוריק 845.533.2332 - 3 Hour delivery guaranteed or money back

היימישע ספעשעליסט וואס ספעציעלעזירט זיך אין שטאלפערן איז יעצט דא ק"י צופרידענהייט גערענטיערט845.325.5657 .
שלמה ניימאן Experienced plumber for your boiler, hot water tank, sinks, and toilets. Anco plumbing 845.782.2009

Reflexology for men ~ Boost your health with a amazing foot massage. Call 845.662.7780
 5שעה קלאס היינט 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
א פראפעשענאל פלאמבער נעמט אן אלע פלאמבינג דזשאבס ,ביליגסטע פרייז גאראנטירט .ישעי' יודא בערקאוויטש 845.222.6350
Stock Options Signals!! Private stock option trading alert text group call 24Hr 732.554.2020 To Join Group
האט איר באקומען א  ??Collection letterאיר קענט פארדינען  - $1,000רופט718.287.1515 :
 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

עקספיריענסד ארענטליכע הענדימאן .יענקי וויזעל .רופט845.682.8599 :
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 – סאפיסטיקירט און פראפעסיאנאל :פילצאליגע אפציעס און פיטשערס גרייט צום באנוץ
פאר משפחות ,געשעפטן און גרופעס 888.604.2610 | Thecallpro.com -
א טעגליכע בליק אינעם "היום יום" וועט אייך אינפארמירן מיט אלע וויכטיגע אפדעיטס\שמחות וואס איז אייך נוגע

בס“ד

געבט צו
עסן פאר

ווער וויל נישט
זיין "דאס יאר" ביים
ציון הק' אין אומאן אין
די הייליגע מינוטן ערב
ראש השנה ביי
אמירת "תיקון
הכללי"?

30
 0ו0נגעריגע
ה
נפשות
אוקריינא
אין

$36

רופט שוין:

718.475.1480

א נאמען!

אדער שיקט אריין אייער קוויטל צו

א "פדיון נפש"
פאר נאך $36

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

Mention
this ad and
get $10 off
on your
Shabbos rob.

איר
וועט
יא זיין!

kvitel@feedingukraine.org

ַתּ

צמאיך

Feeding Ukraine

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

יע
ִבּ ַ

• די אידישע קאך אין אוקריינא •

רופט:

יעקב בראדי

718.564.6050

Atty. ad

To serve you better we extended
night hours until 9:00pm
Come join a leisure shopping experience

5 Lipa Freidman (right behind the shopping center) 845.782.5842

אלעס אין די לעצטע מינוט?
דו קענסט זיין צייטליך!
מיט בשעה וועט איר בעז"ה אויפשטיין צו די צייט וואס איר ווילט.

איבערצייגט
אייך אליין:

929-312-4800

"היום יום" ווערט געזעהן 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)

KAYNUS S'CHACH

BLOWOUT

SALE
WE WILL BE IN MONROE AT:

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

פון זונטאג א’ סליחות
FOR DELIVERY CALL: 8457813382
Leather Look Vinyl

ענדליך

לכבוד סוכות

LUXURY BAMBOO MAT

SUKKAH

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

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

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

Magic

TRAVEL SUKKAH

$225

$180

Adjustable to 15 Sizes

Adjustable to 10 Sizes

צו באדעקן די ווענט פון סוכה!

שיין • שטארק • פראקטיש • ביליג
 25געציל בערגער  • #112רופט קויפמאן
845.782.3052 • 845.662.8401

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

$5 A Yard
54" wide

שוין דא צובאקומען! ''געקניפטע'' ''סאטמאר'ע טלית קטן'ס"
די טלית קטן'ס זענען געקניפט מיט די פעדימער פון די פאלגענדע פירמעס

'ציצית המהודרים'' ,גרינוואלד'ס ציצית'' ,כהנ'ס ציצית'' ,סאטמאר ציצית'
טווי לשמה • ניפוץ לשמה • חוטים עבים • חוטים דקים
צו באקומען ביי די שמשים שטיבלאך אדער רופט845.492.4903 :

Campaign by: JD Media | 646.647.6664

און אייער ספעציעלע
זאגן תיקון
שליח אין אומאן וועט
ספעציעל פאר אייך הכללי

לע
צ
ט
עג
ע
ל
עג
ע
נ
הייט!

ארבעט געלעגנהייטן

845.232.0771 personality  און גוטעManaging Skills  אינגערמאן מיטMulti Tasked experienced א לאקאל ביזנעס זוכט א

845.656.6330  גוט באצאלט, מיר זוכן פול טיים דרייווערס:Ride & save
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
Monroe NY - Looking to hire a Female with Experience in Amazon private label
Send resume
Amazon
Skills Required: Problem Solver, Motivated, Organized, Creative, Efficiency in Email
Private Label response, Knowledge in Excel ,Private Label experience A MUST ,This is a full time to jobofkj@
Assistance
gmail.com
position ,Female Only, Great pay

"עקספערט- פונעם בארימטן "היום יום וועטער,"פארפאסט נישט דעם וועכנטליכן "וועטער אנאליז" און טעגליכן "וועטער באריכט

Janitorial
Manager:

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

Send resume to
job@ygzm.edu
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

ACUTE FAMILY CARE

FROM

TO

4:00  צופרי ביז10:30 ערב ראש השנה וועלן מיר זיין אפן פון
נאכמיטאג מיט א גרויסע אויסוואל פון אלע ערליי יו"ט מאכלים
. ווען ביורען25 אין אונזער לאקאציע אויף
נתנדב לע"נ
'ר' דוב בן ר
יהושע הלוי
ווערצבערגער
ע"ה

:רופט

845.595.4600

:צו באקומען אויף אימעל שיקט

info@Halucha.org

יעצט
לערנט מען
פאר הלכות
ימים נוראים

מעלדונג פון
קויפמאן'ס
!טעיק אוט

 מינוט10 הערליכע טעגליכע
שיעור אין קיצור שולחן ערוך

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

 און, מיר לערנען אויס וויאזוי מ'מאכט וויין, און אויך פון קאלאפארניע,מיר פארקויפן וויין טרויבן סיי קאנקארד
, איר וועט שטארק הנאה האבן, מאכן וויין איז אסאך גרינגער ווי איר מיינט.מיר פארקויפן אלע סארט וויין כלים
917.584.5672 ווי אויך האבן מיר א כשר לפסח פלאץ ווי איר קענט דארט מאכן אייער וויין אגאנץ יאהר רופט

. העיס קט8 ~ ביהמ''ד היכל הקודש ברסלב

1:00 ברית''מ''דליל שישי
זמן אמירת סליחות ''זכור
זמני תפלה לר''ה יתפרסמו בכותלי הביה
...קומט מען צו
6 Anipoli Dr. | 845.783.1444

Walk-in Hours: Sun to Thur 9:00–6:30 |  ליל שישי8:00–10:00 | Friday 9:00–3:00

יום טוב

בס''ד

פאר

.ביי דרייו גודס... זאקן וועש. קאפל ציצית.העמעדער הויזן

האב מער ווי דו ווייזט.
רעד ווייניגער ווי דו ווייסט.

אינספיראציע
דירות צו פארקויפן

א זייער שיינע  6.5רומיגע דירה  6קערעסטיער  005צו פארקויפן רעדי אריינצומופן 845.537.0643
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

דירות צו פארדינגען

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

ווערט געזוכט צו דינגען א גרויסע פורנישד דירה פון ר"ח חשון ביז פסח ,רופט 845.648.3313
צו פארדינגען א  ½ 4רום דירה אויף לעמבערג .גרייט צו מופן .רופט3# 845.781.2410 HFA realty :
6 room up & down on Acres to rent. 845.537.0633 or email awesomerealty1@gmail.com

Luxurious offices in The Professional Square
Few units left, Please call for details

OFFICES #3

845.208.2870

Marc Coppola Realty

845-564-4440
845-542-4028 Cell

MK Realty - 845.782.0205 x3
Rentals@mkrealtyusa.com

FOR RENT #2

FOR SALE #1

• Beirach moshe
Strelisk investment Bakertown - 4 room
Meron dr. • Sasev ct.
4-5 room
Prag - 4 room
• Store space on
Sanz-6 room
Mordche Scher
Newburgh/T-Retail/
 New WindsorNewburghWHSE Middletown WHSE
WHSE Route 84
 WHSE/Office – 210 Route 9W and 17K – Route 84 and 17and 52
Wembly
13,000 SF - 18 foot
40,000 sf and
– 4,200 SF with
Drive near UPS. 6,000
ceiling 3 loading
13,000 SF – 20 foot
loading dock – large
SF - 23 Foot ceiling
docks
ceiling
glass
with loading dock
one ups high dick,
multiple loading
showroom – High
and large ground
small office. $8.
docks to each
traffic location.
level
Per sf
space.
$4,850 / month.
door. 4 private offices.
triple net.
$7.500 per SF.

בשורה טובה! די פאנעל צענטער פון מאנסי קומט ארויס קיין קרית יואל מארגן דאנערשטאג.
פענעלס פאר בלויז  31.99רופט היינט צו באשטעלן 845.328.0966
קאהן'ס סחורה
15 Fillmore Ct.

פרישט אויף אייער סוכה לויט אייער געשמאק מיט
אונזערע פראכטפולע סחורות וועלכע וועט געבן א
הערליכע מאיעסטעטישע יו''ט'דיגע אויסזעהן.

()Back of Building
845.783.6982 - 845.662.7671
845.662.1447

יעדן טאג פון  4:30pm - 1:00pmביינאכט פון 8:30pm - 7:30pm

פרישע שיפמענט אנגעקומען מיט די שענסטע היטן אויף די מארקעט
מיט א רייכע אויסוואל ,און א גאראנטירטע גוטע פיט בעז''ה.

פאר הוט סטאר  15 -ישראל זופניק 845.782.4643 -

שעות:
זונטאג :פון  2:00ביז 9:00
מאנטאג – דאנערשטאג:
פון  2:00ביז 8:30
פרייטאג :פון  11:30ביז 2:00

הנהלת בית המדרש

בכבוד רב

בברכות כתיבה וחתימה טובה

יכולים לצלצל מוה"ר יחיאל פעקטע הי"ו (1845) 537- 5726

וגם בעזרת נשים

גבאי דבית מדרשנו יסדרו הזיצן עצהיו"ט

בן כ"ק הגה"צ אבד"ק סאטמאר מאנטריאל שליט"א

מוה"ר אברהם יודא ענגלענדער הי"ו

מוסף
הגה"צ אב"ד דקהלתינו שליט"א

יום א'
הרה"ג רבי יואל מייזליש שליט"א
שחרית
ביום ב'

בעלי תפילה לימים נוראים הבעל"ט הם כדלהלן

לשמוע אל הרינה ואל התפילה

בעזהשי"ת

1 Strelisk Ct #103

בראשות האבד"ק הגה"צ מורינו הרב קלמן הלברשטאם שליט"א

בנשיאות כ"ק האדמורי"ם שליט"א

צאנז

טעגליכע
שידוכים
וועטער

באריכט

דאנערשטאג

76°

52°

דאנערשטאג האזינו א'

פרייטאג

61°

בייטאג :מערסטנס פארוואלקנט .העכסטע
טעמפעראטור ארום  76דעגרי.

בייטאג :מערסטנס פארוואלקנט .קליינע שאנס
פאר לייכטע רעגן .העכסטע טעמפעראטור
ארום  61דעגרי.
ביינאכט :טיילווייז פארוואלקנט .קיל.
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  40דעגרי.

ביינאכט :מערסטנס פארוואלקנט .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  52דעגרי.

די העכסטע
שענסטע
פרישסטע

הידור מצוה...
מג"א סי' תרע"ב סק"ב ,רבינו מנוח על הרמב"ם
הלכות לולב ז' ,מנורת המאור ,ועוד

פאר פריוואטע
אפוינטמענטס רופט

845-554-5285

)13 Dinev Road. (Basement

ווי אויך האבן מיר די שענסטע מאראקא הדסים ,איבערגעקוקט יעדע ריטל באזונדער בהשגחת התאחדות הרבנים

בר מצוה סייז ציצית

לולבים

לולב ארוך הוא

t
os ar
M pul
Po

40°

w es
No Stor

האט א שיעור אבער איז נישט צי לאנג
שיעור לכתחילה למחויב בציצית  -אמה מלפניו ואמה מלאחריו

מיר שיקן צו אייך אהיים  -באשטעלט אייער ציצית ארדער
Free Shipping Over $35

caii: 718-871-2224 fax: 7184350910 Email: tiferestalisiem@gmail.com

In
5914 New Utrecht Ave
718 871 2224
tiferestalisim@gmail.com

צו מ'גייט אויך קענען די יאר הנאה האבן פון די
געוואלדיגע "הרחבות הדעת" ביים איינקויפען די ד' מינים?

• לשאלות הרבים •

ווילן מיר מודעה זיין אז מיר האבן היי יאר נאכאמאל ארויסגענומען די זעלבע לאקאל צו קענען איינקויפען די ד' מינים
מיט געוואלדיגע הרחבות הדעת ,ווי אויך וועלן מיר האבן א ספיצעלע הנחה פאר בני תורה און מערערע סעט'ס
אונזער
לאקאציע איז:

 17גארפילד רד#202 .

(העכער גארפילד
עקספרעס)

יושע דוד טייטלבוים 845.248.6552
אברהם שלום הכהן שווארץ 845.537.0767

שיקט ארויס אייער מעלדונג שנעל און גרינג
מעלדונגען | שמחות | יארצייטן | טיי אווענטן | מסיבות | משפחה פארזאמלונגען | א.א.וו.
OFFICE: 845.378.1500

The

EMAIL: Support@TheCallPro.com

CALL:

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

718.954.1927

Do You need help in filling
?for unemployment benefit

געשמאקע קריספי
בארכעס,
חלות און ַ
לכבוד שבת קודש!

קומט אריין פאר
אלע אייערע
שבת געברויבן.

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

א קאר ליעס?

Securedleasetakeover@gmail.com
בעזהשי"ת

CARLINE
CAR-LINE
24

ספעציעלע פארלענגערטע שעות :היינט נאכט ביז 10:00

24 HOURS

בעזהשי"ת

בעסטע מתנה לכבוד יום טוב!

CAR-LINE 24

Hat Gift2CARLINE
• ווייסע טיכל • שירצל • אדער
4certificate
HOURS
היימישע קאר סערוויס

היימישע קאר סערוויס

היימישע קאר סערוויס
ספרינטערס לאקעל און לאנג דיסטענס
בלומינגבערג
קרית יואל

845.444.1211

Hat Salon • New
Center
Businessדיסטענס
ספרינטערס לאקעל און לאנג

היימישע קאר סערוויס
קרית יואל

בעזהשי"ת

CARLINE
CAR-LINE
24
24 HOURS

היימישע קאר סערוויס

היימישע קאר סערוויס
ספרינטערס לאקעל און לאנג דיסטענס
בלומינגבערג
קרית יואל

845.444.1211

845.444.1898

נאר היימישע דרייווערס
לאקאל און לאנג דיסטענס

845.444.1211

2 Rimenev Ct. | 845.783.0919

Orders@MonroeBakery.com

בלומינגבערג

845.444.1898

נאר היימישע דרייווערס
לאקאל און לאנג דיסטענס
ווי אויך ספרינטערס

מיר זענען אפען  24שעה  -שנעל און גרינג

845.444.1898

נאר היימישע דרייווערס
לאקאל און לאנג דיסטענס
ווי אויך ספרינטערס

מיר זענען אפען  24שעה  -שנעל און גרינג

845.444.1211

