קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

רביעי בשבת
מיטוואך חיי שרה | כ"ב חשון תש"פ
n o v e m b e r 2 0 ‘ 1 9

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
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 • • •
ליפאנ"ינ"י
אייזיק אלי'
אהרן

סוואליצעשע
שליט״אהי"ו
שטראה
אב״דב"ר משה מאיר
הגה״צשרגא
מו"ה
פייוו-טאונס
הרה"גקרית
(רייך)
יואלסוואליעווע
אב"ד

שליט"א מאנסי

גרין
מו"ה יוחנן
הי"ו
טויבער הי"ו
(איליאוויטש)צבי
עמרם ב"ר יצחק
אליעזר
מו"ה
וומ"ס
גרין הי"ו
יוחנן
מו"ה
(מענדלאוויטש) מאנסי
וויליאמסבורג/מאנסי
(קאהן)
מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש

הי"ו (רובינפעלד) מאנסי

אייזיק ליפא
לייבוש
נתןנ"י
לייבוש
נ"ינ"י
יושע
ישי נ"י

שליט״א
מזידיטשוב-וויזניץ
אדמו״ר
הי"ו
איצקאוויטש
יוסף ב"ר ישראל
הגה״צחיים
מו"ה
סיגעיט
יואל
(ענגלענדער)
קרית ב"פ
שליט"א
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין

נ"י

הי"ו
שווימער
אהרןב״ר
שמעי׳
פנחס
מו"ה
הי"ו
עקיבא
יוסף
מו"המו"ה
גאלדבערגערוומ"ס
מענדל הי"ו (פערלשטיין)
שווימער
ב"רמענדל
דודב"ר
שמעי'
פנחס
(פערלשטיין) וויליאמסבורג
וויליאמסבורג
(ריינער)

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק

יאקאבאוויטש הי"ו
בהרבב"ר
יואל
יחזקאל
מו"ה
מרדכי פיקסלער שליט"א
יעקב צבי
שלמה
הרה"ג חיים
ישכרישי נ"י
בעריש נ"י
(אייכנשטיין) מאנסי
(רובינפעלד)
אוסטראליע
• • • חתונה • • •

הי"ו (קרויס) ק"י

פאלאטשעק הי"ו
מו"ה
שליט"א
יוסףיודא וועבער
אלימלך בהרב
הרה"ג אהרן
קרית יואל
פארק
(קרויס)בארא
ר"מ בישיבת סאטמאר (דייטש)

פריש הי"ו
שלמה ב"ר חיים מרדכי
טובי' נ"י  -מו"ה יוסףמו"ה דוד
דודזלמן אקער
אהרןשלמה
מאיר ב"ר
פייערשטיין הי"ו
הי"ו הי"ו  -החתן איתמר
רובינשטיין
מו"המו"ה
יעקב נ"י
(שווארטץ) בני ברק
(גרין) בני ברק
א הוט קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -

חתונות
שידוכים
געזוכט אכסני'ס פאר "שבת פרשת וארא" אין די געגנט פון אולם עקשטיין ,ביטע רופט דאווידאוויטש845.248.4755 :
הבן
הולדת
פסח שמעון גאלד
אייכנשטיין
חיים צדוק
שידוכים
מענדל
באולם כינור דוד

מו"ה

הי"ו

מו"ה

נ"י

הי"ו
(פערלשטיין) קרית יואל

אווענטדוד "בלייבן א איד"
טיי
באולם כינור

פארגעסן
נישט
(בוקסבוים) מאנסי

היינט נאכט

ביינאכט  4 -רוזין
ישראלפון
וויינבערג -
משה
אין
רד.הי"ו
טייטלבוים
12:00מו"ה מענדל
הי"ו 6:00ביז חתן
אברהם
ר'מו"ה
שטוב פון בן
הערשקאוויטש הי"ו
קומטיודא
מו"ה משה
פאר די
מו"ה אליעזר ברוך שטיינפעלד הי"ו
מו"ה יואל משולם הירש הי"ו
אברהם מענדל משה נ"י
(גאלדבערגער) קרית יואל
(דייטש) וויליאמסבורג

שידוכים
גראסבארד
זלמן לייבתנאים
שידוכים

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

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 -

מו"ה

בן מו"ה אברהם חיים הי"ו

הי"ו

געברענגט דורךFM Capital :

חתן מו"ה אהרן נחום קרויס הי"ו

845.751.1144
רופט:
שמחה
קרןאייער
מעלדן
צו
פלאץ!
שמחות אויף איין
שמחה! אלע
היוםדןיום
 10:00צופרי
משה
ויואל
פון
זאל
 Decemberאין
אייזדארפער25
שמות
דינסטאג
ישעי׳
מו"ה
הי"ו
אליעזר שבתי נ"י

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

Fmcapitalseminar@gmail.com
רעזיווערט
באגרעניצט
פלעצער
rainAmaze
שבת'דיגע חן! 845.248.6567
באולםאון
היימישע טעם
זענעןמיט א
בילקעלעך
גלוטען-פרי
היינט:משה
אויואל
קרן
אדער רופט845.377.3638 :
845-662-6122
אסאך אייער
מעלדן
פלאץ! צו
אויף איין
שמחות
היום יום
בעניפטען!
וועט
איר
וואס
פראגראם
אלע א
רופט:בארימטע
שמחהא גאר
פראבלעמען?
Snoring
פראבלעמען?
שלאפן
שמחה!פון
ליידט איר
(גרינבוים) בארא פארק

!Gluten free grain Amazing taste

בעזהשי"תר .זעלענקא'ס אפיס יעדע פרייטאג ,אנגעהויבן פון די וואך.
ספעציאליסט וועט זיין ביי ד
רופט:
פאר אפוינטמענטס
All
insurance
accepted
845.782.0000
הרה"ח
בבית ידידנו הרבני הנגיד
האכסניא
ברוך הבא בשם השם
הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו

הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"ו

מרןגעפונט
שערער
שמעון דער
אדמו"ר
אשר כ"ק
נאכט
מיטוואך
יעדן
זיך דא א
שליט"א
מקרעטשניף
נייע
אונזער
פון  8אזייגער אין
הערליכע לאקעישאן אונטער
מאנרא בעקעריי

Perms are
our specialty.
Privateמסיבת קבלת פנים תתקיים
appointments
אי"ה היום בבית האכסניא
על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"א available any
 night.בשעה  9:00בערב אי"ה
יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת
845.641.5062 320 Rt. 208
ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
מוסדותיו בארה"ק על טהרת הקודש
להתקשר347.464.6436 :
296 Forest rd.

וישהה בעירנו עד יום ה' בערב
סיי ווי צאלן פאר א אינגערמאן זאל צולערנען
איך גיי דאך
מיט מיין יונגל  /בחור ...זאל עס שוין זיין דער פאסיגער!

פאר א צוגעפאסטע אינגערמאן צו אייער :געשמאק  /טאַ ש,
און צו אייער זונ'ס :לימודים  /זמנים  /תכונת הנפש  /געגענט
משניות | גמ"ר בקיאות | גמרא תוס' בעיון | הלכות שבת | יורה דעה ח"א | שאר לימודים

גוט
רופט ללמוד וללמד :די צו האבן אין
Contacts

845.219.1444
אברהם לייב לאנדא

Extended Hours on Wednesdays
Open until 9pm

100%

INTRODUCING
FOR THE FIRST TIME

SILK
בארא פארק

וויליאמסבורג

מאנסי

קרית יואל

1411 39th St.
718.435.4750

178 Wallabout St.
718.330.1700

16 Melnick Drive
845.678.8624

7 Van Buren Drive
845.774.4100

א שמייכל איז א קרומע ליפן וואס
קען אויסגראדן אזויפיל זאכן.

אינספיראציע

זוכסטו א  ?JOBמאך  ,CDLביז דערווייל וועסטו
באצאלן דיין בילס! (עס קען דיר צוניץ קומען
אפילו נאך די טרעפסט א .)JOB

א

מנין מנחה אין CHESTER
געגנט אויפ'ן 17M

א מינוט פון נייטרא ישיבה.

קלאס הייבט זיך היינט אן! רופט שוין
 EMHדרייווינג קלאסן 24 -שעה זיך
איינצושרייבן 877.236.4235 :עקס 333
אדער 845.371.4235:

 2אזייגער שארף ,מאנטאג ביז
דאנערשטאג .אדרעס איז
3 Brookside ave. chester NY

אכטונג קעיטערס שמשים מוסדות וכדו',

רופט דעם עקספיריענס קעכער/קעיטערער:

מאכלים ,ווי צב''ש קוגל ,קושקע ,פיש ,זופן ,וכדו'

צופרידענהייט גאראנטירט  -בהשגחת ועד הכשרות קרית יואל

דארפט איר א גרעסערע צאל געקאכטע אברהם יעקב ניימאן 845.238.4222 -
FOR SALE

)3 Room: Teverya. 4 Room: Yoel Klein. 5 Room: Lemberg (basement for 275
Radomsk, Eahel, Satmar. 6 Room: Garfield Vineyard Satmar chevron Lizensk.
7 Room: Quickway, Eahel, Mordche Scher, Mountain rd, Across, Karlin, Lizensk.
8 Room: Mordche Scher, Prag. (plus walk-in rental) D. A. Weider Blvd, Diniv, Prag,
Lizensk. 9 Room: Fillmore, Lizensk. 12 room huge upgraded apartment van Buren.

שלומי פריעדמאן

845.208.2870

Many rentals available, call our office for details.

Office@MarketRealtyny.com

~ די בעסטע דיעל ~

פאר א נייע  4Gכשר'ע סעלפאון

ווען איר קויפט היינט אייער נייע כשר'ע סעלפאון ביי ''Connekt

וועט איר אויך קענען געניסן פון די

UNLIMITED P2P PLAN
פאר בלויז$19.99 :

ווי אויך וועט איר באקומען א  BRAND NEWאפראווד לינק 4G

קייסערע פאון  -חצי בחנם
רופט866.444.5404 :

דהילולא
יומא
שידוכים

יום :כ"ב חשון

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

הרה"ק רבי יששכר דוב ב"ר יהושע זי"ע

מ'בעלזא

נולד :תרי"ד
אביו :רבי יהושע רוקח מבעלזא

זכותו יגן עלינו

בניו :מזו"ר )1 :רבי אהרן מבעלזא; )2
רבי יהושע מיערסלוב;  )3רבי מרדכי
מבולגרייא;  )4רבי שלום מאפטא

אמו :רבקה מרים בת רבי שמואל
בנותיו\חתניו :מזו"ר )1 :חנה
אשכנזי ,חתן רבי יצחק מאיר מזינקוב ,רחל אשת רבי פנחס טווערסקי
בן האוהב ישראל מאפטא
מאוסטילא; מזו"ש )2 :שבע אשת
רבי יצחק נחום טווערסקי מראוה-
זוגתו\חותנו :בזו"ר :בתיה רוחמה בת רוסקע;  )3העניא בזו"ר אשת רבי
רבי ישעי' משולם זושא טווערסקי
ברוך מסערעט ,בזו"ש אשת רבי
מטשערנאביל; בזו"ש :חיה דבורה בת נפתלי פערלוב;  )4שרה אשת רבי
רבי אברהם שמואל הלוי פיטשעניק יוחנן טווערסקי מהארביטשוב; )5
מברעזנא חתן רבי מרדכי מזוועהיל יענטא אשת רבי יוחנן טווערסקי בן

רבי נחום משה אב"ד קאוולי
רבותיו :בנגלה :בעל צלותא דאברהם;
בעל ארבעה טורי אבן; בעל גאון צבי
– בחסידות :המגיד מזלאטשוב; בעל
יושר דברי אמת; בעל תפארת עוזיאל
על כסא מלכותו :בעלזא
תורתו :לקוטי אמרים מהרי"ד
נסתלק לגנזי מרומים :תרפ"ז
מנוחת כבודו :בעלזא

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

מיטוואך

מיטוואך פרשת חיי שרה

דאנערשטאג

בייטאג :מערסטנס זוניג .העכסטע טעמפעראטור
ארום  49דעגרי .ביינאכט :מערסטנס פארוואלקנט.
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  38דעגרי.

בייטאג :טיילווייז זוניג .העכסטע טעמפעראטור
ארום  44דעגרי .ביינאכט :טיילווייז קלאר.
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  30דעגרי.

דירות צו פארקויפן
צו פארקויפן זייער שיינע  ,8 ,7 ,6 ,5רומיגע דירות אויף קערעסטיר קט .רופטBrokers Welcome - 845.537.0643 :

צו פארקויפן א שיינע גרויסע  9רום דירה אויף פראג 2600 ,סק .פוס  -ביטע רופט917.592.4369 :

דירות צו פארדינגען

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

צו פארדינגען א  4רום דירה אויף זענטא (קען זיין פורנישט) גאר גיטע פרייז ,רופט845.395.6364 :
א  5רום טאפ פלאר דירה אויף פראג מיט טרעפ צו בוידעם  -ביטע רופט862.234.9983 :
בלומינגראוו :א שיינע  7רום הויז ,הערליכע נייע קאך ,שיינע לאט ארום ,ביליג רענט ,רופט845.475.4826 :
פורנישט :א שיינע לעכטיגע  2רום דירה ,ד.א .ווידער געגנט  -ביטע רופט 845.637.7149 :לאזט מעסידזש

אפיסעס
A office desk available in a womens environment internet included. please call: 845.243.7806
שיינע גרויסע אפיס צו פארדינגען אין עצי תמרים געגנט ארום  900ס''פ ,צוטיילט אין  2צימערן ,רופט845.325.9954 :
Beautiful renovated offices to rent in Town of Monroe. Optimum Internet. Minyan Mincha at 2 PM daily. 845.606.9500
 5נייע שיינע אפיסעס אוועילעבל צו פאדינגען אין ברך משה געגנט עקסטער אדער צוזאמען845.239.7339 .
One Luxury office left for rent walking distances to all major facilities, HS cable internet, private AC, fits 5 desks, Call/text: 845.492.0010

אפיס צו פארדינגען א שיינע אפיס אויף די רוט  5 ,32מינוט פון ק"י 500 ,אדער  1000ס.פ .רופט917.334.9078 :

קאמערציאל
ווערהויז/אפיסעס/ריטעיל /פאר אלע  Commercial Real Estateרופט :י.ש .מארקאוויטש 845.395.6512 -

א קלאסיפייד אין "היום יום" ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן! רופט845.751.1144 :
צופארדינגען א גאר גרויסע  6רומיגע דירה פרייוועט ענטרענס אויף לעמבערג -
א  6רומיגע דירה טאפ פלאר אין עצי תמרים  -א  4רומיגע ביעסמענט דירה אויף ברך משה.
רופטHFA Realty - 781.2410 x3 :
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LIVE, 4 WEEK REAL ESTATE CLASS
!STARTING SOON THIS NOVEMBER
הונדעטע היימישע אינגעלייט האבן שוין ב״ה שיין מצליח געווען דורך די קורסעס

די קלאסן וועלן געגעבן ווערן אין
בארא פארק אין מאנסי אין משך
פון  4וואכן ,איבער  16שעה.

Call for details

$300

REBATE AVAILABLE
LAST CHANCE BOOK NOW:

Senior Vice
President
Diversified
Capital, a Madison
Title Company,
Lakewood, NJ

The course will provide
a professional curriculum by:

אליעזר אהרן גאטליעב

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

א קאר ליעס?

718.298.2559
nyrecourse@gmail.com
www.nyrecourse.com

Professionally recorded hundreds of satisfied
customers view sample videos on Nyrecourse.com

COURSE TOPICS: Commercial & residential properties Choosing a career
path Market research Evaluating deals The art of negotiations Structure of
deals Syndication Due diligence Loi/offer Management Fix & flip Microsoft excel

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

Securedleasetakeover@gmail.com
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אלימלך שווארטץ Super Dryer Vent Cleaning - 845.662.5784 -

 1בעדרום דירה צו פארדינגען אין מיאמי ביעטש פלארידא פאר  ,Jan- febפאראינטערעסירטע רופט 845.782.5077 :לאזט מעסידזש
Stuck with QuickBooks? If it’s QuickBooks, it’s QB Center 845.783.6611
א  ,155K Miles, Grand Caravan Minivan 2010פאר בלויז  ,2950פערפעקט קאנדישאן ,רופט845.537.2122 :
ליבערמאנ'ס קאר סערוויס :אין ליכט פון די קאלטע וועטערס האבן מיר צוגעלייגט מער דרייווערס
פאר ביינאכט צו צופרידנשטעלן אונזערע קאסטומערס ,מיר זענען אפן ביז  10:30ביינאכט
פאר אלע הענדימאן ארבעט ,גוטע פרייזן ,רופטPerfect Handywork - 845.637.9122 :
Professional woodworker available Sundays for your trimming/shelving/kitchen installation needs. 845.238.4157
בית מרדכי  -צו פארקויפן שטארקע מחיצות מיט רעדער א טאטאל פון  48פיס לאנג  80אינטש הויעך917.202.8163 .
דא צובאקומען לאקערס פאר בתי מדרשים אין ישיבות פאר א גוטע פרייז .רופט845.244.1379 :
מיר דעליווערן  3מאל א טאג פון ק"י צו מאנסי און צוריק 845.533.2332 - 3 Hour delivery guaranteed or money back
Yonkers, Mt Vernon, NYC Property Management Do you own a multi-family building? We'll Manage Your
Property - So YOU Don't Have To. Protecting your investment is our first priority. Call for more info 347.460.5568

פאר אלע  Sheetrock RepairרופטTHE WALL PATCHER - 845.248.2818 :
מיר נעמען אן צו אויפטייפן אייערע חידושי תורה ,כתבי ידות וכדו' ווי אויך רעקארדינגס .רופט 845.500.7101 :אדער שיקט א אימעיל צוhaksiva1@gmail.com :
Buying Amex & United Call/Text: 845.356.4537 Email: Info@milesaheadus.com
עפנט א "קאל-פרא" אקאונט פאר אייער משפחה! TheCallPro.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

~ נחמד ונעים טייפסעטינג  ~ 347.460.2213מיר ספעצילירן זיך אין כתבי ידות ~ צופרידענהייט גאראנטירט ~ מדפיס ומגיה ~
פאר אלע הענדימען ארבעט  -רופט נחמי' ניימאן 845.662.4179 -
Now buying Amex Points: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com
 Silver Repairמיר פאררעכטן ,גלאנצן ,מאכן איבער אלטע זילבער ווי 845.782.0603 - Brand New
MilesFlipper: We pay top $ for all your CC points/miles C: 888.660.6304 T: 514.441.3166 MilesFlipper@Gmail.com

ארבעט געלעגנהייטן
Hamaspik is looking for a young man to work on academic skills with a 8 year old boy from 12-3
daily , in the house of individual or own house, Bloomingburg area. Please call: 774.8400 X454
עס ווערט געזוכט א אינגערמאן צו דעליווערן פרייטאג צו בתי מדרשים פאר בערך  2שעה ,פון  $50 ,12:30-2:30א שעה דארף האבן קאר537.5310 .

Real Estate office is seeking to hire an energetic & responsible girl for full time position. Must have excellent
communication skills, be detailed oriented, and basic computer knowledge. Please call: 845.445.8050.
ווערט געזוכט א מיידל צו ארבעטן אין א פלעי-גרופ  -רופט 845.325.5018 :לאזט מעסעדזש
Village Transportation Department is looking for PT bus driver Monday-Thursday 2PM-7PM Please contact: 783.8300 #266
א גראסערי דא קרית יואל זוכט א ארבייטער פאר די רעדשיסטער גוט באצאלט ,רופט845.492.9696 :
א טעגליכע בליק אינעם "היום יום" וועט אייך אינפארמירן מיט אלע וויכטיגע אפדעיטס\שמחות וואס איז אייך נוגע

" 5שעה קלאס" דעם דאנערשטאג

רופט היינט 'גאו-דרייוו' 845-600-4444

האט איר געקויפט לעצטע וואך דאנערשטאג פון די מינט די זילבערנע קוין?
פארקויפט פאר אונז פאר א שיינע פראפיט .מיר צאלן אויפן פלאץ.
די פעדעקס באקס מוז זיין געסיעלד - .קומט אריין צו געשווינד אויף ַ 6ווען ביורען.

המספיק זוכט א טויגליכער אינגערמאן
אנצופירן עטליכע פראגראמען.
גוט באצאלט מיט גוטע בענעפיטן.
Job Requirements: Great communication skills - Attention
to detail - Leadership/ Management skills. - English speaking,
Writing is a must - OPWDD Experience is a plus.
ביטע רופט .845.774.0310 :אדער שיקט אייער רעזעמעי צוJobs@hamaspikorange.org :

