קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

בס"ד

חמישי בשבת  -ד' דחנוכה
דאנערשטאג מקץ | כ"ח כסלו תשפ"ב
D e c e m b e r 0 2 ‘ 2 1
בס"ד

845.662.6122

Thayoim@gmail.com
o advertise Call: 845.751.1144 | Email:Ads@hayoimyoim.com | Web: Hayoimyoim.com
•שמחת•אנ"ש•
•מודעות•
שידוכים
bekurov.org
שיעורי•תורה•
•
סערוויסעס
גלאבאל
845.351.0445
זמנים•
•
קויפט מען ביי "מיללער" 845-542-8745 -
א שטריימעל
•קלאסיפיידס• •ועוד

שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים

שמות • ט"ז טבת קו נ
פרשת -ק"י
ליעבערמאן הי"ו
מו"ה אשר לעמיל מאנטאג
תשע"טרות בחצרו

אביגדורלידניאל נ"י הגה״צבן מו"ה ת
ישראל ק
אייזיקד
 011.972.2581.0342כ״ק א
ווייס
יוסף
חתן מו"ה שלום
ד–
מאיר
שליט״אטארים
חנינא דוד
אב״דמרדכי – חתן מו"ה
מו"ה יושע
בן
וויליאמסבורג  -גוטוה
שליט״א
מזידיטשוב-וויזניץ
סוואליצעשע
הגה״צ
ש
ואומר:
אדמו״ר -מבשר
מארגן:
845.662.6122
יואל  -היום יום:
קרית
ליפא נ"י
ך
סיגעיט
פייוו-טאונס
 718.388.7744ירושלים שיעור נפלא בפרשת השבוע יערוך
שווימער הי"ו שבת ח
מאת הרה"צ
• • • שידוכים • • • מו"ה פנחס שמעי׳ ב״ר מענדל
מו"ה יוחנן גרין הי"ו
לייבוש נ"י
)פערלשטיין(רוזנבוים
רבי מאיר איתמר
)מענדלאוויטש( מאנסי
וויליאמסבורגשליט"אבקרב
1
דרוקט
718.298.3717
שליט"א
אייזיק ליפא נ"י
הרה"ג אב"ד סוואליעווע שליט"א מאנסי
מבורשטיןמינוט
הרה"צ אדמו"ר אורך השיעור 23
הי"ו ב"פ בלומינ
פאלאטשעק
מו"ה אלימלך יוסף
מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו

מערכת דרך אמונה
קהל

משה וואלדמאן הי"ו  -ק"י
שמחה
Dec 24
מו"ה• ‘18
• #1436

חנוכההחנוכה
זאתימי
סדר
מעלת וסגולת
בחנוכה
וסגולת
שליט״א
אדמו״ר
הצדקהמרן
כ״ק
בצל
___
___ ישי



דברי חיים
צאנז
זמיגראד

יוחנן גרין
מאנסי
מצה בעקעריי

מאנסי (איליאוויטש) וומ"ס
מו"ה )רובינפעלד( הי"ו



בקרב נ"י
איןיצ״ו
בלומינגראוו
קהלתינומו"ההק׳
שווימער
מענדל
שמעי' ב"ר
לייבוש נ"י
ארבעטן
פנחסצו
ארבעטער
געציילטע
ווערט נאך געזוכט

)קרויס( קרית
יואל וומ"ס
(פערלשטיין)
הי"ו

רופט:
הזמנים
טאג,
מו"השעה
אדער 6
קר''י3 ,
בעקעריי דא אין
אונזער
גוטמענדל
שמעי׳ ב״ר
מו"ה מו"ה
שווימער הי"ו
יוחנן גרין הי"ו
(קרויס) ק"י
פאלאטשעק הי"ו
פנחסאיוסף
אלימלך
מו"ה
ישי
יאקאבאוויטש הי"ו (רובינפעלד) מאנסי
יחזקאל
לילנ"ינ"י
לייבוש
ה׳
פאזיציעס -נר
מקץ
פארשידענעשישי
 845.774.8260מנחה וק
עוועילעבל.
באצאלט.
דחנוכה )פערלשטיין( וויליאמסבורג
)מענדלאוויטש( מאנסי
 3/4שע
מו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש•הי"ו• • חתונה • • •
מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו ______
ישי נ"י

הדלקת נרות חנוכה

)קרויס( קרית יואל

)רובינפעלד( מאנסי

מו"ה אהרן דוד רובינשטיין הי"ו  -החתן איתמר טובי' נ"י  -מו"ה יוסף שלמה פייערשטיין הי"ו

בשעהכינור
באולם
המדרש
8:45דוד⋅ בהיכל בית
א הוט קויפט מען ביי "קרויס" 845-875-2103 -

בנשיאות כ״ק מרן חתונות
שידוכים
אח״כ לחיים ודברות קודש ,וחלוקת מטבעות
נישט פארגעסן
א שמעון גאלד
אווענט "בלייבן פסח
חיים צדוק
איד"
נאכטאייכנשטייןטיי
מענדל
היינט

עריכת
______ש
ליל

עקשטיין,
אולם
אכסני'ס פאר "שבת פרשת וארא" אין די געגנט פון
געזוכט
רופטמשוררים
ביטעעם
והודאה
הלל
זמירות
שליט״א
אדמו״ר
דאווידאוויטש 845.248.4755 :שחרית
מו"ה 55
Mangin Rd.
)בוקסבוים( מאנסי

מנחה וס
מו"ה
הי"ו
הי"ו
קבלת קהל :אחר כך נ"י
יהי׳ אפשרות להיכנס פנימה אצל כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א
)פערלשטיין( קרית
יואלרד 3/4 .שע
דוד -פון  6:00ביז  12:00ביינאכט  4 -רוזין
וויינבערג
משה
ר'
פון
שטוב
אין
באולם כינור

קומט פאר די

מנין שחרית של כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א ביום ערש״ק בשעה 8:30

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

מו"ה יואל משולם הירש הי"ו
מענדל משה נ"י
גענצליך פרייע פרישטאג
אברהםא
פארברענגען ביי
קומט
)דייטש( וויליאמסבורג

גארצבי -
הערןפרדס
אין איינעם וועט איר באולם
וומס"באינפארמאציע איבער
רייכע
CommerCial ProPerties From an owners and Bank’s PersPeCtive

תנאים
שידוכים

FMביי "קרויס" 845-875-2103 -
קויפט מען
געברענגט דורך:א הוט
Capital

ווינטער

 Decemberאין זאל פון קרן ויואל משה  10:00צופרי
דינסטאג שמות 25
מו"ה דן ישעי׳ אייזדארפער הי"ו
אליעזר שבתי נ"י

)גרינבוים( בארא פארק

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

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

אדער רופט845.377.3638 :
איין איר
אויףוואס
פראגראם
היום יום שמחה! א
בעניפטען!רופט845-662-6122 :
אסאךאייער שמחה
וועט מעלדן
פלאץ! צו
אלע שמחות
בעזהשי"ת

ברוך הבא בשם השם

האכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו

הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"ו

296 Forest rd.

אשר כ"ק מרן אדמו"ר
מקרעטשניף שליט"א
UPתובב"א
ירושלים
בעיה"ק
ישראל הדרתו
על
TO
35%
OFF

מסיבת קבלת פנים תתקיים
אי"ה היום בבית האכסניא
בשעה  9:00בערב אי"ה

קצר לטובת
מאנסילביקור
לעירנו
אי"ה היום
יגיע
קרית יואל
וויליאמסבורג
בארא פארק
מוסדותיו בארה"ק על טהרת הקודש
בערב
עד יום ה'
בעירנו
וישהה
FREE
DELIVERY
AFTER
ALTERATIONS

קהל בית ישראל זידיטשוב פרעמסילא

4 emes lane monsey ny

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הנרות הללו קודש

הם

בשמחה רבה ובחודה עילאה הננו מודיעים לכל אנ''ש
תלמידיו וחסידיו על בואו של האי מנורה הטהורה

כ''ק אדמו''ר

על ישראל הדרתו בעיר מאנסי

רבי צבי הירש פיש שליט''א

רביה דעמיה קהל בית ישראל זידיטשויב פרעסילא

שיופיע בע''ה בעירינו קרית יואל

ליל שישי נר ה' דחנוכה

בביהמ''ד זכרון צבי דספינקא

 12ליזענסק

להדלקת נרות חנוכה

 7:15ביז 10:30

בשעה 8:30

חנוכה

מיר עפענען צוריק ביינאכט

יחלק רבינו מטבעות

845.
783.
3000

שפארן מיר 5:00

אחר הדלקת הנרות ודברות קודש

Minimum
purchase
of $150

7 Van Buren Drive
845.774.4100

הנהלת הקהלה

1411 39th St.
718.435.4750

178 Wallabout St.
718.330.1700

16 Melnick Drive
845.678.8624

ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים
להתקשר347.464.6436 :

פרייליכע
נייעס!

כאפט אריין און הייבט אויף די אטמtספערע
ביי אייער חנוכה פארטי/מסיבה

מיט די בארימטע

 3Dבית המקדש
סליידס
new! both parts on the same machine.
!limited slots available... book now

רופט 845.753.4665

anecdote.nyc

!Goldbaums makes gluten-free options endless for those with food allergies and sensitivities
!Embrace your inner foodie and let Goldbaums products make you happy and feel good

הננו להודיע

שכ"ק מרן

אדמו"ר מסקולען שליט"א
מאנסי יצ"ו

יגיע בעז"ה היום אחצה"ר לתפלת מנחה ומעריב בבית מדרשינו בשעה 5:00

הדלקת הנרות חנוכה
תתקיים בעזהשי"ת
בבית מדרשינו החדש והמפואר

בשעה 8:15
ואח"כ תתקיים שתיית לחיים
תפלת שחרית ביום ו' ערש"ק מקץ
תתקיים בעז"ה בבית מדרשינו בשעה 7:45
ואח"כ מסיבת לחיים
וויכטיגע בקשה







צוליב וואס עס איז נארוואס פארענדיגט געווארן די גאר פראכטפולע נייעם ארון הקודש,
ע"כ ,טוהן מיר בעטן בכל לשון של בקשה אז קיינער זאל בשום פנים ואופן נישט שטיין
דערויף ,און נישט אויף די טרעפ ,און די גדר ארום דעם.
אזוי אויך ,איז נארוואס פארענדיגט געווארן די הערליכע ספרים שענק ,בעטן מיר אויך נישט
זיך אנליינען דערויף ,און אזוי אויך אכטונג געבן אויף די קינדער זאלן נישט שטיין דארט ,די
עסקנים האבן אריין געלייגט איבערמידליכע כחות אז די אויסשטעל פונעם ביהמ"ד זאל זיין
צוגעשטעלט די מאקסימום פלאץ פארן ציבור אז יעדער זאל קענען מיטהאלטן עצה"ט
היות אז די ביהמ"ד איז אויסגעשטעלט געווארן אויף אן אופן אז די הויפט אריינגאנג פירט
אריין צום מזרח וואנט וואס איז די פלאץ פון די ארון הקודש ,ע"כ אין פאל עס וועט ווערן א
געדרענג ביים אריינגאגנ וועט עס ווערן פארשפארט ,און עס וועט זיין א ספעציעלע וועג
אריינצוגיין דורך די זייט לויט די אנווייזונגען פון די עסקנים אויפן פלאץ
רבנים ואנשים מכובדים אריינגאנג איז פון די רעכטע זייט פון אינדרויסן פון בית המדרש

הנהלת הקהלה

כשר’ע

MP3 PLAYERs

NO RADIO / VIDEO
NO SD CARD SLOT

אריינגעקומען שיפמענט פון די נייע
 - DYNAMITE MP3 PLAYERsCall: 845.293.3444

רופט היינטFor 0% APR credit • Business Loans 929-977-9070 :

Contact
Lenses
Delivered

WhatsApp or
text your order
Get it delivered
to your door
We ship nationwide

5511 New Utrecht Ave.
718.437.8772

חנוכה

אנשטאט שעלטן די חשכות,
צינד אן א ליכט.

אינספיראציע

דירות צו קויפן/פארקויפן

פאר די בעסטע דיעלס ,רופטMK Realty - 845.782.0205 :

A walk in apartment, with basement, for sale on Ruzhin Rd, serious inquiries please email: ruzhinforsale@gmail.com

דירות צו דינגען/פארדינגען
צו פארדינגען א שיינע הויז אין בלומינגראוו .רופט845.309.7262 :
געזוכט צו דינגען א  5אדער  6רומיגע דירה דא אין ק"י ביטע רופט 845.662.9587

אפיסעס
one office available for rent on museum village rd, $750.00, 300 Sq feet private bathroom. 347.300.6530
Many Offices Available. 845.548.9080
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 פון  4,000ביז  8,000געאייגנט פאר א קלענערע ביזנעס ,וואלק-אין לעוול845.537.5880 .no loading dock ,
Spacious office on Garfield Rd. available for rent.
600 Sq.Ft. office space on Acres Rd. available for rent.
Luxurious office space vailable in The Professional Plaza.

א קאר ליעס?

For A Secure And Smooth Transition

וועזורכטט פול טיים
גע דרייווער

718.819.5422
Info@securedLTO.com

פאראינטערעסירטע רופט:

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

MK Realty - 845.782.0205 x3
Sales@mkrealtyusa.com

זייער גוט באצאלט מיט גוטע בענעפיטן.

כ’האב בטעות גענומען א מנורה
פון משמש אומבאצאלט.
ס'איז געווען אפאר יאר צוריק און כ'געדענק נישט
וועלכע שמש ס'איז געווען...

845.
774.
0310

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

718.305.5178
WWW.NEKIKAPAYIM.ORG

היינט ערב ראש חודש מוקדם וועט קרן נקי כפיים אפהאלטן אן השבה

שליט''אספינקא
צבי
תולדות
קהל
בנשיאות כ''ק רבינו
הננו בזה להודיע

רבינואי"השליט"א
שכ"ק
ידליק

הנרות חנוכה
היום ליל ה' דחנוכה
בבית מדרשינו 2 Taitch Ct.

בשעה 8:30

רבינו שליט"א ישמיע דברות קודש
ואח"כ מנהג דריידל שפילן
וחלוקות המטבעות

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

43°

מארגן

33°

בייטאג :פארוואלקנט .א שאנס פאר רעגן-שאוערס
אין די נאכמיטאג שעה'ן .העכסטע טעמפעראטור
ארום  52דעגרי .ביינאכט :טיילווייז פארוואלקנט.
א שאנס פאר רעגן-שאוערס בעיקר אנהייב נאכט.
נידריגסטע טעמפעראטור ארום  35דעגרי.

הערליכע טעגליכע  10מינוט
שיעור אין קיצור שולחן ערוך

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

51°

מארגן

36°

בייטאג :זון געמישט מיט וואלקענעס.
העכסטע טעמפעראטור ארום  39דעגרי.
ביינאכט :מערסטנס קלאר .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  28דעגרי.
רופט:

845.595.4600

צו באקומען אויף אימעל שיקט:

info@Halucha.org

נתנדב לע"נ

ר' דוב ב"ר יהושע הלוי
ווערצבערגער ע"ה
ולע"נ מרת פרומט
ב"ר אברהם ע"ה

וואס איז "די" פראבלעם? ענדליך קען מען אנאליזירן וואס שטערט פון אינווייניג דורך די Emotional Screening & Healing
סיסטעם ,און דערנאך בעז"ה עס היילן און אנקומען צו מאקסימום פאטענשאל ,א דורכברוך וואס האט שוין געהאלפן
הונדערטער .ס'אנאליזירט די געפילן דורך  ,VOICE RECOGNITIONאון ס'היילט דורך סקין קאנעקשאן ,וועלט בארימט אלס
גאר אקוראט .פאר אפוינטמענטס רופט .646.450.1668
בשורה טובה :עס וועט פארקומען א "לייוו קאנפערענץ" צו הערן מער פרטים ,מיט א געלעגענהייט פאר שו"ת ,היינט
דאנערשטאג חנוכה  9:30אווענט .רופט 857.216.6700 .פין  ,877833פרי רעגיסטראציע 347.349.5891

SEND YOUR RESUME TO

$55K - $75K

APPLY@YFHIRING.COM

MONSEY, NY

FIND YOUR
!RIGHT CAREER

ACCOUNTING FIRM /
JUNIOR ACCOUNTANT

ארבעט געלעגנהייטן
Multi girl office is looking to hire immediately F/T secretary please leave a message 845.204.8762
Great office in KJ, looking for a seasonal, full time worker (few months) good computer/communication skills, 718.791.5998
עס ווערט געזוכט א היימישע אינגערמאן צו טוהן  ABA Servicesמיט א קינד אין קרית יואל.
זונטאג-דאנערשטאג  ,8-6גוט באצאלט .ביטע רופט.845.367.9222 ext 202 :
געזוכט איינער זאל שרייבן א דראמאטישע פארזעצונג פאר אן אויסגאבע .רופט347.460.6131 :

ווערט געזוכט לעבעדיגע אינגעלייט
צו ארבעטן מיט ספעציעלע קינדער

זונטאג פון  10:00ביז 4:00
יעדן טאג פון  3:00ביז 6:00
רופט347.782.9230 :

גוט באצאלט!

דארף האבן דרייווער'ס לייסענס

Priority Homecare is looking for a full-time female graduate for a Call Representative
position. This involves operating calls and other clerical work in the office.

Please call:

845.203.1619

Great opportunity for qualified candidate with room for growth.

and leave a message

בס“ד

זוך נישט קיין דזשאב.
לערן זיך א פאך!
הייבט אן אייער סוקסעספולע צוקונפט
אין דעם רייכן פעלד פון !IT
נוצט אויס דער געלעגנהייט צו פארזיכערן אייער סוקסעס אין דער שנעל
וואקסנדע וועלט פון  ITמיטן אנטייל נעמען אין דעם קומענדיגן  ICAקורס.
Where ICA graduates are
building successful careers:

אין בלויז ניין חדשים ארום וועט איר זיין א
פולשטענדיגע פראפעסיאנאלע קאמפיוטער
טעקנישען.

קלאסן הייבן זיך יעצט זיך אן
פאר מענער אין מאנסי

רעגיסטראציע ענדיגט זיך קומענדיגן DEC. 16

רופט שוין צו רעזעווירן אייער פלאץ:

718.506.0912
אדער פארבינדט אייך דורך אימעיל צו:

info @icains titute.com

$

ספעציעלע
פעימענט
אפציעס

YOUR CARE IS OUR PRIORITY.
TO SCHEDULE YOUR APPTOINTMENT
CALL 845.782.4000,
OR VISIT ELITEHC.ORG

The Institute for
Career Advancement

ICA
Your Path to Success

די קאוויד טעסטינג איז אפן טעגליך
פין  9:00צופרי ביז  6:00נאכמיטאג,
מוצאי שבת פון  8:00ביז .10:00
FREE // WALK-IN // FAST RESULTS

זענט איר פון די  100%וואס קענען נוצן חיזוק?
האלט מיט "חנוכה אויפ'ן לעבנסקוואל"
וואונדערליכע שמועסן דורך
הר"ר מענדל וואלף קליינמאן שליט"א
משפיע בישיבת קול אריה

אמעריקע  | 845.613.9900ענגלאנד  | 330.325.1295ארץ ישראל 072.370.1825
בס"ד

ביז 11:30

עדאלט און
פידיעטריק
דעפארטמענט'ס

זענען

לייכטע און
קורצע וויזיטס

אינעם פידיעטריק
דעפארטמענט שטאק

צו מאכן א אפוינטמענט רופט פון א האלבע שעה נאכן זמן

845.782.3242

עקסט 3 .פאר פידיעטריק || עקסט 4 .פאר עדאלט

פאר
אפוינטמענט'ס
מיט פול-טיים עדאלט און
פידיעטריק דאקטוירים

מיר קוקן אויס פאר אייער
צופרידנהייט

הנהלת עזרת חולים

זמנים

שיעורים

עלות
השחר

נץ
החמה

סו״ז

סו״ז

סו״ז

5:52

7:04

8:49

9:48

10:12

תהלים
יומי

קאפיטל
ק"ו

יסודי
התורה

קרי״ש (מג״א) תפלה (מג״א) תפלה (גר״א)

כתובת
דף נד.

חצות
היום ולילה

מנחה
גדולה

מנחה
קטנה

שקיעת
החמה

צאת
הכוכבים

11:46

12:16

3:13

4:28

5:40

שונה
הלכות

סימן תק”ע
סעיף א’

ויואל
משה

עד אות
נ'

תורתך
שעשועי

--

קלאסיפיידס
מכון זיו הנפש  -הדרכה לחכמת החיים עפ"י המהלך של הרב לייב שטערנליכט רופט 518.595.8144
Telebox - New amazing home phone plan on the Verizon network $8/month unlimited 845.837.2398 free delivery
Social Media for Online Businesses WA/TXT 347.685.9802 - info@BlitzSocialMedia.com
געזוכט א סינגעל מענטש צו באדינען א מיטלגארטיגע פאציענט ,גרינגע ארבעט ,גוט באצאלט .רופט845.395.2220 :
We will help you with your Deed transfers, LLC’s, Corporations. Please call/text 845.492.0312
צו פארקויפן א  80,000 ,2007 beige cadillac DTSמייל ,luxury 1 package ,זייער גוטע קאנדישאן845.720.0041 .$7,000 ,
DIABETES TYPE 1 – We carry & deliver all supplies to you TIMELY & headache free. Covered by insurance. 845.999.1072
מיר דעליווערן פעקלעך פון ק''י קיין מאנסי און צוריק ,בלויז  $12א פעקל .רופט845.646.7141 :
ווערט געזוכט א פלאץ פאר א ביהמ''ד צו דאווענען שבת ,געגנט פון קערעסטיר/געציל/מירון/פראג .רופט845.913.5148 :
פאר א פיינע לאנג דיסטענס רייזע .רופט איר אייער קאר סערוויס – יחיאל'ס 845.444.8800
KY Fish ~ Chanikah special! Side regular salmon fillet $9.99 /LB Cash and carry only. 845.783.4940
מיר נעמען אראפ אייער  Credit Inquiresביז  24שעה .רופט845.671.3316 :
יאסל דער פלאמבער – פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן  -רופט347.831.6209 :
שנעלע "ראוד טעסט אפויטנמענט" רופט היינט "גאו-דרייוו" 845.600.4444
דרייער/אויוון איז נישט ווארעם? וואש מאשין/פרידזשעדער רינט?  - 845.243.0636 ETC.אברהם וואנחאצקער
די בעסטע ירושלימ'ער קוגל ,רופט יעצט 845.376.3533
מיר קענען דעליווערן קיין ק''י
היימישע ספעציאליסט וואס ספעציאליזירט זיך אין שטאלפערן איז יעצט דא ק"י ,צופרידנהייט גאראנטירט845.325.5657 .
האט איר אלטע אנטיק ספרים חפצים ,בריוון ,פון גדולי צדיקים גרייט צו באצאלן אויפ'ן פלאץ .רופט און לאזט א מעסעזש:
 ,845.379.4825אדער שיקט אן אימעיל צו yb2632012@gmail.com :ווי אויך פארקויפן מיר אלע ערליי אנטיק ספרים.
Professional speakers for rent, 100$ a night. Please call: 845.521.6681
קאר סערוויס פארטאגס לאקאל און לאנג דיסטענס פון  ,6:20AMביז  you can try to call wheneverאליעזר היילברון 500.8255
פאר אלע ערליי פלאמבינג געברויכן ,מיר סערווירן קרית יואל  /והגלילות .רופט  347.435.6693חיים הערש גאלדבערגער
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 :
MilesFlipper: We pay top $ for all your CC points/miles C: 888.660.6304 T: 917.765.2690 MilesFlipper@Gmail.com
Call/Text: 845.376.6388
מיר פאררעכטן די  lockאון די דרייער פון Andersen Windows
Club Exchange: We buy all your miles and CC points, Call / Text: 732.806.0205 email: amexmiles@gmail.com same day payment
זענט איר  65אדער העכער? מיר קענען אייך ערלעדיגן די גוטע  MEDICAREפלאן וואס האט פילע
בענעפיטן געאייגנט פאר אונזער ציבור ,בחנם! רופט המספיק מעדיקער סעלעקט888.426.2774 .
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 :
15 Pas. Ford transits to rent for Day/Week/Month. please call/Text: 845.275.3357

יואלי'ס קוגל

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.

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

צובראכענע שויבּן.
רופט מען 'טשיפּס'.

רופט:

יעקב בראדי
718.564.6050

Auto Glass

845.499.9879

לעˆטע ‚על‚ענ‰ייט!
ווערט ‡יינ‚ע˘ריבן ‡ין „י

Managed
Medicare plan
‚ע‡יי‚נט פ‡ר
‡ונזער עולם.

ב‡˜ומט

$1896
ˆו נוˆן ‡ין ‡ייערע ל‡˜‡לע
פ‡רמעסי ‚ע˘עפטן.
‡ון נ‡ך בענעפיטן

‡פ‡ר
ט‡‚
‚עבליבן!

Medicare annualenrollment ends
this Tuesday, December 7

‚רינ‚˘ ,נעל‡ ,ון בחנם.

Must be eligable for Medicaid & Medicare

888.426.2774

