קרית יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע

שישי בשבת  -ה' דחנוכה
פרייטאג מקץ | כ"ט כסלו תשפ"ב
D e c e m b e r 0 3 ‘ 2 1

845.662.6122
4:13
זמן הדלקת הנרות
hayoim@gmail.com

בס"ד

•שמחת•אנ"ש•
•מודעות•
שיעורי•תורה•T o a d v
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•זמנים•
•קלאסיפיידס• •ועוד
שידוכים

שידוכים
שידוכים
שידוכים
שידוכים

סערוויסעס
מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט #1436

bekurov.org
Dec 24 ‘18

•
845-542-8745
גלאבאל מען •ביי "מיללער" -
קויפט
א שטריימעל
845.351.0445


קרית יואל  -היום יום  845.662.6122 :וויליאמסבורג  -גוט מארגן718.388.7744 :

ירושלים  -מבשר ואומר011.972.2581.0342 :

מו"ה חיים פארקאש הי"ו  -קרית יואל
הרב יואל וואגשאהל שליט"א  -קרית יואל
שידוכים • • •
• • • מרדכי נ"י
שליט״א
מזידיטשוב-וויזניץ
אדמו״ר
הגה״צ
סוואליצעשע
אב״ד
אליעזר שליט״א
כ"ץ
בנימין
מו"ה אלי' – חתן מו"ה רפאל
בן
האלפערין ,אבד"ק קאזניץ
אפרים – חתן הרב ישראל
הגה״צהערש
בן הרב
אייזיק ליפא נ"י
סיגעיט
פייוו-טאונס
הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א ב"פ
אייזיק ליפא נ"י
אב"ד סוואליעווע שליט"א מאנסי
הרה"ג
מו"ה עוזר אינדארסקי הי"ו  -קרית יואל
מאנטרעאל
הי"ו
פעלדמאן
בערל
מו"ה
עזריאל
הי"ו
מענדל
שמעי׳
פנחס
חיים נ"י מו"ה מו"ה
גרין
יוחנן
מו"ה
(איליאוויטש) וומ"ס
שווימערוומ"ס
(פערלשטיין)
שווימער
מענדל
מו"הב"ר
שמעי'
נ"י
הי"ו
מו"ה
קויפמאן
מו"ההי"ואברהם
ב״רחתן
ארי' –
צבי'
פנחס בן
לעבאוויטש
הי"ו מרדכי
גריןמו"ה
יוחנן– חתן
מו"ה דוד
בן
לייבושנ"י
לייבוש
(פערלשטיין) וויליאמסבורג
(מענדלאוויטש) מאנסי
פאלאטשעק -הי"ו (קרויס) ק"י
יוסף
אלימלך
ישי נ"י
(רובינפעלד) מאנסי
הי"ו
יאקאבאוויטש
יחזקאל
מו"ה
וויליאמסבורג
בוכינגער שליט"א
יואל
הערש נ"י מו"ה הרב
וומ"ס
שליט"א
ווידער
יונתן
שלום
הרב
יאקאבאוויטש הי"ו אהרן
פאלאטשעק הי"ו
מו"היוסף
אלימלך
בן מו"המו"ה
מו"המרדכי
יואל ב"ר
יחזקאל
מו"ה
ענגלענדער
אברהם ברוך כלב
ירמי' – חתן
אברהם שמואל גוטמאן
לייב – חתן
מו"ה חיים
בן
ישי נ"י
(קרויס) קרית יואל
(רובינפעלד) מאנסי

• • • חתונה • • •
Chanukah

מו"ה יואל לעבאוויטש הי"ו  -מאנסי
מו"ה משה בנימין הויער הי"ו  -וויליאמסבורג
יוסף נ"י
לויפער
פנחס
שלמהיודא – חתן מו"ה
יוסףמו"ה ברוך
טייטלבוים הי"ו  -החתן איתמר טובי' נ"י  -מו"ה בן
דודאלימלך
אהרן הרב
יוסף – חתן
בן מו"ה
הי"ו
פייערשטיין
רובינשטיין
מו"ה

חתונות
שידוכים

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

מו"ה מרדכי יקותיאל בודק הי"ו  -מאנסי
בן מו"ה משה בצלאל – חתן הרב משה גביוף

הרב מרדכי מנחם האניג שליט"א  -מאנסי
בן הרה"ג עמרם – חתן מו"ה מיכל מארגענשטערן

אברהם בנימין נ"י

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

הי"וטאהש מאנסי
אייכנשטייןדומ"ץ
צדוקיונגרייז שליט"א -
חייםאברהם
מו"היצחק
הרה"ג
פארגעסן
נישט
צבי,מאנסי
(בוקסבוים)
טאלטשאווא – חתן הגה"צ נפתלי וואגשאהל
אבד"ק
בן הגה"צ יושע

וומ"ס
הרה"ג יעקב מנחם
ראבינאוויטשגאלד
מו"ה פסח שמעון
שליט"א -הי"ו
קרית יואל
סוליצא
(פערלשטיין)אבד"ק
בן כ"ק אדמו"ר ממשכנות הרועים – חתן הגה"צ

מענדל
דודנ"ינ"י
יוסף

איד"
אווענטדוד "בלייבן א
טיי
באולם כינור
נפתלי ריגלער

היינט נאכט

פארק
בארא
הי"ו -
מו"ה
שטובפארק
הי"ו  -בארא
לעפקאוויטש
מו"ה זושא
רד.
רוזין
 12:00ביינאכט 4 -
וויינבערג  -פון  6:00ביז
אין
GIFT
קומט פאר די
פון ר' משההערשל נ"י
בן מו"ה חיים בנציון – חתן מו"ה הערשל בלומענפעלד
דייטש
בן מו"ה לייבוש – חתן מו"ה יושע
CARDS
הירש
משולם
יואל
מו"ה
מו"ה אליעזר ברוך שטיינפעלד הי"ו
הי"ו
אברהם מענדל משה נ"י
AVAILEBLE
קרית-יואל
וויליאמסבורג
(דייטש)
מאנסי
(גאלדבערגער)הי"ו
מו"ה ישראל אשר בענעדיקט
פריעדמאן הי"ו  -מאנסי
מאיר
מו"ה
שלמה זלמן נ"י
בן מו"ה יצחק – חתן מו"ה שניאור זלמן גערטנער
בן מו"ה יצחק אייזיק – חתן הרב חיים ישראל וויינפעלד באולם פרדס צבי  -וומס"ב

קומט פארברענגען ביי א גענצליך פרייע פרישטאג
Chanukah
אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע א' – ג' דחנוכה
אינפארמאציע איבער

מו"ה יצחק יעקב כייעם הי"ו  -בארא פארק
מו"ה שלמה זאב לאנדא ע"ה  -וויליאמסבורג
אברהם שמואל נ"י
CommerCial
מארקאוויטש
ProPertiesחתן מו"ה חיים משה
From an owners and Bank’sבן מו"ה אליעזר שמואל –
 PersPeCtiveוויינבערגער
בן מו"ה דוד – חתן מו"ה מאיר

תנאים
שידוכים

Guitar
845-875-2103Acoustic
"קרויס" -
א הוט קויפט מען ביי
and electric

געברענגט דורךFM Capital :
יודא שימאן הי"ו  -בארא פארק
מו"ה יעקב בראדי הי"ו  -בארא פארק
מו"ה יעקבAnd
דוד נ"י
בן מו"ה ברוך – חתן מו"ה שמעי' יוסף טעסלער
בן מו"ה יוסף שלמה – חתן מו"ה יוסף פריעד
הי"וDecember
מו"ה דן ישעי׳ אייזדארפער25
הגה״צ אברהם ישעי׳ אלישיב הי"ו
אליעזר שבתי נ"יGIFT
וומ"ס
דייטש הי"ו
 CARDSמו"ה מרדכי שלמה
לעפקאוויטש הי"ו  -מאנסי
אברהם
מו"ה
קרית-יואל
(קאניעווסקי)
בארא פארק
(גרינבוים)
יונה הלוי נ"י
AVAILEBLE
משה קריצלער
בן מו"ה מתתי' – חתן מו"ה
משה שלום שפיטץ
חתן מו"ה
בן מו"ה יוסף הלוי –
Fmcapitalseminar@gmail.com
באגרעניצט רעזיווערט היינט:
זענען
פלעצער

Violins
אין זאל פון קרן ויואל משה  10:00צופרי

דינסטאג שמות

באולם קרן ויואל משה

א' – ג'
845.377.3638
אדער רופט:
דחנוכהב"פ
דומ"ץ דברי יואל
הרה"ג ישראל שלמה ליכטענשטיין שליט"א -
הרה"ג אביגדור שמעון מענדלאוויטש שליט"א  -וומ"ס
יוסף נ"י
דחנוכה
ד'
וויינפעלד
חתן מו"ה לייבוש
פנחס יודא –
אייערמו"ה
אסאך – ה' בן
אהרןאגוטמאן
שמחה!משה
יוםחתן מו"ה
עקיבא –
בן מו"ה
845-662-6122
רופט:
שמחה
מעלדן
פלאץ! צו
אויף איין
שמחות
אלע
היום
בעניפטען!
וועט
וואס איר
פראגראם

מו"ה משה אברהם ווייס הי"ו  -בארא פארק
בן מו"ה יוסף  -חתן מו"ה מאיר גוטמאן בעזהשי"ת

Guitar
פארק
מו"ה דוד קליין הי"ו  -בארא
And
Violins
Woodwind

Acoustic and electric

חיים נ"י

בן מו"ה משה הערש  -חתן מו"ה שמעון זעליג שעהנפעלד

ברוך הבא בשם השם

שידוכים מרן אדמו"ר
אשר כ"ק
מקרעטשניף
שליט"איואל שליט"א
בן הרב
מו"ה הערשל ברוין הי"ו

הולדת הבן

Instrumentsידידנו הרבני הנגיד הרה"ח
האכסניא בבית

הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"ו
הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל
יצ"ובחינם שידוכים ,הולדת
מעלדט דא
הבן והבת  -רופט845.751.1144 :

 296 Forest rd.ד' – ה' דחנוכה

מסיבת קבלת פנים תתקיים
Woodwind
חתן הרב יואל מענדלאוויטש שליט"א
Instruments
אי"ה היום בבית האכסניא

ו' – ח' דחנוכה

על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"א
בחינם שידוכים ,הולדתבשעה  9:00בערב אי"ה
מעלדט דא
לטובת
קצר
לעירנו לביקור
יגיע אי"ה
היום הבת
הולדת
845.751.1144
והבת  -רופט:
הבן
 Korgוקבלת קהל יכולים
ליתר פרטים
הקודש
טהרת
על
בארה"ק
מוסדותיו
Keyboards
347.464.6436ח' דחנוכה
ו' –
להתקשר:

שידוכים

עד יום ה'
מו"ה מענדל מאירוישהה
בעירנוהי"ו
פריעדמאן

חתן מו"ה ישראל יעקב בראך הי"ו

בערב
מו"ה דוד יודא הי"ו
בן

G9 X G7 X

Chanukah
SX620

לאור די אויפוואכונג פון נישט קוקן
קיין ווידיאו האבן מיר אריינבאקומען
שיפמענט פון
א גרעסערע
פרייזןCanon
Camera
845.293.3444
- Call:סעיל
באקומען די
קעמרא'סמתנה ,צו
אייער קינד'ס
באשטעלט שוין

Chanukah

Korg
Keyboards

Sale price is valid only at week of sale – you must present Ad with purchase

ד'-ה' דחנוכה

קינד'ס מתנה ,צו באקומען די סעיל פרייזן
שוין אייער
באשטעלט
We deliver
to Monroe

Sale price is valid only at week of sale – you must present Ad with purchase

845.600.1111 | 40a Robert Pitt Dr | Chanukah Hours: Sun – Thurs. 1-5, Fri – 10:30 – 12:30

845.600.1111 | 40a Robert Pitt Dr | Chanukah Hours: Sun – Thurs. 1-5, Fri – 10:30 –GIFT
12:30

CARDS

מאנסי
מצה בעקעריי

AVAILEBLE

ווערט נאך געזוכט געציילטע ארבעטער צו ארבעטן אין
אונזער בעקעריי דא אין קר''י 3 ,אדער  6שעה א טאג ,גוט
באצאלט .פארשידענע פאזיציעס עוועילעבל.

רופט:
דחנוכה
א' – ג'

845.774.8260

Guitar
And Violins

Acoustic and electric

ווערט געזוכט לעבעדיגע אינגעלייט
דחנוכהספעציעלע קינדער
ארבעטן ג'מיט
צו
א' –

דארף האבן דרייווער'ס לייסענס

גוט באצאלט!

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

Guitar
ד' – ה' דחנוכה
אנטיילצונעמען אין א היסטארישע דריי טאגיגע פריוואטע נסיעה לקברי צדיקים בטערקיי
זעלטענע געלעגנהייט
And Violins
Acoustic and electric

ביומא דהילולא של בעל הסמיכת חכמים זצ״ל .כ״ב  -כ״ה טבת הבעל״ט MoreshesTours@Gmail.com
Woodwind
Instruments

הכרת הטוב! פאר אייער קינד'ס מנהל ,מלמד,
ד' – ה' דחנוכהטיטשער ,מגיד שיעור ,באס דרייווער ,מענעדזשער.

ונתנו

ריכטיג איז צו געבן אייער טיפ די ערשטע טעג חנוכה ,אויב איר האט נאכנישט געגעבן
חודש.ח' דחנוכה
איז נאכנישט נישט צו שפעט ,געבט עס היינט לכבוד ראש ו' –
פאר הערות אדער מנדבWoodwind
צו זיין די עד ,אימעילט צו
 Instrumentsצו זיי וועלן נאך האבן די געלט א חודש ארום איז מסתבר אז נישט ,אבער די
venosni25@gmail.com
פאר הארציגע ווערטער וואס איר האט צוגעשריבן לייגט ער זיכער אוועק Korg

Keyboards

חנוכה

אביסל ליכטיגקייט פארטרייבט
אסאך טונקלקייט( .חובת הלבבות)

אינספיראציע

דירות צו דינגען/פארדינגען
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
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.

MK Realty - 845.782.0205 x3
Sales@mkrealtyusa.com

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

ווילט איר איבערגעבן/איבערנעמען

For A Secure And Smooth Transition

718.819.5422

א קאר ליעס?

Info@securedLTO.com

פאראינטערעסירטע רופט:

וועזורכטט פול טיים
גע דרייווער
זייער גוט באצאלט מיט גוטע בענעפיטן.

קאמיוניקאציע
491

קביעות עתים לתורה
פראקטיש גערעדט
עס קומט יעדע שטיק צייט א איד אין ביהמ"ד הגדול,
און אויך אין אנדערע בתי מדרשים ,צו פארקויפן דעם
ספר פאר בלויז .$20
492

דר .וויליאמס
איינער האט געזוכט אינפארמאציע אויף דר.
וויליאמס וואס מאכט ארטשעס .זיין אפיס איז אויף 11
פילמאר ,און די נומבער איז .845-537-7224
493

אויגן דאקטאר מעדיקעיד
איך זוך א גוטע אויגן דאקטער פאר לענסעס וואס
נעמט אן מעדיקעיד .אויב איינער ווייסט זאל ביטע
אריינשיקן.
494

ספיטש טעראפיסט געזוכט
איך זוך א ספיטש טעראפיסט דא אין קרית יואל
וואס נעמט אן פידעליס ,חוץ עזרת חולים ,ביטע לאזן א
מעסעדזש ,יישר כח.
495

פראקטישע קריגל פאר מנורה
מען האט גערעדט וויאזוי מ'קען מאכן אז די אויל
זאל זיך נישט צערינען איבעראל ,האט איינער געשריבן
אז מ'קען איינקנייטשן א פלעסטיק קאפ .איך וויל זאגן
וועגן גאר א פראקטישע קריגל וואס מיר האבן היי-יאר
געקויפט פון נר מצוה .עס איז א כמו-זילבערנע קריגל

845.
774.
0310

אפענע ליניע צווישן תושבי העיר
מיט גאר א שמאלע שפיץ ,עס קאסט ארום  $27און עס
גיסט זיך א מחיה אריין אינעם גלעזל .עס איז זייער שיין
און פראקטיש.
496

גלאז פאר דיינינג רום טיש
איך האב געוואלט וויסן צו איינער ווייסט וואו מ'קען
קויפן א גלאז פאר א דיינינג רום טיש .מיינס האט זיך
צעבראכן און איך זוך צו קויפן א נייע .יישר כח.
497

אליין אינסטאלירן וואסער-פילטער

איך האב עס געקויפט ביי  .Express waterעס זענען
דא עטליכע סארט פילטערס ,ביליגערע און טייערע .עס
פעלט נישט אויס די טייערע ,וואס איז בעיקר געמאכט
פאר קאמערציאלע פלעצער .עס קומט פארטיג צו
אינסטאלירן .די שווערסטע חלק איז צו מאכן די לאך
עס אריינצולייגן ,אדער קען מען עס לייגן ביים סינק אין
די לאך פונעם שפריצער ,אנשטאט די שפריצער .אגב
מ'קען עס אויך קויפן ביי ר' יחזקאל גלאנץ ,און ס'קומט
מיט פונקטליכע אינסטרוקציעס.917-648-2728 :
498

ארטסקרול סעיל
ערגעץ יעצט דארף פארקומען די יערליכע סעיל
אויף א סעט ארטסקרול גמרא ,אפשר ווייסט איינער א
נומבער אדער מער וועגן דעם.
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HELLO MOBIL
די נומבער פון  Hello Mobilאיז 1-888-954-3556
– מען קען עס אבער נאר האבן אויף אן אנלאקד-פאון,
וואס איז כמעט נישט דא צו באקומען .מ'קען קויפן ביי
וואלמארט א פאון און עס אליינס כשר'ן.

Bekurov
קענען מיר שאפן
אזוי אויך
סערוויסעס
$15,000 Grant
מיר ערלעדיגן א
845.351.0445
גלאבאל
א EIDL Loan
פאר אייך
פאר אייער
347.292.9092
LLC, Corporation, Non for Profit, Congregation & Self Employed 1099 Filers.
ביז $2,000,000
שידוכים

Sponsored by:

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

שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

מארגן

39°

27°

בייטאג :זון געמישט מיט וואלקענעס.
העכסטע טעמפעראטור ארום  39דעגרי.
ביינאכט :מערסטנס קלאר .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  27דעגרי.

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

בס"ד

מארגן

46°

28°

בייטאג :זון געמישט מיט וואלקענס.
העכסטע טעמפעראטור ארום  46דעגרי.
ביינאכט :טיילווייז פארוואלקנט .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  28דעגרי.

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

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

מיר קוקן אויס פאר אייער
צופרידנהייט

מיט פול-טיים עדאלט און
פידיעטריק דאקטוירים

הנהלת עזרת חולים

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

השבת אבידה

‡פ‡ר
ט‡‚
‚עבליבן!

Medicare annualenrollment ends
this Tuesday, December 7

‚רינ‚˘ ,נעל‡ ,ון בחנם.

Must be eligable for Medicaid & Medicare

888.426.2774
פארלוירן\געטראפן?

מעלדט עס אין דעם ווינקל
 גענצליך אומזיסט -ערשיינט יעדן פרייטאג

פארלוירן א רויטע קאמערא מיט  SD 3קארדס אויף די מאנרא באס דעם מיטוואך פון ק''י צו וומ"ס845.774.8366 .
פארלוירן א שבת'דיגע גארטל .רופט845.662.4512 :
פארלוירן א דיימאנד ברעיסלעט דעם שבת/מוצ"ש אין מירון/איהעל געגנט ,אדער נישט אידישע טעקסי845.806.7926 .
פארלוירן א רויטע  SANDISK USBדי אנפאנג וואך .רופט845.3254504 :
פארלוירן א שאל פרייטאג וישלח אין א ביליגער טעקסי .רופט845.237.2348 :
פארלוירן א  white-outמיט נאמען י''וו .רופט845.782.9431 :
פארלוירן א טשעק עטליכע וואכן צוריק .רופט845.662.9874 :
געטראפן א קוטשמע זונטאג וישלח ארום  9:00צופרי אין מיין קאר ביי די מצה בעקערי845.783.3599 .
געטראפן א קונטרס ויואל משה המבואר פרשת מקץ-ויגש אויף קארטער .רופט845.213.8752 :
געטראפן א מענער הענטשוך אויף גארפיעלד .רופט845.395.4880 :
געטראפן א טשעק אין ביהמ''ד הגדול בערך  2-3וואכן צוריק .רופט845.324.1344 :
געטראפן א בלענקעט אויף סאטמאר דרייוו פרייטאג צו נאכטס .רופט845.774.7536 :
געטראפן א רעכטע עפל עיר פאד אין אהל פייגא .רופט845.274.5525 :
געטראפן א ענוועלאופ מיט  $100נעכטן דאנערשטאג אין ביהמ''ד הגדול חדר אברהם יעקב845.774.2256 .
ס'איז נישט אנגעקומען א באקס וואס האט געדארפט קומען מיט  USPSצו  6לעמבערג .אויב איר ווייסט עפעס רופט845.662.5468 :

צאת
הכוכבים

שקיעת
החמה

מנחה
קטנה

מנחה
גדולה

חצות
היום ולילה

5:42

4:30

3:13

12:14

11:44

סו״ז

סו״ז

סו״ז
קרי״ש

נץ
החמה

עלות
השחר

10:08

9:44

8:45

6:58

5:46

)תפלה (מג״א) תפלה (גר״א

זמנים

קלאסיפיידס
845.604.0250 : רופט.לייפניק געגנט/' טברי, רומ'ס אויף שבת ויגש2 געזוכט צו דינגען איינס אדער
845.251.3636 ! דרייווינג קלאסן צו אלע באס דרייווערס און פרא דרייווערסEMH א גוטן חודש וואונטשט
Social Media for Online Businesses WA/TXT 347.685.9802 - info@BlitzSocialMedia.com
845.395.2220 : רופט. גוט באצאלט, גרינגע ארבעט,געזוכט א סינגעל מענטש צו באדינען א מיטלגארטיגע פאציענט
845.720.0041 .$7,000 , זייער גוטע קאנדישאן,luxury 1 package , מייל80,000 ,2007 beige cadillac DTS צו פארקויפן א
DIABETES TYPE 1 – We carry & deliver all supplies to you TIMELY & headache free. Covered by insurance. 845.999.1072
845.646.7141 : רופט. א פעקל$12  בלויז,מיר דעליווערן פעקלעך פון ק''י קיין מאנסי און צוריק
845.913.5148 : רופט.פראג/מירון/געציל/ געגנט פון קערעסטיר,ווערט געזוכט א פלאץ פאר א ביהמ''ד צו דאווענען שבת
845.444.8800  רופט איר אייער קאר סערוויס – יחיאל'ס.פאר א פיינע לאנג דיסטענס רייזע
KY Fish ~ Chanikah special! Side regular salmon fillet $9.99 /LB Cash and carry only. 845.783.4940
845.376.3533  רופט יעצט,די בעסטע ירושלימ'ער קוגל
מיר קענען דעליווערן קיין ק''י
500.8255  אליעזר היילברוןyou can try to call whenever  ביז,6:20AM קאר סערוויס פארטאגס לאקאל און לאנג דיסטענס פון
 חיים הערש גאלדבערגער347.435.6693  רופט. והגלילות/  מיר סערווירן קרית יואל,פאר אלע ערליי פלאמבינג געברויכן
845.533.2332 - LD Messenger 12:15  פון ק"י צו מאנסי און צוריק נעמט מען אן ארדערס ביז11:00 מיר דעליווערן פרייטאג
845.492.9559 : רופט-,SKYWIRE , פראנטיער לענדליין,FIOS  פראנטיער, פייבערDIA
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
Andersen Windows  און די דרייער פוןlock מיר פאררעכטן די
Club Exchange: We buy all your miles and CC points, Call / Text: 732.806.0205 email: amexmiles@gmail.com same day payment
 פלאן וואס האט פילעMEDICARE  אדער העכער? מיר קענען אייך ערלעדיגן די גוטע65 זענט איר
888.426.2774 . בחנם! רופט המספיק מעדיקער סעלעקט,בענעפיטן געאייגנט פאר אונזער ציבור
Kitchen and Furniture repair. Call: 845.678.3298
210.6664 Ext 3 :פרייליכע נייעס! איר קענט באשטעלן א פולע 'סעודת ברית' דעליווערט צו אייער טיר גענצליך בחנם רופט
15 Pas. Ford transits to rent for Day/Week/Month. please call/Text: 845.275.3357

יואלי'ס קוגל

FIND YOUR
RIGHT CAREER!

ACCOUNTING FIRM /
JUNIOR ACCOUNTANT

$55K - $75K

SEND YOUR RESUME TO

APPLY@YFHIRING.COM

MONSEY, NY

ארבעט געלעגנהייטן
Looking to hire for a full time office position. Graduate welcome! Communication and english is a must! 845.774.2615 #107
Multiple full time positions available in a multi girls only office. Starting pay ranges from $18-$30 with amazing
potential. Office experience is a must. Please Email Resume or text to officejobmonroe@gmail.com for more info.
Position available in multi girl office, experience preferred. call: 9 73.506.8477 or: applynow873@gmail.com
Busy Real estate office looking for a Secretary, Multi Tasking, Fluent in English. Great communication skills.
Great Pay for the right candidate with huge potential email resume to: jobopportunity2115@gmail.com
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
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.

Great opportunity for qualified candidate with room for growth.

?זוכט איר אוועקצוגעבן אייערע חפצים לשם מצוה
!מעלדט דאס בחנם אינעם "היים" אויסגאבע
845-751-1144 ext 2 :אריינצושטעלן א מעלדונג רופט

Contact
Lenses
Delivered

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

5511 New Utrecht Ave.
718.437.8772

Please call:

845.203.1619
and leave a message

לשם
מצוה
ווינקל

