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סט
'אל
ית יו
קר

Media Kit

עג
ליכ
עא
ויסגאבע

Price Sheet
קלאסיפיידס
ארבעט געלעגנהייטן
דירות צו פארדינגען
דירות צו פארקויפן
אפיסעס
קאמערציאל

א טעגליכע בליק אינעם "היום יום" וועט אייך אינפארמירן מיט אלע וויכטיגע אפדעיטס\שמחות וואס איז אייך נוגע

Half
Inch

1
Inch
)A Week (6 days
1 day free

$65

$325

)A Week (6 days

1 Day

)A Week (6 days

1 day free

$35

$18 Discount

$175

1 Day

Classified
row
1 Day

$72

$15
A month

$264

)$11 per day (24 days

5X7
7 Inches
full page
1 Day

$390

5X2

5X3

2
Inch

3
Inch

1 Day

1 Day

$130

$195

חתונות
שידוכים
מו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו
(בוקסבוים) מאנסי

מו"ה פסח שמעון גאלד הי"ו
(פערלשטיין) קרית יואל

החתן מענדל נ"י

באולם כינור דוד
מו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו
(בוקסבוים) מאנסי

מו"ה פסח שמעון גאלד הי"ו
(פערלשטיין) קרית יואל

החתן מענדל נ"י

באולם כינור דוד

If you have questions
or for the discount for
steady costumers
give us a call at:

845.751.1144
or send an email to

Ads@hayoimyoim.com

וואכנאכט
שידוכים
מו"ה יחזקאל יואל יאקאבאוויטש הי"ו

בן מו"ה חיים מאיר הי"ו

חתן מו"ה פנחס שמעי׳

שווימער הי"ו

באשת חיל  -הברית מילה יתקיים אי"ה בביהמ"ד הגדול
מו"ה יוחנן גרין הי"ו

חתן מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו

בן מו"ה לייבוש הי"ו

באשת חיל  -הברית מילה יתקיים אי"ה בביהמ"ד הגדול

תנאים
שידוכים
מו"ה דן ישעי׳ אייזדארפער הי"ו
(גרינבוים) בארא פארק

החתן אליעזר שבתי

נ"י

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

באולם קרן ויואל משה

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

CHASSINA,
& Vach Nacht
Other Simcha
$20

includes the Bris also

3,000

קאפיעס אויסגעשפרייט טעגליך ,אין

40

לאקאציעס איבער קרית יואל והגלילות

2,500

אימעיל אדרעסן ,ערהאלטן טעגליך די אויסגאבע אין זייער אינבאקס

נומער 1
אין שנעלע רעזולטאטן!

קאלום ספאנסערס
שידוכים
וועטער באריכט
טעגליכע

Your Logo
Here

וועט
מאנטאגער ספאנסער

בייטאג :פארוואלקנט ,שאנס פאר שניי און רעגן אינדערפרי.
העכסטע טעמפעראטור ארום  39דעגרי .ביינאכט :מערסטנס
קלאר ,נידריגסטע טעמפעראטור ארום  26דעגרי.

דינסטאג פ' ויקהל

250
דינסטאג$

בייטאג :טיילווייז פארוואלקנט ,העכסטע טעמפעראטור
ארום  36דעגרי .ביינאכט :טיילווייז פארוואלקנט .נידריגסטע
טעמפעראטור ארום  26דעגרי.

רייכע טעגליכע קאלומס" :זכור ימות עולם" און "יומא דהילולא" פאר אייער הנאה און געשמאק

דהילולא
יומא
שידוכים

Your Logo
Here

יום :י"א אדר

הרה"ק רבי מנחם מענדל ב"ר יצחק אייזיק זי"ע

מ'זידיטשוב

יארצייט ספאנסער
זכותו יגן עלינו

נולד :ת"ר
שם משפחה :אייכנשטיין
אביו :רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב
אמו :ליבא
זוגתו\חותנו :פריא בת רבי חיים
אברהם רעדליך ממיקאלייב (חתן דודו

שידוכים עולם
זכור ימות
ה'תש"כ :דעם פארלאפענעם פרייטאג,
דעצעמבער  21האט זיך אפיציעל אנגעהויבן דעם
"ווינטער" סעזאן פון היי-יאר תשע"ט 18’ ,למספרם.
איראניש איז פרייטאג געווען גאנץ א ווארימע טאג
אינעם וועטער.

Your Logo
Here

י"א אדר

קלארע הימל .די דורכשניטליכע טעמפעראטור וועט
זיין אין די מיטעלע-הויכע דרייסיגער ציפערן בייטאג,
און אין די צוואנציגער ציפערן ביינאכט.

היסטאריע ספאנסער

אויף היינט מאנטאג אינדערפרי איז נאך דא
א שאנס אויף אביסל שניי-שאוערס ,וואס וועט
קומען צו אן ענדע אין די פריע פארמיטאג שעה'ן.
די שניי וועט מעגליך זיך ענדיגן מיט א רעגן אין די
מיטאג שעה'ן .אויף די איבריגע טייל פון די וואך ביז
דאנערשטאג וועט זיין טרוקענע וועטערס און א

$230

רבי מאיר'ל מפרעמישלאן)
בניו :רבי אברהם חיים מזידיטשוב
חתניו לוקחי בנותיו :שרה שלאמצא
אשת רבי ברוך רובין מבראזדאוויטש;
רבקה אשת רבי דוד מרילוס מיערסלוב,
בן רבי שמעון מיערסלוב

רבותיו :אביו; חותנו
על כסא מלכותו :מיקאלייב; זידיטשוב
חיבר" :אדם וחוה ותולדותיהם";
"מנחם צדק"; "פרדס מנחם"; "ספר
הכל"
נסתלק לגנזי מרומים :תרס"א

$265

ה'תרצ"ד :א נידריגע פרעשור-סיסטעם קומט
צוריק אויף דאנערשטאג נאכט ,וואס קען ברענגען א
ווינטער -געמיש פון רעגן און שניי ,און וועט ממשיך
זיין אלס א פשוט'ע רעגן דורכאויס פרייטאג .ווי עס
קוקט יעצט אויס וועט די שניי זיין מינימאל ,צוליב
די טעמפעראטור וואס וועט זיך האלטן גענוג הויעך.
אבער אויב וועט די טעמפעראטור זיין קעלטער ווי
ערווארטעט ,קען זיין מער שניי.

• Ads@hayoimyoim.com
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