בס"ד

דינסטאג קרח

כ"ט סיון תשפ"ב | June 28 ’22

קרית יואל'ס טעגליכע

פרויען
אויסגאבע

| Email: ads@hayoimyoim.com

שידוכים

ווארט'ס נישט אויפן שדכן טוט
אייער אייגענע השתדלות!
גייטס ארויף אויף Bekurov.org
אין טרעפט א פאסיגע שידוך!

החתן יוסף נ"י

מו"ה אברהם ישעי' שלום קנאפפלער

A PROJECT OF:

הכלה החשובה תחי'
הי"ו ק"י

בן מו"ה שמעון – חתן מו"ה אהרן שפיטצער

החתן הערשל נ"י

מו"ה עוזיאל לעפקאוויטש

To a d v e r t i s e C a l l : 8 4 5 .7 5 1 . 1 1 4 4

מו"ה שמעון קלמן טויבער

שדכן :ר' עזרא
דייטש ,מאנסי

הי"ו מאנסי

בן הר"ר אבא חייא – חתן מו"ה ציון ברזילי

הכלה החשובה תחי'
הי"ו קרית יואל

בן מו"ה ברוך יודא – חתן מו"ה פרץ לעפקאוויטש

החתן אהרן יודא נ"י

שדכן :אשת ר' משה
יודא הירש ,ק"י

יונתן בלייער

הי"ו קרית יואל
מו"ה
בן מו"ה ישראל – חתן הרב ישראל שטערן

הכלה החשובה תחי'

מרדכי ווייסמאנדל

שליט"א מאנסי
הרה"ג
בן הגה"צ אבד"ק נייטרא מאנסי – חתן הגה"צ מאיר איגר ,מלובלין

החתן שמואל נ"י

שדכן :ר' ישראל
לעפקאוויטש ,ב"פ

אברהם אבערלאנדער

שליט"א מו"ץ בוומ"ס
הרה"ג
בן הרה"ח שמואל – חתן הגה"צ אבד"ק ישראל והזמנים

הכלה חי' רייזל תחי'

יואל אייזענבערג

הי"ו וויליאמסבורג
מו"ה
בן מו"ה יחזקאל – חתן מו"ה משה יוחנן נאה

שדכן :אשת ר' יואל יונה
שטיינער ,מאנסי

אפרים יואל קעניג

הי"ו מאנסי
מו"ה
בן מו"ה יעקב מרדכי – חתן מו"ה יצחק יודא וואלקאוויטש

תנאים
ליפא פרידריך

ע"ה
מו"ה
בן מו"ה משה – חתן מו"ה סענדר מיללער ע"ה

שלום נ"י
באולם כינור דוד

פנחס יחזקאל ברייער

הי"ו
מו"ה
בן מו"ה יעקב שלמה – חתן מו"ה יוסף קדיש ראטה ע"ה

הולדת הבת
מו"ה מאיר אייזדארפער

הי"ו

מו"ה פנחס יצחק שמאיע
מו"ה יושע ביקעל

בן מו"ה משה הי"ו – חתן מו"ה יואל אברהם יודא שווארטץ הי"ו
בן מו"ה יושע הי"ו – חתן מו"ה יעקב פריעד הי"ו

הי"ו

בן מו"ה יצחק חיים ע"ה – חתן מו"ה יצחק חיים ביקעל הי"ו

הי"ו

60-70%
off

Coming to KVM wed June 29

Entire toy store 20% off
including all pools, accessories,
bikes and many more.
845.782.7001

Come in store or call in
with your order.

טעגליכע זמנים

שקיעה

8:34

push around buggy

now $65 reg 85

צאת הכוכבים

9:47

שלום בית און חינוך

צום קומענדיגן
שטאפל
יצחק אלעזר
מאסקאוויטש

הי
ינט

איינטריט
$10.00
איינטריט +
רעקארדירונג
$15.00

דורך הרה"ג

געאייגנט פאר פרויען אין יעדן עלטער
שיעורים פאר כלות

כות

ויטש תחי'

הערש שליט"א

ערגער תחי'

חזקאל שליט"א

אב"ד שאץ

בית רחל פאראדייס

עס ווערט אויך צוגעשטעלט גאר אינהאלטסרייכע
די רעקארדירונג
השקפה שיעורים דורך חשובע גאסטרעדנערינס
וועט זיין בלויז פאר
דורכאויס די כלה תקופה איבער די טעמעס:

שליט"א

עס וועט זיין א
געלעגנהייט
אריינצוגעבן שאלות.

 8:30אווענט פונקטליך
די באטייליגטע.
פרשת קרח JUNE 28 -
דינסטאג
נוצן דיין דיבור.
פיה פתחה בחכמה ..פארטשיי ווי צו
ווי אזוי אויסצונוצן די צייט אלס כלה.

וויטש תחי'

ב אלעזר ז"ל

הכנות צו בויען מיין בית נאמן.

א תחי'

הערליכע שיעור אויף יום החופה פאר די מאמע און די כלה.

ברהם הי"ו

אליעזר שליט"א

 2רייכע  Workshopsאויף שלום בית וועט געגעבן ווערן
נאך די חתונה.

אר תחי'

פרייז פאר אלע שיעורים צוזאמען $175

צער תחי'

דוד הי"ו

ך תחי'

Comfort health
is looking for:

שיעורים פאר מחותנת'טעס

פנחס הי"ו

סקיא תחי'

A female worker to assist
with night routine daily.

דוב שליט"א

דריי שיעורים פאר מחותנת'טעס ,איבער די טעמעס:

שה שליט"א

אחריות פון די מאמע צוצוגרייטן איר טאכטער צו די
חתונה.

אן תחי'

וויפיל אחריות עלטערן האבן נאך די חתונה.

ס תחי'

אל יעקב הי"ו

ך תחי'

ואל הי"ו

For 2 hours,
וויכטיגע  Tipsבשעת די כלה תקופה.
5-8נאךbetween.
קדושתin
evening.אויףthe
הבית און
יסודות

שטיין תחי'

$150well
צוזאמען
שיעורים
rightפאר
! candidateפרייז
Very
paid
theדי for

לייב שליט"א

For more information reach
out to: 845.774.0238

קב הלל הי"ו

מאן תחי'

מאן תחי'

A Respite worker to
take out a 4 year old girl.
In the Beirech Moshe area,
3 times a week from 3-5.
If interested please call:
845.774.0255

ן הערש הי"ו

$120

Blueberry and
Cherry Cake

א כלה מדריכה און זיך איינצושרייבן פאר די שיעורים ביטע רופט מרת לאקס 845-783-3309
ביטע אריינשיקן א דעפאזיט פון  $200אין די בייגעלייגטע ענוועלאפ

Serves: 6

Min

H ME

Cooking and Prep time: 1.5 H

• 6 cups flour
• 1 can blueberry pie filling
or 1 pint fresh blueberries
• 1 can cherry filling or 1
and 1/4 pounds fresh sweet
cherries

INGREDIENTS
• 8 eggs
• 3 cups sugar
• 2 cups oil
• 4 vanilla sugar
• 1 cup fresh orange juice
• 4 teaspoons baking powder

SNACKS
D A I LY E A SY S N A C K
RECIPES FOR THE
B U SY M O M

INSTRUCTIONS

filling. On the other half spread cherry
filling. Then pour remaining 1/4 of batter
on top.

1. Half the cake is filled with blueberry and
the other half with cherry.

4. Bake at 300 degrees Fahrenheit for one
hour. Allow to cool then remove from pan.

2. Beat all ingredients well, in order given
except for blueberry and cherry filling.

5. Sprinkle with confectioners' sugar and
serve in cupcake paper cups.

3. Pour 3/4 of batter into a 15x10 inch
baking pan. On one half spread blueberry
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Don’t forget to be grateful
for what you do have!
ארבעט געלעגנהייטן

Preschool is looking for a Devoted Teacher, Well Paid For the Right candidate, Please call 845.863.3204
845.537.1165 : רופט.געזוכט א אחריות'דיגע ווארימע טיטשער פאר א פרי סקול
Office in KJ is looking for a 11th grade graduate organized & good communication skills required. 845.837.5672
Great Opportunity Retail store is looking to hire a girl for night hours.
Please call: 845.640.1239 - Bookeeper10950@gmail.com
Healthway Shop is looking to hire responsible girls as part-time workers for our Juice Dept, Hours are Sunday
to Thursday 4-7:30 and Sunday morning 10-1. For details and to apply Please leave a Voicemail at: 347.669.5323
Multi-Girl Office in KJ is looking for Full Time worker 845.604.0700 please Leave a Detailed message.
ASSISTANT TO CEO - CEO IN MONROE LOOKING TO FILL POSITION OF PERSONAL SECRETARY.
QUICKBOOKS KNOWLAGE A MUST. GREAT PAY. P/T OR F/T. EMAIL RESUME TO: JOIN@ASTARTEAM.COM
COMPLIANCE OFFICER - MONROE OFFICE LOOKING TO HIRE F/T COMPLIANCE OFFICER FOR
MULTI-STATE LENDING COMPANY. EXCELLENT PAY. EMAIL RESUME TO: JOIN@ASTARTEAM.COM
Multi girl office is looking to hire F/T secretary, Must be responsible, great communications & problem-solving
skills, ability to perform in high pressure environment. please leave message with your details 845.204.8762
 און לאזט א מעסעזש845.232.1693 :עס ווערט געזוכט א מיידל צו מאכן פאון ארדערס אין א גראסערי ביטע רופט

Lunch break
בארואיגט אייער מח מיט א
געשמאקע סאדאקא שפיל

SUD KU
GAME
«Medium

Easy»

פארמיידן ראסט

DAILY
HACKS

234

טיילט מיט "העקס" פון אייער
"היים" פאר אלע "היים" ליינער

845.751.1144 #8 :רופט
און לאזט איבער א קלארע מעסעדזש

קליינע פעקעלעך קענט איר עס
!נוצן
לייגט עס אריין אין אייער
 אדער,באקס-טול
וועלכע-אין סיי
אנדערע פלאץ
וואו איר האלט
 און,אייזענע זאכן
עס וועט העלפן
.קעגן ראסט

אסאך מאל טרעפט מען אין
פעקעדזשעס פון געוויסע
פראדוקטן קליינע פעקעלעך פון
silica א פראדוקט וואס רופט זיך
 – דיgel packets
ציל דערפון איז צו
פארמיידן ראסט
.פון דעם פעקעדזש
א נ ש ט א ט
אוועקווארפן די

די גורל

וועט
פארקומען

זונ
טאג
חוקת

סורוועי

_________ טעל__________________
נאמען _______________
היים? ❏ יעדן טאג ❏ רוב מאל ❏ צומאל
ליינט איר יעדן טאג דעם
איר עס (כמעט) זיכער? ______________
וועלכע טאג אין וואך ליינט
יעדן טאג? ________________________
וואו טרעפט איר דעם היים
יים? פון וואו? ___________________
ברענגט עס אייער קינד אה ❏
אויף א סקעיל פון ( 1שוואך) ביז ( 5גאר גוט),

שידוכים
הולדת הבן והבת
Sparks
Home Snacks
Daily Hacks
Sudoku
וועטער רעפארט
זמנים
קלאסיפיידס

יאזוי וואלט איר גערעיט די פאלגענדע קאלומס:
וו

❏ 5 ❏ 4 ❏ 3 ❏ 2 ❏ 1
❏ 5 ❏ 4 ❏ 3 ❏ 2 ❏ 1
❏ 5 ❏ 4 ❏ 3 ❏ 2 ❏ 1
❏ 5 ❏ 4 ❏ 3 ❏ 2 ❏ 1
❏ 5 ❏ 4 ❏ 3 ❏ 2 ❏ 1
❏ 5 ❏ 4 ❏ 3 ❏ 2 ❏ 1
❏ 5 ❏ 4 ❏ 3 ❏ 2 ❏ 1
❏ 5 ❏ 4 ❏ 3 ❏ 2 ❏ 1
❏ 5 ❏ 4 ❏ 3 ❏ 2 ❏ 1

די מערסטע ארויס? ________________
אויף וועלכע קאלום קוקט איר
סטע קאלום? _______________________
אייער צווייטע בע
וואס איז אלום פעלט נישט אויס _________________
וועלכע ק
אלט זען אינעם היים און איז נאכנישט דא?
וואס נאך וואלט איר געוו
_________________________________
__________________
וואלט עס געוואלט קענען טרעפן ,און איז
איז דא א לאקאציע וואו איר
_________________________________
נאכנישט דא דארט? ____
קונג אויף די אויסגאבע ______________
האט איר סיי-וועלכע באמער
_________________________________
__________________
איז אייער יארגאנג? ________________
וואס

פילט אויס דעם אויספרעג און שיקט עס צוריק,
און גייט אריין אין א ווערדפולן גורל אויף  $500אין גראסערי.
שיקט אריין דעם אויסגעפילטן סוירוועי דורך:

Mail: 1 Frankfurt Rd. #004 Monroe NY 10950
Fax: 845.314.9614 Email: com@hayoimyoim.com

ּ וועטער
רעפארט
54º

דינסטאג
ביינאכט

77º

דינסטאג
בייטאג

Mostly sunny skies. High 77F.
Winds NW at 5 to 10 mph.

Clear skies. Low 54F.
Winds light and variable.

Partly
Cloudy

94º/70º

פרייטאג

Mostly
Sunny

82º/59º

מיטוואך

Scattered
Thunderstorms

82º/64º

שבת

Mostly
Sunny

86º/64º

דאנערשטאג

קלאסיפיידס
347.756.4532 . מיר שטעלן צו וועגן, פאר פרי סקול & עלעמענטרי,קוטשערס דעי קעמפ האט נאך עטליכע פאזיציעס עוועילעבל
Looking to borrow or rent white boys suits size 3 4 & 5 6. Please call: 845.395.6945
718.510.3811 : רופט.א היימישער אינגערמאן מיט ספרינטער איז עוועילעבל פאר סטעדי טריפס
Boat Rides on the Hudson River, schools welcome - 845.642.0362
747.Cutnjoy )288.6569( : אייטעמס רופט3 ג מינימום.ד.צו שארפען אייערע מעסערס שערלעך א
Suppers, Meals, any diet.  פריש היימיש געשמאקTHE PRO COOK E.S. 845.783.2801
TwoPointZero 718.287.1515 #102 - Info@tpzny.com  דורך אריין שיקן אייער קאלעקשן בריוולעך$1,000 פארדינט ביז
718.757.0056 : רופט. יאר עקספיריענס10 זענט איר שילדיג געלט פאר קרעדיט קארד׳ס? מיר האבן איבער
Mommies, are you prepared in case of emergency? CPR/ First Aid classes given to women by women instructors. 845.837.5490
845.537.7067 : רופט#104  ליסקע וועי3 . פאר ספעציעל ביליגBaby Formula מטרנה
Don't wait for a Lawsuit / Court summons!! - באקומט די ביליגסטע סעטלמענט'ס אויף קרעדיט קארד׳ס
TwoPointZero 718.287.1515 #102 - Info@tpzny.com
Rapid covid test/ pcr/ blood, flu, rsv tests done plus, at your home with results same or next day. Call: 845.837.5490 for more information
Ozempic Weight Loss - call: 845.629.1212
 חיים הערש גאלדבערגער347.435.6693 : רופט. והגלילות/  מיר סערווירן קרית יואל,פאר אלע ערליי פלאמבינג געברויכן

פארדינגען/דירות דינגען

Attentions
Graduates

A house with 10 beds in blooming grove to rent for July 4 or whole summer 347.263.1327
347.907.4914 .עיקערס געגנט/העיס/סיגוט/ בעדרום דירה סטריט לעוועל אין די סאטמאר3  חדשים א8 געזוכט צו דינגען פאר
A 4 room apartment available for rent in the rose garden development
on Hamaspik Way. For serious Inquiries please contact us at: 845.774.8790
845.324.1174 .עיקערס געגנט/ סאטמאר, רום דירה אויף שבתים4 צו פארדינגען א
Wanna work in a kosher friendly environment with no internet needed?

A Grocery is looking for 2 Girls for the phone order department
Fun and social work. Excellent place to work. great great pay.

Woodbury
Junction
Private House

Avail from June 30-Sep 4.

$25K. Serious Inquires only.

Email/Text name and number and someone will get back to you at the earliest convenience.

Email: Thehousewj@gmail.com Text: 845.276.3012

 קענט איר בעטן,צו באקומען טעגליך אונזער הערליכע אויסגאבע

Please call today:

845.492.9696
Luxurious 5 Bedroom, 2
1/2 Bathroom + Kitchen
,dining \ living \ play
room Etc. Close to shuls.

ארדערס-באקס ווען איר מאכט אייערע פאון-די "היים" אין אייער ארדער

Clean your new house for a fresh entry
with Quality clean and disinfectant

We offer best prices

845.325.5504

Manufacturing company 10 Min. from Monroe is looking for a full time Purchasing Manager
will be responsible for all the purchasing needs.
Transportation and babysitting provided.
Great potential and environment!
Email Resume: HirePurchasing@gmail.com
“Att Graduates”Multi girl office is now hiring for post-graduation we have multiple
positions available. We provide full training, great salary and benefits, pleasant environment
with growth potential, whitelist internet, must have good communications skills.

Please call:

845.203.1619
and leave a message

