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

החתן אברהם נ"י

A PROJECT OF:

הכלה צירל גאלדא יהודית תחי'

מו"ה ארי' אשר יוסף דאסקאל

יודא יושע כהן

הי"ו קרית יואל
מו"ה
בן מו"ה יצחק דוד – חתן מו"ה יעקב יודא לאנדא

הי"ו טאהש

בן הרב יחיאל ישראל – חתן הרב אהרן אייזיק קרויס

החתן עמרם נ"י

מו"ה אברהם יודא האפפמאן

הכלה חנה תחי'

מו"ה מנחם מענדל ריינער

הי"ו וומ"ס

בן מו"ה דוד אלחנן – חתן מו"ה שמעון אופמאן

שדכן :הרב פנחס כ"ץ,
והחתן יצחק פר"מ .מאנסי

הי"ו וומ"ס

בן מו"ה עזרא – חתן מו"ה אברהם שלום וועבער

הכלה רבקה תחי'

החתן שמעון נ"י

מו"ה אלטר ברוך מאיר לעווי

מרדכי יאקאב

הי"ו מאנסי
מו"ה
בן מו"ה יושע דוב – חתן מו"ה יעקב יוסף דיימאנד

הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה צבי שלום – חתן מו"ה שמעון טאבאק

הכלה פעסיל תחי'

החתן ארי' נ"י

מו"ה יושע חיים בערקאוויטש

יואל כ"ץ

הי"ו וויליאמסבורג
מו"ה
בן מו"ה יחזקאל – חתן מו"ה מרדכי אלימלך שטיין

הי"ו וומ"ס

הי"ו וומ"ס

שדכן :אשת ר' משה יצחק
פריעדמאן ,וומ"ס

הכלה החשובה תחי'

החתן אברהם נ"י

יואל מויזקאפף

הי"ו וויליאמסבורג
מו"ה
בן מו"ה חיים הערש – חתן מו"ה שלמה יעקב מערץ

בן מו"ה נתן אליעזר – חתן מו"ה משה לעפקאוויטש

החתן משה נ"י

מו"ה רפאל יוסף גלויבער

שדכן :אשת ר' לוי
יצחק יאקאב ,ב"פ
שדכן :ר' יואל ב"ר יעקב
מרדכי טייטלבוים ,וומ"ס

בן מו"ה יודא – חתן מו"ה אביש וויינבערגער

מו"ה חנני' יו"ט ליפא שטרויס

שדכן :ר' הערשל
לאנדא ,טאהש

הכלה גיטל תחי'

שלום יושע וואלטער

הי"ו וויליאמסבורג
מו"ה
בן הרה"ג אבד"ק נירעדהאז – חתן מו"ה חיים ארי' בראווער

הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה פנחס – חתן מו"ה הערשל ווייס

הכלה ברכה ראצל תחי'

החתן ישעי' נ"י

מו"ה בנימין פעלדמאן

יונתן בלייער

הי"ו לאנדאן
מו"ה
בן מו"ה נתן קערפל – חתן מו"ה פישל בערגער

שדכן :ר' יודל
ראזענבערג ,מאנסי

הי"ו מאנסי

בן מו"ה יעקב – חתן מו"ה פנחס קליין

הכלה החשובה תחי'

החתן חיים נ"י

אפרים זלמן שטיינווארצעל

שליט"א ב"פ
הרה"ג
בן הרה"ג משה דוד – חתן כ"ק אדמו"ר מאסטראוו קאלאשין סידערהוירסט

יואל כהן

שליט"א מאנסי
הרה"ג
בן הרה"ג חיים הערש – חתן הרה"ג בנציון וואזנער ,רב דקהל שבט הלוי ,בי"ש

שדכן :ר' אברהם הערש
וואזנער ,ב"פ

חתונות
דוד ווייס

הי"ו
מו"ה
בן מו"ה אהרן יוסף – חתן מו"ה נפתלי לעבאוויטש

יצחק נ"י
באולם בית רחל פאראדייס

יואל שווארטץ

גדלי' נ"י
באולם כינור דוד

הערשל זאבעל

יודא הערש בערגער

הי"ו
מו"ה
בן מו"ה שמואל – חתן מו"ה חיים הערש אפעל

הי"ו
מו"ה
בן הרב שלמה – חתן מו"ה אברהם ראזענבערג ע''ה

ישעי' יעקב נ"י
עטרת חי' שרה  -מאנסי

אברהם יושע בינער

הי"ו
מו"ה
בן מו"ה יחזקאל ע"ה – חתן מו"ה נפתלי אינדיג ע"ה

הי"ו
מו"ה
בן מו"ה אייזיק – חתן מו"ה שלום גאלדבערגער

יואל וויינשטאק

הי"ו
מו"ה
בן הרה"ג יוסף הערש – חתן מו"ה מענדל טייטלבוים

הולדת הבת
מו"ה חיים מרדכי שמעא

בן מו"ה אליהו שבתי ע"ה – חתן מו"ה יצחק מזרחי הי"ו

הי"ו

צו באקומען טעגליך אונזער הערליכע אויסגאבע ,קענט איר בעטן

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

ונתנו
ראש חודש תמוז

אזוי שווער ווי עס איז פאר אייך אפצוגעבען מיט אייערע
אייגענע קינדער אין די הייסע זומער טעג אזוי און אסאך
שווערער איז פאר אייער קינד'ס מלמד און טיטשער.
ע"כ טוט די ריכטיגע פעולה און שיקט א שיינע נתינה צום נייעם חודש,
און איר קענט זיין זיכער אז אייער קינד וועט האבן הצלחה
די עד ווערט באצאלט חודש'ליך דורך א יחיד ,אויב ווילט איר האבן א חלק אין די זיכוי
הרבים ביטע רופט/טעקסט 845.293.3646 :אדער אימעילvenosni25@gmail.com :

זומער סעיל

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

”“WOW
Now only $119.99
Reg $190
צאת הכוכבים

9:46

The strongest people aren’t always
the people who win, but the people
how don’t give up when they lose.

Y

L

I

A

D

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

We offer best prices

845.325.5504

Heimeshe 17-year-old girl is now in a mental Rehab. Insurance only covers 50% of
the cost, parents can't afford to pay the rest, Rehab is threatening to send her home
if no further payments will be made. If you can help please call: 929.383.0127

Attention Bubby's treat your Einiklach
this summer with adorable Bubble
Call or text:
mowers to buy for cost price.
845.243.0622

לשם
מצוה
ווינקל

זוכט איר אוועקצוגעבן אייערע חפצים לשם מצוה?
מעלדט דאס בחנם אינעם "היים"!
אריינצושטעלן א מעלדונג רופט845-751-1144 ext 9 :

Lunch break
בארואיגט אייער מח מיט א
געשמאקע סאדאקא שפיל

SUD KU
GAME

מיר זענען דא אייך אויסצוהערן!

א אפענע
אויער...

»Easy

«Medium

מיר זענען צופרידן צו מעלדן אז
מיר האבן אויפגענומען

ר' משה שמואל
הי"ו
סאמעט
וועלכער וועט דינען אלץ

דער עזרת חולים

קאארדינעיטאר
פאר סיי וועלכע פידבעק און קאמענטארן וואס איר האט איבער

אזוי אויך קענט איר זיך

פארבינדן מיט אים אויף
עזרת
חולים 845.500.5858
שמועסט עס איבער מיטן קאארדינעיטאר

רייניגן בלענדער
אויב נוצט איר אפט דעם בלענדער
צו מאכן א צופרי-סמוטהי ,א.ד.ג,.
איז מסתמא די שווערסטע חלק
דאס אוועקוואשן יעדן טאג דעם
בלענדער.
דעריבער וועט איר זיין
צופרידן צו לערנען א
נייע וועג ,אנשטאט עס
דארפן רייניגן אינעם
סינק און אנקומען צו
אלע עקן אינעווייניג.
לאזט דעם בלענדער
אליינס טון די ארבעט.

לייגט אריין א קאפ אדער צוויי
מיט וואסער אינעם בלענדער,
אינאיינעם מיט אפאר טראפן
זייף .מאכט עס גוט צו פון
אויבן ,און גיבט אפאר דרוקעס
פאר'ן בלענדער צו גוט
אויסוואשן דעם גאנצן
אינעווייניגסטע חלק
פונעם בלענדער-קאפ.
נישט בלויז איז עס
גרינגער ,נאר עס מאכט
א בעסערע דזשאב ,פון
ווען מען מאכט עס אין
סינק.
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DAILY
HACKS

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

רופט845.751.1144 #8 :
און לאזט איבער א קלארע מעסעדזש

ארבעט געלעגנהייטן
845.637.4637 . מיידלHigh functioning aspergers ווערט געזוכט א מיידל צו ארבעטן מיט א
Office in Business Center is looking for f/t sec. Detail-oriented. Prior Mortgage
experience a Plus. Excellent pay for the right individual. Please call: 845.402.0016
914.257.7185 : טעקסט/ רופטwell paid  דארף ארבייטן פון דערהייםMLS real Estate exp a must  סעקרעטעריP/T געזוכט א
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
be friendly & organized.
Attention graduates! Retail store has an MustGreat
pay +benefits.
immediate opening for a sales lady position. 845.418.5363
Please
call:

Have a passion for home organizing and space planning? Email your resume to:
A local Custom Closet company is looking to hire a F/T Closet designer/ closetjobny@gmail.com
or call: 845.237.4653 to leave a VM
Sales lady. Great commission based pay for the right candidate.
Heimishe office is looking to hire capable girls, 11th or 12th grade graduate only. We have several openings in the
bidding department. Our office is located right in the center of KY. Great opportunity! Large office with many girls.

Call 845-782-6800 Ext. #102 or send resume to abraham@interboropackaging.com

A well established multi girl office in the center of KJ is looking to hire a qualified individual immediately.

Attentions
Graduates

Must have basic computer skills and great communication
skills. Great potential for the right candidate.

Please call: 845.219.1185 and leave a detailed
message with name and home phone number.

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.

Office in town is looking for a F/T competent,
motivated worker to field calls and emails
from existing wholesale accounts and handle
all matters regarding processing orders.
Please call: 845.266.6344 with a detailed message.

Please call today:

845.492.9696

Must have
excellent phone
skills, experience
preferred.

Comfort health
is looking for:
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

A female worker to assist
with night routine daily.
For 2 hours,
between 5-8 in the evening.
Very well paid for the right candidate!

For more information reach
out to: 845.774.0238

." טעגליך! מאכט זיכער אז זי האט דעם "היים,זייט מחי' אייער בני בית

ּ וועטער
רעפארט
64º

84º

דאנערשטאג
ביינאכט

דאנערשטאג
בייטאג

Some clouds in the morning will give way to
mainly sunny skies for the afternoon. High
84F. Winds WNW at 5 to 10 mph.

A mostly clear sky. Low 64F.
Winds light and variable.

Partly
Cloudy

86º/60º

זונטאג

PM
Showers

84º/61º

מאנטאג

Partly
Cloudy

91º/68º

פרייטאג

Scattered
Thunderstorms

81º/63º

שבת

קלאסיפיידס
929.554.3359 : רופט.מען נעמט אן צו טוהן אלע ערליי הענדי ארבעט-פראפעשענעל הענדי
718.510.3811 : רופט.א היימישער אינגערמאן מיט ספרינטער איז עוועילעבל פאר סטעדי טריפס
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

זומער רענטעלס/שאורט טוירם
347.907.4914 .עיקערס געגנט/העיס/סיגוט/ בעדרום דירה סטריט לעוועל אין די סאטמאר3  חדשים א8 געזוכט צו דינגען פאר

אוועקצוגעבן בחינם

845.751.1144 x9 : רופט,אוועקצוגעבן חפצים מעלדט דא בחנם

845.774.6423 : רופטDynamic health black cherry אוועקצוגעבען א צוגעמאכטע

סורוועי

די גורל

וועט
פארקומען

זונ
טאג
חוקת

ענט נאך צוריקשיקן די "היים" סוירוועי און
איר ק

$500 זיין דער גליקליכער געווינער פון
טרייע ליינער וועלכע האבן שוין צוריקגעשיקט
א הערצליכן דאנק פאר די הונדערטער גע נאכנישט אנגעקומען קענט איר נאך די וואך
איר
 אויב.דעם אויסגעפילטן סוירוועי
.זענטאון אריינגיין אינעם גורל
,צוריקשיקן

com@hayoimyoim.com :אימעיל צו
דעם סורוועי שיקט אן
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SNACKS
D A I LY E A SY S N A C K
RECIPES FOR THE
B U SY M O M

INSTRUCTIONS
1. Put ingredients in a food
processor and pulse until
a chunky mixture forms.

צו באקומען

Chickpea
Tuna
Cooking and Prep time: 5 Min Serves: 6

INGREDIENTS
• 1 can chickpeas, drained
and rinsed
• 3 tablespoons hummus or
tahini
• 1 tablespoon of mustard
• juice of a 1/2-1 lemon (about
1 and 1/2 tablespoons)
• 1/4 red onion, diced (can use

scallions)
• 2-3 stalks celery, cut into
chunks
• 2-3 pickle spears, cut into
chunks
• salt or salt substitute, to
taste
• pepper, to taste

2. Don’t over process.

