מארגן

49˚-34˚

Partly cloudy

היינט

Thursday, Jan 5 2023

53˚-42˚

דאנערשטאג פ' ויחי יב' טבת תשפ"ג

Partly cloudy

5:58 : מוצש"ק- 4:26 :זמן ערש"ק

VOICE of Staten Island
ISSUE #44

Tel: 347.970.6770
Fax: 718.534.2021
info@kolberama.net
kolberama.net

יארצייטן

ניחום אבלים

ריעל עסטעיט

קלעסיפיידס

שיעורים

זמנים

שמחות

נייעס

January 04 - January 10
Produce

Sungold Kiwi

$3.99

Reg.
$5.99

Hod Golan

$2.49

Dagim

Produce

Produce

Breaded Flounder
Fillet

Mango

Cantalope

$0.99

Reg.
$4.99

Reg.
$1.49

Hellman’s

KJ Poultry

$5.99

Reg.
$8.69

Devash

Orange Juice 64 oz
Plassc Boole

$2.99

Reg.
$4.29

Nestle

Post

Turkey Family Pack Romainian Turkey Light Mayonnaise Cocoa & Fruity Pebbles Tasters Choice Coﬀee
11 oz
House Blend 14 oz
Pastrami

$6.99

Reg.
$9.99

Bloom’s

Jelly Rings

$5.49 Reg.
$6.49
Oreo

Original Oreos 4 pk

$2.69

Reg.
$3.59

$3.99

$7.99

Reg.
$6.99

Reg.
$9.99

Jolly Rancher

Oppenheimer

$2.99

Reg.
$5.49

Lays

$15.99

Reg.
$18.99

Paskesz

Candy Frutomila Jolly Rancher Bites Potatoes Chips 6 oz Nuuy Chews 10 oz
Awesome Twosome

$5.29

$2.29

Reg.
$7.69

Shibolim

$3.29

Reg.
$4.29

Manamit

Osem

Rice Chips

Wafers Chocolate Coated Wafer 40 pk

Chocolate Covered

$2.29

Reg.
$2.99

Reg.
$3.69

$1.29

Reg.
$2.49

$5.49

Reg.
$7.29

$4.99

Reg.
$6.49

Simcha Colleccon

Tumbler Gold Rim

$5.99

Reg.
$7.99

Shop Online: islandkosher.shop
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שמחות

טעגליכע • שמחה • דערמאנונגען
F. 718.534.2021

שידוכים
החתן חיים שלום נ"י
בן הר"ר אברהם יצחק מייזעלס הי"ו
בארא פארק

E. Simchas@kolberama.net

Contact us: P. 718.705.8180

הכלה תחי'
בת הר"ר מרדכי פריש הי"ו
סטעטן איילענד

עב״ג

שלום זכר
הר"ר שלום לויבער נ"י חתן הר"ר שלמה רפאל הכהן בארנפריינד נ"י בהמ"ד סקווירא

106 Fillmore Ave

קידוש
הר"ר משה געלבארט נ"י בן הר"ר יצחק מאיר נ"י חתן הר"ר

אליעזר וואקס נ"י בהמ"ד גור

הר"ר ישראל גרפינקל נ"י בביהמ"ד גור

280 Bradley Ave

151 Roosevelt Ave

הולדת הבן
הר"ר אברהם ליפשיץ נ"י

הולדת הבת
הר"ר ישעי' גרין נ"י

מנין מעריב בכל לילה בשעה  11:30בדיוק
בבית המדרש הגדול ד'גראסווארדיין
שריפת חלה

חלה צו פאברענען יעדע נאכט פון  7:00ביז 10:00
204 Suffolk Ave

פרייז איז $2
2
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שמחות

טעגליכע • שמחה • דערמאנונגען
F. 718.534.2021

מזל טוב

E. Simchas@kolberama.net

Contact us: P. 718.705.8180

הר"ר דוד מאיר וועבער נ"י לרגל הולדת הנכד אצל בנו הר"ר בצלאל אהרן נ"י  -מאנטריאל

הר"ר פנחס נפתלי הירץ ארלענדער נ"י לרגל נישואי בנו החתן עוזר חיים נ"י

הר"ר יעקב אברמוביץ נ"י לרגל הבר מצוה לבנו הב' מנחם נ"י

בר מצוה
ום

הי

הב' וואלף נ"י בן הר"ר שמעון יואל האלד נ"י באולם פאפא

1250-51

תושבי סטעטן איילענד מאחלים

ברוכים הבאים
377 Buchanan Avenue

הר"ר ישראל משה רוסט נ"י

א מנין מנחה און קבלת שבת לפי שיטת ר' יהודה

ממהרים לבא פרשת נשא הייבט מען אהן מנחה 6:35

אמערכת
וואקאציע
צוםאמונה
דרך
געדענקען
פ

 30דר .פרענק

געשמאקע עסן

השבוע
בפרשת
גראונדס
שיעור נפלא הערליכע

ם

איתמר רוזנבוים שליט״א
מאת מורינו הגה״צ רבי מאיר
שטיל און רואיג

אכטונג! פאר די נייע אפטיילונג
היכל הנגינה דריקט 5

און
נאך ירושלים שליט"א
מקרעטשניף
בן כ"ק מרן אדמו"ר

אורך השיעור  20מינוט  718-298-3717דריקט 1

ÀÇÁÇÁ·Á
À
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Call to place your order-

718-851-1011 x3

זוממער אפטיילונג
אידישע פאעמס און הערליכע קעמפ ניגונים-גראמען וכדו' 718-801-2733

for rent
in theTel:
Airmont
area. •Call
347.970.6770
Fax: 845-327-8035
718.534.2021 • info@kolberama.net
VoicePool
of Staten
Island
זומער ארבעט פארמיטלונג
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נייעס

וועלטליכע נייעס • חרדי'שע נייעס • לאקאלע נייעס • ביזנעס נייעס

סטעטן איילענד!
געהויבענע באזוכן אפגעראכטן געווארן דעם פארגאנגענעם
יום טוב חנוכה העל"ט אין אינזער שטעטל סטעטן איילענד
גאר א דערהויבענע יום טוב חנוכה איז פאריבער
דא ביי אונז אין שטאט אזוי ווי אין אלע אידישע
שטעט ,ווי מען האטאפגעראכטן די הדלקת נרות
חנוכה מיט דערהויבענע און העכערע געפילן.
אזוי אויך האט מען אפגעראכטן חנוכה מסיבות
מיט די משפחה א חלק עולם איז אריינגעפארן
קיין בארא פארק צו צי אנדערע שטעט זיך צו
באטייליגן ביי חנוכה מסיבות מיטדי משפחה און
א חלק עולם איז געבליבן דא אין שטאט און די
משפחה פון אנדערע שטעט זענען אהערגעקומען
זיך צו באטייליגן ביי די היזיגע מסיבות.
גאר ספעציעל איז אבער געווען דעם חנוכה,
ווען אינזער שטאט האט זוכה געווען צו צוויי
גאר חשוב'ע באזוכן ,איינס אנהויב חנוכה און די
צווייטע זאת חנוכה.
אנהויב חנוכה האט אינזער שטאט געהאט דעם
גאר זעלטענעם און געהויבענע זכיה אז כ"ק
אדמו"ר מוויזשניץ שליט"א פון בארא פארק
איז געקומען אפרעכטן א מעמד הדלקת הנרות
אין היכל הישיבה ,ישיבה גדולה תפארת מרדכי
וויזשניץ ב"פ וואס איז סטאנצענירט אין די
וועסטערלי געגנט .וואו אינזער שטאט האט
האט געהאט דעם זעלטענעם זכיה מיטצולעבן
א וויזשניצע חנוכה לעכט צינדן ,און טאקע א
גרויסע ציבור תושבי העיר האבן זיך באטייליגט,
און אזוי אויך האט זיך אנגעזען די באטייליגונג
פון פילע געסט פון אנדערע שטעט וואס זענען
געקומען מיטהאלטן די הדלקת הנרות ביים רבי'ן.
א רייכע קאפעליע נוסח וויזשניץ האט מהנה
געווען מיט די זמירות און דער רבי שליט"א האט
ארומשפאצירט כנהוג איןוויזשניץ ,און דער ציבור
האט זיך נישט געקענט גענוג אפזעטיגן פון די
רוחניות'דיגער אטמעספער וואס האט זיך דארט
אפגעשפילט.

וואונטשן לחיים ביים רבי'ן האט זיך דער רבי
אינטערעסירט ביי די נכבדים פון די קהילות
קדושות פון שטאט וואס האבן זיך באטייליגט
ביים מעמד אויף די פארשריט וואס עס גייען
פאר אין שטאט און יעדע קהילה וואס עס קומט
אלס צו ,און דער רבי האט ארויסגעברענגט זיין
שטארקע הנאה און קורות רוח אויף די בלי און
וואקס פונעם שטאט.
די דערהויבענע לעכט צינדן פונעם וויזשניצע רבי
שליט"א וועט זיכער באגלייטן אלע באטייליגטע
אויף ווייטער און אריינשיינען א ליכטיגקייט אין
די קאלטע ווינטער נעכט.
אויף זאת חנוכה האט די שטאט געהאט די
זעלטענע געהויבענע זכיה אז הרה"צ ר' דוד משה
טווערסקי שליט"א זון פון כ"ק מרן זקן האדמורי"ם
אדמו"ר מראחמיסטריווקע שליט"א לרפואה
שלימה איז געקומען אפשטאטן א באזוך אינעם
ישיבה גדולה עסק התורה ראחמיסטריווקע וואס
געפינט זיך אינעם קרית הישיבה אין הארץ פון
ווילעבראק .דאס איז געקומען נאך וואס די זון
פון הרה"צ ר' דוד משה שליט"א וואס דינט אלס
ראש הישיבה הרה"צ ר' מרדכי פנחס טווערסקי
שליט"א האט אפגעראכטן א ברית פאר אן
אייניקל און הרה"צ ר' דוד משה די זיידע איז זיך
געקומען משתתף זיין.
א באזוך פון הרה"צ ר' דוד משה איז א גאר זעלטענע
ערשיינונג ,עס איז סך הכל די צווייטע באזוך פון
הרה"צ שליט"א אין ישיבה .און אינאיינוועגס האט
מען שוין אויסגעניצט די געלעגנהייט און הרה"צ
שליט"א האט פארטיילט געבענטשטע מטבעות
וואס דער רבי שליט"א לרפו"ש האט ספעציעל
געשיקט פאר די בחורים לכבוד חנוכה .און עס
איז אנגענומען געווארן מיט א מורא'דיגע שמחה
און התרוממות.

סוף פונעם מעמד ווען מען איז אריבער זיך
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המעוניינים יתקשרו 917-460-0415

והחלש יאמר גיבור אני ואשרי הזוכה ,ויהי רצון שיתקבלו תפילתנו ושוועתנו לרחמים ולרצון  -אכי"ר.

()Bet Bedford & Spencer

חבורתנו בניו יורק יערכו כל ערב שבת קודש תיקון בשעה  12:30בצהרים
עם מנחה גדולה ועננו דהרש"ש
במקום החדש 687 Myrtle Ave.

ומובא בשם המקובל האלקי מהריא"ז מרגליות זיע"א שאם אי אפשר לאדם להשתתף בתיקון יכול גם מרחוק למסור את שמו וב"ב ופדיון ה"פ פ"ד תעניות ויעלה לו
כאילו היה בתיקון בפועל.

ואין בעולם כח כזה אדיר וחזק לרצות את בוראנו בתשובה חזקה ולמחוק כל המקטרגים והייסורים והתלאות ל"ע אשר עוברים על כלל ישראל
ע"כ החלש יאמר גיבור אני כי עת לחננה ואם לא עכשיו אימתי

ידוע מפי ספרים וסופרים ומפי האר"י ז"ל גודל ערכם של הימים האלו ועוז הדרם שאפשר לתקן את אשר עיוותנו ולהשלים את אשר חיסרנו ולקבץ את אשר פיזרנו
בתיקונים הגדולים ובפרט באמירת עננו דהרש"ש זיע"א אשר מקובלים גדולים מדורות עברו שבחו אותו עד למאד ככח עצום להחזיר הפש"ע לשפ"ע
ומצר"ה לרצ"ה ,ומנג"ע לענ"ג

שובבי"ם תשפ"ג

שובו בנים שובבים

Brooklyn NY

בית מדרש מהרח"ו

Tel: 347.970.6770 • Fax: 718.534.2021 • info@kolberama.net

Voice of Staten Island
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free

start the day right
Free cup of coﬀee with any bakery purchase.

STATEN ISLAND, NY Island Kosher // 2210 Victory Blvd.

Voice of Staten Island

Tel: 347.970.6770 • Fax: 718.534.2021 • info@kolberama.net
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בית
יחיאל מיכל

תלמוד תורה
צאנז

לע"נ הרה"ח ר' יחיאל מיכל
ב"ר ישראל יהודה קארפינקל זי"ע

ע"ש שושלתא דרהבא
לבית צאנז זי"ע

וויכטיגע מעלדונג

בנוגע רעגיסטראציע

צום שנת הלימודים תשפ"ד הבעל"ט

רעגיסטראציע
איז יעצט אפן

נורסערי קינדערגארטן

פאר די קלאסן פון:
כיתה ב'
כיתה א'

כיתה ג'

כיתה ד'

ווען איר שרייבט איין אייער קינד אין אונזער בארימטער תלמוד תורה ,טוט איר געניסן פון א מוסד

וואס טוט צושטעלן די העכסטע סטאנדארט חינוך ,מיט אלע גשמיות'דיגע געברויכן
צוגעשטעלט אויפן בעסטן און שענסטן פארנעם.
אויסגעצייכנטע מלמדים
און מחנכים

ספעציעלע איבערגעגעבנקייט פאר
יעדע תלמיד באזונדער

הערליכע גרויסע און לופטיגע געביידע
און קלאס צימערן

לימודי חול פון כיתה ב'
און העכער

צו באקומען אן אפליקאציע ,ביטע רופט ווי פריער אין אפיס אויף718-475-1185 :
אדער שיקט אן אימעיל צוSanzstatenisland@gmail.com :
ביטע רופט ווי שנעלער צו קענען מסדר זיין אלעס על צד היותר טוב ווי אמשנעלסטן

הנהלת התלמוד תורה

988 Post Ave. Staten Island NY 10302 | Tell: 718.475.1185

Tel: 347.970.6770 • Fax: 718.534.2021 • info@kolberama.net
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יצחק יודא ברוין

9
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Tel: 347.970.6770 • Fax: 718.534.2021 • info@kolberama.net

Contact us: P. 718.705.8180

E. Simchas@kolberama.net

F. 718.534.2021

קלעסיפיידס

JOB OPPORTUNITY
E-commerce business located in Elizabeth-Port NJ is looking to hire multiple positions:
-Executive Assistant -Amazon Account Manager Great salary with growth potential for the right person.
PLEASE EMAIL: JOB1102500@GMAIL.COM

JOB OPPORTUNITY
Business in Staten Island is looking to hire a full time secretary.
PLEASE CALL 973-951-5075

SEEKING RIDE FROM BORO PAR TO STATEN ISLAND
Looking for a ride for a 3 year old boy from Boro Park to Staten Island daily anytime
between 3:30-4:30. Great pay.
PLEASE CONTACT RACHEL BLAU (347) 889-0752.

SECRETARY / FAMILY WORKER
Yeled V’Yalda Head Start seeking a full time secretary /family worker.
Pay: $30,000.-$33,000. Yearly.
EMAIL RESUME TO: MBERNATH@YELED.ORG OR CALL: 718.514.8868
YVY is an EOE

FLOATER / PERMANENT SUBSITUTE
Yeled V’Yalda Head Start seeking floater/permanent substitute.
Pay: $25,000-$30,000. Yearly.
EMAIL RESUME TO: MBERNATH@YELED.ORG OR CALL: 718.514.8868
YVY is an EOE

TEACHER`S ASSISTANT
Yeled V’Yalda Head Start seeking a full time teacher’s assistant.
Pay: $28,000.-$32,000. Yearly.
EMAIL RESUME TO: MBERNATH@YELED.ORG OR CALL: 718.514.8868
YVY is an EOE

מען קען רופן דער בית הוראה טעלעפאן ליין לעניני רבית
 ביינאכט12:00  צופרי ביז8:00 יעדער טאג פון

845-493-8604 RIBISHOTLINE@GMAIL.COM

Voice of Staten Island

לעניני רבית
שע"י הרה"ג ר' פנחס ווינד שליט“א

845-493-8604
ribishotline@gmail.com

Tel: 347.970.6770 • Fax: 718.534.2021 • info@kolberama.net
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Contact us: P. 718.705.8180

E. Simchas@kolberama.net

F. 718.534.2021

קלעסיפיידס

 אפיס/ מאפט איר אריין אין א נייע דירה
CLEANING SERVICE פאר אלע אייער
KLEANERY רופט

718-874-5555

שרייבער געזוכט
קול סטעטן איילענד זיכט א וועכענטלעכע שרייבער וואס איז באקאנט מיט מהנעשה ונשמע
 אויב אינטערסירט ביטע מעלדן צום מערכת קול סטעטן איילענד.בעיר הבירה סטעטן איילענד
718-705-8180 INFO@KOLBERAMA.NET

שוקט אייער קלעסיפייד צי קול סטעטן איילענד דורך אימעיל
email us: info@kolberama.net

Seeking a qualified
individual to work one on
one with a sweet teenager in
staten island.
Sundays – flexible hours,
Mon – Thursday from 6:00 PM on.
Get ongoing supervision by
a licensed BCBA to enhance
your knowledge and skills in
the field of ABA.
Please reach out to
ygershon@encoresupport.org
if you are ready to make a
difference in the life of a child.
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שירו לו שיעור חדש!
שמחים אנו להודיע לכל תושבי עירינו כי בעז"ה תתקיים

שיעור  23מינוט
בדף היומי
ע"י המגיד השיעור הנפלא

הרה"ג ר' הירצקא

גרינפעלד שליט"א

כל יום בשעה  6:30בבוקר
וארימע
ו
קאווע

שחרית בשעה 7:00
בהיכל בית מדרשינו

אומזינסטע
מקוה פאר
מתפללי
המנין

723 Willowbrook road

השיעור יתחיל אי"ה

ביום ב' פרשת שמות הבעל"ט
כל הקהל הקודש מוזמן להשתתף!

טעמו וראו כי טוב!
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