
   éëåãéùí     
  )ן אב"ד פאלטישאןב( וומס"ב שליט"א ïééèù ìãðòî íçðî הרה"צ

 )עלין אב"ד סערדעהב( וומס"ב שליט"א õ"ë ïøäà ìàøùé  הרה"צ  נ"י êåøá אב"ד סאווראן                          
  הכלה בת הרה"צ משה ירמי' טייטלבוים זצ"ל 

  )אהרן יוסףב"ר ( מאנסינ"י  ñééåå ãåãמו"ה  נ"י äùî )אלעזרב"ר ( ק"ינ"י  øòâøòáãìàâ ùøòä íééçמו"ה 
  )יצחקב"ר ( ב"פנ"י  âøòáðòæàø á÷òéמו"ה  נ"י çöé éåì÷ )מרדכיב"ר ( ב"פנ"י  ïòæàø ìåàùמו"ה 
  )ישיב"ר ( ב"פנ"י  øòáòåå øëùùéמו"ה  נ"י ìàåé  קרונהייטסנ"י  øòéàâ óñåéמו"ה 

    úåëøá òáù      
  נ"י אפרים אלי' שטראהלי  מו"ה נ"ימרדכי שרגא   נ"יאברהם שלמה קרומאןמו"ה 

  íìåàáìçø úéá
 המחותנים  הננו בזה להזמין בהזמנה פרטית את כל קרובינו וידידינו לבא ולהשתתף בשמחתינו. 

    èëàð êàåå      

 ä"åî áééì ÷çöé ø"áøæòéìà äùðî âøòáðòæàø é"ð ïúçä"åîïééèùãìàâ ìàåîù íäøáà é"ðéúéáá , 228 Lee 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ñðòãøàâ éì ì"èé÷8:30 

áøä ùèéååàìéëòî 'éìãâ .ç.à à"èéìù  
        ïá áåùèàìæî ø"åîãà ÷"ë - 'éðúð  

ïúçà"èéìù áà÷àé ìàøùé áøäéúéáá , 196 Keap 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷ðéôñ190 ôòé÷  úéøçù8:00 

     úåðåúç      
 נ"י ùèéååà÷ùøòä ñçðô íåìù מו"ה נ"י ñåéó  נ"י ùèééã éëãøîמו"ה 

  íìåàáìàéøòôîéà
 )יצחק צביב"ר ( נ"י ùèéååà÷øòá àãåé ïøäà מו"ה נ"י óñåäé )שמואלב"ר (נ"י  ñéåø÷ íééç ìàøùéמו"ה 

  íìåàáàâéô ñãøô
  לאנדאן- שליט"א ùéìæééî ùéøòá הרה"ג

  )בן הגה"צ ממעלברוין( שליט"א éæðëùà ìéùðà הרה"ג  נ"י êåøá )בן הגה"צ מווייטצען שליט"א(          
  אב"ד חוות דעת                                            

  íìåàáéáö ñãøô
  הרב אברהם)ב( שליט"איוסף פאלאטשעק הרה"ג

  שליט"א משה גרינבערגער הרה"ג נ"י 'יצחק יודא ארי ראה"כ בית מאיר יעקב ואבדק"ק שם משמעון     
  íìåàá íåéøèà- éñðàî

äòùá íéðô úìá÷6:30 äòùá äôåç7:30 à"èéìù õéðæéååî ø"åîãà ÷"ë øöçá  
/ãøàôãòáî åòñé ñòñàáä äòùá æåé7:15  äòùáå9:00  -  äøæçåå æ"îäøá øçàäðåúçä øçà 

 177#פין  712-432-8774אפשר לשמוע בטעל.  בבוקר בבית קויפמאן] 7:30[הנלמד בכל יום בשעה  פליישמאן שליט"אהשיעור של הרה"ג ר' יודא לייב 

 חודש ביי ר' ישעי'לע קערעסטירערערב ראש 
 646-389-3236 347-675-3281רופט:  -דינסטאג וארא ביינאכט ביז דאנערשטאג וארא 

 יתחיל בשבוע זו 1:40עד  1:00על חומש רש"י ערש"ק משעה  הרב יחזקאל פריעדמאן שליט"אהשיעור לבחורים בביהמ"ד דינוב ע"י 

טוען מיר  Eczemaצוליב די גרויסע נאכפראגע פון די חשובע מאמעס פאר די לעקטשער פון קומי עורי פאר קינדער וואס האבן 
  די לעקטשער וועט פארקומען -  וויט עוו. 712יאם די זאל פון דיקאר - מעלדן אז מיר האבן געטוישט פלאץ צו א גרעסערע זאל

 ביטע נישט מיט ברענגען קערידשעס פאר די קינדער -פריי פון אפצאל  די לעקטשער איז - 8:30 היינט מיטוואך נאכט

 פארנט פון ויואל משה 11:30ביז  9:30היטשעס: פון  -פון ויואל משה פריי פון אפצאל  8:30ניץ ליל שישי באס: דאנערשטאג ליל שישי וועט פארן די באס ברי

#13-82  

âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190  
Fax: 718-384-4631            Email: ads@dvaryoim.com 

ô"á - øåáéöä çåì                  éñðàî - øåáéöä ìå÷                  ìàåé úéø÷  
   718-303-4300                             845-425-1313                              845-662-3137 

μêîî¬−ô ³îô¾ 
’× ³ë¬   ’½ô 18 .Jan  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼6:04
íôìí ±ò 7:16

¾"þš öôï ¹î½9:05
ê"þè9:41
íñõ³ öôï ¹î½10:05
ê"þè10:29

³î®ì12:06
íñîðè íìòô12:37
íò¬š íìòô 3:38

í¼−š¾4:57
³"þ6:09



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •

îò−ëþ í¾ô öë öîô−−ô ®ï"ñ  - ëôþí"ó  - ð"ê ½š³³"è  
−ëþ −ôìò ’ñë−−õ ë”þ óíþëê −îñí ï−ò¾îð ®ï"ñ ëê"ð èêþõ  - ìô"½ −þëð ëò"ê  - ³"í  
−ëþ þ−êô ë”þ óíþëê −îñí ®ï"ñ ëê"ð ¾¬−þï¼ô  - ×³"ï  
−ëþ −×ðþô  [öïìí]ë”þ öôñï ó−þõê  îîêñ½êïô ñ"®ï ö−þõñ−−í -  š"í¾¼ë ð−ôñ³ - ë"ôš³  
−ëþ öòìñê ë”þ š−®−ê ®ï"ñ ëêþ"ð öë−îê ö¾−  - ¼š³"è  
−ëþ šì®− öî¼ô¾ ë”þ ó−−ì −îñí ®ï"ñ ôîð"± êòñ−îî  - ¼š³"è  
−ëþ ¾îêê−¼ ë”þ í¾ô öí×í ñ¬−−þ¬ ®ï"ñ êòñ−îîô  - ð−ôñ³ þèí"ê  - ¼š³"è  
−ëþ ¹½î− êš½î− ë"þ öî¾ô¾ )³þ−ïò öî¾ô¾ (−îñí ®ï"ñ ±−îîêš¾¼ñô  - −þ³"ì   
−ëþ öî¼ô¾ −ë® ë"þ í¾ô ñêšïì− öêô¾−õ ®ï"ñ ëê"ð ¬¼ô¼š¾¬¼š  - ñþ³"¬  
−ëþ ëš¼− ë”þ ðî¼½ô êþ−®ìîëê ®ï"ñ ³êññ−õ³ô )(êšêþêô  - ìô"½ í −ïòèμñô  - þ³"ô  
−ëþ íôñ¾ ë"þ óíþëê ëš¼− öêôð¼−þõ ®ï"ñ êþîè−ðê½ô  - ö³ì í"®þ ëîòô−þô  - ôþ³"ê  
−ëþ öþíê −ë® ë"þ ñêþ¾− êò−òì ë−î¬ñšþ¼¬ ®ï"ñ ð−þëô -¾¬êšòîô  - ôþ³"è  
−ëþ óîñ¾ ë"þ ñêîô¾ êšñ¼ô¾ ¾ë−î¬ ®ï"ñ ëê"ð öê¾ê¬êë  - ìô"½ ³ñ−ê¾ óîñ¾  - ôþ³"¬  
−ëþ ñê−ì− í¾ô −îñí ®ï"ð"ëê ñ  ±−¾êñê−ïð - ð"½þ³  
−ëþ −ë® êèþ¾ óíþëê ë”þ ñêîô¾  (èêþêð)ñšò¼þõ ®ï"ñ  êñêõ−îêô - ì"½þ³  
−ëþ íìô¾ þ×¾− þ¼ë ë"þ ñêšïì− êèþ¾ )êîîêò−¾ (óê¬¾þëñí ®ï"ñ ëîò−¾¼−®ô  - ìô”½ −þëð íìô¾  - ¼þ³"ð 
−ëþ í¾ô −×ðþô ë”þ ëš¼− šì®− −š½þ¼îî¬ ®ï"ñ ëîþêšôô  - ö³ì −"þ êïñ¼ëô  - þ³"õ  
−ëþ îí−ñê þ"ë ½îô×  −ñêõ−þ¬ êëþ’è −òëþô ñ"®ï öí× öí×í -  ó−−ì ³îìþê ½"ìô - ð"õþ³  
−ëþ êðîí− ë”þ öî¼ô¾ ö−êš ®ï"ñ −è¼ëþ¼è¼ô  -  êðîí− ³îì−òô ½"ìô - ï"õþ³  
−ëþ ñêþ¾− ë”þ ëš¼− ñ−õêš μ−−þ ®ï"ñ ¬½¼õêðîëô  - ìô"½ ³ìòô ñêþ¾−  - ®þ³"è  

 --------  
−ëþ óìòô öþíê ë”þ −ë® šì®− îîêë¼ñ¾¬− ®ï"ñ ëê"ð õê¾¬  - ¾³"í  
−ëþ öî−®òë ë”þ  óþô¼(ó−þ¼¾ ³−ë) óîñë ®ï"ñ ëê"ð îñêõ−îê−¬¼þ¼ë  - ¾³"í 

 öèþêôèê¬¾þ¼òêð - ×"ê ³ë¬  
öî¼ô¾ öë ëš¼− ¼ê"í −¬ë¾ô − -í  - )−î"ê ×ë"îñ½× ê"× ,ì (ë"ê ð"−¾  

−ëþ í¾ô ¼ò×ò ë”þ šì®− −ïò×¾ê ³−ï−−ô ®ï"ñ ôîð"± ëîëñ  - ³"¬  
−ëþ í¾ô ¹−þì )öî¾êþí (ë”þ ñêþ¾− ®ï"ñ ëê"ð ±−òô¼þš  - ìô"½ ë−¬ ö−¬−è  - ¬³"î  
−ëþ í¾ô ë”þ óìòô öô ®ï"ñ −ô×ìô ëîëñ  - ¬³"î  
−ëþ ñ−õêš ½−šò¼ôñêš ®ï"ñ ëê"ð ëîëñ  - ³"ñ  
−ëþ −ë® ¾þ−í ë”þ ¼¾îí− í¾ô öþíê ±−îîþîí ñ"è½ ®ï"ñ ëê"ð ¬îôêï  - ìô"½ öîêè −ë®  - ô³"¬  

 −ëþšì®− ½ìòõ  þ"ëó−−ì êðñîõ ð"ëê ñ"®ï ±× öí×í -−ïô¼þš þ - ¬"¼³  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ óíþëê −îñí ®ï"ñ −ðêþëô  - ®³"î  
−ëþ [íðîí−] −þê’ ë−−ñ  [ì−×îô]ë"þ ñê−ì− ñ×−ô ®ï"ñ íêòñîõô  - ìô”½ ñîš −þê ’ - š³" ñ  
−ëþ ¹½î− ë"þ ë−−ñ ½¼š®ê¾ ®ï"ñ ëê"ð ðêþë  - ñš³"ê  
−ëþ ¹½î− íðîí− ®ï"ñ š¼ë½ðòêîîô  - ìô"½ ñ−ê ³þîô³  - ì"ñš³  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ −ëêþîðè ®ï"ñ ëêí"ð öîþìêí êòñ−îîë  - òš³"ê  
−ëþ ñêþ¾− óíþëê ë"þ óñî¾ô ê−½îï )−ñêõ−òê (®ï"ñ íêþ¬½îêô  - ìô"½ þïò ñêþ¾−  - ¼š³"ð  
−ëþ  ’−ñê−îñí ®ï"ñ èþîëôêí ±"ôîð  - í"¼š³  
−ëþ þï¼ñê −³ë¾ ë”þ í¾ô ìšîþ ®ï"ñ −ô×ìô êòñ−îî  - š³"õ  
−ëþ ñêþ¾− ëîð þ¼ë ë"þ ¹½î− ®ï"ñ š−òð¼ñ−îîô  - ìô”½ ³−þê¾ ñêþ¾−  - þ³"−  
 −ëþñê−þëè  þ"ëöð  ëêñš¾ô ñ"®ï þëš¾−−ñšî¬¾ -  ó−ñ¾îþ− −ô×ìô ê"þèí ðîôñ³ - ï"−þ³  
−ëþ ñêþ¾− ëš¼−  þ"ëí−¼¾−  ¾−õñêîî®ï"ñ ëê"ð ö−¾¬êþšêï  - ñêþ¾− ³îë¾ìô ½"ìô - ôþ³"î  
−ëþ þï¼−ñê ë [¼šþï−−ñ]”þ í¾ô þ¼¬îôñþ¼õ  ñ"®ï ïðêñô - ½"ìô í¾ô öëê  - "ôþ³ï  
−ëþ ñêîô¾ −×ðþô ë”þ í¾ô þëîþ−ô−ò ®ï"ñ  - ìô"½ ó¾ ñêîô¾  - ôþ³"ï  
−ëþ šì®− š−ï−−ê ë”þ þ−êô öí×í êòí× ®ï"ñ ëê"ð ±−îîêò½êþë ,−òêðê¾ï  - òþ³"ë 
−ëþ í¾ô ó−š−ñê í¼−þë ë”þ ñêþ¾− μñô−ñê þêèòîê ®ï"ñ êîîêþëôêðô  - ¼þ³"ï  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ íðîí− μêþë ®ï"ñ ëê"ð þ−ò -¼ðêô  - ¼þ³"¬  
−ëþ ¹½î− í¾ô þ¼ðò−ë×îë ®ï"ñ îôêñô  - ð"õþ³   

 :אל     :דמ    נב.    נד.    נד: - חבורת ישראל ואורייתא׀             718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו    
å øòèòå  μêîî¬−ô öè¼þ μ−ñè¼ô ∞38-∞46       èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞36-∞50       èê¬−−þõ è−òîï ∞40-∞47  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 845-570-2905רופט מרת פריעדמאן  (מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעלעפאון).$ א נאמען 42 - שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 

 $845-587-8227 א משפחה. $50 א נאמען, 20אן אייניקל פון שאץ'ער רבי ז"ל וועט אייך מזכיר זיין ביים ציון ביומא דהילולא כ"ב טבת, 
 917-349-4010. זעלטענע געלעגנהייט! צו פארקויפן צוליב מופן ברענד ניי מעסטער בעדרום סעט

 #1 #4 212-444-1100? הערט א שמועס פון נפתלי יוסף מענדלאוויטש וואס מיינט א נארמאלע ניגון
 347-670-3343רופט/טעקסט  .דאטדינטענשעל פאר די ריכטיגע קאאמענע ביהמ"ד זוכט א שמש מיט גוטע פוא פארנ

 347-391-5158 .משתתפים הייבט זיך אן 6פאר בלויז  "חכמת הדרוש ברבים"וואס לערנט אויס די סודות פון  "נועם התורה"די קורס פון 
 718-344-7921יינער זאל עס אנטראגען. רופט: לע"נ הרה"ק מריבניץ זי"ע, טראכט איר פון א שידוך און איר ווילט א מזווגים!

 347-603-0292ביטע רופט:  געזוכט צו דינגען א פלאץ פאר א ביהמ"ד פאר שבתים און ימים טובים.
 347-786-1417, רופט חדשים 4יונגעלייט זוכן א פלאץ צו דאווענען פאר שבתים די קומענדיגע  30חבורה פון 

ë"½ôîî -  347-563-5967בעדרום פאר ענדליכע דירה. רופט:  2געזוכט צו טוישן א 
ë"½ôîî -  .134אפיסעס אין  עטליכעגעווארן עוועיל Broadway.  :845-492-4591רופט 
ë"½ôîî - 347-735-9381רופט  .וומס"ב געזוכט צו דינגען א דעסק אין א אפיס אין ניי 
ë"½ôîî - 516-259-1907רופט:  .ביז די זומערצו פארדינגען ן הארץ פון וומס"ב יא בעיסמענט דירה א  

ë"½ôîî -  718-513-2250רופט: . 8קליימער געגנט, נישט סעקשאן /פארדדבעדרום דופלעקס דירה, פריוואטע הויז, בע 4צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - 500  :102עקס.  718-237-0200ס"פ בעיסמענט אפיס צו פארדינגען, לי/העיווארד. רופט  

ë"½ôîî - 300  :102עקס.  718-237-0200ס"פ אפיס צו פארדינגען, פרענקלין/וואלאבי געגנט. רופט 
ë"½ôîî -  347-835-1461. רופט: 8פאר א ענדליכע דירה, דארף נישט זיין גוט פאר סעק.  - 8'טע שטאק, גוט פאר סעק. 2בעדרום דירה  3געזוכט צו טוישן א הערליכע

ë"½ôîî - For Rent: Nice small office, for quiet work at Broadway/Penn area. Pls Text 347-651-0002 
ë"½ôîî - For Rent: 2 Parking Spots with 24 hour access, also available to rent for day time only. in Broadway/Penn area, pls Text 347-651-0002 
ë"½ôîî -  347-314-5023טישן.  4 - 3הערליכע אפיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנט, פלאץ פאר בערך  

ë"½ôîî -  347-581-3013גרויסע ביהמ"ד צו פארדינגען פאר אינמיטן די וואך, רופט 
ë"½ôîî -  718-986-5251בעדרום דירה. רופט:  1/2 1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî -  347-946-4535בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען. רופט:  2א

ë"½ôîî - 2 Bedroom Apts Available (With Dining Room) Artex Management 347-4367-576 
ë"½ôîî - 2 Bedroom apt top floor 74 Lee Ave, Email to: Clozeouts@gmail.com 
ë"½ôîî - Bsmnt offices for rent, 666 Flushing Ave. fully furnished. Util. & cleaning incl. + access to conference room. 347-370-9562 
ë"½ôîî - A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: apartmentat816myrtle@gmail.com 
ë"½ôîî -  3 room furnished apt. for rent. Rutledge/Bedford. 718-384-1647 or 347-432-7701 
−½òêô  -  ל.מ. 917-724-2186אקעי. וויזניץ געגנט. רופט:  8בעדרום דירה, סעק.  2צו פארדינגען א 
−½òêô  -  צו פארקויפן א רחבות'דיגעtown house  ,מיט ליגעל טענענט + בעיסמענט מיט גוטע אינקאם, גוטע געגנטreasonable price 845-217-0077 
−½òêô  -  בעדרום קאנדא  5צו פארדינגען א הערליכעCollins Ave.  -  :845-323-8570אויך א  חתן כלה דירה. רופט 
−½òêô  -   845-325-9033רומיגע דירה פאר אינקאם.  4רומיגע דירות + רעדי  9יעצט געווארן עוועיל. צו פארקויפן דריי גאר רייכע 
−½òêô  - House for sale near Spring Valley shopping, S Central Ave. Nanuet - New kitchens/baths. leased 3,200 mo. $375k. nfisher845@gmail.com  

−½òêô  - For rent: Blueberry Hill area. 5 bdrm house + many extras. Suitable for large family. Good for mother/daughter setup. 845-664-5390  

−½òêô  - Beautiful brand new spacious 6 room & 4 room apartment for rent. Call 347-762-4215  

−½òêô  - Selling a Duplex style home, 2 Kitchens, Corner lot, on Brewer Rd. Call Moshe 845-662-7768 
House for sale, zoning 2 family, 19 Wolfe Dr. (cor. Summit) Spring Valley. 347-342-1055 l.m −½òêô -  

Blueberry Hill area - Stunning 7 Bedroom Colonial, Elegance, Taste and Quality!! 845-729-3284 −½òêô -  

Houses for sale between $350K - $4M in the Monsey Area- Call Charnie 845-274-2780 for awesome service! 
בס"ד וועלן מיר אייך באגלייטן און העלפן טרעפן די ריכטיגע  מאנסיזיכט איר צו קויפן א הויז/דירה אין 

 Chai Realty 347-633-5599פאר אייך רופט  דירה, געגנט, און פרייז גענוי צוגעפאסט
−"š -  718-644-0668רומיגע דירה צו פארדינגען, אויף מירון. רופט/טעקסט  7א 
−"š -  845-418-2160רומיגע דירה + א בוידעם צו פארקויפן,  9א גרויסע

½ò¼¬òîêô Getaway  -  718-928-5667שבתים/וואך א פריוואטע בילדינג  מיט אלע צוגעהערן (מקוה) צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות  רופט 
îêñ¼½−¬òêô -  בעדרום הויז צו פארדינגען פאר  4א פריוואטע גרויסעweekends 12 .845-262-0425+ בעטן, אלעס צוגעשטעלט, מנין מקוה אויפן פלאץ 

 845-538-6219 .ן, נעבן עלפיינסעבעטן צו פארדינג 15וואטע דירה מיט בעדרום פרי 5א  - שבתים
 SewerTri State   -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  

Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com. 

 718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות
HASC CENTER WILLIAMSBURG PROGRAM - Direct Support Counselors for Williamsburg Day Hab 

Program; looking for male staff with experience, or will train; work with individuals with intellectual disabilities; 
F/T; Competitive Salary; Excellent Health Benefits.  718-535-1989/535-1937; email hr@hasccenter.org 

 Bookkeeping Pro:  917-657-4669הייבט אן די נייע יאר מיט מסודר'דיגע ביכער רופט די  
  $654light@gmail.com אימעיל פאר פיקטשער/באשטעלען $549 קענט איר יעצט האבן פאר בלויז 2000ווערט פון העכער  braes chandelierעטליכע נייע  ספעשל:

Having a hard time paying your Credit Card Debt? We're here to help! 718-734-8358 
 347-768-2669יאר. רופט:  16ביז  14עס עפענט זיך נאך א גיטאר קלאס מוצש"ק. 

Looking for a secretary male/female with knowledge to build a website. Call: 347-370-9562 
Real Estate/Business Loans - Mortgages - Equity Line of Credit - Private Money - Excellent Profitable Cash Flow Commercial Investment Properties Avail. 888-218-5752 x 700 

  נטאייגען גענוצט נאר עטליכע חדשים גאון בעטצו פארקויפן נייע פורניטשער, קאוטש  - 8סעק.  -  ק"י
 845-579-5436רופט:  .פאר איינער וואס וויל מופן פאר א יאר אדער פאר א פורנישד דירה, גוטע פרייז

 


