
   éëåãéùí     
אב"ד מעיני הישועה מאנסיא "שליט ìëéî ìàéçé ùèééã הרה"ג

   וומס"בשליט"א  âøòáðòèàø äîìù íééç הרה"ג  נ"י óñåé  שליט"אפאפאמחתן כ"ק אדמו"ר-שליט"אבן הגה"צ אב"ד מקור חיים
  ץ שליט"אחתן הגה"צ אב"ד מישקאל  - א"שליטבן אב"ד סאלקא

 )הערש אלימלךב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîãòéøô íäøáà ìàåîùמו"ה  נ"י áééì  )דוד שמעוןב"ר ( וומס"בנ"י  ùèéååàîàøô ïøäàמו"ה 
  )שמואל מרדכיב"ר ( מאנסינ"י  øòðæòøã óìàååמו"ה  נ"י øéàî éáö  )יודא'אלי ב"ר ( וומס"בנ"י  øùà äùîìñòèù מו"ה 
  )יצחק מאירב"ר ( ב"פנ"י  ïàîùéô ìùøòäמו"ה  נ"י á÷òé )מענדלב"ר ( לעיקוואדנ"י  ùòø÷ ïúðåé ãåãמו"ה 

    èëàð êàåå      
 ä"åîóìàåå øéàî  

 ø"áéáö ìàøùé ùèéååàìãðòî é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááä"ò ÷øàèù íìåùî íçðî 259 Rutledge 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ã"áàøä8:30 
 ä"åîäîìù íçðî  

 ø"áéáö ìà÷æçé ùèéååàìãðòî é"ð  
ïúç  ä"åîõøòî ÷çöé íäøáà é"ðéúéáá , 535 Kent #6-D 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù á÷òé úòìåú7:15 
     íéàðú úáéñî     

  נ"י ùèéååàáà÷àé éåìä 'éìà מו"ה נ"י ïøäà äùî נ"י  éåìä øéàî éååòìמו"ה 
  íìåàáì÷ðòøô íìåà

 היום

  הדרכה למעשה בעניני טעכנעלאגיע

  שליט"אצבי מאיר זילבערבערג  ע"י הרב
  .15th Ave 4420 בית יעקב ב"פ    -     8:30בשעה     -   ב' וארא 

#13-86  

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 

èê¬òêô êþêî 
×"í ³ë¬   ’½ô 23 .Jan  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼6:01
íôìí ±ò 7:13

¾"þš öôï ¹î½9:04
ê"þè9:40
íñõ³ öôï ¹î½10:05
ê"þè10:29

³î®ì12:08
íñîðè íìòô12:39
íò¬š íìòô 3:42

í¼−š¾5:03
³"þ6:15



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
−ëþ í−ì³õ ë”þ ¹½î−  þõî½ ñ"®ï èêþõô -  íñîèí þêë ñ¾ îò−šï - ¬"ò¾  
−ëþ óíþëê ë”þ þëêõñê ®ï"ñ êð−ñî¬ô  - ï"®š³³ ê"ð  
−ëþ ñêþ¾− ë”þ ¹½î− öî¾¾  ñ"®ï êëî® óþê ð"ëê - ½"ìô ñêþ¾− ³½ò× ³"î¾  - ô"š³  
−ëþ  óñî¾ô¾−−õ ë”þ šì®− öþ¼¬¾ ®ï"ñ  êšêþš ±"ôîð - ï"®š³  
−ëþ −ë® í¾ô ë”þ íôñ¾ öî¼ô¾ öêôþ¼¬îè ®ï"ñ öêþîîê½ô  - ìô"½ ó−ò¾î¾ −¬îšñ  - ï"®š³  
−ëþ ñ−¾¼í ¼¾îí− ë”þ ¾þ−í −ë®  ³î−ñèþô®ï"ñ ëîšþ¬¼−õô  -  ó−ë−³ò þ−êô ð×ò - ¬"×þ³  
−ëþ öî¼ô¾ óíþëê ë”þ š−ï−−ê šì®−  öêð−−š ð"ëê ñ"®ï ë−îþ¬ -  óíþëê þêë ½"ìô - ð"ñþ³ 
þ−ë ñêþ¾− ¬þ¼š ñ"®ï −îëþ¼îî ô"þî ð"ëêþ  -  ½"³ì −ð−ôñ³ −ñîðèô -  ï"ñþ³  

−ëþ ¹½î− ë”þ šì®− ö¼ïêþ  ñ"®ïïñ¼¬ô - ó−òîñ½ - ½"ìô ¹½îí−ë ³îð¼  - í"ôþ³  
−ëþ ¹½î− ó−−ì ë”þ  óíþëêó−îëò−þè ®ï"ñ ¹þêðò¼ïêñë ð"ëê  - õ"þ³  
−ëþ þ−êô îí−ñê ë”þ μîþë ïñ¼îî−−õ ëñ½îò−þ¬š−ô ñ"®ï öíê -  ñêþ¾− ì®ò ½"ìô - ì"õþ³  

 ---------  
−ëþ ¾þ−í −ë® êòí× öí×í ®ï"ñ ¼þ¼¬ô−þ¬½ ð"ëê  - í"¾³  
−ëþ ëêï þï¼−ñê ë”þ öþíê ¹½î− öíêïò−ëêþ ®ï"ñ ¾¬ê¾¬îë ð"ëê  - î"¾³  
−ëþ −ë® ¾þ−í ë”þ ðîð ëîð ¾−ñï−−ô ®ï"ñ ëê"ð ö¼®¬−−îî  - ìô"½ ö−òë −ë®  - ñ¾³"ð  

 öèþêôèê¬½ò−ð - ×"î ³ë¬  
−ëþ îô¾þï¼−ñê ñê  ëîëñë ô"þ ñ"®ï íêîîðêõ ó"þíô ñ¾ îò−ò - ¬"³ 

−ëþ ¹½î− ë”þ ñîê¾íõêš¾−ê ®ï"ñ ëê"ð þ−ôï−ê  - ìô”½ ¾êþ ¹½î−/³ðîë¼ ê¾ô  - ×³"ë  
−ëþ −ë® ë”þ ¹ñêîî ö−ô−òë ®ï"ñ ½òþõ ö−ñëîñë  - ê"−š³  
−ëþ í¾ô  [þ¼−îî−ê]ë”þ ëš¼− −ïò×¾ê ®ï"ñ  -  ê"þèí ð−ôñ³ - ê"ñš³  
−ëþ ¾þ−í −ë® ë”þ ñðò¼ô óìòô ¾¬−−ð ®ï"ñ ðêþë −ô×ìô  - ìô" ½þîí¬í öìñ¾  - ê"ôš³  
−ëþ ó−−ì ë”þ íôñ¾ öôñï ®ï"ñ ê−−íþ¼¾¬ô  - ô"ô êòñ−îîë  - ½š³"í  
−ëþ í¾ô −ì ë”þ ññ−í ó−−ì î¬î’è−õ  ñ"®ï ê−þî½ô - ½"ìô í¾ô ñì−î  - í"¼š³  
−ëþ óíþëê ó−−ì ë”þ −ñðè’ ®ï"ñ ëî¾¬êñïô  - ìô"½ ìþîê ó−−ìñ  - ¼š³"î  
þ−ë ëš¼− í¾ô ë”þ íðîí− ¾−−¼ ®ï"ñ ¾êþ −òëþñ ó−ñ¾îþ−  - ¼š³"ï 

−ëþ þ×¾− þ¼ë ë”þ öþíê ë−−ñ )öêñ¾−ô¼þõ (öêï¼þëô ®ï"ñ  - ³"þ  
−ëþ óíþëê ë”þ öôñï ñê−³îš− ®ï"ñ ö−¬êíêþ ð"ëê  - î"þ³  
−ëþ μîþë ¬−ðò¼ë ë”þ ëš¼− öêô½š−ñè ®ï"š¼þî¬ ð"ëê ñ  - ìô"½ þîêë ¾þðôî íþî³  - þ³"ì  
−ëþ ññ−í ë”þ šì®−  (±−¾êðêþô š"½í ö³ì)þ¼ñšò−õ ®ï"ñ ±−¾êðêþô  - ½þ³"ê  
−ëþ þðò½×ñê ñêîô¾ ë”þ ½ìòõ ðîð ö−þõñ−−í ®ï"ñ ëê"ð −þîè−ñêè ,ëîëñ  - ìô"½ ¾êþ ìëïôí  - ½þ³"í  
−ëþ óíþëê ë”þ öôñš ½îô−òîñš ±¬þêîî¾ ®ï"ñ  -  íêîë³ −þõ μê ½"ìô ö³ì - ë"¼þ³  
−ëþ ë−−ñ íðîí−  þ"ëñêþ¾− ¹½î− ½êš±−òêñ¼¬ ®ï"ñ ó−òêñ½ô  - ë"¼þ³  
−ëþ −×ðþô ë”þ î"è  (−ò¾í) ñ"®ï (êšêþêô) þ−×òê¬ ð"ëê - ï"¼þ³  
−ëþ šì®− š−ï−−ê  þ"ë ëš¼−−îñí ðñ¼õþ¼ëêí ®ï"ñ ëê"ð ¬¾−¬êëê½ -¬½¼õ  - õþ³"ð  
−ëþ ñêîô¾ ðîð ë”þ −ë® öþíê öêô−−í ®ï"ñ ôîð"± êîî¼ð  -  ñêîô¾ öîþ×ï ½"ìô - ®þ³"ì 

 ג.ל     ו.מ    :גנ    :הנ    ו.נ - חבורת ישראל ואורייתא׀             718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו    
å øòèòå  èê¬òêô è−¬ò−îî ∞37-∞41     èê¬½ò−ð öè¼þ μ−ñè¼ô ∞36-∞44        μêîî¬−ô è−òîï ∞44-∞49  

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

 845-662-1586נייע עידית שבעידית סדר שמות קוים אנגעקומען.... שוין באלד נישטא....האלסעיל 

  5.8. עלעקטעריק 30נדיגע חודש, געז עביליגסטע פרייז פאר קומ
We specialize in commercial, All Care Energy 845-363-6977 

5.8 Elec. 
.30 Gas 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
   347-587-0906אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק. 

  347-633-5936גוט באצאלט.  )5:00ביז  3:00(פון נאכמיטאג  2און ) 10:00ביז  8:00(פון טריפס צופרי,  2מיידל סקול אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער פאר 

 ל.מ. 347-622-3186נא לצלצל  ,"ב/בחור בשעות הערבהם בעעאברך שכבר למד יו"ד ח"א מוכן ללמדו 
  לאזט קלארע אינפא. 347-719-0644פיריענס (נישט אינגערמאן) רופט געווארען עוועיל. פאזיציע פאר א משגיח אין א ישיבה גדולה, מוז האבן עקס

א כלה וואס די חתונה קומט פאר נעקסטע וואך דארף נאך אויפפיקן די 
 347-585-3828יידונג און ס'איז נישט דא קיין געלט, רופט קל

 845-243-0636א ספעציעלע שליח נכד הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע וועט אויסזאגן גאנץ תהלים ביים ציון פון הרה"ק מריבניץ זי"ע, רופט: 
 347-491-8222נט פאר כולל אינגערמאן/מלמד רופט  געאייג 2:45און  9:00  רוטס 2אדער  1געזוכט א באס דרייווער פאר 

 845-570-2905רופט מרת פריעדמאן  (מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעלעפאון).$ א נאמען 42 - שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 
 914-228-2366ראזענבוים באס קאפ.  ]ביז דינסטאג[אויף שבת רופט  צוריקלס און יקעטסק/ווילט איר א באקוועמע רייזע צו בלומינבורג

USA     •     E. Israel     •     Canada     •     London     •     Europe 
 ס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן  נכשר'ע סעלפאו basicגרויסע אויסוואהל פון 

M&H Comm.             160 Lee Ave.              718-797-2668 
ë"½ôîî -  .134אפיסעס אין  עטליכעגעווארן עוועיל Broadway.  :845-492-4591רופט 
ë"½ôîî - A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: apartmentat816myrtle@gmail.com 
ë"½ôîî -  347-314-5023טישן.  4 - 3הערליכע אפיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנט, פלאץ פאר בערך 
ë"½ôîî -  300  :102עקס.  718-237-0200ס"פ אפיס צו פארדינגען, פרענקלין/וואלאבי געגנט. רופט  

ë"½ôîî - 500  :102עקס.  718-237-0200ס"פ בעיסמענט אפיס צו פארדינגען, לי/העיווארד. רופט 
ë"½ôîî -  347-263-4317  )8(מיר האבן סעק. בעדרום דירה גרייט צו צאלן שיין פאר א בראקער  3געזוכט א 
ë"½ôîî -  917-334-5169בעדרום פורנישד דירה, פלאשינג/מארסי געגנט. רופט:  1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî - 718-384-2971רופט:  .געזוכט א פלאץ פאר א ביהמ"ד פאר שבתים  

ë"½ôîî -  917-627-6509 )5אדער נאך  10(פאר ביליג רענט. רופט  (נישט בעיסמענט)צומערן,  2צו פארדינגען א פורנישד דירה, קאך, מיט  

ë"½ôîî - ביה"כ, נישט דיינוג רום, ערשטע שטאק,  2בעדרום דירה,  3 לעכטיגע א צו פארדינגעןFranklin/Lafayette  347-880-6584    .8נישט סעק 
ë"½ôîî -  347-946-4535בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען. רופט:  2א

ë"½ôîî - Big professional office building/space for rent great for insurance agency email: Brooklynbestcap@gmail.com 
ë"½ôîî - Monthly parking spaces available – Spencer/park area, limited spots available, 718-506-9885 ext 205 
ë"½ôîî  - 900 s.f. ground level luxury commercial space available, perfect for online business. Park/Marcy. Email: rent@jwasser.com  

ë"½ôîî - Bsmnt offices for rent, 666 Flushing Ave. fully furnished. Util. & cleaning incl. + access to conference room. 347-370-9562 
ë"½ôîî -  3 room furnished apt. for rent. Rutledge/Bedford. 718-384-1647 or 347-432-7701 

Sunset Park - Storage space for rent- 2,500 SF, 20' high ceilings, roll up gate, street level. 917-310-5098 

−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  9עוועיל. צו פארקויפן דריי גאר רייכע   יעצט געווארן 
−½òêô  -  ל.מ. 917-724-2186אקעי. וויזניץ געגנט. רופט:  8בעדרום דירה, סעק.  2צו פארדינגען א  

−½òêô  - Brand new 3 bedroom 1.5 bathroom apt. private entrance with parking, 9 ft ceiling,  central a/c, for rent  845-821-6502 
−½òêô  - House for sale, zoning 2 family, 19  Wolfe Dr. (cor. Summit) Spring Valley. 347-342-1055 l.m. 
−½òêô  - One Condo left for sale! Condo divided for two 3 bdrm apts. Ea 1450 s.f., 1.5 bath, granite counters. 1st & 2nd floor. Taxes 

for entire condo approx. $7k/yr. Center of Monsey, Collins Ave. Great investment for your children. Will be ready Mar., price 
reduced $675k, must have at least $175k down payment. Sheetrock done, choose tiles this week. Call 845-662-3276 *please text first  

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

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

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  מאנסיכט איר צו קויפן א הויז/דירה אין וז

 Chai Realty 347-633-5599דירה, געגנט, און פרייז גענוי צוגעפאסט פאר אייך רופט 
−"š -  רומיגע דירה אין די  6צו פארקויפן א שיינעVineyard  845-237-2920דיוועלאפמענט, מעסיגע פרייז, ערענסט אינטערעסירטע רופט 
−"š -   845-325-1413ס.פ. בוידעם, אויף ליזענסק, יעצט געענדיגט בויען, גרייט אריינצומופן.  720ס.פ.  דירה +  2400צו פארקויפן א 

 Tri State Sewer  -  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. 

Looking for a secretary male/female with knowledge to build a website. Call: 347-370-9562 
3479-813-Honesty & integrity. Shia Rubin 718 -  Data recovery -Hardware & software  -Setup & repair  - Computer Doctor 

Looking for a driver sub from Thursday the 30 till Wednesday Feb 1. Great pay! Please call 845-200-1732 

 347-766-2715א סטאר אין וומס"ב   ןאי Take outא  פירןגעזוכט א טויגליכע אינגערמאן צו 
Don't want to hire sales/customer service reps? The answer is Calls & Solutions 347-391-6159 

 347-558-8238עיוועל. צו לייגן טיילס, שעלווינג, מאכן ווענט וכדו', פלאמבינג, עלעקטריק, אלע סארט קאנסטראקשן, גוטע פרייזן,  הענדימאן
Ensure your max refund!  D. G. Tax Preparation Services 347-308-4303 

Hard Money - Best Rates - Quick Closing. 929-216-3424. 

 


