
   åøòèòå      μêîî¬−ô ¬òšñêîîþêõ ∞28-∞49        èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞25-∞39     èê¬−−þõ è−òîï ∞26-∞41  

   éëåãéùí     
  אב"ד קרעטשניף סיגעט וומס"בשליט"א  íéåáðòæàø àâøù ìà÷æçé הגה"צ  נ"י éëãøî øùà   וומס"בשליט"א  éìàø÷î ø"åîãàכ"ק 

 א"חתן כ"ק אדמו"ר מהאניפאלי שליט - בן כ"ק אדמו"ר מקרעטשניף סיגוט שליט"א 
  )הערשב"ר ( ק'ינ"י  ïàîãòéøô ÷çöéמו"ה  נ"י òùåé ìàåé )בערישב"ר ( וומס"בנ"י  ìòôôà éëãøîמו"ה 

 )הרב חיים ארי'ב( ב"פשליט"א  âøòáðòæàø ìàåé àãåéהרה"ג 
  )הרב חיים ארי'ב( וומס"בשליט"א  âøòáðòæàø éáö íéøôàהרה"ג   נ"י ãåã ìàåîù ר"מ בישיבת צמח צדיק וויזניץ ב"פ             

  דומ"ץ צמח צדיק וויזניץ וומס"ב                 
  )ישראל שמואלב"ר ( ב"פשליט"א  éøà' õéååøàä הרב נ"י äùî ãåã  )לייבלב"ר ( ב"פ שליט"א ìòâééá ïåéöðá ïøäà הרב

  )יחיאל מיכלב"ר ( ב"פנ"י  õèøàååù àâøùמו"ה  נ"י éëãøî íåçð )טובי' שמואלב"ר ( ב"פנ"י  ïàîùééìô óñåé íåìùמו"ה 
  )לייבושב"ר ( ב"פנ"י  ãðééøô òùåé á÷òéמו"ה  נ"י çöé÷ )אפרים שלמהב"ר ( ק"ינ"י  øòâøòáöøòåå äùî á÷òéמו"ה 
 )הרב מרדכי יודאב( וומס"ב שליט"א øòééìá ïàîñåæ øæòéìàהרב  נ"י ñçðô )בנימיןב"ר ( מאנסינ"י  øòðèòèùòâ àãåé ìàëéîמו"ה 
  )משה ישראלב"ר ( וומס"בנ"י  õéáåèåð áàæ ìàåîùמו"ה  נ"י òùåé  )אלטר דודב"ר ( בני ברק שליט"א ìæéø áééì øéàî הרב

    èëàð êàåå      

 ä"åî ìàåé ø"á áééì øéàîãìàâ é"ð   ä"åî ç"åî úéáá÷éìâ ìà÷æçé  é"ð145 Penn 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåàðùæàååàé 

 ä"åî àãåé ïîçð ø"á ìàøùé÷øàèù é"ð  ä"åî ç"åî úéááíéåáìèééè øéàî óñåé  é"ð49 Throop #1-L 
 åúøçîì î"éøáäå úéøçù ì"ðä úéáá8:30 

 ä"åîäðåé ìàåîù  

 ø"á øåãâéáàòìùøòâðéæ é"ð  
 ä"åî ç"åî úéáá ãåã íééç)ìøòá ø"á( ñàøâ é"ð - áô"á 1625 60th St. 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåøàîèàñ -53  úéøçù8:00 
 ä"åîøéàî óñåé  

á øæòéìà ñçðô áøäùéìæééî é"ð  
ïúç à"èéìù èåäöðàì ÷"ãáà ö"äâäúéáá , î"à 204 Hooper St 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïàøôàù8:30 
     úåðåúç      

 )אברהם יצחקב"ר ( נ"י æééø óñåé íééç מו"ה נ"י óìàåå á÷òé )משה מענדלב"ר (נ"י  éìâ ùøòä øéàî÷מו"ה 
  íìåàáìàéøòôîéà

  שליט"א íéåáìèééè ÷çöé á÷òé øèìàהרה"ג 
   חתן אדמו"ר מבורשטין שליט"א- דומ"ץ קרית וביהמ"ד ויואל משה דסאטמארבן הגה"צ ארי' לייבוש זצ"ל

íåçð הרה"ג   נ"יâìàáòòðù éáö ïøäà שליט"א  
 חתן הגה"צ דומ"ץ מעליץ שליט"א - בן אדמו"ר מטשערנאוויץ שליט"א      

  íìåàáäùî ìàåéå
 )יושע חייםב"ר ( נ"י õèøàååù ÷çöé óñåé מו"ה נ"י ùøòä íäøáà  )חיים יושעב"ר (נ"י  ïééèùáìòâ êåøá äùîמו"ה 

  íìåàáàâéô ñãøô
 יהושע חיים שווארטץ    הנני בזה בקריאה של חיבה לכל קרובי וידידי אחים לדעה להשתתף בשמחת כלילת נכדתי תחי'

 )מענדלב"ר ( שליט"א ïàîãìàåå äùî ïåòîùהרה"ג 
 )משה דודב"ר ( שליט"א úå÷é êåøáéíéåáìèééè ìàהרב   נ"י øæòéìà דומ"ץ חרדים ק"י                              

  íìåàáéáö ñãøô
 )יעקבב"ר ( נ"י ãìòôðéøâ ïîìæ øåàéðù מו"ה נ"י çöé íäøáà÷ )נטע זאבב"ר (נ"י ùøéä àáé÷ò á÷òé מו"ה 

  íìåàáìàèðòðéèðà÷

  משלוח
 מנות

 פאר די בעסטע קוואליטעט,מיר האבן די בעסטע פרייזן 
 ספעציעלע פרייזן פאר ארגעניזאציעס און גרעסערע ארדערס.

 347-404-8488רופט שוין 

#13-106 

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 îþ³− 
−"¬ ¬ë¾   ’½ô 15 .Feb  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:37
íôìí ±ò 6:49

¾"þš öôï ¹î½8:53
ê"þè9:29
íñõ³ öôï ¹î½9:59
ê"þè10:23

³î®ì12:10
íñîðè íìòô12:43
íò¬š íìòô 4:00

í¼−š¾5:31
³"þ6:43



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþ¹ñêîî ö−ô−òë ë” þñ−¾òê þ¾ê  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï êþ−õ¾ -  í"¼³  
 −ëþñêîô¾  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï ö−−¬¾ò¼¬×−ñ ñ"è½ - ë"−š³  
 −ëþ½−òêô óìòô ë” þñšî− ëš¼−  ëîëñ ð"ëêþ ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - í"×š³ 
 −ëþ¼¾îí− ëš¼− ë” þþ¼ë þ×¾−  þëîòêíô ñ"®ï -  ¼¾îí− −òõ ð×ò - ð"½š³  
 −ëþë−−ñ íðîí− ë” þ −ë® ëš¼−þ¼òë¼îî® - ¬ðê¬¾−−þõô ñ"®ï èê¾ -  íðîí− ³−ë ½"ìô - í"½š³ 
 −ëþëš¼− ë” þþï¼−ñê  êñšîð ð"ëê ñ"®ï í¬þ−îî¬îè öí×í -  ³¼ð ³îîì ð−ôñ³ - ì"þ³ 
 −ëþþï¼−ñê ë [ñîðèí]” þíôñ¾  êò−ñêðô ñ"®ï -  ®"¬¼ ,íïîìí ð−ôñ³ - ë"×þ³  
 −ëþí¾ô ±¼î−  èþîëôêí ±"ôîð ñ"®ï - è"ñþ³ 
 −ëþë−−ñ íðîí−  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï èòêèõñêîî - ê"òþ³  
 −ëþš−ï−−ê šì®− ë”þ ¹½î− í¾ô  ïêíð¼þ−ò ð"ëê ñ"®ï öêôð¼−þõ - ìô” šì®− ³þêõ³ ½ -  ð"òþ³  
 −ëþμîþë šì®− ë” þîí−ñê  ëîþšñ−èô ñ"®ï þõî½ -  ó−−ìí ¹× −ëê - í"½þ³ 
 −ëþñêîô¾ ë” þöþíê ñ×−ô ñê−ì−  ó−òêñ½ô ñ"®ï èþ¼ëò−−îî - ìô” ñêîô¾ −þëð ½ -  î"¼þ³  
 −ëþöî¼ô¾ ë” þ íðîí− ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õò−þè −ñêí−ô¼½ - ìô” è"¾þíô ³"î¾ ½ - ®"þ³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë” þíòî− šì®−  êñšîðô ñ"®ï þ¼ò¼è¼ï -  ³î−õñ³ ñ³ ³"î¾ ½"ìô - ë"®þ³ 
 −ëþñðò¼ô óìòô μñô−ñê ë [öšïí þ"îôðê]” þ¾−þ¼ë ëîð  ëîš−þ¬½ô ñ"®ï êðòêñ - î"®þ³  

 öèþêôèê¬¾þ¼òêð - ’× ¬ë¾  
 þ¾êöë  ëš¼− í"¼ê - − −¬ë¾ ë"−ô - í - ê"−î)  ’ðë - ê"ë ( ë"×ë ×"¾   
 −ëþóíþëê ë” þö¾î¾  êò−¬òê¬¾òêšô ñ"®ï - î"×³  
 −ëþ’−ôþ−  î"íê ±"ôîð ñ"®ï ¬¾þ−õ - è"½³  
 −ëþöîòì ë” þñêõþ  ó−ñ¾îþ− −òëþô ñ"®ï öîëò -  ó−ðôìò ó−¾îþð ½"ìô - ë"õ³ 

 −ëþëš¼−  þ"ëþ¼ë þ×¾−  ëîëñ ,¼ñîîêëô¼þ¬ ð"ëê ñ"®ï - ì"®³  
 −ëþëêï −×ðþô ë” þí¾ô ) ëîëñ ,êñêõôê− ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾òþîê (−îîêšñêï - î"ôš³  
 −ëþ¾−îî−−õ óñî¾ô ë” þ ñêîô¾ ê¾¬ò¼ñ ð"ëê ñ"®ï š−ë - ¬"ôš³  
 −ëþíðîí− ë”þ óîìò óìòô ]−ïò×¾ê −îñí [ð−½ì - êòñ−îî ð"ëêþ ñ"®ï þ¼ôêþè -  ê"þèí ð−ôñ³ - ë"òš³  

 −ëþþ¾ê ë” þþï¼−ñê  ’−þë¬ −ô×ìô ñ"®ï - ¬"¼š³  
 −ëþ ñê−ì−ñ×−ô ë” þë−−ñ ’−þê ’−ìþï óíþëê  öêï¼þë ð"ëê ñ"®ï - ¬"¼š³  
 −ëþ−×ðþô ë” þ¾þ−í −ë®  êòêðþîíô ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí - ë"õš³  
 −ëþšì®−  š½òîñõ ð"ëê ñ"®ï ö−ëêþ - è"õš³  
 −ëþñðò¼ô óìòô  ëîš¬þî¾¬ ð"ëê ñ"®ï [ñëîšôí] - ì"õš³  
 −ëþëš¼− −îîôì - íëî® óþê −ô×ìô ñ"®ï −×½ê× - ì"−þ³  
 −ëþðîð ó−−ì  þ"ë [þê¬šêð]þ¼ë þ×¾−  ëîšþ¬¼−õô ñ"®ï -  ëîñ¼ñ ,íïîìí ð−ôñ³ -  ì"−þ³ 
 −ëþþ½−ê ñêþ¾−  ö−®−õ¾îê ð"ëê ñ"®ï −ðîþë - í"×þ³ 
 −ëþ−îñí í¾ô  þ"ë íðîí−ë¼þò−−îî - èò−ò−−ñ¾ ð"ëê ñ"®ï šêññêõ - ñ"þ³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë” þñô¼ñ þ¾ê  ö−ñêè ð"ëê ñ"®ï −îî¼ñ -  −ð−½ìô ó"−þí −¾îð−ì - ð"ñþ³  
 −ëþêõ−ñ þï¼−ñê ë” þñêþ¾−  ±−ò¼ôêš ±"ôîð ñ"®ï - è"ôþ³  
 −ëþêëê óíþëê ë”þ ðîð ¹½î−  šê¬½−ñê−ëô ñ"®ï öêôþ¼ò−−ñš -  ê"þèí −ë³× þð½ô - ð"ôþ³  

 −ëþí¾ô êò×¾  þ"ëöòìñê  ñ"®ï-  ¾îíêëë ð"ëê- õ"þ³  
 −ëþëš¼− ó−−ì óìòô šì®− ë”þ ðîð þ−êô þ¬ñê  −îñí ö−ðò¼ëô ñ"®ï èþ¼ëò¼¬¬êþ - ¬"®þ³ (’ëë ê"−î)

       718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו

 פארנט פון ויואל משה 11:30ביז  9:30היטשעס: פון  - $ ר.ט.6 - פון ויואל משה  8:30דאנערשטאג ליל שישי וועט פארן די באס  ריבניץ ליל שישי באס:

 געלגענהייט:ספעציעלע
 פאונדרעיזינג

 א חשובע מוסד אין נ.י. זיכט א פאנדרעיזער,
 347-674-0167רופט:  .commissionsמיט גאר גוטע 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  718-384-5864(בראשות הרה"ג ר' יעקב זיידא שליט"א) פאר אלע אייערע שטרות און הסכם געברויכן רופט 'בדרכי נועם' 

 845-570-2905רופט מרת פריעדמאן  (מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעלעפאון).$ א נאמען 42 - שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 
 #5 718-486-6561עד מוסד אין וומס"ב - געזוכט א אינגערמאן פאר האלבע טאג פאר א אסיסטענט מלמד פאר א ספעשל
 347-491-8222רופט   .געזוכט א באס דרייווער פאר א ת"ת, זייער גוט באצאלט

íð−ëê ³ë¾í  - 845-235-7170ט. יפארטוישט נעכטן א היט אין ביהמ"ד קיט"ל תהלות יואל, ביטע קוקט איבער אייער ה  

ë"½ôîî -  845-325-7239בעדרום דירה אויף סקילמאן. רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-762-4215בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה, ראדני/מארסי, אויך גוט פאר אפיס.  1צו פארדינגען שיינע 
ë"½ôîî - 718-869-9956רופט  .250$ס.פ. פאר  200ן א אפיס גרויס יגעזוכט א שותף א 
ë"½ôîî -  .347-907-4566רופט: אפיסעס עוועיל. צו פארדינגען, העריסאן/פענן געגנט  

ë"½ôîî -  212-810-7491בעדרום דירה צו פארדינגען, פורנישד/נישט פורנישד, דיינונג רום מיט פארטש. אויף סקילמאן   1הערליכע

ë"½ôîî -  בעדרום דירה,  2צו פארדינגען אBedford/Heyward 347-921-4711.מ. טעקסט/ל -, גרויסע קאך און דיינינג רום, גוטע צושטאנד, גוטע פרייז 
ë"½ôîî -  718-637-1120בעדרום דירה, רופט  2געזוכט צו קויפן א

ë"½ôîî -  :347-644-7724צו פארדינגען א דעסק אין א אפיס אין ניי וומס"ב, רופט 
ë"½ôîî - 900 s.f. ground level luxury commercial space available, perfect for online business. Park/Marcy. Email: rent@jwasser.com 
ë"½ôîî - 1½ bedroom apt. for rent, C/A, elevator, 4th floor, porch, needs fixing, South 9. perfect for Chosen Kallah, 718-344-2644 

ë"½ôîî - Retail store front in prime location about 1000 s.f. for rent. wonderful price. 347-469-4022 
ë"½ôîî -  A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: apartmentat816myrtle@gmail.com 
ë"½ôîî -  Luxury office space  5000 – 10000 S.F. for rent in the Navy Yard, fully equipped  conference room, kitchen, E.T.C. 347-831-2141 
−½òêô  -  אין אבעדרום דירה קאנד 4צו פארקויפן א  Parkview development 3  ,$550 .סמענטיס.פ. בע 1000ס.פ. +  2150ביה"כK  917-979-3173רופט 
−½òêô  - Lot for sale –center of Monsey 13,000 s.f. approved for 2 town houses + 1 accessory. 917-724-2186 L.M. 

House for sale, zoning 2 family, 19 Wolfe Dr. (cor. Summit) Spring Valley. 347-342-1055 L.M. −½òêô -  

îîêþèò−ôîñë -  347-920-0177רענארווירטע הויז, געפעינט, געסקרעיפט, כשר'ע קאך, וויליג צו געבן לאנגע ליעס, אנפאנגען ביליג,  כעהערליא צו פארדינגן  

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

 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  

 718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות
 646-773-0777געזוכט א טויגליכע געשיקטע ארבייטער צו ארבעטן ביי א רעדזשיסטער. רופט: 

 ל.מ. 347-450-9067 (נישט גראסערי) 7:30ביז  11:00געזוכט א טויגליכע אינגערמאן פאר א סטאר אין וומס"ב שעות פון 
 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 

 2106עקס.  718-387-1938יונגערמאן געזוכט צו ארבעטן אין א געשעפט אין וומס"ב אלס אינסייד סעילסמאן, גוט באצאלט. רופט 
Office close to Williamsburg is looking for a Yingerman to do data entry, customer 

service. Knowledge of QB a plus. Needs to be able to multi task. Please call: 718-783-1310 
Are you trying to manufacture your existing or new product in china? We will produce & provide 
you with a variety of top quality products for great prices; we will carry your burden from A-Z, we deal 

with big manufacturers overseas, Email to: goodsmanufacturing@gmail.comor call 718-635-2961 
 718-705-2741און קארפנטער ארבעט, רופט  א היימישער יונגערמאן נעמט אן אלע ערליי קאנסטראקשן

 (אויך אנדערע קורסעס עוועילעבל) 347-770-7784רך א היימישער טיטשער פאר א ביליגע פרייז, ולערענט אייך פראפעשענעל בוקקיפינג ד
 347-889-0262אביסל דעליוועריס. ס"ב. און מאכן מגעזוכט טויגליכע יונגערמאן מיט דרייווערס לייסענס צו ארבעטן אין א ווערהויז נעבן וו

Looking to buy Air Canada points. Please call: 917-588-5422 

 


