
   åøòèòå       èê¬òêô è−òîï ∞30-∞50       èê¬½ò−ð è−òîï ∞41-∞46        μêîî¬−ô è−òîï ∞47-∞60  

   éëåãéùí     
  )מנחם יודאב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîèéá óñåé ïøäàמו"ה  נ"י ìàåîù íéøôà  )עזראב"ר ( וומס"בנ"י  î íçðîòøòðééø ìãðמו"ה 
 )ישראל ארי'ב"ר ( וומס"בנ"י  øòâøòáãìàâ øòá óìàååמו"ה  נ"י éøà äùî' )שלוםב"ר ( וומס"בנ"י  ïøòèù àãåé äîìùמו"ה 
  )שלמה זלמןב"ר ( וומס"בנ"י  ìîøë íééç ïéîéðáמו"ה  נ"י ìùøòä)סיניב"ר ( ב"פנ"י  ùàéèàî øèìà ìàøùé íäøáà מו"ה

  )ארי' מרדכיב"ר ( ב"פ נ"י ìòôôà äùî éìúôðמו"ה  נ"י ïåéöðá )שלמה ראובןב"ר ( ב"פנ"י  øòôéåì øéàîמו"ה 
  )מנשהב"ר ( ק"ינ"י  íéåáðòøéá ãåã ìàåîùמו"ה  נ"י ùøòä íééç  )ב יוסףיעקב"ר ( מאנסינ"י  ùèéååà÷ôòì ÷éæééàמו"ה 
  )שמואלב"ר ( וומס"בנ"י  õèøàååù ÷çöéמו"ה  נ"י øéàî íäøáà )משהב"ר ( ק"ינ"י  øòôøàãæééà ïøäà ìàøùéמו"ה 
  )דודב"ר ( ב"פ שליט"א ãðàøô êìîéìà íåìù הרב נ"י óñåé )משה היללב"ר ( לעיקוואדנ"י  èòîàñ ìãåéמו"ה 

    èëàð êàåå      
 ä"åî øæòéìàììéøá é"ð  

áï éëãøî â"äøä à"èéìù áåçéìòæ ã"áà  
ä"åî ç"åî úéááøòèåîìøòô àãåé äîìù  é"ð713 Bedford #4-B 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøá àðùæàååàé10:00 

 ä"åî óñåé ø"áäùî ÷çöé ïàîãòéøô é"ð  ïúçä"åîâéðàä 'éìà ïáåàø é"ð ,á õéðæéåå íìåà186 ññàø 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå øæòéìà øåà65 ãøàååéòä  úéøçù8:00 

 ä"åî 'éòîù ø"áêìîéìà ììä øòöèéôù é"ð ïúç ä"åîùà÷øàô ìàôø ïîì÷é"ðúéáá , æ"åî 130 Clymer #1-D 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåøçù ïàîìé÷ñ äùî êøá úé8:30 

 ä"åî ìàøùé ø"á'éìà äùî ïéøâ é"ð  ä"åî ç"åî úéááì÷ðòøô øæòéìà íåìù  é"ð49 Harrison (Penn/Rutledge) 

 ä"åîìéùòä òùåé íäøáà  

 ø"áóñåé á÷òé èòîàñ é"ð  ïúç  ä"åîïééèùðéáåø ãåã ïøäà é"ð , éúéáá152 Wegman Pkwy 07305 Jersey City 

     íéàðú úáéñî       
 )בנימיןב"ר ( נ"י èëòøáòì ìàôø מו"ה נ"י á÷òé )ברוךב"ר (נ"י  àãåé òùåé ïàîãòéøôמו"ה 

  íìåàáäùî ìàåéå
   ב"פ - ז"ל  íéåáìèééè ùåáééì 'éøà הרה"צ

 וומס"ב- שליט"א  àðäë ïîçð הרה"ג נ"י àôéì è"åé 'éððç  חתן כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א -  בן הגה"צ מ'וואלאווע שליט"א
 חתן כ"ק אדמו"ר מקיוויאשד שליט"א - בן הרה"צ מספינקא לאנדאן שליט"א              

 áãùàéååé÷ ã"îäéá

    íéìáà íåçéð     
 עד יום ו' בבוקר -  .Penn St 49בביתה -ע"ה  שטראהלימשה  רב" יחיאל מיכלתחי' על פטירת אחיה ר'  מרת נוטוביץאצל 

 היות שלא הניח זש"ק נא ללמוד משניות, להדליק נר, לומר תהלים, וליתן צדקה -  ע"ה אהרןב"ר  בערל לייבשל הבחור  היארצייטכ"ד שבט חל  היום

#13-110 

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 ó−¬õ¾ô 
"×ð ¬ë¾   ’½ô 20 .Feb  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:31
íôìí ±ò 6:43

¾"þš öôï ¹î½8:50
ê"þè9:26
íñõ³ öôï ¹î½9:56
ê"þè10:20

³î®ì12:09
íñîðè íìòô12:44
íò¬š íìòô 4:03

í¼−š¾5:37
³"þ6:49



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþšì®− ë” þí¾ô  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï [¾îðší] - ë"¼¾  
 −ëþñîê¾ ë” þ¹½î−  óðþ¬½ôê ð"ëê ñ"®ï íþî¬þîô −îñí -  ñîê¾ ³¼ëè ½"ìô - ×"³  
−ëþ −ñ³õò ë”þ šì®− öí×í ×"± ®ï"ñ ëê"ð êòïîõ  - ìô”½ ³×−ô½ ó−ô×ì  -  (³ë¬ ð"× ê"−î)
¼³"¬  −ëþ−×ðþô ë” þöôìò  š½−þë ð"ëê ñ"®ï ö−šþ−½ -  ó−šîô¼ ó−ô ½"ìô - í"×š³ 

 −ëþ öêôõ−ñ þï¼−ñê þ"ëóíþëê  (š½−ñ¼þ¬½ô ñîðèë êõ−ñ ’þ ó¾ë ¼ðîòí) š½−ñ¼þ¬½ š"š ð"ëê ñ"®ï - ì"×š³  
 −ëþí¾ô ëš¼− ë” þö³ò  ëîþêëï ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê -  ³¼ð ³îîìí −ëê -  ñ"š³ 
 −ëþñêîô¾ ë” þëîð šì®−  š−¾¬¾−ñêï ð"ëê ñ"®ï ³î−ñèþô -  š"í¾¼ë ð−ôñ³ - í"½š³  
 −ëþñ−îî−−õ ñêšïì− ë” þ¹ñêîî ëêï  êòñ−îîë ô"ô ñ"®ï -  óðê ³îðñî³ ½"ìô - è"®š³  
 −ëþíðîí− ’−ñê ë” þðîð  ¬ðê¬¾−−ò ð"ëê ñ"®ï ½¼×−−ð - ì"−þ³ 

 −ëþëš¼− šì®− ë” þ’−þê ó−−ì  îîêñ½−þ¼− ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí -  šì®− þêë ½"ìô - ð"×þ³ 
 −ëþñ×−ô ñê−ì− ë” þ íðîí− −ñ³õò ö−ñþ¼ë ð"ëê ñ"®ï ¾šêï -  ó−þîê−ë ½"ìô - ð"×þ³ 
 −ëþ −ë®ë” þîí−ñê  ö¾¼ñõ ð"ëê ñ"®ï þ¼×êô¬îè -  −ë® ³ñìò ½"ìô - ê"ñþ³ (öî¾ì ð"× ê"−î)  
 −ëþ šì®−ë”þ −ë® ¾þ−í  −ðêþë ð"ëê ñ"®ï ³î−ì -  šì®− íð¾/šì®− ì−¾ ½"ìô - ê"½þ³  

 −ëþë−−ñ óîñ¾ ë” þ óíþëê ó−ñ¾îþ−ë ô"þ ñ"®ï μêëò¼ï−−ê -  šì®− þêë ½"ìô - ì"¼þ³  
 −ëþðîð ö³ò ë (−ò¾í)” þþ−ê− êèþ¾ ) ê®îîêñð−¾ô ñ"®ï ¾¬îîêò−ëêþ (³ð¼ öþê -  ’ší −ðîí− ð×ò - ¬"¼þ³  

 −ëþ−ë® öôìò ë” þó−þõê  ê®−òñêèê− ð"ëê ñ"®ï ö¼ïêþ - ê"õþ³ 
       718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו

Osso Houseware 42 Lee Ave.  

Sunday & Monday - 2 Day Sale - 18% OFF (showroom Included) 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
   917-588-3694חברותא מתבקש לסדר לפנצה"ר,  

 845-570-2905רופט מרת פריעדמאן  (מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעלעפאון).$ א נאמען 42 - שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 
 ול אינפאאויב קיין ענט. לאזט קלארע מעס. מיט אייער פ 347-850-0277ן/קאכן פאר א בחורים קעמפ, עגעזוכט איינעם מיט עקספיריענס צו מענעדש

 $347-847-1321, איבערן טעלעפאון. 120אסאך עקספיריענס, מרת פריעדמאן,  - , OCD, anxiety, emotional disorderפאר  counselingהיימישע 
 ל.מ. 718-599-2616נגעלייט זוכן צו דינגען א פלאץ פאר א ביהמ"ד פאר שבתים. ביטע רופט: איא קבוצה 

íð−ëê ³ë¾í  - 347-846-9788רופט  ביטע אויב געטראפען ,פארלוירן טשעקס 
íð−ëê ³ë¾í  - 347-452-0861 .פארלוירן א טלית ותפילין מיטן נאמען יהודא הכהן כ"ץ 

ë"½ôîî -  845-325-7239בעדרום דירה אויף סקילמאן. רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-228-2838בעדרום דירה גרייט אריינצומופן מיט פארטש, גרעניט קיטשען,  2צו פארדינגען א ברענד נייע 
ë"½ôîî -  917-334-5169בעדרום פורנישד דירה, פלאשינג/מארסי געגנט. רופט:  1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî -  ס"פ פארטש, פריוואטע הויז, בעדפארד/פארק, דארף קלאוזען די וואך,  300ביה"כ, +  2בעד.  3ס"פ דירה,  1400צו פארקויפן אall cash :347-448-0621. רופט 
ë"½ôîî - 347-465-9993חדשים, רופט  18פאר  ,'טע שטאק2בעדרום דירה,  2ן א עצו פארדינג 
ë"½ôîî - 347-880-6584יעט, דירה, גרייט אריינצומופן פרענקלין/לעפ בעדרום 2ן א עצו פארדינג 
ë"½ôîî -  געגנט.  ס"פ דירה, מארסי/מורטל  1300צו פארקויפן אemail: rossstny@gmail.com 
ë"½ôîî -  ל.מ. 646-927-1313 בעדרום דירה. רופט: 3געזוכט צו קויפן א  

ë"½ôîî - New luxurious 3 B.R. Apt. For rent Park/Skillman area. Pls call: 731-501-1211 
ë"½ôîî - High end brand new off-market  4-5 bed. condos for sale please email  Dira1347@gmail.com  
ë"½ôîî -  347-489-5368בהכ"ס, לאנדרי קלאזעט,  2בעדרום וואלק אין דירה, גרויסע פארטש,  2צו פארדינגן א 
ë"½ôîî - For rent: 4 room railroad apt. on Classon Ave. Please call: 917-881-4333 
ë"½ôîî - 900 s.f. ground level luxury commercial space available, perfect for online business. Park/Marcy. Email: rent@jwasser.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 
ë"½ôîî -  A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: apartmentat816myrtle@gmail.com 

Gramercy Real Estate LLC - For Sale 44,000 SF mint 1 story 20' hi, 4 loading docks. Edison area. 201-677-2044 

−½òêô  - בעדרום דירה  4ן/פארקויפן א גרעסערע עצו פארדינגRita Ave  347-986-8980געגנט, רופט 
−½òêô  - For rent 5 bedroom apt. on Collins Ave many upgrades call 845-323-8570  

−½òêô  - For sale - Brand new built Condo. 2800 s.f. Calvert Drive, - Private house on Bates area, 2924 s.f. on almost a 1/4 acre. 845-352-2040 
−½òêô  - Blueberry Hill area - Stunning 7 Bedroom Colonial, Elegance, Taste and Quality!! 845-729-3284  
−"š -  347-262-0426קלאוזן)  גרייט צו(דארף זיין  גרייט אריינצומופן,'טע שטאק, 1המ"ד הגדול, פרייוועט אריינגאנג, ירומיגע דירה נעבן ב 8צו פארקויפן א נייע  

½ñ−š½¬¼š - Vocation in Fallsburg! Laurel Ledge Villas, almost brand new 5 bedroom house avail. for Shabbus or week 845-325-8234 

½ñ−š½¬¼š -  מענטשן. ביהמ"ד, מקוה,  150פלאץ, ביז  -עוועל. פאר שבת שקלים הערליכע האטעל/קעמפindoor pool 845-746-1073. גרויסע עס זאל 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - mainssewer , 1000-783-718 .א.ד.ג  

 Aron 347-777-8206מיר וועלן אויפפיקן אייער פאסט, גראסערי ארדער, א.ד.ג. פון די מאונטענס קיין ברוקלין. רופט  - קעטסקיל עקספרעס
 ל.מ. 347-450-9067 (נישט גראסערי) 7:30ביז  11:00ס"ב שעות פון געזוכט א טויגליכע אינגערמאן פאר א סטאר אין וומ

 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 
 2106עקס.  718-387-1938אינגערמאן געזוכט צו ארבעטן אין א געשעפט אין וומס"ב אלס אינסייד סעילסמאן, גוט באצאלט. רופט 

Great opportunity! Seeking out sales rep in the construction industry. 718-781-0325 

 יצחק ליכטענשטיין -  The Runner 347-563-7028 ס רופט:יווי אויך קאר סערוו messenger serviceפאר אלע אייערע שנעלע און פארלעסליכע 
Young woman available for office/computer work in Israel knowledgeable in office excel QuickBooks Photoshop 929-272-5184 

 ל.מ. 347-668-0578רופט  .גרייט צו צאלן mortgageפאר א  cosignerגעזוכט א 
 718-963-1495יאר עקספיריענס,  3קאוטש באס דרייווער צו מאכן טריפס אויף מאנטריאל און צוריק, מינומום  דעקספיריענס ןעס ווערט געזוכט א

 AAAcounting 347-770-5873 250$/יאר טעקס ריטוירן פון 350$פעיראל פון  250$מיר טוהן אלע ביזנעס טעקס געברויכן פאר די בעסטע פרייזן! עפענען קארפ. 
 347-452-8628חדשים, רופט  6-9ווען פאר בערך מיניאיבערצונעמען א ליעס פון א קאר/ געזוכט

 AMAZON LISTING  amazonnewlisting@gmail.comאיך וועל מאכן אלעס פאר א נייע   
 (זייער גוטע פרייזן) Email: amazonranking718@gmail.comצו אינקריעסן אייער פרייוועט לעיבל עמעזאן סעילס 

 


