
   åøòèòå    μêîî¬−ô −−ò¾/öè¼þ μ−ñè¼ô ∞31-∞42    èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞31-∞46   èê¬−−þõ è−òîï ∞27-∞40  

   íéëåãéù     
  וומס"ב שליט"א ãìàååðéøâ øéàî הרה"ג

  אב"ד טעטה וומס"ב וומס"ב שליט"א ùèéååàìéà á÷òé íäøáà הרה"ג  נ"י  íééç וומס"באב"ד טעטששליט"אבן הגה"צ אליעזר דוד
  שליט"א בן הרב משה חיים                   

  )משהב"ר ( ק"ינ"י  êøéãéøô ïñéð øæòìàמו"ה  נ"י íäøáà íééç )יצחק משהב"ר ( ק"ינ"י  ì÷ðòøô ìéöòâמו"ה 
  )הערשלב"ר ( וומס"בנ"י  ïáåàøñééåå íééç מו"ה  נ"י çöé÷ )יושעב"ר ( ק"ינ"י  ùèéååàìãðòî óìàååמו"ה 
  )גבריאלב"ר ( מאנסינ"י  àðäë ÷çöéמו"ה  נ"י ìãðòî íçðî)משהב"ר ( וומס"בנ"י  ùèéååà÷ðàé óñåé ìàéøúëמו"ה 

    èëàð êàåå      

 
 ä"åîäùî  

 ø"áïîçð ùèéååàìàøèñ é"ð  
ïúç ïàîëééø ìà÷æçé ìåàù øùà áøä à"èéìùúéáá , î"à 123 Middleton 

 åúøçîì î"éøáäå úéáá úéøçù ì"ðä8:00 

  ä"åî ÷éæééà ÷çöé ø"á'éîçð ñééåå é"ð  ïúç  ä"åîùèéååàáà÷àé ìøòá é"ðéúéáá , 100 Ross #4-N 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äùî ìàåéå141 ññàø 

  ä"åî÷çöé á÷òé  ø"áäðåé äùî øòâøòáðééåå é"ð ïúç  ä"åîøòììòè éëãøî íåçð é"ðéúéáá , 80 Skillman #5-F

  ä"åî ìàåé ø"áá÷òé ïøäà êééø é"ð  ïúç  ä"åîøòãðàñ ìëéî é"ðéúéáá , 30 Ross 

    íéàðú úáéñî      
 )יוסף מנחםב"ר ( וומס"בנ"י  éçøæî ìàåé äùîמו"ה  נ"י ãåã )שלמה ראובןב"ר ( ארגענטינע שליט"א àøá'â ïäëä äùî הרב
   íìåàáìæéø øúë

 )דוד אהרןב"ר ( וומס"בנ"י  àãðàì äîìùמו"ה  נ"י ïøäà íäøáà )אשרב"ר ( וומס"בנ"י  ïðàî ùéøòáמו"ה 
   íìåàáçîùú çîù

     úåðåúç      
 )משה יעקבב"ר ( נ"י ïäà÷ ïøäà מו"ה נ"י íäøáà )בנימיןב"ר (נ"י  øòâðàì äîìùמו"ה 

   íìåàáìàèðòðéèðà÷

 המשפחה 4:00בער"ח מוקדם יום ה' בק"י בשעה  מחרתתקיים  ווידערבן ר' חיים ארי' ע"ה  שמואלשל אבינו הרה"ח  הקמת מציבה

 3:15ראסס בשעה /באס יסע מבעדפארד - בק"י  ביום ה' מחראי"ה  ע"ה תתקיים בודקבת ר' חנני' יו"ט  לאהשל מרת  הקמת מציבה

#14-138  

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 êþš−î 
×"ï þðê   ñ’½ô 14 .Mar  

    "¼¾³ì              18'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:57
íôìí ±ò 7:09

¾"þš öôï ¹î½9:31
ê"þè10:07
íñõ³ öôï ¹î½10:42
ê"þè11:06

³î®ì1:05
íñîðè íìòô1:41
íò¬š íìòô 5:16

í¼−š¾7:02
³"þ8:14



  פון ויואל משה 5:00 ,4:30 :דאנערשטאג נאכמיטאג ריבניץ ער"ח:
 /מורטל,פון בעדפארד 4:50: פרייטאג פארטאגס -  פון ויואל משה 8:40אג נאכט טדאנערש 

 7$ראנד טריפ   - פון ויואל משה  4:52 .באוטאוואל/בעדפארד





: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
õ - −ëþíðîí− ’−þê ë” þšì®−  ê®−ò−îîô ñ"®ï êò−ðîô −ð -  íðîí− −òšï/í−þêí ëñ ½"ìô - ì"³  
ë - −ëþšì®−  ñêèî¬þêõô ñ"®ï ëíîëê (−¾−ñ¾í) - è"ò³  
? - −ëþ−×ðþô ë” þñšî− ëš¼−  ñ"®ï ±−îîþîí ëîìñêë ð"ëê - ï"®³  
õ - −ëþë−−ñ ’−þê  ±−îîêš½êë ð"ëê ñ"®ï -  šð® ìô® ð×ò - î"¬š³  
õ - −ëþë−−ñ íðîí− ’−þê ë”þ ñðò¼ô óìòô  ¾¬−þï¼ô ð"ëê ñ"®ï -  þ½îò−è −þõ ½"ìô - î"¬š³  
õ - −ëþñ×−ô ñê−ì−  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï - ê"ñš³  
õ - −ëþñîê¾ ë” þí¾ô ¬êñè) - ö−¬¾îñ ð"ëê ñ"®ï (êò−îî - ë"ôš³  
ê - −ëþ’−þê í¾ô ë” þ öþíê ï¼šþî¬êë ð"ëê ñ"®ï - ë"½š³ 
ê - −ëþíôñ¾ ë” þþ¼ëîð  êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï - ê"õš³  
õ - −ëþö³ò öþíê þ"ë ñ−îîòêï ñêîô¾  ëî¾¼þš ð"ëê ñ"®ï þ¼ññ¼í −îñí -  ó−ð¼îôñ ³î³îê ½"ìô - î"¬þ³  
ë - −ëþñêîô¾ ë”þ ë−−ñ íðîí− í¾ô  èþîë¾ñš−ò ,êšê− ð"ëê ñ"®ï ±ñ−® - ìô ±ñ−® ¾"þíô ½" - ¬"−þ³  
õ - −ëþëš¼−  þ"ëíðîí−  š½−îë ð"ëê ñ"®ï öêô¬−ðò¼ë -  ëš¼− öîþ×ï ½"ìô - ê"×þ³  
ê - −ëþðò−š½−ï ñê−³îš− ë” þó−−ì ) š½ò−ôô ñ"®ï ¬þîõêõêþ öí×í (íêþ¬½îê - ë"ñþ³  
ê -−ëþ ¹½î− ñîê¾ ë”þ ’−þê ¾îë−−ñ  ëîëñ ð"ëê ñ"®ï öíêïòê¬êò −îñí - ìô” ë−¾ôî ñêî¾ ³"î¾ ½ - í"ñþ³ 

õ - −ëþ’−¼¾− ë”þ í¾ô  ½ê− ð"ëê ñ"®ï þî¾ -  þî¾ ³îêîë³ ð×ò -  ³þêõ³ ñ−ñ× ½"ìô - ¬"ñþ³ 
ê - −ëþëš¼−  þ"ëë−−ñ íðîí−  êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï ¬−þêë -  ó−−ì ±õì/íôñ¾ š¾ìí ñ¾ îëþ - è"ôþ³  
õ - −ëþþï−ñ þï¼−ñê ë” þþ−êô  ö−ñþ¼ëô ñ"®ï í¬îí½ðòêñ -  ³−¾êþô ð−èô ½"ìô - ï"ôþ³  
õ - −ëþöî¾¾ ó−½ò ¼¾−ñê ®ï þîèòð” ðêðèêë −ô×ìô ñ -  ð"−ë í¾¼ô ³"î¾ ½"ìô - í"òþ³  
õ - −ëþšì®− ëš¼−  êîîï−¾¬ ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí -  è"½þ³  
?õ - −ëþðîð í¾ô  þ"ëó−−ì  ö¼è¼þ½ê½ ð"ëê ñ"®ï þõî½ (ó−−ì íòìô) - î"½þ³  
õ - −ëþðîð þ−êô þ¬ñê ë” þóìòô šì®−  óêþëñêîîô ñ"®ï −îñí - þ³ê"¼  
õ - −ëþíôñ¾ ë”þ ñš−−ì ó−−ì  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï îî¼¾ê−ñ¼ -  íôñìêî îë¾ ó¾ñ ½"ìô - î"õþ³  
õ - −ëþ’−¼¾− þ¾ê ë” þñðò¼ô óìòô  ëî¾ê¬½ô ñ"®ï ö−ëîþ -  ±−¾õêþô š"íþí ð×ò - î"®þ³  
õ - −ëþê−½îï −×ðþô ë”þ óîìò óìòô )½¼ñ¼®êìô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ (š½−þ¬  - ¾îíîëô −"þ ö³ì  - ¬"®þ³  

 ------- --  
õ - −ëþšì®− μîþë þ×¾¾− ë”þ êèþ¾ ó−þõê  −š½î¬ñîõ ð"ëê ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï ñíê¬ò−îî¼ñ −îñí -  þ×¾− öîþ×ï ½"ìô - ð"¾³  
ê - −ëþí¾ô ë” þëš¼−  êþ−îîš½ ,−ñ¼íêðþ¼½ ð"ëê ñ"®ï ½êñ¾−−ò - ï"ò¾³ 

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



צום באטל  הימאס מהודר'דיגע מילך אויף פסח גראד פון ק עשטעלן א קליינועס איז געלונגען צוצ בשורה משמחת
בורג ע"י משגיח ג, הרה"ג יואל גאלד שליט"א מו"ץ בבלומיניגע הכשר פון וועד הכשרות דקעטסקיל'דמיטן מהודר

 כל הקודם זכה koshermilk1@gmail.comאימעיל  845-281-5329רופט פאר פרטים  .רלךותמידי ריין נאט

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 917-780-2553געציילטע פלעצער עוועיל.  .חושן משפט ח"א ט אןא פארמיטאג כולל פון חשובע אינגעלייט הייב

 718-496-8589רים כאפט אריין און קויפט די זכות  רופט ופאר תפילין פאר צווילינג בר מצוה בח 2געזוכט א נדבן פאר 
 845-248-8275א יאר רופט  550$א חודש  50$אינגערמאן וואס זאגט אויס יעדן טאג תהילים איז גרייט צו דערמאנען אייער נאמען 

תיקון הרש"ש  (עס איז דא אויך א עקסטרע משפחה פרייז)$ א נאמען. 42שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 
 .מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעל 845-570-2905נאמען. רופט מ. פריעדמאן  $ א100דורך א מקובל א ראה"כ, 

 718.682.2008רופט שוין אונזער האטליין  - 90$קויפט א קלייד פאר א יתומה אויף יו"ט אין בית לפליטות פאר בלויז 
 718-438-2222       מיר קומען אראפ צו אייך        פסח קאר קלינינג 

  718-213-9603  (insurance not provided)1000$געבן א ליעס פון א האנדא אדעסי לויפט נאך פאר צוויי חדשים פאר ואיבערצ

 The Wireless Expert 140 Rodney St. 718-388-2355 - ביינאכט  10:00ן שפעט ביז זענען מיר אפ יעדע מיטוואך
 475-329-1029כן א פלאץ צו באקן מצות מיט 'אונזער קליינע געז אויוון' ביטע רופט: ומיר ז

Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com 

 718-541-9169. רופט: LLCצו אן  property? אדער קען מען אויך אריבער שרייבן די propertyפין אייער  deedדי  וווילט איר אראפ נעמען אדער צו לייגען א נאמען צ
 debtrelief12345@gmail.comאדער אימעיל  718-213-6645מיר וועלן אפווישן אייער חובות אדער סעטלען סענטס אויפן דאלער. רופט: 

 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 
Now buying Amex and Chase Points! Call: 845-517-1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

Looking for money investor for fix and flip in NJ call 347-533-7823 email: yywgroup@gmail.com 

 718-215-1664מעס. מאן און א לייף גארד פאר א חסידישע קעמפ אין די מאונטענס. ביטע רופט און לאזט א עס ווערט געזוכט א הענדי
 845-418-5417פון בית רחל סקול פאר א היימישע אפיס אין וומס"ב,  graduatedגעזוכט א מיידל וואס האט 

 718-486-0401א היימישע וומס"ב ווייבל וואס וואוינט היינט אין אר"י איז וויליג צו ארבעטן פאר אייך פון דארט, וועט דא זיין פסח אי"ה, 
 לאזט קלארע מעס. 859-428-7588הארדווער סטאר זוכט א טויגליכן ענערגישן אינגערמאן אין סטאר, זייער גוט באצאלט, רופט/טעקסט 

 347-451-9380אינגערמאן איז וויליג צו ארבעטן פארט טיים אין די ביינאכט שעות, טעקסט טויגליכער 
Looking for an energetic yingerman with experience to manage a rental building. Email resume: jobstoday11206@gmail.com 
Yeled V’Yalda. 1:1 para position after 4pm. ABA training provided. Call 718-858-0070 ex 101 

Busy office in Brooklyn 10 min from Williamsburg is looking for an office worker,  718-381-0672 or send resume: jobsbc11385@gmail.com 
A successful company in Williamsburg is looking for a manager, if you are organized and you can take responsibility, this 

could be a great opportunity for you, positive attitude a most, experience not required, starting salary 75k with lots of 
growth potential.  Please email your information to:  greatjob812@gmail.com , looking forward to hearing from you! 

Manufacturer in NJ looking for Sales Account Executive to lead sales team and bring new clients. 
Great pay! Email resume to: hiringinnewjersey@gmail.com or leave msg. 201-515-6753 

Looking for a male taking out a yingerman for two hours in Willy from 4 to 6, great pay, must have a car. 718-408-5114. 
Experienced Yingerman in SEO, SEM, E-commerce, etc. is available to work part time. 347-508-0519 

Hamaspik is looking for male worker to teach a boy music In 
Williamsburg after school hours. Please call 718-408-5401 

Plumber -   ,מיר נעמען אן אלע  פלאמבינג דזשאבס, אויפשטאפן סינק   s  - Zaitman Plumbing 917-202-3536 WE also have water filter 
  All your CONSTRUCTION needs 718-635-2902  

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



ë"½ôîî -  :718-504-5760דרינגעד געזוכט פאר שבת הגדול אדער פאר פסח דירות. רופט  

ë"½ôîî - ל.מ. 516-725-5051בעדרום פורנישד דירות בעדפארד/מירטל, פאר קורצע און לאנגע טערמינען,  1שיינע איבערגעפיקסטע  א צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  917-657-4669רופט:  8מיר האבן סעק.  .בעדרום דירה 4אדער  3געזוכט א 
ë"½ôîî -  102עקס.  718-237-0200בעדרום דירה מיט א גרויסע קיטשען און דיינונג רום.  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  845-293-2588יאר גוטע פרייז   1טאר בילדינג מערסטענס פאר יעבעד. דירה עוועיליבל אין עלעוו 1גרויסע לעכטיגע ברענד נייע 
ë"½ôîî -  ל.מ. 347-382-0521רופט  .בעדרום דירה 4צו פארקויפן א

ë"½ôîî -  718-576-9218 .קליימער/פט, דוויזשאןין, געפעינט געסקרעע'טע פל., צו פארדינג2רום  בעדרום דירה מיט דיינוג 1א 
ë"½ôîî -  718-486-5131בעדרום פורנישד דירה פאר גאנץ פסח אדער פון ר"ח ניסן.  1צו פארדינגען א נייע 

ôîîë"½ - בעדרום וואלק אין דירה צו פארדינגען  4 אEmail: rentapt135@gmail.com 
ë"½ôîî -  347-566-1437רום  שטאק ארויף מיט דיינעט און דיינונג 1בעדרום דירה צו פארדינגען  1שיינע ליכטיגע  
ë"½ôîî -  347-351-2561בעדרום דירה, רופט  4אדער א  3געזוכט צו דינגען א 
ë"½ôîî - Upgraded beautiful 4 bedroom condo for sale (prime location, built in 2006) serious inq. send info to: Qdealforsale@gmail.com 
ë"½ôîî - Very nice walk in 2 bedroom furnished apartment with back yard for rent on Hewes St bet. Marcy and Harrison. for 1 year  call 347-581-9897 
ë"½ôîî - Great opportunity, 3 bedroom walk-in apartment on Vernon Brand new condition for reasonable rent. 718-443-4873 

ë"½ôîî - אפיסעס קיטשען 3רומס/ 5 א חודש,$ 6000 ,ס.פ. אפיס ספעיס פלאשינג עוו. געגנט 2000ן עצו פארדינג .Heat & Elect Sep  :347-203-1460רופט
ë"½ôîî -  347-743-5477. 'טע שטאק3 292ס.פ. אין די נעווי יארד בילדינג #  1000צו פארדינגען אפיס און ווערהויז ספעיס בערך 
ë"½ôîî - 347-668-5830. דאין לעוועל. אפיס דעסק און בענקל. היי ספיד אינטערנעט אינקלאדע-פריוואטע אפיס צו פארדינגען אין ניי וומס"ב. וואלק

ë"½ôîî - Office space available with individual rooms in a brand new basement with windows. Pl txt to 845-293-2588 or leave vm 
ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099  

ë"½ôîî - Lot incl. office, storage, bulletin board, all fenced, rent 5K mo. sale 3,600K, ok to build 15000 sq. ft. community use, owner financing, 845-774-9690 

−¬−½ −½þ¼¾ï -  845-304-0378ביהמ"ד עטליכע חסידישע פאמילעס וואוינען אויף די בלאק בלאק פון  1מיט א בעק יארד  דירהבעדרום  3ברענד נייע  - צו פארדינגען  

ðêîîš−¼ñ ö−ê ³ë¾ -  646-629-1238א דירה צו פארדינגען רופט

Irvington NJ - Real estate opportunity - 19 units for $995k for info call 929-266-6117 email: exclusivehomeinvestments@gmail.com 

Hillside NJ - For sale 12,000 s.f. for $1.5M. series inquires only call/text 347-661-1753 
−½òêô  -  פון מאנסי אויף בעדרום דירה אין צענטער  3צו פארדינגען א נייעMaple Terrace ,845-425-1126 .גרייט אויף פסח .8נישט סעק  כ.פול ביה" 2, פסח קאך 
−"š -  רומיגע דירה אויף פראג מיט אסאך  9צו פארקויפןupgrades  845-537-0622נאר ערנסט אינטערעסירטע רופט 

½ñ−š½¬¼š - Looking for a colony of  20-30 Bungalows for the summer of 2018, ready to put down deposit immediately, please call 347-674-1213  
êîîî¾ïð−þð -   646-828-8008ביטע רופט  שבת הגדולבעדרום הויז איז עוועליבעל פאר  10הערליכע שיינע גרויסע א 

îêñ¼½−¬òêô - Legal camp in Monticello for sale. 30 + acre, 20 units. Call 347-688-0325 
±ò−ô -  845-217-0059שיינע גרויסע הויז יעצט עוועיליבל צו קויפן פאר א גוטע פרייז וכל הקודם זכה 

èþîë½ñêõ - Vocation rentals, magnificent private house, 6 BR, huge living area, perfect for family Shabbos, linen incl. price $650 917-924-2534 

èþîë½ñêõ - An excellent place for a small yeshiva to rent for the summer in Fallsburg near Skops supermarket 845-774-9690 
 š−¼ñ öêîî½- Green Hills Estates -  הערליכע גרויסעluxury  :347-699-5662הייזער פאר שבתים/ אינמיטן וואך. [מעגליך מיט עסן] רופט 

 


