
   åøòèòå      èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞31-∞47     èê¬−−þõ è−òîï ∞28-∞39     š"ë¾ è−òîï ∞27-∞45  

íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò 
 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

   íéëåãéù     
  )יעקב לייבב"ר ( ב"פנ"י  ãðééøô ÷çöé מו"ה נ"י ìàåîù )עי'שמב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîàìàù ÷çöé ïåéöðáמו"ה 
  )משה דודב"ר ( וומס"בנ"י  øòììéî 'éøà ìàåîùמו"ה  נ"י àãåé óñåé )שמואלב"ר ( וומס"בנ"י  õèøàååù 'éáåè øîúéàמו"ה 
  )בערישב"ר ( וומס"בנ"י  øòîéååù äùîמו"ה  נ"י á÷òé ïåéöðá )משהב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîãòéøô ïøäàמו"ה 
  )יעקבב"ר ( ב"פנ"י  ùéô ãåã øæòéìàמו"ה  נ"י àãåé  )בערלב"ר ( וומס"בנ"י  äèàðøòá ùøòä á÷òéמו"ה 
  )ארי'ב"ר ( וומס"בנ"י  øàâðåà ïåòîùמו"ה  נ"י çøæ )ברוך יודאב"ר ( וומס"בנ"י  êééø øéàî ÷çöéמו"ה 
  ב"פ שליט"א øòôééì ìàéçé הרב

  ב"פ שליט"א ùèéååàðéáàø äîìù הרב  נ"י ïîçð חתן הגה"צ מביסטריץ זצ"ל-שליט"אבן הרב ישכר בערצע
  בן כ"ק אדמו"ר מדינוב שליט"א        

  )כתריאלב"ר ( ב"פנ"י  øòììòâ á÷òé óñåéמו"ה  נ"י äîìù)צבי אלימלךב"ר ( ב"פנ"י  ïòèøàâðééåå 'éìà ìà÷çéמו"ה 
  )חייםב"ר ( ב"פנ"י  ñðøô äùîמו"ה  נ"י çöé äùî÷ )אלעזר עוזיאלב"ר ( ב"פנ"י  ñìòæééî íäøáà øéàîמו"ה 
  )אברהם שמחהב"ר ( מאנסינ"י  èòîàñ éëãøîמו"ה  נ"י øùà ïîçð )מנחם מענדלב"ר ( מאנסינ"י  ñåä øéàî íééçמו"ה 

 
             øåçáäøùà øãðñëìàíàèùøáìäé"ð  
 ãéîìúä ÷îò àúáéúî î"ø שליט"אחיים מרדכי הלברשטאם הרה"ג  ןב

èåäöðàì ã"îäéá  
     565 âðéùàìô  

  øåçáä ïåéöðáø"á  ìàåéø"á àãåé ñðøô é"ð   ïåéøôà(àðñàø÷)  

  øåçáäéëãøî íééç ø"á  íäøáàäîìù ø"á ïàîôéå÷ é"ð  æé÷øàî éã  

  øåçáä ïåòîùø"á ïåéöðá ïàîèåâ é"ð  íåéøà÷éã  

  øåçáä ãåãø"á ìà÷æçé éìúôð ïøòèù é"ð  çîùú çîù  

    íéàðú úáéñî      
  להתקשר בקשר חיתון ברוב רחמיו וחסדיו יניעחייני והגהשברוב שבח והודאה להשי"ת 

  דידי  להשתתף בשמחתי שמחת התנאיםהנני בזה להזמין את כל קרובי חבירי וי
   ראבאולם רויעל מענ-היום ליל שישי  בעז"ה שיתקיים

 יוסף אראן - החתן המצפה לקבל פניכם בשמחה

    èëàð êàåå      

  ä"åî äùðî ø"áãåã øòîéååù é"ð   ä"åî ç"åî úéááñééåå (éùøòä) éáö ìàéæåò  é"ð30 Ross St 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåùäàè  -  úéøá ô"á9:30 

  ä"åî ùøòä òùåé ø"áéìúôð øòîéååù é"ð
ïúç ä"åîøòãðòìâðò áìë êåøá íäøáà é"ðéúéáá , 80 Skillman #4-F 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ìèøåî ì"èé÷7:45  úéøá8:45 

 
 ä"åî÷çöé ãåã ïøäà  

áìéùèðà áøä øòèìàåå é"ð 
ïúç ä"ò äèøéô íåìù ìàéøúë áøäúéáá , î"à 599 Kent Ave (cor. Wilson) 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåä úéøçù ã"áàø8:00 

 
 ä"åîìëéî ìàéçé äîìù  

 ø"ááåã óñåé á÷òé ãðàîéã é"ð  
ïúç  ä"åîïàîìøòô éëãøî é"ðéúéáá , 156 South 9 #5-G 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòôåä8:00 

 
 ä"åîìàåé  

 ø"áìãðòî ì÷ðòøô é"ð 
ïúç  ä"åî ñàøâ ïäëä 'éòùé íééç é"ðà"èéìù ùàîøàù ã"áà ö"äâä ïáéúéáá , 578 Bedford #5-F 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ùàîøàù136 ññàø  úéøçù8:00 

  ä"åîòìàíçðî øæ áùéøòá íééç áøä óôàìéô é"ðïúç  ä"åîùèéååàìàøèñ àãåé ïøäà é"ðéúéáá , 75 Division Ave 

     הקמת מציבה      
   4:30בק"י בשעה  היום אי"ה תתקיים ווידערבן ר' חיים ארי' ע"ה  שמואלהרה"ח של 

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

 לפנצ"ה בדיוק 11:00בשעה  בעדפארד 500מנין לאמירת כל ספר תהלים בכל ערש"ק בבית רבינו זי"ע 

#14-140  

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¬¾þ¼òêð êþš−î
×"ì þðê   ñ’½ô 15 .Mar  
     "¼¾³ì              18'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:55
íôìí ±ò 7:07

¾"þš öôï ¹î½9:30
ê"þè10:06
íñõ³ öôï ¹î½10:41
ê"þè11:05

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

í¼−š¾7:03
³"þ8:15



 ״מצות דרייוו״  - סאטמאר ביקור חולים 
 ווען איר קויפט מצות פארגעסט נישט פון חולי ישראל!

ן עקסטערע באקס מצות פאר אידן וואס דארפן נעבעך פראווען דעם סדר אי ןקויפט א 
 דער זכות פון ביקור חולים והכנסת אורחים וועט אייך זיכער ביישטיין. שפיטאל.

 .Hooper St 187 ברענגט אריבער א באקס מצות צו משפחת איצקאוויטש
 Park Ave #4-B (Cor. Bedford) 504אדער צו משפחת שפירער  

  בשורה
 משמחת

מיט פרייד טוהן מיר מודיע זיין אז עס פארמירט זיך קליינע חבורות פון 
פלייסיגע בחורים פון ישיבה קטנה שיעור א' און ב' וואס ווילן קונה זיין א 

זייטיגע מסכתא דעם בין הזמנים פארגעלערענט דורך א חשובן מגיד 
ריט שיעור מיט א קלארע הסברה וואס וועט זיי באגלייטן ביי טריט און ש

 (ביזן פארהערן) פאר א צוגענליכע פרייז, 
 347-668-2374פאר מער אינפא רופט אהרן צבי הכהן קאהן 

  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

  ערב ר"ח ניסן -מארגן פרייטאג  - באס צום ציון 
  ,5:00 , הייוועי4:53 , ראטלידש4:51 , וואלאבאט4:50 מורטל /בעדפארד

 718-782-5566 ט.$ ר.25 ,8:00 ,7:05, צוריק 5:05 הופער/ווייט, 5:03 קליימער

1:00





Tax Returns –  Convenient Office Location – Maximum Refund 
76 Lee Ave. (Cor. Rodney)   1929‐944‐347    משה יואל גאלדשטיין 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
? - −ëþó−−ì ë” þöòìî−  èêþõô ñ"®ï ñíêîî -  èêþõô ñ"þíô ö³ì - ê"®¾  
ê - −ëþí¾ô ë” þ¼¾îí−  êšêþš ð"ëêþ ñ"®ï (íôñ¾ −ò−èô) [¹−þì] - ì"ô³  
õ - −ëþ öí×í óíþëê ñ"®ï ñ−¬ò−ô−õ - èþîëôêí óêðþ¼¬½ôê −òëþô  -   öí× ³ìòô ½"ìô - ï"ò³  
ê -  −ëþñêîô¾ ë” þíôñ¾  íëî® óþê −òëþô ñ"®ï îðê−òñ - −"š³ 
? - −ëþμ−ò¼í ë [ð−½ì]” þμ−ò¼í  êñ½¼ñô ñ"®ï öí×í (¾−ñêš) - ï"ñš³  
ë - −ëþí¾ô öþíê  ö¼×þ−š−îþõô ñ"®ï ¬ðê¬¾−−þõ - ê"òš³  
? - −ëþμîþë ë” þëš¼− ) š®îñ½ ±"ôîð ñ"®ï š−¾ (îîêñš¾ -  óðê ³þêõ³/ó−ô¾í −ðîô¼ ½"ìô - š³¼"  
ë -þ−ë  ìô® þ"ëð−−¼½ öí×í ñ"®ï êëþêè −òëþ −ñîðèô - ½−òî³ -  ìò¼õ ³òõ® ½"ìô - è"¼š³ 
ê - −ëþíôñ¾ ë” þë−−ñ ’−þê  êòñ−îîô ñ"®ï þ¼èþêëþî− -  ¼ë¾ þêë ½"ìô - ê"õš³  
õ - −ëþëš¼− ë”þ óíþëê  ¬½îì ±"ôîð ñ"®ï ðñêîîò−þè -  ëî¾¬−ð−ï ®"¬¼ ñ¾ î½−è - ë"õš³ 
õ - −ëþ¹½î− ë” þëš¼− ñ"®ï  ö−®¬î¬ô - ì"õš³  
ê - −ëþ−ë® ñê−ì−  þëîòêí −ô×ìô ñ"®ï ðò¼þ¼ë - ë"®š³  
õ - −ëþ š−ñêõ ¼¾îí−þ"ë μîòì ±−ðî½ - ö−¾¬¼½ ð"ëê ñ"®ï þ¼ñ×−ë - ¬"þ³  
õ - −ëþëêï öôìò ë” þ −ë® ðîð ±îþ¬½−òêôô ñ"®ï μêëþ¼−îê - î"¬þ³  
? - −ëþö−ô−òë  èò−ï¼õ ð"ëê ñ"®ï þ¼¬×¼¾ -  ½"³× ð−ôñ³ - ë"ñþ³  
ë - −ëþ¼−ëš ë” þ¼¾−ñê  ñ"®ï þ¼èþ¼ëò−−îî (êñšîð) - ï−−þš í"êþ ö³îì - ïôê® - ë"ñþ³  
õ - −ëþ ëš¼− þ¾êë [ñ−¾òê]” þþ−êô  èþîëôêí ð"ëê ñ"®ï öþ¼¬¾ - ì"ôþ³  
 õ - þ −ë êõ−ñ× ¹îð¼ð ñ"®ï í−þë¬ë ¹î½ëñî −ñêõ−þ¬ë ó−òëþí ìñîðèô - ì"òþ³  
? - −ëþó−−ì −ë®  ñ"®ï ö−−¬¾õê - ¾ô ’þ −ëê) ¬¾šêë ñ¾ íëþ (−×ðþô ¾îëñ ½"ìô −×ðþô í - ½"þ³  
õ -þ−ë  ¾−þ¼ëîð þ"ëëš¼− ñêþ¾−  ñ"®ïö−¾î¬ ±"ôîð - ëî¾¬ê×ê½ - ë"¼þ³  
ê - −ëþ−×ðþô ë”þ ñðò¼ô óìòô óíþëê  ó−òîñ½ô ñ"®ï ¬êñëò¼ïêþ -  −×ðþô ³þðí ½"ìô - î"¼þ³  
õ -þ−ë  ¹½î− þ"ëó−−ì  þ¼®ò−ôðñêè ñ"®ï ëî¾êôê¬ ±"îô -  õ"þ³  
ê - −ëþëîð ó−−ì ë” þîô¾öëîêþ ñê  šþêô−−ò ð"ëê ñ"®ï μêþ¬¾ - ë"®þ³  
? - −ëþ’−¼¾− ë”þ  þ×¾¾− ëš¼− í¾ô þêô¬ê½ ±"ôîð ñ"®ï öêôò−−ñš -  −¼¾− öþš ½"ìô - ì"®þ³  

 öèþêô èê¬−−þõ- þðê ¬"×  
õ - −ëþšì®− ë” þþ¾ê  þ¼−−õ¾ô ñ"®ï −îñí -  ’½î³í −ñ¼ëô ê"ë−þí ð×ò - î"òš³³ ê"ð  
õ - −ëþñ−õêš ëš¼− ö−ñëîñô ñ"®ï öí×í  - ’³ 

ê - −ëþñ−¾òê þ¾ê ë” þöî¼ô¾ öþíê  èêþõô ñ"®ï êþ−õ¾ -  ê"×³ (î"× ê"−î)  
ê - −ëþí¾ô ëš¼− ë” þ óíþëêš−ñèò¼èêë  ê×ê¬½êõ ð"ëê ñ"®ï - ð"òš³ 
õ - −ëþ¾îë−−ñ íðîí− ’−þê ë” þ þ−êô šì®− ëî¾¬þê− ð"ëê ñ"®ï ñšò¼þõ ó−ôîê³ - ì"òš³  
? - −ëþþîðè−ëê −ë® ë” þí¾ô óíþëê  ñ"®ï −ïò×¾ê ¾¬êšòîô ð"ëê - ð"õš³  
õ - −ëþíôñ¾ ë”þ ëîð −ë®  š½ôêðêþ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ öí×í -  íôñ¾ ³þêõ³ ½"ìô -  î"×þ³  
? - −ëþöôñï ñê−³îš− ë”þ óòîë íìô¾ ¹½î− ) ¾¬−îîêëî−ñô ñ"®ï (−îñ ³¾îðš ö³ì -  ¾¬−îîêëî−ñô ð"þ ö³ì - ï"×þ³  
õ - −ëþóíþëê ë”þ íðîí− ë−−ñ èê¾ - ó−ñ¾îþ− ,¹þêð½þ¼ë−îšô ñ"®ï þ¼òë¼îî® -  óíþëê ñíê ½"ìô - î"ñþ³  
? - −ëþ[−ë®] ö³ò  −îîêþèò¼îî ð"ëê ñ"®ï ½¼½¼õ -  š®êšô ô"ôþ ð−ôñ³ - ê"ôþ³  
? - −ëþñîê¾ ë” þê½½−ñ ë−−ñ  ðêí−òêëë ð"ëêþ ñ"®ï ñêí¬òð¼−þõ - è"ôþ³  
õ - −ëþñêîô¾ ó−−ì ë”þ ðîð  êòëîðô ñ"®ï ó−îëòþ−ë −îñí - ö³ì  ê"¼þèí -  ë¾îì í¾¼ô ½"ìô - ï"ôþ³  
õ -  −ëþöþíê  èò−ï¼õ ð"ëê ñ"®ï ó−−íñ−îî - ¬"òþ³ 
õ - −ëþó−−ì öþíê ë”þ  ë−−ñ ðîð ¬þ¼õ®êþ ð"ëê ñ"®ï ñë¼ñ -  ó¼í ³îêîõþ ½"ìô - è"½þ³  
ë - −ëþ’−þô¾ ’−ñê  ëîð−þê¬½ô ñ"®ï îîêñþê - ¼"þ³  
ë - −ëþ−ñ³õò ¾îë−−õ óñî¾ô ë”þ ’−þê öþíê )êè (±−îîêš¾êñ ö−¬ê−ò½ô ñ"®ï öêô½¼¬¬ - è"¼þ³  
? - −ëþñêîô¾ ë” þëš¼−  ö−ôêšðîõ ð"ëê ñ"®ï öíêïò¼¬êò −îñí - î"¼þ³  
ë - −ëþë−−ñ íðîí− ðîð þ"ë íôñ¾  êòôîí ð"ëê ñ"®ï þ¼®ñ¼ï -  íìòô −þ−−¾ ½"ìô - ¬"¼þ³  
? - −ëþö³ò ½ìòõ ë” þ−ë® þï¼−ñê  š−ðîþô ñ"®ï ö−þõê½ (êòþêôêš) - ë"®þ³  
? - −ëþþ¾ê ¼¾îí− )ë (−ò¾í”þ ñê−ôìþ− −ñ³õò ðîð óíþëê  îîê½−þêõ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ - í"®þ³  
õ - −ëþñêîô¾ íôñ¾ ë” þþ¾ê μîþë  ñ−ëêòþ¼¾¬ô ñ"®ï - î"®þ³  

 ---------  
õ - −ëþó−−ì ë” þñêîòô¼  ¾ïðêñô ñ"®ï ð−−þõ¬ñ¼îî (ïþîëð¼¾õ) - ë"¾³  
ê - −ëþíôñ¾  þ"ë íðîí− êšê− ð"ëê ñ"®ï è−ò¼š - í"¾³  
ê - −ëþ−ëš¼ ë”þ ö−ô−òë  ³¼ðî íþî³ −"þ ñ"®ï −š®¼ò−ôêš -  ëš¼−ñ ³ôê ½"ìô - î"ô¾³  
õ - −ëþñêî− ë” þíôñ¾ ëš¼− ¬þ¼õ®êþô ñ"®ï þ¼¼ë - ñ−ïêþë -  è"ò¾³  
õ - −ëþþï¼ñê −×ðþô ¼¾îí− ë”þ šì®− ëš¼− þ¬ñê ¬îí®òêñô ñ"®ï ñíê¾èêîî - ë"½ôîî - ì"ò¾³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
לויט די דפים אדער סימני שו"ע.  MP3אכטונג! מגידי שיעור ווילט איר מסדר זיין אייערע שיעורים אויף א 

    347-633-5064 רופט: -  עקספיריענסד ארבעט -. א.ד.גאויסקלארן, אוועקנעמען גרודער 
  718-757-8030 אן עקספיריענסד אינגערמאן איז גרייט צו לערנען מיט אייער בחור בין הזמנים .

 917-751-9278ום טיש ביטע רופט: דיינונג ר Union National פון א leafגעזוכט ווער עס האט אוועקצוגעבן א 
 718-384-4485נ.מ. רופט:  4:00אויף ערב פסח פון  געזוכט א שיבער פאר א חבורה

 11:30מוצ"ש  1:30פון וומס"ב: עש"ק  - 10:00מוצ"ש  12:00מיר פארן וועכענטליך פון לעיקוואד: עש"ק  - 347-578-3440 לעיקוואד/וומס"ב שאטעל

 Special 3 payment avail. - Free Delivery.      929-376-9909   ,שו"ע ,טורים ,שס'ן קול הספרים:

 718-541-9169. רופט: LLCצו אן  propertyען אויך אריבער שרייבן די ? אדער קען מpropertyפין אייער  deedדי  וווילט איר אראפ נעמען אדער צו לייגען א נאמען צ

 718-438-2222       מיר קומען אראפ צו אייך        פסח קאר קלינינג 
עס איז אריינגעקומען א ריזיגע אויסוואל פון כשר'ע סעלפאונס צו קויפן/דינגען פאר גאר ביליגע פרייזן 

M&H Com          718-797-2668 
Rehab Associates Physical Therapy is starting a Back/Posture class for Bucherim on Fridays, (Insurance accepted) 718-253-8000 

347-903-3018מעס.  קורצע/דינוב. הערט א בהשגחת התאחה"ר וועט זיין צו באקומען ביים משמש תהילות יואל קאווע באנדלעךפרישע רויע   

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

Schwartz Appetizing B.P. –  דעליווערי צו די שולן/זאלן פון אייער  718-851-1011צו באשטעלן רופט
 Plattersהערינג   - Plattersסעלעט   - Plattersמען הערליכע אויסוואל פון פאשידענע פיש אויך איז דא צובאקו -שמחה  

 646-770-1142יאר. רופט  85העכער  life insurance policyזוכט איר צו פארקויפן א 

Aerobic Group Exercise Class for boys and bucherim starting soon. Call for details 718-253-8000 
Now buying Amex and Chase Points! Call: 845-517-1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

 debtrelief12345@gmail.comאדער אימעיל  718-213-6645מיר וועלן אפווישן אייער חובות אדער סעטלען סענטס אויפן דאלער. רופט: 

Private and Semi-Private personal training and group exercise classes (Men) given by a Doctor of Physical Therapy. 917-363 4720 

 718-215-1664מאן און א לייף גארד פאר א חסידישע קעמפ אין די מאונטענס. ביטע רופט און לאזט א מעס. עס ווערט געזוכט א הענדי

 845-418-5417פון בית רחל סקול פאר א היימישע אפיס אין וומס"ב,  graduatedגעזוכט א מיידל וואס האט 
 917-767-9259ארגאנעזאציע  גוט באצאלט רופט  ןר פאר אעיזענדרגעזוכט א פא

Looking for a F/T female secretary for a very busy office to start right after Pesach. 917 474 6611 

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 
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 



CCC Crohn’s Colitis Coalition 
  האלט פראקטישע עצות, הדרכה, און הלכות בנוגע כזיתיםטנאמען קען יעצט הערן שיעורים וואס 

   718-480-5555 #1.1.8  און שיעורים, צו ערמעגליכן א גרינגע און געזונטע יום טוב פסח! 

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  

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

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

ë"½ôîîì½õ/ - Looking to rent a 2-3 bedroom apt for Pesech. Preferably Bedford/Flushing area. call/text  845-608-0007  

ë"½ôîî - רות פורנישד/נישט פורנישד צו פארדינגען , דיוויזשאן/דריגס עטליכע נייע חתן/כלה דיrossstny@gmail.com 
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:  8סעק. מיר האבן  .בעדרום דירה 4אדער  3געזוכט א 
ë"½ôîî -  917-826-9902רופט  .זיין גרייט אויף פסח טווע סט. דירה אויף היוז רומיגע 5צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-762-4215בעדרום דירה + דיינונג רום צו פארדינגען, גרייט אריינצומופן, געפעינט, געסקרעיפט. רופט/טעקסט  1גרויסע 

ë"½ôîî -   א גרויסעStudio apt 718-782-7038/845-542-2052נט פאר א סינגעל מענטש קענט/פארק, ביליג רענט. יגיגעא 
ë"½ôîî -  ל.מ. 845-662-9889אין ניי וומס"ב, צו פארדינגען פאר שבתים/ימים טובים/וואך, אלעס צוגעשטעלט. (מיט דיינונג רום און קאך) בעדרום דירות  1הערליכע 
ë"½ôîî -  718-395-3394 רופט /טעקסט .מידעלטאון יוניאן/טרופמופן וצנרייט ארייפארדינגען ג וג רום צנומיט א דיינ דירהבעדרום  2א 
ë"½ôîî -  347-451-9350. בלינגבערום דירה, גרייט אריינצומופן, דיוויזשאן/רא 1צו פארדינגען א גרויסע  

ë"½ôîî - בעדרום דירה, אן דיינונג רום, גרויסע פארטש.  1 צו פארדינגען א הערליכעLee/Wallabout .718-286-9593  

ë"½ôîî -  718-576-9218 .קליימער/'טע פל., צו פארדינגען, געפעינט געסקרעיפט, דוויזשאן2בעדרום דירה מיט דיינוג רום  1א 
ë"½ôîî -  ל.מ. 845-379-1135ס"פ, רופט  1900 -  1800געזוכט צו קויפן א דירה פון בערך 

ë"½ôîî -  ,347-708-6375'טע שטאק, אויף לי עוו. רופט 1צו פארדינגען א פורנישד דירה מיט א פארטש Williamsburg Broker 

ë"½ôîî -  917-588-4655בעדרום פראזשעקט דירה פאר א גרעסערע דירה,  2געזוכט צו טוישן א הערליכע  

ë"½ôîî - Beautiful 2 bedroom apt. for rent, big porch. Ready to move in. 782 Myrtle. No DR. 347-864-1941 

ë"½ôîî - New 3 bedroom apartment available on Hewes St. Ready to move in. Chosen Kallah preferred, 718-782-3017  

ë"½ôîî - Great opportunity, 3 bedroom walk-in apartment on Vernon ave. Brand new condition for reasonable rent. 718-443-4873 
ë"½ôîî - 1 bedroom Apt. for rent, ready to move in, furnished/non-furnished 718-218-8121 
ë"½ôîî - For sale - 821 Kent 7 family building + Shul, double lot, 25 x 209, build 25 x 175, serious inquiry only. 718-782-7038/845-542-2052 

ôîîë"½ - Upgraded beautiful 4 bedroom condo for sale (prime location, built in 2006) serious inq. send info to: Qdealforsale@gmail.com 

ë"½ôîî - אפיסעס קיטשען 3רומס/ 5 א חודש,$ 6000 ,ו. געגנטס.פ. אפיס ספעיס פלאשינג עו 2000ן עצו פארדינג .Heat & Elect Sep  :347-203-1460רופט

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 - Spacious office space available at the ODA Office Building 12 Heyward St. 3'rd floor. Won't last. 845-783-0883.  

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 

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

−¬−½ −½þ¼¾ï - 201-381-0704מ"ד. נישט פאר אינוועסטמענט הפעמעלי הויז. נאנט צו בי 2אויף א גרויסע  4ביז  2פון  אפען הויז היינט 

Hillside NJ - For sale 12,000 s.f. for $1.5M. series inquires only call/text 347-661-1753 

−½òêô  - 845-587-3762רופט  .פארן זומער דירה רומיגע 3 א צו פארדינגען 

−½òêô  - For sale - 8000 s.f. lot approved to build 2 side by side town houses + 1 legal accessory. 845-659-0210 
−"šì½õ/ - 845-492-4908בעדרום דירה אין צענטער פון שטאט פאר פסח רופט:  3 א צו פארדינגען 

−"š -  רומיגע דירה אויף פראג מיט אסאך  9צו פארקויפןupgrades  845-537-0622נאר ערנסט אינטערעסירטע רופט 
±ò−ô - 845-217-0059כל הקודם זכה שיינע גרויסע הויז יעצט עוועיליבל צו קויפן פאר א גוטע פרייז ו 

èþîë½ñêõ - An excellent place for a small yeshiva to rent for the summer in Fallsburg near Skops supermarket 845-774-9690 
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  



  

 


