
   åøòèòå      èê¬òîï è−òîï ∞30 -∞46     èê¬òêô è−òîï ∞31 -∞44     èê¬½ò−ð −−ò¾/öè¼þ ∞30 -∞38  

   íéëåãéù     
  )מרדכיב"ר ( ב"פנ"י  øòèìàåå óìàååמו"ה  נ"י ìàåé)ברוך הערשב"ר ( וומס"בנ"י  éëãøî äùî ìëéà óôàìéôמו"ה 
  )שלמהב"ר ( וומס"בנ"י  êàøá 'éçúô íçðîמו"ה  נ"י øéàî )פינחסב"ר ( וומס"בנ"י  êàøá 'éúúîמו"ה 
  )ישראלב"ר ( וומס"בנ"י  ãìòôðééèù àãåé ìàøùéמו"ה  נ"י ùøòä éëãøî )ישכר דובב"ר ( וומס"בנ"י  ãìòôðéøâ ÷çöéמו"ה 
  )לייבושב"ר ( ב"פ שליט"א íéåáìèééè ãåã הרב נ"י ùåáééì )יעקב הערשב"ר ( וומס"בשליט"א  õèéååøåä ìàôø äùî הרב

  )וואלףב"ר ( וומס"בנ"י  ñééåå äùî êåøáמו"ה  נ"י ùøòä ïøäà  )מנחם גרשוןב"ר ( וומס"בנ"י  ùèéååàáòì äùîמו"ה 
  )חיים ברוךב"ר ( וומס"בנ"י  éãàøá àãåé ìàøùéמו"ה  נ"י á÷òé éëãøî)'ישראל אריב"ר ( וומס"בנ"י  øòâøòáãìàâ ùøòä íåçðמו"ה 
 )בן אב"ד סאדאוונא( לעיקוואד שליט"א àìå÷ñ áåã éëãøî הרב נ"י íäøáà ìàøùé )שאןיטהרב אפרים מ'פאלב( ב"פ שליט"א ïééèù äùî óñåé הרב

  øåçáä íäøáà ìàøùéø"á  ìàåéø"á ãåã àãðàì é"ð   ïòãøàâ ìòôà(ø"áùú)  
       128 ïéì÷ðòøô  

    èëàð êàåå      

  ä"åîïåùîù íåçð  ø"áéáö àáé÷ò ùèéååàáòì é"ð
 ÷ôñ347-687-8722  

 ä"åî ç"åî úéááïàøà øæòìà ïøäà  é"ð304 Marcy 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äîìù úéáéì/øòôåä  úéøçù8:00 

  ä"åî 'éøëæ äùî ø"á'éìà øòöèéôù é"ð  ïúç  ä"åîïàîìà÷ ãåã é"ðéúéáá , 53 Walton #505 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷ðéôñ44 ïðòô  úéøçù7:45 

     úåðåúç      
 )חיים הערשב"ר ( נ"י éåå éëãøî óñåééøòâøòáð מו"ה נ"י éøà äùî' )דודב"ר (נ"י  ñééåå ìëéî ìàéçéמו"ה 

   íìåàáìàéøòôîéà
 )חיים הערשב"ר ( נ"י ùèéååà÷ôòì ÷çöé íäøáà מו"ה נ"י éáö éìúôð )נפתלי צביב"ר (נ"י  òùèàìàô óñåé÷מו"ה 

   íìåàáàâéô ñãøô
 )חיים  מרדכיב"ר ( נ"י øàì÷ ìàéøæò ïîçð מו"ה נ"י ïîìæ )ישראל מאירב"ר ("י נ ïééèù÷ò ìãðòîמו"ה 

   íìåàáéáö ñãøô
 (ב"ר שמעי') נ"י éìàéïàîàìàù í÷ מו"ה נ"י ïøäà á÷òé )יחיאלב"ר (נ"י  ùéåà ïúðåé øæòéìàמו"ה 

   íìåàáìàèðòðéèðà÷
 )הערשלב"ר ( נ"י ìàâåèøàô äùî מו"ה נ"י ìàåé  )שלוםב"ר (נ"י  øòä íééçøòãðòìøòáà ùמו"ה 

   íìåàáìèñò÷ æåàø
 )מרדכיב"ר ( נ"י áà÷àé øæòéìà ÷çöé מו"ה נ"י ìãðòî óñåé )אשר יודאב"ר (נ"י  õë ùøòä ìàéæåòמו"ה 

    íìåàá íåéøèà-  éñðàî401 W. Rt. 59

 

 ביהמ"ד תולדות יהודה ד'תלמידי סטוטשין
  היום יתקיים שיעור הכנה לחג הפסח ע"י כ"ק מרן רבינו שליט"א

  ]אדרעסס חדש[ .Walworth St 12בערב בבית מדרשינו   9:00בשעה 

#14-142  

âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190  
Fax: 718-384-4631            Email: ads@dvaryoim.com 

ô"á - øåáéöä çåì                  éñðàî - øåáéöä ìå÷                  ø÷ìàåé úé  
    718-303-4300                                 845-425-1313                         845-662-3137

î® èê¬òîï 
ö½−ò ’ë   ñ’½ô 18 .Mar  

     "¼¾³ì              18'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:51
íôìí ±ò 7:03

¾"þš öôï ¹î½9:27
ê"þè10:03
íñõ³ öôï ¹î½10:39
ê"þè11:03

³î®ì1:04
íñîðè íìòô1:41
íò¬š íìòô 5:18

í¼−š¾7:06
³"þ8:18

3:30

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל  
  בית שני - ראדני                       







: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþμîþë ë” þþ−êô  êï−−ôþ−îî ð"ëê ñ"®ï -  èþîëò¬îþô ó"þíô −ëê - í"ô ê"í  
 −ëþîòê½îþ îí−ñê  −š−òîñê¾ð ññî×í ëþ ñ"®ï - î"×¾  
 −ëþö−ô−òë ë [š−ð®í]” þí¾ô  ëîëñô ñ"®ï - îê/³−ëí ³−òë³ ½"ìô íìô¾ ñ¾ ñí - ô"¾  
 −ëþ’−¼¾− ë” þñêþ¾− ’−šïì−  î−−è−þ ð"ëê ñ"®ï öê½êë -  íðî³ −ôìñ ½"ìô - ¬"®³  
 −ëþ±þ−í −ñ³õò ë” þ¹ñêîî ëêï ö−ô−òë  êñ−õ ð"ëê ñ"®ï - ì"−š³  
 −ëþìò ë” þ êèþ¾ −þîê êòñ−îîô ñ"®ï μêñë -  ¬"½š³  
 −ëþëš¼− ë [¹−þì]” þóíþëê  êþ−õ¾ (ïòê®) êò¼ôîí ð"ëê ñ"®ï -  ëîòô−þ ô"ôþ ð−ôñ³ - ì"õš³  
 −ëþñêò³ò ë” þ¹ñêîî  êîîêñ−ê ð"ëê ñ"®ï μ−þô¼ -   ó−þô¼ −ì−õ½ ½"ìô - ð"®š³  
 −ëþ óíþëêë” þ þï¼−ñê ê½ê½êí ð"ëê ñ"®ï ó−îëò−þè -  þ¾ê ³ìîòôí ð−ôñ³ - î"òþ³  
 −ëþëêï ë” þíðîí− íôñ¾  ê¾−−þô ñ"®ï ó−îëñ−¾ò−−îî - í"½þ³  
 −ëþþ¼ë ëîð ñêþ¾− ë” þ−×ðþô  ñ"®ï þ¼òþ¼ñ -  þ¼ðò¼ëô −"þ ö³ì - ï"¼þ³  
 −ëþóîñ¾ þ¼ëîð ë [ë"¾þíô]”þ ñêîô¾  ¾¬−îîêëî−ñô ñ"®ï öíê½þîê−ò¾ -  þ¼òñ μîòì ½"ìô - õ"þ³  

 −ëþí¾ô ë” þ ðîð îî¼−šë ð"ëêþ ñ"®ï öêôþ¼¬îè (ö−−þîîê½ô) - è"õþ³  
 −ëþ−×ðþô  −³þõêë” þ ðîð öëîêþ ëî−ñîì ,ëîš−¬þê¬ô ñ"®ï - ®"þ³  
 −ëþ þ−êôðîð ë” þë−−ñ íðîí− íôñ¾  ¬îè−½ ±"ôîð ñ"®ï šêëê¬ -  ó−ð¾ ³î×þë ½"ìô - î"®þ³  

 --------  
 −ëþëš¼− ¹½î− ë” þðîð  êþ−îîš½ô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ - ì"×¾³ 

 öèþêô èê¬òêô- ö½−ò ’è  
 −ëþ¹ñêîî ö−ô−òë šì®− ë”þ öþíê  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï ±−ñþ¼¬½−îê ñ"è½ -  ±−¾ë−−ê −"þ ð−ôñ³ - ë"×š³  

 −ëþþõêó− ë” þ¾þ−í −ë® ) −ðêþëë ô"ô ñ"®ï −ïò×¾ê (−ë® ó×ì -  ë"ñš³−î ê"ë ’ö½−ò  
 −ëþ¾þ−í −ë® −ñ³õò  ö−−ðþêîî½−îþè ð"ëê ñ"®ï ±−îîêìõ−ñ - è"ñš³  
 −ëþ½−òîò ñêîòô¼ îíñêîîþêš  -  ê−õñ¼ðêñ−õëî ö−−ñêþêš ¬îê½ öê¬½ñþê¾¬ ð"ëê - ï"¼š³  
 −ëþö−ô−òë ëêï ë”þ ñ×−ô ñê−ì− )ô ñ"®ï (ëî¾¬êñï ï−þêëï -  ê³−−þîêð ö−ïþ ½"ìô - ð"õš³  

 −ëþñš¼− ëš¼− í¾ô ë” þó−þõê  ö−®−õ¾îê ,þ−¬êï ±"ôîð ñ"®ï ¹þê¾ -  þ¾î− −×þð ½"ìô - ¬"×þ³  
 −ëþþï¼−ñê óìîþ− ë” þñêþ¾− šì®− ) êšêþšô ñ"®ï (±−¾îðêþ -  ±−¾îðêþô š"½í ð×ò - ë"òþ³  
 −ëþíðîí−  þêîîèòîê ±"ôîð ñ"®ï ½−−îî - í"¼þ³  
 −ëþ óìòôñðò¼ô ë [öš³¾]” þšì®− ¾¼¼ðô ñ"®ï èþ¼ëòþ¼¬¾ - ³õ® - î"¼þ³  
 −ëþ½ìòõ ó−−ì ë”þ ñêîô¾ êšñ¼ô¾ ) ¾−ñ¼½ ð"ëê ñ"®ï ö−−ñš (ó−−ìí þîþ® -  ½ìòõ −−ì ½"ìô - è"õþ³  

 −ëþíôñ¾ ëš¼−  þ"ëμñô−ñê −ë® ¾−þíêô ð"ëê ñ"®ï μ−−ñë (êîîêëêñ ð"ëê) - íêþ¬½îê -  ®"þ³  
 −ëþ þ−êô ë” þšì®− ó−−ì þ−êô êò−îî ð"ëêþ ñ"®ï öíê½ - ï"®þ³  

 --------  
 −ëþ−ë® íòî− ¹½î− ë” þ íðîí− ¬þîõšòêþõ ,¹þêð½òîê ô"þî ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - ñ"¾³ 

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



   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  917-923-0995רופט שוין  - וכל השפעות טובת - קויפען א הויז - פרנסה  - קינדער -שילוח הקן די גרעסטע סגולה לשידוכים

  718-610-9067מתבקש חבורה שרוצים להשלים ביו"ד ח"ב במסגרת כולל פארמיטאג בתשלים יפה ובזמן כל מי שרוצה להרשים נא להתקשר 

 718.682.2008רופט שוין אונזער האטליין  - $ 90קויפט א קלייד פאר א יתומה אויף יו"ט אין בית לפליטות פאר בלויז 
  001-972-52-762-3356צו פארקויפן א נישט געדריקטע בריוו פון הגה"ק ר' מרדכי לייב ווינקלער אבד"ק מאד ובעל לבושי מרדכי 

 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום
  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  די מזוזות,ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אינדערהיים אראפנעמן 

 917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 
 Special 3 payment avail. - Free Delivery.      929-376-9909   ,שו"ע ,טורים ,שס'ן קול הספרים:

 7:00ביז  5:15ריענסד אין ביהמ"ד וויען יעדע נאכט פון עס וועט אי"ה זיין א שערער מיט עקספי
 Kosher Waze 718-596-WAZE (9293)$             $850         קערעסטיר 1049ל"ג בעומר 

 551-333-1380יאר רופט:  3פאר  locked$, געלט 25.000ריטערן אויף געלט, מינימום  18%איינמאליגע געלעגנהייט אינוועסט אין ריעל עסטעיט פארדינט 
 845-537-1352רופט  free pick up & deliveryמיר קלינען און פרעסן אייער שטריימל. ווי אויך פארבן און קלעבן  

 646-807-9223   0.00אריינרופן  0.04לאנדאן ארויסרופן  0.02אריינרופן  0.06מציאה פארט איר סיי ווי איבער די וועלט? דינגט אייך סעלפאון גאר ביליג אנטטווערפן ארויסרופן 
 COMMUNITY CONSULTING - 19 Walworth #205  522-0200צום מאקסימום, אומר ועושה בעז"ה.   Lease Renewal 8סעקשאן 

Cellphone for E. Israel $25 for 15 days unlimited USA/ISRAEL call 347-512-4514 
 718-841-8400 #4פאר מער פרטים אדער זיך איינצושרייבן רופט דעם האטליין:  )Emotional Freedom Technique)  EFTאיז די קורס אויף  מארגן מאנטאג נאכט!

  מיר דעליווערן 347-452-8980רופט שוין  Chairs Coversלכ' פסח דעקט איבער אייער חמץ'דיגע בענקלעך מיט ספעציעלע הערליכע ווייסע  

 718-438-2222       מיר קומען אראפ צו אייך        פסח קאר קלינינג 
 718-541-9169. רופט: LLCו אן צ property? אדער קען מען אויך אריבער שרייבן די propertyפין אייער  deedדי  וווילט איר אראפ נעמען אדער צו לייגען א נאמען צ

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

Aerobic Group Exercise Class for boys and bucherim starting soon. Call for details 718-253-8000 
Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com 

 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 
Private and Semi-Private personal training and group exercise classes (Men) given by a Doctor of Physical Therapy. 917-363 4720 

 debtrelief12345@gmail.comאדער אימעיל  718-213-6645מיר וועלן אפווישן אייער חובות אדער סעטלען סענטס אויפן דאלער. רופט: 
Now buying Amex and Chase Points! Call: 845-517-1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

 551-333-1380יאר רופט:  3פאר  locked$, געלט 25.000ריטערן אויף געלט, מינימום  18%איינמאליגע געלעגנהייט אינוועסט אין ריעל עסטעיט פארדינט 
BUSINESS WANTED: I am looking to buy a small business, or possible as an active partner. Email oftbusiness@gmail.com 

 845-418-5417פון בית רחל סקול פאר א היימישע אפיס אין וומס"ב,  graduatedגעזוכט א מיידל וואס האט 
געזוכט א היימישע יונגערמאן זיך אפצוגעבען מיט ספעציעלע בחורים אין די נאכמיטאג שעה'ן אין א היים אין 

 Please email Jobs@hcsny.org Or call: 718-854-2747 Ext. 114אצאלט.  קענסינגטאן, גוט ב
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 an expr. inside Salesperson for a Apt. House Supplies company in BP, Good Potential. Spanish/English a must. Email: 1aptsupply@gmail.com 

Busy office in Brooklyn 10 min from Williamsburg is looking for an office worker,  718-381-0672 or send resume: jobsbc11385@gmail.com 
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 



New! Kosher Suites in Williamsburg! Brand new luxurious private short-term rentals! 
Fully furnished, Hotel Style, with lots of amenities.  
Call 929-277-8483 Email info@koshersuites.com 

וואס דאס איז א הידור לויט  מיר פארקויפן עכטע וויין טרויבן צו מאכן מאסט אויף פסח בשורה טובה!!
נט איר מאכן אייער ווי אויך קע -פוסקים פאר קידוש ווייל די טרויבן זענען געמאכט אויף צו מאכן וויין. 

ביי אונז אויפן פלאץ ווי מיר  מאסט סיי פון וויין טרויבן און סיי פון די טרויבן וואס די געשעפטן פארקויפן
האבן א קראשער מיט א פרעס וואס קען אייך היפש פארגרינגערן, ספעציעל אויב אייער דירה איז צו קליין 

 917-584-5672איז כשר לפסח א גאנץ יאר אונזער פלאץ  - אדער איז נאכנישט גרייט פאר פסח.

Do your scraping. Painting by M&R FLOORING and get a hotel while the work 50% off 718-213-9603 
Attention: Bungalow Colonies, Multi Families, owners.  We will renovate, maintain, or 

manage your property, serving Sullivan, Orange Counties, specializing in Bloomingburg 
area. Please Call:  Catskill Management 845-789-2323 

  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 - אויף טוילעטס מיר שטאפען - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  

ë"½ôîî - ל.מ. 516-725-5051בעדרום פורנישד דירות בעדפארד/מירטל, פאר קורצע און לאנגע טערמינען,  1שיינע איבערגעפיקסטע  א צו פארדינגען 

ë"½ôîî -   א גרויסעStudio apt 718-782-7038/845-542-2052ענט/פארק, ביליג רענט. יגנט פאר א סינגעל מענטש קיגעא 
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 -   917-525-6790ט (בעק יארד), גרייט אריינצומופן אויף פסח נייע קיטשען געפעינט געסקרעיפט  אין דירה בראדוועי/קענ-בעדרום וואלק 3צו פארדינגען א  

ë"½ôîî -  97בעד דירה  2אויף א  7 ביז 5אפען הויז היינט פון south 8 #10   :718-288-3696רופט  

ë"½ôîî -  ל.מ. 347-382-0521רופט  .פ"ס 1500'טע שטאק 5 ,דירהדושינסקיא בעדרום  4צו פארקויפן א 

ë"½ôîî - For rent: 1 bedroom apartment suitable for salon, small retail shop or office, Wythe & Penn. 917-548-2541  

ë"½ôîî - 2 bedroom Apt for rent, Brand New (no DR) Willoughby / franklin Call Artex Management 347-436-7576  

ôîîë"½ - New! - Beautiful Brand new 2 and 3 Bedroom Apts with Dining Room, Call Artex Management 347-436-7576  

ë"½ôîî - 3 bedroom apt for rent, 2 baths, 5th floor elevator building, porch 23x11.Call 707-722-7809 L.M. 
ë"½ôîî - Looking to rent a 2-3 bedroom apt for Pesech. Preferably Bedford/Flushing area. Call/text  845-608-0007 

ë"½ôîî -  שיינעwalk-in לאזט מעס. 917-635-1566צו פארדינגען פאר די וואכן. מורטל געגנט.  ביהמ"ד 
ë"½ôîî - אפיסעס קיטשען 3רומס/ 5 א חודש,$ 6000 ,ס.פ. אפיס ספעיס פלאשינג עוו. געגנט 2000ן עצו פארדינג .Heat & Elect Sep 347-203-1460ט: רופ

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 -  ,פורנישד אפיס ספעיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנטVerizon FiOS incl :347-587-0853. טעקסט 
ë"½ôîî -  347-304-0191רופט  3ס.פ. אפיס און ווערהויז ספעיס בילדינג אין די נעווי יארד #  1000- 800צו פארדינגען 
ë"½ôîî  - ל.מ. 347-985-0310 : /טעקסט$. רופט800 ,נעווי יארדאין די  (מעגליך גרעסער)פ "ס 280 פארדינגען וצ 

ë"½ôîî - Beautiful 2 room office &  big 1 Room fits approx. 6/7 desks Kent/Park 1 flight up, windows 718 593-7171 
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 

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

ðêîîš−¼ñ -  347-930-8472ביה"כ, אפלייענסעס אינק. רופט  2בעדרום דירה  3צו פארדינגען א 

Spring valley - For sale condo new construction 5 bedrooms 2.5 bath + bsmt  ready for June top builder excellent location. 845-548-9486 
−½òêô  - For Sale - Brand new house, detached, 4000 SF, near Hatzlucha Supermarket. Ready to move in. Rodeo Realty 914-548-0870 
−"š -  רומיגע דירה אויף פראג מיט אסאך  9צו פארקויפןupgrades  845-537-0622נאר ערנסט אינטערעסירטע רופט 
−"š -  347-786-1797בעדרום דירה שוין גרייט אריינצומופן, רופט  4צו פארדינגען א הערליכע נייע 

±ò−ô - 845-217-0059צו קויפן פאר א גוטע פרייז וכל הקודם זכה  שיינע גרויסע הויז יעצט עוועיליבל 

èþîë½ñêõ - An excellent place for a small yeshiva to rent for the summer in Fallsburg near Skops supermarket 845-774-9690 
 ½ò¼¬òîêôGetaway - 718-928-5667רדינגען פאר פאמיליע/מוסדות רופט שבתים/וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן (מקוה) צו פא 



 

 


