
   åøòèòå      èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞35 -∞45       èê¬−−þõ öè¼þ μ−ñè¼ô ∞49 -∞51       š"ë¾ è−òîï ∞43 -∞66  

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 

   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

  וומס"ב שליט"א õ"ë éëãøî êåøá הרה"ג
  וומס"ב שליט"א ïàîðééì÷ ùøòä ïøäà הרה"ג  נ"י ìàøùé שליט"אחתן דומ"ץ פשעווארסק-שליט"אבן גאב"ד טאהש מאנסי

  בן הרה"ג יושע חתן אדמו"ר מדעהש זצ"ל          
  )מענדלב"ר ( ב"פנ"י  ùøéä òùåé ãåãמו"ה  נ"י äùî ÷çöé )זלמן לייבב"ר ( ב"פנ"י  á÷òé àãðàìמו"ה 
  )ישראל ברוךב"ר ( וומס"בנ"י  íåìá àãåé íäøáàמו"ה  נ"י êåøá ìàåîù )יוסף עזראב"ר ( ב"פנ"י  ïàøà éëãøîמו"ה 
  )אברהם שלוםב"ר ( וומס"בנ"י  øòâøòáðééåå ÷çöéמו"ה  נ"י éìà ìàåé' )מענדלב"ר ( ק"ינ"י  ãìòôðòæàø àôéìמו"ה 
 )אהרן דודב"ר ( טאהש שליט"א ïééèùðéáåø ïåùîù íééç הרב נ"י äùî ìàåé )הרב שלום שכנאב( מאנסישליט"א  ì÷ðòøô øèìà ïéîéðá הרב

    èëàð êàåå      

 ä"åî ìàåé ø"áïîìæ ùèéååàáà÷àé é"ð  ç"åî úéááì÷ðòøô ÷çöé øãðñëìà áøä à"èéìù 529 Bedford 
éøáäå ã"îäéáá åúøçîì î" àâéô ìäåà ì"èé÷ èåàñ8  úéøá9:00 

 ä"åî äðåé øùà ø"áá÷òé ìàåîù õøàååù é"ð  ïúçä"åîùøéä àáé÷ò é"ðéúéáá , 20 Juliana 
éøáäå ã"îäéáá åúøçîì î" àâéô ìäåà ì"èé÷ èåàñ8  úéøá9:00 

 ä"åî ìàåé ø"áàãåé êåøá ÷éìâ é"ð  ïúçä"åîïäà÷ ìãðòî é"ðéúéáá , 535 Kent #1-C 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ïòöèééåå549 ãøàôãòá  úéøçù8:00 

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

  שליט"א  øòâøòáðòæàø àãåäé ìàéúå÷é הרה''ג
 )הרב ישעי'ב( נ"י âøòáðæàø àôæåé óñåé מו"ה  נ"י çöé÷ אבד''ק דיערעש                                             

 á íìåàìàéøòôîéà

 לפנצ"ה בדיוק 10:30בשעה  בעדפארד 500מנין לאמירת כל ספר תהלים בכל ערש"ק בבית רבינו זי"ע 

  קומט פאר די קארט פון א טאטע וואס די מאמע פון די קינדער איז 11:00שטאג נערי היינט דאוואזוי 
  ,צו געווינען אויסזיכטןעס איז דא גרויסע  .אראפ פון אידישע וועג און זי וויל מיטנעמען די קידער

 .מגדל ערליכע קינדער און קענעןזאל מצליח זיין צו געווינען די קעיס אלעזר יוסף בן לאה מתפלל פאר  זייט

  ה"קרוועד גיבורי החיל בא
  בראשות כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

תודתינו נתונה בזה למאות בחורי חמד נקיי הדעת תלמידי ישיבה גדולה תורה ויראה בנשיאות כ"ק 
  לחתנים מגיבורי החיל בימי הפוריםמרן אדמור מסאטמאר שליט"א אשר קיבצו סך אדיר 

 הנהלה -י רבותינו הקדושים כל ימיכם מהעומדים בשער המחנה בדרכ היותזכו לו

פון אייער בחור איז א שיעור  בין הזמנים טעגדי יסוד ההצלחה אין די אכטונג עלטערן 
ת צופרי פארן דאווענען! בס"ד וועט ווערן פארגעלערנט פאר א קליינע חבורה גמ' און בקביעו

 929-295-1862ענינים לכבוד פסח. געאייגנט פאר יונגערע בחורים. רופט: 

 1דריקט , 718-298-3717 מינוט 65אורך השיעור מערכת דרך אמונה: שיעור נפלא בפרשת השבוע  "בשבת החודש יכולים להתחדש כקטן שנולד" 

#13-136 

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 õ"íš−î 
"×í þðê   ’½ô 23 .Mar  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:42
íôìí ±ò 6:54

¾"þš öôï ¹î½9:22
ê"þè9:58
íñõ³ öôï ¹î½10:35
ê"þè10:59

³î®ì1:02
íñîðè íìòô1:40
íò¬š íìòô 5:20

í¼−š¾7:11
³"þ8:24

12:00



     467 Flushing Ave            718-625-3311      בוטשער 'סקאהן
  צו קענען צופרידענשטעלן עצהיו"ט וויכטיגע מעלדונג פאר אונזערע חשובע קאסטומערס: כדי אייך

 מאכט זיכער אריינצוגעבן אייער פסח ארדער נישט שפעטער ווי ר"ח ניסן.
ליישן, טשיקן, טורקי און בהמה זענען בלויז פון אונזער היימישע שחיטה אונטער די שטרענגע השגחה אלע אונזערע פ

 אבד"ק סענדשארץ, אלע בהמה פלייש זענען בלויז קעלבער גלאט. הגה"צ רבי עזריאל מאיר קאהן שליט"אפון 

 9  חראנטירן אויף די וואס רופן אריין נאך ר"אמיר קענען נישט ג-כל הקודם זכה8 

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



: • : • : • :   • : • : : • : • :   ןיארצייט     : •
? - μñôí îí−šð® öëμñôí îí−¾ê−  í"¼ - í"½¾ ê"è  
õ - −ëþþï¼−ñê  èêþõë ô"ô ñ"®ï - ¬"ò¾  
? - −ëþö³ò  þ"ëñêîô¾  þ−ôï−î®ô ñ"®ï −îñí -  íôñ¾ −ò−èô ñ¾ îò³îìô - è"−³  
? - −ëþí¾ô  þ"ëí¾ô  ñíêš½ô ñ"®ï ñ−¾êô - ¬"×³  
õ - −ëþþîðè−ëê þ"ë þîê−ò¾ õê ð"ëê ñ"®ï êþš êòîñè ,ö−¬¬òê¬½òêš ,ê¬ -  íòî−ð öî−šš ½"ìô ö³ì - ì"ñ³  
õ - −ëþšì®− ë” þþï¼−ñê  ëîëñô ñ"®ï êþ−õ¾ -  öèôí ¹ñê ½"ìô - ê"¼³  
ë - −ëþëš¼−  ±−¾êþëôêð ,ö−¾¬êþêš ð"ëê ñ"®ï - ð"®³  
ê - −ëþöî¾þè óíþëê ë” þó−þõê  ëî¬−šô ñ"®ï −ïò×¾ê -  š"í¾¼ë ñ¾ î½−è - ê"×š³  
ë - −ëþó−−ì ë” þðîð ëê ³õ® ,þ−ôï−ê −òëþô ñ"®ï −õ¼ñî -  ó−−ì ³ô¾ò ³"î¾ ½"ìô - í"ñš³ 
? - −ëþñê−òð  ó−ñ¾îþ− −ô×ìô ñ"®ï î×ñîô - ê"òš³  
õ - −ëþ¹½î− þ"ë í¾ô  −³ñõíî/ñê−³îš− ³þî³í ñ¾ ð"−ëë î"íê ð"ëêþ ñ"®ï öíêí - è"½š³  
ë - −ëþñêîô¾  êòñ−îîô ñ"®ï - í"½š³  
? - −ëþšñ¼ï íðîí− êþ"ë ñ×−ô ñê−ì− "ëê ñ"®ï îîêñ½−òê¬½ ð -  ëíïí ð−ëþ ½"ìô - ì"¼š³  
ê -−ëþ ¾îë−ñ ’−þê þ"ë þï¼ñê  ðñ¼õ−−ò/¬ê¬¾−−ò ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ öí×í -  íôñ¾ ³þêõ³ ñ¾ îò−šï - ì"¼š³  
õ - −ëþ¹ñêîî  μêëò¼õêô ñ"®ï μêëò¼ð−−þë - ¬"õš³  
õ - −ëþë−−ñ íðîí−  êëê ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò®−ñè - ¬"®š³  
? - −ëþ ¾−ë−−ñ íðîí−þ"ë ñ−îî−−õ êèþ¾ ëš¼−  ê−−þèñîëô ñ"®ï - þ"³  
õ - −ëþö−ô−òë ë”þ ’−þê ¾îë−−ñ ] êïôêñ ð"ëê ñ"®ï ö−š½−ð (ó−òêñ½) [ð−½ì -  ñíêí ³þî³ ½"ìô - ð"þ³  
? - −ëþö³ò  þ"ë’−þ×ï  ê−−šê¬ ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾– íò−¾ −ññ¬ ½"ìô - í"þ³  
ë - −ëþëš¼− ë”þ þïî¼  óê−îë ,¬½îì ð"ëê ñ"®ï ë¼−ñ¬êè - −ë ö³îì þ®î−í ³ -  ëš¼− −òëê ½"ìô - è"−þ³  
õ - −ëþþ−êô  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï -  þ−ôïîšô −"þ ñ¾ î½−è - è"×þ³  
õ - −ëþ−ë® ë” þíðîí−  êòðþîí ±"ôîð ñ"®ï ñ−−îî - è"×þ³  
õ - −ëþñêþ¾− ë” þšì®−  ¾−ñêš ,±−ñ¼½êîîêò ð"ëê ñ"®ï þ¼−êô - ô"þ³  
õ - −ëþ ó−š−ñêë” þ¹½î− ëš¼−  íêþ¬½îêô ñ"®ï ±¼è (−ò¾í) - í"ôþ³  
ê - −ëþ š−ï−−ê šì®− þ"ëþ−êô þî¾ ®ï” ñ -  ¬½¼þêšîë ð"ëê -  ¾"êþí ³"î¾ ½"ìô - ð"òþ³  
? - −ëþ¾îë−−ñ ’−þê ë” þ ðîð(ëîòê¾š)  êñšîðô ñ"®ï óê¬¾þëñí - ì"½þ³  
ë - −ëþ¾îë−−ñ ’−þê ¹½î− ë” þ¼¾îí−  ëî¾êôê¬ô ñ"®ï öêôþ¼¾−þõ -  ±−¾õêþô ò"þ ð×ò - î"¼þ³  
õ - þ−ë öëîêþ ó−−ì  þ"ë−ëš¼ šì®−  ñíê¾èêîî ñ"®ï ¬î®òêñ ð"ëê - ë"õþ³  
ë - −ëþ−³ë¾  öêòþ¼îî¬òêô ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼¬×êþ¬ - ï"õþ³  
õ - −ëþñêñ®ë þ−ê− ë” þñê−ì−  ¾ïðêñô ñ"®ï þ¼è−®òêð (þðò½×ñê) -  ð"®þ³  

 ---------  
ë - −ëþðîð ë”þ êðî− í¾ô  ¾¬êšòîô ±"ôîð ñ"®ï ñ½−ñ¾ -  ðîð öè ½"ìô -  (ð"×ñ ¾"ôí−ëë ’õò) ¾"³ 

õ - −ëþó−−ì ë” þëîð þ×¾− ) êþëêðô ñ"®ï −îñí (ëîþõê¬ -  ó−−ì −þôê ½"ìô - ë"¾³  
õ - −ëþí¾ô ë” þóíþëê  ¾¼−ð¼ô ð"ëê ñ"®ï μ−−þ - í"¾³  
õ - −ëþμîþë íôñ¾  þ"ëóíþëê  ¬½¼õ¼ðîë ±"ôîð ñ"®ï öï−îíñêô¾ - í"¾³  
ë - −ëþðîð ë”þ ½îô−òîñš μîþë  ëî¾êþë ð"ëê ñ"®ï þ¼ëþ¼õ¾ - ½šþõê ½"ìô ê−ò¼ð ê³ - ë"×¾³  
ë - −ëþšì®− ë [−šêì êëêë]” þðî¼½ô  ñ"®ï êþ−®ìîëê - ñ"¾³  
ê - −ëþëš¼− ñêþ¾− ë”þ öþíê  ó−ñ¾îþ− ð"ëêþ ñ"®ï þ¼¾−õ -  ñêþ¾− öëê ³"î¾ ½"ìô - è"½¾³  

 öèþêôèê¬−−þõ - þðê î"×  
ê - −ëþñ−¾òê þ¾ê ë” þöî¼ô¾ öþíê  èêþõô ñ"®ï êþ−õ¾ - ê"×³ (¬"× ê"−î)  
õ - −ëþóíþëê ë”þ öôñï  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï þ¼ò−îî/èþ¼ëñ¼½êõ -  ±−¾ë−−ê ö³òîí− þ"þ ñ¾ þëì - î"š³  
ê - −ëþ¾−þ¼ë ëîð þ×¾− ë”þ ñê−þëè  èþîë¾ñš−ò ,ê®ò¼èêô ð"ëê ñ"®ï ½ñš¾¼ - è"−š³ 
? - −ëþ−×ðþô ë” þëš¼−  ñíêš½ ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í (−òîêþîï) - ð"òš³  
õ - −ëþ¹ñêîî ö−ô−òë ë” þ¾þ−í þõô ñ"®ï ö¼ë¼¬ èþîë½¼ - ¬"½š³  
ë - −ëþöþíê ë [öêðþêè þ"ð]”þ öî¾ô¾  íêþ¬½îêô ñ"®ï -  ¾¬−þï¼ôô ð−èôí ð−ôñ³ - ¼"š³  
õ - −ëþí¾ô ë” þ ’−ôþ− ðêí−òêë ,š−òõ−−ñô ñ"®ï ¬ðê¬¾ò¼ï−−ê - ë"¼š³ 
ë - −ëþêõ−ñ þï¼−ñê ë” þμñô−ñê ) š−òñ¼ôêìô ñ"®ï óîñë½−−îî (ê"¼îò -  š−ð®ñ ìþîê ½"ìô - è"¼š³  
õ - −ëþþô³−ê ] ëîš−ïðô ñ"®ï öí×í [þ³½òí -  ñ"¾îðš ñ¾ îð−ð− -  öêñ¾−ô¼þõô ñ"êþ ð−ôñ³ - õ"š³  
? - −ëþ−ñòô óìòô íðîí− ë” þëš¼−  ñ¼®¼õ ð"ëê ñ"®ï - ê"õš³  
õ - −ëþ¼¾¬þ¼ë ëîð ë”þ þ−êô íðîí− ) ¬½îñ¬ ,êñêš½ô ñ"®ï êþ−õ¾ (êšîî−¬−õ¾ - −"þ³  
? - −ëþöî¼ô¾  ëî¾¼þõë ô"þ ñ"®ï ½šîõ - è"ôþ³  
ê - −ëþëêí¾ô óíþ ðîð ë [½¼ñ’êè−−õ]”þ ñêîô¾  þêîîèòîêô ñ"®ï ï−îþš −îñí -  ó"ðê ¾õò ½"ìô - ê"òþ³  
ê -−ëþ ¾þ−í −ë® þ"ë ó−š−ñê  êîîêþëôêð ð"ëê ñ"®ï ½−−îî -  ¾"ê ó"þíô ö³ì -  ¾ê −ðîô¼ ½"ìô - ï"òþ³  
õ - −ëþ¹½î− šì®− ë” þíôñ¾  ¼îîêè ð"ëê ñ"®ï μîñë (±ñêš¾−ô) - ì"òþ³ 
ê - −ëþöôñï íôñ¾  þ"ëñêþ¾−  þêîîèòîê ±"ôîð ñ"®ï êðîþë -  ¼"î¾®−š ½"ìô ö³ì - ¬"¼þ³  
õ - −ëþó−−ì í¾ô ë” þöþíê óíþëê  ö−−ðþêîîò−−ñšô ñ"®ï ½−−îî -  í¾ô ³−þë ½"ìô - ë"õþ³  
? - −ëþðîð ó−−ì ë” þ¹½î−  ðêþëô ñ"®ï (ëî¾¬−ðþêë) - ë"®þ³  
õ - −ëþóîñ¾ ë” þí¾ô ëš¼−  êòþêôêšô ñ"®ï ö−þõê½ -  ³îþèê ½"ìô óîñ¾ - ï"®þ³  

 ---------  
õ - −ëþñ−¾òê þ¾ê  þ"ëñðò¼ô óìòô  êš½−½ ±"ôîð ñ"®ï š−¾ - ð"¾³  
õ - −ëþ−ë® šì®− ë”þ ñ¾−õ ó−þõê −×ðþô ñêþ¾−  þêîî¾¼ô¼¬ô ñ"®ï þõî½ -  þõî½í þõ½ô ½"ìô - î"×¾³  
ë - −ëþêèþ¾ ñêšïì− óîñ¾ ë”þ ¾îë−−ñ ’−þê ëîò−¾¼−® ð"ëê ñ"®ï ö−ëîþ - .−.ò -  ³þš− ³òõ ½"ìô - î"ô¾³

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

  Myrtle - 718-855-6900 654 בית הבתיםון מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. מיר פיקן אויף אייער תפילין א

 718-207-8176. ביטע רופט ן זומערא היימישע חסידישע קעמפ זוכט א כתה ח' מלמד פאר
 845-570-2905רופט מרת פריעדמאן  עלעפאון).(מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן ט$ א נאמען 42 - שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 

 718-483-0823. שעה א טאג) 2(בערך עס ווערט געזוכט א ספרים פאקער אין א פארנומענע ביהמ"ד פאר די בין הזמנים טעג 
 917-584-5672ביטע רופט:  .ווילט איר אליינס מאכן אייער אייגענע וויין? מיר קענען אייך העלפן

 lawyer on board  718-213-6645מיר וועלן אפווישען אייער אלטע חובות אדער סעטלען סענס אויפן דאללער. רופט: 
 347-907-5015ט צו לערנען מיט אייער בחור בין הזמנים, רופט  בעל הסבר איז גריי א יונגערמאן א גוטע

 845-499-0572גוט באצאלט, רופט  ,ע מוסדבוראפעל פאר א חש עגעזוכט אינגעלייט פאר א גוט גייענד
  929-359-0817נגערמאן אנצופירן א קאמפיין צו שאפן געלט פאר א צוועק, שיין באצאלט. רופט: אי געזוכט א

 דיסקאונט אויף אלע הערליכע קיטלעך גרויסע אויסוואהל 10%ספעשיל - Marcy 279 רובינפעלד'ס

 We will open you a credit line from 100k-750k 0% APR 12/24 months. 929.355.6932 זיך אין קעש?נויטיגט איר 
 347-699-0273פאר א גרויסע חסידישע יונגעל קעמפ אין די מאונטענס. רופט  EMT/ LifeGuardגעזוכט א 
ë"½ôîî -  תזכו למצות -  718-534-0726ס"פ צו האלטן סטארידזש. ביטע רופט  150א גמ"ח אין וומס"ב זוכט איינער מנדב צו זיין א פלאץ בערך 
ë"½ôîî -  718-809-4860בעדרום דירה, אן דיינונג רום, גרויסע קאך העריסאן/וואלטאן געגנט.  2אדער  1צו פארדינגען א הערליכע ברענד ניי 
ë"½ôîî - 347-760-1919בעדרום דירה מיט פענסטערס, אן דיינונג רום, רופט/טעקסט  1בעיסמענט - צו פארדינגען א סעמי 
ë"½ôîî -  347-668-5830רופט  750$אינטערנעט אינק. פרייז  ,טע ביה"כאפריוו ,טירן 2 ,פענסטערס 2 ,דעסק 2 ,טע אפיסאפריווא צו פארדינגען 

ë"½ôîî -  347-633-6450ס"ב, רופט מבעדרום דירה מיט דיינונג רום, אין הארץ פון אלט וו 2צו פארדינגען א

ë"½ôîî - 134טליכע אפיסעס אין געווארן עוועיל. ע Broadway :845-492-4591. רופט 
ë"½ôîî -  אויף בעדרום דירה 2צו פארדינגען א  Myrtle Ave.718-222-1691 . רופט  

ë"½ôîî -  347-585-6843בעיסמענט דירה מיט בעק יארד, אן דיינונג רום, רופט/טעקסט: - בעדרום סעמי 1צו פארדינגען, א שיינע 

ë"½ôîî -  917-627-6509רשטע פלאר, רופט בעדרום פורנישד דירה (אן דיינונג רום) ע 2צו פארדינגען א  

ë"½ôîî - A girl office has space available to share, Myrtle/Bedford area, Call 917-580-1379  

ë"½ôîî - Huge 1 bedroom and huge dining room apt. avail. on Harrison/Hewes, 3rd fl. 929-297-2507 
ë"½ôîî - Complete New 2 BR Railroad Apt. @ 291 Classon Ave - 917-881-4333 or 917-887-9251  

ë"½ôîî - 1 & 2 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com 
ë"½ôîî - 900 s.f. ground level luxury commercial space available, perfect for online business. Park/Marcy. Email: rent@jwasser.com 

”Limited Availability” Brand new, High End office suites with custom furniture, 
several sizes available for rent, Beautiful Conference room, Coffee area, Cleaning 

service, High speed internet and Amenities included. 929-210-2967 L.M. 
−½òêô  -  0.37צו פארקויפן א הויז, לאט acre  המ"ד, יהארט נעבן טאשנאד ב קליינע דירות) 3גרויסע און  3(עפראווד צו בויעןasking $1.4M  845-371-0048/845-608-7373רופט 
−½òêô  - For sale: Huge 3000 s.f. townhouse with 1500 s.f. pos rental, plus walkout basement in W/ Maple area, 347-770-5549  

−½òêô  - For sale: 4/5 bedroom house on 15000 s.f. property in the nicest area close to all, move in or build 2 townhouses, 347-770-5549 

Chestnut Ridge - 845-499-9155רופט  .ביה"כ 2בעדרום דירה  3ו פארדינען א צ 

−"š -  8סעק  ,ביה"כ, גרויסע פארטש 2בעדרום דירה, פסח קאך,  3צו פארדינגען א ok  :ל.מ. 845-782-7284רופט 
−"š -  For sale, 2 apt. 39 Satmar Dr. an 8-room apt. ready to move-in and a 4 room is rented. $920k. [8 room only $650k] 845-774-9690 

½ñ−š½¬¼š - Beautiful 9.5 BR (27 beds, balebatish) house in South Fallsburg, large D.R. & Kitc., for Shabbos: 347-309-8485

 347-232-1881גרויסע עס זאל.  indoor pool ,מענטשן. ביהמ"ד, מקוה 150פלאץ, ביז  - הערליכע האטעל/קעמפ אין די מאונטענס איז יעצט עוועל. פאר שבתים. 

Luxury summer houses available for summer - Fallsburg / Woodridge / Monticello. Please call 845-774-9690 



 11:30מוצ"ש  2:00פון וומס"ב: עש"ק  - 10:10מוצ"ש  12:15מיר פארן וועכענטליך פון לעיקוואד: ער"ש  - 347-578-3440 לעיקוואד/וומס"ב שאטעל

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

 718-387-7934שעה פארן זמן שב"ק,  2אין גאנץ וומס"ב ביז  Free delivery, מיר האבן ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען - אכטונג שמשים  פלאם'ס עפעטייזינג,

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

NS Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts5608-520-347.ג., רופט: , א.ד 

Beep Beep Auto School  *  5 hr Class $25  *  Rush Tests  *  Package Specials *  718-336-2337 

 718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות
  718-514-7411איז אייער אדרעס!!! ביליגע פרייזן.  YE Associateהאט איר שלעכטע קרעדיט? 

 347-370-9562רופט . mechanic shop געזוכט א יונגערמאן צו ארבייטן/אנפירן א 
 1headcounselor@gmail.comל: י, אימע718-975-7794ס. פעקסט: נם פאר א חסידשע קעמפ אין די מאונטעיכט א ראש מדריכועס ווערט געז

Private Iska $$$$$ available at 12% net. No points/fees  347-673-1020 
 347-546-4522אייער קיכלעך און געפינט אויס פארוואס יעדער איינער רעדט פון דעם!   Belgium Bestבעלי שמחה /שמשים פארזוכט פון די נייע 

Construction office in Williamsburg looking for a yingerman with experience email: wgpmanagement@gmail.com 

Busy office 10 min from Wms”b is looking for an office worker. Call: 718-381-0672 or send resume to: jobsbc11385@gmail.com 

ביז דאנערשטאג, ביינאכט פון זונטאג  11:00נאכמיטאג ביז  3:00דיספעטשער געזוכט, בעסיק שעות פון  assistantאן 
 .845-232-1183אדער רופט  hiredriver88@gmail.com. אימעל:  וומס"ב. דארף וואוינען אין CDLדארף האבן 

 845-263-2010רופט מענדי גרינבערגער  .גאר ביליגע פרייזן .נעילת החג טישן -צו פארדינגען פארענטשעס פאר חוה"מ 

Cash For Gold - ע מיר קויפן אפ אייער אלטjewelry, אויך פארקויפן מיר נייעjewelry  .we do house calls  347-448-0621  

 347-770-7784מיט עקספיריענסד טיטשער. זייער ביליג.  junior accountingא קליינע קלאס זיך צו לערנען 
 Ecco $120   • $79-  $59פערטל שיך, האלבע שיך, בענדל שיך,  -  .Lee Ave. - 127 Lee Ave 54 משה'ס שיך

 347-370-9562רופט  .siteקאמפעני זוכט א אינגערמאן צו שטיין אופן  demolitionא 
 917-613-9242ס"ב, זייער שיין באצאלט, רופט מגעזוכט א ארבייטער פאר א גראסערי אין וו

Paying top dollar for your Chase/AMEX points. Luxury On Air- Discounted Travel 917-588-5422 
עס ווערט געזוכט א פעאיגע אינגערמאן פאר א מענעזשער אין א אפסטעיט מתיבתא. דארף האבן 

Managing Skills דארף זיין ,Mechanically Inclined  .גוטע געלעגנהייט פאר די ריכטיגע קאנדידאט .
 2138עקס.  718-963-1212פאראינטערעסירטע רופט 

EMT course starting April 25th, Tuesdays and Thursdays. Call: 718-710-4886 or visit: www.bhemt.org 

Looking for someone with experience in building management, starting salary $40k with great potential. Email resume to: 7572290@gmail.com 

Now buying Chase and Amex points. Call 845.517.1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

 347-762-2418היימישע אפיס אין וומס"ב זוכט א פול טיים מיידל סעקרעטערי. גוט באצאלט. רופט: 
 347-907-2564 ,ייט צו ארבעטען פאר אייך פארטאגס/נאכמיטאג/ביינאכט שעותא טויגליכע אינגערמאן מיט א קאר איז גר

 ל.מ. 718-496-8589רופט  .א ספרים געשעפט זוכט ארבעטער אויף א גאנצע טאג
 917-618-0804ן א קאנטרי, רופט מענעדזשער פארן זומער צו מענעדזש דעקספיריענס ןגעזוכט א

Part-Time Manager that could take care of maintenance, with experience, with a car. Email resume to officejob162@gmail.com/ 718-234-5900, # 225 

  $654light@gmail.com אימעיל פאר פיקטשער/באשטעלען $750 קענט איר יעצט האבן פאר בלויז 2000מיט קריסטעל ווערט פון העכער  braes chandelierעטליכע נייע  ספעשל:

For sale: 2006 Acura TSX 128k. Great condition! Call: 347-509-8481 
 $929-359-0817 אויף עיסקא. רופט: 50,000צו בארגן געזוכט 

 
 


