
   å   øòèòå   èê¬òêô è−òîï ∞43 -∞61     èê¬½ò−ð è−òîï ∞51 -∞57     μêîî¬−ô öè¼þ ∞51 -∞61  

   íéëåãéù     
 )יעקב דוד אב"ד תהילת יואל לאנדאן הרב ב( וומס"בשליט"א  áîàã óñåé ìàéçé הרב נ"י ìùéô íéøôà ìàøùé)מענדל מאירב"ר ( וומס"ב שליט"א éìâ áàæ íééç íäøáà÷ הרב

    íåéä úéøá      

ä"åî ññàøâ éåìä éëãøî é"ð áï ì"æ éáö â"äøä  ïúçà"èéìù àãðàì ïäëä íééç ç"äøä  ïà÷ìàåå  ìèøåî/ïéì÷ðòøô  
 úéøçù8:15     9:30ברית  

 øåçáäùøéä éáö ááøä ï ïäà÷ íçðî ìàåîù é"ð   ìàæ ùåãé÷ àôàô  

 øåçáäìàåé ø"á ñìòæééî àôéì é"ð à"èéìù ïééì÷ à÷ìòîù ìàåîù â"äøä ïúç ì"öæ äîìù éðáà ö"äâä ïá  øàðòî ìòéåø274 ôòé÷  

    èëàð êàåå      

 ä"åî ìàåîù øéàîáìàéçé áøä øòôééì é"ð  ç"åî úéááà"èéìù íéåáìèééè ìàåîù áøä 58 Middleton St. 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå éëãøî úéá154 ññàø   úéøçù8:30 

 ä"åî êìîéìà øéàîíéåáðòæàø é"ð 
  áï à"èéìù ÷ñðéì äðøåáãðî ø"åîãà  

ïúç à"èéìù ùéìòñ ÷"ãáà ö"äâä, ùéìòñ ã"îäéáá÷øàô/ãøàôãòá 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåðéì àðøåáãð ÷ñ31 øòîéøàì  úéøçù8:30 

    ú úáéñîíéàð      
 )יחזקאלב"ר ( נ"י øòðéá ìãðòî íçðî מו"ה נ"י ïøäà òùåäé )דודב"ר (נ"י  êìîéìà äîìù ÷éìâמו"ה 

  íìåàáùçîùú çî

 ששה סדרי משנה צו ענדיגן צום בר מצוה
ן נאך חבורות פון די מתמידים מיט די ספעציעלע מעלה פון וועלן מיר בעזה"ש עפענ צוליב די פארלאנג

אויף א שטארק פריוואטע פארנעם (ווי אויך  (כתה ה' און כתה ו')בלויז א קליינע צאל קינדער אויפאמאל 
ווי אויך אין  - געגנט 8ט אין די טרופ און די סאוווערט פריוואט צוגעלערנט אויב מען פארפאסט א טאג) 
 347-452-5132רופט זעליג מאיר פריעדמאן  .ליהעריסאן/פענן געגנט איז דא געציילטע פלעצער עווע

#14-167  

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

š"ìê èê¬òêô 
þ−−ê ’ì   ñ’½ô 23 .Apr  

     "¼¾³ì              18'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:53
íôìí ±ò 6:05

¾"þš öôï ¹î½8:53
ê"þè9:29
íñõ³ öôï ¹î½10:14
ê"þè10:38

³î®ì12:54
íñîðè íìòô1:35
íò¬š íìòô 5:36

í¼−š¾7:44
³"þ8:56



 י"א אייר - י (ראפשיץ ביומא דהילולא) לאנצוהט - קאמארנא  -  קאלאמיאנסיעה קיין  -  לעצטע געלעגנהייט
 מוצ"ש אח"ק-דינסטאג, אוקריינא פולין :נסיעה ב'        דאנערשטאג אח"ק- דינסטאג ,אוקריינא: נסיעה א'

 718-757-1799צדיקים דקאלאמיי  נחלתפאר פרטים רופט 



  בשורה
 טובה

  ב' כרכים שוב אפשר להשיג הספה"ק טבא דשמואל
 מאדמו"ר הגה"ק מהר"ש צבי מספינקא זצוק"ל בחניות הספרים

שלטנעדיסטריקלי קאנפ ריכטיגן הילףמיר קענען בעזהשי"ת אייך צו פאסן צום  - 347-423-6388 נפש  
 * ADD/ADHD* עקזייעטי * OCD געהאלפן פאר הונדערטער -*  ערוואקסענקייט * צייטליכקייט * * צוזאמגענומען * אחריות 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
ê"ð êþ−õ¾ê −èîþí −¾îðšî −ñîðè -î"ò³³  

 −ëþóìòô ¾−òêô ë” þšì®− )ê ñ"®ï ³î−ì (−ëþëþ −õê êòñ−îî ð"ë -  ³ë¾ ³ñëš ½"ìô - î"®¾  
 −ëþ±þ−í −ñ³õò ë” þè−ñ¼ï öþíê  êîîêšñêïô ñ"®ï - ì"®¾ 
 −ëþóñî¾ô ë” þ óíþëêèþîë®ñêï - ëîëñ ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê - í"³  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 −ëþ’−¼¾− ë”þ ¾îë−−ñ ’−þê ]ö−ñþë [ì−×îô - −îñ½¼þëô ñ"®ï š−õ - ìô” ½"¾í ³þî½ô ½ - ¬"òš³  
−ëþ ñê−ôìþ− ë”þ ëš¼− šì®−  ¾¬−îîêò−ëêþñ"®ï  êì½−¾õô - ð"®š³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë” þ¹½î−  ±òêþëîñô ñ"®ï èþ¼ë½ðòêñ -  íôñ¾ −òõ þêî³ ½"ìô - è"×þ³ 

 −ëþ¹½î−  í¬ê¾¬ ,š−ñ ð"ëê ñ"®ï ï−−þ -  ½"³ì ð−ôñ³ - í"×þ³   
 −ëþñê×−ô −×ðþô ë”þ ñðò¼ô óìòô  ñ¼è−ô¾ ,öîðêï ð"ëê ñ"®ï íõ− -  ó"þíô ³"î¾ ½"ìô íõ− - ì"×þ³  

 −ëþöêô½îï ñê−³îš−  ö−ëêþê¬½ ð"ëê ñ"®ï öêñõêš öí×í - ½"þ³ 
 −ëþðîð ë” þ−×ðþô ëî¾ê¬½ô ñ"®ï ½ðþõ −îñí - ±−îîêò½ê½ - ê"õþ³  
 −ëþêþï¼ ë” þíðîí− ë−−ñ  ê¬îò−−êîî ð"ëê ñ"®ï þ¼ñî¾¬ñê -  êþï¼ ³òš³ ½"ìô - ì"®þ³  

 --------    
 −ëþ−×ðþô í¾ô ë” þ ’−þê ëš¼−"®ï −š½þ¼îî¬š½−þ¬ô ñ - ö−ñëîñ -  í¾ô ñíê ½"ìô - è"¾³ 

 öèþêôèê¬òêô - ¬’ þ−−ê  
 −ëþþîðè−ëê ë [ö¬−−õí]” þšì®−  èêþõ ð"ëê ñ’’®ï êþš - ìô” íê−ñõíî íòší ½ - ¬"®š  
 −ëþ¾−ë−−ñ  ñ¼íîê ±"ôîð ñ"®ï −îñí - ì"½š³ 
 −ëþñêñ®ë  þ"ëóñî¾ô  ëîëñ š"š ð"ëê ñ"®ï (¬"î− ’½î³ þš−¼ ½"ìô) ±× - ì"þ³  
 −ëþ®−šì  èþîëôêí ð"ëê ñ"®ï ½−−òþë [ó×ì] - ¬"þ³  
 −ëþšì®− ö³ò ¼¬ò ë” þóíþëê −ñë¼¬ ðîð  ê−−þîèñ−ë ð"ëê ñ"®ï þò−ñþ¼ë - ð"×þ³  
 −ëþì½õ ë” þ¹ñêîî ö−ô−òë  êòî¬ñê −ô×ìô ñ"®ï ¬ð−ô¾ðñêè −îñí - ð"ñþ³ 
 −ëþñêþ¾− ë” þí¾ô ó−−ì  −îšêëô ñ"®ï (öêõ¼¬½) - ë"½þ³  
 −ëþó−−ì ë”þ í¾ô ¼ñð¼−þõ êš½−ñ ð"ëê ñ’’®ï þ¼ðò -  êš½−ñô í"®þ ö³ì - ìô” ó−−ì ñ¬ ½ - ð"½þ³  
 −ëþí¾ô ë [ð−ê ³ë¾ þ¼ð]” þμîþë  ±ê¾ô ñ"®ï þ¼èêí (±−òï−îî) - î"õþ³  
 −ëþîí−ñê ë” þ−ë® í¾ô  êšîî−þï ,ê−ññêõêñê ð"ëê ñ"®ï š½îõ -  ³−þëí ³þî× ½"ìô - ë"®þ³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
íð−ëê ³ë¾í -  347-452-4698רייע עטרה טלית חוה"מ פסח אין ביהמ"ד בראשוב, רופט  7פארטוישט א   

  845-570-1045אכטונג גבאים, שמשים: זוכט איר א פאקער פאר די ספרים? רופט 

  347-623-1687מגיה מומחה, בר אוריין, עושה כל מלאכת הגה"ה, שיפור הלשון, ליבון הדברים, סידור הענינים וכו', במחירים נוחים, 

  718-384-4623רופט  ספעלט מצותגעזוכט צו קויפן 
  ין בית שמש קרית הרמ"א. מיר גיסן בליי! וואונדערליכע תוצאות.שפרעכט זיך אפ עין הרע. א

 845.570.2905יאר ערפארונג. בהסכמת דומ"ץ העדה החרדית. רופט מ. פריעדמאן  20אריבער 
 347-461-5621 להעיררופט  וחידושיםפאר מגיה זיין ספרים 

  347-733-3026רופט:  'עמטליך'נאכמיטאג שיין באצאלט  6:30ביז  5:00איד פון  עגעזוכט איינער צו לערנען מיט א חשובע עלטער

  347-860-3493רה"צ המקובל רבי יונה לעבל שליט"א יקבל קהל בוומס"ב ע"י הזמנה מראש ה

 $646-807-9223 אלעס אריינגערעכנט. 20פאר בלויז  Unlimited talk & textסערוויס  Verizon pre-paidמציאה רבה! איר קענט האבן די שטארקע 
 347-668-0834געזוכט איינער וואס פארט טעגליך פון שטאט קיין מאנרא וואס מען קען מיטשיקן פעקלעך פאר געלט רופט 

 Talk Kosher 718-831-2324ביי  off 50%סעלפאונס  Verizonאלע כשר'ע 

36 Hours מירון אהין און צוריק Non Stop  1279פאר בלויז $Kosher Waze 718-596-9293 
 sales@jewishpocketguide.comקלאסיגע נסיעה! -, אויסצופלאנען אן ערשטPocket Guide 2018פאר איר קויפט אייער טיקעט, קויפט דעם  ארץ ישראל? אייראפע?

Willi ophthalmology - Daniel khodadadian, md, Board certified, eye physician & surgeon, 662 Bedford Ave. by appointment only! 718-243-2020 free lens refitting" 

NS Locksmith -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט 
pass. van with uhaul. Cheapest prices 347-770-3003. Reserve now 8-15 ערוויס ווען סיצפת מינ

 011-972-52-714-8823וועט אייך צושטעלן שבת סעודות און מאלצייטן אויפן שענסטן פארנעם. י. גראס  'מטעמים'פארט איר ל"ג בעומר קיין ירושלים? 
 347-731-9695רופט  .קאנדישאןווען אין א גוטע מיני usedגעזוכט אפצוקויפן א 

HK – Reflexology - Emotional Healing   ,845-238-1267פאר מענער, בחורים, אינגלעך 
 debtrelief12345@gmail.comאדער אימעיל  718-213-6645ישן אייער חובות אדער סעטלען סענטס אויפן דאלער. רופט: מיר וועלן אפוו

Hard Money Lending For Real-estate Investors only All over US, All type of properties & 
Projects. From $250K to 20M. A special option for 6%+3 Call for info Best Rates, Quick 

Closing, professional service. 718-781-3453 Email: aaronrealty18@gmail.com 
A Bookkeeper is available to do your quick books at part time please call 929-367-8250 

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

ð"×³ ³ò¾ þ−−ê ’ì óî−ë ëîëñ þ−¼ë óôð î×õ¾òî îèþíò ð"−í ó−¾îðšî ó−òîêè ó−š−ð®í îñê  
 −ëþóíþëê ë” þ¹½î−  ±"× -  −ëþñê−ì− öþíê ë” þ¹½î−  -  −ëþþï¼−ñê ë” þþ¾ê   
 −ëþþï¼−ñê ë” þöëîêþ  öí×í -  −ëþšì®− ë” þñêîô¾  -  −ëþóìòô ë” þšì®−   
 −ëþ−×ðþô ë” þíôñ¾  -  −ëþêš¾êô í¾ô ë” þó−−ì  -  −ëþöôìò ë” þíôñ¾   
 −ëþöî¾ô¾ ë” þñêñ®ë  -  −ëþðîð ë” þ¾−ôìò šì®−  -  −ëþó−−ì ë” þí¾ô  −îñí  
 −ëþ’−þ×ï ë” þëš¼−  -  −ëþšì®− ë” þëš¼− (öî¾êþí) -  −ëþë−−ñ íðîí− ë” þíôñ¾   
 −ëþíðîí− ë” þñêîô¾  -  −ëþíôñ¾ ë” þðîð  (?ï"î¬) -  −ëþšì®− ë” þëš¼−  (−ò¾í)  
 −ëþšì®− ë” þëš¼−  (−¾−ñ¾í) -  −ëþë−−ñ íðîí− ë” þñêîô¾  ³î−ñèþô ±"× -   
 −ëþ−×ðþô ë” þðîð  (?ï"î¬) -  −ëþó−−ì ë” þμîþë  -  −ëþñêîô¾ ë” þ¹½î− öïì  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þóíþëê  ±"× -  −ëþþ−êô ë” þ óìòô−îñí öïì  

.í .ë .® .ò .³ 



 718-344-7410דזשאב אין די נאכמיטאג שעות. אינטערעסירטע רופט  part-timeטיכטיגע ארבייטער זוכט א 
 210-816-3635 .עס ווערט געזוכט א מענעדזשער פאר די זומער פאר א  קאנטרי אין סוואן לעיק מיט באנגעלאו

 0עקס.  718-438-3535שיין באצאלט. רופט  כיתה ו' ' אן באנגעלאו.  -כיתה ד'  - מאנטיסעלאו זוכט מלמדים פאר כיתוה ב' /מחנה אוהל ברוך קראסנא
 845-605-2494אויף  .פאר די זומער וואכן, ביטע לאזט אייער אינפא וומס"בכט אין א ת"ת אין וא ראש המדריכים געז

 plumbercatskills@gmail.comאדער אימעיל:  845-202-4820ילס, שיין באצאלט. פעקסט רעזומעי צו: געזוכט א פלאמבער פארן זומער אין די קעטסק
 cookpostin@gmail.comאדער אימעיל  973-264-4314געזוכט אן עקספיריענסד קעכער פארן זומער אין א גרויסע קעמפ אין די קעטסקילס. פעקס רעזומעי 

 917-662-3294דארף אויך קענען מענעדזשען רופט . יווער אויף די זומער חדשיםא מוסד אין וומס"ב זוכט א באס דרי
 מעס.לאזט  917-816-8719ביטע רופט  sales position א זוכט א אינגערמאן פאר וומס"בן יא professional businessא 

 .לע אינפאל.מ. מיט פו 347-850-0277רופט  .געזוכט א טויגליכע קאך מענעדזשער מיט עקספיריענס
Looking for experienced yingerman in Amazon private label to manage account. Great potential. Email resume to: amazonjob11211@gmail.com 

Greenpoint office looking to hire full time bookkeeper immediately, beginners welcome. 347-305-7532 l.m. 

Office in Willi. Looking for 2 female secretaries, well paid, good hours call 718-360-8844 #110- 917-363-0012 

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

 845-774-7046פראפעשענעל פלאמבער נעמט אן אלע ערליי פלאמבינג זשאבס אין אפסטעיט, ביליגסטע פרייזן גאראנטירט, רופט 
C# developer with extensive knowledge in SQL now available. Email: sharpdesignsusa@gmail.com 
DESIGN CONSTRUCTION - High end work... low end cost... we remodel complete apt. 347-220-5929 

  718-866-3396באקומט אן אפוינטמענט און מיר זענען דארט אין צייט!  ענדליך א הענדימען מיט א זייגער!

  All your CONSTRUCTION needs 718-635-2902  

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

ë"½ôîî -  ל.מ. 516-725-5051רטל, פאר קורצע און לאנגע טערמינען, ובעדרום פורנישד דירות בעדפארד/מ 1שיינע איבערגעפיקסטע א צו פארדינגען 
ë"½ôîî -   ל.מ. 718-675-6617 .געגנט מורטלבעדרום דירה אן דיינונג רום מיט אפלייענסעס פאר חתן כלה  מעסיג רענט  2צו פארדינגען א איבערגעפיקסטע 
ë"½ôîî - 917-657-4669רופט:  8בעדרום דירה, מיר האבן סעק.  4אדער  3א צו דינגען  געזוכט 
ë"½ôîî -    א גרויסעStudio apt  .718-782-7038/845-542-2052געאייגנט פאר א סינגל מענטש קענט/פארק, ביליג רענט  
ë"½ôîî -  718-388-3836צו פארדינגען,  אויף ווילסאן, אויך גוט פאר א אפיס רופט/טעקסט  (אן דיינונג רום)שיינע בעיסמענט דירה 
ë"½ôîî -  347-276-5981יט דיינונג רום. ביליגע פרייז. רופט: בעדרום בעיסמענט דירה, מ 2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - 646-689-3430רופט  .שיינע גרויסע אפיס ספעיס צו פארדינגען לי/העיווארד געגנט 
ë"½ôîî -  347-871-6659פורנישד .  מעגליךבעדרום דירה רענאווירט, צו פארדינגען מיט דיינינג רום און בעקיארד אויך  1מורטל/וואלווארט,  -לי/ווילסאן 
ë"½ôîî -  בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, קיטשן און גרויסע דיינעט, פארטש,  1צו פארדינגען א נייע פורנישדUtil Incl. 347-304-1687, רופט 
ë"½ôîî -  718-285-1996בעדרום בעיסמענט דירה צו פארדינגען, גרייט אריינצומופן,  1שיינע פורנישד 
ë"½ôîî -  מיט דיינונג רום, גרייט אריינצומופן. (קעגן נייטרא חדר)בעדרום דירה, בעדפארד  2צו פארדינגען אsec 8 ok   '347-423-1033רופט ארי 
ë"½ôîî -  929-387-0017 .בעדרום דירה מיט דיינונג רום און פארטש, אין אלט וומס"ב 2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  718-286-9593 (דארף זיין גרייט אפצוקויפן פורניטשער אין ניי קאנדישאן)בעדרום דירה מיט דיינונג רום, פארטש,  2צו פארדינגען א הערליכע 
ë"½ôîî - Furnished walk-in 2 bedroom apt with dining room short term lease Hewes St bet. Marcy/Harrison. 347-581-9897 
ë"½ôîî - 1 bedroom apt for rent with dining room and porch in fairly new house. 212-810-7491 
ë"½ôîî - Brand new beautiful 2 bedroom without DR for very good price by Willoughby/ Franklyn-Kent avail for rent. Artex mngmt 347-436-7576 



אבער איר  .crypto currency market (Bitcoin, Ethereum, Ripple Etc.)ן אינוועסטן אין די  והאט איר געטראכט פ
ווי מען וועט אייך ווייזן וויאזוי און פארוואס  starting courseן א עמועס וועט פארק? ווייסט נישט ווי אנצופאנגען

 א מעס.אויב קיין ענטפער ביטע לאזט  718-509-5934ביטע רופט  עסירטרעס'איז יעצט די צייט, אויב זענט איר אינטע

שעה  3מער פון  delayאדער א  cancelationאון געהאט א  פון/צו יוראפיאר  6אויב זענט איר געפארן אין די לעצטע 
  און מ'האט אייך פון אמעריקא~ אויב זענט איר ארויסגעפארן  פאסאזשיר$ פאר יעדן 850 קענט איר באקומען ביז

  פון/צואויב זענט איר געפארן  - $ 1300נישט ארויפגעלאזט ווייל עס איז געווען איבערגעפילט קענט איר באקומען ביז 
 $718-475-1181  רופט: 900אכן ביז שעה קענט איר מ8מער פוןdelayאדער א cancelationאון געהאט אארץ ישראל

  מיר וועלן בעז"ה ?product נייע איבער סיי וועלעכע ideaהאט איר סיי וועלעכע 
 .ן גרינגער ווי קיינמאל בעפארועס ארויסברענגן מכוח אל הפועל שנעלער א

We do CAD, 3D printing, electronics engineering, mechanical engineering, 
software and apps. We create all kinds of prototypes locally in New York! 

Contact us at info@thesmartecgroup.com or call 347-328-4059 

ë"½ôîî -  1  718-486-3919דעסק אפיסעס צו פארדינגען, בענקל דעסק אינטערנעט אינק. בעדפארד/פענן געגנט רופט 
ë"½ôîî -  א בעיסמענט צו פארדינגען אויףDriggs/S'9 St. 917-620-1146רופט:   .אייגנט פאר אפיסעג 
ë"½ôîî -  718-285-1992ן די סאוט סייד געגנט יוועיליבל אעא שיינע אפיס ספעיס 
ë"½ôîî -  ,אלעס אינקלודעט,  250$פורנישד אפיס ספעיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנטVerizon FiOS incl.  :347-587-0853טעקסט 
ë"½ôîî -  347-985-0310ס"פ צו פארדינגען פאר א גוטע פרייז. רופט:  300א שיינע לעכטיגע אפיס איבער 
ë"½ôîî - Commercial space + basement for rent, approx. 2000 s.f. Ross/Lee area. 917-406-2576 
ë"½ôîî - Large renovated basement office space for rent – high ceiling utilities incl. Myrtle/Kent area. 718-676-0100  

ë"½ôîî - Lot incl. office, storage, bulletin board, all fenced, rent 5K mo. sale 3,600K, ok to build 15000 s.ft. community use, owner financing,  449 Broadway & Hewes 845-774-9690  

ë"½ôîî - Office space for rent. Basement 800 sf with 9.6' ceiling and windows. Parking option available. 718-522-5512 

õ"ë - 13/44 - Beautiful 1200 s.f. apt. 3 bedroom, 2 full bath, big porch. sec. 8 ok. Call: 347-528-4068 
−¬−½ −½þ¼¾ï -  347-276-5981ס"פ דירה. רופט:  2000צו פארדינגען א ברענד ניי 
−¬−½ −½þ¼¾ï -  201-523-4070בעדרום דירה צו פארדינגען אין הארץ פון געגנט.  5א הערליכע גרויסע 

Newark NJ - Warehouse for sale 8500 s.f. 16’ ceiling, $75 s.f. Call 973-332-5507/845-499-1350 
−½òêô  -  ם קאנדאו + בעיסמענט בעדרו 5ברענד נייע צו פארקויפן אCollins Ave. Many upgrades  845-377-5097 
−½òêô  -  בעדרום  5צו פארקויפן א ברענד נייtown house 845-641-6331קאר גאראדזש און בעיסמענט.  2בעד. דירה. מיט א  2, מיט א ליגעל
−½òêô  - 845-325-9033 .ר א גוטע פרייזטע אינקאם פאורומיגע טאון הויז  + ג 9גאר רייכע א פארקויפן  וצ 
−½òêô  -  רומיגע דירה  7צו פארדינגען אduplex    347-893-2329אין קלאזעט. -פיס דאך, פסח קאך, וואלק 9ס"פ,  2100פון 
−½òêô -For sale luxury 5 bedrooms up and down condo, 2600 s.f . + 2 bed. finished apt. for the tenant. Ready to move in.845-709-1955 
−½òêô  - Looking for a bargain?! Condo on Parkview Drive selling for record breaking price!  Call 845-274-2780 Won’t last! 
−½òêô  - Luxury 5 bedroom 3 bath huge kitchen, dining room, play room, porch- Jill lane near bobov and viznitz 347-461-5421 - Also 3br/2bath available  

¾ïð−þ ¬êò½¼¾¬ - Beautiful House avail. for rent for summer 4 Bedrooms 3 Baths 2400 SQF, Nice property, 12 min walk to shul. Call/Text 845-559-9089 
−"š - פראג מיט אסאך רומיגע דירה אויף  9 א צו פארקויפןupgrades 845-537-0622נסט אינטערעסירטע רופט: ענאר ער 
−"š/,½ñ−ô ðò¼ñ−−í -  845-537-0116איינס מיט מלכות'דיגע ווילא, "עקזיט" בראוקער י. י. כ"ץ , באלעבאטישע רעזידענשאל לאטס 4רייכע אויסוואל פון 

Home in Woodbury Junction, Monroe. Ready to MOVE IN! Developed backyard and much more! Ch. Fekete. 917.301.2380 EXIT REALY VENTURE 
èþîë½ñêõ - For rent, 5 Bed. house on 1 ½ Acre nice grass, full amenities for children, near to Scoops Supermarket, now till after Sukos 845-774-9690 
¾ïð−þðîêîî -  845-459-0628 .בעדרום הויז נאנט צו שול גרייט אריינצומופן 6צו פארקויפן א הערליכע פריוואטע 
¾ïð−þðîêîî  - Summer house for rent private furnished house, huge grounds, pool, near all, 4 bdrm, full/half summer. 845-418-6193  

Fallsburg Hill/Philbob - Unit avail for sale, ready to move in this summer. 917-586-8034 
öîþ−ô  -   ,פארט איר קיין מירון? עס איז נאך פארבליבען עטליכע באקוועמע צימערן, נאנט צו די מערהwww.zimmermeron.co.il/en/ +972 50-674-7354 zimmermeron@gmail.com 
öîþ−ô  - 845-445-8232רופט  .בעטן עוועיל. נאנט צום ציון פון דאנערשטאג ביז נאך שבת כל הקודם זכה 

ó−ñ¾îþ−  - Beautiful 3 bedroom apt for lag baomer/short term, huge porch, magnificent view, call/text 718-971-5292 
 


