
   åøòèòå      èê¬òêô öè¼þ μ−ñè¼ô ∞49 -∞58       èê¬½ò−ð öè¼þ ∞52 -∞53         μêîî¬−ô öè¼þ ∞58 -∞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 

   ëåãéùéí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

  )ישראל יודאב"ר ( וומס"בנ"י  ïééèùãìàâ óìàååמו"ה  נ"י íééç òùåé )יצחקב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîèåâ ãåã äùîמו"ה 
  )נטעב"ר ( וומס"בנ"י  ìâéåô àãåéמו"ה  נ"י éæééà ÷çöé÷ )ברוךב"ר ( וומס"בנ"י  ïééì÷ øéàî ìãðòîמו"ה 
  )הרב מרדכיב( מאנסישליט"א  ã"áàá ÷çöé הרב נ"י äùî )סבורגבן הגה"צ מקארל( וומס"בליט"א ש àðäë éáö íçðî הרב
  )ההרב שלמב( ב"פנ"י  øòéåøá ìàôø ïåùîùמו"ה  נ"י ùåáééì àãåé )הרב חייםב( ב"פ שליט"א ïøàäðééà íäøáà הרב

  )מאירב"ר ( ב"פנ"י  éùèìéô 'éáåè÷מו"ה  נ"י ìùéô )אברהם משהב"ר ( ב"פנ"י  ïééì÷ øæòéìàמו"ה 
  )משה חייםב"ר ( וומס"בנ"י  ïéáåø ïäëä á÷òéמו"ה  נ"י éæééà ÷çöé÷ )אלימלךב"ר ( ב"פנ"י  ùèééã íééç á÷òéמו"ה 
  )זאב יודאב"ר ( ב"פ שליט"א øòãðàìàä íåìù הרב נ"י ãåã ìàøùé  )הערשלב"ר ( ב"פנ"י  ãìòôðøäò áééì ïîìæמו"ה 
  )יוסף שלמהב"ר ( סקוויראנ"י  øòééøá ïøäàמו"ה  נ"י ãåã )יעקבב"ר ( מאנטריאלנ"י  øòâðåì ìàåîùמו"ה 
  )בערישב"ר ( וומס"בנ"י  øòôéåì àâøù ìà÷æçé íééçמו"ה  נ"י éëãøî )הגה"צ חייםן ב( טאהשנ"י  õøòî àâøù ìà÷æçéמו"ה 

    èëàð êàåå      
 ä"åîìàåé  

 ø"áìà÷æçé äùî êàøá é"ð 
 ä"åî ç"åî úéááãåã ìàåîù )øáé"é( ùèéååà÷øàî  é"ð61 Throop #5-C 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áåçìàáâðéùàìô/éñøàî  úéøçù8:10 

 ä"åî íåìù ø"áìàåîù âðéøãìàâ é"ð  ä"åî ç"åî úéááìòæéåå ïøäà  é"ð85 Taylor #13-C 
äéáá åúøçîì î"éøáäå ã"îøàîçéô"á à÷ååéøèñ 

 ä"åî øòá íäøáà ø"áéëãøî øòèèàø é"ð  ïúçàãðàì äðåé áøäà"èéìùéúéáá , 9 Cook St. #209 
å ã"îäéáá åúøçîì î"éøáä úéøá ñðòãøàâ éì ì"èé÷10:00 

    íéàðú úáéñî     
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )ברוךב"ר ( וומס"בנ"י  íéåáìèééè àâøù ìà÷æçéמו"ה  נ"י øéàî íäøáà )מרדכי אלימלךב"ר ( קאשוינ"י  óìàåå ïééèùמו"ה 
  íìåàáíåéøà÷éã

 עד יום ד' בבוקר - Taylor 4-A 85ע"ה יושבים בבית  לויבאלמנת ר' הערשל משה הלוי  ב"ר שרהעל פטירת  ניחום אבלים

 9:40בשעה  -  בביהמ"ד קהלת יעקב פאפא - שליט"א  ישעי' אשר אנשיל ווייס ע"י הרה"ג - עבודת ימי הספירה - אירגון שיעורי תורה 

 קהל

 תולדות צבי
  דספינקא

  בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

44 Penn St. 

  הננו להודע שכ"ק מרן רבינו שליט"א ידרוש

  הכנה לימי הקיı  -דרשת פתיחת הזמן 
  לבחורי חמד אברכים ולבע"ב

  בבית מדרשינו - 8:45היום בשעה 

שליט"א, הרה"ג ר'  חיים אלעזר ראבינאוויטשידרשו הרה"ג ר'  היום! -בחורים 
מיכאל והרה"ג ר'  יחזקאל פריעדמאןוהרה"ג ר'  יצחק אייזיק קרישעבסקי

  ,בדינובבביהמ"ד  - פישל שעכטערוהרב  ראלניצקי

  ,8:00ואח"כ הדרשות עד שעה  4:45תפילת מנחה בשעה 
ה"צ ר' אביגדור מילער זצ"ל בענין מידות טובות משתתפים הראשונים הקונטרס מאת הג 100-מתנה ל

 הכל בחינם             718-682-2040ליין - מעלין בקודש האט             לרגל ימי הספירה, יהי' ג' גורלות.

 סט. סראס 134גמילות חסדים ד'סאטמאר 
   apple accountמיר בעטן יעדן וואס האט טשעקס פון אונזער גמ"ח פון די   

 April 27מיר שפארן די אקאונט  -ווי אומשנעלסטן דיפאזיטן זאל עס 

#13-156 

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¬òêô íþí¬ 
"×ì ö½−ò   ’½ô 24 .Apr  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
ëíïí ð−ëþ5:52
íôìí ±ò 6:04

¾"þš öôï ¹î½8:52
ê"þè9:28
íñõ³ öôï ¹î½10:13
ê"þè10:37

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

í¼−š¾7:45
³"þ8:57



ונחוצים למצוא  לבחורי חמד ירא השם המבוגריםמפני הצורך הגדול של עם הרב למצאות מקום הגון  - מודעה חשובה
ולנסוע בפרשת דרכים של אווירא דארץ הקודש  מוכרחים לצאת ולהסתכןישיבה כדי ערכם, ומשום חוסר למצוא מקום הגון 

ות הרבים ועלה בידיהם דבר המספיק למלאות על כן באו עכשיו המשתדלים לזכ - שלטוב 'וח"ו וגם לרע' יכול למחכים. 
בסדר לימוד בחבורה וישיבה בד בבד עם ת"ח אברכים מופלגים בתורה ויראת ה', גם עם  משאלות לבם של ההורים ומחנכים

אפשרות לשיעורים ע"י מגידי שיעור למדנים מובהקים. בפיקוח והשגחה ע"י אחד מגאוני הרבנים הידוע בהצלחתו להיות משפיע 
מיועד רק לבחורים יראי שמים, מבקשים, הרוצים ליהנות מזיו התורה טהורים  -ל מלא "אש - ול בדורינו בדרך ישראל סבא. גד

  718-300-3642:  נימעצקיהמעוננים יתקשרו להרב חיים דוד  -ונקיים מכל השפעות חיצוניות 

  ישעי'לע זי"ע אין קערעסטיר  הרה"ק ר'בביתו נאוה קודש פון  -שבת יארצייט ג' אייר 
  347-268-8329רופט "הכנסת אורחים קערעסטיר" 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   צייטןיאר     : •
 −ëþñ−¬õ¼¾ −³ë¾ ë” þ’−¼¾− ) ö¼−îî ,êòïîõ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí (š"íñ¾ - ìô” ó−ðîô¼í −îî ½ - ×"³  
 −ëþöî¼ô¾ ë” þí¾ô  ô"ðõõô ñ"®ï þõî½ -  ½"³ìí ñ¾ îò−šï - ï"¬³  
 −ëþšì®−  š®îñ½ô ñ"®ï êþ−õ¾ êòí× - î"½³  
 −ëþ ê−ì−ë” þ¹½î−  öô−³ô ñ"®ï ìñê® -  š−ð® ³ñî¼õ ½"ìô - í"½š³  
 −ëþ’−ôìò  ¹êõ¼ïî− ð"ëê ñ"®ï - ï"®š³  
 −ëþþ−êô ë” þ îí−ñê −"þê −ô×ìô ñ"®ï þ¼ñîè¼þ -   ³îëê μþð ½"ìô - ë"þ³  
 −ëþ¾þ¼í −ë®  ö−ð¼è¼½ ð"ëê ñ"®ï š¼ë - è"þ³  
 −ëþþ−êô ë” þ−îñ  ±−îîê¾¬¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï êòí× öí×í - ï"¬þ³  
 −ëþóþô¼ ë” þ¹½î− ®ï ðñêîîò−þè êòþê¾¬ô ñ" -  ðîðñ öþš/ó¾îëí ³èîþ¼ −ëê - ñ"þ³  
 −ëþ¼¾îí− ë” þíôñ¾ íðîí− ë−−ñ ) êîîêþ¬½îêô ñ"®ï (ê¾¬ò¼ñô - ìô” óðê ³îðñî³ ½ -  è"ñþ³  
 −ëþ−×ðþô ë”þ í¾ô ’−¼¾−  ö−−ðþêîîò−−ñšô ñ"®ï ±¬þêîî¾ -  ’−þê ñîš ö³ì -  −×ðþô ¼þï ½"ìô - î"ôþ³  

 −ëþþï¼−ñê ’−ñê ë” þšì®−  þ¼¬ò−îîþ−¾ êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï -  þ¼¬òêñê½ −"þ ö³ì - ï"ôþ³  
 −ëþμîþë ó−½ò ë” þμîþë ñêîô¾  ó−ñ¾îþ−ë ñ"®ï ó−ðþõ½í ð"ëêþ - ï"òþ³  
 −ëþþ−êô  ¬îè−½ ,ëêþ ð"ëê ñ"®ï μ−ñþí¼ - í"½þ³  
 −ëþññí ë” þí¾ô  ëîðêþê¬½ ð"ëê ñ"®ï öíêï−−þ¬ -  ê"þèí −ð×òô - è"½þ³  
 −ëþë−−ñ ’−þê íðîí− ë” þþïî¼ ñíêîîš  ö−ðêþ ð"ëê ñ"®ï -  íðîí− −þ¼ ½"ìô - í"½þ³  
 −ëþšì®− ë” þðîð  ö−¾¬þîš ð"ëêþ ñ"®ï óêñõ - ¬"¼þ³  
 −ëþ¼¾îí−  ½ìòõë”þ  ¹½î− ö−®õ¾îêô ñ"®ï μëôêë -  ð¼îô ðîë×/¼¾îí− ñíê ³"î¾ ½"ìô - ê"õþ³  

 −ëþí¾ô  êò−îî ±"ôîð ñ"®ï þ¼ô¼þš - ë"õþ³  
−ëþ ë−−ñ þ×¾− ë” þñêîô¾ −−îî (ñêîô¾ −þëð) ó−òîñ½ô ñ"®ï èþ¼ëò - ì"õþ³  

 --------  
 −ëþó¾ ë” þ−×ðþô óíþëê ±−¾îñêïô ñ"®ï èþ¼ëèò−ñš - êšêþš -  ó¾ −ë³×/ó¾ −ñíê ½"ìô - è"¾³  

þ−ë êþï¼  þ"ë’−ñðè  ñ"®ï ö−−¬¾ñ¼šò−õ -  ¬½îì þ−¼ë ô"þ -  ñ¼ë½"ìô êþï¼ î−ï  - ð"¾³  
 −ëþþ¬ñê ó−−ì ñ−îîòêï ñêîô¾ þ"ë ë ô"þ ñ"®ï ¾¬−îîêšþ¼ë öí×í ö¼®¬−−îî -  öí×í í"êìþí −¾îð−ì ½"ìô - í"¾³  
 −ëþšì®− ë” þ öþíê ¼îîêñêîî ð"ëê ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ - í"¾³  
 −ëþšì®−  þ"ëðîð  þêô−¬ñêë ,èþîë®ñêï ð"ëê ñ"®ï ññ¼íòþ¼¬¾ -  "ë×î×í" μþî¼ - ô"¾³  
 −ëþí¾ô ë” þëš¼−  êîîêšê¾¬ ð"ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí -  í¾ô −þëð ½"ìô - î"½¾³ 

 öèþêôèê¬½ò−ð - ö½−ò ¬"×  
 −ëþþ¾ê ë” þšì®−  ëîëñ ð"ëêþ ñ"®ï öí×í - ë"ô¾  
 −ëþëš¼− ë” þí¾ô  êšêþšô ñ"®ï ½−ñþë¼ -  ½ñ−š¼− ’þ š−ï−−ê ’þ −ëê - î"ò¾  
 −ëþ¾−šñ¼− í¾ô  êšêþšô ñ"®ï - ì"¼¾  
 −ëþöòìî− ë” þöþíê  ëîëñë ô"þ ñ"®ï −îñí - í"³  
 −ëþöî¾ô¾ í¾ô ë”þ ñêîô¾ óíþëê ) ñ"®ï μþ×ë (−ò¾í ¬îì êï−−ôþ−îî ð"ëê -  þîêôí öô¾ ½"ìô -   ñ"³  

 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þ¼¬ò ö³ò  êòêðþîí ð"ëê ñ"®ï  (ðêþè−òþê¬) - ¬"õ³  
 −ëþëš¼− ë”þ ñ×−ô ñê−ì− ’−ëî¬  ±−òêîîï ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í -  ñ"¾þíô ¼ïèô -  ëš¼− ³−ë ½"ìô - ì"®³  

 −ëþμîþë ¬−ðò¼ë ë” þ ¾òô½ò× ,−³ñõí ®"ð−ëë) î"íê ð"ëêþ ñ"®ï (ñêšïì− ³ - ë"−š³  
 −ëþ¾−þ¼ë þ×¾− ¾¬−îîêò−ëêþ -  −ðêþëë ó−¬−−ìð ëþ ñ"®ï ð"ëêë - ð"×š³  
 −ëþš−ï−−ê šì®−  þëîòêí ð"ëêþ ñ"®ï êòñ−îî - î"½š³  
 −ëþíðîí− þ−êô ë” þ½ìòõ  êšîî−¬−õ¾ ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ (±−þêš) - ¬"õš³  
 −ëþö−ô−òë ó−−ì ñêõþ  ó−ñ¾îþ− −ô×ìô ñ"®ï ñê¾¼ - è"®š³  
 −ëþ−êô−ñ íðîí  ¬ê¬¾òï−−ê ±"ôîð ñ"®ï ½êïñ¼ - ê"þ³  
 −ëþíðîí− ë” þñ−¾¼í ¼¾îí−  −ò−−½ ð"ëê ñ"®ï μþ×ë - ìô” ë"−þèí −šîôò ½ - î"þ³  
 −ëþöð ë” þó−−ì  š®êñõô ñ"®ï êðòêñ -  îîêòê×¼¾¬ô ê"þ ö³îì - ¬"þ³  
 −ëþí¾ô ë”þ þï¼−ñê ñêþ¾−  ö−þëêšô ñ"®ï þ¼−ñêõ -  ³îþîí¬ ³îþôê/³îëê ³þî³ ½"ìô - ì"−þ³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þöþíê  š−òþêëê ð"ëê ñ"®ï ñ−ôð−−ò¾ -  −ë® −þëð ½"ìô - í"ñþ³  
 −ëþ−ñ³õò ë” þöî¼ô¾ ) š½−îîê¬−ñô ñ"®ï ½îñ−þ¼ô (þ¼îîêñ½−þ¼− -  íìîñ¾ íñ−ê ½"ìô - ò"þ³  
 −ëþêõïî− ¹½î− ë” þ−ë® óìòô š−õ¾−õ ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼ïêþ - ö−−ðêñ -  ëíïí ð−ëþ/¹½î− ð− ½"ìô - í"½þ³  
 −ëþ’−ñê ë” þëš¼−  ¾¼ðñê¬ ±"ôîð ñ"®ï ¾ê−ñê -  ëš¼− ñíîê ½"ìô - î"½þ³  
 −ëþþ−êô  ¾¬êšòîôô ñ"®ï þ¼õ−−ñ - ï"®þ³  

 --------  
 −ëþóìòô ñðò¼ô ë” þí¾ô ’−¼¾−  ñ"®ï êþ−õ¾ -  šð® ö−í/šð® −òïêô ½"ìô - ¾"³  
 −ëþóîìò ö³ò ë”þ þ¼ë þ×¾− óíþëê  ëîñô−þšô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ öí×í -  íôñ¾ ³þêõ³ ð×ò - è"¾³  
 −ëþ¹½î− óîñ¾ −×ðþô ë” þöþíê  êþîè−ðê½ô ñ"®ï öêôð¼−þõ -  −×ðþô ³½ò× ½"ìô - ¬"ñ¾³ 

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

CPR/First Aid/ היינטהייבט זיך אן  -לייף גארד קורס!  
 347-770-5051 זענען באגרעניצט. ר, פלעצעאיר קענט נאך ענדיגן פארן זומער

   ñãééôéñàì÷ -    òèñ÷øòèù éã ïèàèìåæòø 
  מוטשעט זיך אייער בחור נאכצוקומען די לימודי הישיבה? 

זייט מסדר אייער זוהן אין א ישיבה וואס צייכנט זיך אויס און ארויסברענגען זיינע כשרונות ביז  
  347-722-1344ן,  פאר מער פרטים רופט ן און בליעער וועט בעזהשי"ת שטייג

 ל.מ.  3:00רופט נאך  347-898-3683ממרן הרה"ק מטאהש זי"ע. (ח"כ)  ""עבודת עבודהנדבן חשוב מוכן לנדב לביהמ"ד, כוללים, וישיבות כל ספרי 
  845-570-2905פריעדמאן  - $ 100"תיקון הרש"ש" דורך א חשובע ראה"כ,  - $ א נאמען  42שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי", 

  514-299-0556צופרי אויף וואלאבאוט.  8:00מעגליך שאדן געמאכט א קאר זונטאג (בדיקת חמץ) בערך 
  חברותות 2ם על מדין נעמט אן נאך אגלייט מיט שיעורים דורך רבנים היושביכולל חושן משפט ב

 347-831-7858רופט  .גנהייט פאר בעלי כשרוןעגוטע געל - פאר אחצ"ה
טן אין א אפיס פון א מוסד א האלבע טאג, עצו ארב fundraising skillsגעזוכט א אינגערמאן מיט 

  $347-684-2491 א וואך + פראצענט. פאר מער אינפא. רופט: 500 :תשלומים

 347-628-4739רופט  East NY (Linden Blvd - Rockaway Ave area) קייןצופרי  7:30געזוכט א וועג יעדן טאג בערך 
 We will open you a credit line from 100k-500k 0% apr 12/24 months. 929.355.6932  נויטיגט איר זיך אין קעש?

 347-709-4641רופט   .ביהמ"ד אין די סאוד סייד געגנט זוכט א שמש פאר שבתים, גוט באצאלט
 718-810-0034. רופט: 6:20צוריק  -צופרי  9:30א קאר פארט טעגליך פון וומס"ב קיין ב"פ אום 

  (סגולה לדירה, שידוך ועוד) - 718-851-5838[אויב ברענגט איר אריין געלט פאר חולי ישראל] רופט:   בחינם" "שילוח הקן 

 ל.מ. 845-388-1441דאנערשטאג טהרה,  די וואךאין אונזער דעי קעמפ, איז  כיתה ו'די לעצטע זמן איינצושרייבן  קאשוי קאנטרי, -סוואן לעיק 

íð−ëê ³ë¾í  -   פארלוירן א  ברוין און ווייסcosmetic bag  מיט טייערעjewelry.  347-452-0365רופט  

ë"½ôîî -  347-504-0505 זייער ביליגע פרייז -צו פארדינגען פאר א קורצע צייט  (דיוויזשאן געגנט)בעדרום פורנישד דירה מיט שיינע קאך און דיינונג רום  2א 
ôîîë"½ -  347-423-1033גרייט אריינצומופן רופט ארי'  ,מיט דיינונג רום(קעגן נייטרא חדר) בעדרום דירה, בעדפארד  2צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פאר חתן כלה. רופט:  1צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  חדשים עטליכע פארבעדרום דירה  3פורנישד  צו פארדינגען א הערליכע גרויסע.  ground floor, ל.מ. 718-384-4878 ,פארטש 
ë"½ôîî -  347-901-9635. קנעט אינראינטע ס,דעסק 3פלאץ פאר  ,גרייט אריינצומופן )לי/בעדפארד(נייע אפיס צו פארדינגען אויף פלאשינג 
ë"½ôîî -  718-302-1557רופט  .ירה מיט גרויסע פארטשבעדרום פורנישד ד 1צו פארדינגען א ליכטיגע 
ë"½ôîî - 929-359-2546רופט/טעקסט  .ס'בעדרום 2און  1 ,נייע דירות צו פארדינגען 
ë"½ôîî -   845-659-7369בעדרום דירה גרעניט קיטשען רופט  1צו פארדינגען א נייע גרויסע 
ë"½ôîî -  917-270-1982רופט  .ס.פ. אין די אומגעגנט פון וומס"ב 1000געזוכט אפיס ספעיס  

ë"½ôîî -  718-399-0144שטאק ארויף  1בעדרום דירה מיט דיינונג רום, פורנישד/נישט פורנישד, גוטע פרייז,  1צו פארדינגען א נייע 
ë"½ôîî -  ,347-486-0290א גרויסע בעיסמענט אפיס מיט פענסטערס צו פארדינגען, טרופ/וואלאבאוט געגנט 
ë"½ôîî -  ,347-566-1437נג רום און א גרויסע פארטש, ו׳טע שטאק. מיט דיינ3בעדרום דירה צו פארדינגען,   2לי/מידעלטאן 

ë"½ôîî -  סירטע ביטע שיקט אריין אייער פולע אינפא. עערענסט אינטער - דירהבעדרום  4שיינע א צו פארדינגעןwaterviewestate@gmail.com 
ë"½ôîî -  917-952-8846נט פאר סטאר/אפיס וכדומה, שטאק ארויף, געאייג 1ס"פ, לי/ווילסאן,  300צו פארדינגען בערך 
ë"½ôîî -  :347-762-1230א גרויסע ביהמ"ד צו פארדינגען פאר די וואכן טעג, גוט פאר גרויסע כולל/ישיבה/פלעי גרופ, רופט 
ë"½ôîî -  718-782-8414בעדרום דירה צו פארדינגען,  רופט:  1הערליכע נייע שיינע פורנישד 

ë"½ôîî - Few bigger office spaces for rent. For more info please call 347-693-1910 

ë"½ôîî - A big 5 room apt./office for rent, short term, Bedford/Ross area. Call/text 347-620-1311 Lv detailed msg. 
ë"½ôîî - 1 & 2 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com 
ë"½ôîî - Brand new big basement on franklin area for rent for a office. Call 347-853-4422  

ë"½ôîî - New 2 bedroom apartment for rent. Spacious upgraded unit with 9' ceiling and laundry room. 718-522-5452  

“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. 718-757-2627 L.M. or email: cornerviewproperties@gmail.com 



−½òêô  -  ביה"כ,  3בעדרום + פלעירום,  7הויז  פריוואטעצו פארדינגען אlake view 845-517-7928חדשים,  6, וועט זיין גרייט אין  

−½òêô  - 2 (נעבן א פארק)  צו פארדינגען פאר  זומער, גאר ביליגע  פרייז, ,צומערן 6און  5 ,דיגע דירות'רחבותCalvert area.  :845-356-5407רופט  

−½òêô - Brand new custom semi attached colonial in the heart of Spring Valley 3200 s.f. + 1800 s.f. unfinished 
walk out bsmnt. Many upgrades, 2 floor entry, beautiful master suite, serious inquires only 845-200-4347  

−½òêô  - For sale! Great investment on Rt. 59 mixed use building, 20 parking, great exposure, great income potential. 347-770-5549  

−"š -  ,א פריוואטע הויז צו פארדינגען פאר שבועות/זומער, בעקערטאוןwalking distance  .347-546-1022/  718-486-3144פון שטעטל 
−"š - For sale, 2 apt. 39 Satmar Dr. an 8-room apt. and a 4 room apt. Ready to move in. $920k. 845-774-9690 

èò−ôîñëîîêþ - 2  - דירה צו פארקויפן  בעסטע געגנט apartments (Mother & Daughter) - הערליכע grounds - מיט  pool  - אויף  .Sears Rd ל.מ. 202-0535    רופט 

¾ïð−þðêîî  - 1  917-627-4042אויך געזוכט קאונסלערס, רופט  -בעדרום באנגעלאוס צו פארדינגען  2און  

èþîë½ñêõ .½ - Beautiful 10 balebatishe BR (27 beds) house, lrg. DR & Kitc., Eruv, Jungle Gym, Plasticware incl. 347-309-8485 
½ñ−š½¬¼š - Luxury summer houses available for summer - Fallsburg / Woodridge / Monticello. Please call 845-774-9690  

¬×îï¼è −þ¬òêš  -  347-768-2795 .חשובע אינגעלייט 15געזוכט צו דינגען/קויפן א שיינע קאנטרי פאר א גרופע פון 

ó−ñ¾îþ− -  011-972-58-760-3327וואכן (בית ישראל און גאולה געגנט) אלע באקוועמליכקייטן,  -הערליכע פריש געבויטע דירות אויף טעג    c5441122@gmail.com 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  

 845-362-1388א באקאנטע מוסד זוכט א אינגערמאן ארומצוגיין אין די בתי מדרשים פאר א קאמפיין. 

 917-795-8373פעקעטע ב"ר יוסף רופט דעם סופר מומחה פון ארץ ישראל יואל הערש  ווילט איר לאזן שרייבן א ספר תורה?

 347-762-2418מישע אפיס אין וומס"ב זוכט א פול טיים מיידל סעקרעטערי. גוט באצאלט. רופט: היי

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

 NS Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערs, deadboltsMail box lock :5608-520-347, א.ד.ג., רופט

Great sales opportunity for the right person, salary + commission. Call 347-436-7305 L.M. 

Paying top dollar for your Chase/AMEX points. Luxury On Air- Discounted Travel 917-588-5422 

“Monsey Landlords” You want your House/Apt rented? Call Broker 732-708-2004 
 ער, עקספיריענס פארגעצויגן. שזא ישיבה אין וועסטשעסטער זוכט א מענעד

Bldg. maintenance - Heating and cooling - Water and sewer systems. 
 2138עקס.  718-963-1212גוטע געלעגנהייט פאר די ריכטיגע קאנדידאט. פאראינטערעסירטע רופט  

GRAPHICS COURSE by B. Biederman For Women & Girls. New class starting Wednesday, April 26. 866-721-7871 

Looking to take over a lease from a minivan or SUV from now till after Sukkot please text 929-276-2038 

 א.א קלארע מס. מיט איער אינפ לאזט 347-675-4709רופט  .גוט באצאלט פאר די ריכטיגע מענטש ,לעגענהייטעארבעט ג

 011-972-52-714-8823היימישע מטעמים וועט אייך צושטעלן שבת סעודות און מאלצייטן אויפן שענטסן פארנעם. י. גראס  פארט איר ל"ג בעומר קיין ירושלים?

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

אינגעלייט וואס זענען זומער אין שטאט, צו דינען  2גוטע פרנסה געלעגענהייט, פאר  ארבעט געלעגענהייט:
  עך אין א היימישע מוסד אין שטאט.אלס מלמד פאר קליינע קינדער, און מדריך פאר עלטערע אינגל

 774-277-8246און לאזט א מעסעדזש  גוט באצאלט. רופט
 917-924-2957רופט  .געזוכט צו קויפן א גענוצטע מיני ווען

 929-271-6246זוכט איר א בראוקער? ס'וועט אייך גארנישט קאסטן, רופט  אכטונג לענדלארדס:
 347-864-7711עס ווערט געזוכט א מענעדזשער פאר א קאנטרי אין די זומער. רופט 

 347-786-4813רופט  .נגערמאן איז גרייט אנצונעמען א פארט טיים זשאב, נאכמיטאג שעותאי

  (זייער גוטע פרייזן) Email: amazonranking718@gmail.com צו אינקריעסן אייער פרייוועט לעיבל עמעזאן סעילס

 


