
   å   øòèòå  μêîî¬−ô öè¼þ ∞52 -∞57     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞52 -∞66      èê¬−−þõ öè¼þ μ−ñè¼ô ∞49 -∞58  

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     
  )חיים ארי'ב"ר ( ק"ינ"י  øòååàøá óìàååמו"ה  נ"י éòùé'  )יודלב"ר ( וומס"בנ"י  øòâðéæòìù áàæ òùåéמו"ה 
  )אברהם חייםב"ר ( וומס"בנ"י  ÷ùà÷øàô ìàôø ïîì מו"ה  נ"י óñåé äùî   ק"י שליט"א áéåè ãåã ìàåîù  הרב

  )אהרןב"ר ( ק"ינ"י  ïééèù÷ò ìàåéמו"ה  נ"י á÷òé )בעריש ב"ר( ק"ינ"י  ïäà÷ ìùøòäמו"ה 
    èëàð êàåå      

 ä"åîìàåé íäøáà  

 ø"áøæòéìà ÷çöé àååìïàîã é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááì÷ðòøô á÷òé ìàøùé  é"ð5 Lynch St 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå éåùà÷207 ññàø   úéøçù8:00 

 ä"åî éëãøî ø"áàãåé íäøáà ïàøà é"ð  ïúçä"åîùèééã ùøòä äùî é"ðéúéáá , 198 Rutledge St. 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå éøàååãåà216 ùæãéìèàø 

    íéàðú úáéñî      
 )חייםב"ר ( נ"י ïàîæééø áééì éëãøî מו"ה נ"י éáö ìàåîù  )בונם שמחהחיים ב"ר (נ"י  äîìù ïééèùðòèëéìמו"ה 

 íìåàá éñðàî ãàðùàè2 Howard Dr.

  נ"י øòáåøâ ìãðòî íåìù מו"ה נ"י à÷öøéä éìúôð נ"י  øòëééøèñò ïéîéðá ÷çöéמו"ה 
 íìåàá ïòãøàâ ìòôà (ø"áùú)128 ïéì÷ðòøô

#14-169  

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

μêîî¬−ô š"ìê 
−þ−−ê ’   ñ’½ô 25 .Apr  
     "¼¾³ì              18'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:50
íôìí ±ò 6:02

¾"þš öôï ¹î½8:52
ê"þè9:28
íñõ³ öôï ¹î½10:12
ê"þè10:36

³î®ì12:54
íñîðè íìòô1:35
íò¬š íìòô 5:37

í¼−š¾7:46
³"þ8:58



מודעה משמחת
  איז אונז געלונגען מיט גרויס פרייד טוהן מיר מעלדן בשער בת רבים אז ב"ה

  יעורים פוןא לאקאלע נאמבער פון די מערכת הש צו מסדר זיין
 הרה"ח המשפיע רבי שאול סירוטה שליט"א 

646-585-2981 
זיין אלע קנעפלעך ווי אומשנעלסטן. נ.ב. מיר האפן מסדר צו



  עך! יעדער איד איז מחויב צו רופן טעגליךלא תעמוד על דם ר
  הערן אלעס ארום דעם גזירת גיוס אין א"י# צו 1קט ידר 646-585-2957'קול זעקה' 

ובים הע"י אשר נפשם חשקה לטעום מיפי' של תוה"ק לומדות הננו בזה לבשר צדק לתלמידים החש בשורה טובה לתלמידי הישיבות
  ללימוד קבוצות של מצוות בספר הנופלא מנחת חינוך חבורת מנחת חינוךובקיאות משולבים כאחד שזכינו בס"ד לפתוח שערי חבורתינו 

  .אחצ"ה 5:00בשעה        . מוסך השבת   -מתחילים אי"ה מצוה ל"ב  -  ע"י מגיד שיעור בעל הסבר במשך ימי ער"ש ובשב"ק
 7321-546-347 בלילה 10:00סוף זמן הרשמה מחר בשעה  .סקילמן קאר. פארק יקוב חדר ברוךזדבביהמ"ד זכרון יודא 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
−ñ¼  í"¼ ó−òí×í ½ìòõî −òõì î−òë −ò¾î öí×í - ¼"³³ ê"ë  
 −ëþšì®− ë” þëš¼−  êšêþêôô ñ"®ï −½õñê -  ¹"−þí - ö½−ò ’− ê"−î) -þ−−ê ê"− -ð"½³³ ê"ð (öî−½ ’−  
 −ëþþ−êô ë [ö−ñëîñ ó"þíô]”þ ’−ñðè  ëîëñ ,êšêþš ð"ëê ñ’’®ï -  ó−ô×ì −ò−¼ þ−êô ½"ìô - î’’¼¾ (ï"¬ë ê"−î)  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þóíþëê  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï ±"× - ð"×³  
 −ëþí¾ô ë” þóíþëê êòêðþîí ð"ëê ñ"®ï ¾þ−í -  í¾ôñ ³þêõ³ ½"ìô - (?¬"−š³) ê"ô³  
 −ëþþ−êô ë” þ−ë® ¾þ−í  íêþ¬½îê ð"ëê ñ"®ï ³î−ñèþô -  š"í¾¼ë ð−ôñ³ - ìô” ó−ë−³ò þ−êô ½ - ò"š³  
 −ëþ¹½î− ë” þþ−êô  ê"ðõõ ð"ëê ñ"®ï ó−ôîê³ - ìô” ó−ðèô −þõ ½ - ë"òš³  
 −ëþñ−îî−−õ ñîê¾ ë” þ¹½î−  ê®îîêþ¬½îê ð"ëê ñ"®ï ó−ôîê³ - í"¼š³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þ½ìòõ  ëîñšê½ ð"ëê ñ"®ï -  íïîìí ð−ôñ³ -  íõîþ®í ³þôê ½"ìô - î"¼š³  
 −ëþí¾ô ë” þñê−ì− ñ×−ô  ñ−í¼îîï ñ"®ï (ëî¾¬êñï) -   ê"®š³  
 −ëþñê−þï¼ ë” þöî¼ô¾  ¾¬êšòîô ð"ëê ñ"®ï ö−þè -  ð−ôñ³ íïîìí -  ñê−þï¼ ³ñìò ½"ìô - ê"þ³  
 −ëþñêîô¾ ë” þöþíê í¾ô  êšò−ôêšô ñ"®ï îò−ëþô - è"þ³  
 −ëþíôñ¾ ë” þþ¼ë ¾−ñ¼í ð"ëê ñ"®ï öþ¼¬¾ - êëê¬ - ð"þ³  
 −ëþšì®− [š−ï−−ê] íðîí− ñê−ì− ë”þ  þðò½×ñê êòþêôêšô ñ"®ï ö−þõê½ -  í×þëí ñ×−í ½"ìô - ð"ñþ³  

 −ëþðîð ë” þ−×ðþô ) êòñê¬ô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ (ñ−ëîòþ¼¾¬ -  ðîð öèô ½"ìô -   ë"ôþ³  
 −ëþññí ë” þ¬−ðò¼ë μîþë  ê−−ôêñêš ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò¬×−ñ - ìô” ³î¾¼ñ ³¼ ½ - ê"òþ³  
 −ëþöî¾þè ë”þ ë−−ñ ’−þê í¾ô ¾¬−ñ −îñí - ê−ññê¬ô ñ"®ï ó−îëò¼ïêþ -  ó−þëð ë−¾ô ³"î¾ ½"ìô - ê"½þ³  

 −ëþðîð −×ðþô ë” þ−ë® ñê−ì−  ðêþè−ôï ð"ëê ñ"®ï þêèòîê (êòþê¬) - î"½þ³  
 −ëþ−×ðþô ë” þ¹ñêîî ëêï ) ëîš−þ¬½ô ñ"®ï êðòêñ (ëíï þï -  ëî¬ ¾þîð ½"ìô - ï"¼þ³  
 −ëþíðîí− ½ìòõ ë” þîí−ñê  ±−îþêð ð"ëê ñ"®ï ±"× - è"õþ³  

 --------  
 −ëþñ−¾òê þ¾ê ë” þñê−ì− óíþëê  ±ò−ïêš ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− - í"¾³ 

 öèþêô èê¬¾þ¼òêð- þ−−ê ê"−  

 −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þ ’−¼¾− èêþõ ð"ëê ñ"®ï èò−ñ¼ô - è"ô¾  
 −ëþóíþëê ë” þíôñ¾  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï - ð"×³  
 −ëþöî−® óìòô ë” þöôñï íôñ¾  î"íê ð"ëêþ ñ"®ï ¾−êëè -  öî−® ³îôìò ½"ìô - ¬"ñ³ 
 −ëþëš¼− ë” þñê−þëè  êõê¾ ,êõôê¬¾ ð"ëê ñ"®ï ¾¼ñ¼š¾¼ - ë"õ³  
 −ëþ¾öî¾ô  èþ¼ë½è−ò¼š ð"ëê ñ"®ï - ð"−š³  
 −ëþîí−³³ô  þ"ëîí−³³ô  š−òð−îþ ð"ëê ñ"®ï ñ¾¼þè−−ò -  ¼ë¾ þêë ½"ìô - ì"ñš³  
 −ëþ’−ìþõ ëš¼−  ó−ñ¾îþ− ,−š−òîñê¾ −ô×ìô ñ"®ï - ï"½š³  
 −ëþ−ñ³õò −ë® ë”þ óìòô ñðò¼ô ±−îîþîí -ëê ñ"®ï ö−ëîþ” ±−¾õêþ ð - ìô” ¾ðîš ¼þï ½ - ï"õš³  
 −ëþšì®− ë” þñ×−ô ñê−ì−  ñ−îîðêþô ñ"®ï (ëî¾¬êñï) -  šì®− þîê ½"ìô - í"®š³  
 −ëþíðîí− −ë® ë (öî¾êþí)”þ ñêîô¾ ñ−îîòêï  ö−¬¼þ¬½ô ñ"®ï ö−−îîðòêþë -  íðîí− íòìô ñèð ½"ìô - ð"þ³  

 −ëþñêîô¾ ë” þí¾ô  êšëîòìþêîîô ñ"®ï ±−îîþîí −îñí -  ¾¬−ëíêþõô ¾"¾þ ð−ôñ³ - í"þ³  
 −ëþšì®− ëš¼− ë”þ −îñ  öê¾ôê¾ ’í ð"ëê ñ"®ï óîñë -  êð−½ì ¼"þ ö³ì -  ëš¼− ³−ë ½"ìô - ê"−þ³  

 −ëþíðîí− ó−−ì ë” þíôñ¾  ðêþëô ñ"®ï þ¼èîñš (š"¾þíô) - ì"−þ³  
 −ëþëîð ñê×−ô ë” þþ×¾¾−  ¾¬−ëîñ ð"ëê ñ"®ï ¬îèò−−îî -  −þëðô ëîïê ³ðîèê ½"ìô - ï"ôþ³  
 −ëþ¾−þ¼ë ëîð óíþëê ë” þþ−š−  ±"ôîð ñ"®ï öíêïñðò¼ô ê¾þêîî -  óíþëê −þëð ½"ìô - ë"½þ³  
 −ëþëš¼− ó−−ì ë” þö−ô−òë  šþê− î−ò ,¼îîêš½êô ð"ëê ñ"®ï ±−ëîþð−îî -  šð® ìô® ð−ôñ³ - ê"¼þ³  
 −ëþμñô−ñê ðîð ë” þí¾ô  ê®−òþ¼š−½ ð"ëê ñ"®ï ½−−îî -  ó−þ³½ ³ñ−èô/¾õòí öîš−³ ½"ìô - ë"®þ³ 

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

Willing to be a money partner for presold inventory. 
Please email your details to : moneypartner488@gmail.com 



   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

    646-208-1414) פאר פסח שני רופט ימצות און מצה מעיל (געבאקן דאה

  chizuk4ayid@gmail.comאיז דא צו באקומען אין די געשעפטן. צו באקומען בחנם דורך אימעיל, שיקט אייער אימעיל אדרעס צו:  (חיזוק און עצות אויף עמאציאנאלע שוועריקייטן) להתחזק חלק ו'

 347-668-0834 געזוכט איינער וואס פארט טעגליך פון שטאט קיין מאנרא וואס מען קען מיטשיקן פעקלעך פאר געלט רופט

  שפרעכט זיך אפ עין הרע. אין בית שמש קרית הרמ"א. מיר גיסן בליי! וואונדערליכע תוצאות.
 845.570.2905יאר ערפארונג. בהסכמת דומ"ץ העדה החרדית. רופט מ. פריעדמאן  20אריבער 

36 Hours מירון אהין און צוריק Non Stop  1279פאר בלויז $Kosher Waze 718-596-9293 

pass. van with uhaul. Cheapest prices 347-770-3003. Reserve now 8-15 ווען סערוויס יצפת מינ

To sell a Frigidaire 21 cu. white refrigerator, slightly used in great condition. Good price. 929-250-2582 

  M&H Comm 160 LEEביליגסטע פרייזן    - סעלפאונס/ל"ג בעומר

 929-387-0017דיינעט סעט, פול דיינונג רום סעט, פול מעסטער בעדרום סעט, רופט  (נאכנישט גענוצט)צו פארקויפן א נייע 

 sales@jewishpocketguide.comקלאסיגע נסיעה! -, אויסצופלאנען אן ערשטPocket Guide 2018פאר איר קויפט אייער טיקעט, קויפט דעם  ארץ ישראל? אייראפע?
WILLIAMSBURG OPHTHALMOLOGY Daniel Khodadadian, MD Eye Physician & Surgeon 662 Bedford 718-243-20/20! Wed. By Appointment Only! 

 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 
 011-972-52-714-8823וועט אייך צושטעלן שבת סעודות און מאלצייטן אויפן שענסטן פארנעם. י. גראס  'מטעמים'פארט איר ל"ג בעומר קיין ירושלים? 

  347-766-4125. רופט: Excel Look up Functionsאיר ווילט אוודאי קענען די געציילטע פלעצער פארבליבן ביי די קלאס די וואך פרייטאג

 347-382-0101 . ביטע רופט:איבער צונעמען א ליעס פון א קאר געזוכט

 yweiss86@gmail.com/  347-717-4523היימישע דרייווער אין ארץ ישראל, גוטע און פארלעסליכע סערוויס,  ישראל ווייס 

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

 0עקס.  718-438-3535שיין באצאלט. רופט  כיתה ו' ' אן באנגעלאו.  -כיתה ד'  - מאנטיסעלאו זוכט מלמדים פאר כיתוה ב' /מחנה אוהל ברוך קראסנא

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

  125עקס.  718-422-0375געזוכט היימישע אינגעלייט צו זיין משגיחים אין א היימישע קעמפ אין מאנטיסעלאו. רופט: 

 718-344-7410דזשאב אין די נאכמיטאג שעות. אינטערעסירטע רופט  part-timeטיכטיגע ארבייטער זוכט א 
 347-391-5328עקספיריענסד כיתה ח' מלמד פאר שנת תשע"ט, רופט  ןא ת"ת אין ב"פ זוכט א

 347-687-0118א היימישע מוסד זוכט א אסיסטענט אדמיניסטראטער מיט עקספיריענס 
 845-499-9234 .ן'זוכט א באס רבי פאר די צופרי שעה וומס"בא מוסד אין 

 646-952-1874 .בוקיפינג ארבעטא ן ירעטערי אקסעא געזוכט א אינגערמאן צו ארבעטן פול טיים פאר 
 845-579-5473גוט באצאלט אויף די שעה + קאמישאן.  ,8:30ביז  6:30אינגערמאן געזוכט צו מאכן פאנדרעיזינג קאלס, ביינאכט פון 

 347-558-8238עוועיל. צו לייגן טיילס, שעלווינג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, אלע סארט קאנסטראקשן גוטע פרייזן,  הענדימאן
Dov Sewer סינקס  –אויף טוילעטס ן מיר שטאפ– sewer mains . 718-288-7559רופט  

NS Locksmith -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט 
 845-774-7046זשאבס אין אפסטעיט, ביליגסטע פרייזן גאראנטירט, רופט  פראפעשענעל פלאמבער נעמט אן אלע ערליי פלאמבינג

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

DESIGN CONSTRUCTION - High end work... low end cost... we remodel complete apt. 347-220-5929 

  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. 516-725-5051בעדרום פורנישד דירות בעדפארד/מורטל, פאר קורצע און לאנגע טערמינען,  1צו פארדינגען שיינע איבערגעפיקסטע  

ë"½ôîî -  204עקס.  718-486-0219עוועילעבל ביי בעדפארד/מורטל. רופט: בעדרום דירות  2ברענד ניי  

ë"½ôîî -  צו פארדינגען א חתן כלה דירה אויףMiddleton St  718-387-1548רופט 
ë"½ôîî -  347-871-6659בעדרום רענאוועיטד דירה, מיט דיינונג רום און בעקיארד, מורטל/וואלווארט. אויך מעגליך פורנישד.  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  718-619-6744בעדרום דירה רופט  4צו פארדינגען א

ë"½ôîî -  1  בעד דירה פאר חתן/כלה צו פארדינגעןutil. incl.  :ל.מ. 646-627-3718רופט 
ë"½ôîî -  917-805-7879טע שטאק סקילמאן/וואלעבי/דיקאלב געגנט. טעקסט '7בעדרום דירה  3צו פארדינגען א Brooklyn Management 
ë"½ôîî -  347-871-6659נג רום און בעקיארד, אויך אפשען פורנישד. ובעדרום דירה רענאווירט צו פארדינגען מיט דיינ 1מורטל/וואלווארט ערשטע שטאק 
ë"½ôîî -  845-293-2588חדשים  6ועיליבל, עלעוויעטאר בילדינג, גוטע פרייז, פאר בערך בעד. דירה עו 1גרויסע לעכטיגע ברענד נייע 
ë"½ôîî -  914-315-4020, ביליג רענט, מ'דארף איבערפיקסן. וומס"בבעדרום דירה אין אלט  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  97דרייער, /בעדרום דירה, מיט דיינונג רום, פלאץ פאר וואשער ½ 1צו פארדינגען א South 8 St  ,718-384-5571חתן כלה פארגעצויגן 

Williamsburg Broker 347-708-6375פאר שנעלע רעזולטאטן רופט  ?האט איר א דירה צו פארדינגען 



ë"½ôîî -  1 718-486-3919 דעסק אפיסעס צו פארדינגען, בענקל דעסק אינטערנעט אינק. בעדפארד/פענן געגנט רופט 
ë"½ôîî -  347-661-0443רופט  .נט פאר אפיס וכדומהגעאייגפלאץ ס"פ  750צו פארדינגען 

ë"½ôîî - 200 s.f. beautiful office high ceiling street level with amenities internet Incl. Park/Sanford. Call/text 718-704-8383  

ë"½ôîî - 50 x100 R7A LOT available for sale or partnership. Call/text 732-784-8288  

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 
ðêîîš−¼ñ -  848-525-2552שבתים, מיט לינען, האנטוכער, רחמסטריווקא/באבוב געגנט, בעדרום דירה פאר  1צו פארדינגען א 
êîîš−¼ñþêô¬ê½/ð -  732-534-9225א שיינע פורנישד דירה צו פארדינגען שבת/טאג/וואך/חודש, רופט 

Newark NJ - Warehouse for sale 8500 s.f. 16’ ceiling, $75 s.f. Call 973-332-5507/845-499-1350 
−½òêô  -  בעדרום קאנדאו + בעיסמענט  5ברענד נייע צו פארקויפן אCollins Ave. Many upgrades  845-377-5097 
−½òêô  -  בעדרום  5צו פארקויפן א ברענד נייtown house 845-641-6331בעיסמענט. קאר גאראדזש און  2בעד. דירה. מיט א  2, מיט א ליגעל

−½òêô  - 845-325-9033 .טע אינקאם פאר א גוטע פרייזורומיגע 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  -  845-797-2877א גרויסע באקוועמע דירה צו פארדינגען פאר די זומער חדשים 
−½òêô  - 845-356-6451נגען פאר די זומער חדשים יפריוואטע הויז  צו פארד .בעד 4 - פיליס טערעס 

−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! 

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 
 845-608-1100רופט: יואל יאקאב  New Hempsteadאדער  Wesley Hillsטראכט איר פון 

−"š -  רומיגע דירה אויף פראג מיט אסאך  9צו פארקויפןupgrades  :845-537-0622נאר ערענסט אינטערעסירטע רופט 
−"š - אדער אימעיל  845-458-1797א חודש פער טראק, לאזט מעס. אויף  300$צו דינגען פארקינג פאר צוויי טראקס  .עוועילtruckparkingkj@gmail.com 

îîêþèò−ôîñë - 347-668-9578הייזער אין בלומינגראוו צו פארדינגען, אלעס צוגעשטעלט.  - (אויך עוועיל. פאר זומער)ן א גאנצע וואך פריוואטע הויז פאר שבת או 

ñë ¬îê½îîîêþèò−ô - בעדרום דירה פאר די זומער חדשים שיינע  5 א צו פארדינגעןspacious grounds 845-397-7681ביהמ"ד מקוה  נעבן  

Home in Woodbury Junction, Monroe. Ready to MOVE IN! Developed backyard and much more! Ch. Fekete. 917.301.2380 EXIT REALY VENTURE 

¾ïð−þðîêîî -  1  ל.מ. 917-627-4042בעדרום באנג. צו פארדינגען. רופט:  2און  

ð−þðîêîîï¾ - 718-852-8573ל פאר שבתים  רופט שיינע גרויסע דירה צו פארדינגען נעבן די שו 
¾ïð−þðîêîî -  347-927-6737כ"ס אין הארץ פון געגנט, פאר שבתים/פארן זומער. הבי 3בעדרום הויז מיט  5נייע הערליכע  

¾ïð−þðîêîî -  347-661-6200. 8בעדרום הויז צו פארדינגען פאר שבתים ווי אויך עוועיל אגאנץ יאר מיט סעק.  4א ווינטערייזד פריוואטע ברענד ניי 
èòêë ³îðìê. −òêñêš - 3  917-613-9242בעדרום באנג, צו פארדינגען 

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 

Fallsburg Hill/Philbob - Unit avail for sale, ready to move in this summer. 917-586-8034 
³õ® -  א ןומיט א גרויסע הויף א בעטן בריווח) 12(הערליכע רחבות'דיגע דירה pool  .011-972-52-763-2481פאר קינדער צו פארדינגען פאר ל"ג בעומר 
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  -  347-436-6605פון דינסטאג ביז פרייטאג (אויך מעגליך פאר שבת)  עוועיל.בעטן 

ó−ñ¾îþ− -  347-988-5312ג בעומר. טעקסט "וב דברי חיים פאר די וואך פון לבעדרום דירה מיט פארטש אויף רח 3צו פארדינגען א הערליכע נייע 

 


