
 
 31-38 זוניג פרייטאג      26-34 זוניג דאנערשטאג       20-36 שניי מיטוואך     ועטערו   

 נאכען איינלאדענען אייער משפחה און נאנטע פריינט צו אייער שמחה
 אין טאג פון די שמחה "דבר יום ביומו"קומט א דערמאנונג אויפן 
   שידוכים     

 אבי הכלה החתן אבי החתן

 (הערשלב"ר ) וומס"בנ"י  אברהם דוד נוסענצווייגמו"ה  נ"י יצחק מנחם (חייםב"ר ) ב"פנ"י  יוסף מרדכי ווייסמו"ה 
 (אברהם לייבב"ר ) ק"ינ"י  פנחס בראךמו"ה  נ"י יוסף אלי' (אברהםב"ר ) ק"יי נ" יודא ביקעלמו"ה 

 

 

 קיעפ 274רויעל מענאר  נ"י חיים אלי' יואל אילאוויטש ב"רמשולם זושא הבחור  59581

  
    וואך נאכט     

59859 
 אברהם שלום הלוימו"ה 

 נ"י אונגארהרה"ג ר חיים יוסף  ןב
 Rutledge 154 פריעדמאן שליט"א הרה"ג ירמי'בבית מו"ח 

 2:00ראב"ד ברית בשעה הוהברי"מ למחרתו בביהמ"ד 
59871 

 מאיר שמואלמו"ה 

 נ"י קליינמאןהרב יצחק אייזיק ב
 South 9 St #2-A 22טייטלבוים שליט"א הרב ישעי' בבית מו"ח 

 8:30היוז שחרית  226לאנדסבערג והברי"מ למחרתו בביהמ"ד 
59766 

 שמעי'מו"ה 

 נ"י מאשקאוויטש הרב ישראל משהב
  Walton #4 17 שליט"א דוד פנחס מענדלאוויטשהרב בבית מו"ח 

 8:30מאנטעווידעא שחרית והברי"מ למחרתו בביהמ"ד 
 Taaffe 53 הרב ארי'  לייבוש טייטלבוים שליט"אבבית מו"ח  נ"י טווערסקי הרב דוד משהביוחנן מו"ה  59879

 10:15ב"פ בשעה  -חמיסטריווקא ארוהברי"מ למחרתו בביהמ"ד 
59785 

 אברהם לייבמו"ה 

 נ"י פעלבערבויםיחיאל מיכל ב"ר 
 Kent #2-B 450 , בביתינ"י משה שווארטץמו"ה  חתן

 8:20שחרית דינוב יהמ"ד והברי"מ למחרתו בב
 Penn 126 , בביתינ"י ברוך יוסף אוישמו"ה  חתן נ"י שטוהלמרדכי ב"ר אברהם יואל מו"ה  59858

 סקולען ב"פוהברי"מ למחרתו בביהמ"ד 
 נ"י נתנאל פערלשטייןמו"ה  59712

  עוזיאל ע"הב"ר            
 Skillman #6-B 218 , בביתינ"י אהרן יעקב רייךמו"ה  חתן

 7:45שחרית  ווילאבי )קאר ספענסער( 389קדושת צבי והברי"מ למחרתו בביהמ"ד 
     חתונות      

 אבי הכלה החתן אבי החתן

 (יושעב"ר ) נ"י שמשון מארמארשטיין מו"ה נ"י נחמן דוב (שמואל בנימין אליעזרב"ר )נ"י ישראל חיים בערגער מו"ה 
  ויואל משהבאולם   59731
 (אברהםב"ר ) נ"י אלימלך בנציון וואלדמאן מו"ה נ"י אברהם שלמה (יעקבב"ר )נ"י  ד מיטעלמאןיוסף דומו"ה 
  כתר ריזלבאולם   59860
 (אברהם חייםב"ר ) נ"י מאיר דוד טאבאק מו"ה נ"י דוב (אלעזרב"ר )נ"י  אשר גוטמאןמו"ה 
  עטרת אברהםבאולם   59863

 (אלכסנדרב"ר ) נ"י אלעזר אלי' ברייער מו"ה נ"י דוד מאיר (יעקב נפתלי צביב"ר )נ"י  משה יצחק אייזיק שווארטץ מו"ה
  פרדס פיגאבאולם   59814

 (מאיר ישראלב"ר ) שליט"א יחזקאל גאלדבערגערהרב  נ"י יוסף אלי' (אברהםב"ר ) שליט"איצחק יקותיאל ביקעל  הרב
  פרדס צביבאולם   59866

 אבד"ק פרעשוב ב"פ שליט"א אלי' כ"ץהגה"צ 
 חתן כ"ק אדמו"ר מצאנז גריבוב שליט"א -שליט"א  וומס"בק דושינסקי בן הגה"צ  אבד"

  שליט"א מאיר איתמר רוזנבויםהגה"צ  נ"י אהרן קלונימוס קלמן
 בן כ"ק אדמו"ר מקרעטשניף ירושלים שליט"א חתן כ"ק גאב"ד אדווארי שליט"א

  לאקאנטינענטבאולם   59872
 טאהש שליט"א י. בעריש סג"ל טירנויער  "צהגה

 בן כ"ק אדמו"ר מחוסט שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר מהאדאס שליט"א
 אבד"ק מראה יחזקאל שליט"א ברוך דוד ראטה הגה"צ נ"י אברהם אביש

 בן כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א              

  St 50 1362ב"פ  -אלדא עטרת גבאולם   59875
 (וךברב"ר ) נ"י אשר ווייס מו"ה נ"י אברהם שמואל (זלמן לייבב"ר )נ"י  שלמה גליקמו"ה 
  ק"י -ן עקשטייבאולם   59782

 

 

#14-92 

 

 718-384-4190קעטסקילס:  -וויליאמסבורג

Fax: 718-384-4631            Email: ads@dvaryoim.com 
 קרית יואל                  קול הציבור - מאנסי                  לוח הציבור - ב"פ

     718-303-4300                                 845-425-1313                         845-662-3137 
  

 

מיטוואך בא 

 Jan. 17 מס'ל   א' שבט
 '18              חתשע"     

 

 זמנים
 6:05 שחרעלות ה

 7:17 נץ החמה
 9:05 סוף זמן קר"ש
 9:41 גר"א

 10:05 סוף זמן תפלה
 10:29 גר"א

 12:06 חצות
 12:37 מנחה גדולה
 3:37 מנחה קטנה

 4:55 שקיעה
 6:08 ר"ת

  

  

  

 

https://goo.gl/uzsc3j
https://goo.gl/uzsc3j
https://goo.gl/HYA4nn
https://goo.gl/HYA4nn
https://goo.gl/TzGSWM
https://goo.gl/TzGSWM
https://goo.gl/8syEFA
https://goo.gl/8syEFA
https://goo.gl/yWNqjn
https://goo.gl/yWNqjn
https://goo.gl/2qWYe2
https://goo.gl/2qWYe2
https://goo.gl/vkK8ib
https://goo.gl/vkK8ib
https://goo.gl/ajDDLh
https://goo.gl/ajDDLh
https://goo.gl/yMmVzg
https://goo.gl/yMmVzg
https://goo.gl/LPBGvF
https://goo.gl/LPBGvF
https://goo.gl/tMHcYE
https://goo.gl/tMHcYE
https://goo.gl/SNDdjJ
https://goo.gl/SNDdjJ
https://goo.gl/7fikRr
https://goo.gl/7fikRr
https://goo.gl/SPV8AF
https://goo.gl/SPV8AF
https://goo.gl/5fcFsK
https://goo.gl/5fcFsK
https://goo.gl/cYhvRz
https://goo.gl/cYhvRz


 
 

 
 

 
 

 
 

 10:00עד  7:30שחרית משעה   -עד יום ב' בשלח  - .Division 3 fl 293בביתו  זצ"ל הגה"צ מדובענקאאצל משפחות  - ניחום אבלים
 

 
 

 
 

 
 

 



 • : • : : • : • :    יארצייטן     : • : • : • : • :
 ב"א תתפ"ב(  -ב"א תתפ"ג )וי"א כ"ח אלול  -ע"ה  וובניהמלך שאול 

 שכ"ג -אבי מהר"ם אלמשוני  -זצ"ל  בירךרבי 

 שע"ה -היילפרין זצ"ל מוויניצא  נתן יהודהרבי 

 שצ"ט -זצ"ל מפראנקפורט  שמואלר ”ב אהרןרבי 

 ת"ט -)מגלה עמוקות( שפירא זצ"ל מקראקא  נתן נטער ”ב יצחקרבי 

 תצ"ה -להען זצ"ל אב"ד ווי שמעי'רבי 

 תצ"ט )ספק באיזה יום בחודש(  -מח"ס שו"ת יד אליהו  -זצ"ל מלובלין  שמואלר ”ב אליהורבי 
 תק"ז -)גלוגא( הכהן שאטטין זצ"ל מקאליש  יוסףר ”ב העניךרבי 

 תק"כ -כ"ץ זצ"ל דומ"ץ פראג -פאפירש שמחהרבי 

 תקל"ז -מח"ס דברי רב משלם  -סטראה חכם צבי( אשכנזי זצ"ל מאו) צבי הירש ר”ב אברהם משולם זלמןרבי 

 תקמ"ג -מח"ס דברי קהלת  -ליכטענשטיין זצ"ל מסאקאלאוו  אברהם יקותיאל זלמןר ”ב שלמהרבי 

 תקמ"ד -תלמיד בעשה"ק  -חתן ר' משה מקיטוב  -זצ"ל מקיטוב  חייםר ”ב אברהםרבי 
 תקמ"ד -חתן ר' משה מקיטוב  -זצ"ל אב"ד ווייספעלד  אפריםרבי 

 תקע"ב  -מח"ס נטע שעשועים  -ר"ב מעזיבוז  תלמיד ר"מ נעשכיז, -ברודא זצ"ל מחעלם  אברהם ר”ב נטע ןנתרבי 

 תקע"ד -מח"ס משנת דר"א  -מברלין( זצ"ל ראב"ד אה"ו ) יוסףב"ר  אליעזר לאזירבי 

 תק"פ -וואלף זצ"ל אב"ד טערצאל, מאדא  משהר ”ב ישראל עוזררבי 
 תר"ט -)וי"א א' חשון, ח' חשון(  -מח"ס משיב כהלכה  -פרענקל זצ"ל אב"ד פשעווארסק, רישא  ןבנימי ר”ב אברהם זאב וואלףרבי 

 תר"ט -תלמיד חת"ס  -וועבער זצ"ל מפעטראווסלע  מרדכי אליעזרב"ר  דודרבי 

 תרכ"ז -מח"ס זכרון יהודה  -אונגוואר( אייזענשטעטער זצ"ל אב"ד סאבראנץ ) מאירר ”ב יהודהרבי 

 תרל"ג -ברוינשטיין זצ"ל מלבוב  ארי' לייבושר ”ב י הירץיעקב נפתלרבי 

 תרל"ג -מח"ס מנחה חדשה  -חן טוב זצ"ל  משהר ”בגרשון רבי 

 תרל"ט  -מח"ס שו"ת מהר"ם שיק  -שיק זצ"ל אב"ד יערגין, חוסט  יוסףר ”ב משהרבי 

 תרנ"ב -בינדיגער זצ"ל מבארדיוב  ברוך אברהםר ”ב שמואל זאנווילרבי 
 תרנ"ד -מח"ס שו"ת אילה שלוחה  -קלאצקין זצ"ל אב"ד שימבארג  נתןר ”ב הירץ נפתלירבי 

 תרס"ב -]המגיד[ דעליס זצ"ל מסלונים, בריסק, מינסק  יהושערבי 

 תרס"ז -מח"ס בנימין זאב אחרון  -ווילער זצ"ל מיערוסלאב חיים שמחה ר ”ב בנימין זאברבי 

 תר"ע -ירעדהאז )נדבורנא( לייפער זצ"ל מנ מרדכיר ”ב יוסףרבי 

 תרפ"ו -חתן היריעות שלמה  -צרור החיים( קליין זצ"ל אב"ד האלמין ) שמואל שמעלקאר ”ב אלי'רבי 

 תרפ"ו -פריעדמאן זצ"ל אב"ד סאבראנץ  יחיאל ב"ר מנשה שמחהרבי 

 תר"צ -נכד ערוך השולחן  -וואלאברינסקי ז"ל מסקודיל  צבי משהב"ר  יוסף חיים דודרבי 

 תרצ"ט -מח"ס זכרון יחזקאל  -רוטר זצ"ל אב"ד קהל יראים קלויזנבורג  עזריאלר ב" יחזקאלרבי 

--------- 

 תש"ג )ספק באיזה יום בחודש( -אמרי טוב( בראנדוויין זצ"ל מבורשטין ) נחוםר ”ב אליעזררבי 

 תש"ד -ווערטהיימער זצ"ל דומ"ץ טשענדיעוו  צבי ב"ר חיים שלמהרבי 

 תשל"א -מח"ס אש דת  -הלוי אפשטיין זצ"ל מאוזשראוו  מהאברהם של ר”ב משה יחיאלרבי 

 תשל"ח -מח"ס שמן ראש  -ראנד זצ"ל ר"י מתיבתא לאנדאן  ישראלר ”ב אברהם שמואלרבי 

 תשס"ב -מח"ס עבודת בנימין  -ראבינאוויטש זצ"ל סגן ראב"ד ירושלים  ארי' מרדכיר ”ב בנימיןרבי 

 ב' שבט -דאנערשטאג מארגן 

 ה"א ש' -א[ זצ"ל מפירארי ]רופ רפאלרבי 

 שע"ב -זצ"ל מחכמי קראקא  מאירב"ר  ישעי'רבי 

 ש"פ -לאנדא זצ"ל מגדולי לבוב  משהר ”ב צבי הירשרבי 
 תכ"א -מח"ס שו"ת צמח צדק )הראשון(  -קראכמאהל זצ"ל מניקלשבורג  אברהםר ”ב מענדל מנחםרבי 

 תע"ח -פרנס זצ"ל מווילנא אליהו  ב"ר יוסףרבי 

 תצ"א -זצ"ל מטיקטין שלמה  ]חסיד[ ב"ר 'טובירבי 

 תקמ"ז -אבי הישועות יעקב  -אורנשטיין זצ"ל אב"ד יאמפאלי, לבוב  משהר ”ב זאב מרדכירבי 

 תק"ס -מח"ס מנורת זהב  -זצ"ל מהאניפאלי  ליפמאן אליעזרר ”ב זוסיא משולםרבי 

 תקצ"ג -זצ"ל מלענטשנא  שלמה לייבר ”ב ברוך בענדיטרבי 
 ת"ר -כהן זצ"ל דומ"ץ בריסק ה יעקברבי 

 תר"ד -הכהן ברוינשטיין זצ"ל מלאנצקרינא  אהרןר ”ב לייברבי 

 תרמ"ב -תלמיד חת"ס  -קולמאן זצ"ל אב"ד טשארנא  בנימיןר ”ב נתן נטערבי 

 תרמ"ד -מח"ס מלחמת שלום  -הכהן קארעליץ זצ"ל אב"ד בריינסק  שאול בנימין ר”ב מאיר שלוםרבי 

 תרמ"ה -נכד מהרש"א  -)חתן הגר"א( הלוי זצ"ל מחכמי ווארשא  קאליחזר ”ב יהושערבי 

 תרמ"ז -הלוי יונגרייז זצ"ל מרימאסאמבאט  שרגא פיישר ”ב מאיררבי 

 תרס"ה -ברנשטיין זצ"ל  ירוחם פישלב"ר  בנמין יהודה לייברבי 
 תרס"ו -ספעקטאר זצ"ל מקאוונא  יצחק אלחנןר ”ב בנימיןרבי 

 תרס"ז -ווארקא( קאליש זצ"ל מאטוואצק ) מענדל כי מנחםמרדר ”ב בונם שמחהרבי 

 תר"ע -ספעקטאר זצ"ל אב"ד קאוונא  אלחנן יצחקר ”ב הירש צבירבי 

 תרע"א -גרינבערג זצ"ל אב"ד גאלינא  יצחק אליעזררבי 

 תרע"ד -מח"ס תנובות שדי  -נעשכיז( שפירא זצ"ל ראב"ד איוואנצק ) יעקב ארי' ר”ב יצחק דודרבי 
 תר"פ -הארנאסטייפל( טווערסקי זצ"ל אב"ד לוהין ) בנציון יהודה ארי' לייב ר”ב משה משולם זוסיארבי 

 )וי"א בכ'( תרצ"ט -הלוי ראטטענערג זצ"ל מבענדין  אלטר מאיר דוד ר”ב יצחק מנחם חיים יעקברבי 
          718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו

 
 

  

  
 די שטערקסטע רעזולטאטן    -קלאסיפיידס   

   845-662-3716 :געפארקטע קאר דעם זונטאג בא אויף דיוויזשאן עוו. רוופט א בטעות אריינגעפארן אין
תיקון הרש"ש  )עס איז דא אויך א עקסטרע משפחה פרייז($ א נאמען. 42שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 

 .מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעל 845-570-2905רופט מ. פריעדמאן  $ א נאמען.100דורך א מקובל א ראה"כ, 
 ביטע פרעגן אייער רב - פותילות וטריאיז געמאכט פון נב Boironפון  flue Homeopathic Med Oscillococcinumדי  - להסיר מכשול

שתו"מ פון א  Dr. Kaholy  רעדי בארימטע פראפעס יבשלח וועט זיך געפינען דאהפ' וואך  קומענדיגע
 .ענטפער פאר כמעט א יעדע מחלה ה"י ןא ער דשמיא האט אתעוואס מיט זיין זעלטענע סי ,צפת

 011-972-52-888-3322איר קענט טעקסטן 
 718-407-2485למכירה תשובות מהרי"א דפוס ראשון עם כמה הגהות מתלמידו הגאון ר' משה קעניג זצוק"ל אב"ד קאבערסדארף 

 -סגולה שטיין  -ליכט  -הזכרות  -קוויטלעך  -מוסד "מליצי יושר" תהילים  718-362-8818!!! די נומבער פאר ישועות
חשובע שלוחים וועלען מתפלל זיין פאר אייך ביי פולע הייליגע קברי צדיקים פועלי ישועות ורפואות נפלאות פאר  - תמניא אפי

 אלעס גוטס בעז"ה 'טנדערליכע סגולה שטיין רופט היינט פועלווואבני חיי ומזוני רווחי ועוד אויך שטעלן מיר צו די מקובל'דיגע 
 347-263-3309ל בעל כשרון משניות אדער גמרא. רופט: עא אינגערמאן איז וויליג צו לערנען מיט אייער בחור/אינג

 סעלפאונס פאר גאר ביליגע פרייזן,מען א גרויסע אויסוואל פון ווערייזאן ואריינגעק
 M&H COM 718-797-2668 .     ע סעלפאונס מיט וועיז'ווי אויך האבן מיר כשר

 50$באקומט און  KWH 3.7צטיגע ביליגע פרייז פון סיינט אויף אייר עלעקטעריק/געז אקאונט פאר די יע
 ווי אויך וועלן מיר זיכער מאכן אז איר צאלט אייביג די ביליגסטע (8.3קאן עדיסאן איז יעצט )

 845-579-5962פאר אייער עלעקטעריק/געז אקאונט רופט 
CUSTOM CLOSETS 347-546-3427 [free estimates  [  

 מתנה! Call Proאפצונעמען די ווערדפולע  ה קינדער צו די ספרים געשעפטן?!פארוואס שטראמען אלע בר מצו
 917-224-4639רופט פאר מער אינפא  .טיטשערס דריענסיביי עקספ לערנט אייך ענגלישתושבי וויליאמסבורג!! 

 9:00- 8:00ביינאכט  4:00- 2:00עגליך ט COMMUNITY  CONSULTING   517 Flushingווערט ערלעדיגט בעז"ה ביי    8מבינים זאגן!!! סעקשאן 
 347-526-0783, רופט .Janאין לאנדאן אין  Dr. Alexanderאפוינטמענט ביי   אןאוועקצוגעבן 

Energy  נישט  $13 דורך אונז ברענגן 2200פאר ביליג! איר קענט פארדינען(  אקאונטסlow income )8  845-270-9105רופט  -$ 200אקאונטס  2 -$ 1200אקאונטס 
 347-766-4125: רופט שוין Computer basics & word, excel, QuickBooks  ספעשל!!  פריוואטע קלאסן פון

Verizon prepaid service for only $25 a month, 100% unlimited, Call 718-831-2324 
Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com 

Schwartz Appetizing B.P. –  718-851-1011צו באשטעלן רופט 
 דעליווערי צו די שולן/זאלן פון אייער שמחה  אויך איז דא צובאקומען פארשידענע קידושים הערינג טעללערס

 845-418-3331ק"י רופט:  פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 
Now buying Amex and Chase Points! Call: 845:517:1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

  
 347-675-5589שעה א וואך, אויך מעגליך מער שעות אויף די באס, רופט  10-15א קינדערגארטען העלפער געזוכט אין א היימישע ת"ת און וומס"ב, בערך 

Online company has a position available for a yingerman with knowledge in Amazon, Email/text: jobstoday11206@gmail.com 
Busy office in Brooklyn 10 min from Williamsburg is looking for an office worker, please call 718-381-0672 or send resume to jobsbc11385@gmail.com 
Great Job Opportunity - Do you like to make a difference in people's lives?  Hamaspik day program has the 

right opportunity for you. We are looking to hire staff to work with very capable disabled men. Driver’s 
license a must.  For more details please call 718-302-3333 X 5212 or email dayhab@hamaspikkings.org 



 
 

 
 

 
 

 
 

 347-558-8238עוועיל. צו לייגן טיילס, שעלווינג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, אלע סארט קאנסטראקשן גוטע פרייזן,  הענדימאן
  All your CONSTRUCTION needs 718-635-2902 

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

 917-613-9242בעדרום דירה אויף פרענקלין רופט  2צו פארדינגען א  - וומס"ב
 347-525-5339רופט  (מארסי/לי. )בשלח אין געגנט פון פענן סט פ'שב"ק  פאר בעדרום דירה נאר אויף צו שלאפן 3געזוכט א  - וומס"ב
 347-486-0966רופט  .אויף פרענקלין ,נישט דיינונג רום ,בעדרום דירה 2צו פארדינגען א  - וומס"ב
 917-693-1230/718-782-0807פול סייז פענסטערס צו פארדינגען. פענן סט. געאייגנט פאר חתן כלה  3בעיסמענט דירה מיט -אויפגעפיקסטע פורנישד סעמי - וומס"ב
 347-788-0713בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה מיט גרויסע לעכטיגע פענסטערס. לי/וואלאבאוט געגנט.  1 א צו פארדינגען - וומס"ב
 347-585-6742בעדרום בעיסמענט דירה צו פארדינגען, סקילמאן/מורטל. ביליגע רענט. רופט/טעקסט  2א שיינע  - וומס"ב
 347-351-2561בעדרום דירה, רופט  4אדער  3געזוכט צו דינגען א  - וומס"ב
 347-786-1476. אינק.  utilities בעדרום פורנישד דירה, אין בעסטן געגנט. גוטע פרייז, 1צו פארדינגען א זייער שיינע נייע  - וומס"ב
 Beautifully newly built 4 bedroom apartment for sale. Luxurious, very lechtig with lots of windows. Email/Text: aptskillman@gmail.com - וומס"ב
 bedrooms apartments for rent in prime Williamsburg location. Call 646-653-5041 2  - וומס"ב
Looking to rent A 1 or 2 bdrm apt. with master bdrm size of a approx. 12 x 12 with room for a mirror chest, on a 3th floor or - וומס"ב  lower, for a couple 845-637-5198 
 Brand new 1 bedroom apt. avail. for the weekends. Next to Beis Ruchel. 718-486-5131 - וומס"ב

 
 917-727-8410צו פארדינגען א דעסק אין א אפיס אויף סקילמאן/מורטל, מיט אינטערנעט. רופט  - וומס"ב
 101עקס.  718-388-3999קלענערע אפיסעס צו פארדינגען, ראטלידזש/ווייט געגנט,  3 - וומס"ב
 $347-915-5350  רופט: 495דעסקס,  2אפיס אין געגנט צו פארדינגען פלאץ פאר  - וומס"ב

 917-727-8410דעסקס צו פארדינגען, סקילמאן/מורטל געגנט. רופט:  5אפיס ספעיס פלאץ פאר  - וומס"ב
 Brand new fully furnished 3 desk office, With conference room. util. & internet incl. Starting $800. Call: 646-306-2560 - וומס"ב

 Store front for rent AT Franklin cor. Park, 800 s.f. + bsmnt,  $2500 a month. Call 347-480-2730 - וומס"ב
 Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099 - וומס"ב

 Office space is available on Park/Skillman . Please call 347-559-0349 - וומס"ב

 Professional state of the art high end offices available for rent. Wythe/Broadway area. $1400-$2500. 718-302-1161 x  203 - וומס"ב

 New luxurious office suites with beautiful conference room on premises for rent. Park/Kent . 646-820-1553 - וומס"ב
 

Bronx - New development project, total $6.5M, total equity $2M,  construction loan $4.5M ,only $400k equity needed, -  3 year 15% pref. return: 551-333-1380 

 347-893-2329ס"פ בעיסמענט. גאר ביליגע פרייז. רופט:  1050ס"פ +  2100דירה צו פארקויפן  - מאנסי
 ,Beautiful 4 bedroom apartment for rent on Wiener Drive, for $2500. Corner big private property - מאנסי

big porch/awning, a must to see. Call 845-274-8202/845-499-8049 or Email to: rgf2791@gmail.com 

 Brand new condo for sale. Calvert/306 area 1300 s.f. 845-323-7893 L.M. with name - מאנסי
 For Sale - Luxurious condo in the heart of Monsey, Please text 845-262-0821  - מאנסי

 Beautiful 4 bedroom, 2.5 bath private home for rent on Besen Pkwy. chaya@opalrealty.com/ 845-425-8775 - עירמאנט
 845-537-0622סירטע רופט ענאר ערנסט אינטער upgradesויף פראג מיט אסאך רומיגע דירה א 9 א צו פארקויפן - ק"י

 347-699-5662ט: הייזער פאר שבתים/ אינמיטן וואך. ]מעגליך מיט עסן[ רופ luxuryהערליכע גרויסע  - Green Hills Estates - קעטסקילס
 


