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Email: ads@dvaryoim.com
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øåáéöä çåì - ô"á


718-303-4300

845-425-1313

5:13
6:25
9:05
9:41
10:22
10:46
12:57
1:37
5:29
7:30
8:43
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íñîðè íìòô
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øòèòåå
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò
íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê "îôî−ë óî− þëð" öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš
 íéëåãéù 
62∞-52∞ ¬òšñêîîþêõ èê¬¾þ¼òêð



53∞-43∞ è−òîï μêîî¬−ô

íñ×í −ëê



49∞-36∞ −−ò¾/öè¼þ èê¬½ò−ð

ö³ìí

ïàîãòéøô óñåé מו"ה
( נ"י מאנסי )ב"ר אברהם שמואל בנימיןíéåáñ÷åá á÷òé מו"ה
( שליט"א ב"פ )הרב שלמה יחיאלñôéâ 'éøà éëãøî הרב
(נ"י וומס"ב )ב"ר משה

ö³ìí −ëê

êåðç íåìù
 נ"יøæòìà ÷çöé
 נ"יïáåàø óñåé
נ"י

íéåáìèééè éëãøî á÷òé äùî מו"ה
( ע"ה ב"פ )ב"ר דודíéåáøòáìòô éáö ìàøùé íééç מו"ה
( נ"י מאנטריאל )ב"ר יעקבøòðæàô ïåòîù êåøá מו"ה

('נ"י וומס"ב )ב"ר חיים אלי

íåéøà÷éã

é"ð èøàôàôàø ìãåé ø"á íäøáà ïåòîù øåçáä

øàðòî ÷øàô

é"ð õ"ë øæòìà á÷òé ø"á ïäëä øñéà ìàøùé øåçáä

 èëàð êàåå 
188 Rutledge St é"ð ãìòôðøäò ìùøòä ä"åî ç"åî úéáá
7:45 úéøçù ôòé÷ 240 àæìòá ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
200 Wallabout #2-E é"ð õ"ë ùøòä ïøäà ä"åî ç"åî úéáá
8:00 úéøçù ãøàôãòá 500 åðéáø úéá ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

'éìà 'éòùé ä"åî
õèøàååù ùøòä óñåé ø"á
÷çöé á÷òé ä"åî
é"ð õèøàååù áééì ïîìæ ø"á
(éìàøùé) á÷òé ìàøùé ä"åî
é"ð ïàîãòéøô àôéì è"åé 'éððç ÷çöé ø"á
à÷öøéä éìúôð äîìù ä"åî
é"ð ÷àììàô á÷òé íééç ø"á
é"ð

264 Hewes âøòáðòèàø íìåàá ,é"ð âøòáðòæàø øæòéìà äùðî ä"åî ïúç
7:00 úéøçù ãøàôãòá 500 åðéáø úéá ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
460 Flushing #5-B î"à úéáá ,é"ð ÷òá ïðçìà ä"åî ïúç
8:15 úéøçù ãøàôãòá 500 åðéáø úéá ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

 íéàðú úáéñî 
íñ×í −ëê

שליט"א

ùèéååàéìéà á÷òé íäøáà הגה"צ
אבד"ק טעטה

ö³ìí

íééç
ñàìàô ïòãò íìåàá
נ"י

 לזמן הקיץ תשע"ח הבעל"ט- סדר השיעורים

חבורת הל' שבת
 שמ"ג-  סי' ש"מ.............................................. לפנצ"ה
 רס"ג דיני ביהשמ"ש והדלקה"נ-  סי' רס"א........ אחצ"ה
חבורת יורה דעה ח"א
 חזרה על הל' בו"ח ותערובות........................... לפנצ"ה
' הל' מליחה סי ע............................................... אחצ"ה
(חבורת זכרו )גפ"ת ושו"ע
 גפ"ת בבא בתרא.............................................. אחצ"ה
 שולחן ערוך הל' תפילין................................... אחצ"ה

ö³ìí −ëê
שליט"א

ãìàååðéøâ øéàî הרה"ג

כולל אברכים
דרבינו יואל

דסאטמאר
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

• • זופניק קומה א

 ראה"כ- הרה"ג ר' יקותיאל טייטלבוים שליט"א

כולל תהילות יואל ד'סאטמאר חבורת הל' יו"ט
 לפנצ"ה12:30 הבחינה על לימודי זמן החורף יתקיים אי"ה מחר ביום ד' בשעה
 לרגל יומא דהילולא-  מארגן מיטוואך- באס צום ציון

,5:00  הייוועי,4:53  ראטלידש,4:51  וואלאבאט,4:50  מורטל/בעדפארד
718-782-5566 .ט. ר$25 ,8:15 ,7:00  צוריק,5:05 הופער/ ווייט,5:03 קליימער

א גרויסער תלמיד חכם פון ארץ ישראל וואס האט מיט זיין סייעתא דשמיא שוין
געהאלפן פילע אידן מיט עצות און הדרכה אין לעבן ,געפונט זיך דא פאר צוויי
טעג .פאר אן אפוינטמענט רופט347-585-5421 :
 -בהמלצת הגאון האדיר רבי יהושע כהן שליט"א ,מח"ס כרם יהושע -

מתמידים רב הצעיר
845-666-4122-718-301-2788
קריאת הטעמים געלעגנהייט! עס מאכט זיך יעצט אויף נאכאמאל א קלענערע קלאס פאר עלטערע קינדער/יונגע
בחורים זיך צו אויסלערנען "ניגוני הטעמים" אויף צו זיין א פארטיגע בעל קורא.
ס'איז אויך צוגעשטעלט פאר די וואס האבן נאכט מתמידים אז זיי זאלן קומען פרייטאג און שבת נאכמיטאג.
געגנט פון בעדפארד לינטש סט .מיר ווילן אנהויבן די וואך פרשת שמיני )ב'(

א יעדע דאלאר וועט זיך אייך האבן געלוינט ,גאראנטירט.

רופט  917-690-9431לאזט א מעסעדזש.

: • : • : • : • :  יארצייטן: • : • : • : • :
è"®š³ - ö¼×þ−šò¼−îþõ ,¹þêðò¼èêþ ð"ëê ñ"®ï ñ−šò¼þõ šì®− −ëþ
î"®š³ - ½"³ì ð−ôñ³ - ö−ôþîê ð"ëê ñ"®ï ¬êñëîê-±−òšîþ öëîêþ þ”ë ë−−ñ ñêîô¾ óíþëê −ëþ
ì"®š³ - þ−ôê¬−ï ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò¼¬þêí ¹½î− þ”ë öëîêþ −ëþ
î"×þ³ - ±õì −þëð ½”ìô - ïð−îî ±”ôîð ñ"®ï ±"× öí×í óíþëê þ”ë ëš¼− −ëþ
ë"ñþ³ - ê¾þêîî ±"ôîð ñ"®ï ¬ê¬¾ðñêè ñ−¾¼í ¼¾îí− −ëþ
í"ñþ³ - ½ðí −ëò¼/½ðí −ñ¼ ½"ìô - š½−þë ð"ëêþ ñ"®ï (±−ò¼ôêš) ó−−ì þ”ë šì®− −ëþ
- ñê−ì− öîþ×ï ½"ìô - −"òë ð−ôñ³ - š−òê½ ,êîî−þ¼¬ ð"ëê ñ"®ï ñí−š ñ×−ô ñê−ì− −ëþ
ô"þ³ - ñ"®ï ¬−−íðòîï¼è ëš¼− þ”ë öôñï −ëþ
ð"ôþ³ - ëñ½þë −ð−½ì −ñîðèô - ö−¾¬ñî¬ô ñ"®ï −îñí ñêþ¾− þ”ë öôìò −ëþ
ð"¼þ³ - ë¾îì í¾¼ô ½"ìô - šñêëî½ ð"ëê ñ"®ï ê−þîñ ¾−îî−−õ êèþ¾ þ”ë ñêñ®ë í¾ô −ëþ
ê"õþ³ - ëî¬ þ¾ëô ½"ìô - šð® −ñè¼ô ö³ì - ¾¼¼ðô ñ"®ï ñ½−ò í¾ô þ”ë −³ë¾ −ëþ
è"õþ³ - þêîîèòîêô ñ"®ï þ¼õ−−ñ (ê¾þêë) ¹½î− þ”ë ¼¾¬þ¼ë þ×¾− −ëþ
ð"õþ³ - ëî¾¬−ð−ïô ñ"®ï ö−−¬¾ò¼×−−ê ñðò¼ô óìòô þ”ë óíþëê ó−−ì −ëþ
ð"õþ³ - š®êþ¼½ ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò−îî¼ñ ¾−ëê óíþëê þ”ë ¹½î− −ëþ
ì"®þ³ - ¼¾îí− −þëð ½"ìô - ¾¬¾−þ¬½êòêôô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ ñêî− šì®− þ”ë ñ−¾¼í ¼¾îí− −ëþ
ì"®þ³ - š½ò−ô ,êšðîëêñ½ ð”ëê ñ"®ï ö−š−−õ öí×í š−ï−−ê šì®− óíþëê −ëþ
ì"®þ³ - ëî¬−šô ñ"®ï öêô½êîþè (±−ò¼ôêš) −ñ³õò þ”ë íðîí− −ë® −ëþ
-------ð"¾³ - ö−ëô −òõ ð×ò - ¾êþêîî−îê ð"ëê ñ"®ï ð¼−þõ öí×í ñ×−ô ñê−ì− þ”ë þïî¼ −ëþ
î"½¾³ - í¾ô μþë ½”ìô - þêô¬ê½ ð"ëê ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ (ó−−ì −®¼) −ë® ó−−ì þ”ë í¾ô −ëþ

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

î"¬³ -ñê¬−îî ì"þ ðîôñ³ - ó×ì ³þî³ ½"ìô - íëî® óþê −ô×ìô ñ"®ï öí×í óíþëê þ"ë öí× ó−−ì
í"¼³ - ¾¬−þï¼ôô ñ"®ï öí×í (ï"¼íëê ñ¼ ñêîô¾ ³−ë) ñêîô¾ þ”ë îí−ñê
¬"ôš³ - ðêþë −ô×ìô ñ"®ï (êòëîð) ñ−¾¼í ¼¾îí− þ”ë þ¼ë ëîð
ì"õš³ - −šò¼ëîð ð”ëê ñ"®ï öí×í íôñ¾ þ”ë ¾þ−í −ë®
¬"®š³ - íïîìí ð−ôñ³ - îîê¾êôê¬ ð”ëê ñ"®ï öêôþ¼¾−þõ-ö−þè öî¼ô¾ þ”ë ¹½î−
î"ñþ³ - ó−−ì −þëð ½”ìô - ïòê® ð”ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí ¾îë−−ñ ’−þê þ”ë ó−−ì
í"ôþ³ - μêëò¼šêñ ±"ôîð ñ"®ï ±¬þêîî¾ ’−ëî¬
í"òþ³ - êþš þôîê ñîš ½”ìô - š¼îîêñ®êñîî ,êò−õ ð”ëê ñ"®ï êþš è−ñ¼ï šì®− þ”ë ó−−ì ¹½î−
¬"òþ³ - êîîêšêô ð"ëê ñ"®ï öêôñîê (íôñ¾ ³î¼−þ−) öôñï íôñ¾ þ”ë í¾ô
½"þ³ - −š−òîñê½ ð”ëê ñ"®ï î×ñîô íôñ¾ þ”ë þî×ë ñê×−ô
- ±−îîêò−ð ð"ëê ñ"®ï þ¼ñðò¼õ öí×í ê−½îï óñî¾ô þ”ë ñêþ¾−
è"¼þ³ - þêëê½ ð”ëê ñ"®ï −š½êñêîî ¾îë−−ñ ’−þê
ð"õþ³ - ¬¼þ¼½ô ñ"®ï þõî½ (þõî½ ë³×ô) öî¼ô¾ þ”ë −þðò½×ñê íôñ¾
ì"®þ³ - þê¾¬êòêô ð"ëê ñ"®ï ±¬þêîî¾ ñê−³îš− þ”ë ¹ñêîî ëêï ö−ô−òë

−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ

ö½−ò î"× - μêîî¬−ô öèþêô
ï"¬š³ ê"ë - í"¼ öîò öë ¼¾îí−
ì"¼¾ - ö−ñëîñô ó"þíô ñ¾ î½−è - ëîëñë ô"þ ñ"®ï ±−îî¾êþš öí×í è−ñ¼ï þ”ë íðîí− −ëþ
ê"®³ - ¬ê¬¾òï−−ê ±"ôîð ñ"®ï ñï¼îî ë−−ñ íðîí− ’−þê −ëþ
í"®³ - ó−þõê íòìô ½”ìô - ê¬¾îš ±"ôîð ñ"®ï öîëò öþíê þ”ë ó−þõê −ëþ
¬"−š³ - ïõ −òðê/öì ³−îñ ½"ìô - î"íê ð"ëêþ ñ"®ï þ¼¾š¼í ñ−îîòêï ñêîô¾ þ”ë ó−þõê −ëþ
ì"¼š³ - íò¾î¾ −ìþõ ½"ìô - î"íêô ñ"®ï μþ×ë öþíê í¾ô þ”ë ñðò¼í öòìñê −ëþ
ð"õš³ - ¹−þì ñ"þ ð−ôñ³ - êšêþš ±"ôîð ñ"®ï þ¼ñô¼ñ −ë® šì®− −ëþ

ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã

-

ñãééôéñàì÷

845-782-1368  רופט.'טע טעג יו"ט2  פארלוירן א דיימאנד אויערינגעל- íð−ëê ³ë¾í
718-576-3216  רופטJan. 28  געטראפן א דיימאנד ברעיסלעט אין פרדס צבי- íð−ëê ³ë¾í
 ב"ה מ'זעט ישועות והבטחתיו לפרסמו. אינזין האבן פירוש המילות, טעג נישט רעדן ביים דאווענען40 פארגענומען נזהר צו זיין אין קדושת ביהמ"ד פאר
929-214-2094 : ביטע רופט.געזוכט א פלייסיגע פארמיטאג חברותא צו לערנען יו"ד ח"ב במסגרת הכולל
347-860-3493 הרה"צ המקובל רבי יונה לעבל שליט"א יקבל קהל ע"י הזמנה מראש
347-587-0554 : אויב האט איר א איבריגע פאר און קענט עס מנדב זיין ביטע רופט.גע'גנב'עט געווארן תפילין פון א בחור א בעל יסורים אין שפיטאל
 קלאסען מיט אירע הונדרעטער קינדערלעך פון א היימישע מיידל שולע אין א"י הייבן אן די נייע זומער אין25
1 געפערליכע היצן אן קיין עיר קאנדישאן האט רחמנות און קויפט זיך א זכות לנצח נצחים מיטן תורם זיין לכה"פ
972-53-311-9166  די טייערע קינדערלעך וועלן אייך אייביג דאנקבאר זיין רופט$2000 עיר קאנדישאן אין סך פון
917-923-0995  רופט שוין- וכל השפעות טובת- קויפען א הויז-  פרנסה- קינדער- די גרעסטע סגולה לשידוכים- שליח הקן
929-376-9909 Special 3 payment avail. - Free Delivery. , שו"ע, טורים, שס'ן:קול הספרים
347-452-4925 געזוכט צו קויפן א נייע ספר 'חברותא' אויף מסכת גיטין ח"ב רופט
אכטונג ישיבות און בתי מדרשים קדושת לוי פאר מקדושים בחינם ביי רובינפעלד'ס ספרים סטאר
1:00 -10:30  פרייטאג- 8:30  מיטוואך ביז- 7:00  ביז11:30  אפן טעגליך- 347-762-2252  בעדפארד745 משה'ס היט סטאר
551-333-1380 : יאר רופט3  פארlocked  געלט,$25.000  מינימום, ריטערן אויף געלט18% איינמאליגע געלעגנהייט! אינוועסט אין ריעל עסטעיט פארדינט
646-770-1142  רופט. יאר85  העכערlife insurance policy זוכט איר צו פארקויפן א
.מ. ל718-576-3044 : אויב אינטערעסירט רופט, פאר אפאר וואכןTucson Arizona עס מאכט זיך א גרופע משפחות וואס פארן ארויס קיין
718-757-0056 : רופט- $1,000 ? איר קענט פארדינעןCollection letter האט איר באקומען א
COMMUNITY CONSULTING 19 Walworth 522-0200 #205 (off Flushing)  ענינים ערלעדיגט מען בעז"ה עצהיו"ט8 אלע סעקשאן
347-566-1317  רופטNEUROFEEDBACK  פרובירט,medication ? פארמיידADHD
Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com
UNIQUE OFFERING. A highly experienced CPA, now accepting everyday
BOOKKEEPING services. Have your books professionally managed, and ready for filing,
stress free! $45/hr ~ 6 hr weekly minimum. Contact: 917 968 4646 ~ isaac@surpluscpa.com
Received a tax lean warning from the city of NY? We can help you YZ EXPEDITING 718-412-8510

!מציאה רבה! פאר איר קיין קרעסטיר? דינגט אייך א סעלפאון פאר גאר ביליג
 נומבער718 איר באקומט א
0.02  אריינרופן0.08 ארויסרופן
646-807-9223  רופט-  דיסקאונט20% אויב רעזערווירט איר ביז דאנערשטאג פ' שמיני באקומט איר א
For sale - 2003 Toyota Avalon XLE with leather seats.130k miles. price $3500 Call 347-499-0031
GRAPHICS COURSE by B. BIEDERMAN back by popular demand. New class starting shortly. Limited slots available. 866-721-7871
Hard Money Lending For Real-estate Investors only. All over US, All type of properties
& Projects. From $250K to 20M. Best Rates, Quick Closing, professional service.
Call: 718-781-3453. Email: aaronrealty18@gmail.com

. לי עוו185  פאר די בעסטע מתנות קומט אריין צו מידטאוין קעמערע- ברוכים הבאים אויסלענדישע געסט
 די בעסטע פרייזן און סערוויס, קעמערעס, שער מאשינדלעך, פעדערס, בערזלעך,זייגערס
Men’s group Exercise classes Monday & Wednesday night 8:30pm call Ari 917-363-4720
debtrelief12345@gmail.com  אדער אימעיל718-213-6645 : רופט.מיר וועלן אפווישן אייער חובות אדער סעטלען סענטס אויפן דאלער

עקספיריענסעד מלמד געווארן עוועיל ארויסצוהעלפן אייער קינד
מיטצוהאלטען די לימודים פון חדר און עס גוט קענען בעזה"ש646-937-1804 .
 Alpine Acresזוכט א נורסערי מלמד  +קינדערגארטן פאר גאנץ זומער ,אויך אן אסיסטענט מלמד פאר '2טע העלפט דארף קומען צו פארן917-474-0014 .
מחנה אוהל ברוך קראסנא  -מאנטיסעלאו זוכט מלמדים פאר כיתות א' ביז ו' אן באנגעלאו .שיין באצאלט .פעקסט 718-438-9434
פאלסבורג  -געזוכט א קינדערגארטן מלמד ,דארף אויך זיין א שמש ,באנגעלאו צוגעשטעלט 845-662-2063
עקספיריענסד מענעדזשער געזוכט אין א קאנטרי אין די קעטסקילס .ביטע רופט 718-781-2667

סוואן לעיק :געזוכט מלמדים פאר די זומער כיתות א-ה "אן באנגעלאו" 347-395-6177
אינגערמאן מיט עקספיריענס אין  Amazon/eBay/online salesווי אויך אביסל  ITאיז גרייט צו ארבעטען פארט טיים646-772-5311 .
Hamaspik is looking for male worker to teach a boy music In Williamsburg after school hours. Please call 718-408-5401
Looking for an outside salesman in a growing company lots of potential, salary + commission, please call and leave a message. 609-891-8682
DESIGN CONSTRUCTION - High end work... low end cost... we remodel complete apt. 347-220-5929
 ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774חתן כלה Full renovation, kitchens, baths, basements
All your CONSTRUCTION needs 718-635-2902
 - Tri State Sewerמיר שטאפען אויף טוילעטס -סינקס  -וואנעס ,sewer mains -א.ד.ג718-783-1000 .

 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  2בעדרום דירה ,בעדפארד )קעגן נייטרא חדר( מיט דיינונג רום און פארטש ,גרייט אריינצומופן .רופט ארי' 347-423-1033
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א דירה אין בעדפארד גארדענס פאר חתן כלה ,רופט 347-693-8882
 - ë"½ôîîצו פארדינגען  1בעדרום דירה ,מיט דיינונג רום ,בעק יארד ,דיוויזשאן געגנט רופט 718-384-1962
 - ë"½ôîîאויפגעפיקסטע פורנישד סעמי-בעיסמענט דירה מיט  3פול סייז פענסטערס צו פארדינגען .פענן סט .געאייגנט פאר חתן כלה 917-693-1230/718-782-0807
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א שיינע  1בעדרום דירה  +דיינונג רום  , 248 Hewesאיין שטאק ארויף 347-528-9292
 - ë"½ôîîצו פארדינגען  1בעדרום דירה פאר חתן כלה טרופ/לארימער .רופט 917-246-0239
 - ë"½ôîîצו פארדינגען שיינע איבערגעפיקסטע  1בעדרום פורנישד דירות בעדפארד/מורטל ,פאר קורצע און לאנגע טערמינען 516-725-5051 ,ל.מ.
 - ë"½ôîîצו פארקויפן א  1800ס"פ 5 ,בעדרום דירה .אימעילrossstny@gmail.com :
 4 - ë"½ôîîבעדרום דירה צו פארדינגען' פארטש מיט עלעוועיטער ,רופט 347-651-1970
 3 - ë"½ôîîבעדרום דירה צו פארדינגען .ביטע רופט 347-422-7119
 - ë"½ôîîדירות צו פארדינגען (1 :לי/ווילסאן (2מורטל/וואלווארט 1 .בעדרום ,רענאווירט ,מיט דיינונג רום און בעקיארד ,אויך מעגליך פורנישד347-871-6659 .
2 bedroom Apt for rent, Brand New (no DR) Willoughby/Franklin. Artex Mngmt 347-436-7576 - ë"½ôîî
New!- Beautiful Brand new 2 and 3 Bedroom Apts with Dining Room. Artex Mngmt 347-436-7576 - ë"½ôîî
2 bedroom apt for Rent Lee/Ross. Call: Artex Management 347-436-7576 - ë"½ôîî
Furnished walk-in 2 bedroom apt with dining room short term lease Hewes St bet. Marcy/Harrison. 917-581-9897 - ë"½ôîî
For sale 3 b.r. And 4 b.r. Apt. In new development. Ready in a year. 15 year tax abatement. 731-501-1211 - ë"½ôîî
Wilson St newly renovated 2 bedroom chosson kallah apt on parlor fl. 347-875-0512 - ë"½ôîî
Fully furnished chosen kallah apt. on Rutledge/Bedford area avail. from April 15. 347-762-1256 - ë"½ôîî

, ס"פ ספעיס5000  צו פארדינגען- ë"½ôîî
646-820-1553 , פריים לאקעישאן- long lease optional
718-419-4199 פענן געגנט רופט/ בעדפארד. בענקל דעסק אינטערנעט אינק, דעסק אפיסעס צו פארדינגען1 - ë"½ôîî
neiman11211@gmail.com  אימיעל.פארק/ קענט. ברענד נייע אפיס ספעיס עוועיל.פ. ס1500- - ë"½ôîî
718-782-2596  רופט, געזוכט צו דינגען א פלאץ אין אלט וומס"ב געאייגנט פאר א פלעי גרופ- ë"½ôîî
347-915-5350 : רופט$495 , דעסקס2  פלאץ פאר, גראונד פלאר אפיס מיט פענסטערס אין געגנט- ë"½ôîî
.מ. ל718-791-4715 . אדער פאר א אפיס, כולל, קליינע ישיבה, געאייגנט פאר ביהמ"ד.פ. ס800  פלאץ פון- ë"½ôîî
347-628-2765 : רופט. ס"פ אפיס צו פארדינגען אין די נעווי יארד300 - ë"½ôîî
917-300-9897 : רופט. א ביהמ"ד צו פארדינגען פאר אינדערוואכן פאר שטילע ארבייט- ë"½ôîî
2500 s.f. warehouse space + 400 s.f. parking in Jersey City FOR RENT 2 blocks from shul. email: aneiman11211@gmail.com - ë"½ôîî
Lot incl. office, storage, bulletin board, all fenced, rent 5K mo. sale 3,600K, ok to build 15000 sq. ft. community use, owner financing, 449 Broadway & Hewes 845-774-9690 - ë"½ôîî
Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099 - ë"½ôîî
917-539-9938 זוכט איר צו קויפן\פארקויפן דינגען\פארדינגען א דירה ווי אויך אין זשערסי סיטי וכדו' רופט די בראקער
1) Mixed USE. Store w/ 2 family on Utica Ave for $1.2m Fully Renovated
2). Clinton Hill Downtown Development 24,000 s.f.
approved plans to build 16 units 10 parking spots $ 9.5m. Call 201-957-7000
Newark NJ/ Bayonne NJ/ Avenel NJ - 240K- 290K s.f. warehouse buildings FOR RENT in prices: $7.50 /$9.50/$10.50 per foot. Call 347-988-4885

347-946-5837  רופט. פעמעלי הויז צו פארקויפן אין די אידישע געגנט גוטע פרייז2 - −¬−½ −½þ¼¾ï
347-930-8472  רופט. אפלייענסעס אינק, ביה"כ2  בעדרום דירה3  צו פארדינגען א-ðêîîš−¼ñ
732-534-9225  רופט,חודש/וואך/טאג/ א שיינע פורנישד דירה צו פארדינגען שבת- þêô¬ê½/ðêîîš−¼ñ
347-893-2329 .אין קלאזעט- וואלק, פסח קאך, פיס דאך9 , ס"פ2100  פוןduplex  רומיגע דירה7  צו פארדינגען א- −½òêô
845-425-1126  רופט.8  פול ביה"ס נישט סעק2 , פסח קאך,maple terrace  בעדרום דירה אין צענטער פון מאנסי אויף3  צו פארדינגען א נייע- −½òêô
845-356-2868 . בעדרום דירה מיט פארטש3  צו פארדינגען פארן זומער א הערליכע רחבות'דיגע- −½òêô
7 room furnished apart. Available - short or long term - in the heart of Monsey: 646-491-8920/845-352-4102 - −½òêô
Beautiful brand new Townhouse / Flats in construction, now available for sale. Call/Text 718-530-4569 Email: Joseph@sgnrlty.com - −½òêô
FOR SALE Beautiful brand new condo, 5 BR + bsmnt. COLLINS AVE Many upgrades 845-377-5097 - −½òêô
For sale condo new construction 5 bedrooms 2.5 bath + bsmt ready for June top builder excellent location. 845-548-9486 - Spring Valley
For sale- Beautiful sunny 4 bedroom apt 2000 s.f. centrally located, cor. house, second floor, ready to close. email: availspace123@gmail.com - −"š
.מ. ל845-248-7277  רופט, רומיגע דירה פאר איין יאר6  אדער5  צו פארדינגען א- −"š
845-492-4908 .גאנץ זומער/שבועות/ ביזן זומער, בעדרום דירה אין צענטער פון שטאט פאר שבתים3  צו פארדינגען א- −"š
347-668-9578 . אלעס צוגעשטעלט, הייזער אין בלומינגראוו צו פארדינגען- ( פאר זומער. פריוואטע הויז פאר שבת און א גאנצע וואך )אויך עוועיל- îîêþèò−ôîñë
347-683-4297 : רופט, בעדרום דירה4 , ס"פ2100  צו פארדינגען א- èþîëèò−ôîñë
.מ. ל917-627-4042 : רופט. צו פארדינגען. בעדרום באנג2  און1 - ¾ïð−þðêîî
845-248-1934 . גראסערי, נאנט צו ביהמ"ד, פריוואטע הייזער צו פארדינגען אויף שבתים- ¾ïð−þðîêîî
An excellent place for a small yeshiva to rent for the summer in Fallsburg near Skops supermarket 845-774-9690 - èþîë½ñêõ
Fallsburg Hill/Philbob - Unit for sale, ready to move in this summer, 917-586-8034

