íéðîæ
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718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
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øòèòåå
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ùèéååàáòì øéàî íééç מו"ה
ìàéøèéåå éìúôð á÷òé מו"ה
( נ"י ק"י )ב"ר שמואלùàðàìôàô 'éìà מו"ה
(÷ נ"י ב"פ )ב"ר וואלףòèòø ÷éæééà íééç מו"ה
( שליט"א מאנסי )בהרב יעקב משהïéáåø ãåã הרב
( שליט"א ק"י )בהרב מאיר יודאíéåáðòðòè ïîìæ äîìù הרב
( נ"י ב"פ )ב"ר יעקב שלוםâéðòä ãåã óñåé מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר מאירñàøâ äùî ìàøùé מו"ה
(' נ"י קיימישע )ב"ר אברהם ישעיïøàäðééà øòá óñåé מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר ניסןâøòáæðéâ 'éøà ïéîéðá ìàåîù מו"ה
( שליט"א ב"פ )ב"ר דודãàøá ïåùîù íäøáà הרב
(נ"י מאנסי )ב"ר יחיאל

(נ"י וומס"ב )ב"ר שלמה ברוך

 נ"יàãåé
íééç äùî
 נ"יáàæ íééç
 נ"יìãðòî
 נ"יá÷òé
 נ"יíçðî ÷çöé
 נ"יìãðòî
 נ"יøæåò ïåòîù
 נ"יáàæ àãåé
 נ"יïåòîù
 נ"יêåøá
נ"י

øòáìéæ ùøòä íäøáà מו"ה
àãðàì óñåé ïøäà מו"ה
( נ"י וומס"ב )ב"ר יוחנןùèéååà÷ôòì áééì ãåã מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר וואלףãìàååðéøâ àãåé מו"ה
( שליט"א ב"פ )בהרב יוסףøòéàî 'éøà ãåã הרב
( שליט"א ב"פ )בהרב נתן יוסףñìòæééî ìà÷æçé הרב
( שליט"א ב"פ )ב"ר מענדלêéìáàð÷ ìùøòä הרב
( נ"י ב"פ )ב"ר נתנאל שרגאóë ñçðô מו"ה
( נ"י מאנסי )ב"ר בנימיןíéåáñ÷åá ïåòîù מו"ה
( נ"י טאראנטא )ב"ר שבתיíåøèù êåøá מו"ה
(÷ ע"ה לאנדאן )ב"ר שמואל גבריאלéìâ ïåùîù הרב

(נ"י וומס"ב )ב"ר אנשיל

(נ"י וומס"ב )ב"ר פנחס

 èëàð êàåå 
218 Skillman St #5-A éúéáá ,é"ð ùèéååàáòì íåìù ä"åî ïúç
8:00 úéøçù (ìèøåî/éáàìéåå) ïéì÷ðòøô 175 éìúôð ïåøëæ ã"îäéáá åúøçîì

î"éøáäå

'éáåè ä"åî

é"ð øòååàøá øéàî ìãðòî ø"á

 íéàðú úáéñî 
שליט"א

õéååøåä äîìù íééç הרב

 שליט"אíàèùøáìä äùî ïåéöðá הרב
íäøáà øæòéìà
 חתן אבד"ק טעטש שליט"א- בן אבד"ק פאקשאוויץ שליט"א
5802 New Utrecht Ave ô"á - øàðòî ñééãàøàô íìåàá

 חתן הרב חיים יושע העשיל באב"ד שליט"א- בן אדמו"ר מסטריזוב זצ"ל

 נ"יåäéìà

היום כ"ו ניסן חל היארצייט של הבחור החשוב מופלג בתורה ויראת שמים
 שנקטף בדמי ימיו- משה יצחק בן ר' חיים יעקב גרינפעלד ע"ה מלאנדאן
ונא מכל ידידיו ומכיריו ללמוד משניות להדליק נר ולעשות לטובת נשמתו

 ע"ה- ידידיו בישיבה גדולה תו"י דרבינו יואל סאטמאר קווינס שנת ע"ד

ניחום אבלים אצל האחים ר' טובי' אביגדור ור' אהרן גבריאל הויער נ"י על פטירת אמם האשה מרת יהודית ב"ר אברהם יצחק ע"ה היום בוומס"ב בבית 201 Hooper

באס ער"ח מוקדם ריבניץ  -דאנערשטאג  8:45PM 5:30PMפון ויואל משה .פרייטאג  4:50 AMבעדפארד מירטל 4:55 AM ,פון ויואל משה 7$ ,ראונד טריפ

ח"ק קהל שדה חמ"ד דנייטרא
בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הננו להודיע כי ביום ה' ז"ך ניסן יומא דהיללא של כ"ק אדמו"ר זי"ע
 -יהי' הביה"ח פתוח כל היום -

סעודות הילולא יתקיים בבית מדרשינו קרית נייטרא יע"א
מנחה בשעה  7:30סעודות היללא בשעה 7:50
היינט מיטוואך איז די יארצייט פון הגאון הקדוש מוה"ר יהושע העשיל
בן הרה"ק ר' יצחק יואל ראבינאוויטש זצ"ל אדמו"ר ממאנאסטריטש ,נפטר כ"ו ניסן תרח"צ.
ער איז געווען דער עלסטער און גרעסטער רבי אין יענע תקופה ,זייענדיג א אדם גדול למאוד בתורה ועבודה,
אסאך אידן האבן געזעהן אפענע ישועות אויף זיין ציון.
א באס וועט אי"ה ארויספארן היינט  6:00פארנאכטס צו זיין ציון )וואס געפינט זיך אין מאנטיפיורא ביה"ח ספרינגפילד ל.א(.

פון לי קאר .ראסס ,בראשות הרב יונה לאנדא שליט"א  -פאר אינפא .רופט917-656-1994 :

פותחים חבורה לגפ"ת בעיון ב' דפים לשבוע – בערך מ' דפים לזמן
בליווי מ"מ שיעורים ,חזרות ,בחינות – בכולל תו"י – קיעפ סט .קומה ב'.
מתחילין מס' שבועות פ"ג – שבועות שתים,
הרוצים להשתתף יפנו אל 347-554-0115

נ.ב .בזמן החורף ילמדו אי"ה מס' יבמות על הסדר

מתמידים רב הצעיר
845-666-4122-718-301-2788
מודעה חשובה  -מפני הצורך הגדול של עם הרב למצאות מקום הגון לבחורי חמד
מוכשרים ירא השם המבוגרים ,ונחוצים למצוא ישיבה כדי ערכם ,ומשום חוסר למצוא
מקום הגון מוכרחים לצאת ולנסוע בפרשת דרכים של אווירא דארץ הקודש...
על כן באו עכשיו המשתדלים לזכות הרבים ועלה בידיהם דבר המספיק למלאות
משאלות לבם של ההורים ומחנכים בסדר לימוד בחבורה וישיבה בד בבד עם ת"ח
אברכים מופלגים בתורה ויראת ה' ,גם עם אפשרות לשיעורים ע"י מגידי שיעור למדנים
מובהקים .בפיקוח והשגחה  -המעוננים יתקשרו 347-931-4731

 : • : • : • : • :יארצייטן : • : • : • : • :
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
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

÷ñãééôéñàì

-

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

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

ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã

 - íð−ëê ³ë¾íאויב האט איר בטעות גענומען א מחזור און א תהלים פסח פון ביהמ"ד קאפיש ווייבער שול ביטע רופט 347-385-6019
 - íð−ëê ³ë¾íגעטראפן א דיימאנד ברעיסלעט אחרון של פסח ,ראסס צווישען בעדפארד און לי917-642-2077 .
כולל בוקר מקבל עוד מספר מצומצם אברכים תשלומין  $120לשבוע  845-379-4288נא להשאיר מודעה
אברך כולל מוכן ללמוד עם בחור בעל כשרון הרוצה להשלים בלימוד הל' שבת בעיון ובבהירות באשמורת הבוקר  347-637-0391ל.מ.
כולל חשוב בוויליאמסבורג לפנצ"ה מתחילין מסכת סנהדרין  $80לשבוע  -נא לצלצל 931-361-1206
א פארמיטאג כולל פון חשובע אינגעלייט הייבן אן חושן משפט ח"א 2 ,פלעצער עוועיל917-780-2553 .
צו פארקויפן א תהילים זיטאמיר דגלי הודאה והמצוה אין הערליכן פארמאט ,ווי אויך  2ספרים פון קאשוי רב זי"ע 845-587-1865
כולל בוקר שערי התפלה )מארסי/קיעפ( נעמט יעצט אן פרישע אינגעלייט זמן תפלה  8:25רופט 646-629-5565
מתבקשים אברכים ללימוד יו"ד ח"א אחר צהרים עם בחורים בעלי כשרון במסגרת סדר ישיבות  347-986-6405לאזט מעס .מיט אלע אינפא.
לשם מצוה  8 -פיסיגע  natural woodטיש מיט  maroon leather seating 10בענקלעך .רופט 917-364-3940/718-797-3997
אכטונג ישיבות און בתי מדרשים קדושת לוי פאר מקדושים בחינם ביי רובינפעלד'ס ספרים סטאר
שליח הקן  -די גרעסטע סגולה לשידוכים -קינדער -פרנסה -קויפען א הויז -וכל השפעות טובת  -רופט שוין 917-923-0995
 25קלאסען מיט אירע הונדרעטער קינדערלעך פון א היימישע מיידל שולע אין א"י הייבן אן די נייע זומער אין
געפערליכע היצן אן קיין עיר קאנדישאן האט רחמנות און קויפט זיך א זכות לנצח נצחים מיטן תורם זיין לכה"פ 1
עיר קאנדישאן אין סך פון  $2000די טייערע קינדערלעך וועלן אייך אייביג דאנקבאר זיין רופט 972-53-311-9166
הרה"צ המקובל רבי יונה לעבל שליט"א יקבל קהל ע"י הזמנה מראש 347-860-3493
געזוכט איינער וואס קען טייפן צו מעתיק זיין פון טעיפס .רופט 929-355-6961
יעדע מיטוואך זענען מיר אפען שפעט ביז  10:00ביינאכט The Wireless Expert 140 Rodney St 718-388-2355 -
געזכט א פלאץ פאר א בחור צו שלאפן פאר די  ½ 2חדשים ביזן זומער פאר באצאלט )לכתחילה א שטוב מיט נאך א בחור( 845-587-7585
 2טאג בליץ סעיל  -סעלפאון צו דינגען/קויפן פאר ביליגסטע פרייזM&H Com 160 Lee Ave 718-797-2668,
געזוכט אפצוקויפן א  usedמיני ווען רופט 917-407-0115
ר' עוזר מאכט בעז"ה "תנאים" .וויאזוי איז ער מודיע פאר זיינע קרובים\חברים? דורך thecallpro.com - 888-604-2610 | !Call Pro
Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com
 ?ADHDפארמייד  ,medicationפרובירט  NEUROFEEDBACKרופט 347-566-1317

צו פארדינגען קרעדיט קארד מאשינען פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט845-418-3331 :
איינמאליגע געלעגנהייט! אינוועסט אין ריעל עסטעיט פארדינט  18%ריטערן אויף געלט ,מינימום  ,$25.000געלט  lockedפאר  3יאר רופט551-333-1380 :
מיר וועלן אפווישן אייער חובות אדער סעטלען סענטס אויפן דאלער .רופט 718-213-6645 :אדער אימעיל debtrelief12345@gmail.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

 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 ב' ביז ו' אן באנגעלאו .שיין באצאלט .פעקסט 718-438-9434
מוסד אין וומס"ב זוכט א כיתה ח' ענגליש טיטשער ,גוט באצאלט .רופט 718-419-7238
עס ווערט געזוכט גוטע אינגעלייט צו לערנען מיט בחורים אין ישיבות איבערן טאג .רופט845-669-6122 :
א ת"ת אין וומס"ב זוכט א כיתה ז' מלמד פאר שנת הלימודם תשע"ט רופט 347-620-3330
געזוכט א  part timeמענעדשער פאר א פארנומענע ) .organization officeעס קען זיין סיי א מאן און סיי
א פרוי( מוז האבן  .organizing skills. Basic computer is a bonusפעקסט רעזומעי צו 718-475-1774
דריגענד געזיכט היימישע מענטשען צו באדינען א עלטערע איד אין וומס"ב ) 2באזונדערע
שיפטס טאג/נאכט( גוט באצאלט 347-742-4415/845-587-6019
געזוכט אן ארבעטער אויף מיטאג און ביינאכט שעות אין א ספרים סטאר אין וומס"ב347-564-1444 ,
Looking for a part time secretary? A lady is now available for online office work from home, call 347-578-1011
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

האט איר א געפיל צו עסקנות?
באקומט איר סיפוק פון העלפן א צווייטן?
יומען קעיר סערוויסעס זוכט טויגליכע אינגעלייט צו טון "סערוויס קארדינעישען"
א סערוויס קארדינעטאר שטייט אין פארבינדונג מיט עלטערן און משפחות פון
ספעציעלע געברויכן און מאכט זיכער אז זיי האבען אלע סערוויסעס וואס נאר מעגליך,
ער דינט אלץ שתדלן און אדוואקאט ביי רעגירונגס באאמטע פאר סיי וועלכע
פראבלעם עס קען זיך מאכען - .גוט באצאלט מיט פולע בענפיטען.

שיקט אייער רעזומעי צו:

a.sabel@humancareservices.org
DESIGN CONSTRUCTION - High end work... low end cost... we remodel complete apt. 347-220-5929
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 דירה אין בעדפארד גארדענס פאר חתן כלה ,רופט 347-693-8882
 - ë"½ôîîצו פארדינגען שיינע איבערגעפיקסטע  1בעדרום פורנישד דירות בעדפארד/מורטל ,פאר קורצע און לאנגע טערמינען 516-725-5051 ,ל.מ.
 - ë"½ôîîנייע  3רומיגע דירה צו פארדינגען פאר שבת/וואך ,סאוט סייד געגנט718-302-5711/347-743-5302/ .
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  2בעדרום דירה ברענד נייע קיטשען גרייט אריינצומופן ראטלידזש/לי געגנט רופט/טעקסט 347-228-2838
 1 - ë"½ôîîבעדרום דירה צו פארדינגען .רופט 347-775-1689 :ל.מ.
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א גרויסע  1בעדרום דירה מיט דיינונג רום גרייט אריינצומופן  718-384-7335 .ל.מ.
 - ë"½ôîîא  1בעדרום דירה צו פארדינגען  utilities incl.ביליגע פרייז ,שיקט אימעיל מיט אייערע פולע אינפא צו sz7182257@gmail.com
 - ë"½ôîîגעבליבן  1ברענד ניי  2בעדרום דירה אן א דיינונג רום Middletown/Union ,רופט 347-916-4610
 - ë"½ôîîעטליכע נייע חתן /כלה דירות פורנישד /נישט פורנישד צו פארדינגען  ,דיוויזשאן/דריגס rossstny@gmail.com
Furnished 1 bedroom apts for rent on Skillman cor. Park. no DR. 718-925-2999 - ë"½ôîî
Furnished walk-in 2 bedroom apt with dining room short term lease Hewes St bet. Marcy/Harrison. 347-581-9897 - ë"½ôîî
Fully furnished chosen kallah apt. on Rutledge/Bedford area avail. from April 15. 347-762-1256 - ë"½ôîî
 1 - ë"½ôîîדעסק אפיסעס צו פארדינגען ,בענקל דעסק אינטערנעט אינק .בעדפארד/פענן געגנט רופט 718-419-4199
 1500 - ë"½ôîîס.פ .ברענד נייע אפיס ספעיס עוועיל .קענט/פארק .אימיעל neiman11211@gmail.com
 - ë"½ôîîצו פארדינגען אפיס און ווערהויז ספעיס בערך  1000ס.פ .אין די נעווי יארד בילדינג '3 292 #טע שטאק347-743-5477 .
 - ë"½ôîîוואלק-אין בית מדרש צו פארדינגען פאר אינדערוואכן העריסאן/ראטלידזש געגנט 267-719-3907
Brand new high-end offices for rent prime location - ë"½ôîî
Lee Rodney area near banks. Call 347-263-2307
Myrtle/Marcy Beautiful 9x13 offices, Basement shaft window, Utilities & Internet incl., call/text 718-614-4477. 1/$500- 1/$600- 2/$1050 - ë"½ôîî
New luxurious office suites with beautiful conference room on premises for rent. Park/Kent . 646-820-1553 - ë"½ôîî
200 s.f. beautiful office high ceiling street level with amenities internet Incl. Park/Sanford. call/text 718-704-8383 - 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
Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099 - 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
 -ðêîîš−¼ñצו פארדינגען א  3בעדרום דירה  2ביה"כ ,אפלייענסעס אינק .רופט 347-930-8472
 -ðêîîš−¼ñצו פארדינגען א גרויסע לעכטיגע דירה ,שוין גרייט אריינצומופן מיט  5בעדרום'ס
 ½ 3ביה"כ .וואש רום ,ספרים שטוב ,פלעי רום ,ליווינג רום ,קיטשען ,דיינונג רום .סענטרעל A/C
גרויסע פארטש ,געפעינט ,געסקרעיפט .נאר ערענסט אינטערעסירטע רופט 347-628-8366
זוכט איר צו קויפן\פארקויפן דינגען\פארדינגען א דירה ווי אויך אין זשערסי סיטי וכדו' רופט די בראקער 917-539-9938
אוועק געפאקט די פסח געשיר ...ווילט איר זיין דעם זומער אין אייער אייגענע הויז 'נוסח' מאנסי? רופט אייער פריינט זושא פעדער בראקער/מאנסי 845-323-5566
Ridge Ave. - Magnificent town house being built now 3 floors approx. 1300 per floor. 845-213-0924 L.M. - −½òêô
FOR SALE Beautiful brand new condo, 5 BR + bsmnt. COLLINS AVE Many upgrades 845-377-5097 - −½òêô
¼ - ¬òêôþ−צו פארקויפן א לעגאלע גרויסע שול מיט א הויז  + 4700ס"פ אין געגנט 845-662-2884
Beautiful House avail. for rent for summer 4 Bedrooms 3 Baths 2400 S.F., Nice property, 12 min walk to shul. Call/Text 973-850-9607 - Chestnut Ridge
 - îîêþèò−ôîñëפריוואטע הויז פאר שבת און א גאנצע וואך )אויך עוועיל .פאר זומער(  -הייזער אין צו פארדינגען ,אלעס צוגעשטעלט347-668-9578 .
 - ¼−®êšêîîהערליכע דירה אין בלומינגבורג ,פורניטשור,אפלייענסעס ,לינען ,האנטוכער ,עוועיל פאר שבתים 646-481-7115
 - ½ñ−š½¬¼šצו דינגען/פארדינגען באנגעלאו'ס פאר גאנץ/האלב זומער/וואך/שבתים .רופט 718-504-5760
 call 718-415-7437- ½ñ−š½¬¼šלפידות Very big BRAND NEW SUMMER HOME for rent for the summer prime location next to
 1 - ¾ïð−þðêîîאון  2בעדרום באנג .צו פארדינגען .רופט 917-627-4042 :ל.מ.
 - ¾ïð−þðîêîîא ווינטערייזד פריוואטע ברענד ניי  4בעדרום הויז צו פארדינגען פאר שבתים347-661-6200 .
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

 - ïîòèí þîêא ½ שעה וואלק פון ציון הרשב"י ,פריוואטע הויז  16בעטן עוועיל .פאר ל"ג בעומר347-585-3187 .
 - ó−ñ¾îþ−הערליכע פריש געבויטע דירות אויף טעג  -וואכן )בית ישראל און גאולה געגנט( אלע באקוועמליכקייטןc5441122@gmail.com 011-972-58-760-3327 ,

Attention Business owners
!!זעלטענע געלעגענהייט
,Commercial & congregation only , חדשים12 ( פארPKWH) 7.4 לאקט אייער עלעקטער פאר
Energy Management 347-460-3246  רופטGas.. 0.48 Cents (National Grid now 0.60)

