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ïàîøòáìéæ á÷òé ìàøùé מו"ה
øòâéöðàã áàæ äùî הרב
( נ"י ב"פ )ב"ר הערשלìàèù øæòìà 'éòùé מו"ה
( שליט"א מאנסי )בהרב אייזיקíàèùøáìä éðéñ הרב
(÷ נ"י ב"פ )ב"ר שלמה צביðàøô øæòìà מו"ה
( שליט"א ב"פ )בהרב ברוךõéååøåä éáö éìúôð הרב
( נ"י וומס"ב )ב"ר אברהם שמואלïééèùãìàâ óñåé äùî מו"ה
( נ"י ק"י )ב"ר יחזקאלãìòôðééèù äùðî ÷çöé מו"ה
( נ"י וומס"ב )ב"ר בערלñééåå éáö øæòìà מו"ה
( שליט"א אנטווערפן )בהרב חיים דודøòôéåì øùà òùåé הרב
( נ"י לאנדאן )ב"ר ארי' לייבïäë øéàî ìàøùé מו"ה
 שליט"א וומס"בøòìãà äîìù íééç הרה"ג

(נ"י יוניאן סיטי )ב"ר אברהם שמואל

(שליט"א ק"י )ב"ר יואל

 חתן הגה"צ דומ"ץ סקולען שליט"א- בן הגה"צ אמרי נועם טאראנטא שליט"א

שליט"א מאנסי אדמו"ר מספינקא מאנסי

õéååøåä á÷òé äùî

הרב

ãåã
ìàéçé
 נ"יíäøáà
 נ"יéìúôð
 נ"יçñô àáé÷ò
 נ"יíåìù
 נ"יìàåé
 נ"יòùåé óñåé
 נ"יáééì éëãøî
 נ"יóñåé
 נ"יùéøòá øëùé á÷òé
 נ"יøëùé íìåùî
 נ"יàãåé ìàéúå÷é
נ"י

נ"י

øòáéåè óñåé á÷òé מו"ה
òèò÷òô íééç מו"ה
(' נ"י ב"פ )ב"ר יעקב יחזקיïàîôéå÷ ìùøòä מו"ה
( שליט"א פלעטבוש )בהרב משה דודìòöøàååðééèù ïîìæ הרב
(' נ"י מאנסי )ב"ר אליïàîñàøâ ïøäà מו"ה
( שליט"א ק"י )בהרב משה בערïàîôéå÷ 'éøà íééç óñåé הרב
( נ"י ק"י )ב"ר יודא לייבושìòâðò ãåã óñåé מו"ה
( נ"י ק"י )ב"ר אהרן נחוםñéåø÷ áééì äîìù מו"ה
( נ"י ק"י )ב"ר משהùèéååà÷øàî ìàåé מו"ה
(' שליט"א אנטווערפן )בהרב ישיãìòôðéøâ íäøáà ïåòîù הרב
( נ"י מאנטשעסטער )ב"ר יחזקאלøòâøòá äùî מו"ה
 שליט"א לאנדאןìòâéôù øéàî הרה"ג
(נ"י וומס"ב )ב"ר הערשל

(נ"י וומס"ב )ב"ר שלום

ïàãðàì ååàìèñéðàèñî ø"åîãà ö"äâä ïúç - à"èéìù ïéùàìà÷ ååàøèñéåà ö"äâä ïá

(שליט"א בני ברק )בן אדמו"ר מפיטסבורג

øòôééì áàæ øæòéìà íìåùî הרב

 íåéä úéøá 
8:00 úéøçù

ïàîééøô à"èéìù ïéáåø éëãøî øùà áøä ïúç é"ð òèò÷òô 'éìãâ 'éáåè íåìù íééç áøäá ïøäà éëãøî êåøá ä"åî

 èëàð êàåå 

é"ð ïøòèù ïéîéðá ÷çöé ä"åî ç"åî úéáá
 שינוי זמן9:20 úéøá ñðòãøàâ éì ì"èé÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

161 South 9

é"ð áåàì íééç óñåé ø"á

òùåäé ä"åî

 íéàðú úáéñî 
 שליט"אøôåñ ìùéô הרב
 שליט"א רב הצעיר דקארלסבורגäèàø äùî הגה"צ
 נ"יóñåé íééç
בן כ"ק גאב"ד בוענאס איירעס שליט"א חתן הגה"צ ר' יחזקאל גלאנץ שליט"א מברדיוב
בן כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א

ìçø úéá íìåàá

מתמידים רב הצעיר
845-666-4122-718-301-2788

אכטונג שמשים אין בעלי נגידים .אזוי ווי אלע יארן טוהן מיר דאס יאר אויך צושטעלן פאר כמעט
יעדע בית המדרש די פרישטאג אין טאג פונעם יארצייט פון די הייליגע ר' ישעי'לע קערעסטירער
זי"ע .בעטן מיר בכל לשון של בקשה .ביטע נישט ווארטן אויפן לעצטן מינוט ,ווייל ס'איז ממש
אומעגליך נאכדעם צופרידן צושטעלן על צד היותר טוב .ביטע מאכט אייער באשטעלונגען
שפעטסטענס היינט מאנטאג ווייל מיר זענען זיכער אז אייערע נדבנים ווילן איר זאלט באשטעלן
פון די בעסטע פלאץ מיט די בעסטע עסן פאר די בעסטע פרייזן.
רופט שוין ישראלי פון 'בראנטש' 347-383-5550

נסיעה קיין קאלאמיא  -קאמארנא -לאנצוהט )ראפשיץ ביומא דהילולא( י  -י"א אייר
נסיעה א' :אוקריינא ,דינסטאג-דאנערשטאג אח"ק נסיעה ב' :אוקריינא פולין ,דינסטאג-מוצ"ש אח"ק
פאר פרטים רופט נחלת צדיקים דקאלאמיי 718-757-1799

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

: • : • : • : • :  יארצייטן: • : • : • : • :
í"½þ³ - ëîò×¼¾¬ô ñ"®ï ðòêëò¼òêï ï¼îë þ”ë í¾ô ñêõþ −ëþ
ì"½þ³ - ê−−ôêñêš ,ðêþè−òþê¬ ð"ëê ñ"®ï ó−ôîê³ ó−þõê þ”ë ëš¼− −ëþ
ð"¼þ³ - ëš¼− þêë ½"ìô - êò−ñîð ±"ôîð ñ"®ï þêíï−îþš −îñí þï¼−ñê −ë® þ”ë ëš¼− ó−−ì −ëþ
¬"¼þ³ - ñêþêòô ñ"®ï êþ−õ¾-öêôò−−þ óîñ¾ þ”ë ¾−þ¼ë ëîð −ëþ
ë"õþ³ - −þë¼í ëñ ½”ìô - ñ"®ï þ¼èò−ï¼ñ¾ ñê−ì− þ”ë ¹½î− êë−š¼ −ëþ
î"õþ³ - ñ¼îîêš ð"ëê ñ"®ï ïêþš ñîê¾ šì®− −ëþ
è"®þ³ - óíþëê ³−ë ½"ìô - ó−òîñ½ô ñ"®ï èþ¼ëò−−îî ñêîô¾ þ”ë óíþëê −ëþ
-------ë"−¾³ - ö−®¼þë¼ð ð"ëêþ ñ"®ï èþ¼ëò¼ïêþ (¹½î− ð−) êõïî− ¹½î− þ”ë ¹ñêîî ëêï −ëþ
î"½¾³ - ó−þîê−ëí ½þ¬òîš ½"ìô - ëš¼− þêë ô"þ ñ"®ï êþ−õ¾ ’−þê þ”ë ñêîô¾ í¾ô −ëþ

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

î"¾ - ëþ −ë −"þíô ³"î¾ ½"ìô - ³õ®ô ñ"®ï ëþ−ë í¾ô þ”ë ëš¼− îò−ëþ
ï"ñ¾ - ó−þ¼¾ êîëô ½”ìô - êòðêþîí ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê-êþ−õ¾ öî¾ô¾ þ”ë ¼¬ò ö³ò −ëþ
½"³ - ¹½î− ðî½− ½"ìô - þ¾−í ëš ñ¾ îëþ - êòëîð ,š½ò−ô ð"ëê ñ"®ï −š½ê− ñðî− íðîí− þ”ë ¹½î− −ëþ
î"×³ - ó−ñ¾îþ−ë ó−ïò×¾êí ³ð¼ñ ëþ ñ"®ï êþ−õ¾ −ñë¼¬ ðîð öëîêþ þ”ë ¼¬ò ö³ò −ëþ
ì"¼³ - −ë® ó×ì ³"î¾ ½”ìô - ëîëñ ,óðþ¬½ôê ,î"íê ð”ëê ñ"®ï −ïò×¾ê ëš¼− þ”ë ¾þ−í −ë® −ëþ
ì"ñš³ - ñêîô¾ −þëð ½"ìô - èþîë¾ñš−ò ð”ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí ¾þ−í −ë® þ”ë êšñ¼ô¾ ñêîô¾ −ëþ
ì"ôš³ - ±þêí −þõ/±¼ −þõ ½"ìô - š½ë¼¬−îîô ñ"®ï í¾ô þ”ë ñðò¼ô óìòô −ëþ
è"õš³ - ¬ê¬¾−−þõ ð"ëê ñ"®ï óîñë ¾þ−í þ”ë šì®− óíþëê −ëþ
ð"ñþ³ - ±þêí ³¾îðš ½"ìô - ñ"®ï öêô¬þêîî ó−−ì þ”ë [þ¼®−òïêš] í¾ô −ëþ
ê"ôþ³ - ñ−îî¼¬ ð"ëê ñ"®ï ±¬þêîî¾ ó−−ì ëš¼− −ëþ
è"½þ³ - ¹½î− ³þîõ ½"ìô - ó−òêñ½ ð"ëê ñ"®ï þ¼õîñ¾ ¾þ−í −ë® þ”ë ¹½î− −ëþ

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

ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã

-

ñãééôéñàì÷

האנדעלט זיך איין א כתב יד פונעם פועל ישועות הרה"ק ר' ישעי'לע
011-972-52-762-7259  רופט, סגולה לשמירה והצלחה,קרעסטירער זצ"ל
347-452-9614 מתבקש חברותא לחזרה יו"ד ח"ב לפנ"צ בתשלים יפה ע"י הכולל להתקשר
.מ. ל347-394-7934 . אחה"צ7  עד5:30 מתבקש חברותה לחזור או ללמוד מקצועות בשו"ע בשעות
347-461-4762 אינגערמאן מיט עקספיריענס געווארן עוועיליבל צו לערנען מיט א בחור אין די נאכט שעות
929-275-4722  רופט.באנאכט/בחור איבערן טאג/א אינגערמאן איז גרייט צו לערנען מיט אייער אינגעל

( מס' שבועות )דף וחצי לשבוע,כולל חבורת גפ"ת בעיון ובהיקף

347-554-0115 - תשלומין נוסף לבחינות
347-304-0853 . לשבוע$80  מקבלים עוד מספר מצומצם אברכים חשובים במסגרת כולל ערב בתשלום- ניי וומס"ב
.מ. ל609-836-1334 כולל ערב למציונים בתשלום יפה
347-860-3493 הרה"צ המקובל רבי יונה לעבל שליט"א יקבל קהל בוומס"ב ע"י הזמנה מראש
. לאזט קלארע מעס347-377-0091  ערנסטע אינטערעסירטע רופט, גוט באצאלט,שמש געזוכט פאר א גוט גייענדע שול אין ניי וומס"ב געגנט
Call Now KosherWaze 718.596.WAZE (9293) : רופט.packages from $1099 & up ״ג׳ אייר קערעסטיר״

. מיר גיסן בליי! וואונדערליכע תוצאות. אין בית שמש קרית הרמ"א.שפרעכט זיך אפ עין הרע
845.570.2905  פריעדמאן. רופט מ. בהסכמת דומ"ץ העדה החרדית. יאר ערפארונג20 אריבער
M&H COM -160 Lee Ave. bsm -  ביליגסטע פרייזן- סעלפאונס קערעסטיר
845-587-7585 ( ½ חדשים ביזן זומער פאר באצאלט )לכתחילה א שטוב מיט נאך א בחור2 שלאפן פאר די/געזכט א פלאץ פאר א ישיבה קטנה בחור פאר נאכטמאל

929-250-2582 ," אויווען פאר זייער גוטע פרייזן30 ,דרייער/ סטעקעבעל וואשער,צו פארקויפן צוליב מופן א כמעט נייע פרידזש
thecallpro.com - 888-604-2610 | !Call Pro  וויאזוי לאדענט ער זיינע חברים\ידידים\באקאנטע? דורך."אווענט-ר' נחום פאררופט א "טיי
718-875-1113 : קלאס "אין וומס"ב רופטCPR & FIRST AID  עס וועט אי"ה זיין א- ''היינט

917-224-4639  רופט.ענגליש קלאסן פאר א"י פארגעלערנט דורך הרב האניג
551-333-1380 : רופט. יאר3  פארlocked  געלט,$25.000  מינימום, ריטערן אויף געלט18% איינמאליגע געלעגנהייט אינוועסט אין ריעל עסטעיט פארדינט
Talk Kosher 718-831-2324  ביי50% off  סעלפאונסVerizon אלע כשר'ע
debtrelief12345@gmail.com  אדער אימעיל718-213-6645 : רופט.מיר וועלן אפווישן אייער חובות אדער סעטלען סענטס אויפן דאלער
718-852-1111 'Judaica  רופט שוין 'סגולה.איז אייער ספר תורה מענטעלע צוריסן אדער ווילט איר זיך איינהאנדלן א נייע גאר שיינע
718-757-0056 : רופט- $1,000 ? איר קענט פארדינעןcollection letter האט איר באקומען א
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 filling,
stress free! $45/hr ~ 6 hr weekly minimum. Contact: 917 968 4646 ~ isaac@surpluscpa.com

917-474-0014 .'טע העלפט דארף קומען צו פארן2  אויך אן אסיסטענט מלמד פאר, קינדערגארטן פאר גאנץ זומער+  זוכט א נורסערי מלמדAlpine Acres
917-720-7927 (. זייער שיין באצאלט )מעגליך צוצושטעלן טראנס.ב אן א באנג-היימישע קאלאני אין וואודבורן זוכט א מלמד פאר כיתה א
718-438-9434  פעקסט. שיין באצאלט. מאנטיסעלאו זוכט מלמדים פאר כיתות ב' ביז ו' אן באנגעלאו- מחנה אוהל ברוך קראסנא
917-960-7163 א ת"ת אין וומס"ב זוכט א' כיתה ח' מלמד פאר שנת הלימודם תשע"ט רופט
917-720-7927 (. זייער שיין באצאלט )מעגליך צוצושטעלן טראנס. אן באנג,ג-ב- אויך מלמדים פאר כיתות א,קינדערגארטן-היימישע קאלאני אין פאלסבורג זוכט א מלמד פאר נורסערי
347-938-9526 . דארף קומען צו פארן.קינדערגאטן מלמד פארן זומער/ געזוכט א נורסערי- לאק שעלדריק
A healthcare company in Monsey is looking for an IT Project Manager to lead their transition and training to
new healthcare software. Candidate must have IT experience, background in working with software developers,
ability to lead a team, and should be a quick learner . Email your resume to availableposition12@gmail.com
NJ licensed experienced plumber - servicing Jersey City / Newark area. 347-921-3557
Looking for a responsible FT driver to do delivers in the Williamsburg area. Sun-Thursday. Very good pay for the right candidate. 929-269-6799
BP Looking for a Expr. Inside Salesperson for a Apt. House Supplies company, Good Potential. Spanish/English a must, email 1aptsupply@gmail.com
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

Attention Jersey City Property Owners, spare yourself the hassle & headache
of managing your property. Call "Property Management" today @ 201-588-3594
or email wholepropertymanagement@gmail.com

347-558-8238 , אלע סארט קאנסטראקשן גוטע פרייזן, עלעקטריק, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, שעלווינג, צו לייגן טיילס.הענדימאן עוועיל
The BerkCo Group - General contractor fully Licensed & Insured. 917-652-9896
DESIGN CONSTRUCTION - High end work... low end cost... we remodel complete apt. 347-220-5929
All your CONSTRUCTION needs 718-635-2902
718-783-1000 .ג.ד. א,sewer mains - וואנעס- סינקס-  מיר שטאפען אויף טוילעטס- Tri State Sewer

347-693-8882  רופט, צו פארדינגען א דירה אין בעדפארד גארדענס פאר חתן כלה- ë"½ôîî
.מ. ל516-725-5051 , פאר קורצע און לאנגע טערמינען,מורטל/ בעדרום פורנישד דירות בעדפארד1  צו פארדינגען א שיינע איבערגעפיקסטע- ë"½ôîî
347-314-6557 טעקס/ רופט.מורטל( גרויסע קיטשען און בעדרום/ )פארקWalworth  צו פארדינגען א פורנישד בעיסמענט דירה אויף- ë"½ôîî
845-293-2588 . גוטע פרייז, חדשים8 - 6  דירה אין עלעוויעטאר בילדינג עוועיליבל פאר בערך. בעד1  גרויסע לעכטיגע ברענד נייע- ë"½ôîî
Empiregroup20@gmail.com : בעדרום דירה צו פארדינגען אימעילט אייער אינפא צו4  א הערליכע- ë"½ôîî
718-384-1962  דיוויזשאן געגנט רופט, בעק יארד, מיט דיינונג רום, בעדרום דירה1  צו פארדינגען- ë"½ôîî
917-703-1066 ,קיעפ/ דיוויזשאן,8 . נישט סעק, לאנגע ליעסheat incl.  בעדרום דירה מיט דיינונג רום3  צו פארדינגען א- ë"½ôîî
.מ. ל718-675-6617  בעדרום דירה אן א דיינונג רום מיט אפלייענסעס פאר חתן כלה מעסיג רענט רופט2  צו פארדינגען א איבערגעפיקסטע- ë"½ôîî
917-578-9514 : רופט. Toys4U  שטאק ארויף געאייגנט פאר חתן כלה אקעגן1 , בעדרום פורנישד דירה1  צו פארדינגען א- ë"½ôîî
718-619-1034 : רופט. גוטע פרייז. בעדרום דירה מיט פארטש2  צו פארדינגען א- ë"½ôîî
.מ. ל347-304-1687  רופט, בעדרום דירה אין ניי וומס"ב1  צו פארדינגען א נייע- ë"½ôîî
347-687-9487  געגנט גוטע פרייז רופטTaylor/Wythe Pl.  בעדרום דירה3  צו פארדינגען הערליכע איבערגעבויטע- ë"½ôîî
Looking for a 3-4 bedroom for the weekend of Jun 21 - 24 in the area of Marcy/Bedford/Keep/Rutledge 732-592-2550 - ë"½ôîî
Furnished walk-in 2 bedroom apt with dining room short term lease Hewes St bet. Marcy/Harrison. 347-581-9897 - ë"½ôîî
Furnished 1 bedroom apts for rent on Skillman cor. Park. no DR. 718-925-2999 - ë"½ôîî
Fully furnished 1 bedroom chosen kallah apartment on Rutledge Bedford area available to move in. 347-762-1256 - ë"½ôîî
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
718-599-5569 פארק געגנט רופט/ צו פארדינגען א קליינע אפיס ספענסער- ë"½ôîî
845-238-9788  רופט3 #  אפיס בילדינג אין די נעווי יארד.פ. ס1250  ווערהויז ספעיס בערך+  טישען8  צו פארדינגען- ë"½ôîî
718-858-6948  רופט,פלאשינג/ בעדפארד, א אפיס צו פארדינגען- ë"½ôîî
917-300-9897 : רופט.' א ביהמ"ד צו פארדינגען פאר אינדערוואכן פאר א אפיס וכדו- ë"½ôîî
Beautiful 2 room office & big 1 Room, Kent/Park 1 flight up, windows, Util. Inc. 718 593-7171 - ë"½ôîî
1600 s.f. office space in new building, month to month lease. 917-453-6017 - ë"½ôîî
Large renovated basement office space for rent – high ceiling utilities incl. Myrtle/Kent area. 718-676-0100 - ë"½ôîî
Myrtle/Marcy Beautiful 9x13 offices, Basement shaft window, Utilities & Internet incl., call/text 718-614-4477. 1/$500- 1/$600- 2/$1050 - ë"½ôîî
Office space for rent. Basement 800 sf with 9' ceiling and windows. Great location. 718-522-5512 - 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
347-930-8472  רופט. אפלייענסעס אינק, ביה"כ2  בעדרום דירה3  צו פארדינגען א-ðêîîš−¼ñ
2500 s.f. warehouse space + 400 s.f. parking in FOR RENT 2 blocks from shul. email: aneiman11211@gmail.com - −¬−½ −½þ¼¾ï
Trenton NJ - For sale 5 unit brick house, over 15% CAP. Call: 347-486-4347

845-323-5566 מאנסי/ ווילט איר זיין דעם זומער אין אייער אייגענע הויז 'נוסח' מאנסי? רופט אייער פריינט זושא פעדער בראקער...אוועק געפאקט די פסח געשיר
347-893-2329 .אין קלאזעט- וואלק, פסח קאך, פיס דאך9 , ס"פ2100  פוןduplex  רומיגע דירה7  צו פארדינגען א- −½òêô
For sale gorgeous 5 bedroom flat, ready to move in. 845-352-0776 - −½òêô
For sale condo new construction 5 bedrooms 2.5 bath + bsmt ready for June top builder excellent location. 845-548-9486 - −½òêô
For Sale: Beautiful condo, great location. 4 Bed, 2.5 bath, Kitchen, Dining/living, play room. 718-839-3857 - −½òêô
845-274-2379  גוטע געגנט, הערליכע גראונדס, פעמעלי רום+ , קאר גאראדזש2 , ביה"כ2.5 , בעדרומס4 , פריוואטע הויז צו פארדינגען- ¾ïð−þ ¬êò½¼¾¬
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 - ¾ïð−þ ¬êò½¼¾¬
Beautiful home for sale near shuls, near stores. Call Shulamit Kind 845-538-6468 - ¾ïð−þ ¬êò½¼¾¬
845-492-4908 : רופט,גאנץ זומער/שבועות/ בעדרום דירה אין צענטער פון שטאט פאר שבתים ביזן זומער3  צו פארדינגען א- −"š
347-460-5525 . געזוכט צו טוישן א דירה אין בלומינגבורג פאר א דירה אין וומס"ב אויף שבועות- ³î¼îë¾/èþîëò−ôîñë/ë"½ôîî
845-537-0116  כ"ץ. י. "עקזיט" בראוקער י, איינס מיט מלכות'דיגע ווילא, באלעבאטישע רעזידענשאל לאטס4  רייכע אויסוואל פון- ,½ñ−ô ðò¼ñ−−í/−"š
347-668-9578 . אלעס צוגעשטעלט, הייזער צו פארדינגען- ( פאר זומער. פריוואטע הויז פאר שבת און א גאנצע וואך )אויך עוועיל- îîêþèò−ôîñë
For sale - Private house on 2.4 acres. brand new interior. Divided into 2 apartments with unfinished bsmt apt. call/txt 347-699-4709 - èþîëèò−ôîñë
929-276-5995 : רופט. א דירה אין די נייע דעוועלאפמענט צו פארדינגען פאר די זומער וואכן- èþîëèò−ôîñë
718-504-5760 :שבתים? רופט/וואך/האלב זומער/ זוכט איר צו פארדינגען אייער באנגעלאו פאר גאנץ זומער- ½ñ−š½¬¼š
.מ. ל917-627-4042 : רופט. צו פארדינגען. בעדרום באנג2  און1 - ¾ïð−þðîêîî
646-330-0455/845-693-1305 : רופט.OK 8 . סעק, ½ טוילעט1 , בעדרום פורנישד הויז צו פארדינגען פאר די יאר אדער זומער3  נייע איבערגעבויטע-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

? מיר וועלן בעז"הproduct  איבער סיי וועלעכע נייעidea האט איר סיי וועלעכע
.עס ארויסברענגן מכוח אל הפועל שנעלער און גרינגער ווי קיינמאל בעפאר
We do CAD, 3D printing, electronics engineering, mechanical engineering,
software and apps. We create all kinds of prototypes locally in New York!
Contact us at info@thesmartecgroup.com or call 347-328-4059

