
   åøòèòå     èê¬òêô öè¼þ ∞70-∞83         èê¬½ò−ð è−òîï ∞69-∞85          μêîî¬−ô è−òîï ∞64-∞82  

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 

   ëåãéùéí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

  )הרב יונהב( וומס"ב שליט"א ìéô äùðîàó הרב נ"י ïîçð íééç )הרב שמואלב( וומס"בשליט"א  úå÷ééíéåáìèééè ìà הרב
  )שילטאנב"ר ( וומס"בנ"י  øòáìéæ ÷éæééà ÷çöéמו"ה  נ"י áééì ïîìæ )מתתי'ב"ר ( וומס"בנ"י  øòâøòáðéøâ äîìù ãåãמו"ה 
  )אפרים שלמהב"ר ( ב"פנ"י  øòâøòáöøòåå ìãðòîמו"ה  נ"י äîìù  ב"פנ"י  øòìñòè ìãðòîמו"ה 
  )ברוך זאבב"ר ( וומס"בשו"ב שליט"א  ñàøâ éáö  הרב נ"י àãåé äîìù )ברוךב"ר ( מאנסישליט"א  íéåáìèééè íåìù הרב

  )מנחם מענדלב"ר ( ק"ינ"י  ñøòéàî éëãøî äùîמו"ה  נ"י ãåã )שמואל אבאב"ר ( מאנסינ"י  ãòéøô ïåéöðáמו"ה 
  )אברהם צביב"ר ( מאנסינ"י  éìâ 'éøà ïéîéðá÷מו"ה  נ"י äîìù )מענדלב"ר ( מאנסינ"י  øàâðåà ïøäàמו"ה 
  )אבא חייאב"ר ( מאנסינ"י  øòáéåè ïîì÷ ïåòîùמו"ה  נ"י ìàìöá íééç )סענדר ראובןב"ר ( מאנסינ"י  ïàæøéá øùàמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ìàåé íéøôà ø"á ìéöòâ÷éðôåæ é"ð  ä"åî ç"åî úéááãìàáñâàì÷ ùøòä íééç  é"ð170 Wilson 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåøòîééì÷ ì"èé÷ 

 ä"åî ïøäà ø"ááééì ãåã ùèéååà÷ôòì é"ð   ä"åî ç"åî úéááãìòôðéøâ óìàåå òùåé  é"ð47½ Lynch

 ä"åî øæòéìà ÷çöé ø"áìà÷æçé óñåé øòééøá é"ð ïúçä"åîøòðéá ìãðòîé"ðúéáá ,î"à 123 South 8 #2D (cor Bedford)  
çîì î"éøáäå ã"îäéáá åúø åðéáø úéá500 ãøàôãòá  úéøçù8:00 

    íéàðú úáéñî      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )דוד שלמהב"ר ( וומס"בנ"י  øòæééåå ïåòîùמו"ה  נ"י ìàåîù )ישראלב"ר ( וומס"בנ"י  øòìñ÷éô ïøäàמו"ה 
  íìåàáìàæ ùåãé÷ àôàô

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )אהרןב"ר ( נ"י éìàî áåã á÷òé÷ מו"ה נ"י ìãåé )נפתליב"ר (נ"י é ÷éìâ á÷òמו"ה 
  íìåàáìàéøòôîéà

 11:00עד  1:30מ Wallabout 189שליט"א ע"פ אחיו ר' יושע עקשטיין ע"ה מחר יום ג' בביתו  אבד"ק בוענאס איירעסאצל הגה"צ  ניחום אבלים

#13-201 

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  

ìþš èê¬òêô 
öî−½ í"×   ’½ô 19 .Jun  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:12
íôìí ±ò 5:24

¾"þš öôï ¹î½8:34
ê"þè9:10
íñõ³ öôï ¹î½10:02
ê"þè10:26

³î®ì12:57
íñîðè íìòô1:42
íò¬š íìòô 6:04

−š¾í¼8:30
³"þ9:43



 יק נר לע"נ.להיות שלא הניח זש"ק נא ללמוד משניות ולהד -  מח"ס שערי הלכה ועוד מיסקיב"ר שמואל יעקב ז"ל  צבי יוסףשל הרה"ח  היארצייטחל  היום

 #1 #1 #3 718-298-4641שליט"א  יודא לייב פליישמאןם של הרה"ג ר' יכולים לשמוע השיעורי קול אוצר יהודא

 אפגעמוטשעטקייטאויב פילט איר די טעג שוועריקייטן מיטן ארויסגיין, מידקייט,  -ונשמרתם מאד לנפשותיכם 
 (ספעציעל אויב האט איר סיי וויי א חולשה)נישט פאר אייך,  ן טויגאאדער פארשידענע ווייטאג, קען זיין אז די עיר קאנדיש



  ~ :נמצא אצלינו למכירה~ 
מכתב מהגאון הקדוש הרב   •  זצוק"ל חתן בעל דברי חיים מצאנז אונגר משהמכתב מהרה"ק ר' 

בעל  אשר ישעיהו מרימנוב 'מכתב מהרה"ק ר  •  ידוע בכינוי הסבא קדישא שלמה אליעזר אלפנדרי
כתב יד מהגאון הגדול   •  זצ"ל אבד"ק פישטיאן יוסף משה אונגרמכתב מהגאון ר'   •  מעדני מלך
כתב יד מהגאון   •  מקאלשיץ זצוק"ל חנה הלברשטאםמכתב מהרה"ק רבי   •  זצוק"ל הכתב סופר

  זצ"ל בעל מטה נפתלי נפתלי סופר 'כתב יד מהגאון ר  •  זצוק"ל בעל אהל דוד דוד דייטשהגדול ר' 
  ועוד ועוד.  •  ספרי חסידות דפוס ראשון  •  זצוק"ל שבט סופרמכתב מהגאון הגדול בעל   •

  ם ורבנים זצוק"ל"ייזן פאר אייער אלטע ספרים אין כתבי יד מאדמורימיר צאלן די בעסטע פר
 718-407-2485 רופט:



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 öëþöî¼ô¾  öë ñê−ñôè ³î×ñô −èîþí íþ¾¼ô ñ"®ï öšïí - í"¼³³ ê"è  
 −ëþêò−òì  ³î×ñô −èîþí íþ¾¼ô ñ"®ï ó−òí×í öè½ -    í"¼³³ ê"è  
 −ëþñê¼ô¾−  öë¼¾−ñê  íþ¾¼ô ñ"®ï ñîðè öí× ³î×ñô −èîþí - í"¼³³ ê"è  
 −ëþñðò¼ô ë” þö−ô−òë  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï (³îšîô¼ íñèô ½"ìô ö³ì) - ê"®¾  
 −ëþí¾ô ë” þþ−êô  ¾¬−ë−è ð"ëê ñ"®ï êòí× öí×í -  í¾ô μþð ½"ìô - ¬"¼³  
 −ëþñêîô¾ ë” þêò×¾ óîñ¾  êòëîð ð"ëê ñ"®ï - ¬"õ³  
 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þ ó−−ìîëñ ð"ëê ñ"®ï ¬þîõêõêþ öí×í ë - ¬"−š³  
 −ëþñêîô¾ ë” þšñêõ ¼¾îí− ëš¼−  ðêþëô ñ"®ï (¼¾îí− −òõ) - ê"×š³   
 −ëþë−−ñ íðîí− ë” þè−ñ¼ï  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï - í"ñš³  
 −ëþ¾þ−í −ñ³õò ë” þö−ô−òë  ö−ñþ¼ëô ñ"®ï ¾ñþ−ô - ò"š³  
 −ëþñêîô¾  þ"ë íêþ¬½êó−−ì  ñ"®ï -  ¹−þì ñêîô¾ ’þ ó¾ë ¼ðîòí -  ê"¾þíôí ð×ò - ò"š³  
 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þþ¾ê  š½ò−ô ð"ëê ñ"®ï èþ¼ë®ò−è -  ’−þê ³èê¾ ½"ìô - í"½š³ (ïîô³ í"× ê"−î)  
 −ëþöð ë” þšì®− )  ñ−îîðêþô ñ"®ï ë−−ñþ¼èò−ê (šì®− þîê -  ëî¾¬êñï ñ×−ô ’þ ð×ò -  ñêþ¾− ëíîê ö³ì - ê"þ³  
 −ëþíôñ¾ óíþëê ë” þñêîô¾ ) ñ"®ï ðñ¼õòêòêï (ö−èþ¼− -  ó−−ì ¹½î− −ëþ −ëê - ñ³ ½"³ì ð−ô - è"−þ³  
 −ëþëš¼− ë” þ¹½î−  êþ¬−−òë ô"þ ñ"®ï þ¼ð¼õòêõ -  μêþë ñîê¾ ’þ ñ¾ îëþ - î"ñþ³  
 −ëþëîð ¾−þ¼ë ë”þ óíþëê ) êñê−ëô ñ"®ï êðòêñ (óíþëêð ê³î×ï -  ëš¼−ñ î−þëð ð−èô ½"ìô -  î"ñþ³  

 −ëþ ëîð ëêï êòþê¬ë ô"ô ñ"®ï ñšò¼¾ -  ½"³ì ð−ôñ³ -  šð® ð−èô ½"ìô - ì"ñþ³  
 −ëþó−−ì ë”þ ñ¾−õ ó−þõê −×ðþô ëê ñ"®ï þõî½” èò−þô¼− ,¬½¼õ ð - ìô” ó−−ì −þ¼¾ ½ - î"ôþ³  
 −ëþîí−ñê ë”þ óíþëê êõïî− ] ¬−îš½−îîô ñ"®ï öêôþí¼ñ [êñîîêš½òêšô ¹þ¾í - ìô” îí−ñê þîïê ½ - ï"ôþ³  
 −ëþ−³ë¾  þ"ëðîð šì®−  −î¾êíêë ð"ëê ñ"®ï ñ"è½ -  ð"−ë¾þí ³"î¾ ½"ìô- è"½þ³  
 −ëþò½×ñêþðò½ þð ë” þëš¼−  −îñ½êîî ð"ëê ñ"®ï ¾¼ë−î¬ - ê"¼þ³  
 −ëþ−×ðþô ó−−ì ë” þ’−ñðè  êþþêõ ,îîê¾−ð¼ô ð"ëê ñ"®ï þ¼ñðê -  ó−−ì −×þð ½"ìô - ì"¼þ³  
 −ëþëš¼− ë” þ −×ðþôè−òêí  ½−š½−ê ±"ôîð ñ"®ï - ®"þ³  
 −ëþñ−¾òê þ¾ê ë” þñ−õêš ëš¼− ) ê−−ôêñêš ±"ôîð ñ"®ï ö−−¬¾ò¼¬×−ñ (öêñ¬¼ë - þ³ï"®  

 --------  
 −ëþñ−¾òê þ¾ê ë” þš−ñêõ ¼¾îí− êï¼ô ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí - ð¾¼îî−š - ð"¾³  
 −ëþ−ë® óìòô ë” þñêþ¾− ¹½î− ¾êôêîî ð"ëê ñ"®ï ¾¬−−ð - êñêš−ô - ð"¾³  
 −ëþ½ìòõ  èþîëò¼ï−îñšô ñ"®ï þ¼ò−−¬¾ öí×í - ð"¾³  
 −ëþó−þõê ó−−ì ë” þóíþëê  ê−ñêòþê¬ ð"ëê ñ"®ï −¬−ñêë - ½"ìô  ó−þõê −ðîôì - ð"¾³  
 −ëþ−ë® í¾ô ë” þóîìò óìòô êòñê¬ô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ - ¼−õñ¼ðêñ−õ - ë"ñ¾³  
 −ëþöëîêþ ë” þ−³ë¾  ñ"®ï ö−−õ -  ó−³õ¾ôí ö−ë ½"ìô - è"ò¾³  
 −ëþöî¼ô¾ μîþë ë” þí¾ô ¹½î−  ö−ë¼¾¬ −"þ ñ"®ï öíê½þîê−ò¾ -  öî¼ô¾ ³×þë ½"ìô - ê"½¾³  

 öèþêô èê¬½ò−ð- öî−½ î"×  
−ëþ êò³í ö³òî−  öëñê−ïî¼  ñ"®ï - ì"×¾³ ê"è  
 −ëþ êò³í−½î−  öëêô½−š  ñ"®ï - õ"³³ ê"è  

 −ëþöþíê šì®−  êšêþšô ñ"®ï [ð−½ì] - ì"®¾  
 −ëþí¾ô šì®−  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï - ®"³ 

 −ëþ−×ðþô  ö−ñþ¼ë ð"ëêþ ñ"®ï ¾¼šñê¬ - è"š³  
 −ëþóíþëê ë” þþ−êô  ðêþè−þê¾ ð"ëê ñ"®ï š"ï - ×"š³  
 −ëþó−−ì ë” þñ×−ô ï èþîë½¼þõ ±"ôîð ñ"® - í"ñš³  
 −ëþì½õ ë” þðîð  êšêþšô ñ"®ï -  ¬"òš³  
 −ëþñêîô¾ óíþëê ë” þ öëîêþ ö¼ôþîê ,½¼šþî¬êë ð"ëê ñ"®ï ±¬−òêšêþ -  ½"³ì ð−ôñ³ - î"®š³  
 −ëþöêôõ−ñ  èò−þô¼− ð"ëê ñ"®ï þ¼èþê¾ -  ½"³ì ð−ôñ³ - ï"®š³  
 −ëþóíþëê ¼¾î− ñ−¾¼í ë” þñê−ì− þ−êô ó−−ì  ñ"®ï êþ−õ¾ ê®−òñ¼èêôô -  í"ñþ³  
 −ëþ−ë® í¾ô ë” þ íôñ¾−ñ¼í ð"ëê ñ"®ï öþ¼¬¾ - êëê¾¬ - ì"ôþ³  
 −ëþöî¼ô¾ ë” þ ó−−ì ó−ñ¾îþ−ë ó−ðþõ½í ð"ëêþ ñ"®ï −š−þ¾ê - ®"þ³  
 −ëþíôñ¾ −ñ¼í ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëðñêè - êëê¬¾ - ï"®þ³  

 --------  
 −ëþöþíê ë” þëêï ¹½î−  êñê−ë ð"ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí - õ/±þê ðèô ½"ìô íêò −þ - ë"¾³  
 −ëþëêï −×ðþô ë” þ¾îë−−ñ ’−þê  ïòê® ð"ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí (ëîë−þè) - ë"¾³  
 −ëþ−×ðþô ë” þöôìò  ïêíòê−ëêõ ð"ëê ñ"®ï êòí× -  íôìí ³×þë ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþöþíê ë” þó−−ì ñêîô¾  ï−ñ¼¾ï ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí - ð"¾³  
 −ëþ−×ðþô ë” þêë−š¼ "ëê ñ"®ï þ¼½½êþ¬¾ öí×íèêîî ð - ¼−ñ¼¾ - ð"¾³  
 −ëþó−−ì ë” þñêþ¾− í¾ô  ¬¾¼þ−ôèêþðë ëþ ñ"®ï öêôðñ¼õ - ð"¾³  
 −ëþíðîí− óíþëê ë” þ−ñ³õò  í¬êšë ô"þ ñ"®ï ±¬þêîî¾ öí×í - ð"¾³  
 −ëþë−−ñ íðîí− í¾ô ë” þöôñï íôñ¾ ) èê¾êôþê¾ ð"ëê ñ"®ï μ−−þò¼þí¼ (ê−îñô−¾ - ð"¾³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë” þþï¼−ñê óíþëê  öîþ¬−® èþ¼ëò¼½−−îîñíî¬¾ ð"ëê ñ"®ï - ð"¾³  
 −ëþë−−ñ íðîí− í¾ô ë” þ−ë® ó−−ì ¼−ñ¼í ð"ëê ñ"®ï μ−−þò¼þí¼ - ¼ðêô - ð"¾³  
 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þšì®−  ê¬½êõ ,èþîë¬þêîî ð"ëê ñ"®ï ±−òï¼þë - ð"¾³  
 −ëþñë−−õ ëš¼− ’−šïì ë” þí¾ô  èê¾ñêõ−ê ð"ëê ñ"®ï ½−−îî - ð"¾³  
 −ëþ−ñ³õò ë” þóíþëê ñêþ¾− þ¬ñê  ö−ñ¼ð¼ ð"ëê ñ"®ï êðòêñ - ð"¾³  
 −ëþ¼¾îí− ë” þ¹½î−  ê¬òêñêè ð"ëê ñ"®ï ó−îë½šîë -  ¼¾îí− −òõ þîê ½"ìô - ð"¾³  

 −ëþ îòëî¹½î− ñê−ì− ë” þ¼¾îí−  ê¬òêñêè ±"ôîð ñ"®ï ó−îë½šîë - ð"¾³  
 −ëþöôñï þîê−ò¾  ¹þêð½òîêë ô"þ ñ"®ï ±−îîþîí −îñí -  ê¬òêñêè ð"ëê ö³ì -  ð"¾³  
 −ëþ¾ô¹½î− í  öê−õ−ñ ð"ëê ñ"®ï èþîëïò−è -  ê¬òêñêè ð"ëê ö³ì - ð"¾³  
 −ëþëîð ¹½î− ë” þñ−¾òê þ¾ê  ¾ê−ðòê−ð ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí - ð"¾³  
 −ëþöî−®òë ë” þëš¼−  ëêþ ð"ëê ñ"®ï ½þ¼ð−−ò½ - ð"¾³  
 −ëþóíþëê ë” þíðîí− šì®−  ñï−−í−−ò ±"ôîð ñ"®ï öþ¼¬¾ -  ¾ê −®−ñô ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþî−þ−êô ¹½ ë” þ−×ðþô  ñï−−í−−ò ð"ëê ñ"®ï öêôþ¼è−¬ - ð"¾³  
 −ëþë−−ñ íðîí− þ−êô ë” þ−ë® šì®−  öêþî¾ ð"ëê ñ"®ï −−þõ -  þî¾−ô ¬ë¾ ½"ìô - ð"¾³  

 −ëþ îòëî’−¼¾− ë” þë−−ñ íðîí− þ−êô  öêþî¾ ±"ôîð ñ"®ï ê−−þõ -  −ëþ ð"¾³
š−ï−−ê šì®− ë” þ¾−ñš¼− ëš¼−  êšêþšô ñ"®ï -  è"−³  

 −ëþ−³ë¾ í¾ô  −š−òêñê½ô ñ"®ï -  ðîð ³−ë ½"ìô ö³îì - ¬"ô³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  845-642-0779 .6000$במצב מפואר מאוד למכירה תשובות ר' עקיבא אייגער דפוס ראשון שנדפס בחייו שהיה שייך להגה"ק בעל ברכת שמים מקאשוי  :למכירה

 ל.מ.347-443-2022א אינגערמאן איז וויליג צו לערנען מיט אייער אינגעל/בחור אין קאשוי קעמפ, סוואן לעיק במשך די זומער, רופט 
 347-834-5883צומצום אברכים בתשלום יפה כולל חשוב בסאוט פאלסבורג מקבלים עוד מספר מ

 917-270-1982קיין וומס"ב, גוט באצאלט.   Pine Brook NJפון  4:30געזוכט א אינגערמאן אהיים צו טראגן א מיידל יעדן טאג 
 ל.מ 845-237-2471רן, גוט באצאלט, ו', דארף קומען צו פא- קעמפ אין די קעטסקילס זוכט געשמאקע לעבעדיגע אינגעלייט פאר מדריכים כיתות ג'

 845-384-2723, אן באנגעלאו, אויך עוועיל מלומדות, 6:15ביז  3:45צעהלים דעי קעמפ זוכט געשמאקע אינגעלייט פאר מדריכים פון כיתה א' ביז ה' פון 
 718-757-8492מדריכים געזוכט פאר א היימישע ת"ת אין וומס"ב, רופט 

 347-731-2562, רופט  5:00ביז  2:30ן בארא פארק פון ידעי קעמפ אגעזוכט מדריכים פאר א 
 347-699-0666אן א באנגעלאו.  טראנספערטאציעגעזוכט א נורסערי/קינדערגארטען רבי פאר א קאנטרי אין ס. פאלסבורג, שיין באצאלט מיט 

 845-507-1133יגע יאר. פעקסט רעזומעי א היימישע ת"ת אין מאנסי זוכט אן עקספיריענסד מלמד פאר כיתה ג' פאר קומענד
 845-554-3135א אינגעל קעמפ זוכט א נאכט וועכטער, דארף קומען צו פארן. ביטע לאזט מעס. 

 347-907-9165א  מוסד אין וומס"ב זוכט געלונגענע מדריכים פארן זומער, זייער שיין באצאלט. 
 917-960-1990נגלעך גוט באצאלט  אי 13פאר  4:00ביז  10:30סאוט פאלסבורג פון  Harmony Hillsכיתה א'  מלמד /געזוכט אן עקספיערנסד קינדערגארטן

 718-614-2229געזוכט א מדריך/משגיח פאר כיתה ט' אין מאנטיסעלאו רופט 
 917-364-5929א ליעס פון א מיני ווען, ביטע רופט/טעקסט: נעמען געזוכט איבערצו

 917-662-3294טריפס א טאג. ביטע רופט  2ומס"ב זוכט א באס דרייווער פאר א מיידל סקול אין ו
 $347-786-0373 אויף עיסקא. רופט: 30,000געזוכט צו בארגן 

 917-620-4487טעקסט  קעיסעס) 15(מינ. א קעיס  85$באטלעך, פאר  9X12 OZקאפי  Taster Choiceא קעיס 
 347-539-0198דרינגענד געזוכט א באס דרייווער פאר'ן זומער פאר א מיידל סקול אין וומס"ב. רופט שוין: 

 718-782-9383רעזומעי  באס דרייווער געזוכט פארן זומער אין וומס"ב, גוט באצאלט. פעקסט
íð−ëê ³ë¾í  -  718-986-5119פארלוירן א האנט געשטריקטע גארטל, אויב געטראפן רופט 
íð−ëê ³ë¾í  - 718-596-1624 .קארפן חתונה/געטראפן געלט אין פרדס פיגא מאנטאג שלח ביי ווייס 
íð−ëê ³ë¾í  -  פארלוירן אUSB  347-907-2653 , רופט (מעגליך פאריגע וואך זונטאג ביים כינוס)מיט וויכטיגע פיילס 

ë"½ôîî -  204עקס.  718-486-0219בעדרום דירה עוועיל. ביי בעדפארד/מורטל. רופט  2ברענד ניי 
ë"½ôîî -  בעדרום חתן כלה דירה מיט גרויסע פארטש גרייט  2שיינעJuly 1  718-782-9559סקילמאן מורטל רופט 
ë"½ôîî -  347-743-0580ייגנט פאר חתן כלה. רופט: בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געא 1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  917-213-0101 718-388-0493בעדרום דירה אויף דוויזשאן, גרייט אריינצומופן, רופט / 2צו פארדינגען 

ë"½ôîî -  917-500-4863ס.פ. בעיסמענט, הויכע דאך, פענסטערס, געאייגנט פאר אפיס/דירה, העריסאן געגנט.  1000צו פארדינגען 

ë"½ôîî -  718-384-7992ג רום, פארטש צוגענגליכע פרייזן, נבעד. פורנישד דירה בעדפארד ראדני געגנט, גרויסע דיינו 2יאר  1צו פארדינגען פאר 
ë"½ôîî -  718-522-3210אייגענט פאר חתן כלה עבעדרום דירה צו פארדינגען גרויסע דיינונג רום, פארטש ג 2ברענד נייע 
ë"½ôîî -  718-286-9593אויף וואלאבאוט, גרויסע פארטש, גוטע פרייז. רופט: (אן דיינונג רום) בעדרום דירה  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  914-315-4061 (מארסי/טאמפקינס)וואלאבי  )8(גוט פאר סעק. בעדרום דירה  3צו פארדינגען א קליינע 
ë"½ôîî - 2 bedroom apt in brand new elevator building, with porch (for sukkah) 347-903-6569 

ë"½ôîî - Doctor looking to rent or sublease 500 - 1000 s.f. office space. 516-423-2040 
ë"½ôîî - New 1 bedroom apt. 1 flight up in private house for rent  central a/c, modern  kitchen & bath , front porch, Franklin/Myrtle, text broker 718-395-3394 



ë"½ôîî - Kosher Suites -  Luxurious Private short term Rentals, Hotel Style Call 929-277-8483 or Email Info@koshersuites.com 
ë"½ôîî - For Sale 1 Family Duplex Lee Ave, Lot 16x77, build 16x45, 3 fl. + fixed up basmt, REDUCED PRICE 347-480-4160 
ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099  

ë"½ôîî - 1 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com

ë"½ôîî - Professional state of the art high end offices available for rent. Wythe/Broadway area. $1600-$1900. 718-302-1161 ext 203 
−½òêô  -  צו פארדינגען פארAugust  ביה"כ פראנט און בעק פארטש אויף  3בעדרום דירה  5- 4אAshel  845-367-1684רופט  

−½òêô  -  צו פארקויפן א semi attached townhouse  4200  845-499-9926ס.פ. רופט  

−½òêô  - Flat for sale Bates area, 5 bedroom, 2 ½ bath, excellent condition. 845-426-0308 
−½òêô  - For sale - Beautiful brand new condo, 5 BR + bsmnt. Hatzlucha grocery area. 845-323-8570 

Chestnut Ridge - Beautiful 4 Bedroom, 3 Bath, House for rent for summer. 2400 SQF, Nice property, Call/Text 973-850-9607  

−"š -  ין עצי תמרים געגנט פריש איבערגעפיקסט סענטרעל רומיגע פורנישד דירה א 3צו פארדינגען פאר די זומער אA/C  973-332-4956רופט 
−"š -  845-781-7416זומער רופט  ץרומיגע דירה פאר גאנ 5צו פארדינגען א 
−"š -  :845-662-8017א דירה צו פארדינגען פאר צווייטע העלפט זומער. רופט 

WAREHOUSE SPACES IN MONROE!!! GREAT PRICES! We have 1900 s.f., 1884 s.f. , 1863 s.f. and 3669 s.f. Call & LM or text 845-535-9991 
îîêþèò−ôîñë -  347-546-1992רומיגע דירה  צו פארדינגען פארן גאנץ/האלב זומער. רופט  7גרויסע 
èþîëèò−ôîñë -  60 Main Street Business/Investment Opportunity. FOR SALE: 4398 s.f. 1.06 Acres, 3 Suites. 

ALSO FOR RENT-Turnkey professional office space. Call for information Real Estate Circuit 845-344-1480 
¾ïð−þðîêîî -  בעדרום דירה אויף  2צו פארדינגען אHighland Ave ל.מ. 718-384-4004תים א גאנץ יאר. פאר א גאנץ זומער ווי אויך שב 
¾ïð−þðîêîî -  718-387-9091וואכן  3עס פאר די ערשטע בעדרום באנגעלאו נעבן מעפעל טער 3צו פארדינגען א פריוואטע 

êîîî¾ïð−þð -  347-661-6200 .מינוט צו די שול שיינע גראונד 5פארטשעס  2בעדרום הויז  ברענד ניי  4צו פארדינגען פאר די זומער א פריוואטע 
š−¼ñ ¬−−îî -  917-501-4558פון נאך שבת נחמו  (נעבן לפידות)בעדרום באנגעלאו אין קראון הייטס  2צו פארדינגען א שיינע 

ëî¾¬−ð−ï/êñ¼½−¬òêô -  929-271-4325טעקסט וואכן  רופט / 6פאר בערך די לעצטע  .בעדרום באנג 1צו פארדינגען א  

îêñ¼½−¬òêô - 4 ל.מ. 347-746-8342ער, נאנט צו אלעס, גוטע פרייז. בעד. הויז + פלעי רום, גרויסע פארטש, פראנט/בעק יארד, פאר גאנץ/האלב זומ  

îêñ¼½−¬òêô - 347-899-0475. וב מיט עסן פאר גאנץ/האלב זומערצו פארדינגען א באנגעלאו אין נזר התורה/קאל 
¬−−½þêõ/îêñ¼½−¬òêô -  347-687-4522 .'טע האלב זומער2צו פארדינגען פאר מיט וואשער/דרייער  .בעדרום באנג 2הערליכע איבערגעבויטע 

èþîë½ñêõ .½ -  בעדרום באנגעלאוס יעצט געווארן עוועיל. נעבן די  2א פריש איבערגעבויטע גרויסעRaleigh  .718-633-3449האטעל 
èþîë½ñêõ .½ -  718-782-9564בעדרום דירה עוועיל. פאר וואך/זומער ערשטע/צווייטע האלב, אלעס צוגעשטעלט, נעבן עלפיין/גיבערס.   4א שיינע גרויסע 
èþîë½ñêõ .½ -  בעדרום באנג. אין  1געווארן עוועיליבעל אSeven Star  347-512-9156קאנטרי, רופט 

ë½ñêõ .½îèþ -  .$845-641-3373 א וואך 1200בעטן, פארמאכטע פארטש  8שלאף צומערן,  3טוילעטס,  2נג, וניקאך, די - הויז נאנט צו מעין סט 

èþîë½ñêõ .½  -  'ביה"כ.  3.5ס"פ,  3300בעדרום, בערך  5הערליכע נייע טאון הויז,  - 'זעלטענע מציאהK199 $347-309-8485. רופט  
š−¼ñ öêîî½ -  .917-686-3635באנגעלאוס גלייך נעבן א קאנטרי. רופט  3געווארן עוועיל 

þîêñ¼ - 3  :917-692-6816בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען פאר די ערשטע העלפט, רופט 
 tate SewerTri S  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  

 Section 8 recertification - Lease renewals - Transfers -  Community Consulting 522-0200 

Bookkeeping position available in real estate office for experienced yingerman. 718-878-3805 x 116 if n/a, lv. msg. 

NS Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :347-520-5608, א.ד.ג., רופט 



Bakery in Woodridge looking for a full time worker. 347-927-6078 if no answer Please leave VM or text message. 

Paying top dollar for your Chase and all other points platinum points. Email: points@LuxuryOnAir.com or call 888-502-0335 

Seeking competent male to work with 11 yr old Yiddish Speaking boy who needs moderate support, during 
the day over the summer months in Woodburne. Some experience preferred. Please call 917-688-7646 

Business owners - Are you struggling with debts? Your profit is disappearing? We will help you free of charge  call/text 347-470-9837 

Young lady is looking to do a day camp job in liberty call 347-668-7607 

Make $$ for the summer by opening credit cards. 929-237-9698 or cc@geltdream.com. located in Wmbsg 
 This week special, Microsoft Excel in 5 Lessons $250           347-766-4125לערנט אייך בעסיק קאמפיוטער 

 347-525-3886גרייט צו צאלן  ,אדער צוריק 7th Ave-  64th St Bklynיך צום ארבעט פון וומס"ב צו געזוכט א רייד טעל
Looking for someone with Experience integrating MS Access with QuickBooks 718-640-1465 

 718-541-8149ווילט איר ליעסן א קאר/ מיני ווען? צו הערן די ביליגסטע פרייזן רופט 
Amazon/Ebay Sales Tax- file your NY sales tax in minutes we will provide you a file ready to upload ezsalestaxny@gmail.com 718-483-2835 

6345. studiorimages@gmail.com-633-Professional Product photography that makes your products sell! 347 - STUDIO R 




