טעגליכע אויסגאבע אין בארא פארק
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זמנים
היינט מארגן

Tel. 718.303.4300 Fax. 718.865.4231 Email. mail@LuachHatzibur.com
Get it in your inbox daily - Email: subscribe@luachhatzibur.com

Friday, Jan. 6, 2023

ערש"ק פרשת ויחי ,י"ג טבת תשפ"ג

שיעורים

תהלים
סט-עא  /סא-סה

משנה
שבת יז ,ב-ג

מ"ב עמוד יומי
ח"ב יח.

זמני שבת

דף היומי
נדרים עג

מ"ב  -דרשו
חזרה

דף הירושלמי
ברכות נד

שב"ק פרשת ויחי  ,י"ד טבת תשפ"ג

וועטער

הלכה יומית
או"ח שמ ,ה-ז

מצוה יומית
תקלד .שלא לעבוד בה

עלות השחר:
נץ החמה:
סו"ז קר"ש מג"א:
סו"ז קר"ש גר"א:
סו"ז תפלה מג"א:
סו"ז תפלה גר"א:
מנחה גדולה:
מנחה קטנה:
חצות:
שקיעה:
צאה"כ ר"ת:

6:08
7:20
9:04
9:40
10:03
10:27
12:31
3:28
12:01
4:43
5:55

6:07
7:19
9:05
9:41
10:04
10:28
12:31
3:28
12:02
4:44
5:56

מארגן

היינט

תניא
פרק יא

49°- 35°

45°- 31°

טיילווייז פארוואלקענט

טיילווייז פארוואלקענט

זמן הדלה"נ  | 4:28זמן מוצאי שבת 5:56

ווילט איר האבן א עונג שבת
קומט הערן דעם בארימטן מגיד
הרב ר' פישל שעכטער שליט"א
פרייטאג צונאכטס  8:45אין אנשי ספרד 45-14
וואס איז היכל מלמדים?

חבורות

�

הרחבת הדעת
�

א מלמד ווייסט ער האט אלעמאל א רואיגע פלאץ אריינצוקומען 42 ,שעה א טאג,
סיי אויפן וועג צו חדר ,ער קען זיך אפשטעלן אין היכל מלמדים און נעמען א קאווע,
בשעת ער בליקט אריין אין א ספר פון סיפורי צדיקים אדער תורות אויפן פרשה
וואס ער קען דערנאך איבערזאגן אין קלאס .אזוי אויך נאך חדר אדער ביינאכט ווען
ער גרייט זיך צו די לימודים ,ווען צו דער זייט איז צוגעשטעלט מזונות און נאך.
די אדרעס • 1458 45th St. :קומענדיגע חבורה :א‘ שמות  -כתה ה’ מלמדים 0::9 -
צו מנדב זיין רופט  42שעה  949-490-0240פאר מער אינפארמאציע רופט 949-442-9429

אוצר הספרים
�

�

קאמפיוטערס

הרחבת הדעת
שיעורים

�

שיעורים און טרעינינג פאר יונגעלייט וואס ווילן אריינגיין אין פעלד פון בדיקת תולעים
זיך איינצושרייבן רופט347-504-1244 :

Sponsored by:

Sponsored by:

שידוכים
סערוויסעס
גלאבאל

החתן יחיאל

ני"ו

בן הרה"ג בעריש ראטטענבערג
בארא פארק

החתן חיים ני"ו

בן מוה"ר אברהם יהודא פאללאק

הכלה שתחי'

בת הרה"ג אהרן שמעון קליין

לעיקוואד

שליט"א

מאנטריאל

הכלה שתחי'

השתדך
בשעטו"מ
עם

הי"ו

845.351.0445

שידוכים

השתדך
בשעטו"מ
עם

שליט"א

Bekurov

בת מוה"ר יחזקאל מנחם קיש

הי"ו

בארא פארק

באווארפן
החתן אברהם

ברוך נ"י

החתן דוד

נ"י

אבי החתן
הרב יואל שפיטץ שליט"א
בן הגה"צ אבד"ק רענדיק שליט"א
חתן הגה"צ אבד"ק זאלישא שליט"א

אבי הכלה

הרב משה יעקב טענענבוים

אבי החתן

מוה"ר יואל ברא״מ ווערצבערגער

בביהמ"ד אהלי שם

שליט"א

בביהמ"ד קהל יטב

אבי הכלה

הי"ו

ביסטריץ 5202-12
קידוש לנשים בבית אסתר
1353-50

מוה"ר יואל ברא״ד לאקס

לב סאטמאר 1350-53

הי"ו

קידושא רבה אחר התפילה -
גם לנשים

קידוש
מוה"ר יחזקאל

טייטלבוים הי"ו בן הרב דוד שלמה שליט"א | חתן הרב דוד דוב האגער שליט"א

בית מדרש דברי שמחה ציעשינוב 961-44

שבת שבע ברכות
באולם

החתן יהודה ני"ו
בן מוה"ר משה חיים דייטש הי"ו

בורשטין 5610-12

הכלה שתחי'

בת מוה"ר ישראל ארי' גאלדבערגער

הי"ו

שאלה :איך האב נישט קיין צייט צו לערנען יעדן טאג א שעה ,בין איך יוצא מיט ״אלו דברים״?
ספר ״קביעת עתים לתורה פראקטיש גערעדט״ וועט אייך עפענען די אויגן!
יעצט ארויס 4׳טער דרוק אין בלויז  3יאר! מיט אסאך הוספות.
Alternate
Side Parking

היינט
Suspended

מארגן
In Effect

Rodeph Chesed
Ambulette
718.435.9229

Info Line

718.365.2400

חברים Chaveirim -
718.431.8181
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Emergency Numbers

דרור Dror -
855.376.7911

911

Police & Fire

וועד רפואה Vaad Refuah -
877.973.3824

הצלה Hatzalah -

דרכי נועם Darkei Noam -
718.506.1500

212/718.387.1750
212/718.230.1000

718.303.4300

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

חצות לילה אקום להודות לך
כולל חצות בארא פארק
בבית המדרש נעימות החיים
1456 46 st.
לקראת ימי השובבי"ם הבעל"ט אנחנו מקבלים
עוד אברכים ללימוד במסגרת כוללינו בתמיכה
יפה ומכובדת.
לקבל אפליקאציע יש להתקשר
#1-7 718.887.9114
יש אפשרות לרשום רק לימי השובבי"ם
(845) 445-

!Contact us today
8852

מנין תהלים כל שב"ק בשעה  6:00בבוקר בביהמ"ד סאטמאר 53
?Need to open a Corporation, LLC, or Non-Profit

Our experienced team will help you navigate the process and get your business up and running.

Sales@HudsonCorporateServices.com

(845) 445-8852

YONKERS, MT VERNON, PROPERTY MANAGEMENT
?DO YOU OWN A MULTI-FAMILY BUILDING
We'll Manage Your Property - So You Don't Have To.
OUR 10+ YEARS EXPERIENCE IN THE WESTCHESTER AREA WILL ALWAYS GUARANTEE BEST RESULTS.

CALL : 347-460-5568 / EMAIL : INFO@MARKEDREALTY.COM

WWW.MARKEDREALTY.COM

געזוכט יונגערלייט צו לערנען מיט בחורים במסגרת הישיבה  12:30-1:45אדער
 5:10-6:10אין די געגענט פון  21/65פאר שיין באצאלט
ביטע רופט  6466038662לאזט א קלארע מודעה מיט אייערע פרטים
9845

דער דעדליין אריינצושטעלן עדווערטייזמענט פאר די זונטאג שמות
פובליקאציע רופט היינט פרייטאג ביז  12:00מיטאג
און פאר די מאנטאג-דינסטאג שמות לוח איז ביז א טאג פריער  6:30נאכמיטאג
צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט:

718.303.4300

לוח הציבור
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קעּפיטָאל דרַאמַא
רעּפובליקאנער
ַ
וואס די
טאג איז ַאריבער ָאנדעם ָ
נאך א ָ
ָ
צוזאמקלויבן און אויפנעמען א נייעם סּפיקער
זאלן זיך קענען ַ
ָ
נטראל
קא ָ
האבן געווינען ָ
וואס זיי ָ
נאכדעם ָ
קאנגרעסָ ,
פאר ָ
ַ
וואלן .ס'איז שוין ַאריבער דריי טעג און
רלאפענע ַ
פא ָ
ביי די ַ
געבראכן ,נישט די בערך
ָ
האט זיך קיינער נישט
כאלץ ָ
נא ַ
ָ
פאר
וואס ווילן קעווין מעקארטי ַ
רעּפובליקאנער ָ
ַ
200
רעּפובליקאנער
ַ
סּפיקער ,און נישט די בערך ַאנדערע 20
קלאר
וואס ווילן סיי וועמען אויסער מעקארטי .עס איז נישט ָ
ָ
לעגאל
ַ
זאך קען זיך
אויסקאכן ,און דער ַ
ָ
וויאזוי עס וועט זיך
ַ
ענדלאז.
ָ
ציען



סּפיקער טרָאמּפ

נאמינירט
טראמּפ נעכטן ָ
נאלד ָ
דא ַ
געוועזענער ּפרעזידענט ָ
קאנגרעס
פאר ָ
געווארן ביי עטליכע פון די ָאּפשטימונגען ַ
ָ
נגרעסמאן מעט
ַ
קא
רעּפובליקאנער ָ
ַ
פלארידע
סּפיקער .דער ָ
טראמּפ
נאמינירט ָ
האט ביי די זיבעטע רונדע שטימען ָ
געיטז ָ
טראמּפ,
פאר ָ
האט געשטימט ַ
פאר סּפיקער און געיטז ָ
ַ
האט געיטז
זייענדיג דער איינציגסטער .אין די ַאכטע רונדע ָ
נאמינירט
האט ָ
געטאן דעם זעלבן שּפיצל און ָ
ָ
מאל
כא ָ
נא ַ
ָ
זערא
ָ
דא ווייניגער ווי א
פאר סּפיקער .עס איז ָ
טראמּפ ַ
ָ
קאנגרעס סּפיקער.
זאל ווערן ָ
טראמּפ ָ
שאנס ַאז ָ
ּפראצענט ַ
ָ



אוקרַאינע און מדנ"י
אוקראינישער
ַ
פאר'ן
ראטגעבער ַ
מיכאילא ּפאדאליק ,א ַ
געזאגט ַאז
האט נעכטן ָ
וולאדימיר זעלענסקיָ ,
ּפרעזידענט ַ
טראכט דעם מדינת ישראל
בא ַ
אוקראינישע רעגירונג ַ
ַ
די
וואס קען
ּפרעמיער מיניסטער ביבי נתניהו ַאלס עמיצער ָ
ּפאטענציעלע שלום געשּפרעכן
ראלע אין ָ
שּפילן א הויּפט ָ
געזאגט ַאז
האט ָ
אוקראינעּ .פאדאליאק ָ
ַ
רוסלאנד און
ַ
צווישן
רהאנדלערָ ,אבער ער
פא ַ
נתניהו קען זיין ַאן ַאפעקטיווער ַ
נישטא קיין רעדע פון
ָ
קלארגעשטעלט ַאז דערווייל איז
האט ָ
ָ
רוסלאנד וויל נישט עכט קיין דיעל,
ַ
וויבאלד
ַ
געשּפרעכן,
זאך.
פארשלעּפן דער ַ
נאר זיי ווילן סתם ַ
ָ

קאנגרעס ,איז דער
כא ָאס אין ָ
סימבאליזירנדיג די ַ
ָ

איר קענט ענטערן/זען אייער גוגל-שיטס דאטא דורך א פשוטע טעקסט מעסידזש
ווי אויך סיי וועליכע הילף מיט גוגל-שיטס ()Google Sheets / Excel
רופט/טעקסט  845.428.9991אימעיל harmonysheets@gmail.com

 Demolition and Rubbish Removal Within 24 Hours Or Less Very Good Price’sב״ה מיר טוהן
Special Discount, Corporate, Contractors

Call/Text: 347-760-1919 and leave msg.
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718.303.4300

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

בעזהש"י

בית המדרש בית מנחם – ליובאוויטש
4814 16 AV.

נו כבוד לורה
ברגשי גיל וחרדת קודש ,הננו בזה לברך בברכת מזל טוב ,את מע"כ האי גברא יקירא ,מחשובי
רבני עירנו וממתפללי בית מדרשנו ,משים לילות כימים בשקידת התורה ,עושה צדקה בכל עת,
ביתו פתוח לרווחה לעזור ולתמוך עניים ונצרכים ומוסדות התורה והחסד ביד רחבה וברוח נדיבה,
מוסר נפשו עבור טובת הכלל בבניית מקוואות טהרה בפינות נדחות ברחבי העולם

ה"ה הרב הגאון המפורסם ,פלפלן וחריף,
בקי נפלא בכל חדרי התורה והחסידות

הרב יצחק
רייטפארט שליט"א

בעהמ"ח שו"ת בדבר מלך (ב' חלקים) ,תורת יצחק (ב' חלקים) ,תורת בדבר מלך (ד' חלקים),
דרושי בדבר מלך (ח' חלקים) ועוד ,וראש "כולל למצויינים" בעירנו

על שזכה לברך על המוגמר ולהוציא ולאור

את כרך העשרים מסדרת הספרים
"בדבר מלך"
ביאורים וחידושים על ספר משנה תורה ויד החזקה להרמב"ם

הוא הגבר אשר זכה שכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע כתב אליו במכתבו הק' שנמסר לו
לרגל חתונתו לפני ששים שנה" ,זה מזמן רב אשר ראיתי והתבוננתי בשקידתו והתמדתו
בלימוד התורה ,שם לילות כימים ,ומוסיף מזמן לזמן"" ,גרמה לי קורת רוח מיוחדת הידיעה
אשר כפי שדיברנו הכין וסידר חידושי תורה בדפוס ,ובקרוב יופיעו ויו"ל בעזרת ה'"
יהי רצון שיזכה להמשיך ולהוסיף עוד רבות בשנים בכל פעולותיו החשובים הנ"ל ,מתוך נחת והרחבת
הדעת ובריאות הגוף והנפש ,ויזכה להוציא לאור עוד קונטרסים וספרים מתוך חידושיו ודרושיו בכל
מקצועות התורה ,ויקויים בו ברכת כ"ק אדמו"ר זי"ע בקשר להדפסת ספרו "בדבר מלך" על הרמב"ם
חלק ראשון – "שיזכה להוסיף עוד בהתמדה ושקידה בנגלה ובפנימיות התורה (שבדורנו נתגלתה
בתורת החסידות) ,ויראת ה' תהא אוצרו"" ,וביחד עם זה גם התעסקות בהפצת המעיינות חוצה,
צדקה ברוחניות וצדקה כפשוטה ,למאן דלית לי' מגרמי' כלום ,ולהחיות רוח שפלים וכו' ,והרי צדקה
תרומם גו' ,ועד שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה"" ,ויהי רצון אשר יהי' כל זה מתוך הרחבה
בגשמיות וברוחניות".

והננו בזה להזמין את כל ידידינו ואנ"ש ,ובאי בית מדרשנו ,וכל תושבי עירנו
לקידושא רבה לכבוד המאורע החשוב הזה ,ולכבודה של תורה
בשבת פרשת ויחי – שבת חזק – אחר תפלת מוסף בבית מדרשנו
בכבוד ובהערצה

וועד הקהלה
צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט:

718.303.4300

לוח הציבור
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טערָאריסט בַאפרייט
איזראעלי קארים יוניס ,איינער פון
ַ
ראבישער
דער ַא ַ
רעסטאנטן,
ַ
טעראר ַא
ָ
מדינת ישראל'ס לענגסט-דינענדיגע
האט געענדיגט
וואס ער ָ
נאכדעם ָ
געגאנגען פריי ָ
איז נעכטן ַ
יאר טורמע טערמין .מיטגלידער פון די
דינען זיין פערציג ָ
פארלירן
זאל ַ
נייע מדינת ישראל רעגירונג ווילן ַאז קארים ָ
טאקע אין
טעראר ַא ַ
ָ
בירגערשאפט ,צוליב די
ַ
איזראעלי
ַ
זיין
פארמישט,
וועלכע ער און זיין ברודער זענען געווען דירעקט ַ
אומברענגענדיג דעם זעלנער אברהם בראמבערג הי"ד אין
טאקע אינעם
טעראר ַא ַ
ָ
יאר  '980למסּפרם ,ביי א בלוטיגע
ָ
יאן.
רא ָ
גולן ַ

ביזנעס נייעס

טי-מאביל וועלן ָאנהייבן
ָ
דעלטא עירליינס און
ַ
נבאטן אומזיסטע ווייפיי אינטערנעט
אינאיינעם ָא ָ
דעלטא פליגערסָ ,אנגעהויבן
ַ
פארבינדונג אויף ַאלע
ַ
געמאלדן
ָ
דאס
האבן ָ
מּפאניס ָ
קא ַ
פעברואר .די צוויי ָ
ַ
פון
דעלטא
ַ
נעכטן אינאיינעם ,און מיט די מעלדונג איז
נגעשלאסן אין דזשעט-בלו וועלכע איז
ָ
געווארן ָא
ָ
מעריקאנער
ַ
דערווייל די איינציגסטע גרויסע ַא
וואס שטעלט צו אומזיסטע ווייערלעס
לופטליניע ָ
סאזשירן.
ּפא ַ
פאר ַאלע ַ
פארבינדונג ַ
אינטערנעט ַ
*



ַאסעמבלי אייכענשטיין
סעמבלימאן ר' שמחה
ַ
יארק סטעיט ַא
דער חסידישער ניו ָ
געווארן אויפגענומען אויף הויכע ַאמט פון
ָ
אייכענשטיין איז
יאריטעט פירער אינעם סטעיט ַאסעמבלי אין
מא ָ
געהילף ַ
האט זיך געעפנט
וואס די ַאסעמבלי ָ
טאג ָ
לבאני ,אינעם ָ
ָא ַ
קארל
יארַ .אסעמבלי פירער ַ
פאר ביזנעס צום נייעם ָ
ַ
ּפאזיציע,
פאר די ָ
האט אויפגענומען ר' שמחה ַ
היעסטי ָ
זא
האבן ַא ַ
שטאלץ צו ָ
געזאגט ַאז ער איז ָ
האט ָ
און היעסטי ָ
האט זיך ַארויסגעשטעלט ַאלס
צוזאמארבעטער ,וועלכער ָ
וואס
ַאן אפעקטיווער מיטגליד פון די ַאסעמבלי און עמיצער ָ
ּפאזיציע.
פירערשאפט ָ
ַ
סאך צוגעבן אין די
גאר ַא ַ
וועט ָ

האבן ַאריינגעגעבן
מעריקאנער ָ
ַ
בערך ַ 204,000א
רבעטסלאזיגקייט בענעפיטן
ָ
פאר ַא
ּפליקאציעס ַ
ַ
ַא
פעדעראלע
ַ
וואך ,לויט ציפערן פון די
פאריגע ָ
ָ
דאס איז ווייניגער
סטאטיסטיקסָ .
לעיבאר ַ
ָ
ביורא ָאוו
ָ
בעפאר ,און איז ַאביסל נידריגער ווי די
ָ
וואך
ווי א ָ
בעפאר-מגיפה וועכנטליכע דורכשניט פון 218,000
ָ
שטארקקייט
ּפליקאציעס .די ציפערן צייגן ווייטער די ַ
ַ
ַא
מארקעט ,וואו עס קומען
דזשאבס ַ
ַ
מעריקאנער
ַ
פונעם ַא
שוואכקייטן מיט
טראץ ַאנדערע ַ
דזשאבס ָ
ַ
ווייטער צו
נאמיע.
עקא ָ
די ָ
*
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To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

אין זכות פון סדר טהרות
שטענדיג ווען עס איז געקומען די רייע פון די וועלכע האבן זיך
געדארפט שטעלן צום פריזיוו ,זענען זיי אוועק געפארן קיין אלכסנדר ,צום
הייליגן רבי'ן זצ"ל ,און דארטן זיך מזכיר געווען פאר'ן רבי'ן און געבעטן ביי
מתפלל זיין פאר זיי ,צו ווערן באפרייט פון מיליטער.
אים ער זאל ּ
דער פריזיוו פלעגט פארקומען כמעט ווי באשטימט אין חודש כסלו.
אין יענע טעג האבן די אלע אידישע איינוואוינער פון יענעם געגנט
געווארט אנגעצויגן צו די רעזולטאטן פון יעדעס יאר באזונדער ,צו וויסן
"מי לשבט ומי לחסד" ווער עס ווערט באפרייט .יעדע שטעטל באזונדער
האט זיך אינטערעסירט מיט אירע קאנדידאטן ,באזונדערס האט די הארץ
געציטערט וועגן די בני תורה ,אויף די בחורים וואס האבן געלערנט אין
ארטיגן בית המדרש אדער אין דעם רב'ס ישיבה ,ווען אזעלכעס האט
עקזיסטירט .עס איז געווען ווי א צווייטער יום הדין ,וועלכע האט זיך
געלאזט פילן ביי אלע געמיטער.
עס פארשטייט זיך אז די בני תורה האבן געזוכט פארשידענע מיטלען
וויאזוי זיך צו באפרייען פון מיליטער .זיי האבן געוואוסט קלאר דאס אין
דער מינוט וואס זיי ווערן מאביליזירט אלס זעלנער ,מעגן זיי זיך שוין
מייאש זיין צו קענען ציען ווייטער די גאלדענע קייט פון דער תורה ,ווען עס
קומט אזא שרעקליכער איבעררייס ,אויסער דעם זיך צו געפינען עטליכע
יאר צוזאמען מיט אזויפיל גויים און שונאי ישראל אונטער איין דאך ,ווען
מען קען נישט באקומען קיין כשר'ע עסן ,איז עס דאך ממש ווי א געפאר
פאר דאס גאנצע אידישקייט.
די אלכסנדר'ער חסידים פלעגן דעריבער פארן צום רבי'ן און זיך ביי אים
מזכיר זיין .דער שטייגער פון רבי'ן איז געווען ,דאס די יונגעלייט וועלכע
האבן זיך געדארפט שטעלן דאס יאר צום פריזיוו ,זענען געקומען צו אים
זיך מזכיר זיין דריי מאל ,דאס ערשטע מאל איז עס געווען ערב ראש חודש
אלול ,דעם אנדערן מאל ערב ראש השנה און דאס דריטע מאל מוצאי
שמחת תורה.
אין יענעם יאר ,האט זיך צווישן די אנקומענדע קיין אלכסנדר אויך
געפונען א יונגער בחור'ל פון דער שטעטל ביאלע ,מיט'ן נאמען ישראל
בערנפעלד ,דאס איז געווען א בחור א מצוין ממש ,ער האט פארמאגט
אויסערגעווענליכע כשרונות און עס טאקע אויסגענוצט ווי עס באדארף
צו זיין .ער איז געווען א מתמיד און א גרויסער ירא שמים ,ממש ַאן עילוי.
אלע מענטשן פון שטאט האבן אים זייער געליבט און געעהרט.
ווען עס איז געקומען זיין צייט זיך צו שטעלן צום פריזיוו ,זענען
אלע געווען ציטערדיג וועגן זיין שיקזאל ,ער איז געווען א הויכער און א
געזונטער בחור ,אזוי דאס פון געזונטשאפט ּפונקט איז גאר קיין קלער
נישט געווען ,מען האט דעריבער געוואוסט דאס קיין געווענליכע מיטלען
וועלן דא נישט העלפן און מען מוז אנקומען צו א נס חוץ לדרך הטבע ,און
דאס קען מען געוויס ּפועל'ן ביים צדיק.
האט זיך ישראל אויפגעהויבן און אוועקגעפארן אויף ימים נוראים קיין
אלכסנדר.
ווען ער איז אריינגעקומען צום רבי'ן ערב ראש חודש אלול ,ווען מען
האט זיך מזכיר געווען ביים רבי'ן צום ערשטן מאל ,איז געווען דעם צדיק'ס
אנטווארט ,דאס ער זאל זיך נעמען לערנען משניות טהרות.
ישראל האט גענומען דעם רבי'נס ווערטער מיט גרויס תמימות און ער
האט זיך גענומען לערנען משניות טהרות מיט גרויס חשק .ער איז געווען
זיכער אז דאס איז דאס איינציגסטע מיטל וועלכע וועט אים העלפן ער
זאל זיך קענען באפרייען.

צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט:
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אויך דעם אנדערן מאל ,ווען ער איז געקומען ערב ראש השנה זיך
מזכיר זיין ביים צדיק ,האט אויך דאן דער צדיק געענטפערט ,ער זאל
דורכלערנען משניות טהרות מיט גרויס עיון.
און אזוי איז געווען דאס אנטווארט פון צדיק צום דריטן מאל .ווען ער
האט זיך געוואלט געזעגענען מיט'ן רבי'ן ,איז דאן אויך געקומען די פראגע
פון צדיק צי ער האט אים געפאלגט און דורכגעלערנט משניות טהרות.
ווי אנטוישט זענען אבער אלע געווארן ,ווען נאכ'ן פארהער ביים
פריזיוו ,האט מען אים ערקלערט אלס פעאיג און מען האט אים
מאביליזירט אלס זעלנער.
ווי א דונער אינמיטן העלן טאג האט די ידיעה געטראפן די איינוואוינער
פון ביאלע .עס איז געווען שווער אויפצונעמען די שרעקליכע בשורה:
דאס שיין פון שטאט ,דער עילוי ,דער מתמיד ,אויף וועלכן מען האט
געהאפט ער זאל אויסוואקסן א גדול בתורה און פארנעמען א מכובד'דיגן
ארט אין דעם עולם התורה ,ווערט יעצט ווי אונטערגעשניטן און גייט זיך
צונויפמישן מיט די פארגרעבטע גוים אין דער מיליטער.
עס האט אבער קיין זאך נישט געהאלפן ,דאס איז געווען ליידער דער
ווירקליכער פאקט; ישראל בערנפעלד איז געווארן א זעלנער ,און האט
אריינגעטראטן אין דער מיליטער.
גרופע אינגעלייט אין דער באשטימטע
אפגעפארן מיט א גרויסע ּ
ער איז ּ
קאזארמע .נאכ'ן אריינטרעטן אין דער ארמיי האט ער באקומען אורלויב
אויף אייניגע טעג ,ער זאל זיך נענטער באקענען מיט דעם מיליטערישן
לעבן און מיט דעם ארומיגן געגנט.
שפאצירן טרויעריג ,מיט א צעבראכענעם געמיט,
ישראל גייט זיך אזוי ּ
עספיעט צו פארנעמען די לעצטע געשעענישן וואס
ער האט נאכנישט ּ
אפגעשאכטענער
זענען מיט אים פארגעקומען ,ווי א געקוילעטערַ ,אן ּ
שפאנט ער אזוי טריט נאך טריט ,פארטיפט אין זיינע געדאנקען וועלכע
ּ
קענען זיך נישט איינשטעלן אין ארדענונג.
שפאנט יעצט,
ער פילט נישט און באמערקט נישט דעם וועג וואו ער ּ
ער געפינט זיך שוין ביים עק פון שטאט און מיטאמאל א פייערדיגער
אראפ אויף זיין געזיכט אז עס הויבט ָאן צו שווינדלען
ּ
ּפאטש לאזט זיך
פאר די אויגן.
"דו פארפלוכטער זשיד" ,שרייט דער מענטש וואס איז קעגן אים,
אראפגעריסענע
ּ
"ווי וואגסטו צו גיין אין דער מיליטערישער מונדיר מיט
קנעפ?!"
ּ
דאס האט אים געשלאגן א הויכראנגיקער אפיציר וועלכער האט
אים אנגעטראפן אויפ'ן וועג .יענער האט גלייך באמערקט דאס ביי דעם
קנעפ פון זיינע מיליטערישע קליידער
ּ
אנקומענדיגן זעלנער פעלן אייניגע
און דאס האט אים אריינגעברענגט אין גרויס צארן צוליב וועלכן ער האט
אראפגעלאזט עטליכע פייערדיגע ּפעטש.
ּ
אויפ'ן ארט
און ווירקליך איז טאקע געווען א וואונדער ,ערשט היינט האט ישראל
באקומען זיינע מיליטערישע מונדירן און וויאזוי האט ער נישט באמערקט
קנעפ ,וואס טוט ער אבער יעצט ,ער קען דאך
ּ
אז עס פעלן דארטן עטליכע
קלעפ פון די
ּ
אזוי נישט גיין ,וואס פעלט עס אים אויס צו באקומען נאך
הויכע אפיצירן.
אזוי ווי ער גייט אויפ'ן וועג ,דערזעט ער קעגנאיבער א גרויסער הויז
איבער וועלכן עס הענגט פארנט א שילד וועלכע זאגט ,אז דארטן ווערן
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גענייט מיליטערישע קליידער .ישראל ווערט מונטערער ,אזוי ווי פון הימל
האט מען אים דא צוגעשטעלט ּפונקט צו דעם געוואונטשענעם ארט .אט
דא ,וועט ער טאקע באלד באקומען דאס וואס ער נויטיגט זיך.
אנטפלעקט זיך א לאנגער
ּ
ער גייט אריין אין הויז און פאר זיינע אויגן
זאל איבער וועלכן עס זיצן אויסגעזעצט פיל ארבייטער און יעדער איז
באשעפטיגט אין זיין אויפגאבע ,יעדער נייט ַאן אנדער טייל קליידונג .ער
גייט צו צום נאנטסטן פאכמאן און פרעגט ביי וועמען קען ער דא געבן
קנעפלעך .יענער מאכט זיך אבער גארנישט וויסנדיג פון
ּ
אנצונייען אייניגע
זיין פראגע און ענטפערט אים נישט קיין ווארט .ער גייט צו צום צווייטן,
צום דריטן ,אבער קיינער וויל אים נישט ענטפערן און נישט אנווייזן צו
וועמען ער זאל זיך ווענדן.
ווען ער זעט דאס ער וועט דא גארנישט מאכן ,האט ער געבעטן איינער
פון די ארבייטער ער זאל אים אנווייזן וואו עס געפינט זיך דער אויפזעער
פון פאבריק אדער דער אייגענטומער .אויף די פראגע האט מען אים
אנגעוויזן אויפ'ן צווייטן שטאק.
ווען ער איז צוגעקומען צום קאבינעט אין וועלכן עס האט זיך געפונען
דער אייגענטומער פון פאבריק ,איז ער זייער ערשטוינט געווארן הערנדיג
פון אונטער די טיר א לעבהאפטער שמועס אין לערנען ,ווי צוויי אידן דינגען
זיך וועגן א שווערן ענין .נאכמער איז ער ערשטוינט געווארן ווען ער האט
אנגעשפיצט די אויערן און אויסגעפונען אז דא האנדלט זיך וועגן א ּפשט
ּ
אין א שווערע משנה אין וועלכן ער האט לעצטנס אויפ'ן רבינ'ס באפעל
געהארעוועט .ער האט ארויסגעהערט פון דעם שמועס אז ביידע זענען
נישט גערעכט און דאס זיי זענען נאכנישט דערגאנגען דעם ריכטיגן ּפשט.

עס אנגעטאן איז ער געווען אויסערגעווענליך צופרידן .עס איז געווען אויף
אים אזוי ּפונקטליך צוגעשניטן ,אז בעסערס האט נישט געקענט זיין.
"עס קומט דיר ַאן אויסצייכענונג פאר אזא ּפונקטליכע ארבעט!" האט
דער ּפאלקאווניק אויסגערופן מיט גרויס צופרידנהייט.
"מיר וועלן עס נעמען זייער גערן" ,האט דער בעל הבית געענטפערט,
"און דעריבער וואלט איך געוואלט פארלייגן א ביטע פאר דעם הער
ּפאלקאווניק .איך האב זיך היינט אנגעשטויסן אין א נייעם זעלנער וואס
איז ערשט נעכטן אנגעקומען אהער אין דער קאזארמע .זיין נאמען איז
ישראל בערנפעלד ,ער דינט אין אייער ּפאלק ,איך האב אים אויפגעמערקט
דאס ער איז זייער א פרומער און שטענדיג א פארטראכטער ,לויט מיין
מיינונג איז א שאד פאר אזא מענטשן וועלכער איז הוילע גייסט ,ער זאל
דינען אין מיליטער .עס איז ביי מיר זיכער דאס פון אזא איינעם וועט
מען ווייניג נוצן באקומען ,וואלט דעריבער גלייכער געווען מען זאל אים
גענצליך באפרייען.
דער ּפאלקאווניק האט א וויילע געטראכט און דערנאך זיך אנגערופן:
"איך וועל דעם ענין נאכאמאל דורכשטודירן און איך האף אייך נאכצוגעבן
אייער פארלאנג".
ווען דער ּפאלקאווניק האט זיך צוריקגעקערט צו דער קאזארמע,
האט ער גענומען אבזערווירן דעם זעלנער בערנפעלד ,און ווירקליך געזען
אז ער איז טאקע נישט פעאיג צו דינען אין מיליטער .דער ּפאלקאווניק
אפגעשריבן א באפרייאונגס שיין און עס אוועקגעשיקט צו דעם
האט ּ
אייגנטומער פון דעם קליידער פאבריק ,אז יענער זאל עס דערלאנגען פאר
דעם זעלנער ,ער זאל וויסן ווי געהעריג עס אפצושאצן.

קלאפ אין טיר!
ּ
א
ישראל גייט אריין און ער דערזעט פאר זיינע אויגן צוויי איידעלע אידן,
און טראכט נישט קיין סאך און ער נעמט איבערזאגן די משנה אין טהרות
און ערקלערט עס מיט א געזונטן ּפשט ,אז עס ווערט זיי ביידע ליכטיג פאר
די אויגן.
זיי קוקן אים ביידע ָאן ערשטוינט און רופן אויס מיטאמאל" :ווער
ביסטו? ווער האט דיר געשיקט אהער? וויאזוי קומסטו אט דא אהער?"
"מיין נאמען איז ישראל בערנפעלד ,איך קום פון דער שטאט ביאלע,
מען האט מיר מאביליזירט אלס זעלנער און ערשט נעכטן בין איך דא
אהער געקומען ,און די היגע קאזארמעס ,איך האב באקומען אורלויב
שפאצירן ,האט מיר ַאן אפיציר
אויף אייניגע טעג און גייענדיג אזוי ּ
קנעפ ,און אט געפין איך זיך
ּ
אויסגעפאטשט דערפאר וואס ביי מיר פעלן
ּ
ווי איך שטיי נעבן די דאזיגע געביידע אין וועלכן מען נייט די מיליטערישע
קנעפ ביז וואנען איך האב זיך נאכגעפרעגט אויף דעם אייגענטומער און
ּ
מען האט מיר געשיקט אהער".
דער בעל הבית האט א קלונג געטאן מיט א גלעקל און ביי די טיר האט
זיך באוויזן א באדינער.

ווען ישראל בערנפעלד האט דערהאלטן דעם באפרייאונגס שיין
און געהערט פון דעם אייגענטומער וויאזוי די זאך איז צוגאנגען ,האט
ער ערשט יעצט פארשטאנען וואס ס'איז געווען די כוונה פון דעם
אלכסנדר'ער רבי ,וואס האט אים געהייסן לערנען משניות טהרות ,ער
האט ווייט געבליקט און ווירקליך איז ער דורך דער הילף פון די משניות
טהרות וועלכע ער האט אזוי גוט געלערנט ,טאקע באפרייט געווארן פון
דעם מיליטער.

גענצליך אומזיסט!
אייער קינד קען ווערן

א בקי אין
משניות
סדר
זרעים!

די שיעורים
ווערן שוין
אויסגעהערט
דורך צענדליגער
טויזנטער אידן
איבער די גארער
וועלט
און איר קענט זען אז אייער
זון זאל קונה זיין א קנין נצחי
דורכן ווערן בקי אין סדר
זרעים ,הערנדיג געשמאקע
שיעורים אין זיין אייגענע צייט

קנעפ" ,האט דער
ּ
"נעם די מונדיר פון די זעלנער און ניי ָאן די ּפאסיגע
בעל הבית באפוילן.
דערווייל האט ער זיך אריינגעלאזט אין א תורה-שמועס מיט
דעם זעלנער און ער איז געווארן איבערראשט צוזעענדיג זיין ברייטע
ידיעה און טיפער פארשטאנד אין דער תורה .ער האט אים נאכאמאל
איבערגעפרעגט זיין נאמען און דעם ּפאלק וועלכן ער דינט און זיך מיט
אים פריינטליך געזעגנט.
נאכדעם וואס ישראל בערנפעלד האט פארלאזט דאס צימער רופט
זיך ָאן דער אייגנטומער צום אנדערן איד:
"עס איז ּפשוט א גרויסע שאד דאס אזא טייערע כלי זאל דא צעגרונד
גיין דינענדיג אין מיליטער ,מען דארף אנווענדן אלע מיטלען כדי אים צו
באפרייען ,עס פאלט מיר איין יעצט א געדאנק ,איך זאל ּפרובירן רעדן
מיט'ן ּפאלקאווניק ,וועלכער דארף באלד אריינקומען אהער נאך זיין נייעם
אנצוג און ּפועל'ן ביי אים וועגן דער באפרייאונג.
עס האט נישט לאנג גענומען און דער ּפאלקאווניק איז אנגעקומען.
דער בעל הבית האט אים דערלאנגט זיין נייעם אנצוג און ווען ער האט
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די געשמאקע הערליכע שיעורים
אויף משניות אין אידיש
זענען פארגעלערנט
אין א זעלטן קלארע שפראך
דורכ'ן בארימטע
מגיד שיעור

הרה"ג ר'

הירצקא
גרינפעלד
שליט"א
אייער קינד קען עס הערן
גענצליך אומזיסט אויף די טעלעפאן ליין:

929.533.2323
עקסטענשאן 5

ארץ ישראל 076.599.7863 :ענגלאנד0330.350.3092 :

718.303.4300

דערווייל איז נאר דא אויף
סדר זרעים ,עס ווערט כסדר
צוגעלייגט נאך מסכתות
די שיעורים זענען ערמעגליכט געווארן דורך נדיבי עם.
וזכות זיכוי הרבים יגן בעדם

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

טעמי המקרא – טראפן קלאסן
גע'אייגענט פאר בחורים אדער קינדער העכער  12יאהר אלט
פערזענדליכע שיעורים פאהר-געלערנט דורך
הרב מרדכי יעקב ראזען שליט"א

איינצושרייבן און פאר מער אינפארמאציע ביטע רופט
347-581-1350
Storefronts/
Offices available

מיר עפענען פאר אייך אלע ערליי

קרעדיט קארדס

45

The easiest
way to
find your
next space

CREDIT CARDS
!TO THE POINT

מיר האבן אויך
דער אפציע פון
מאכן די נויטיגע
ספענדינג

ערס פאסיג פאר אייך
פאר די בעסטע אפפ
רופט אונז

א טייל פון
אונזער
אפפערס:

 80,00פוינטס פאר די Citi Premier
0
פאר איעדערChase Ink (X2)2
 90,000פוינטס
 2% Cashאויף איעדער Purchase
Back
פוינטס פאר ספענדען נאר $1500
30,000

רופט

347.974.2228

לאזט נישט קיין געלט אויפן טיש!

אויב האט איהר באצאלט פאר ארבייטער אין יאר  2020-2021קענט איהר
באקומען ביז  26אלפים פאר יעדע ארבייטער!

Office@shellbarkservices.com 718.719.3392

Your finances under control with our full service bookkeeping,
A/R, A/P, Reconciliation, and Monthly reporting.
At a flat monthly rate.

Call 732-597-2661
Email info@controlbookkeeping.com

אונזערע מומחים האנדלן מיט די
בענק צו דראסטיש אראפלאזן אייער

קרעדיט קארד
באלאנס!
Summonses

Fighting collectors

צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט:

Settlements

718.287.1515
Debt management plan

718.303.4300

Lower interest

לוח הציבור

Free credit repair
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ב״ה מיר טוהן
Demolition and Rubbish Removal
Within 24 Hours Or Less
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presents

PA R K L I V I N G
1 3 7 4 4 2 N D S T R E E T, B R O O K LY N , N E W Y O R K

רופט די ריעל עסטעיט עקספערט
845-325-9033 בנימין זאב שווארץ

Very good prices,
special discounts for
corporate, contractors

Call/Text:

347-760-1919
leave msg

BSD

We clean:
Office Spaces
Apartment Buildings
Move In / Move Out
Apartments

Experience - Honest - Reliable

� 718.577.1200
info@teamrenew.com

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300
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ANY TONER NOW!! Original and Compatible Toner IN STOCK.
Free next day delivery over $50.00, Same day service/or pick up available in Boro Park.
AnyTonerNow@gmail.com 718.851.2977 serving the community since 2000

היינט אין
היסטאריע
דאנקען
דאנקער'ס

ארויפצוגיין אויף די גרופעס ביטע שיק א מעסעדטש צו 347-941-4070

די מעגליכקייט צו דאנקען השי"ת איז דער אייבישטער'ס
גרעסטע מתנה צו אונז.

היינט אין
היסטאריע
גוטזאגערס זאגן
לאכט דער לעצטער ביי א קריגעריי.
לאכט דער לעצטער ביי א וויץ .א חכם ַ
נאר ַ
א ַ
לעמאל...
ָ
לאכט די ערשטע ַא
ַאן אויבער-חכם ַ

הופיע! גליון משפטים ,לדיני ממונות
הרשמה ע’’י אימעיל subscribe@mishpatim.org

!!New Shipment just arrived
Huge selection of wool, down & fur coats for kallahs and adults.
by appointment: 347-383-3206

COAT
STORE

מתבקשים כמה אברכים מצויינים הרוצים להתעלות בלימוד העיון במסגרת ישיבה
גדולה עם בחורים בעלי כשרונות משעה  11:45-1:30במרכז העיר
נא להתקשר  6464811410ולהשאיר מודעה מפורטת

929·275·2330

HARDWOOD · VINYL · SCRAPINGS

info@prestigeflooringusa.com

Staff Connect

A better way of flooring.
 347-471-1789
 resumes@staffconnectny.com
 staffconnectny.com

?Got experience
!Get paid your worth

האט איר געוואוסט?? אויב האט איר א ביזנעס טעקס ריטורן פין בערך א מיליאן דאלער  Gross salesאפילו אן קיין  Netקענען מיר
צוזאמשטעלן פאר אייך ביז  Line of Credits $600,000פאר מער פרטים קענט איר רופען ש .א .טענענבוים 347-232-7166

היינט אין היסטאריע

קאמוניסטישע רעגירונג
ענגלאנד ַאנערקענט די ָ
ַ
האט
יאר ָ '950
טאג אין ָ
אין דעם ָ
אין כינע.
צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט:

718.303.4300

לוח הציבור
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הוãעה חùובה
לàùל úרבים הððו מוãיעים ùיà ùפùרוú

USPS FOREVER
STAMPS FOR SALE
Coil (roll) of 100 stamps or

47
7¢ A STAMP

DISC
FOR OUNT
QUANLARGE
TITIE
S

Please Text:

Best way to contact is by text

347.921.1729

לרכו ùחל÷ו úבבי úהחיים
ליחיãים ,למùפחו ,úלחבורו ,úוכãומה
וכðוãע ùהו àסâולה לàריכ úימים
הבי úהחיים מיוע ãר÷ ליהוãים ירàים וחרãים,
וðמ úàöבâלילו úעיר מðàסי י"öו ,וכמה ÷הילוú
חùובוð úמðו עליה

המעוðיðים יפðו להðהל úהבי úהחיים

718-486-3861

if no answer please leave VM

or email:
565israel@gmail.com

""FREE SHIPPING

עין הרע
צו אן
עין טובה

דורך א יר"ש ועובד ה׳ בירושלים עיה״ק
ער גיסט בליי ע״פ המסורה

צת

דרייט איבער די

ווערט באפרייט פון  99%פון אייערע פראבלעמען!

בהמל
מו"צ
דה
החר עדה
דית

רופט שוין צו ירושלים

718.305.7118

בשורה טובה אזוי ווי עס איז פארהאנען א געוויסע קוואנטום פון חומש שמות "תורה ברורה לשון הקודש" וואס עטליכע עמודים
אין פרשת פקודי זענען געבינדן געווארן אויסגעדרייט ,קען מען דאס באקומעם בחנם ביים מחבר
 1352 43rd streetוכל הקודם זכה

זענט איר

אויסגעלאפן
פון טשעקס?
Luach Hatzibur Friday, January 6, 2023 | 12

No express fee

718.303.4300

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

ס'קומט א
!חידוש
BEHIND
ON YOUR
BILLS?
BEHIND
ON YOUR
BILLS?
can
also
help you
We canWe
also
help
you
You
can
still for
apply
the
rent program
getrent
your rent
You can
still
apply
thefor
rent
program
to get to
your
up to $5,000
towards
get upget
to $5,000
towards
and utilities
covered!
and utilities
covered!
your bills!
water bills!
your water
Call : 646.481.6524
Call : 646.481.6524

Email: rentservice1198@gmail.com
Email: rentservice1198@gmail.com

בס"ד

כלל ישראל איז
נאכאמאל גרייט
Jan. 24-25 -  מיטוואך בא-  דינסטאג- חיים מעדיקל

13 |  י"ג טבת תשפ"ג,פרייטאג פרשת ויחי
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יארצייטן
פון צדיקים און גאונים
י"ג טבת
תקל"ט
תקמ"ט

הג"ר צבי ב"ר שאול זצ"ל
מאוסטראה

תרי"א

הג"ר משה ב"ר דוד זצ"ל
מלעלוב

תרס"ז

הג"ר נתן נטע ב"ר משה דוד הלוי לאנדא זצ"ל
אב"ד אושפיצין

תרע"ו

הג"ר שאול חיים ב"ר אברהם הלוי הורוויץ זצ"ל
אב"ד דאבראוונא  -כלילת שאול

נא להדליק נר וללמוד משניות וכדו' לעילוי נשמתם

י"ג טבת
צו אריינשרייבען נעמען אימעיל List@yizkereim.info

תר"צ

הג"ר עזרא ראובן בהג"ר משה דנגור זצ"ל
רב בבאגדאד  -עדי זהב

תרצ"א הג"ר יששכר דוב בהג"ר משה שמעון הלוי לעווי זצ"ל
אב"ד סינערוואראלי
תרצ"ז הג"ר שרגא פייבוש בהג"ר ברוך מוויזניץ זצ"ל
מזליטשיק
תש"א

הג"ר ארי' לייב ב"ר אברהם אביש זצ"ל
מקארוב

זכרון שמות הנעדרים
שלא הניחו אחריהם זש"ק

תרפ"ג

הג"ר משה בהג"ר חיים מנחם העשיל זצ"ל
מזינקוב

הג"ר מנחם מענדיל בהג"ר ישראל האגער זצ"ל
מווישאווא  -ברכת מנחם

תשכ"ה הג"ר יחיאל מרדכי בהג"ר משה אהרן גארדאן זצ"ל
נתיבי ים
תש"ל
הג"ר שלמה בהג"ר שמואל סובל זצ"ל
שלמת חיים
תשל"ז הג"ר יצחק בהג"ר אשר אנשיל הוברמאן זצ"ל
המכונה "הצדיק מרעננה"

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל

ר' אברהם דוב ב"ר ישראל הכהן (וויינבלאט) – תש"ז [בנ"י ,נארפאלק ווירזשיניע] • ר' אברהם יהודא ב"ר שלמה
הכהן (שווארטץ) – תשס"ב [קרית יוא]ל] • אלחנן אברהם ב"ר ישראל (טייטס) – תשכ"ט [בנ"י ,נארפאלק ווי�ר
זשיניע] • הילד אליעזר ב"ר שלום – תשל"ג [חוסט (החדש) ,אוקריינא] • ר' אליעזר שלום ב"ר דוד (מגיד) –
תשס"ו • הב' דוד ב"ר ברוך – תשל"ח [סעליש ,אוקריינא] • הב' יהושע פאליק ב"ר משה (קעללנער) – תרצ"ט
[אונגוואר ,אוקריינא] • יואל ב"ר אהרן • הב' יוסף ב"ר מאיר (גאטליעב) – תרע"ט [אונגוואר ,אוקריינא] • ר'
יצחק ארי' ב"ר בנימין דוב הכהן – תר"ס [קארטשוב] • ר' ישראל יעקב ב"ר חיים אברהם (גראס) – תשס"ב [NJ
חל' חוס]ט] • הילד מיכאל דוב ב"ר אלי' הכהן – תשכ"ג [ NJחל' וויען] • ר' מנחם מענדל ב"ר יצחק שמעון (פא�ר
קאש) – תשע"ג • הב' משה ב"ר מתתי' חיים (פרענקל) – תרנ"ד [מט האופ] • הילד משה דוב ב"ר ישעי' אליעזר
(שיממעל) – תש"ט • הב' משה חיים ב"ר מרדכי יהודא – תרפ"ג [וואשקאוויץ ,אוקריינא] • הילד פנטיאל ב"ר
צבי (ברוין) – תרפ"ט [ SIבאראן הירש] • הב' צבי ב"ר מאיר – ת"ש [אוהעל ,אונגארן] • הילד שלמה ב"ר זאב
יצחק – תרנ"ו [בילקע ,אוקריינא] • שלמה יהודא ב"ר שלום (פריינד) – תשס"א [ NJחל' באבוב] • הילד שמואל
ב"ר ליב (קליין) – תרנ"ב [וואשינגטאן נ.י].
הילדה גיטל ב"ר צבי (ערליך) – תש"ג [סיסיציץ ,פוילן] • חי' חותה ב"ר מרדכי • חי' עטיל ב"ר ליפא (שנייער)
– תשי"ד [מט לבנון ,חל' עדת ישראל] • יודית ב"ר שמואל (גאלדעס) – תשס"ז [ליבערטי נ.י • ].הילדה ייטל
ב"ר שלמה (געשטעטנער) – תרנ"ח [טשארנא ,אונגארן] • הבתולה מלכה ב"ר אברהם הלוי (בלייער) – תרע"ט
[דעברעצין ,אונגארן] • הבתולה פייגא האדיל ב"ר אלי' – תרל"ז [וויזניצא ,אוקריינא] • פערל דינה ב"ר ליפמאן
– תר"צ [מט חברון] • פרומא ב"ר שלמה (וועבער) – תרפ"ז [וואשינגטאן נ.י .חל' בנ"י] • צבי' ב"ר יונה יצחק
(מאשקאוויטש) – תשכ"ח [ביה"ח ד'מאנסי] • קלארא ב"ר ארי' ליב (האכבערג) – תשי"ז [גרינסבורג ,פענס• ].
הבתולה רייצא ב"ר משה (האלבערשטאם) – תרנ"ד [בארדיוב ,סלאוואקיי]

We Fight
Parking
Moving
& Criminal
Violations

?Got a Ticket

Call

TRAFFIC
VIOLATIONS

718-954-4295
917-957-7545
We a l s o f i g h t E - Z P a s s t i c k e t s
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To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

BORO
TrPARK
i State

Real Estate
UNFURNISHED
UNFURNISHED
APARTMENTS
UNFURNISHED
APARTMENTS
UNFURNISHED
APARTMENTS

APARTMENT WANTED
Looking for a 4-5 BR apartment
sec 8 approved in Boro Park
Call: 718-234-5759

FOR RENT 19th Ave/52nd St.
nice 2 bdrm frnt unfurn apt, 2nd
flr, Avail imm. Chosson Kallah
preferred. 718-232-6072

14 Ave 42 st, 2 SM BR, Chosson/Kallah
preferred, heat included,
by owner 718.236.0377/718.986.7559

3 bedroom apartment (1 bath) in
building 14/50 area, nicely renovated
reasonable price.
(1 Bedroom also available) Email:
RentalApartment11205@gmail.com

NICE 4 BEDROOM APT AVAIL IN
THE HEART OF BP NICE KITCHEN,
BATHROOMS AND PORCH NO SEC 8
ASKING FOR $4000.00
PLEASE CALL 347-460-7518

50 St. Corner FT Hamilton, 2nd floor,
rear, 1BR, heat & water inc. W/D
hookup, $1500 all new, lots of windows,
NO FEE, Call: 718-851-4114 Ext 200

Beautiful, Brand New 2 BR or 1 BR plus
office Basement for Rent On Parkville
Ave With Private Entr, W/D, Central A/C
& Heat, 8 Foot Ceiling
Text or leave message (347) 782-5394

16-48 3 BR apart. 2 bath. 23x60, 3rd
floor, avail. for rent, $3600 sec 8 ok, 3
year lease
Call broker: 347-675-7710
if no answer lv msg

15/50 3 BDRM /2 BATH APT FOR RENT
IN GD COND. 2 YEAR LEASE.
CALL BROKER CALL 646-481-4150

53st 16 Ave 3 BR bsmnt apt,
windows in all rooms, private
entrance, $2500 negotiable
Pls Call: 929-295-3317

NICE AND AIRY LARGE
4 BEDROOM APT IN BP AVAIL
FOR 2/3 YEARS GREAT LOCATION
PLEASE CALL 347-460-7518

15/56 more than 1,500 square ft.,
newly renovated, 4 bedrooms,
1.5 bathrooms, front porch,
Call: (718) 438-0568 Leave Message

18 low 50 condo 5 bedroom 2.5
bathrooms 3rd floor decent condition
built in sukka 4500$ no sec 8
631-746-6095

Furnished / Unfurnished
17/61, 1 BR & small 2 BR,
Renovated, 1 flight up,
front, plenty of windows
and closets.
845-807-7600

15/42 3 bedroom unfurnished
brand new 3rd floor with
appliances $3200.
347-581-5250

The perfect apartment 12-54
Brand new 4 Bed, 2 full bath
(1inmstr) Second floor, brand
new construction. Large porch,
many upgrades, closets and
windows. $5000 1500sf
Text 718-813-3988
49/14 Ave 3 BR apt, 2 Bathroom,
beautiful back porch. Ready to
move in. For more info pls call
Broker: 917.406.0071
Boro park 51st and 12th Ave Beautiful
high end 3 bedrooms, 1 bathroom,
Washer/dryer hookup.Ready to move
in. $2,700.00
Call David at 917-744-8070
5 Bedrooms
14 Low 50 Big 5 bedroom 2 bathroom short term
up to one year 4000 Negotiable Section 8 ok
3 Bedrooms
*14 High 50 Beautiful 2000 Square feet apt 3 huge
bed 2 bath Pesach kitchen laundry room small
family preferred no sec 8 $4,800 negotiable
*11 50 second floor Beautiful 3 bedroom 1
bathroom 3000
*14 High 50 1650 Square feet second floor big 3
bedroom 2 bathrooms 2 porches $4000
*High 50s 11 ave Big 3 bedroom 2 bath central air
1st floor Plenty closets Price reduced 3600 sec 8 ok
*13 Low 50 1200 Sf 3 bedroom 1 bathroom Laundry
room 2600
*new on the market - 13 high 50' brand new luxury
small 3 BR
2 Bedrooms
*New on the market 12-39 Brand new beautiful spacious
2 BR 1 bath, plenty of closets, big backyard $2,650
*19 mid 50's Newly renovated furnished 2 BR, no
dining room, Split units, $2000 Neg
1 BDROOM- STUDIO
*16 low 40s 2nd floor 1 bed newly renovated. $1650
*14 mid 40s 2nd floor front furnished beautiful $2200
*low 40's-16 1 BR furnished $1600
*11-55 2 BR /office
YGS Realty/Gitty Slomiuc: 347-881-3297

*15-44 4 BR 1200 sqft $3000
*14&56 1350 sq ft good condition backyard first
floor small family $3800 negotiable no sec 8
*ave F -Dahil 3 bedroom 1.5 bathrooms backyard
nice apt first floor $3000 neg no sec 8
*10/50 3 bedroom excellent condition 1 bathroom
$2650 Sec 8 ok
*18-47 3 BR, sec 8 ok $3200
*Foster /Ocean pkwy 3 BR, $2400
*13&56 brand new 3 bedroom 2 bathrooms 1200
sq ft 3rd floor $3500 sec 8 ok
*15&56 3 bedroom short term it to 4 months $3200
*21&59 3 bedroom 1.5 bathrooms
*13&45 3 bedroom 1400 sq ft needs work 3000
neg sec 8 ok
*13&44 small 2 bedroom 1500$ *13&43 2 bedroom 1450
*13/50 2 bedroom big apt 900 sq ft $2600 negotiate
* 9&51 2 bedroom 1100 sq ft parking $2200
*13/41 2 bedroom furnished $1900
*Ave f east 4 - 2 bedroom $2000
*13&55 2 bedroom back apt $1600 needs work
*9&51 2. Bedroom $1700 *10/50 1 bedroom $1500
*14&50 4th floor furnished 1000 SF 1 BR $2300
*14&49 furnished 1 bedroom 1600$ and take out
*14&50 1000 sq ft furnished
*14-49 1 BR, $1750
BSD REALTY: 631-746-6095

15 |  י"ג טבת תשפ"ג,פרייטאג פרשת ויחי
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16-44 3 BR, 1.5 bath, 2 flights up,
small back porch, $2850
Call: 917-725-0710 leave msg.
20&58 beautiful 2 bedroom apt 2500
18& east 8 brand new
2 bedroom apt $2250
BSD REALTY: 631-746-6095

15-53 3BR, 2 bath, apart. for rent
Call broker: 646-285-1395

*10 / 46 brand new 3 BR, 2 bath, 1st floor, 1200
sq ft, $3200
*13 / 52 3 BR, 2 bath, 1000 sq ft $2500
*19 / 48 , furnished 1 BR, $1500
*15 / 50, 1st and/or 3rd floor available, good for
offices, 1600 sq ft each floor, 3200sq ft total
*42 / 15 3 BR, 2 bath, newly renovated, $3200
*15/59 1950 sq ft raw basement for rent
11 / 55 2 room furnished, $1500
Action Intl Realty 718-436-9888

718.303.4300

:צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט

BORO
Tr
i SPARK
tate

Real Estate
OFFICES
UNFURNISHED
APARTMENTS
45th-10th, 3 bedroom front
apartment with a porch on the
3rd floor in a 6 family house. Rent
$2500
718-234-5900 ext 221
BP 2 room apart, Dining room
and Bedroom for rent, 43-13
Call: 718-871-7309

*11-58 3 BR *14-49 3BR *58-21 2 BR
*46 -12 Ave 2 BR *47-12 1 BR *13-56 3 BR *4410 2 BR *12-50 2 BR *49-14 1 BR *55-18 Ave 2
BR Furnished Apt *12-57 2 BR Furnished Apt
Call The SEA group: 347-962-5578

BP 2 room apart, Dining room
and Bedroom for rent, 43-13
Call: 718-871-7309

50 St. Corner FT Hamilton, 2nd floor,
rear, 1BR, heat & water inc. W/D
hookup, $1500 all new, lots of windows,
NO FEE, Call: 718-851-4114 Ext 200

Advertise your real estate ads
here for only $60 -- a week
Call Now: 718-303-4300

FURNISHED APARTMENTS
UNFURNISHED
APARTMENTS
40-15 Btfl brand new spacious 1.5
BR bsmt apt for chusson kallah,
high ceilings, windows in all rooms.
Call: 718-436-0890 lv msg
14-42 Brand new 2 BR furnished
apart. $1800, util. inc. Access to
backyard, 6 month min.
Call/text: 347-451-4816

Furnished / Unfurnished
17/61, 1 BR & small 2 BR,
Renovated, 1 flight up,
front, plenty of windows
and closets.
845-807-7600

Chosson/Kallah 2 bedroom apt
4 Steps down
w/d couch utilities included
917-972-0000

55-18 1.5 BR basement for rent,
util. inc. $1500, optional for
unfurnished.
Call: 347-227-1551

BP 11Ave /47st, 1 BR, new large
kitchen dinette, Washer dryer, A/C
Pls Call 718.809.9828

46-16 beautiful spacious 1 BR
furnished basement apart. Front
entrance, Ideal for chosson kallah.
Call: 718-972-7017

46-14 Luxury 1 BR furnished
basement apt, new house, ideal for
chosson kallah.
Call: 347-669-7918

Advertise your real estate ads
here for only $60 -- a week
Call Now: 718-303-4300

11/52 Newly renovated spacious
1 Bdrm. furnished basement apt,
granite kitchen, W/D
Ideal for chosson kallah
Please text 1929-625-0755

12Ave & 43st Freshy renovated
1 bedroom furnished apartment in
heart of Boro Park
646-854-8255

FURNISHED BASEMENT
OVERSIZED SPACIOUS APT

NEW 18 / 55 Brand New 1 Bedroom
Luxury Furnished Basement Available
until the end of February. Private
Entrance - Windows, Full New Kitchen
etc. 347 675 7675

46/14 Furnished apt on 3rd floor sunny
front, studio apt (1.5 room), elevator
building, great for chusson kallah. also
weekly shabbosim rental avail.
Call: 347-768-3834 leave msg.

12-57 Brand new furnished
2 BR basement apart. 10ft ceiling,
windows in all rooms,
Call: 929-454-4947

17 Ave & 43st, 1 BR attic apt for
couple or single girl.
Pls Call: 718.436.1273
The easiest
way to find
your next
apartment.

PRIME GREAT BLOCK 14/57
2 Large Bdrms 2 Full Baths

Large LR/DR, Large Master Bdrm
Large Separate Kitchen Dinette

DETACHED HOUSE/WINDOWS ALL ROOMS

All Utilities Inc. Heat, AC, Gas & Electric

ONLY…$2,200
6 Months Minimum Stay Req.

PERFECT FOR FAMILY COMING FROM ISRAEL
OR WHILE YOUR RENOVATING YOUR HOUSE

PERLSTEIN PROPERTIES 718.853.7001

45 bet 12&13 Btfl newly renov 1 BR front
furn apt, living rm, kitchen/dinette, lrg
front windows, chussen kallah pref, very
reasonable.
Call: 718-435-0672

*11&57 brand new 1 bedroom 3rd floor
attic $1450
*17&43 good condition 1 bedroom $1100
*16&44 1.5 bedroom $1900
Call 631-746-6095

Advertise your real estate ads
here for only $60 -- a week
Call Now: 718-303-4300

56

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

718.303.4300
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BORO
TrPARK
i State

Real Estate
UNFURNISHED
SHORT
TERMAPARTMENTS
RENTALS
UNFURNISHED

Clean and spacious 3 bedroom furnished
apartment 11/50th area. Bedding, towels,
and Shabbos amenities included. Available
for short term & weekends.
Pls call 347-415-5877

18/55 PARKSIDE SUITES
Multiple Luxury Studios, Suites and
Apartments - New, Designer Hotel Style
Premium Bedding, Towels, Fully Stocked
Kitchenette, Wifi etc. Avail Daily/ Weekly
347 675 7675

Brand new basement available for
shabbos and weekdays
39th street 12-13
for reservation please call
7187148875

56-15 Beautiful spacious 4-5 BR apt
for rent by the week/month, perfect
for Simchas, Yom Tovim, etc.
Call: 845-642-2104

Beautiful Spacious Brand New Furnished
2 Bedroom Apartment 15/59 Available
weekends Short term rentals. We Provide
Fresh Linen - Towels - E.t.c. Fully Stocked
with all Shabbes needs; and all you could
dream of. 3473524313

BEAUTIFUL SUITE - SHORT TERM
available for shabbosim and weekdays
centrally located at 13/49
2-3 bedrooms, beautiful kitchen, full bath
and W/D
please call: (929) 409-3999

12-53 furnished apart. for rent
for short term or weekends
Call: 347-623-1120

Boro park 13&42 Clean is our specialty
10 beautifully decorated high end
suites motel style includes all amenities
accommodate 1 person up to full family
contact us 718-686-2222
Info@1232suites.com
visit us 1232suites.com

12Ave & 43st Freshy renovated
2 bedroom furnished apartment
in heart of Boro Park available for
Weekends and short term rental.
646-854-8255

SHABBOS/YOM TOV RENTAL: Btfl Newly
Renovated bsmt. front/private entrance.
Option of 1or 2BR with Shower, 45/12,across
rachmistrivk ,Fresh Linen/towel/percolator,
fridge, no kitchennete .pls contact to insure
availabilty .Call/text 7189264773

Shalvas Hachaim Apartments
Stunning resort style fully packed 1 bdrm
apartment available. 14/55. $99/night + $30
per stay. Full Shabbos pkg avail. Beautifully
designed for a relaxing environment.
347 292 8815

Save this number!
reserve now an apt on 53 bet 17&18 for your
simchas, weekends, etc. Linen, towels, & all
basics incl.
Call: 718-851-8520 if no answer lv mssg

Beautiful luxury brand new 2
bedroom suite hotel style for daily
and Shabossim rentals in Boro Park
Kensington area. For reservation
please call 347-451-5083

Short term rentals - Studios &
apartments upto 4 BR avail on
42/12, daily/weekly.
Call: 917-541-5055

Clean and spacious 3 bedroom furnished
apartment 11/50th area. Bedding, towels,
and Shabbos amenities included. Available
for short term & weekends.
Pls call 347-415-5877

עשיתי סגולת התנא רבי מתיא בן חרש ונושעתי

הגה"צ ר' צבי מאיר זילבערבערג שליט"א

 ויגש- רעוא דרעוין

(718)506-1001

1-1-1-1 אין דריקט
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OFFICE /STORE / SPACE
/ WAREHOUSE
/ DRIVEWAY / LOT / SHUL
FURNISHED
APARTMENTS
ladies desk in office on 13 in the
area of 49 - asking 300
Call (929) 352-5228

14 60/61 - Newly renovated 2 room
office, ready to move in.
Utilities Included,
Call between 12-6pm: 718-854-3864

15-48 Profesional office for rent,
Ground floor, 900 SF, asking $3000,
Call: 347-742-4670

brand new Office space 955 50th St
1,100 SQ FT * 10ft ceiling 2 bathrooms
Only 825k parking ad 75
929-513-7770 Cotler

Prime Bp fully built out office
for rent. Conference room,
three private offices plus a
receptionist station. Waiting
room private toilet and
kitchenette. Everything you
need to conquer the world.
Text 718-813-3988

Brand new office with semi private
cubicles for rent in bp Perfect for your
secretary out of your office etc
For details call 917.945.4371

Office available for rent
17th Avenue Corner 53rd Street
call 718-438-7673

Beautiful new renovated 375 sq
ft. Office space available for rent
in Boro Park. 11 Ave. & 52nd street
area Parking available $1,250
Please call 732.534.2946

60/20 Cmrcl Crner Nu Cnstrctn Aprx 1500 Sq ft
Bild 2 Suit Prfct R.E. Ofce Estetcn Masage Sheitl
Salon Thrpst Cpmptr or Diet Cntr Bridal Gowns
Sheitl /Hair/Makeup Salon Brkr 347 740 3601
friedaweinberg8@gmail.com

3000 sqft office space avaialble
in Boro Park. Great Condition!
Pls call: 718.208.3021

15-44 semi private desks in office
for rent, Desk, chair & wifi incl. from
$190/month & up
347.907.9068

Brand new office, 5min
from boro park! 2000sf, high
ceilings, large windows with
spectacular views. Owner will
build to suite High-end office
building, parking available
Text 718-813-3988

BP 50's/13 AV RENO CMRCl FRNT PVT
ENTRNC BSMT APRX 1000 SQ FT XCNT
4 THRPST ONLINE BUSNS 60/20 AV NU
CNSTR BSMNT CSTM BULD OFCS APRX
1500 Sqft. 43/12 Bsmnt 4 Ofce OR Chusn/
Kala. 49/14 Ofice Dplx 1200sq 2bth Prch
46/14 3Rm Prch Pvt HSE Elvtr. 44/10 Frnshd
2bd 2bth Brkr3477403601
friedaweinberg8@gmail.com

*40& new Utrecht 2200 sq ft 12 f ceiling ground
floor 5500$ negotiable good for day care
storage shul
*16&48 store Front 350 sq ft $2300
*57 & new Utrecht 1100 sq ft excellent
condition 2 flights up 2300
*16-50 1 room, $550
*Ave F/Dahill Rd, 1,100 SF possible for 2,200 SF $2700
*12&45 big storage space high ceiling 2500 sq ft
*16&48 basement 1200 sq ft good for storage or
playgroup $1600
*13&39 9 rooms with conference room
“no brokerage fee" 7000$ neg
*21&573 rooms 750 sq ft 1850$
*13&37 800 sq ft basement storage 1000$
*13&41 1850 sq ft brand new build to suit
*warehouses starting from 5k sq ft and up
BSD REALTY: 631-746-6095

21&57 brand new 3 rooms 750 sq ft
basement $1900 negotiable
Call: 631-746-6095

Office building 5417 18 Ave
* Recently renovated office street
level. approx 650 sqft monthly
rental $2150
*54-18 1000 SF full floor, private
bath, storage area, lower level,
Call: 718-232-6787
Advertise your real estate ads
here for only $60 -- a week
Call Now: 718-303-4300
AVE F/McDonald: Beautiful High End
Office Space For Lease 3,600 SF.
Can Be Divided
Call for details 347-385-8171
ERETZ REALTY 718-256-9595 EXT 111

16 & high 40 12000 sq ft available
for rent 3rd and 4th floor options
for elevator 25$ sq ft
9292953317
Warehouse for rent, approx 4000 SF,
inc. 2 offices, High ceilings, automatic
driveway gate, nice corner building,
btwn Utica Ave & Kings hwy, $6000
Call: 631-746-6095
*14 High 50 brand new and beautiful Shared office
for rent females only $450
*office space for rent 5500 SF low 60s 16 ave Plus
nice outdoor deck
option to customize it
*13 mid 50s 2000 Sf store newly renovated option
with basement.
*New on the market. 15 ave 61 street Beautiful big
3 room office basement high ceiling $2000 all
included
*new on the market 61 St 15 Ave - brand new 700
sf office (basement) 9’ ceiling 1 bath, Kitchenette,
private $1,500.
YGS Realty/Gitty Slomiuc:
347-881-3297 or 347-525-3766

Office for rent 45 12/13 Walk-in,
private entrance Newly renovated.
350 sq. ft. Room for 3-4 desks.
Please call 917-295-7191
To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

Advertise your real estate ads
here for only $60 -- a week
Call Now: 718-303-4300

718.303.4300

*10 / 46 brand new 1200 sq ft office, $3000
*14 / 40 800 sq ft, 2 room , brand new
*15 / 53 1700 sq ft large space, 5 room, kitchen, 2 bath
*E3 / Cortelyou 2.5 rm + shared waiting room, $1900
*13 / 40 800 sq ft, 4 room, $1750
*59 / 11 850 sq ft, front, 1400
*13 /38 3000 sq ft, 1 flight up, $7500
*webster, 600 sq ft, brand new, $1400
*17 / 58 3 room office, bsmt $1500
*Coretelyou / E3 3 room office, $1900
*48/ft hamilton, btfl renovated, 1200 SF, $2600
*17/58 3 room basement office space $1,500 neg
Action Intl Realty 718-436-9888

NU/53 1 flight up, nice airy 1 room
office with window, Great location,
heimishe building, MIC, util incl,
Call: 718-972-7017
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UNFURNISHED
HOUSE / CONDOS
/ LOT
FOR
SALE / OPEN HOUSES
UNFURNISHED
APARTMENTS
51-16 1 family House for sale, lot
19x100, built 19x60, 3 floors +
basement, attached, asking 2.3M
Call: 347-661-1543

15 & 58th St condo 25x70 + 3 porches 4br &
adtl bsmt aprtmt - 1.625m
20 & 58th 25x50 on 75 legal 2 fam great
shape - 2.7m
19 & 50th 20x80 on 100 legal 3 fam - 3m
contact: baalteshuvamedia@gmail.com

45th and 10th avenue 6 family house
with parking, corner building, R6
zoning. for serious inquiries
Please call 718-234-5900 Ext 221
Kayleibush8820@gmail.com

15 Ave 39st, 4 Br,2 Bath Condo,
well maintained $975K
Pls Call: 718.576.1893

Advertise your real estate ads
here for only $60 -- a week
Call Now: 718-303-4300

Serious buyer looking to buy a
house directly from owner, in center
of BP, pre approved mortgage
Call: 347-674-2009

Serious buyer looking for house
center of BP
(40 to 52 St. & 11 to 14 ave)
call / text now 347-561-8733

Yeshiva Building, Ditmas Avenue
50x100 Lot / 40x65 Built 2 floors +
bsmt. Brick. Detached $2.2 Million
For more info Call
646-543-1194
or email Nhandler@eretzltd.com
ERETZ REALTY
718-256-9595 ext 125

• 14/50s – New Exclusive 8140Sf
delivered vacant R5-C23 zoning,
multipurpose use can be great for
shul / office / multi fam etc.. Nr
transp. Wont last at $4mil.
• 19/Low 50s 1 fam brk sd, 5 bdrms,
4 bths, fin bsmt, pvt drv. Must see!!!
$2.5mil
ERETZ REALTY
718-256-9595 ext 122

38 St/ 14th Ave, 2 family brick, attached
house, 20x100 lot size, 20x50 built. Finished
basement with separate entrance, good
condition. Asking $1,8m. Call or text Isaac
Shmedra Landau 718-853-0202.
Www.isaaclandau.exprealty.com

·

I/E2: 2 Fam brk, DR< LR, 4 brs/2 bths, full bsmt, huge bkyd, xlong lot.
$1mil +
·
59/12 6 fam brk sd, 20x80 on 25x100, rnvtd apts, grt income. Grt for
user or investor Mid $2mil.
·
10/40s 3br/2bth condo, 3rd flr, built in Sukka, Pesach kit, stunning cond.
Lndry rm, 2 porches $900s
·
14/44 Spacious 3 bdrm duplex coop $900s
·
Kensington/E3, Cortelyou & Ave C: 2 fam brk s.d. 3 flrs, + bsmt. Owners
dplx 6 bdrms, fin bsmt, drvwy, Excel cond. Ask $2.3 mil.
Call Schmidt Realty Today!! 718 853 HOME (4663)
Dahill Rd /52 St, 3 family, semi-detached, brick
house, plenty parking. Asking $1,750m.
Call or text Isaac Shmedra Landau
718-853-0202 landau7667@gmail.com
www.isaaclandau.exprealty.com
Mid 50s/11th Ave , 2 family semi-detached,
brick house, 25x100 lot, 20x60 built, shared
driveway, asking $2,1m.
Call or text Isaac Shmedra Landau
718-853-0202 landau7667@gmail.com
www.isaaclandau.exprealty.com
2 family house mid 50s between Fort
Hamilton and 11, 25x100 lot size asking
price1.85 million with sec 8 tenant no leases
For serious inquiries
please call 718-234-5900 ext 221.
Kayleibush8820@gmail.com
The easiest
way to find
your next
storage space

34

*13 / low 40's 2 fam + store
*12 / 39 3 fam20 x 40 blt, 20 x 100 lot, fully renovated
*13 / high 50's, 20 x 55 built, 20 x 100 lot,
3 floors, fin. bsmt = good for apts, shul,
classrooms or offices
*17 / 40's vacant lot approved plans to build
3 fam, 7600 sq ft
*15 / mid 40's 3 fam, 30 x 100 lot, R6 zoning, $2.5,
can build 6 floors
*11 / mid 40's 1600 sq ft condo, $1.2
*11 / 50 2 fam, brick, 20 x67 built on 25 x 100 lot $2.3
*9 / 48 2 fam brick, SD, 20x67 blt, 25x100 lot
*16 / 42 1 BR, front, coop
*16 / 60, penthouse 2600SF condo, $1.550M
Action Intl Realty 718-436-9888

Advertise your real estate ads
here for only $60 -- a week
Call Now: 718-303-4300

Lux New Condo on 50th St *
entire floor m1000 sq ft penthouse
2 Br' 2 Full bath plus 700 sq ft porch
, laundry area A/C * Shabbos timer
*Elevator 700k 929-513-7770 Cotler
12/low 50’s 2 fam brk 20x65 0n
25x100 lot, 2 flrs + bsmt, parking, R6
zoning. Ask $2.1mil
·
13/low 40’s 60x100 lot R6 zoning.
Motivated seller!! Priced to sell!!
·
Att Mechetunim /young couples,
coop 18/47 VIC 6th flr. 2 BR’s very low
maint. Approx 900sf. Only $495k·
Cell 347-742-5415 email Hershy@
eretzltd.com
ERETZ REALTY 718-256-9595 ext 209
*19/50 (pinnacle) 4 bedroom 1800 sq ft 3rd floor
1 porch 1.3
*14&42 brand new 5th floor elevator 1700 sq ft 1.345
or cash 1.2
*10& low 40 brand new 6th floor 4 bedroom 1600
sq ft 875k
*14&44 3rd and 4th floor 1500 sq ft good condition
850k
*10&50 2 bedroom brand new 5th floor elevator
700k neg
*12 high 40 mic 1350 sq ft 875k cash
*18& Webster condo 2400 sq ft 4 bedroom 2
bathrooms luxury house 3rd floor 2 porches parking
2.m option for air rights
*16&61 maple 4 bedroom, 3rd floor, 1.2
*11&42 condo first and basement 1850 sq ft needs
work 875k 700k need in cash
*12&39 brand new first and basement 2200 Sq ft 1.4m
*15&48 1 bedroom basement 300k
*10&mid 40 condo 1500 SF 2 floors and bsmt 875k
*lot Dahill &40 approved plans 1900 sq ft 3 floors 1.8
BSD REALTY: 631-746-6095

E2/Ave F 4 Story 3 fam brk + fin bsmt.
Ask $2,3mil. Make offers
Call for details 347-385-8171
ERETZ REALTY 718-256-9595 EXT 111

Warehouses
avail. for sale/rent
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/ LOT
FOR SALE / OPEN HOUSES
FURNISHED
APARTMENTS
NEW TO MARKET!! 12/42 1st & bsmt
apt for sale in fully dey brk 3 fam 27x65
with pvt entrance. Windows in all
rooms, Low taxes. Must see!!
Agt 347-687-8455
13&38 2 family brick, attached house,
20x100 lot size, 20x50 built. Finished
basement with separate entrance,good
condition. Asking $1,7m
BSD REALTY: 631-746-6095

11th Ave, Mid 50’s
Large 2 family brick house,kids
friendly block.
First floor leased for $2500 Mo.
Preliminary plans for a 5 bdr. Duplex.
25x100 lot, 20x68 built, R-6 Zoning
$1.9’s ALL CASH! serious inquires
only
Call: 201-834-6777
*Brand new 1st and basement 12 mid
40s 2400 SF
*High 50s 21st ave 4 bedroom condo
1550 sf second floor 1.150 neg.
*Prime Boro park beautiful brand new
1200 square feet condos
*only a few apartments left
Limited beautiful penthouse's (6th floor)
2600 Sq ft. & 2900 Sq Ft. with roof use
left in the maple residence (16th ave 61st
street) Tax abatement
YGS Realty/Gitty Slomiuc: 347-881-3297

Contact OstPro Realty 718.500.3445
Send subscribe to Sign up to our exclusive
WhatsApp 631.829.2430
Email ostprorealty@gmail.com

check out our website for all listings

CO-OP

15 & 44

1500SQFT,GRT COND,3 & 4 FLOOR DUPLEX,3 BED,2 BATH,FRONT PORCH,STORAGE

$875K

CONDO

PINNACLE

1800SQFT,3RD FLR, 4 BED,2 BATH,BRAND NEW,STORAGE, PARKING,FRONT PORCH

$1.3M

CONDO

EAST 2ND

1300SQFT, GREAT CONDITION, 3 BED, 2 BATH, FRONT PORCH, 2ND FLOOR

$900K

2ND FL

16 & 41

2ND FLOOR PLUS AIR RIGHTS , NOT BUILT 20 BY 50 , LOW TAXES

$850

CONDO

18 & 47

3RD FLOOR, VERY LUX, 2400 SQFT, 5 BED, 3 BATH, 2 PORCHES, PARKING

$2M

CONDO

42 FT HAMIL

5TH FL, ELEVATOR 1625 SQ, 4 BED, 2 BATHS, GOOD COND, PESACH KIT

$925K

2 FAMILY

12& 50S,

LOT 25/100 BUILT 20/65 BRICKED, SEMI DE, NEEDS WORK, 2 FLOORS PLUS BSMNT

2.35M

2 FAMILY

DAHILL & 52

LOT20/100 BUILT20/35, BRICKED,ATTACHED,FIRST BASEMENT,2ND FLR, LOW TAXES

1.250M

CONDO

13 & 43

1500 SQFT, BRAND NEW, HIGH END, 4 BEDROOMS, 2 BATH, 2 PORCHES

1.150M

2 FAMILY

KENSINGTON

LOT 20$/100 BUILT 20/50 BRICKED SEMI DETACHED GOOD CONDITION

1595M

CONDO

10 & 41

5TH FLOOR , BRAND NEW, 1800 SQFT,4 BEDROOMS, 2 BATHS, TAX ABATEMENT

950K

RENTALS
3 BED

18 & 58

1100 SQFT, FIRST FLOOR, BEAUTIFUL CONDITION, FULL FLOOR, 1 BATHROOM,

$2900

1 BED

15 & 40

PLUS OPEN SPACE, FRONT, 1 BATHROOM, BRAND NEW BEAUTIFUL CONDITION

$2000

4 BED

E. 3RD

KENSINGTON,1400SQFT, 2ND FLOOR, 2 BATHROOMS, PRIVATE ENT, BEAUTIFUL CONDITION

$3800

3 BED

20 & 59

2ND FLOOR, 1200 SQFT, GOOD CONDITION, 1 BATHROOM

$2600

2 BED

10 & 44

2ND FLOOR, FRONT, 1 BATHROOM, GREAT CONDITION, SECTION-8 OK

$1700

2 BED

13 & 41

FURNISHED, SECOND FLOOR, 700 SQFT, FRONT, 1 BATHROOM, WASHER/DRYER

$1900

1 BED

13 & 51

FIRST FLOOR, MOVE IN CONDITION, 1 BATHROOM,

$1500

3 BED

42 & 17

1100SQFT,2 BATH,BEAUTIFUL COND,BACKYARD, WALK-IN LEVEL,HIGH CEILINGS,CLOSETS

$2900

3 BED

10 & 50

1350 SQFT, 1ST FLOOR, 1 BATHROOM, GREAT CONDITION, SEMI DETACHED, PRICE NEG.

$3000

2 BED

14 & 42

1ST FLOOR, 1 BATHROOM, NEEDS UPGRADES, BACK, BIG PRIVATE BACK YARD

$1600

2 BED

10 & 53

2ND FLOOR, 1 BATHROOM, BEAUTIFUL CONDITION, BACK

The easiest
way to
find your
next deal.
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10 & 50
2ND FLOOR, BRAND NEW RENOVATED, WASHER DRYER
10 & 50 2ND FLOOR, BRAND NEW RENOVATED, WASHER DRYER

$1500
$1500

BED
33
BED

16 &
& 39
40
12

$2900
$2500

3 BED

16 & 40

2 BED

12 & 43

OFFICE

2ND
FL, 1300SQFT,
1BATH,
PORCH,
NEEDS
SOME
WORK
2ND
FLOOR,
1100 SQFT,
DECENT
COND,
1 BATH,
BACK
PORCH, SEC8 OKAY
2ND FL, 1300SQFT, 1BATH, PORCH, NEEDS SOME WORK

OFFICE

BRAND NEW, LUXURY, 2 BATH, 4TH FLOOR

13 & 46

BROOKLYN SQUARE, 1 BIG EXECUTIVE ROOM, ROOM FOR 2 SECRETARIES, 3RD FLOOR

OFFICE
600 SQFT, 2ND FLOOR, BAND NEW CONDITION

$2900
$2300

$1400
$2300

OFFICE
&&
5957
OFFICE 1421

550SQFT,
2 ROOMS,
BEAUTIFUL
RENOVATED
BASEMENT,
& 1 BATHROOM
3 ROOMS,
1000 SQFT,
1 BATHROOM,
BASEMENT,
BRANDKITCHENETTE
NEW CONDITION

$1500
$2000

OFFICE

11 & 49

RENOVATED BASEMENT, KITCHENETTE & BATHROOM, PRIVATE ENTRANCE

$1200

OFFICE

14 & 41

600SQFT, BRAND NEW BEAUTIFUL CONDITION, HIGH CEILING, INFLOOR HEATING

$1850

OFFICE

17 & 45

SEMI- PRIVATE CUBICLES, BEAUTIFUL CONDITION, KITCHENETTE, UNLIMITED WI-FI

$375

OFFICE

14 & 59

2 ROOMS, 500 SQFT, BSMT, REDONE, BATH, HIGH CEILINGS, WINDOWS,UTL INCLUDED

$1500

OFFICE

52& UTRC

3 ROOMS, 5TH FLR BUILDING, ELEVATOR, KITCHENETTE,BATH, INCLUDED EVERYTHING

$1800

STORE

16 &40S,

OFFICE

WEBSTER

OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE
OFFICE

OFFICE

OFFICE

OFFICE

13 & 46
13 & 45
11 & 49
40 & 14
17 & 58
15 & 58
14 & 40

11 & 60S

18 & 55

14 & 37

OFFICE

WRHS

58& UTRC

14 & 60

WRHS
OFFICE

1412
&&
5840s

2 ROOMS & OPEN SPACE, 1 BATH, 600SQFT, PRIVATE ENT, BEAUTIFUL COND, AND MORE
3 ROOMS, 1 BATHROOM, 1200 SQFT, WALK-IN LEVEL, VERY GOOD CONDITION

ONE ROOM & OPEN SPACE, 1 BATH, PRIVATE ENT, 700SQFT, BASEMENT, KITCHENETTE
1100SQFT, 3 ROOMS, 2 BATH, CONFERENCE ROOM, 2ND FLOOR, MOVE IN COND, NEG.

BSMT ROOMS, 1100 SQFT, GOOD CONDITION, 1 PARKING SPOT, UTILITIES INC, 2 BATHS

400 SQFT, BEAUTIFUL CONDITION, WALK IN LEVEL STORE NICE BATHROOMS

1500 SQFT, BASEMENT, BRAND NEW, HIGH CEILINGS, OPEN SPACE, AVAIL FOR SHUL

BASEMENT, BRAND NEW, 600 SQFT, - DURING THE DAY PARKING

400 SQFT, ONE BIG OPEN SPACE, BRAND NEW, BEAUTIFULLY REDONE

1200 SQFT, 2 SHARED CONFERENCE ROOMS, KITCHENETTE & BATH, 5TH FLR, PORCHES

BRAND NEW, 2 BIG ROOMS, 9 FT CEILINGS BSMNT, PRIVATE ENT, KITCHENETTE & BATH

BRKLYN SQUARE 1000 SQ, EXECUTIVE ROOM + OTHER ROOMS, BRAND NEW KITCHEN

OFFICE SPACE, GROUND LEVEL, 4000SSQFT, NEEDS SOME UPGRADES

1300 SQFT, 3RD FLOOR BRAND NEW SPACE

$2500
$2700
$2000
$3800
$2000

$2300

$3000

$1500

$1400

$6000

$1500

$3500

$7900

$3800

OR STOREFRONT,
1200SQFT,
GROUND LEVEL
BRAND
NEW, 1500 SQFT,
3 BATHROOMS,
OPEN SPACE

$3500
$3000

OFFICE 1416
OFFICE
&&
4450

ROOM
AVAIL, 2600
BRAND
NEW,
3RD CONDITION
FLOOR, SHARED CONF. ROOM, LOUNGE & BATH
21
FULL
FLOORS,
SQFT,
GOOD

$650
$7000

OFFICE 1015
OFFICE
&&
4450s

FIRST FLOOR,
NEEDS
SOME WORK
2 1800SQFT,
ROOMS, BASEMENT,
FRESHLY
PAINTED,
PRIVATE ENTRANCE, UTILITIES INCLUDED

$6000
$1700

WRHS
&&
3946
OFFICE 1214

3700
SQFT,
3RD FLOOR,
FREIGHT
ELEVATOR
OFFICE
SPACE,
1 BIG ROOM,
FIRST
FLOOR, KITCHENETTE, BATHROOM, FREE WIFI

$7500
$850

OFFICE
&&
5349
OFFICE 1111

GROUND
LEVEL,2
NICE SIZE
ROOMS BRAND
NEW,BEAU PRIVATE
KITCHENETTE
& BATHROOM
RENOVATED
BASEMENT,
KITCHENETTE
& BATHROOM,
ENTRANCE

$1650
$1200

OFFICE
&&
1645
OFFICE 3917

2 SEMIROOMS,
2ND FLOOR
1000BEAUTIFUL
SQ FT, NEWLY
RENOVATED
PRIVATE
CUBICLE,
CONDITION,
KITCHENETTE, UNLIMITED WI-FI

$2400
$375

OFFICE

SMALL OFFICE ROOMS 50-200 SQ FT ALL SIZES AND PRICES…

OFFICE

13 & 53

52& UTRC

3 ROOMS, 5TH FLR BUILDING, ELEVATOR, KITCHENETTE,BATH, INCLUDED EVERYTHING

16 &40S,

OFFICE

WEBSTER

BASEMENT, BRAND NEW, 600 SQFT, - DURING THE DAY PARKING

$1500

OFFICE

11 & 60S

1200 SQFT, 2 SHARED CONFERENCE ROOMS, KITCHENETTE & BATH, 5TH FLR, PORCHES

$6000

OFFICE

10 & 44

2 ROOMS, BASEMENT, FRESHLY PAINTED, PRIVATE ENTRANCE, UTILITIES INCLUDED

$1700

WRHS

12 & 39

3700 SQFT, 3RD FLOOR, FREIGHT ELEVATOR

$7500

OFFICE

11 & 53

GROUND LEVEL,2 NICE SIZE ROOMS BRAND NEW,BEAU KITCHENETTE & BATHROOM

$1650

OFFICE

13 & 53

718.303.4300

400 SQFT, BEAUTIFUL CONDITION, WALK IN LEVEL STORE NICE BATHROOMS

$1800

STORE

Investments/
Sales available

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

$1550

1 BED
1 BED

OFFICE

Condo for Sale:
*16th Ave, Mid 50’s State of Art 4th Fl condo (no
elevator),brand new 4 bedroom penthouse, approx.
1700 sqft plus rooftop,ready to move in $1.2’sM
*15th ave, Mid 50’s Large 4 Bdr. Condo,10 ft ceilings,
approx. 4000 sqft.,+3000 sqft rentable space, garage,
needs TLC. $3’sM.all cash (no subject to mortgage)
Serious inquiry only!
*14th Ave, Low 50’s ,State of Art condo approx. 4,000
sqft, 6-7 bedroom 4th & 5th Fl $ 2M’s
*18th Ave, 47th ST- Brand new luxury 3rd & 4th Flr,3200
sqft,7 bdr. 3 bath,2 porches, parking $2.2M’s,Serious
inquiry only!
*11th Ave, Mid 50’s, being built 5 bdr. Condo on 2nd
& 3rd floor with beautiful roof top, approx. 2600 sqft,
Built 2000 sqft. $1.4M’s,40% down payment. Serious
inquiry only!
*11th Ave, Mid 40’s- 2nd and 3rd floor ,Duplex 4 bdr on
1600 sqft.,3 baths,$1.1’sM.
*Low Ave Low streets- Large 4 bedroom condo,
1800sqft.,5th flr,elevator,30% down payment,$900’sk
*Low Ave Low streets- Large 3 bedroom
condo, 1600sqft.,6th floor, elevator, 30% down
payment,$800’sk
*East 2nd,near alesk shul,-3 bdr.condo,2
baths,1300sqft.,$800’sk
Call: 201-834-6777

https://ostprorealty.com/

REFER A SELLER AND GET PAID!!

$2300

SMALL OFFICE ROOMS 50-200 SQ FT ALL SIZES AND PRICES…

REFER A SELLER AND GET PAID!!
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NEW JERSEY / MONSEY / STATEN ISLAND / FOR RENT/SALE
LOADS OF WAREHOUSES!
NJ- Elizabeth 9500sqft, 17ft clear, 4 tailboards, excel cond sale or lease.
·
Trenton- 36k sf 2 story warehouse/office $2.2mil
·
Dover- 41k sf- 22-26ft clear 2 tailboards plus drv in $7mil
STATEN ISLAND-NEAR OUTERBRIDGE
·
75K multi story 100% occupied with upside for sale
·
63K with 15k cold storage, excellent loading sale/lease
UPSTATE
Middletown-totally newly rennovated 218k sf with 38ft clear. 21 loading docks for sale/lease
·
Port Jervis 28k 2 story warehouse only $1.1mil . Owner financing avail!
Please call or text Tzvi at 718 431-5842 tzvidan1@gmail.com
ERETZ REALTY 718-256-9595 ext 207
·

·

Luxurious house with backyard
in Linden for shabbos/month/
short term
Call: 718-662-4741

NEW CORP/LLC

WE OPEN CORPORATIONS
AND LLCS.
DONE WITHIN THE HOUR ,$300
347-721-7309
SaraP@PaskesandCoCPA.com
ONE MAN BAND

הערליכע שפילער פאר אלע
אייער שמחות

חיים פרידמאן
718-213-1554

MONSEY for rent - 4 bedrooms
big unit Park ln area 2000sf
needs new kitchen and some tlc
3476743319

NJ Warehouse for Lease
Elizebeth 6,200sf, 2 drive in $13.00 NNN
Clifton (food building) 10,300sf, 3 drive in $16.00 NNN
Englewood 18,000sf divisible second floor
1 loading docks $11.50 NNN
Scranton PA 200,000sf, divisible 15 loading
dock 26 CLEAR. $5.00 NNN
Clifton 62,000sf, 5 drive in $12.00 NNN
Garfield 9,600sf, 2 nd floor $8.50 NNN
Garfield 1,350sf, 1 loading dock $16.00 NNN
Trenton 14,000sf, 1 drive in 1 loading dock $11.00 NNN
Piscataway 7,500sf 2 drive ins $11.50 NNN
Call / Text 973-517-0788
Commercial Real Estate
Sale: 5,000 SF Flex warehouse & office in BP
12,000 SF Heavy Industrial - (1-LD)
Lease: 25,000 sf warehouse NJ Exit 8 (2-LD)
W Advisory - 718-809-6091

GRAPHICS COURSE
GRAPHICS COURSE
by Baily Biederman
For Ladies & Teens
866.721.7871
Press 1 for detailed info
www.BailyBiederman.com
REMOVE CREDIT INQUIRIES

We remove all your
credit inquiries over
night
pls call 845 213 3456

SERVICES
KB BUSINESS SOLUTIONS

We take care of all
your bookkeeping and
billing needs.
Cal: 8455872421

HANDYMAN

Professional באצאלט אייער
. נאר אויף די שעהHandyman
.זייער שנעל מיט גוטע עקספיריענס
1866-426-3421 געט הענדי

BEST CALLING CARD

Best calling card
Israel: Land line 1.2¢
Cell phone 3.6¢
Call: 718-438-1333
9 AM-6 PM

מיר קלינען אייער קרעדיט
 טעג איר באצאלט30-60 צווישן
נאר אויב אייער ריפארט איז
קלין פון אלע דריי ביורא'ס
718-619-8684 רופט
FAST CAR SERVICE

Are you looking for a
worker / job? Staffing NYS is
your answer, with years of
experience from A. Grossman.
Call or text (917) 727-1163/
Email: StaffingNYS@gmail.com
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Fast car service - minivans
610-612-0000
Monsey - $90 +tolls
Monroe $110 +tolls

לוח הציבור

ONE MAN BAND

One Man Band

בערל איגל

718-974-5195 :רופט

718.303.4300

:צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט

FIRST CHOICE SEWER

,מיר שטאפן אויף טוילעט'ס סינקס
sewer mains ,וואנעס
camera inspections מיר טוהן אויך
and jeteing
אד"ג
347-563-7325 :רופט

JOBS

ONE MAN BAND

JOB OPPORTUNITY
BP office Seeking to hire a
f/t motivated and devoted
secretary for an e-commerce
sales position. email resume
to spothealth3@gmail.com.
Great potential!

ONE MAN BAND

אהרן פולטמאן
917-617-7916
HANDYMAN

JOB OPPORTUNITY
Boro Park company seeking
salesman for in store sales.
Salary+Commission No cold
calling required.
Email resume:
brooklynjob2@gmail.com
SUBSTITUTE BUS DRIVER

Seeking substitute bus driver
for approximately a week for
an afterschool program,
2 routes, starts at 4:00.
Well paid.
Call now: 347- 598- 1580

CLOSET INSTALLATIONS

Handyman by the hour
Get your house back in
order for just $110 a hour
Please call 646-535-3314

Closet Installations for half
price.
Call 347-370-9562
leave a clear message
and we'll get back to you.

COMPUTER COURSES
Basic computers, Word, Excel,
Power Point, Quickbooks and
Bookkeeping.
347.752.4441
www.ClearFudamentals.
com

BOOKKEEPING /TRAINING - MEN

ביזנעס לאונס/קרעדיט קארדס

ASSISTANT WANTED

CORPORATIONS & LLC

We open Corporations and
LLC's,
Fast and reliable service
347-494-1771,
Credit cards accepted

An experienced bookkeeper
will teach you bookkeeping
for compatible rates.
Also available to do
Quickbooks Setup.
Please call 347-799-4143
ONE MAN BAND

Playgroup in BP is
looking for a P/T
teacher
Call: 347-672-3139

מיר ערלעדיגן קרעדיט קארדס און
 ביז א מיליאן25,000 ביזנעס לאונס פון
דאלאר
 פראצענט אינטרעסט0 פאר
 חדשים21  ביז12 פון
צופרידנהייט גאראנטירט
718-619-8684 :רופט

אברהם יהושע שפיצער

SECRETARY WANTED

RENOVATIONS
Renovations and Repairs,
General Construction Work,
from the foundation to the
roof. split units, tiles, framing,
plumbing, electric, extension,
add-on floors, elevator etc.
Pls Call: 347.965.7526

HOME RENOVATIONS

Looking to hire in a heimishe
chasishe office F/t secretary
9:00-5:00, experience
in HCBS intake Email:
bestjob11219@gmail.com
Call: 845-366-1777

גוטע געלעגנהייט

HANDYMAN

היימישע טיטשער אין אסיסטענט
אין שם טוב קינדער
געלונגענע ווארעמע איבערגעגעבער
מיידלעך-נע ווייבלעך
גוט באצאלט פארן ריכטיגע מענטש
6463457769
To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

For all your handy work,
Plumbing, Spotlights,
kitchens, painting,
Framing roofings, bricks,
all construction work
Call: 347-339-2151

718.303.4300

One Man Band

פאר אלע אייערע שמחות
please call:
718 594 3070

בעסטע פרייזען

HOME RENOVATIONS
Basements, Finish bathrooms,
and apartments, scraping,
sound proof, plubing, spotlights
brick & cement work etc.

18 years experience
No job too big or too small
Best prices!! 347-585-9217

קרעדיט קארד חובות
זענט איר שילדיג געלט פאר
?קרעדיט קארד׳ס
 יאר10 מיר האבן איבער
.עקספיריענס
718-757-0056 רופט
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JOB OPPORTUNITY
Heimishe office man position
available, exceptionally friendly and
accommodating customer service
and managing skills a must, basic
computer knowledge, IT technical
knowledge a plus. Fluent in Yiddish
and English. Please email resume
to: officejob5782@gmail.com

נורסערי אסיסטענט מלמד
ת"ת אין ב"פ זוכט נורסערי
.אסיסטענט מלמד
גוטע געלעגנהייט פאר די
.פאסיגע יונגערמאן
718-218-3409 רופטס
SECRETARY WANTED

DIRECTOR WANTED

יעצט אפען א דירעקטאר פאזיציע
פאר א טויגליכע היימישע פרוי
מיט א
masters degree
6463457769

SECRETARY WANTED

Heimisha Office in BP
looking for full time female
secretary.
text 646-598-4949
or email
padhoffice@gmail.com

JOB OPPORTUNITY
Seeking Accounts Payable Supervisor to manage a
team of AP reps and control a large AP operation.
Great pay, complete benefits package, full time
position. Experience required.
Email resume to igreenzweig@hamaspikkings.org
JOB OPPORTUNITY

LOOKING FOR A FULFILLING JOB ?

looking to hire secretary in a
heimish girl office, to review
notes of billing, geshmake
environment, Email:
bestjob11219@gmail.com
Call: 845-366-1777

Seeking a creative,
resourceful, and cheerful
program coordinator for
Senior center.
Email director@bpscc.org

Manager needed for busy
BP office F/T great salary.
Tech savvy ,experience a
must .
email resume
4141jobs@gmail.com

SALESPERSON WANTED

SECRETARY WANTED
Looking to hire an afternoon P/T
secretary (around 1-5). heimishe
office in the center of bp, great
environment, basic computer
and phone skills needed.
Please send resume to
bgoldstein@rmeedu.com

JOB OPPORTUNITY
BP office looking for a
motivated intelligent
worker who does well in a
stimulating environment.
A lot of room for growth.
Please email resume to
yourjob2023@gmail.com

seeking a engerized sales
person in the construction
line to sales construction
services in the NYC area.
please email
salesbp2023@gmail.com
JOB OPENINGS
JOB OPENINGS in a heimishe
playgroup TEACHERS,
ASSISTANTS and bus teachers
available ft and Pt
must be warm, loving and
caring
please call 718-437-7261

JOB OPPORTUNITY
Popular non-profit looking
for full-time Customer
Service Rep. Must have strong
communication skills, be
friendly, organized & tech savvy.
Microsoft Office a must. Email
resume to office@chasdeilev.org

JOB OPPORTUNITY

SECRETARY WANTED
Seeking a F/T secretary (6
hrs also good) . manager
skills needed to run a multi
dimensional office position
located in BP.
Email resume to
officebp14@gmail.com

Fish store in Bp is
looking for a full time
worker
please call/text
718-290-6800
SECRETARY WANTED
Looking for a full time
secretary, must be proficient
in Quickboos, Word and
Excel.
Email Resume:
jobsyeshivabp@gmail.com

MEAT DEPARTMENT
Looking for yungerman to
operate a Wrapper Machine
and assist customers in
the Meat Dept. in a large
Supermarket in Flatbush, Will
train, F/T, Good Pay
Leave msg: 929-275-1844

JOB OPPORTUNITY

JOB OPPORTUNITY

Seeking a devoted individual for Accounts
Payable position at a Brooklyn-based health
center. Flexible hours and great pay!
Please email resume to jobsmh123@gmail.com
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לוח הציבור

Wholesale Business. Seeking
female secretary. Hours
2:00 PM – 6:00 PM. Must be
organized, responsible, & able
to multi task.
Email: jobinbp4322@gmail.
com.

718.303.4300

:צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט

JOB OPPORTUNITY

JOB OPPORTUNITY

Secretary needed for busy
construction office in Boro
Park, flexible hours, great
pay, ability to multitask,
must be computer literate
& have QB experience.
If interested please send
resume to
constbkp@yahoo.com.

JOB OPPORTUNITY
Hamaspik HomeCare is seeking
a Yiddish speaking candidate for
F/T office position. Competitive
pay/benefits. Warm and
nurturing environment.
Email to
hiring@hamaspikcare.org

New Day care center in
BP looking for babysitter/
teacher & assistants
Call or text:
347-391-7191

JOB OPPORTUNITY
גרופ-אפענע פאזיציע פאר א היימישע פלעיי
לערערן
Baccalaureate וואס באזיצט א
degree in early childhood
education
9-3 פון
6463457769 ביטע רופט

looking for a Driver to
deliver a bakery
6 nights a week
text: 718-483-1756
Email: rbar0354@gmail.
com

BCBA'S WANTED
ABA Agency is looking to hire
male and female BCBAs for
Brooklyn cases.
Please email your contact
information/resume to
launchfwd123@gmail.com
and write BCBA in the subject line.

SECRETARY WANTED
Bp Real estate office Part
Time / Full Time Secretary
position available.
WILL TRAIN.
Pls call 347-695-4011
OR EMAIL TO
SIMCHAREALTY@GMAIL.COM

משגיחים געזוכט

SECRETARY WANTED
Heimishe Boro Park office
seeking F/T employee Good pay
and great office environment.
Email resume to
employment@
pandginsurance.com

משגיחים געזוכט
 נאכמיטאג1-7pm •
• ערב ושבתים וימים טובים
מוז זיין וואקסערנירט
Text only: 347-546-2059

BUS DRIVER WANTED

DRIVER WANTED

JOB OPPORTUNITY

Sales / Delivery
Position Brooklyn Food
Distributor Must Have
Clean CDL 90-100k
718-435-0124 X 213
SECRETARY WANTED

HASC Center Transportation is seeking a Bus Driver to transport
individuals with intellectual and developmental disabilities from
their home to their day program, and the return route. Must
have a CDL Class S and prior bus driving experience.
Full day, excellent salary, Health Insurance, Dental, Vision, 401k.
To apply call or WhatsApp us at 646-285-5314
or email hr@hasccenter.org

BP insurance office seeking to hire
secretary. Training provided.
Great pay and potential.
Please Call (718) 307-1212
or email resume
blueskyinsagcy@gmail.com

יונגערמאן געזוכט
COUNSELORS WANTED

BOOKKEEPER WANTED

Small, all female business
seeking a bookkeeper.
Flexible, part time hours.
Nice working atmosphere.
929-322-4202
send resume to
info@mnmotion.com
JOB OPPORTUNITY
Looking for P/T afternoon staff
in special ED school, Great
environment,
Great pay
Email Resume:
Mkatz@mastermindsaba.org
Call: 718-370-3140
To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

SECRETARY WANTED

Looking for a yungerman
to learn with a bochur
in the morning, good
compensation
Please Call:
718.750.4246 Ext 101

HASC Center is looking to hire counselors to work
in our women’s group homes in Boro Park. We offer
competitive salaries, flexible schedules and full benefits
To apply call or WhatsApp us at 646-285-5314
or email hr@hasccenter.org
COUNSELORS WANTED
HASC Center is looking to hire counselors to work
in our men’s day programs in Boro Park. We offer
competitive salaries, flexible schedules and full benefits
To apply call or WhatsApp us at 646-285-5314
or email hr@hasccenter.org

718.303.4300
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TEACHER WANTED
Chasidishe Yeshivah in Boro Park
is seeking Male English Teacher
from 4:00-5:45, serious program,
supportive administration, earn
$100/hour.
Email resume rzeiger73@gmail.com
Call 718-637-3394

BOOKKEEPER WANTED
Looking for a experience
organized bookkeeper 9:005:00, Friday 9:00-12:00, Must
know Quickbooks
Email: bestjob11219@gmail.
com Call: 845-366-1777

PATIENT ENGAGEMENT SPECIALISTS
Premium Health is looking for full-time Patient Engagement
Specialists to assist with one-on-one outreach to patients regarding
preventive care measures, specifically regarding immunizations.
Requires commitment to Premium Health standards of Compassion,
Agility, Respect, and Excellence. Competitive pay and benefits.
Please send resumes to jobs@premiumhealthcenter.org
& specify Position ID: PES-142 in the email subject line.
JOB OPPORTUNITY
Hamaspik HomeCare is seeking
a Yiddish speaking candidate
for F/T office position.
Competitive pay/benefits. Warm
and nurturing environment.
Email to
hiring@hamaspikcare.org

JOB OPPORTUNITY

Well established company
in Brooklyn seeking entry
level female to work F/T
in our Heimishe beautiful
office. Opportunity for
growth. Seeking smart,
organized, responsible
and quick learner who is
proficient in computers.
No experience necessary,
will train.
Please email at
Hiring1554@gmail.com

TEACHING POSITION
Chasidishe cheder in BP seeking
male English teacher. Excellent,
heimishe atmosphere, strong
support staff.
Call 347-304-1687,
lv a clr message.

DRIVER WANTED

Seeking a Heimeshe
driver to do morning and
afternoon routes for a
playgroup.
Please call 718-541-4007

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

SECRETARY F/T

Busy BP firm seeks full-time capable administrative
assistant to join our team. Must be computer proficient,
have the ability to multi-task and have a great attitude.
Great opportunity for growth.
Email resume to hr@rothcocpa.com
and write Admin Position in subject line.

SECRETARY WANTED
Boro Park E-Commerce Office Seeks Full Time FEMALE
SECRETARY Experience Preferred Willing To Train Great
Pay! Great Heimishe Environment
Email Resume: ecommerceoffice11@gmail.com

Great opportunity local
Boro Park RE Mgmt office
for Secretary. Willing to
train the right individual
that has gd phone
manner, able to multi
task & have computer
knowledge.
Excellent growth
potential.
Pls email resume to
sylvia@cgmail.net

ENGLISH SPEAKING YESHIVA LOOKING TO HIRE

JOB OPPORTUNITY

Boys elementary school in Staten Island is seeking to fill
the following positions for the coming school year:
*warm and enthusiastic Rebbe for 1st grade
*1st grade English teacher
*administrative assistant
Please email resume to rdw@ykofsi.org 347-205-7504

Judaica store in BP is
looking to hire a store
manager
please call and leave a
clear message
347-674-2030

ACCOUNTS PAYABLE F/T

SECRETARY WANTED

Position available in BP office for responsible,
organized individual that is able to multi task.
Beginners welcome, willing to train. Excellent warm
environment and opportunity for rapid growth!
Email resumes to Tehila@promont.nyc
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לוח הציבור

Looking to hire in a heim F/t
secretary 9:00-5:00 for data
entry
Email: bestjob11219@
gmail.com Call: 845-3661777

718.303.4300

:צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט

!בשורה טובה
 ולא היה בנמצא,זה עתה נדפס מחדש הספר הידוע שרבים ציפו לו
ספר מענה לשון המפואר
,תחינות בקשות ותפילות על קברי אבות ועוד
.עם מזמורי תהילים וסדר הלימוד לייארצייט בדפוס נאה ומשובח
347-351-5994 :להזמנות
GREAT BUSINESS POTENTIAL!

CAMP WANTED

Established Fleishig fastfood restaurant in business
for over 20 yrs for sale, due
to retirement, full bas, for
catering, heart of Flatbush, rent
5k, 250k negotiable ready to go
Call Sharone: 917-642-2079

A Yeshiva with 150 Boys
is looking to rent a legal
camp for summer 2023.
Please call 3476698284
80K POINTS

Your ad here
718-303-4300

mail@
luachhatzibur.com
משלים זיין מנין מנחה

FOREVER STAMPS

יונגעלייט/עס ווערט געזוכט בחורים
4:15 א מנין מנחה נאך
46-18 אין די געגענט פון
מתן שכרה בצדו
347-504-1244 :רופט

USPS Forever stamps $47 a
roll of 100, Free Shipping,
Discounts for large
quantities,
call-text 3479211729
565israel@gmail.com
VAN FOR RENT

WARM HOME WANTED

Seeking a heimish home
for a sweet, young teenage
boy in need of a warm,
stable environment.
Call Mrs. Gottdenger at
718.408.5400 ext. 521

15 passenger van available
for rent, minimum 3 days
or long term, 25years+,
Email: bpvans11219@
gmail.com
Call/text: 718-682-4932

JOB OPPORTUNITY

Braverhood is hiring!
Com-Hab Supervisor
and Com-Hab Adminboth Full-Time positions
Must have excellent
communication &
computer skills, strong
attention to detail
Resumes should be
emailed to
sross@braverhood.org
SECRETARY WANTED
Heimesha office looking for full
time secretary, nice environment,
must be detailed oriented and have
"good communication skills" great
opportunity for the right candidate
email resume to
goodjoboffer1818@gmail.com

P3 PROVIDER NEEDED

P3 Provider needed Male/
Female 6 hours a week
Location: 14th Ave. & 42nd
Street Age: 8 year old boy
Time: 3:00-4:30 p.m.
hr@resolve services.org

TAX RETURNS PREPARED

BABYSITTING

א היימישע בעביסיטער אין
13-58 געגענט פון
:רופט מרת רוזנברג
718-751-6000
כולל לפנה"צ

Receive more than $19,000.00
in Income tax refund. 30
years experience. Authorized
e-file provider Individuals
corporations, partnerships
Call: 347-446-7745
PLAYGROUP SLOTS

מקומות אחדים עדיין פנוים בכולל
9:00 לפנה"צ ביחד עם שחרית משעה
12:00 עד
הלימוד מה שליבו חפץ
בתשלום יפה מאוד
347-409-9208 המעוניינים יצלצל
To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

earn 80k citi bonus points!!
offer expiring soon!!!
text citi to 9344519899
well get back to you with
in a few hours bez"h.

JOB OPPORTUNITY
Looking to hire a qualified
person with exceptional
communication skills for an inhouse sales style job. Full time
in Boro Park
Please submit you resume to
jobs08951@gmail.com

Yidish speaking
playgroup in high 50s
has 2 slots available
[18 months the youngest]
9292366129

718.303.4300

MISC

 תפילין- סופר סת"ם
תפילין בכתב נאה ומהודר נכתב בר־
ציפות ללא הפסק דיבור ע"פ משנ"ב
(ל"ב סק"ה) בשם ספר הכוונות
-ידידכם הסופר אהרן פרענקיל
7185640291 תאומים
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השבת אבידה

UPSTATE INVESTOR
seeking to buy Catskills
properties, regardless of
condition or situation. Also
buying in colonies.
Please call / text 845-693-0432
QUICK CLOSING!

*Found keys in the area of Tiferes Rivka,
on the avenue
*Found black lady's gloves
Pls Call: 347.563.6582
מנין שחרית

BEAUTIFUL VILLA IN ARIZONA

Beautiful Villa with a private
heated pool in Casa Grande
AZ close to shulls and kosher
food. $299 per night special
rate for weekly bookings
Please email request to
azvacations2@gmail.com

STAMPS

מיר נעמען אהן יונגעלייט פאר תפילת
שחרית
7:20 שחרית
 לחודש$300
ביטע רופט אדער טעקסט
1224.436.7993

Great price for forever
stamps $47 for a roll of 100
Free Delivery min. 4
Please Call
(917) 818-2676

ARIZONA VACATION

ANNUAL REPORT WRITER

vila א גרויסע
צוגעשטעלט מיט אלע צוגעהערן
salt water Heated pool מיט א
נעבן א שוהל
פאר גאר גוטע פרייז
347-224-5574 :טעקסט/רופט

Annuals/ Progress Reports
Business Letters
Resumes
MANY SATISFIED CLIENTS.
Email: ReportsDone1@gmail.
com
Call: 917-453-5804

VACATION
SALES / RENTALS
VACATION RENTAL

Your ad here
718-303-4300

mail@
luachhatzibur.com

Woodbourne House for rent!
Kosher kitchen. Sleeps 12+ people.
4 bedrooms/3 bathrooms (has
separate bmnt apt). $400/night and
$1,000 for 3 night weekend. Walk
to town. Shabbos / Weekly rates
available. $20k for full summer
Call or text (718)744-7914

VACATION RENTAL
Myrtle Beach full suite including
living room and pull out couch
$350 total for 3 nights midweek
Mon- Wed or weekend Thurs
morning through Monday morning
$400 total Kosher appliances
included Limited Booking
Call: 347.543.8043

WOODRIDGE

3 Bedroom 2 bath house
in Woodridge, 3 min walk
to the shul and Mikva
available throughout the
year for short term.
Call or text 347-432-3185

Mofit health and fitness studio
Personal training, pair training,
group training, Martial arts,
nutrition and massage therapy.
call today 347 439 7760
Located at 114 Ditmas ave

WOODBOURNE

BUSNIESS FOR SALE

House for sale: 4 Bedrooms, 2
bathrooms, 2 car attached garage,
Basement w/ separate entrance.
Walk to Year-Round Town Shul &
Walk to Racheves Estates!!
$239k Rare opportunity
845-693-0432

Pizza dairy Ice Cream
shop in very busy
upstate NY location
Call: 646-702-9326

UNION VACATION RENTAL

New 3 BR house in Union
available for weekends,
same block as Shuls and
Mikvah $1000
Pls Call: 929.457.2439

WOODBOURNE

לוח הציבור

MOFIT HEALTH
Mofit health and fitness studio
One-on-one personal training
Male and female trainers In-home
training available
women's fitness class Monday
and Wed at 945am
Located at 114 Ditmas ave
Call today 347 439 7760

ROOMMATE WANTED

new Luxury 9 BR 5 bath house, + beautiful 4 BR house next
to it, in Woodbourne available for shabbosim, trampoline,
and more, linen & towels provided, close to klal yisroel shul
Up to 40 beds, special price if taking both houses
Call: 917-757-0743 / 347-522-2092
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MOFIT HEALTH

erliche Bochur looking
for another bochur to
share an apt with.
Pls Call/Text:
646.303.0342

718.303.4300

:צו אדווערטייזען אדער מעלדן אייער שמחה רופט

!א געזונטע וואך

Wellness
begins
right after
Havdalah.
Open until 11pm
every

Motzei Shabbos

718.686.7600
WALK-INS WELCOME
WEEKDAYS 8 AM-9 PM
MOT Z”SH TILL 11 PM

To Advertise Or To Place Your Simcha Call:

CALL ON MOT Z”SH
FROM HALF HOUR
AF TER SHABBOS
1312 38TH S TREET

718.303.4300

Ezra
Medical
Center
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