50°-41°

Partly cloudy

יארצייטן

53°-38°

Sun. Jan. 1 2023

Partly cloudy

ניחום אבלים

ריעל עסטעיט

קלעסיפייד

שיעורים

זונטאג פ׳ ויחי ח’ טבת תשפ”ג

זמנים

שמחות

נייעס

Issue # 3041

Kol Berama

845-837-5500 -  דבר יום ביומו- קרית יואל
347-970-6770 - קול סטעטן איילענד

שטערקסטע אידישע טעגליכע אויסגאבע

היינט נאכט
Second
prize

845.4
459.8
8878

12:00 רופט אריין אין אפיס ביז
אויפדערנאכט צו קויפן א ראפעל

YONKERS, MT VERNON, PROPERT Y 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.
WWW.MARKEDREALTY.COM
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CALL : 347-460-5568 / EMAIL : INFO@MARKEDREALTY.COM

טעגליכע
שמחה
דערמאנונגען

ששון

pivotgroup.nyc

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

:מעלדט אייער שמחה

S TO R E W I D E S A L E

STARTING AT
20% OFF

FREE DELIVERY AFTER ALTERATIONS

Minimum
purchase
of $150

קרית יואל

מאנסי

וויליאמסבורג

בארא פארק

7 VAN BUREN DRIVE
845.774.4100

16 MELNICK DRIVE
845.678.8624

178 WALLABOUT ST.
718.330.1700

1411 39TH ST.
718.435.4750

Cannot be combined with any other offer. Must be paid in full at the time of purchase.
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845.286.4736 • OFFICE@TOIREM.ORG
מטרתה להקל עבודת הק׳ של אוספי צדקה

אנטשולדיגונג און
קלארשטעלונג!
מיר ווילן זיך אנטשולדיגן פאר די פילע אידן וועלכע האבן
פרובירט ארויסצונעמען ׳תורם׳ מאשינען אין די טעג פון
חנוכה ,און האבן נישט געקענט באקומען די מאשינען ,צוליב
דעם ריזן פארלאנג אין די חנוכה טעג.
מיר ארבעטן העפטיג צוצולייגן נאך הונדעטער מאשינען ,און אין די זעלבע צייט בעטן מיר
פון אלע וועלכע האבן נאכנישט אומגעקערט זייער תורם דעווייס :אל תמנע טוב מבעליו!
פילע אידן זוכן מאשינען וועלכע ליגן ארום און ווערן נישט באניצט! ביטע קערט אום
אייער מאשין ,אז אנדערע זאלן עס קענען ניצן ,און מיר זאלן אייך נישט דארפן רעכענען
קיין טעגליכע פי פאר׳ן נישט ניצן די דעווייס אין די צייט וואס עס איז נישט אין באניץ.

אין די זעלבע צייט ווילן מיר קלארשטעלן:

תורם איז געגרינדעט געווארן פאר פריוואטע
יחידים וועלכע דארפן ארומגיין נאך געלט.
דעריבער זענען מיר געצווינגן צו טשארדשן פראצענטן ,צוליב די
גרויסע קאסטן פון אויפהאלטן די טויזענטער דעווייסעס ,כסדר
צולייגן נייע מאשינען ,קליינע טראנזאקציעס פי׳ס אויף וועלכע
מיר דערלייגן געלט ,דיספיוטס ,א שטאב פון קאסטומער סערוויס,
דעוועלאפמענט אפדעיטס צו פארגרינגערן די ארבעט ,פילע
לאקאציעס און לעגאלע און פינאנציעלע קאסטן.

מוסדות און ארגענעזאציעס דארפן
נישט צאלן קיין פראצענטן!
איר קענט דינגען אדער קויפן די דעווייסעס פון דאונערי
ווי איר צאלט נישט קיין שום פראצענטן!

מיר קוקן ארויס אויף אייער פידבעק!

וויליאמסבורג | בארא פארק | מאנסי
קרית יואל | לעיקוואוד | פלארידע
קליוולאנד | קאנאדא | ירושלים
בית שמש | בני ברק

די איינציגסטע מאשין
וואס נעמט אלע קארטלעך
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נייעס

חדש

וועלטליכע נייעס
חרידישע נייעס
לאקאלע נייעס
ביזנעס נייעס

המשך פון די אינטערעסאנטע שטודיע ערשינען איבער די ארעמקייט ביים חרדיש'ן
ציבור אין ארץ ישראל רעלאטיוו צו אמעריקע
פאריגע וואך האמיר שוין געדעקט דאס קריגן
דרייווערס לייסענס ,גאזאלין פרייזן (צוליב די
פרעצעדענטלאזע טעקסעס) ,גאווערנמענט
טראנספארטאציע
די
אויף
קאנטראל
אינדוסטריע ,אימגעהויערע טעקסעס אויף
פשוטע קלייניקע וויהיקלס ..יעצט לאמיר
א קוק טון אויף די ריעל עסטעיט אין מדינת
ישראל .די דארטיגע ריעל עסטעיט מארקעט
איז אינגאנצן אנדערש ווי דאס וואס מיר אלע
זענען ציגעוואוינט דאהי אין אמעריקע ,אויב
ווילט איר אן אפראוועל צו קענען בויען סיי וואס
דארפסטו גיין צו די פעדעראלע גאווערנמענט
פאר אן אפראוועל ,אין אנדערע ווערטער ,איר
דארפט באקומען אן אקעי סיי פון די פעדעראלע
גאווערנמענט און סיי פון די לאקאלע רעגירונג...
וויפיל ביוראקראטיע דאס לייגט צו? בערך
דאפלט זיכער ..חוץ א מעשה וואס די אלע כוחות
גיבט מורא'דיגע מאכט פאר די פעדעראלע
רעגירונג דארטן עפעס וואס די פעדעראלע
רעגירונג אין אמעריקע פארמאגט נישט און סאיז
פשוט אזוי אז "מאכט" גיבט אסאך פלאץ פאר
קארופציע און ספעציעלע אינטערעסן ,דארטן
איז די שר פון די האוזינג א סיריעס פאזיציע..
נישט בחינם האט גור געקענט עפענען  4גרויסע
שטעט במשך די יארן ..די ערשטערע ציונים
האבן געגרינדעט אן א"ג צדקה קאסע מיטן
נאמען "קרן קיימת לישראל" די דאזיגע קאסע
האט במשך די לעצטע  100+יאר אפגעקויפט
שטחים אויף שטחים אין ארץ ישראל ,כהיום
געהערט  2.5מיליאן דונם לאנד פאר די דאזיגע
קאסע( ..א דונם איז ארום א '4טל עיקער) ,אין
אנדערע ווערטער אין ארץ ישראל קען מען
נישט טון אין קיין ריעל עסטעיט ,רוב לאנד
געהערט שוין ..די איבעריגע חלק וואס מקען
נאך האנדלען דערמיט איז תלוי אין אפראוולס
ביי די צענטראלע גאווערנמענט וואס נאר די
וועלכע האבן "קשרים" (קשרים  -א "צענטראלע"
באגריף אין היברו) קענען באקומען ...נאכדעם
האבן מיר דאס איבעריגע חלק לאנד (רוב דרום)
איז קאנסידערט סטעיט-פארקס וכו' אפציהיטן
די נאטור ..ווידעראום למשל אין די יונייטעד
סטעיטס אויב וויל עמיצער גיין מופן אין די
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וויסטענישן הרשות בידו ..מקען זיך באשטעלן
א פרי-פעב הייזקע מיט סאלער פענעלס און א
סעפטיק טאנק און עס אראפשטעלן אינמיטן
די וויסטענישן ערגעץ וואו ,מ’דארף בס"ה
אפקויפן דאז שטח און קיינער אין די גרויסע
גאווערנמענט קען מיך נישט אפשטעלן ,אויב איז
דא דארטן א לאקאלע גאווערנמענט דארף מען
קאמפלייען נאר מיט זיי און שוין ..אויב מאכט זיך
א  200מענטשן וואס זענען אומציפרידן מיט די
לאקאלע טאון קענען זיי זיך מאכן א ווילידזש און
די טאון קען גיין בארן קלאפן ...אין אמעריקע איז
דער יחיד און לאקאלע רעגירונג אלטימעטלי די
זאך ,די יושר דערפון איז דאך פשוט .סאו ריעל
עסטעיט קען מען אויכעט נישט טון..
ארץ ישראל איז בכלל נישט אזוי דאס לאנד
איז פול מיט רעגולאציעס און אלעס אלעס גייט
דארטן דורך די "צענטראלע" רעגירונג (אלעס
אין ארץ ישראל הייסט "המרכזי" ווייל דאס איז
דאס לאנד..אלעס האט דארטן א צענטראלע
פירערשאפט) דו יחיד קענסט דארטן זיך נישט
רירן אן די צישטימונג פון די רעגירונג .לדוגמה ,אין
ארץ ישראל זענען פארהאנן פול מיט אראבישע
דערפער נאך פון בעפאר די צייטן ווען די מדינה
איז געקומען דארטן צו די מאכט ,דארטן וואוינען
שוין משפחות דורי דורות און ביי די חתונה פון די
קינדער בויעט מען צו און אזוי וואקסן שבטים ווי
די שטייגער אין די מיטל מזרח ווען די מדינה איז
געגרינדעט געווארן האבן די קארפן קעפ דארטן
געשטראכן ליניעס אויף די מאפעס און א גרויס
טייל פון די אלע דערפער פשוט אויסגעשטראכן
פון די מאפע ,זיי האבן קענצעטרירט אפאר
גרויסע שטעט און ערווארטעט אז די דערפער
זאלן זיך פשוט און פראסט אויפלעזן היינט
הערט מען יעדע שטיק צייט שטרייטן צווישן די
איזרעילי פאליציי און לאקאלע אראבער איבער
"אומלעגאלע קאנסטראקשאן" און די פאליציי
קומט אריין מיט זייער מיליטער און מיט מאכט
באצווינגען זיי די לאקאלע ציווילע מאסן ,מיר
רעדן דא נישט פון קיין "זיכערהייט" און "טעראר"
אנגעלעגנהייטן מיר רעדן דא פון גרויליגע
פעדעראלע ביוראקראטיע וועלכע שטעקט זיך

5 LINES FULLY UNLIMITED
with 5G data only $166.66
including all Tax and fees

omer
Valued Cust

12/12/22

NY
et, Brooklyn,
1234 55 Stre

$166.66

At&t
six
One hundred sixty
5 lines unlimited 5

Wala Marketing / 212.365.0812

iPhone 14 Free*

g data

/

iPhone 14 pro Free*

/

iPhone mini Free / iphone SE Free /
Samsung S22 Free* / Samsung S22 ultra Free*

*With Qualified Tradein

BP: 4609 13th Ave

•

718.247.8288

LKWD: 1700 Madison Ave

•

732.884.2288

EMAIL: 4609@wcgmobile.com
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נייעס

חדש

וועלטליכע נייעס
חרידישע נייעס
לאקאלע נייעס
ביזנעס נייעס

אריין די נאז אין לאקאלע געבויעכצער און ניצט
דערפאר א פעדעראלע קראפט עס צו אפשטעלן
סיי די פעדעראלע פאליציי און סיי די פעדעראלן
ווארפן פשוט איין אור אלטע דערפער וועלכע
עקזיסטירט נישט אויף די "איזרעילי מאפע"..
די זעלבע האלטן מיר מיט מיט היימישע חדרים/
ישיבות /און בתי מדרשים וועלכע ברענגען אראפ
טרעילערס וואס דאס ווערט כסדר ציווארפן
נאכן נישט קענען שאפן די נויטיגע פערמיטן..
גארנישט מיט סעיפטי ,ביוראקראטיע!! איך קען
דיך האלטן ביים קארג וועל איך עס טון!!
רעדנדיג פון רעגולאציעס אין ביוראקראטיע,
מדינת ישראל איז א פיאנער אין רעגולירן און אין
פארלאנגען לייסענסעס פאר יעדע ריר וואו מקען
נאר מאכן געלט ,יעדע אינדוסטריע האט זיך אירע
אוליגארכן און לייבן וועלכע פארפיגן דערויף און
סאיז כמעט אוממעגליך פאר א פשוטע מענטש
אנציקומען אהין .אפילו נאכדעם וואס איר האט
שוין פון ערגעצוואו אויסגעקראצט א דאללער
וועט איר אראפגעבן פאר אינקאם טעקס 50
פראצענט און פאר סעילס טעקס  17פראצענט
אזוי ארום קאסט דארטן אלעס אזאנס טייער
אז נאר( ..ביחס צו אמעריקע ,די "העכסטע"
אינקאם טעקס איז  37פראצענט און סעילס
טעקס אין ניו יארק איז ארום  4פראצענט).
נאכדעם קומט נאך צו די פאקט אז בעצם דארף
יעדע יחיד געזעצליך דינען אין די מיליטער
די איינציגסטע וועג ארויס ארויס איז א דיחוי
(טייטשט  -אפגעשטיפט) נאר אויב מ’לערנסט
אין כולל איז מען פטור פון מיליטער דינסט ,דאס
מיינט אז אין די נידעריגע צוואנציגער יארן ווען
מקען ווען בעצם נאך פארדינען געלט און עס
אוועקלייגן אויף שפעטער איז פשוט אוממעגליך
לעגאל צו ארבעטן ..בקיצור ,ממאכט דארטן
אוממעגליך צו פארדינען א גראדן רויטן גרייצער
און נאכדעם גייט ער קאמפיינען אז "ער" גייט
דיך ארויסהעלפן פון דיינע פראבלעמען ,כל
זמן דו וועסט האבן פראבלעמען וועט "ער" דיך
קענען העלפן און דו וועסט וואוטן פאר אים..
יתכן אז דאס אלעס האט גוטע סיבות פארוואס
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סהאט זיך אזוי אויסגעשטעלט ,לדוגמה דאס
אז יעדער סעקולערער בירגער דארף גיין דינען
אין מיליטער ,מהאט בעצם געגרינדעט דאס
לאנד אין א אוממעגליכע פלאץ און סאיז עכט
נישטא קיין צווייטע ברירה אבער דאס איז דאס
מציאות אז דאס רוב ארבעטס געלעגנהייטן
אין ארץ ישראל איז פיזישע שווערע ארבעטס,
קליינע גראסערי'ס ,קליינע רעסטוראנטן,
משגיחי כשרות ,די טעק אינדוסטריע ,און די
אינטערטעינמענט אינדוסטריע ווי זינגערס און
קאנצערטן ,בקיצור רוב זאכן וואס די רעגירונג
קען נישט עכט טעקסן אדער רעגולירן ...די
פרייער יוגנט פארלאזט טאקע דאס לאנד אין די
מאסן און גייט קיין אויסלאנד אדער ווערן זיי א
חלק פונעם גאווערנמענט סיסטעם .סאיז כמעט
נישט פארהאנן א מציאות פאר א יחיד פון עפענען
א געהעריגע פרישע ביזנעס אין ארץ ישראל ,מיט
א לאנד וואו רוב עקאנאמיע איז הערמעטיש
פארקנאקט דורך אוממעגליכע רעגולאציעס,
טעקסעס און פערמיטן איז גארנישט קיין ווינדער
אז דער היימישער ציבור ”קען פשוט נישט” זיך
אויפסעטן אן אייגענע עקאו סיסטעם .צום שלוס;
אונזער אנאליז רופט פאר עטוואס קאנטעקסט
אינטער דעם שטודיע.

israel cell phone
rentals
~ ~ Unlimited talk only $5 per day
~ ~ Sim unlimited talk & data $7 per day
~ ~ Phone with email & waze $9 per day
~ ~ Uk/ Europe for $14 per day
All include USA number

we also do travel insurance

718-569-6925

נייעס

718.635.1673

הנשמה

ח׳ טבת
תקמ”א

רבי יהודה ארי’ לייב ב”ר מרדכי הלוי לעווינגער זצ”ל אב”ד קראסנא מח”ס אורחות חיים

סעיל

תרמ”

רבי שבתי ב”ר שלמה זלמינא צוקערמאן זצ”ל מראשקוב

תרמ”ד

רבי יעקב קאפל ב”ר ברוך בענדיט ליכטענשטיין זצ”ל אב”ד בעטלאן אחי ר”ה קאלמייא

תרמ”ז

רבי ישראל שלמה זלמן אהרן ב”ר יצחק אייזיק אלכסנדרובסקי זצ”ל מח”ס זבחי שלמה

תרנ”ו

רבי נחום דובער ב”ר יוסף יצחק שניאורזאהן זצ”ל (בן הצמח צדק

וחותן הרש”ב ,מליבאוויטש) מאוורוטש

תרס”ז

ווינ
טער
אלימלך ב”ר משה הלברשטאם זצ”ל אב”ד קשאנוב נכד הד”ח
רבי יוסף

תרפ”ג

רבי משה אריה לייב ב”ר דוד שלמה גראדזינסקי (אחי רח”ע ) רב בכמה קהילות

תש”נ

רבי ברוך צבי ב”ר דוד הכהן מאשקאוויטש זצ”ל מפאקש מח”ס תנובות ברוך

B U T TO N U P : 20 % O F F

תרל”ו
תרמ”ג
תרע”ד
תשכ”ח
תשמ”ו

Boro Park:
13th Ave Corner 49th St
718.866.490

מען קען רופן דער בית הוראה טעלעפאן ליין לעניני רבית
יעדער טאג פון  8:00צופרי ביז  12:00ביינאכט

לעניני רבית
שע"י הרה"ג ר' פנחס ווינד שליט“א

845-493-8604

!NEW

ribishotline@gmail.com

845-493-8604 RIBISHOTLINE@GMAIL.COM

מאסף השבת  -ערכים בעניני שבת ב"כ
מבי מדרשא דרבימאיר בעל הנס  -ואנונו
מנוחה בשמחה
שכירות בית בהלכה  -שכירות הנוגע בכל יום
תקנת תמכין דאורייתא לבני יששכר
יסודות בשר בחלב
ספר שושנת ישראל  -נישואין
חק המבואר בראשית ב"כ
חק כפשוטו בראשית ח"א
אור הצפון תשרי תשפ"ג #קנ"ט
לוח הליכות התמרים  -סאטמאר
אור החיים המפורש באידיש  -מ"ט כרכים S/C
מכלל יופי  -נטילת ידים
מכלל יופי  -נטילת ידים קנ"ח  -קס"ה
מתנת יד שיחות מועדי השנה  -סלונים באילא

open daily 10am-7pm

עבודת עבודה שפתי קודש ח"א אידיש
שיחות מתנהג בחסידות לשה"ק/אידיש אייזן
אז תתענג ספורי צדיקים אידיש  -תשרי חשון
מעדנים לנפשך ו"כ
פירוש הטור הערוך עה"ת  -המאור
קובץ אור ישראל  -פ"ח תשרי פ"ג
קובץ עץ חיים ל"ח אלול פ"ב
קרם חמד  -חיד"א המאור
תפארת ציון  -על מדרש רבה  -קהלת
תשובות צבי לצדיק
אהבתי  -תפילה  -מבית אז נדברו
ביאורי חסידות מועדים ח"א ראש השנה יו"כ
ביאורי חסידות מועדים ח"ב סוכות קהלת
ביאורי חסידות מועדים ח"כ
בים דרכך  -עבודת שבת קודש

המסולאים בפז  -תורה מבית אז נדברו
וימאן  -מבית אז נדברו
חוקים ומשפטים  -ירושת שררה
חוקים ומשפטים  -תחרות בהלכה
ים של שלמה ביצה

Stay informed
!about new releases
Sign up for email
updates at
@judaicacorner
gmail.com
with “subscribe” in the
subject line

להדבק בדרכיו של ר' חיים קניבסקי זצ"ל ב"כ
סודות אין יסודות אינעם חתונה געהאטע לעבן
פאר יהוסף  -צדיקי בית קאסאן
פוקד עקרים  -עת האוכל לובלין
קובץ הלכה המדריך להוראה ח"ז
שו"ת שואל ומשיב ח"א  -מכון
שו"ת שואל ומשיב ח"ב  -מכון
תפארת ישראל ב"כ ליקוטים  -אלכסנדר

4301 13th Ave • 718.435.5900
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PROFESSIONAL
PRIVATE SECURITY

WE REGISTER CARS IN ALL 50 STATES

In today’s uncertain times

we’re
here to
secure
your
children.

School Safety
Traffic Control
Businesses
Hospitals
Camps
Events

KolBeramaMedia

SPECI

1

NTS

OU

DISC
AL

For
Schools
Security

5314 16th Ave Suite 238
Brooklyn NY 11204
phone. 347.991.0121
info@tristatesp.com

Exp. 8/25/22

www.tristatesecuritypatrol.com

 בשעה  1:00אחצ"ה -בבית המדרש הגדול ד'סאטמאר 1350-53

יום ראשון פרשת ויחי
ע"י הרה"ג בקי וידען נפלא בקורות הדורות נודע בשערים

הרב שמואל פוקס

שליט"א

מגיד מישרים

בנושא:

עשרה בטבת – ניטל
וואס איז די מיסטריעזע סוד ארום עשרה בטבת?
פארוואס פאסט מען נישט ט' טבת?
איז געווען מער ווי איין "אותו האיש"?
די גוי'שע זייגער הייבט זיך אהן  12ביינאכט פארוואס?
איז דער אותו האיש טאקע באגראבן אין אינדיע ?
ווער זענען געווען די איסיים בזמן בית שני?
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בס"ד

PASSIVE INCOME COURSE

טוען מיר מעלדן אז מיר האבן
צוגעלייגט א פרישע אינקאם-ציל

דורכן לאנגיעריגער פינאנץ עקספערט

פאר די וואס האבן עקספיריענס מיט סטאקס און אפשענס ,און ווילן גיין
צום נעקסטן-לעוועל ,מיט די פערזענליכע באגלייטונג ר' חיים עקשטיין.

צוליב די גרויסע נאכפראגע איבער די פראפעסיאנאלע

ר' חיים עקשטיין ני"ו

מ'קען הערן די לעצטע  27פינאנציעלע שיעורים אויף
קול מבשר  2124441100עקסט3-6-8-26 .

די ערשטע קורס איז פאר די וואס ווילן זיך לערנען "צום ערשטן מאל" די יסודות פון סטאק מארקעט

פאר מער
אינפארמאציע

וויאזוי הונדערטער היימישע אידן האבן שיין פארדינט דורך די פראפעסיאנאלע קורסעס
טעקסט ״ "I'm inצו  845-851-3010אדער אימעיל צו ask@chaimekstein.com

מיר וועלן אייך אלעס צושטעלן פון אנהייב ביז'ן סוף,
די בעסטע נארהאפטיגע מאכלים,
געשמאק ,פריש ,מיט א ברייטקייט

פאר א הערליכע
שמחה  /מסיבה
מיט אלע טעמים!

פאר א גאר צוגענליכע פרייז!
געדענקט!

און פאר אלע אייערע מסיבות
הייסע און קאלטע מאכלים • טישן און בענקלעך • חלות און מזונות • טישטוכער •  • PAPER GOODSועוד

מיט איין טעלעפאן קאל צו "מלא טעם"
באקומט איר אי"ה אלעס דעליווערט צום טיר

ריבוע

ווי געפונט זיך
די טראק היינט?

855-SOFER-4-U
76337 4 8

ARIZONA

בדיקות תפילין
ומזוזות בו ביום

VACATION IN A
BETTER
STATE OF MIND

KOSHER RESORTS




  Hot tub


    

  

געווארן געשעדיגט דורך שפיטאל/דאקטער?
געפאלן? זיך אויסגעגליטשט? געשעדיגט?

רופט 718-400-9LAW(529) Free of charge
באקומען די לעצטע  20יאר איבער  200מיליאן דאלאר פאר היימישע מענטשן!!

Custom
Packaging

Amazon
solution



*Personal Injury
*Motor Vehicle Accident
*Falldown
*Medical Malpractice

Prep and
Pack

929.585.5892

sholem@goldpackusa.com
חילי ‚‡ל„˘טיין

Shipping

Storage
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CLASSIFIEDS
Contact us:

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

SERVICES
NEW CORP/LLC
WE OPEN CORPORATIONS AND LLCS.
DONE WITHIN THE HOUR ,$300
CALL OUR ACCOUNTING PRACTICE
347-721-7309
SARAP@PASKESANDCOCPA.COM

MOFIT HEALTH
Mofit health and fitness studio
Personal training, pair training, group
training, Martial arts nutrition and
massage therapy,
------------------------One-on-one personal training
Male and female trainers
in - home training available
LOCATED AT 114 DITMAS AVE
CALL TODAY 347- 439- 7760

וואסער און סוער
מיר קענען אייך העלפען באצאלן וואסער
$5000 און סוער ביל ביז

845-395-8341 ביטע רופט
DRIVEWAY NEEDED

DRIVEWAY NEEDED! Starting Jan. 3!
Near 56x16th from 7AM to 3PM, only
Mon-Fri. CAN PAY IN CASH.
TEXT / CALL JACOB. 917-518-9011

JERUSALEM STONE APT

הערליכע שיינא דירות אין מאה שערים
גאולה בעלזא
*NO BROKERAGE FEE*
1-845-414-8540

BOOKKEEPING
Blue Trust Bookkeeping
for your company.
Independent service contractors are our
specialty. AR/AP, Collections, Payroll etc.
OFFICE@BLUETRUSTBK.COM
OR 347-878-7825
PAINTING
For all your painting and Scraping jobs
CALL 347 450 1872
No job to big or small!
Free estimates.
ROOFING AND STUCCO
All kind of roofing and stucco repair
or any kind of leaks
CALL 347-782-1115
ELECTRIC NEEDS/ VIOLATION REMOVAL
For all your electric needs small and big
jobs also sign off & violation removal
917-299-9127
TOP DOLLAR CREDIT CARDS AND AIRLINE MILES
“”Paying top dollar for all your credit
cards and airline miles,
Same day payments.
CALL/TEXT 845-306-4545
INFO@CLOUDNINEMILES.COM”
ATT AMAZON SELLERS
If you are a vendor for Amazon sellers we
may have something for you
COMPUTERPROGRAMMING@THEJNET.
COM
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?איר דארפט א האטליין

PROFESSIONAL HANDYMAN

,?איר דארפט א האטליין

באצאלט אייער
Professional Handyman
.נאר אויף די שעה
.זייער שנעל מיט גוטע עקספיריענס

COOLLINE

רופט

, גוטע פיטשורס, פלעקסיבעל, פראקטיש,ביליג
ספעציליזירט אין קאסטום אינטעגראציס
ארץ ישראלדיגע נאמבער בחינם

845-213-1229

געט הענדי
1866-426-3421

LLC AND CORPORATIONS

GRAPHICS JOB

LLC’S

 אוןCORPORATIONS מיר עפענען
 ביטע ריפט,שנעל און פארלעסליך
347-494-1771
WE ACCEPT CREDIT CARDS

עס ווערט געזוכט א היימישע אינגערמאן
 בכללGraphics פאר
,InDesign און בעיקר
:אינטרעסירטע ביטע שיקט דוגמאות צו
leibishklein@gmail.com

JOB OPPORTUNITIES
SHABBOS GET-AWAY

347-666-5800 רופט

JOB OPPORTUNITY
Print shop in BP is looking for a full time
worker.
PLEASE EMAIL RESUME TO
PRINTSTOREJOBBP@GMAIL.COM

JOB OPPORTUNITY
Real estate secretary position avail. Must
be computer savi & have experience with
quickbooks, excell.
EMAIL: BHYPRO1@GMAIL.COM

JOB OPPORTUNITY
Preschool in BP looking for a warm
and dedicated Asst Teacher to start
immediately.
PLEASE CALL 347-816-4428

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

JOB OPPORTUNITY

א הערליכע הויז צי פארדינגען פאר שבתים
.מילס- היילענד/ אין געגנט פון מאנרא

JOB OPPORTUNITY
BP office looking for motivated
intelligent Yingerman for immediate
placement. 9AM - 3PM or 2PM - 7PM.
Basic computer skills, Fluency in
speaking / writing proper english, a
must. Very Heimish environment with
extraordinary growth opportunities.
PLEASE EMAIL RESUME TO
HEIMISHOFFICEJOB@GMAIL.COM.
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Fish store in bp is looking for a
full time worker
PLEASE CALL 718-290-6800
only if you’re seriously interested

JOB OPPORTUNITY
Braverhood is hiring!
Com-Hab Supervisor and Com-Hab
Admin- both Full-Time positions
Must have excellent communication &
computer skills, strong attention to detail
RESUMES SHOULD BE EMAILED
TO SROSS@BRAVERHOOD.ORG

REAL ESTATE
Contact us:

t 718.705.8180 b simchas@kolberama.net m 718.534.2021

FOR SALE
FOR SALE
FOR SALE
*12 / 39 3 fam20 x 40 blt, 20 x 100 lot, fully renovated
*Listing #: 999 10th Ave. low 40’s 4 Bedrooms, 2 Bathrooms,
*Listing #: 754 14th Ave. mid 50s
*15 / 37 5 BR, duplex, 1800 sq ft New, Condo 1600 Sq Ft. Sixth Floor, (top floor) Front Porch
Movable, Private House 8’ Ceiling Front Porch
(potential to build out) Asking Price: $875000.00
*13
high
x 55
built, 20 x 100 lot, 3 floors, good for apts,
classrooms
or
Back Porch 3/fam
house 50’s,
23X62 LOT20
25X100
Movable
*Listing #:shul,
991 14th ave.
high 40’s 6 Bedrooms, 3 Bathrooms,
Movable,
Condo 3500 Sq Ft. 9’ Ceiling Back Porch30x65 first floor
cond R6 Z Sammy Attached Delivered vacant
offices, fin. bsmt
2000 basement 1500 Passover kitchen & play room Finish closets
only 2th floor 3 floors each floor big 3 bedrm No
with shelves
readysq
to move
/ 40’s vacant lot approved plans to build 3 fam,
7600
ftin right away XL Laundry rm Big
basement Asking*17
Price: $2475000
backyard prime location (images avai)Asking Price: $2200000
*Listing #: 765 20th ave.
hige/50s
4 Bathrooms,
*15
mid
40’s 3 fam, 30 x 100 lot, R6 zoning, $2.5, can
6 hiflrs
*Listingbuild
#: 979 15th ave.
40’s Studio, 1 Bathroom, Movable,
Movable, Private House 5328 Sq Ft. 9’ Ceiling 4
Private House Basement (images avail) Asking Price: $290000
family house 24X74 LOT 30X100 Movable condition*11 / mid 40’s 1600 sq ft condo, $1.2 *Listing #: 936 *15th Ave. 49 st 3 Bedrooms, 1 Bathroom, Work
Needed,
Condo
1100 Sq Ft. 8’ Ceiling, Walk-In 20X55 LOT 20 X
R5 Z Brick Sammy Attached NOT
Delivered
vacant
*11
/ 50’s
2 fam brick, 20 x 67 built, on 25 x 100 100
lot,
$2.2M
Big backyard
Street Level Low low low taxes $2349 prime
2 floors each floor 2 2 bedroom AP. (images avail)
location
gorgeous
block. Needs a full T.L.C. job New on the
*9
/
48
2
fam
brick,
SD,
20x7
blt,
25x100
lot
Asking Price: $2450000 (neg)
market exclusive (images available) Asking Price: $900000.00
*Listing #: 746 10th Ave. mid 40’s 3 Bedrooms,
*16 / 42 1 BR, front, coop
*Listing #: 954 14th Ave. mid 50s 7 Bathrooms, Work Needed
5 Bathrms, Movable, Private House 3720 Sq Ft. 9’
6200 Sq Ft. Front Porch Back Porch Legal 3 family 25 by 62
*16/60
Ceiling Front Porch Back Porch 2 family house
20X62 penthouse 2,600 sq ft condo, $1,550m
25x100 lot has 3 stories and 3 units attached from both sides Has
R6 LOT 28X100 Movable cond Delivered vacant Legal
driveway Very light apt Semi-detached Renovated
basement rental $2,000 (images avail) Asking Price:
$2300000 (neg)
*Listing #: 125 18 Avenue J 2 Bathrooms, Work
Needed, Private House 9’ Ceiling 1. Delivered vacant
2. Build 20 by 35 a lot 20x100 3. Exclusive 4. 18
Avenue J 5. M1 zoning 6. only $5,000 Texas 7. Legal 2
Fam Brick (images avail) Asking Price: $1400000
*Listing #: 241 13th ave. high 50’s 4 Bathrooms,
Renovated 4400 Sq Ft. 10’ Ceiling 1. PRIME BORO

ent

ACTION INTL REALTY
(718) 436-9888

30 year ' no doc loans Rate - 7.25%

NEWEST TRENDING

2022 VEHICLES

a small cut out See link 8 1/2 Delivered Vacant 1st floor walk in
has a 3 room 700 ft office + 300 ft garage perfect condition 2nd
floor is an apartment needs renovation, has big Porch 3rd floor
is an apt renovated ready to move in, has big Porch Bsement
Solid brick Asking Price: $3400000
*Listing #: 945 10th ave. high 40’s 3 Bedrooms, 3 Bathrooms,
Movable, Condo 1600 Sq Ft. [D\R 10 X 20, KIT. 10 X 20] First Floor
Back Porch 2 Floors Plus a basement first floor dining room
Cell:second
917.947.9781
kitchen bathroom
floor 3 bedrooms 2 bathrooms
basement Passover
kitchen and201.649.8111
play room (images avail) Asking
Office:
Price:
$950000
(neg)
*Listing #: 858Sales@firstloanscap.com
18th Ave. high 40’s Dttached Brick Delivered
vacant 2 floors each floor 1 ap, 2 family house 22x65 on
27x100 mid cunsruction. Movable condition Asking Price:
$2350000 (neg)
*Listing #: 849 New Utrecht Av High 40s 4 Bathrooms, Repairs
Needed, Building 4000 Sq Ft. 9’ Ceiling 1. First floor Commercial
storefront 2. 2nd and 3rd Units: 2 Three bedroom apts 3.
Zoning: R6 4. Lower taxes 5. 20X50 6. LOT 20 X 80 7. Brick Asking
Price: $1675000
*Listing #: 820 18th ave low 50’s LOT 22X100 R5 Asking Price: $850000

718-298-4537

SaveTime and get a full life Images of all our listings
To get the new listings send subscribe to info@
heimishagent.com And write subscribe sales

like a

boss

LUXURY CARS

Thinking Of Promos? Lets Talk...
SUV’S

VANS

CARS

CONVERTIBLES
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Brooklyn, NY 11204
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547 Park Avenue
Brooklyn, NY 11205
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Lakewood, NJ 08701
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APT FOR RENT 3 BR
*Listing #: 1007 14th Ave. low 50’s 3 Bedrooms, 2 Bathrooms, Movable, Apartment
1250 Sq Ft. Third FloorFront Porch short term upto 1 year or maybe 2. 2 flight up nice diningroom
living room. Asking Price: $2800.00
*Listing #: 1002 20th ave. hige 50s 3 Bedrooms, 1 Bathroom, Work Needed, Apartment 1200 Sq Ft. 9’
Ceiling, Second Floor Asking Price: $2500.00 (negotiable)
*Listing #: 983 13th Ave. mid 40’s 3 Bedrooms, 2 Bathrooms, Repairs Needed, Apartment 1400 Sq Ft.
9’ Ceiling Front Porch 3 3 bedrooms 1th floor neg. 2th floor $3000 3th floor $2800 (images available)
*Listing #: 987 14th ave. high 40’s 3 Bedrooms, 1 Bathroom, Renovated, Building
1200 Sq Ft. 9’ Ceiling, Forth Floor Utilities Included: Heat Asking Price: $2700.00 (negotiable)
*Listing #: 964 New Utrecht Ave 50s 3 Rooms, 2 Bathrooms, Movable, Private House 1100 Sq Ft. 9’
Ceiling, Third Floor, (top flr) Back Porch Ready to move in right away Coming with the washer and
dryer (images available) Asking Price: $2300 (neg)
*Listing #: 949 16th ave. mid 40’s, 2 Bathrooms, Condo 1200 Sq Ft. Third Floor, (top floor) Utilities
Included: Heat Asking Price: $3000
*Listing #: 553 16th ave. low 60’s, 1 Bath Movable, Private House 1400 Sq Ft. 9’ Ceiling, 1st Flr, (back
apt), (top flr) Asking Price: $2500
*Listing #: 866 12th ave. high 40’s, 2 Bath, New, Condo 1250 Sq Ft. 10’ Ceiling, 2nd Flr Back
Porch 10x20 wow!!! 1. Laundry rm 3. granite countertops 4. Massive porch 10x20 (images avail)
Asking Price: $3700

718-298-4537

SaveTime and get a ful life Images of all our listings To get the new listings send subscribe to info@heimishagent.com And write subscribe residential

APT FOR RENT 2 BR
*12th Ave h-30’s Luxury 2 bdr’s
big dinning room .kitchen dinnet.
NEW CONSTRUCTION..$2700.
*12th ave lo-40’s 2 bdr all new
whole floor $2200 plus heat.
* courtalue/east 3rd 2 bdr. bsmnt high
ceiling new construction luxury build $1800.
*cortalue/east 5th 2.5 bth porch 1
bth. $1800 incl. heat- first floor.
*12th Ave lo-40 2 bdr big loundry
room whole floor $2000.
*9TH AVE MID 40’S 2.5 BDR 2ND
FLOOR GREAT APPARTMENT $2500
NOT APPROVED FOR SECTION 8
*15th lo-40 2 bdr $2100 new kitchen
bath included heat. no W/D connection
*Ave I lo- east. brand new, sound
system lighting big kitchen dining
room1 1/2 bathroom $2000
excellent for playgroup or office
*16th Ave lo-50’s bsmnt high
celling new construction no din
room will be ready sep. $2200
WILL BE READY IN A FEW MONTH
*11th Ave mid 50’s kitc big dinnete
no din rm wash & drier. $1500 incl
util. ground flr.
CALL BROKER
347-528-4068

AE3475284068@GMAIL.COM

APT FOR RENT 3 BR
*12th Ave h-50’s 3 bdr. New kitchen
and bth. Section 8 ok. 1200 sqf
small family pref. All new paint ans
scrape.
*20TH AVE HIGH ST. 3 BDR ONE BTH
2ND FL $2800 GREAT CONDITION
*12th Ave mid 40’s 3 bdr 1.5 brh big
bkyrd avail. End of sep. $2800
*ocean pkway /parkvill. d/r + l/r
big new kitchen all new painted
scrape 1700 sqf. 2 full bth. 2 porch
$3000 plus $150 for parking serious
inquiry only 2 years lease
CALL BROKER 347-528-4068

HOUSE FOR RENT MONSEY /שבת
A private house to rent in
monsey for shabbusim
PLEASE CALL
845 907-2607

APT FOR RENT 4 BR

*10 / 46 brand new 3 BR, 2 bath, 1st
floor, 1200 sq ft, $3200
*13 / 52 3 BR, 2 bath, 1000 sq ft $2500
*42 / 15 3 BR, 2 bath, newly renovated, $3200
CALL ACTION INTL REALTY
(718) 436-9888

*Listing #: 1017 13th ave. High 30’s
4 Bedrooms, 2 Bathrooms, New, Condo
1800 Sq Ft. first & basement +Play room
+ backyard (images available)
Asking Price: $4500.00
*Listing #: 988 Linden NJ maple ave
4 Bedrooms, 3 Bathrooms, New, Private House
2200 Sq Ft. 9’ Ceiling (images available) Asking
Price: $3300.00 (negotiable)
*Listing #: 970 18th Ave. high 40’s
4 Bedrooms, 2 Bathrooms, Movable,
Condo1400 Sq Ft. 9’ Ceiling, Second Floor
no sec 8 Asking Price: $3200.00
*Listing #: 970 18th Ave. high 40’s
4 Bedrooms, 2 Bathrooms, Movable,
Condo 1400 Sq Ft. 9’ Ceiling, Second Floor
Asking Price: $3200.00
*Listing #: 950 15th Ave. mid 50s
4 Bedrooms, Movable, Condo 1500 Sq Ft. Third
Floor Front Porch Asking Price: $4500.00
*Listing #: 874 13th Ave. high 50’s
4 Bedrooms, 2 Bathrooms, Movable,
Private House 1300 Sq Ft. 9’ Ceiling, Third
Floor Back Porch Asking Price: $3200.00

APT FOR RENT 2 BR

APT FOR RENT 4 BR

AE3475284068@GMAIL.COM

APT FOR RENT 3 BR

Big basement for rent 2
bdrm center of Boro Park

718-298-4537

*14 AVE HI-50’S 4 BDR
2 BTH PORCH 1600 SQF
$4500 ALL NEW.

PLEASE LEAVE A
MESSAGE OR TEXT
(917) 426-1894

CALL BROKER 347-528-4068

APT FOR RENT 1.5 BR

APT FOR RENT 3 BR

17 / 44 1.5 BR, walkdown,
$1250
CALL ACTION INTL REALTY
(718) 436-9888

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

AE3475284068@GMAIL.COM

PERFECT INVESTMENT OPPORTUNITY!
Multi family home & commercial warehouse in Linden, Package for sale.
Home features a 2 bedroom unit on the first floor and a 1 bedroom unit on the 2nd floor.
In very nice condition.
Commercial building features large bay loading door, 14ft ceilings, total of 2000 SF
which includes warehouse space, office space, kitchen, bathroom.
Also includes off street parking with 7 spots.
For more info please contact Boruch Halpern - Pinn Realty: 908.248.2116
13

SPACE FOR RENT
*Listing #: 985 13th Ave. low 40’s 2 Bathrms,
Movable, Apartment 1500 Sq Ft. 12’ Ceiling, 2nd
Flr, (top flr) SHUL PRIVATE (images avail) Asking
Price: $3000
*Listing #: 952 10th Ave. low 40’s 4 Bathrms, Movable,
Building 2200 Sq Ft. 12’ Ceiling, Walk-In Back Porch
1. 1100 ft open space 2. plus 5 rooms 3. IT Room 4.
perfect for Yeshiva \ School \ playgroup \ Warehouse
\ Extra space \ Exercise 5. 2 private entrances 6. Privet
building 7. wired for cameras 8. plus a lot of features.....
(images avail) Asking Price: $6000
*Listing #: 797 16th ave. low 60’s Movable,
Building 12800 Sq Ft. 11’ Ceiling, Walk-In ABOUT
THE PROPERTY This is a is 12,800 SQ FT building,
with indoor parking included. It was formally built
as a state of the art Health building. It has a CO
for Medical use, and was constructed to Article 28
code. Approved for a Daycare Asking price 40$ a sf
(images avail) Asking Price: 40$ sf
*Listing #: 680 10th Ave. low 50’s 13 Bathrooms, Movable, Private House 4500 Sq Ft. 9’ Ceiling, Basement 1. Commercial
Basement Condo Avail for Sale 2. 2 Private Entrance 3. Elevator. 4. 9’5” Ceilings 5. Numerous doctors offices and medical
offices in the area. 6. Layout: 3 Large Rooms 7. Sprinkler system 8. has window (images avail) Asking Price: $9500
*Listing #: 670 11th Ave. MID 50’s Movable, Private House
1000 Sq Ft. 8’ Ceiling shul Asking Price: $2800 (neg)

FURNISHED APT

FURNISHED APT

*Listing #: 824 15th Ave. low 60s Bedrooms 3
Rooms, 1 Bathroom, New, Private House 900 Sq Ft.
9’ Ceiling, Basement, (back apt) Parking In The Area
Asking Price: $1800 (neg)
*Listing #: 786 15th Ave. high 50’s Studio, 1
Bathroom, Renovated, Furnished, Private House 9’
Ceiling, Basement Utilities Incl: Electric, Gas, Heat,
Water Asking Price: $1150

12 Ave & 57 St. brand new
beautiful furnushed 2 BR
basement apt 10 ft ceiling,
big windows in all rooms.
CALL 929-454-4947

OFFICE FOR RENT
Beautiful 600sf office
available 13&46. Private
entrance , 11ft ceiling, utilities
& internet included.$2,500
text for more info
347-528-1515

WAREHOUSE / SPACE
BROOKLYN

718-298-4537

*Listing #: 561 14th ave. high 30’s Movable 1330 Sq Ft. 12’ Ceiling 2
refrigerators Month-to-month rental Asking Price: $2975
*14th ave. mid 40’s Movable, Building 1200 Sq Ft.
9’ Ceiling, Walk-In Utilities Included: Electric, Gas,
Heat Shul only for shabbos Asking Price: $1975

718-298-4537

OFFICE FOR RENT
Office For Rent in Red Hook
1,500sq Ft $3,6003,000sq
ft $7,2003,000sq Ft Deck$29
PF718-974-7961

WAREHOUSE FOR RENT/SALE

OFFICE FOR RENT

For Sale Warehouse
*Listing #: 998 Canarsie 45700 Sq Ft. 9 Lot Dimensions: 248’ x 68’ 9 Building Size: 45,708 Sq. Ft. • Lower Level:
6,500 Sq. Ft. • Ground Floor Warehouse: 34,500 Sq. Ft. • 2nd Floor: 6,500 Sq. Ft. 9 11’ - 13’ Ceiling Height 9
3-Street Frontage 9 2,000 Sq. Ft. Yard 9 Wet Sprinkler System 9 Fully HVAC 9 Partial y USDA Approved 9 10’ x
10’ Freight Elevator 4,000 Lbs. Capacity 9 Tiled Floors & Walls in Production Area 9 Upgraded Water & Gas 9
10,000 Sq. Ft. Walk-In Refrigerator& Freezer Spaces 9 1,200 AMPS Electricity 9 Multiple Drive-In Doors 9 Floor
Drains 30 minutes from boro park (images available) Asking Price: $13500000
*Listing #: 989 3th AV. Movable, Building 6800 Sq Ft. 16’ CeilingAsking Price: $15000.00
*Listing #: 947 14th ave. high 30’s Building 7000 Sq Ft. 14’
Ceiling, Walk-In only one year lease Asking Price: $12000.00
*Listing #: 724 10’ Ceiling 9,450 SF BUILDING + 6,850 SF PARKING – FOR SALE
IN LONG ISLAND CITY PROPERTY OVERVIEW: 10,000 SF TOTAL PLOT SIZE
(100’ x 100’) 9,450 SF THREE-FLOOR LOFT BUILDING BRAND NEW $1,500,000
RENOVATION HEAVY POWER FULLY HVAC’D & SPRINKLERED LIFT ACCESSING
ALL FLOORS NATURAL LIGHT 6,850 SF PAVED & FENCED YARD ZONED M1-3 (5
F.A.R.) BUILDABLE TO 50,000 SF AS-OF-RIGHT REAL ESTATE TAXES: $32,489
PER ANNUM Asking Price: $7900000 Asking $25 PSF. (images avail)

50th st & 13th ave
1,000sq ft 3rd floor
$2,200
718-974-7961

718-298-4537

*Listing #: 973 2nd Ave Brooklyn Movable, Building
53000 Sq Ft. 18’ Ceiling, Walk-In 1 TWO INTERIOR LOADING
DOCKS 2. ROOM FOR 53’ TRAILORS 3. • HEAVY POWER 4. •
MINUTES FROM MANHATTAN 5.• WALK TO SUBWAY
6. • EASY ACCESS TO B.Q.E AND BROOKLYN 7. BATTERY
TUNNEL 8. two huge loading docks.
9. Ground Floor 10. Very easy loading and unloading
merchandise 11.16 ft clear ceiling
12. Multiple transportation options are available in this
convenient location: 11. offices and two
(images available)Asking Price:Asking price per SF: $25.00
*Listing #: 990 1th AV. Movable, Building
10000 Sq Ft. 20’ Ceiling, Walk-In Asking Price: $25000.00
*Listing #: 800 2nd Ave Movable, Building 53000 Sq Ft. 16’
Ceiling, Walk-In 2 HUGE LAODING DOCKS 10 MIN FROM BORO
PARK AREA LANLORD WILL BE READY TO DIVIDED MINIMUM
25000 SQFT 25$ sf (images avail) Asking Price: 25$ sf
*Listing #: 780 Ditmas Ave Brooklyn, NY 11236 Movable,
Building 3000 Sq Ft. Walk-In (images avail) Asking Price: $6000
*Listing #: 692 BRONX Movable, Building 27000 Sq Ft. 14’ Ceiling 1. 5000 foot
parking area 2. Loading docks 3. freight elevator 4. Newly renovated roof 5.
Half an hour drive from williamsburg images avail) Asking Price: $9000000
*2th Ave. low 40’s Renovated, Building 2200 Sq Ft. 15’ Ceiling,
2nd Flr frade elevator Drive-In (images avail) Asking Price: $4800
*19th ave high 40’s Movable, Private House 400 Sq Ft. 10’
Ceiling, Walk-In, (images avail) Asking Price: $3850 Wow!
Price reduced to $3,500
*Movable, Building 10000 Sq Ft. 18’ Ceiling, Walk-In 4 loading decks 1h
from Boro Park Plainfield, NJ 07060 Between 10 & $7 a sq ft
*Atlantic Ave Movable, Building 2000 Sq Ft. 15’ Ceiling, WalkIn (images avail) Asking Price: $5000 Util Incl: Electric, Gas,
Heat, Water Parking for a few vents Asking Price: $990 (neg)
*Bushwick Movable, Building 10000 Sq Ft. Walk-In Size:
10000\20000 (both flrs 1st & 2nd) monthly rent: 15.000 \
30.000 6 Gates drive up ramp

NEW JERSEY

*Listing #: 668 Lakewood Renovated, Building 53000 Sq Ft. 28’
Ceiling, Walk-In 50.000 square foot warehouses plus 3000 Office
Space 6 loading 1 drive in Ceiling 28 -22 13.25 Triple net (Option
fully raked) Asking Price: $59000.00 13$ sf
*Listing #: 619 Millville, NJ 08332 Movable, Building 30’ Ceiling,
Walk-In 2 spaces one is 25k sf 3 loading docks 2 drive-ins 30 ft ceiling
and one is 48k sf 2 loading tax 1 drive in 14 ft ceiling Massive Big Lots
in the front for loading Location: 2 hours from boro park 45 min
from Lakewood The 25k sf . asking $4.95 and the 48k sf asking $2.95,
Together we’ll be a better price (images avail)
*Linden, NJ 07036 Movable, Building, 1400 Sq Ft. 10’ Ceiling, WalkIn, 24x36 First floor 10 foot ceiling , 24x24 Second floor 7 ft ceiling,
(images avail) Asking Price: $1200

FURNISHED APT
16th Ave mid 40’s 2 bdr
Furnished $1850 all new.
*17th Ave mid 50’s 1 bdr al new
front $1400.
CALL BROKER 347-528-4068
AE3475284068@GMAIL.COM

To get the new listings send subscribe to info@heimishagent.com And write subscribe warehouses \ space

718-298-4537

נוצט אויס די געלעגנהייט
איר קענט פערזענדלעך זיין דערביי ווען מ’שפרעכט אייך אופ און מבטל דעם עיין הרע

משה טייטלבוים

בה
שליט"א
דורך הרב
גדומלצת
הר לי
וואס האט עס בקבלה פון פריערדיגן דור
ב
נ
י
ם
)' און קינדער וכדו, פרנסה, שידוכים,שוין בסייתא דשמיא אויסגעלעזט הינדרעטער משפחות פון שוועריגקייטן (געזונט

For appointment Please call. 347-768-3223 Or 718-513-7772
Cell Phones for Rent
in the US at
Cheapest Rates Call/Text
No Data
For Info Please Call Moshe:

929-238-4990

Email: mosherentalcell@gmail.com

Unlimited
Calls
to the Us and
Israel
Rental Options:
Daily, Weekly
or Monthly

השכרת
פלאפונים
כולל לארץ
במחירים
זולים
ללא
רק שיחות
בארצות
והודעות
חיבור
טקסט
לאינטרנט
הברית

השכירות על
בסיס יומי
שבועי או חודשי
Now also rentals to
ארץ ישראל

שיחות

ללא הגבלה
}SMS{
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OFFICE FOR RENT

OFFICE FOR RENT
*15th Ave 59th street 1 room office/
single $1100.
*11th Ave h-50’s big one room office
w/4 desk split unit $1400
*mcd/ditmes 3600 sqf. first plus
bsmnt all new $45 per sqf.
*17 hi-50 1100 sqf 3 room office plus
conference room plus parking $2000
*11TH AVE MID 50’S 2 ROOM $1700..
* 16TH AVE MID 50’S OPEN SPACE AVAIL
*Ave I lo- east. brand new,
sound system lighting 2
bedroom big kitchen dining
room1 1/2 bathroom $2000
*16th Ave lo-50 2 room office new
construction bsmnt high celling $2200
*Webster ave lo-east 600 sqf all luxury
office split unit infloor heating $1500
*16th Ave mid 50’s bsmnt 750
sqf $1000 great cond
CALL BROKER 347-528-4068
AE3475284068@GMAIL.COM

 תרי"דRENT
בהג"ר מנחם מOFFICE
 הג"ר חייםFOR
 תורת חיים- מקאסוב

OFFICE 500 - 1500SF

SMALL OFFICE UNDER 500SF

*Listing #: 993 12th ave. high 40’s 1 Room, Repairs Needed, Private House 100 Sq Ft. Basement Utilities Included:
Electric, Gas, Heat, Water Asking Price: $275.00
*Listing #: 982 12th Ave. low 50’s 1 Room, 1 Bathroom, Movable, Building 100 Sq Ft. 9’ Ceiling, Third Floor Utilities
Included: Electric, Gas, Heat, Water (images available) Asking Price: $375.00
*Listing #: 957 13th Ave. low 40’s 1 Room, 1 Bathroom, Movable, Building 100 Sq Ft. 9’ Ceiling, Third Floor, (top floor)
Utilities Included: Electric, Gas, Heat, Water (images available) Asking Price: $500.00
*Listing #: 673 13th Avenue by 49th Street 2 Rooms, 1 Bathroom, Movable, Private House 250 Sq Ft. 8’ Ceiling, Walk-In Utilities Incl: Electric, Gas,
Heat, Water Private  \ מדריךTherapist office has private room with small private waiting room has two enthrees has legal driveway through the day
Prime Boro Park Everything going to be re down the next two weeks Brand new split units Brand new lighting brand new floor Asking Price: $1475
*12th ave. high 30’s 1 Room, Movable 300 Sq Ft. 10’ Ceiling, Walk-In Utilities Incl: Electric, Gas, Heat, Water (images
avail) Asking Price: $1500 (neg) Ready to go down up for $1,350

718-298-4537

SaveTime and get a full life Images of all our listings To get the new listings send
subscribe to info@heimishagent.com And write subscribe commercial

OFFICE FURNISHED
*Listing #: 704 21th ave. hige 50s
1 Bathroom, Movable, Furnished, Private
House Basement Utilities Included:
Electric, Gas, Heat, Water (images
available) Asking Price: $1500.00

718-298-4537

יארצייטן

*10 / 46 brand new 1200
תרכ"בsq ft office, $3000
SPACE FOR RENT
*14 / 40
800 sq ft, 2 room , brand new
מפאריסוב
תרע"ו5 room, kitchen, 2 bath גאוניםMcDonald
4
*15 / 53משה
1700 sqהג"ר
ft large space,
בהג"ר יצחק ב
צדיקים און/cortalue
פון
אב"ד
bdr/2 bdr porch w/d.
*16 / 41לבוב
double
garage
for
rent:
200
sq
בהג"ר משהstorage,
שמואל140
תרע"ט הג"ר
one sink brand new
 מנחת שמ-ftקאנסטאנטין
אב"דsq ft, office space, $1500
 י רAppartment
 כ " ה א יgood for
* 13יוסף
/ 40 800
ft, 4 room, $1750
בהג"ר משה יוד
 הג"רsq תש"ב
גרשון זצ"ל
הג"ר יצחק בהג"ר משה
office
or residential
אב"ד ניישטאדט
*15 / 50,יוסף
1st פרדס
and/or 3rd floor available, good
$3300/2500
תש"ד
הג"ר בנימין עוזר בהג"ר מאיר הכהן כ"ץ זצ"ל
זעליג בהג"ר ש
אשר
הג"ר
for
offices,
1600
sq
ft
each
floor,
3200sq
ft
total
CALL BROKER
347-528-4068
העוזר
 אבן- אב"ד קלימנטוב
 בית אשר- אב"ד דאלהא
/ 11הג"ר
850 sqתש"ד
ft, front, 1400
AE3475284068@GMAIL.COM
*דוב בהג"ר אר59
ישכר
הג"ר שאול בהג"ר יצחק הלוי זצ"ל
מאונגוואר
 בנין שאול- אב"ד האג
*17 / 58
3 room office, bsmt $1500
תש"ד
*13 /38 3000
1 flight up, $7500
יקותיאל יהודה בה
הג"רsq ft,
זצ"ל
דוב
ישכר
בהג"ר
הג"ר יצחק צבי
OFFICE FORהמגן
RENT
מסיגעט
 אלף- מלינסק
*webster,
600 sq ft, brand new, $1500

הג"ר יהושע אשר בהג"ר יע

*17/58 3 room basement office space

הג"ר ישראל יעקב יוקל בהג"ר מנחם
ת ם ת ג ן ע ל י נ$1,500
ז כ וnegotiable מענדל הורוויץ זצ"ל
BIG OFFICE 2500 SFבאלחוב
& UP
אב"ד

*15/59 1950 sq ft raw basement for rent
*48/ft hamilton, btfl renovated, 1200 sq ft, $2500

• ] באלטימאר,ר' אברהם דוב בער ב"ר מנחם מענדל (טאראגין) – תרצ"ז [בני יעקב
 אוקריינא] • הב' אלימלך ב"ר מא,אלימלך ב"ר חיים צבי – תרס"ט [פעקעטי אורדא
' חלNJ[ שמעון (קליינבארט) – הי"ד תש"ה • הב' חיים שלום ב"ר ברוך – תשס"ז
" נארפאלק ווירזשיניע] • הילד יהודא צבי ב"ר מאיר דוב (ווידער) – הי"ד תש,[בנ"י
 פוילן] • יו,מאן) – הי"ד תש"ד • הב' יהושע ב"ר דוד (ראזען) – תרח"צ [פרושקאוו
• יעקב יהודא ב"ר גרשון • רבי יקותיאל יהודא ב"ר חיים צבי (טייטלבוים) מסיגוט
 חל' פוילישע,תש"ד • הב' יצחק אברהם שלמה ב"ר יעקב פסח – תשכ"א [בית דוד
• ] נארפאלק ווירזשיניע,הי"ד תש"ה • ליב ב"ר משה מאיר (קארפ) – תשכ"א [בנ"י
פאפא] • הילד מרדכי ב"ר מאיר דוב (ווידער) – הי"ד תש"ד • הב' מרדכי ב"ר שאול
 זכרון מאיר] • הב' משה חיים ב"ר אליעזר,שלמה (האמבורגער) – תשל"ד [בני ברק
" אונגארן] • משולם ב"ר שמעון (קליינבארט) – הי,(פאללאק) – תרצ"ז [סאנטוב
] • הילד.י. נ,] • הב' נחמן ב"ר דוד (לעווינסאן) – תרנ"ז [וואשינגטאן.י.[וואשינגטאן נ
 נארפאלק ווירזש,סלאוואקיי] • הב' צבי ליפמאן ב"ר מרדכי (מילער) – תר"צ [בנ"י
 האלאנד] • הב' שלום ב"ר מאיר דוב (ווידער) – הי"ד תש"ד • הילד ש,תקמ"ה [האג
[בודאפעסט] • ר' שלמה זלמן ב"ר מאיר דוב (ווידער) – הי"ד תש"ד • הב' שמואל פ
 חל' סטראפקוב] • הב' שמחה יוסף ב"ר מאיר דוב (ווידער) – הי"ד תש"ד,ציון
הבתולה אסתר ב"ר גרשון (בלוי) – ת"ש [בודאפעסט] • אסתר ב"ר שמעון (קליינב
NJ[  אוקריינא] • מרת גיטל ב"ר משה (גוטמאן) – תש"ע,תרל"ט [פעקעטי אורדא
תש"ד • מרת הינדא ב"ר שמואל אשר (רייז) [קרית יואל] • זיסא טויבא ב"ר יצחק
שלמה זלמן (ווידער) – הי"ד תש"ד • חי' טשארנא ב"ר יוסף (יאנאוויטש) – תש"ד
"תשע"ג [קרית יואל] • מרת חי' רחל ב"ר משה (ווידער) – הי"ד תש"ד • מרת חנה ב
( ב"ר שמעון (קליינבארט) – הי"ד תש"ה • מלכה ב"ר שלמה • הילדה נחה ב"ר חיים
 חל' ת"ת ד'פלעטב,צבי • מרת פערל ב"ר שמשון (הערבערט) – תש"מ [מט לבנון
נח – הי"ד תש"ד • רייזל ב"ר שמעון (קליינבארט) – הי"ד תש"ה • מרת שיינדל פרו

*office space 48 / Ft. Ham 4 room
1100 sq ft professional office, $2600
*E3 / Cortelyou 3 room office, 1st floor, $1900
CALL ACTION INTL REALTY
(718) 436-9888

ATTN HOME OWNERS

PLACE YOUR HOUSE FOR
SALE FOR $45 TO GET YOUR
HOUSE SOLD FAST!

OFFICE FOR RENT

*Listing #: 1005 13th Ave. mid 40’s
12 Rooms, Repairs Needed
4500 Sq Ft. Front Porch 3 floors
Asking Price: $7500.00
*Listing #: 961 Mcdonald Avenue
\ ditmas Avenue Luxury State Of
Art, Building 3600 Sq Ft. 10’ Ceiling
First floor 1,800sq ft Basement
1,800sq ft Can be combined Brand
הנעדרים
שמות
new modern
Asking
$45ftזכרון
(images
אחריהם זש"ק
שלא הניחו
available)
נשמתם
לעילוי
'וכדו
משניות
וללמוד
להדליק נר
*Listing #: 851 13th ave. low
50’s נא
Work Needed, Building 3600 Sq
Ft. 9’ Ceiling, Second Floor Prime
prime location In the heart of boro
park on 13th Ave Asking Price:
$12000.00 (negotiable)

*Listing #: 1020 1 Bathroom, New 550 Sq Ft. Utilities Included: Electric, Gas, Heat, Water
(images available) Asking Price: $1350.00 (negotiable)
*Listing #: 150 14th Ave. low 40›s 4 Rooms, Movable, Private House 1000 Sq Ft. 9› Ceiling, Second
Floor Modern Gorgeous design (images available) Asking Price: $3800.00
*Listing #: 941 20 ave low 50›s 1 Room, 1 Bathroom, Renovated, Private House
600 Sq Ft. 8› Ceiling, Walk-In Parking (images available) Asking Price: $1550.00
*Listing #: 992 13th Ave. mid 40›s 1 Room, Movable, Building 500 Sq Ft. 9› Ceiling, WalkIn, (back apartment) on 13th Ave Back + basement Asking Price: $2500.00
*Listing #: 981 12th Ave. low 50›s 1 Room, 1 Bathroom, Renovated, Building
650 Sq Ft. Second Floor (images available) Asking Price: $1650.00
*Listing #: 955 12th Ave. low 50›s 1 Room, 3 Bathrooms, Renovated, Building
540 Sq Ft. 9› Ceiling, Second Floor Asking Price: $1800.00 (negotiable)
*Listing #: 953 14th Ave. mid 50s 1 Bathroom, New, Private House
10› Ceiling, Walk-In Utilities Included: Electric, Gas, Heat, Water 1. Private desk
2. Internet included (images available) Asking Price: $400.00
*Listing #: 946 11th Ave. high 50›s 1 Room, 1 Bathroom, New, Private House 800 Sq Ft.
8› Ceiling, Basement Utilities Included: Electric, Gas, Heat, WaterAsking Price: $1400.00
*Listing #: 941 20 ave low 50›s 1 Room, 1 Bathroom, Renovated, Private House
600 Sq Ft. 8› Ceiling, Walk-In Asking Price: $1500.00
*Listing # 938 12th ave. high 30›s 3 Bedrooms, 1 Bathroom, Movable, Private House
1200 Sq Ft. [D\R 10 X 27]9› Ceiling, Third Floor Back Porch 10x12 Extra large dining room
Storage the basement (images available) Asking Price: $2500.00
*Listing #: 890 15th ave. Low 40›s Luxury State Of Art, Building 1000 Sq Ft.
9› Ceiling, Basement Back Porch Asking Price: $3200.00
*Listing #: 263 16th ave. high 50s 1 Room, 2 Bathrooms, Repairs Needed, Private House 1500 Sq
Ft. 9› Ceiling, Basement Utilities Included: Electric, Gas, Heat, Water
3/4 parking spaces... good for Amazon business...shui (images available) Asking Price: $2500.00
*Listing #: 843 Ocean Parkway by Foster 3 Bathrooms, New, Building 700 Sq Ft. Basement 242
Newkirk Ave, Brooklyn, NY 11230זצ"ל
(imagesהאגער
available) Asking Price:
$4500.00 הג"ר מנחם
מענדל
*Listing #: 834 14th ave. mid 40›s 3 Rooms, 1 Bathroom, Movable, Private
ת חיים
House 600 Sq Ft. Walk-In, (back apartment) Asking Price: $1500.00
ראבינאוויטש
יעקבBuilding
אשר בהג"ר
*Listing #:זצ"ל
743 McDonald›s
by 40 Street 5 Rooms, 2יצחק
Bathrooms, Renovated,
1100 Sq Ft. 9› Ceiling, Second Floor (images available) Asking Price: $2975
*Listing #: 742 11th ave. high 40›s Renovated, Private House 1000 Sq Ft. 8› Ceiling,
בהג"ר יצחק
Basement Utilities Included: Electric,זצ"ל
Gas, Heat,באב"ד
Water
*Listing #: 733 ocean pkw \ Webster Ave 3 Rooms, 1 Bathroom,
Renovated, Private House 600 Sq Ft. Basement
זצ"לUtilities
ווייסIncluded:
ל בהג"ר משה
Electric, Gas, Heat, Water Asking Price: $1350
 מנחת שמואל- אנטין
*Listing #: 569 16th hige 40›s 1 Bathroom, Repairs Needed, Private
תנ"הHouse 1300 Sq Ft. 8› Ceiling,
Asking Price: $1975
 זצ"לBasement
פאצנובסקי
הג"ר משה יודא

OFFICE 1500 - 2500SF

ת"ע#: 859 18th ave mid 50’s
*Listing
2 Bathrooms,
Renovated, Privateשלום
House 1750 Sqבהג"ר
Ft. 9’ זעליג
זצ"ל
גרינצווייג
Ceiling, Basement front entrance (images available)Asking Price: $4250.00  בית אשר*Listing #: 805 13th Ave. low 40’s 7 Rooms, New, Private House 1850 Sq Ft. 9’ Ceiling
תקמ"ה
All brand new structureזצ"ל
1850sqf ליפשיטץ
. 1st and bsmt priavte entrance
walkin. will b ready
September.דוב בהג"ר
לייבוש
'ארי
Client can chance and do plans as he need. owner will do it for him. 4900$. if they pay a year or
2 upfront will go.down to 4500$ (images available) Asking Price: $4900.00
תקפ"ב
חיים
*Listing #:זצ"ל
776 15thטייטלבוים
hige 50s 1 Room, Renovated,צבי
Private House
1500 Sqבהג"ר
Ft. 8’ Ceiling,אל יהודה
Basement Asking Price: $3200.00 (negotiable)
*Listing
#:
479
12th
ave.
high
30’
s
2
Bathrooms,
New,
Condo
2200
Sq
Ft.
First
Flr
Brand new
תקצ"ב
construction 1stל
& basement
ר אApproved
י שfor a dayלcare(כimagesלavail)עAsking
 וPrice:נ ו$5200ג ן ע ל י
*Listing #: 683 15th Ave. Low 60’s New, Building 20’ Ceiling 1. 4,000- 12,000 SF Mixed
Used | Elevator Building for Lease in Borough Park! 2. 1st Fl: 4,000 SF | 20 ft ceilings 3.
2nd Fl: 4,000 SFהילד
4. LL: 4,000
SF 5. -Whole
building
can•beגרשון
leasedב"ר
together
6. -Elevator
7.
• הערש
ב"ר צבי
אליהו
אליהו
• ]באלטימאר
,ני יעקב
-2 staircases 8.ב"ר
-Greatאלעזר
for a restaurant,
etc. 9. bsnnt
Lower Level
 • חייםAmazon
 תש"דuser,
הי"דdaycare,
– )(ווידער
מאיר דוב
] • הב' אלימלך ב"ר
$18.00ת"ש
/SF 1st–Floor
$40.00אברהם
/SF 2nd Flrב"ר
$36.00
(images• available)
)(ברעס
ליב/SFיהודא
] חל' אגודהNJ[ רוך – תשס"ז
(שאלאא
מרדכי
ישראל
ב"ר
בנימין
יהונתן
'הב
•
תש"ד
הי"ד
–
)(ווידער
ב
*Listing #: 647 16th ave. high 50s 4 Rooms, Movable, Building 1500 Sq Ft. 9’ Ceiling,
תש"הWalk-In
( הי"דimages
– )(קליינבארט
 פוילן] • יוסף מאיר ב"ר,[פרושקאוו
avail) Askingשמעון
Price: $4700
י (טייטלבוים) מסיגוט – הי"ד תש"ד • הב' יצחק ב"ר יעקב הלוי – הי"ד
*NU low 50’s–Repairs
Needed, Building 1800 Sq Ft. Bsemt Asking Price: $1975 (neg)
) חל' פוילישע שטיבל] • יצחק אהרן ב"ר שמעון (קליינבארט,בית דוד

718-298-4537

' חלNJ[ ארפאלק ווירזשיניע] • ר' מאיר אהרן ב"ר מיכאל (בלוי) – תשנ"ט

ב"רa full
משה
' • רof].י.נ
)(באדנער
שאולto • הב' מרדכי ב"ר
SaveTime and get
life Images
all our[ליבערטי
listings To getתרצ"ו
the new–listings
send subscribe
משה חיים ב"ר אליעזר – תשנ"ג [יוניאן פיעלד] • משה מרדכי ב"ר יהודא
info@heimishagent.com
תרע"ט
– ) (טויבשAnd
צביwrite
ב"רsubscribe
 נחוםcommercial
'עון (קליינבארט) – הי"ד תש"ה • הב

,] • הילד עמרם ב"ר משה (גאלאנדויער) – תר"צ [קאשוי.י. נ,ואשינגטאן
–  נארפאלק ווירזשיניע] • רבי שאול ב"ר יצחק הלוי אבדק"ק האג,בנ"י

(לעפפלער) – תש"ה
משה הלוי
– הי"ד תש"ד • הילד שלמה ב"ר ישראל
SPACE
FOR
RENT
תש"ד • הב' שמואל פנחס ב"ר אברהם הלוי (פראנצבלוי) – תרס"ג [מט

ער) – הי"ד
*Listing
#: 384
low
40’s תש"ד
– אביגדור צבי
 ב"ר16th
 • בלימאAve.
הי"ד תש"ה
– )(קליינבארט
תר ב"ר שמעון
Private
2400
Sqהילדה
Ft. 9’
Ceiling,
הי"דHouse
– )נח (קליין
דבורה ב"ר
• ]חוסט
' חלNJ[ גוטמאן) – תש"ע
הילדה חוה ב"רGood
• ][בית דוד
תרצ"ה
– )(זאסלאו
Basement
for
shul
and זיסא טויבא ב"ר יצחק
- )(יאנאוויטש) – תש"ד • מרת חי' רחל ב"ר זאב וואלף הלוי (סאמעט
playgroup
landlord
wellזלמן
finish
3 ד תש"ד • מרת
תש"ה • יוטא
(קליינבארט) – הי"ד
 שלמהit
חנה ב"ר
ב"ר חיים
האלאנד] • פיגא
,[פיטא
(– תרפ"בneg)
)הילדה נחה ב"ר חיים (טרוי
Entries
Asking
Price:
$4500
List@yizkereim.info
צו אריינשרייבען נעמען אימעיל
718-298-4537

כ"ה אייר

718-298-4537

' חל' ת"ת ד'פלעטבוש] • מרת רבקה ב"ר מאיר דוב (קליין) ובעלה ר,נון
ש"ה • מרת שיינדל פרומט ב"ר שמואל (בלאס) – תשכ"ד

FOR
YOUR
ForALL
all your
catering needs
CATERING NEEDS

 בארד. ב.מ
 בארד. ב.מ

2
15

347-675-7462
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