ביזנעס פלאטפארמע.
לכו והתפרנסו זה מזה

845.774.3339

Ads@yazory.com
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בס"ד

פאנדרעיזינג
און קאלעקשאן'ס

בס"ד

מסיבות און
געלט אקציעס

קאנסאלטינג
און סטראטעגיע

מארקעטינג און
פאבליק רילעישאנס

פאסיגע שטאב
מיטגלידער

באלאנסירטע
בודזשעט

https://www.tziburpro.com

אייער פריינט :מרדכי משולם זושא שניטצלער

Viewpoint

געהאלפן פראמינענטע קהילות און מוסדות די לעצטע  25יאר

CONSULTING

Academy of Art and Technology

Where the good learn from the best

וואס האלט דער ציבור איבער'ן עירוב ?

718.766.7177

נאך אלס צומישט? קומט אריין קלאר!

FEEDBACK +

CONSULTING
Contact us: 18 Spencer St. #809 | | | 718-427-6650 or 845-237-5690 | | | Zyshe@TziburPro.com

שול טישטעכער און
מקוה האנטוכער

WE KNOW MENSWEAR

New location:
Free delivery

845.782.6756
Ad Placed By: Mazal Media \\ Paid For By: Chase Via Debit \\ © Tzibur Pro Corp.

עירוב
עירוב :צוזאמגעמישט
עירוב תבשילין :אן עירוב צו קאכן פון יום טוב אויף שבת
עירובי חצירות :אן עירוב צו קענען טראגן מרשות לרשות
עירובי תחומין :אן עירוב צו גיין צוויי טויזנט איילן
ערב רב :מצריים וואס האבן זיך טיילווייז מגייר געווען (שמות י"ב ל"ח)
מכת ערוב :א צעמישעניש פון חיות
בין הערבים :נאכמיטאג
ערבות :האפטן ,נעמען אחריות פאר א צווייטנס חוב
במאכלי עריבות :זיסע שפייז לכבוד שב"ק (זמר ברוך קל עליון)
צד מעריב :מעריב זייט ()EAST SIDE
ארץ ערבה :א פלאץ וואס איז פארלאזט ווי א מדבר (פיוט אודה לקל)
שלוש ערבות הן :דריי סארט טעפ (משניות כלים כ"ד משנה ג')
כסבור שהם ערביים( :די דריי מלאכים עיין רש"י בראשית י"ח פ"ד)
ערבי נחל :ערבות פאר ד' מינים  /ספה"ק ערבי נחל
ערבות מואב :די לעצטע פלאץ אין מדבר פאר'ן אריבערגיין דעם ירדן
רוכב בערבות :הקב"ה וואס וואוינט אויבן אין הימל 'ערבות' (חגיגה י"ב):
ערבוביא :צומישעניש (עיין רש"י בראשית א' ד)
עד כאן העירוב :פון היינט און ווייטער וועט אלעס זיין בעז"ה
קריסטל קלאר פארן ציבור!

course@viewpointlearn.com

10 MORDCHE
SCHER BLVD

גליון מליצי יושר
עשינו מה שגזרת עלינו אף אתה עשה מה שהבטחתנו!

פאר א נדבה פון  $180פאר גליון מליצי יושר
וועט מען מודיע זיין ביי די ציונים פון די פלאצקע גאון  -ווארשא ,אבני נזר -
סוכאטשוב ,ילקוט סופר  -פאקש ,לב העברי  -הר הזיתים ,ר' יוסף ענגיל  -ויען,
בן לאשרי און חזון יחזקאל  -הר המנוחות
אז איר האט מקיים געווען די צוואה ,און יעצט איז די צייט פאר זיי מקיים צו
זיין זייערע הבטחה!

געדענקט "מקח בלייבט מקח"!

gilyonmy@gmail.com 237-015-5055

DELIVERING

BUSINESS
845.782.3857 • 7823857@gmail.com

& SHOES
ARCHES
COVERED BY
INSURANCE

(833) 258-3837
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CLICKING FOR YOU

800.972.8242
WE WILL
TAKE CARE
OF YOUR:
• Bookkeeping
• phone calls
• customer
service
• paying bills
• payroll

SMALL
BUSINESS
OWNERS:

Come get �tted for
orthotic arches and quality shoes.

PACKAGES
STARTING AT ONLY

$260 A WEEK

THE
SOLUTIONS

יצחק מיכאל גראד

Office: 845.694.5739 Cell: 845.325.6505
Email: Billing@TheBookkeepingSolutions.com

845.537.7224
11 Filmore Ct. #404

OFFICE OF DR. WILLIAMS

קאר אינשורענס ()7

אינשורענס

שמועסן
די וואך וועלן מיר ממשיך זיין
מיט פארשידענע שאלות וואס
מען פרעגט כסדר.
מענטשן פרעגן ,איך האב
אן אינשורענס פאליסי אויף
מיין קאר ,קען איך נוצן מיין
אינשורענס ווען איך דרייוו א
צווייטנ'ס קאר?
דער ענטפער איז ,אז ווען
איך דינג א קאר פון א קאר
רענטל קאמפאני קען מען נוצן
די אייגענע אינשורענס ,אויב
אבער מען בארגט א קאר פון אן
אינדיווידועלער מענטש ,למשל
ער בארגט דאס פון א חבר אדער
קרוב ,דאן גייט מען בילן דעם
אייגנטימער פונעם קאר ,אויב
דער אייגנטימער פון די קאר
וועט נישט האבן גענוג צו דעקן
די קלעים דאן וועט מען נוצן די
אינשורענס פונעם דרייווער.

7.25%

*
נאך א פראגע וואס מענטשן
פרעגן כסדר ,אויב איינער
בארגט מיין קאר און ער מאכט
אן עקסידענט חלילה ,ווערט
מיין קאר געדעקט פון מיין
אינשורענס?
718.635.1673

TRUE
HEALING
S TA R T S AT
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TRUE
HEALTH
Lymphatic Drainage

Reﬂexology

Craniosacral Therapy

Chiropractic

Raindrop

Feldenkrais

One Brain

Acupuncture

Homeopathy

Male & Female Practitioners • Relaxin g Environment • Physic al & Emotional Wellness • Health Consultants

דער ענטפער איז אז לכתחילה
פארלאנגט די אינשורענס
פירמע אז יעדער וואס דרייווט
דעם קאר זאל ווערן געליסטעט
צום פאליסי .וועגן דעם ,אויב
ווייסט מען אז מען גייט געבן
די קאר פאר א צווייטן צו נוצן
אויף א טעגליכע באנוץ ,זאל
ער זען יענעם ארויפצולייגן
אויף זיין פאליסי .אויב וועט די
אינשורענס וויסן אז א צווייטער
מענטש וואס איז נישט געווען
געליסטעט אויף די פאליסי
האט געדרייווט די קאר אויף א
טעגליכן באנוץ ,און געמאכט אן
עקסידענט ,קענען זיי זאגן אז
זיי קאווערן נישט די קלעים.
Don't renew your insurance
policy automatically.
We will shop again for the best
price with every renewal.

845-751-9299 F: 845-751-9274
Brooklyn: 845.513.0003
)29 Little Nassau St. (Flushing/Park

true
health
clinic

Monroe: 845.513.0003
6 Kererstier Ct, #002

Quote@blueshineinsurance.com
www.blueshineinsurance.com

בס”ד

דער

בתים

מאכער

פון די
גדולי
ישראל

דא אין קרית יואל

אויב מאכט זיך אבער אז מען
בארגט אמאל-אמאל דעם קאר
פאר איינעם וואס איז נישט אויף
די פאליסי דאן וועט דאס זיין יא
געדעקט.

נייעריואלכתה
ַא
אין קרית

*
נאך א פראגע וואס אסאך
פרעגן ,וואס טוט זיך אויב איינער
דרייווט מיין קאר און ער מאכט
אן עקסידענט ,און מען בילט
מיין אינשורענס און זיי באצאלן,
גייט דאס אויף מיין רעקארד און
דאס וועט מיר עפעקטירן ,אדער
וויבאלד למעשה האט יענער
פאראורזאכט די שאדן זאל
יענעמ'ס אינשורענס ארויפגיין?
דער ענטפער איז קלאר,
אויב האט מען געבילט דיין
אינשורענס ,נישט קיין חילוק
ווער עס האט געמאכט דעם
עקסידענט ,וועט דאס גיין
אויף דיין רעקארד ,און דיין
אינשורענס וועט ארויפגיין מיט
די פרייז.
די זעלבע זאך איז ,ווען איינער
האט א קאר אויף דיין פאליסי,
און ער מאכט אן עקסידענט
מיט זיין קאר ,און מען בילט דיין
אינשורענס ,איז נישט קיין שום
נפקא מינה פארן אינשורענס
פירמע אז דו ביסט נישט דער
שולדיגער ,נאר וויבאלד מ'האט
געקלעימט דיין אינשורענס ,און
דו ביסט דער פאליסי האלדער,
גייט דאס אויף דיין רעקארד.

פא ר די וועלכע זענען ַ
ַ
פא ראינטערעסירט

עס עפנט צו אליין מיטהאלטען
זיך בקרוב
דעם סדר פון מאכן
די מהודר׳דיגע תפילין
רופט שוין

יחזקאל ראטה
אבד”ק קארלסבורג

ר’ דוד בתים מאכער הי”ו
845.395.0030

בארא פארק,
ברקולין נ.י .יע”א
בעזהשי”ת,כ
סלו תשס”ה לפ”ק

הן בא לפני
מהודרים האברך הרה”ח מו”ה יצחק יושע
מיוחדים במינם
ראטמאן שליט”א והראה לי בתים
שליט”א ,ובמיוחד אופן מעשי ידי אומן מופלא של
הרה”ח מו”ה דוד סטאריק
ריבוע התיתורא אשר
והבתים שלראש הן
נעשה בלי קמטים כפולים כלל,
פרודות ממש לגמרי בהידור רב,
 והתיתוראודפנות מגיע עד פי הבתים
התחתונה סותם את פי הבית מכל
צדדיו ,ועוד היהודרים גדולים.

וודאי
יש בזה הידור גדול ,והמ
קדקדקים במצוה יקרה זו
ישמחו ויתענגו מאוד
מהוד הדרת תפילין הללו.
והשי”ת יהא בעזרו
להוציא מזימתו מכח אל הפועל,
ולזכות את
הרבים עד ביאת ינון בב”א.

ר’ דוד סטאריק בתים מאכער

תפילין מהודרים עבודת יד מרישא ועד גמירא • תיתורא שלימה
845.492.5319
298 Schunnemunk St. Monroe NY 10950

SCHNITZER
REPAIR

SILVER

™Comfort and dependability on wheels

15 Hayes Ct #103
845-774-8820
Walk-in Hours: Sun.-Thur. 12-6 Fri. 11-1

845.783.2220
Medicaid trips: 855.360.3543 - request Ride & Save

Unpacking
convenience
one box at a time
יעזורו פרשת שמות | 3

מען דארף אבער וויסן אז
עס זענען דא פארשידענע
אינשורענס פירמעס וועלכע
האבן די אפציע אז אויב דו ביסט
נישט שולדיג אינעם קעיס ,דאן
קען מען דיספיוטן דעם קלעים.
דאס איז אבער נאר זייער ווייניג
פירמעס ,די מערהייט קען מען
נישט דיספיוטן ,און ס'גייט אויף
דיין רעקארד פאר די קומענדיגע
פינף יאר.

Container Unloading and Palletizing
Wrapping and Labeling
Counting and Organizing
Pallete Sales
Inventory Management

Devan offers end-to-end devanning and warehouse
logistics services. With much experience in the industry,
we specialize in the timely and efficient unloading of
containers, handling of goods, as well as inventory and
warehouse management, resulting in a seamless and
stress-free experience.

Trucking- LTL, FTL

↘ !Get started today

845.640.1000 // Office@Devanlogistics.com

SURE YO

U

ONSITE S

U

POST CONSTRUCTION & WKLY OFFICE CLEANING

845.783.0099

sales@lucklean.com

We now accept credit cards!

Full Home Inspection Service

Visa, MasterCard, Discover & American Express
Call Central Office at 417-753-2891 x3028

NYS Lic#
16000053738
Or stop
by

אייער פריינד ברוך ווינער
100 E Front Street

Between 8:00-4:00 M-F

845.403.0045 - Capitalinsp.com
Nominal processing fees apply

.
Shattered

אונטער א
גוטן קארטל
ליגט קעש

עס איז יעצט
פארהאן
אויסערג־
עווענליכע
געלעגענהייטן
צו פארדינען
גאר אסאך
ביים עפענען
דעם ריכטיגן
.קארטל

ד י נט

845.774.6526

עפ

we come to you!

ענ

ALL INSURANCES ACCEPTED

ט א

But you shouldn’t be.
Post Construction Cleaning
Store - Office Cleaning

פאר

sales@HVautoglass.com

ון

ON

PE

ISF
SAT ACTI

RVISION T

EN

R

O

קארד טשויס וועט אידענטיפיצירן דעם קארטל
 און,פון וואס איר וועט די מערסטע בענעפיטירן
.פארזיכערן אז איר ווערט בעז"ה באשטעטיגט
:מיר ערווארטן אייך צו סערווירן
347.309.6812
THECARDCHOISE@GMAIL.COM
Thecardchoice@gmail.com

845.232.0851
Info@sponjaclean.com

Formerly
Aris Tire
Shop

Brakes
New York Life Insurance Company
licensed life insurance agent

Oil Change
Tires

845.200.4309
Ydschwartz@ft.nyl.com

Battery
Bulbs

Ψ 845.395.7777
Sales@cargoautocare.com

I can help you with:

Mirrors

Whole life
Term life
Universal life

Wipers

Rendering by
Mendy Polatseck
ICA Graduate ‘22

Rendering by Kivi Weber
ICA Graduate ‘18
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THIS
PORTFOLIO
CAN BE
YOURS

Rendering by Burach Braun
ICA Graduate ‘18

Create your design
career here
Interior Design course, from freshman to portfolio:
Space Planning | Drafting | Color Theory | Lighting and Textiles
Zoning Regulations | Guest Critique from Professionals
Residential and Commercial | Applied Practice

Separate men & women courses

Own your future.
Design it.

Rendering by Nuta Halpert
ICA Graduate ‘18

Reach out to an ICA advisor:
718.506.0912 | info@icainstitute.com
T

TCH YOUR SL
CA
O

Registration closes January 15

th

Classes are

80%
full

Primary care, Familiar faces

פון די עקספערטן ביים

99

קרעדיט
טישל
• SUP

EA

ווי ערווענט וועלן מיר אין
די קומעדיגע וואכן ווייטער
אויסשמועסן אלעס איבער וואס
מען דארף וויסן ווען מען פארט
אין אויסלאנד און מען וויל נוצן א
.קרעדיט קארטל

RTING

EV

GE

PO

N D S TA

נוצן א קרעדיט קארטל
)3( אין אויסלאנד
ERY AG

dartmedia.us

Quality care through
the teenage years.

Sun: 9am-8pm
Mon - Thur: 8am-8pm
Fri: 8am - 2 hrs before zman
Last sign-in - 15 mins prior to closing

No PCP change required simply walk in and be seen.

845.782.4000 / 14 Raywood Dr

AND FURNITURE ADJUSTMENTS

We will handle with expertise your

FURNITURE - APPLIANCES - ETC.
Special service when you paint or scrape
We will move your furniture in & out with special care

MANY YEARS OF EXPERIENCE
914.490.8041 )yanke1( יאנקי שווארטץ

- ALWAYS FREE DELIVERY -

MONROE - HIGHLAND MILLS - BLOOMING GROVE - CHESTER - MONTICELLO BLOOMINGBURG - CENTRAL VALLEY - HARRIMAN - MIDDLETOWN

SINGLE FAMILY

1 Hawxhurst Road, Monroe,

30 Pine Hill Blooming Grove

3 Beds 2 baths 1016 Sq Ft 0.68 Acre

4 Beds – 2 Baths 1776 Sq Ft 0.35 Acre

12 Riverside Dr Woodbourne NY

Off Market

111 Summit Ave - Woodbury junction

Commercial Land - 1.3 Acre – Great Potential

5 Beds - 4 baths 5478 Sq Ft 1.2 Acre Total of 14 Rooms, $1.5M

48 Greycourt Rd Chester /Blooming grove

Off Market

98 Barnes Rd - Washingtonville NY

Approved Lot – Shovel Ready 4.63 Acre

5 | יעזורו פרשת שמות

3 Beds –2 Baths 2177 Sq Ft 0.49 Acre

46 Greycourt Rd Chester /Blooming grove

41 Oakland Avenue, Central Valley

Approved Lot – Shovel Ready 4.56 Acre

4 Beds - 3 Baths 2500 Sq ft 0.46 Acre

ACCEPTED
OFFER

310 Lake Shore Dr - Blooming Grove

75 Eastview Rd, Highland Mills

SOLD

4 Beds – 2 Baths 1446 Sq ft 0.41 Acre

135 Pine Tree Rd Monroe Ny, Winchester area
4 Beds – 4 Baths 2736 Sq Ft 0.51 Acre

15 San Antonio Circle, Blooming Grove
4 Beds 2 Baths 2050Sq Ft 0.49 Acre

20 High Ridge Road, Monroe, NY

5 Beds – 4 Baths – 3300 Sq Ft 1.2 Acre

SOLD

27 Dallas Dr Blooming Grove

SOLD

2 Miller Lane, Monroe, NY

4 Beds - 2 Baths - 1708 Sq Ft - .35 Acre

4 Beds 2 Baths 1788 Sq Ft 0.25 Acre

28 Cedar St Newburgh, NY

SOLD

3 Beds 2 Baths 0.49 Acre

43 Maple Ln Monroe NY

4 Beds - 2 Baths 2144 Sq Ft, 0.33 Acre

99 Barnes Rd, Washingtonville, NY

SOLD

3 Beds – 2 Baths 1365 Sq Ft 0.36 Acre

4 Beds - 2 Baths 2180 Sq Ft

MULTI-FAMILY

401-404 Rt 52 Woodburne NY

SOLD

Multi-Family 11 Unit – Net income $66,000

80 - 82 Prospect Ave,Middletown, NY
Multi-Family 2 Units - Newly renovated

FOR RENT

• 19 Dallas
Blooming Grove

5 Beds – 2 Baths

• 31 Duelk
5 Beds – 2 Baths

• 2 Austin
4 Beds – 2 Baths

•3 Bedrooms
34 Duelk
New
Renovated $2,100

• 16 Galveston Drive,

• 346 Lake shore,

• 3 Merriworld S

• 7 Dallas Dr

• Nice Office Right next to

• 344 Lake Shore

1000 Sq Ft Basement for
storage for $850 a month in blooming Grove

5 Beds – 3 Baths
3 Beds – 2 Baths

3 Bedrooms

4 Beds 2 Baths

• 39 Fort Worth
6 Bedrooms 3 Baths $3000

4 Beds - 2 baths

Office Space
Print center

•

די וואך וועלן מיר אין אונזער
קאלאם אויסשמועסן דער חילוק
foreign transaction צווישן די
currency conversion  אוןfee
.fee
currency conversion א
 איז א אפצאל וועלכע ווערטfee
payment געטארדזשט ביי די
Visa,  א שטייגער וויprocessor
Mastercard. Discover, Amex
פארן אויפטוישן די אויסלענדישע
 ווי למשל דער,סארט געלט
 דער איזרעלי,בריטישער פונט
 פאר דער אמעריקאנער,שקל
.דאלער
רוב קרעדיט קארטל פירמעס
Amex, Chase, אריינגערעכנט
Bank of America, Capital
 וועלן צוזאמשטעלן דיOne
 אוןforeign transaction fee
.currency conversion fee די
. וועט עס נישט טוןUS Bank אבער
,מיר וועלן אנכאפן א דוגמא
US Bank אויף די טערמינען פון
 ווערטCash Visa Signature
foreign קלארגעשטעלט אז די
 איז א צווייtransaction fee
פראצענט טשארדש אויף יעדע
foreign purchase transaction
foreign ATM advance אדער
.אריבער צו אמעריקאנע דאלער
און זיי בעטן א דריי פראצענט
foreign טשארדזש אויף יעדע
 אדערpurchase transaction
 אריבערforeign ATM advance
.צו אויסלענדישע געלט
US Bank וואס דאס באדייט אז
רעכנט א באזינדערע פראצענט
.אין אויסלאנדtransactions פאר
מיר האפן אי"ה קומעדיגע וואך
צו ממשיך זיין צו אויסשמועסן
נאך דעטאלן וואס עס איז נוגע
ווען נוצט א קרעדיט קארטל אין
.אויסלאנד
:געברענגט דורך די עקספערטן פון

הערשי לעווי

מענדי מיללער

845-208-2135

845-325-2180

Licensed Broker

Licensed Salesperson

845.208.2115

מענדי אינדיג

Licensed Salesperson

חיים גליק

Licensed Salesperson

845-637-1943 718-930-1088

info@MasterRealtyNY.com

 ווייס. ש.מרת ח
Licensed Salesperson

845-500-5457

541 Route 17M
Monroe NY 10950

Help@helpmebuildcredit.com

?עפענט איר א נייע ביזנעס
מיר וועלן טון פאר אייך מיט עקספיריענס און העפליכע
.Corporations, LLC, & non for profit org סערוויס די
פאר גאר מעסיגע פרייזן

Saving struggling new mothers.
Rested mother, healthy family.

845 . 579 . 5939

Only A Few
Days Left!

CUSTOM SOFTWARE
RAFFLE #18

Buy tickets now and help build
stronger, healthier families.

 דוד נחמי' סטרולאוויטש- יוסף יואל לעווי

845.492.8838

1

TICKET
$

36

2

TICKETS
$

50

5

TICKETS
$

100

10

TICKETS
$

180

25

TICKETS
$

360

100

TICKETS
$

1000

most popular!

For all your

1324 50 Street, Brooklyn, NY 11219

PLUMBING

Buy Now: 718-483-8410 | kimpatorinaid.org/50k

service calls

Drawing January 11, 2023 • ח"י טבת תשפ"ג

יושע ביקעל

845.537.1186
Kimpatorin Aid - Cash Raffle 5783 - 5.5x8.5 Flyer.indd 3

REFLECT

12/26/2022 10:06:47 AM

This week's concept:

project by:

A Yazory Awareness Campaign

05

Reflect.
Protect.
6 | יעזורו פרשת שמות

AND JUNK CARS

WE PAY TOP $$$ FOR
ALL YOUR JUNK CARS.

SPECIAL HIGHER $ PAYOUT FOR NEWER MODEL CARS

848.245.5077

EVERYTHING NEEDED
FOR YOUR NEW HOME

IN ONE
PLACE!
THE EXPO THAT WILL
BRING TOGETHER

HUNDREDS OF
NEW HOMEOWNERS
W I T H

EXHIBITORS
& SERVICE
PROVIDERS

GEN
E

L ADM
RA
NOW
FOR
JUST

$20
SUNDAY, JAN. 22, 2023

SION
IS

7 | יעזורו פרשת שמות

IN EVERY ASPECT NEEDED
TO MAKE THEIR NEW HOME
TRULY FEEL LIKE HOME.

LIFE PLEX CENTER

Sponsored by:

A Show by:

BROUGHT
TO YOU
BY:

פרשת שמות

עקאנאמיע .אינפלאציע .מארקעט באריכטן

הויכפונקט ,און פון יעצט און ווייטער וועט עס
נאר גיין בארג אראפ.

סטאק מארקעט שליסט דער למספרם יאר מיט
ערנסטע פארלוסטן; דאס ערגסטע זינט 2008
דער אמעריקאנער סטאק מארקעט האט
פארענדיגט דעם פארלאפענעם למספרם יאר
פון  2022מיט ערנסטע פארלוסטן ,דאס ערגסטע
זינט דער יאר פון דער לעצטער עקאנאמישער
קראך.2008 ,
דער גרעסטער אורזאך פאר די פארלוסטן
איז געווען דאס וואס דער סטאק מארקעט איז
געווען נידריג פארלאפענעם זומער פאר אכט
וואכן אין א רייע ,בעפאר עס איז צוריק אריין אין
גרינע טעריטאריע.

עקספערטן שאצן אז די אייער פרייזן האבן
שוין דערגרייכט דער הויכפונקט ,און וועט
אנהייבן גיין בארג אראפ

יעזורו פרשת שמות | 8

אין אמעריקע איז לעצטנס הויך יו"ט מיט די
אייער פרייזן .עס איז שוין געווארן ווי א חלק
פון דער סדר היום זינט דער קאוויד עפאכע ,אז
יעדע פאר וואכן איז די פרייזן פון אן אנדערע
פראדוקט עד לב השמים ,און יעצט איז עס
אייער.
אבער אנדערש ווי ביז היינט ,ווען רוב מאל
ווען מען האט געצאלט גאר הויכע פרייזן פאר
פראדוקטן ,איז עס געווען צוליב סופליי-טשעין
פראבלעמען ,וועלכע האבן ארויפגעטריבן די
פרייזן ,איז עס אין דעם יעצטיגן פאל צוליב
א שטארק-פארשפרייטע פלו צווישן הינער,
וועלכע האט גאר דראמאטיש געהויבן די פרייזן
פון אייער.
א דאזן אייער וועלכע האט ביז נישט לאנג
צוריק געקאסט צווישן איינס און צוויי דאלער
אין די היימישע געשעפטן ,שטייט היינט ביי
נאנט צו זיבן דאלער ,און אין טייל געשעפטן
אפילו מער ווי דעם.
אמעריקאנער האבן זיך געטראפן באצאלן
הימל-שרייענדע פרייזן פאר פשוט'ע אייער ,און
דער קריזיס מיט די אייער האלט אין איין ערגער
ווערן אין די לעצטע וואכן ,ווען ממש יעדעס
מאל מען קומט אריין אין געשעפט זעט מען אז
די פרייזן זענען שוין ווידער ארויפגעגאנגען.
אבער לויט ווי מען הערט אין די יעצטיגע טעג
שאצן עקספערטן אז די יעצטיגע פרייז איז דער

זייער שאצונג איז באזירט אויף דער פאקט
אז דער פלו צווישן די עופות האט שוין היבש
נאכגעלאזט ,און טראץ וואס עס נעמט עטליכע
וואכן ביז עס דערקענט זיך אויף דער מארקעט,
גלייבן זיי אז דער מאמענט איז שוין געקומען,
און אנגעהויבן פון אזוי פרי ווי דעם קומענדיגן
פרשת וארא ווען מען שוין קענען אנהייבן זען די
אייער פרייזן אויפן וועג אראפ.
בלייבט נאר איבער צו זען וועלכע פראדוקט
וועט זיך יעצט אנשליסן אינעם צירקל ,און
אנהייבן צו ארויפגיין מיט די פרייזן.

דזשאב מארקעט שטייט שטאנדהאפטיג
טראץ אינטרעסט ראטע העכערונגען
לויט א פרישע באריכט פון דער לעצטער
מאנאט פונעם פארלאפענעם למספרם יאר,
שטייט דער אמעריקאנער דזשאב מארקעט
שטארק שטאנדהאפטיג ,טראץ די שווערע
אינטרעסט ראטע העכערונגען.
די אינטרעסט ראטע העכערונגען דורך די
פעדעראלע רעזערוו האט בעיקר געהאט א
גאר שווערע אפעקט אויף די אמעריקאנער
האוזינג מארקעט ,וועלכע שטייט יעצט אין גאר
א שווערע פאזיציע ,אבער האט כמעט נישט
אפעקטירט די דזשאבס מארקעט וועלכע גייט
נאך אן מיט א שטארקקייט.
דער הסבר דערצו איז ...די זעלבע ווי אלע
וואונדערליכע ערשיינונגען אין די עקאנאמיע,
אוודאי קאוויד!
צוליב די מגיפה זענען פילע פאזיציעס ליידיג
געווארן ,און טראץ וואס דער צאל מענטשן אין
דער ארבעטס קראפט איז שוין צוריק אנגעפילט,
דאך זענען נאך דא אסאך ליידיגע פאזיציעס,
ווארשיינליך ווייל עס זענען צוגעקומען
ארבעטס מעגליכקייטן ,און אויסגעברייטערט
די אויסוואלן וואס מענטשן האבן צו נעמען אן
ארבעט.
דאס אנגייענדע שטארקקייט פון די דזשאבס
מארקעט קען זיין פראבלעמאטיש פאר
די עקאנאמיע ,ווייל עס צייגט אז ביזנעס
אייגנטימער נעמען ווייטער אויף ארבייטער,
טראץ די הויכע אינטרעסט ראטעס ,וואס
דער פאקטאר קען שטערן די אינפלאציע פון
אראפגיין.

פאר סיי וועלכע קאמענטארן שיקט אן אימעיל צוEconomy@yazory.com :

You know it’s us.

פרשת וירא

שיקט אריין אייערע מיינונגען און הערות אויף סיי
וועלכע נושא וואס קען זיין אינפארמאטיוו פארן ציבור

שיקט א טעקסט/אימעיל צו inbox@yazory.com
אדער רופט  718.732.1000און דרוקט  #0צו לאזן א מעסעדזש

אידן טוען אן א גארטל פאר פאליטיק ,און נעמען זייער
אייגענע פאליטישע מיינונג און פארוואנדלען עס אלץ א
"אידישקייט" טעמע.

בעזהשי"ת

אייער הערליכע שמחה קארד
גרייט אין מינוטן

שמחהקארד.קאם

פדיון הבן
בר מצוה
תנאים
שלום זכור

מענטשן וועלכע שיקן ארום די אלע סארט מעסעדזשעס
אויף אלע סארט פלאטפארמעס.
א .י.

שמחה קארד שטייט גרייט פאר אייך מיט אן
אויסוואל פון הונדערטער הערליך דעזיינטע
איינלאדענונג צעטלעך
איבער גניבות פון באשטעלטע באקסעס
ספעציעל פאר אייער שמחה!
צום ערשט האב איך געוואלט דאנקען די יעזורו
פאר דער הערליכע חול המועד ביכל וואס ענק האבן
ארויסגעגעבן .מיר האבן זייער הנאה געהאט דערפון ,און
עס איז א גאר גרויסע מצוה דאס וואס ענק טוען.
איך וויל מעורר זיין דעם ציבור אז אין די לעצטע
תקופה האט מען געהערט פון מער און מער פעלער ווען
באקסעס וואס מענטשן האבן באשטעלט איז גע'גנב'עט
געווארן פון די קארידארן פון די בנינים.

ב״ה

E X C E L L E N T

L CKSMITH

פארפאסט
נישט דעם
זעלטענעם
איינמאליגן
געלעגנהייט!!!

EARN $1,800
Hersh Rutner
c. 718.772.4775

Or stop by

100 E Front Street

Between 8:00-4:00 M-F

Licensed Locksmith

Nominal processing fees apply

Installation / Sales / Repairs

We accept all CC

7/2/18 12:22 PM

locksmith.indd 1

()-

מיר נעמען נישט קיין שטעלונג און אחריות אויף די אינהאלט פון די בריוון אדער אדווערטייזמענטס.

SIGN UP FOR CITI PREMIER CARD

347.309.6812 Thecardchoice@gmail.com

AND YOU'LL EARN UP TO

80,000 POINTS
ווערד $1000

347.309.6812 Thecardchoice@gmail.com

ברוך
השם עס
גיסט זיך
השפעות?

בלייבט
באשיצט.

Upstate

Brooklyn

info@gisenblei.com

info@gisenblei.com

845.244.9090

718.246.2188
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SIGN UP FOR THE 2 NEW CHASE-INK CARDS AND
All types of
Locks • Buzzers
Door Closers
!We now accept credit cards
Intercoms
Visa, MasterCard, Discover & American Express
and More
Call Central Office at 417-753-2891 x3028

דעריבער איז זייער וויכטיג גלייך צו אריינעמען א
באקס וואס קומט אן ,און צווייטנס אין פאל מען זעהט
באקס פון א שכן וואס ליגט אין קארידאר זאל מען עס
אוועקנעמען פון דארט און עס לייגן ביי יענעם'ס טיר,
ווייל אז נישט קען עס זייער שנעל גערויבט ווערן.
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שנעעעל! און גרינג!

קידושא רבא
שבת אויפרוף
חתונה
אוודאי רעדן מיר נישט אריין אין החלטות פון גדולי
אפשערן
רבנים ,מיר רעדן בלויז איבער אלגעמיינע
ישראל ,און

www.SimchaCard.com

מען דארף וויסן אז דער הייליגער באשעפער איז
נישט איינגעשטעלט אין קיין שום פארטיי ,יעדער
איד איז בארעכטיגט צו האלטן אז איין פארטיי אדער
די צווייטע איז בעסער פאר אידישקייט ,אבער זיך צו
אנטון א גארטל און אראפריקן די היט איבער די שטערן
און זיך נעמען האמערן אז דער אדער יענער איז דעם
באשעפער'ס קאנדידאט ,און דער צווייטער איז אקעגן
דעם באשעפער איז עפעס וואס איז אין מיין מיינונג
נישט בארעכטיגט.

82

אלימלך לאנדא

קאָווע

יעזורו
ביזנעס
שמועסן

א גוט יאר ,צום ערשט וואס איז דאס
?Zero balance

די וואך זעצן מיר זיך אראפ
צו אונזער 'גלעזל קאווע'
שמועס מיט די קאמפאני
 , Zero balanceוואס
העלפט מיט גרעסערע
באלאנסן וואס זאמלט
זיך כסדר אן ביי גרויסע
ביזנעסער ,צו הערן מער
איבער זייער קאמפאני
וואס טוט באדינען דעם
היימישען ציבור.

 Zero balanceאיז א קאמפאני ווי די נאמען
זאגט טאקע 'זיראו באלאנס!' מיר קומען אריין
אלס א חלק פון א קאמפאני וואס זוכט א מער
פראפעסיאנאלע וועג ,אז גרעסערע בילינג און
אקאונט ריסיוויבל וואס קאסטומערס קומען זיי,
זאל ווערן באצאלט ,אז עס זאל זיין זיראו באלאנס.
לאמיר אביסל בעסער פארשטיין
וואס  Zero balanceטוט?
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מען דארף פארשטיין אז עס זענען דא
קאמפאניס וואס טוען קאלעקשנס ,דהיינו א
קאסטומער איז שולדיג געלט ,און מען קען עס
נישט ארויסזען פון יענעם ,וועלן זיי אויפנעמען א
קאלעקשן קאמפאני ,וואס וועט נעמען א גרויסע
פראצענט ,טון אלע לעגאלע וועגן און שטיקעס ,צו
מאכן זיכער אז יענער האט נישט קיין ברירה און
ער מוז באצאלן ,א קאלעקשן קאמפאני וועט מען
נעמען נאר אויב מען האט זיך שוין באמת מייאש
געווען פון צו זען דאס געלט און האנדלען מיט יענעם קאסטומער.
נאכדעם זענען דא קאמפאניס וואס מען וועט ניצן אויב מען האלט
נאכנישט ממש ביי א מצב וואס מען מוז צוקומען צו קאלעקשן ,אזא
קאמפאני וועט גיין אביסל לייכטער און פראבירן די מערסטע וואס זיי
קענען זיך נישט צו צעקריגן מיט דער מענטש וואס איז שולדיג ,אבער מען
וועט זיי נאר ניצן ממש אין א מצב וואס די ביזנעס האט זיך שוין כמעט
מייאש געווען פון די געלט.
נאכדעם איז דא זיראו באלאנס.

צו דינען אלץ קאנדידאט פאר דער
קאלום ,אדער צו פארשלאגן א געדאנק
פארבינדט אייך מיט די יעזורו אפיס אויף
 718.732.1000עקס 203 .אדער שיקט אן
אימעיל צוBusiness@yazory.com :

זיראו באלאנס איז געמאכט פאר געווענליכע קאמפאניס וואס האבן
געלטער אינדרויסן ,נישט קיין געלטער וואס מען האט זיך שוין מייאש
געווען ,נאר געווענליכע גרויסע בילס וואס דארפן באצאלט ווערן ,אבער
די קאמפאני טרעפט זיך אז זיי דארפן א מער פראפעסיאנאלע וועג פון
האנדלען מיט זייער קאסטומער וואס סעקרעטארן האבן נישט די סקילס,
מיר זעען אז זיי זאלן באצאלן.
זיראו באלאנס וועט מען ניצן ווען די קאמפאני זוכט ווייטער אנצוהאלטן
גוטע באציאונגען מיט זייער קאסטומער ,און ווייטער האנדלען צוזאמען.

פארוואס זאל אייך א ביזנעס ניצן
אין די צייט וואס יעדע גרויסע
ביזנעס האט אן אייגענע בילינג
אפטיילונג?

געווען פון זען עפעס געלט פון דעם קאסטומער,
למעשה זענען מיר אריינגעקומען ,און צום
שאק פונעם בעל הבית האט יענע קאסטומער
אנגעהויבן צום ערשטן מאל באצאלן פעימענטס.

דער מציאות ווייזט אז סעקרעטארן אדער
סיי וועלכער געווענליכער ארבייטער וואס טוט
בילינג ,האט נישט די פראפעסיאנאלע מהלך
ארויסצוזען דאס געלט .צומאל וועלן זיי צו
ערשט גיין צו די גרינגערע קאסטומערס ,און
אפשטופן קאסטומערס וואס מען מוטשעט זיך
מיט זיי ,ווייל עס איז א שטארקע קאפ-וויי ,און
זיי האבן נישט די פראפעסיאנאלע סקיל.

וויאזוי זאל א ביזנעס פילן זיכער
ווען ער קומט צו ענק אז עס וועט
זיך טאקע אויסארבעטן פאר אים,
און נישט שאדן מאכן?

נאך א שטארקע פאקטאר ,ביזנעסער האבן
אלץ געלט אינדרויסן .זיי קענען עס טאקע
רעכענען אלס געלט וואס זיי האבן באמת ,און
די בילינג דעפארטמענט וועט שוין אנקומען
דערצו ,אבער למעשה מוטשענען זיך אסאך מיט
א קעש פלוס ,וואס איז א שטארקע חסרון פאר
א ביזנעס ,און מיטן אונז ניצן ווערט דאס מסודר.
אביסל מער צו פארשטיין ,פארוועם
שטעלט איר צו די סערוויס?
מיר שטעלן צו די סערוויס פאר יעדע גרויסע
ביזנעס וואס האט א מיליאן דאלער אדער מער
אוטסטענדינג ,א דוגמא אין די קאנסטראקשן
וועלט ,ראפינג ,פלארינג ,פרעימינג ,אדער סיי-
וואס און סיי וועלכע אינדוסטריע וואו מען
טוט ביזנעס אינאיינעם ,און מען זוכט מער
פראפעסיאנאלע עקספיריענס אריינצובאקומען
דאס געלט.
וויאזוי טאקע זעט מען אז די
ביזנעס זאל וועלן באצאלן?
דאס איז טאקע זיראו באלאנס.
מיר האבן זיך אסאך געלערנט אויף דעם ,זיכער
צו מאכן אז עס זאל זיין אויף די באקוועמסטע
וועג פאר דער קאסטומער ,אז די געלט זאל
אריינקומען ,און ביידע זאלן זיין צופרידן.

מיר האבן גראדע ממש לעצטנס געהאט א
קאמפאני וואס איז געקומען צו אונז מיט 1.7
מיליאן דאלער אוטסטענדיג ,צעטיילט צווישן
אסאך קאסטומערס ,וואס דער מענטש האט
עס נישט געקענט אליין ארויסזען ,אבער
אינעם ערשטן חודש האבן מיר אים שוין
צוריקגעברענגט כמעט  300טויזנט דאלער ,און
אזוי ווייטער.
אבער דאס איז באמת די גאנצע ציל פון
אונזער קאמפאני ,און מיר האבן דאס כסדר.
גראדע האבן מיר אפילו געהאט א מעשה מיט
א קאמפאני וואס האט געהאט א קאסטומער
וואס האט נאך קיינמאל נישט באצאלט ,זיי זענען
געווען שולדיג איבער הונדערט טויזנט דאלער,
און דער בעל הבית האט זיך שוין געהאט מייאש

אבער וויבאלד מיר זענען נישט קיין קאלעקשן
קאמפאני ,און מיר האבן די ספעציעלע וועגן פון
האנדלען מיט ביזנעסער ,האבן מיר ב"ה נאך
קיינמאל נישט געהאט אז א ביזנעס זאל האבן
א פראבלעם מיט דעם נאכן אונז ניצן ,פארקערט
אסאך ביזנעסער זענען געווען ערשטוינט אז
זאכן זענען געווארן מסודר ,און די באציאונגען
זענען נאר שטערקער געווארן ,נאכן אויסגלייכן
אלעס על צד היותר טוב.
פארוואס זאל א קאמפאני נעמען
נאך א הוצאה ווען זיי זענען נישט
זיכער וואספארא געלט זיי וועלן
בכלל צוריקזען?
די תירוץ איז פשוט ,מיר נעמען נישט קיין
געלט פאר די ארבעט אז מען זאל זיך דארפן
זארגן אז עס קען אריינציען אין אסאך הוצאות
במשך די ארבעט ,מיר נעמען נאר קאמישן ווען
מיר ברענגען דאס געלט.
מיר אינטערוויוען יעדע וואך
פארשידענע ביזנעסער .עס
איז צומאל אינטערעסאנט צו
הערן איבער שוועריגקייטן אדער
געשמאקע זאכן אין ביזנעס.
אזלא וואס איז די שווערסטע
טשעלענדזש אין די ביזנעס?
אמת'דיג גערעדט ,מיר האבן נישט די גרויסע
שוועריגקייטן ,דאס איז אונזער דזשאב וואס מיר
טוען ,און זאכן פארן מיט הצלחה בעזר השם.
און וואס איז די געשמאקסטע זאך?
די געשמאקסטע זאך איז די סוקסעס צו זען
ווי מיליאנען דאלער קומען אריין אין די ביזנעס.
ביזנעסער וואס האבן זיך ממש געמוטשעט
שטעלן זיך אויף די פיס ,דורכדעם וואס זייער
קעש פלוס און בילינג ווערט מסודר.
פיין .יישר כח פאר אייער צייט.
וויאזוי קען מען זיך פארבינדן מיט
ענקער קאמפאני?
מ'קען אונז רופן אויף  ,718.587.8001אדער שיקן
אן אימעיל צו thezerobalance@gmail.com
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קענט איר דערציילן איבער סיי
וואספארע סוקסעסן איר האט שוין
געהאט אין די פארגאנגענהייט?

זייער גוט געפרעגט .אסאך ביזנעסער וועלן
טאקע וועגן דעם ענדערש בלייבן מיט אסאך
געלט אינדרויסן ,און עס לאזן לויפן פאר יארן,
אויס פחד פון שעדיגן באציאונגען ,און אז
אריינברענגען א קאלעקשן קאמפאני וועט נאר
שעדיגן און נישט אויפטון.

347.931.6701 - 845.637.7731  גמ"חKnee scooter
Buying Amex & United Call/text 845.356.4537 Email info@milesaheadus.com
Olympia Management Let us handle all your bookkeeping needs, while giving you
the freedom to focus on growing your business.
Chaya@olympiamgmt.com 845.204.8466 Ext 100
Cash for Junk Cars: We pay top $$$ for all Your Junk or Working Cars.
Bentzion 848.245.5077 We buy and pay $$$ for your end of lease buy outs.

קלאסיפיידס

 ימום טובים הבעל"ט און, מצה מעהל לכבוד שבת,מהדרין מצה צענטער פארשידענע פיינע מצות
, 845.783.6126  הערשל יאקאבאוויטש: רופט.אייערע שמחות
9 Meron Dr. - 845.774.9177

.10:00/1:30/4:45  פון מאנרא. מאל א טאג פון מאנרא צו מאנסי3 מיר דעליווערן
11:45/3:00/5:00 פון מאנסי
The deliveries are guaranteed within 3 hours. 845.533.2332
Gift set-up by G. Sandel 845.248.7938
845.537.1100  טארים- PICK UP AVAILABLE - $3/lb - חלה טייג צו פארברענען
. ויהי נועם און חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה
845.774.9177  אדער845.537.7988 הערשל יאקאבאוויטש
845.774.8820  צו פאררעכטן אייער זילבערווארג רופט יודא שניטצערSilver Repair
אויך קויפן מיר אפ אייער אלטע זילבערווארג
845.782.8760 שמחות, שבת, א שטוב פאר געסט:  הכנסת אורחים- תומכי שבת
.PIN# 76976  און לייגט אריין די1.833.434.3354 פאר א נדבה קאלט
tomcheishabboskj.org אדער קענט איר געבן
סעודת שבת פאר משפחות און פאר קאפלס
We are accepting large catering for Shabbatons in the mountains.
Please call (845) 751-1440 or (845) 794-Fish (3474)
בהשגחת הרה''ג ר' ירמיה צבי גאלדהירש שליט''א דומ''ץ דקרית וויזשניץ קייאמישא
For all your construction and renovations in the upstate area.
Please call: 917.648.2587
Online Sellers! We have experience in eCommerce Bookkeeping.
Please contact Us CService@asservicesny.com
Real estate office (Town of Monroe) is looking to hire preff girl full time/ PT multi task, phone skills needed,
Call 845.418.6139
A Medical Billing company is seeking an experienced Credentialing Coordinator. Competitive pay.
Option for hybrid/remote. Please send your resume to info@thepenguin.group.

To give away pocket size משניות, Brand new  זמירותPlease call: 845.234.3240

געלעגנהייט

אוועקצוגעבן

לשם
מצוה

To give away a wedge shaped foam pillow. Please call: 845.783.6576
To give away a  ש''סPlease call: 845.662.1585

Call/Text: 845.783.6611
Email: qbcourses1@gmail.com
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To give away a 4 door formica seforim shank 845.783.6028

ארבעט

ריעל עסטעיט
ריעל עסטעיט

ליסטינגס
ליסטינגס

11/7/2022 | פרשת וירא
01/9/2022 | פרשת שמות

דירות צו פארדינגען
Blooming grove: A private house, newly renovated, section 8 ok.
Please call: 845.604.0361
To rent: next to KJ, A big garage with a floor on top great for storage, great price.
Please call: 845.604.0361

דירות פאר קורצע טערמינען
Blooming grove: 3 bedroom, private house to rent for day, week, month.
Please call: 845.604.0361

קאמערשאל ריעל עסטעיט
Fully fixed-up beautiful 1600 SF above-ground basement for rent. Perfect for an
ABA/HCBS Therapy Group, After School Clubs, Preschool or Small Business.
Call: 347.664.6890

For
Sale
For

Rent

The Jackson Getaway

For Huge private property with a fireplace,
For
Luxury hotel style home.
Sale
Sale
a fire pit and a hot-tub. 7 bedrooms with 7 full bathrooms. 3
family rooms. Close to a shul. Great for a family shabbos.

Call 732.267.1868 or email northlakehomes@thejnet.com
Quickway

Have you been dreaming of a spacious
5-room apartment situated on the top floor
with minimal steps to take? If so, this is the
perfect home for you.
This dream home is located in the best
location surrounded by lush green trees,
overlooking the lake. it is just Min. a away
from all local amenities!!

Stropkev

Are you looking to build your dream home?
New construction gives you the opportunity
to make it a reality. With an up-and-down
apartment, over 3,000 sq ft you can choose
the design, layout, and features that best fit
your needs. From custom-designed kitchens to
luxurious bathrooms, you can create a space
that fits your lifestyle.

Keristeir

Are you looking for a beautiful home
to settle down in? this is a gorgeous
6-room apartment with 4 bedrooms, 2
full bathrooms laundry room and Pesach
kitchen. the house is fully tiled, plus
central air conditioning to keep you
comfortable all year round. With its great
location near schools, shopping centers,
restaurants and more.

For Rent:
• One Bedroom furnished apt on Drubitch

For
Sale

• One bedroom apt on Meron

For
Rent
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• One Bedroom apt on Ehal
• 4 room apt on Lemberg
• 4 room furnished apt on Isreal Zupnick
• 4 room apt on Zenta
• 4 room apt in Woodbury junction
• 4 room apt on Koritz
• 6 room apt on birich Moshe
• 6 room apt in schinus veyoel moshe

Lemberg

If you're looking for a spacious 6-room
apartment then this is the perfect place
for you! With its spacious kitchen,
Pessach kitchen, plenty of closet space,
and a private entrance, Best of all,
this apartment comes ready to move
immediately! Don't miss out on this
incredible opportunity, call today for
your private showing!

Mountain Rd- Truck parking

Having a large private parking lot for
commercial trucks and equipment is a
great asset to any business. An office
Building with a large private parking
lot will also make it easier to keep
track of all your vehicles and tools in
one place, rather than having them
scattered across different locations.

• 6 room apt Schinus veyoel Moshe sec 8
only one year lease
• private house right next to Woodbury
junction with an inground pool
• private house upgraded in Woodbury
junction for 6 months

The most trusted realty in קרית יואל והגלילות

845.781.2410
Sales@HFArealty.com

• Retail space on Garfield
• 2 room Office on Ehal

ext. 3 משה יוסף פריעדמאן

• A Spacious private house in Smith
Gardens

Moshe@hfarealty.com

ext. 4 מרדכי יואל אונגאר

Cell 845-238-0039
Mordechai@hfarealty.com

HFA Realty is charging a flat Fee from Tennant, it's not based on price of rental.

א ליסטינג מיט א בילד

$35

א קלאסיפייד ליסטינג

$10

#4  און דרוקט845.774.3339  אדער רופטListings@yazory.com אימעיל צו/טעקסט

יא
מר

א
יש

את

רעהו יעזורו ו

לא

חיו

בריוון
הילף
אינספיראציע
חיזוק

718-213-9922
718-213-9922
87
87Penn
PennSTST

ווייטאגט אויף די טייערע קייטלעך

פאר אלע אייערע
בעיסיק פאון

פאריגע וואך איז ערשינען א בריוו פון איינעם צו משבח זיין די איינפיר
אין א געוויסע גרויסע ישיבה אז די בחורים זאלן גיין בלויז מיט ביליגע
שטריימלעך.

אנגעלעגנהייטן

א מורא'דיגע שטארקע מצוה האט מען זיך דא אונטערגענומען בנוגע
רעדן צו די בחורים וועגן ביליגע שטריימלעך ,און ס'איז ווערד צו אויסלויבן,
אבער אין די זעלבע צייט דארפן זיך די עסקנים אונטערגארטלען איבער די
טייערע דיימאנט קייטלעך וואס האט זיך יעצט איינגעריסן ביי די כלה'ס,
ס'איז ממש פחדים וויפיל געלט אזא קייטל קאסט היינט ,איבער דאפלט די
פרייז פון די פערל קייטלעך וואס מ'פלעגט גיין ביז יעצט.

Ride
Comfortably,
Arrive Rested.

SHAUL DIAMANT

845.517.8907

לויט מיין פארשטאנד דארף דאס זיין אן אייניגע דיעל ,אויב די חתנים
זענען גרייט צו מוותר זיין אויף די טייערע אכט טויזנט דאלארדיגע שטריימל
וואס איז זייער גאנצע פראכט און קרוין אויפן קאפ ,דארפן די כלה'ס אויך
זיין גרייט צו מוותר זיין אויף די טייערע  4-5טויזנט דאלארדיגע דימאנט
קייטל וואס איז יעצט צוריק ארויפגעפאלן אויפן קאפ פון די מחותנים.

TRUST, CARE, CONFIDENTIAL | CONCIERGE SERVICE | PERSONAL CHAUFFEUR

א מחותנת'טע

עטליכע עצות פאר קאלטע צימער
איינער האט פאריגע וואך אנגעפרעגט אן עצה פאר א שטוב וואס איז
אייביג קאלט אפילו ווען מען ציט ארויף די סטיעם אויף .73
עס איז דא אן עצה צו אראפנעמען די מאלדינגס פון די שטוב און אנפילן
די לעכער מיט פאום ביי אלע פיר זייטן ,דאס וועט האלטן די שטוב גוט
ווארעם.
י .ל.
*

Residential - Commercial
845.662.8127

בס"ד

מ .פ.

סטריקטלי
קאנפידענשאל

אייער נפש וועט שיינען
ווי קיינמאל בעפאר!

*

518.595.8144
טעקסט אדער לאזט א
מעסידזש

עס זענען דא היטערס וואס אויב מען הייבט עס אויף לעשט זיך עס אויס,
און אזוי אויך ווען מען רירט דאס אן איז דאס נישט הייס .דער היטער איז א
פארגעשריטענע היטער מיט אלע מעלות ,און איז ספעציעל דעזיגנירט פאר
דעם צוועק .עס איז דא דערפון א ביליגערע מאדעל פון  ,$130און ס'איז דא
א טייערע מאדעל פון .$170

מכון זיו הנפש איז פריוואטע ווירקזאמע קורס ,וועלכע היילט בעז"ה
פון סיי וועלכע אינערליכע פראבלעמען ווי פיזור הנפש ,עצבות , OCD,א.ד.ג.
און וועט אייך העלפן פטור ווערן פון יעדע סארט עגמת נפש און שברי הלב פון
וועלכע איר זוכט שוין לאנג צו באפרייט צו ווערן.

איך האב אויך געהאט דעם פראבלעם אז איין שטוב איז אייביג קאלט ,בין
איך אריבער צום אפלייענס געשעפט און איך האב מיר איינגעהאנדעלט אזא
סארט היטער פון וואס איך בין זייער צופרידן.

One point of access to
all your Telecom needs.

א .כ.

855.6.PINTEL
service@pintelcommunication.com

*

•

ט
יילג
כי
ק

די סיבה איז געווענליך נישט וועגן די אינסולעישן איז נישט גוט ,זייער
אסאך מאל איז דאס ביי א קארנער הויז וואס האט צוויי ווענט צו צוויי זייטן
פון די גאס ,די סענסער פונעם סטיעם איז געווענליך אינמיטן הויז ,די שטובר•יקט
איז ביים אנדערן עק ,די עצה איז צו איבערמאכן די גאנצע סטיעם מהחל
ועד כלה און מאכן אן עקסטערע טערמעסטאט פאר יענעם רום וואס קען
אריינציען אין שווערע קאסטענעס ,אויב איז מען א טענענט לוינט זיך דאס
טאקע נישט אבער אויב איז מען די אייגנטומער קען זיך עס צומאל לוינען.
יטיזכ
ע

י

ט רו
ג•אק
י
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אויב איז די דירה א נייע דירה איז געווענליך נישט די פראבלעם מיט די
אינסולעישן ,וואס ס'קען יא זיין ,אז די סטים האט עטליכע סייזעס ,איינס
איז דיקער איינס איז ברייטער אא"וו ,ווי מ'קען זען אז אין איין שטוב קען
עס זיין גרעסער און אין איין שטוב קלענער .געווענליך טוט די פירמע וואס
אינסטאלירט די סטיעם אויסרעכענען בעפאר ווי גרויס די שטוב איז און
לויט דעם שטעלט מען אריין א גרעסערע אדער קלענערע סטיעם .למשל
אין א דיינונג רום אדער קאך וועט מען לייגן א גרעסערע אדער דיקערע.
דעריבער אויב טרעפט זיך אז א שטוב איז זייער קאלט איז די סיבה ווייל
די סטיעם איז צו קליין ,און מ'דארף פרעגן די פירמע אויב זיי קענען דאס
איינטוישן פאר אביסל א גרעסערע.

פרשת שמות
ISSUE #127

שיקט אריין אייערע מיינונגען און
הערות אויף סיי וועלכע נושא וואס
קען זיין אינפארמאטיוו פארן ציבור

פאר אלע אייער טשעקס
Personal and Business

שיקט א טעקסט/אימעיל צו:

 - Chazak@yazory.comאדער רופט 845.774.3339
און דרוקט  #0צו לאזן א מעסעדזש

איך וואלט אים גע'עצה'ט צו נוצן א היטער און טאקע אייביג אכט געבן אז
ס'זאל נישט קומען אין בארירונג צום דאכענע און צו קינדער.
ד .ה.

CHECKS ON THE SPOT

*

845.275.0244

Learn How To Build And Establish
Business Credit In 90 Days

Credit Zoop Business Course

Call 24 hr hotline:

בנוגע די פראגע וועגן א שטוב וואס איז אייביג קאלט אפילו ווען די
סטיעם איז אנגעשטעלט אויף  ,73בדידי הוה עובדא ,איך האב געהאט די
זעלבע אישו ,איך וואוין אין א בעיסמענט און איין שטוב וואס איז צו די
אונטערשטע טייל הויז איז אייביג קאלט .און כ'האב גערופן ר' יחיאל אלטר
וויינשטאק וועלכער איז א גרויסער מומחה און האט געטראכט פון עטליכע
עצות וואס מ'קען טון ,אבער אלעס איז געווען זייער טייער און נישט ממש
אויפן שכל.

בעזהשי"ת

CAR-LINE 24

מיר זענען אפען  24שעה  -שנעל און גרינג

 -לאקאל

או

לאנג די
סט
ן

נס  -הי
ימי
ע

ש

ע דרייווע

פ .ה.
*

718.568.8788

רס

עס איז אויך דא א הילפבארע עצה ,צו האלטן די טיר פונעם קאלטן
שטוב אגאנצן צייט אפן ,אזוי צירקולירט זיך די לופט אריין און ארויס ,סיי
די קאלטע לופט גייט ארויס ,און סיי די ווארעמע לופט פון אינדרויסן קומט
אריין .ביי מיר האט דאס שטארק געהאלפן.

מוצאי שבת גלייך נאך הבדלה

845.444.1211
Formerly
Aris Tire
Shop

Brakes
Oil Change
Tires
Battery
Bulbs
Mirrors
Wipers

Ψ 845.395.7777
Sales@cargoautocare.com

ביז ער איז אויפגעקומען מיט א פשוטע און קלוגע געדאנק אז וואס איז
די סיבה פארוואס פארנט ווערט שנעל ווארעם און אין די בעק איז אייביג
קאלט ,צוליב וואס די טערמעסטאט איז פארנט דעריבער ווי נאר ס'ארבעט
די סטיעם פארנט פאר א שטיק צייט ווערט ער שוין ווארעם נאך איידער די
היץ דערגרייכט אין די בעק.
איז אים בייגעפאלן צו לייגן א  lockאויף די פייפס פון די פאדערשטע
טייל דירה ,אזוי אז ווען מ'צינדט אן די סטיעם מוז זיך עס אנהייבן פון די
אונטערשטע טייל דירה און אזוי גייט עס ביזן פאדערשטן טייל ,און ווען
די היץ דערגרייכט דארט לעשט זיך עס אויס .עס האט נישט געקאסט קיין
סאך געלט דער שפיל ,און מ'האט נישט געדארפט ברעכן ווענט ,און איך בין
מיר ממש מחי'.
()-
*
איך האב מיר געפלאגט מיט די זעלבע זאך ,ווייל די טערמעסטאט איז
געווען אין מיין שטוב און דארט איז אייביג געווען הייס ,און אין די קאלטע
שטוב איז שווער געווארן הייס ,כ'האב ממש געמוזט ארויפציען די סטיעם
צו  ,75און ס'איז נישט געווען צום אויסהאלטן .אמאל האב איך געלייגט א
היטער וואס איז אויך נישט קיין פראקטישע עצה.

בס"ד

מרדכי משולם
זושא שניטצלער

ה .פ.
עפענטליכע אנטשולדיגונג
אינעם יעזורו אויסגאבע פון פר' מקץ איז געווען א שמועס אונטער
אונזער נאמען איבער א געוויסע מהלך און מעטאד וואס דארף זיין געצילט
צו העלפן קינדער שטייגן אא"ו.
די רבנים הגאונים שליט"א האבן אונז מעורר געווען איז דער מעטאד איז
נישט אין איינקלאנג מיט די דרכי התורה ,און מיט אונזער מסורה ,ווי אויך
איז די שפראך וואס איז דארטן געשטאנען נישט אויסגעהאלטן.
דעריבער טוען מיר קלארשטעלן אז דאס איז דאס איז געווען א טעות,
און מיר זענען נישט ממשיך צו נוצן די מעטאד ,שגיאות מי יבין ,ובזה יצאנו
ידי חובתינו.
קלמן פילאפף ,קרית יואל
מיר נעמען נישט קיין שטעלונג און אחריות אויף די אינהאלט פון די בריוון אדער אדווערטייזמענטס.
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CONSULTING
18 Spencer St. Brooklyn NY, 11205
718.427.6650 • 845.237.5690
www.tziburpro.com

האב איך איינמאל אריבערגערופן  Lowys HVACאון איך האב אים
UNLOAD
געפרעגט אן עצה .ער האט מיר פארגעשלאגן צו געבן א קארדלעס
EASY
טערמעסטאט וואס ער האט אריינגעשטעלט אין יענעם שטוב ,און ער האט
Unloadeasy@gmail.com
אז ווען איך שטעל
דאס געצויגן צום טערמעסטאט אין מיין שטוב ,אזוי
| 845.747.5900
845.400.6332ווערט  71וואס
אין יענע שטוב
אן דעם סטיעם אויף  71שפירט ער אויב
דאן לעשט זיך עס אויס .עס איז נישט קיין טייערע מעשה און ס'איז זייער
פראקטיש.

718.635.1673

סעיל
ווינ
טער

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

Boro Park: 13th Ave Corner 49th St 718.866.4901 | Williamsburg: 113 Spencer St. 718.514.7993 | Monroe: 252 Acres Rd. 845.205.9990

ביליגסטע פרייזן אויף אינשורענס

!protectyou
you! Home
- Fire
Car
protect
Car - -Condo
Home
- -Fire
Amazon fillings WeWe
All business insurance
We
do
all
We do all truck fillings

Truck fillings

DOT - IFTA - HUT - UCR - MVT - and more

718.522.1200

Specializing in: DMV transactions
and Moving violations

Call:Cell:
718.522.1200
or 718.490.1750
ווערצבערגער
יודל
718.490.1750
ווערצבערגער |
יודל ובנו שרגא

ּבערל

YMW
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טראפּן
ָ
שוין גוט אלע
קעןווי א בעל קורא מומחה!
ממש

וויאזוי?
וואס הייסט וויאזוי?

ער האט געהערט די  21הערליכע שיעורים!

די שיעורים ווערן פארגעלערנט דורכ'ן יחיד מומחה ר' יואל
שטערן שליט"א מנהל רוחני סאטמאר מאנסי ,די ערשטע 12
שיעורים לערנען אויס די טראפן )טעמי המקרא( ,נאך  4שיעורים
די הלכות פון א בעל קורא ,און א באנוס פון נאך  6שיעורים
אדורך צו לערנען די כללים ווי אזוי צו קענען די טראפן ווי א בקי.

שרייב דיר איין אין בניך!

דו וויסלט אויך? 718.451.8428

פאר בלויז 175

$

די שיעורים ווערן
פארגעלערנט מיט א
געוואלדיגע קלארקייט
יעדן טאג א גורל
אויף עקסטערע
 500פוינטס
עס ווערט איבערגעגעבן
כאילו מ'רעדט
פערזענליך צום תלמיד
באקומט פיזישע
טשעק אריינצוגיין
אין די סטאר

