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845.426.3200
Sales@yazory.com
Yazory.com

בס"ד

שבועות תשפ"ג 
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לכו 
והתפרנסו 
זה מזה

מאנסי'ס 
וועכנטליכע 

פרנסה 
בלאט

This is Not Another Cheesecake.
We have those too. The cheesecake, the farmer's cheese. The whip, the pie crusts...  
We have it all. But what we really take pride in is our meat. With the highest standards 
in both kashrus and quality, we have the perfect cut to complete your Yom Tov Seuda.

! ב ו ט ם  ו י ט  ו ג א 

190 Rt 59, 
Monsey, NY 10952

845.425.6328
MonseyGlatt.com

845.599.9000
AFTER HOURS: 845.500.1400
WWW.UPSTATECOLLISION.NET
info@upstatecollision.net

123 Elm St.
Monroe, NY 10950

AUTO SHOP

געפיקסט.
נישט געפאנגען

אן עקסידענט ח"ו? מיר זענען 
דא צו פארעכטן אייער קאר צו 

די מאקסימום, איר ווערט נישט 
פארכאפט אין קיינע גימיקס

מאכט זיכער אז איר זענט אין 
טרָאסטבארע הענט, וועלכע וועלן 

עס אייך צוריקגעבן אי"ה פארראכטן 
שנעל און גוט, אן קיין געלט שאדן.

א געזונטן זומער
פישל גאלדבערגער

INSURANCE 
CLAIMING 

BODY 
REPAIR

24H 
TOWING

BREAKS 
CHANGE

OIL 
CHANGE

FULL 
MAINTENANCE

NY STATE 
INSPECTIONS 

CAR 
RENTAL

AND MUCH 
MORE

CAR 
LEASING
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שלימות אין
בוך-האלטעריי!

סערוויס  העפליכע 
מיט יארן עקספיריענס 
אייער  פאר  שטייט 

סוקסעס.

 y Prepare for TAX filing 

 y Overview profits & expenses 

 y Clear & relevant reports

 y Data analytics

 y Billing & Collections

צייטליכע און דעטאלירטע סערוויס

מיר טוען אלעס פאר אייךמיר טוען אייער פולע בוק-קיפינג

אן 
ארגאנעזאציע?

y  האלטן קלארע געלט חשבונות

y חודש'ליכע רעפארטס

y איינמאנען די פלעדזשעס

y  מסדר זיין די פעימענטס

y איבערגיין חודש'ליך די קרעדיט קארדס

 אסאך עקספיריענס אין 
נאנ-פראפיט ארגענעזאציעס

845-839-1500

PinyeBichhalter@gmail.com

ביהמ"ד // צדקה קאמפיין // טיי אווענטגרעסערע ביזנעס // קלענערע ביזנעס // סעלף עמפלויעד

א  שוין  שמעקט  שטיבער  אידישע  אלע  אין 
געבעקסן  מילכיגע  געשמאקע  פיינע  די  פון  מחי' 
צו  פרובירט  יעדער  און  שבועות,  יו"ט  לכבוד 
שטוב,  אין  יו"ט  שמחת  דעם  אריינברענגען 
פון  ישראל  מנהג  דעם  מקיים  מ'איז  ווען  ובפרט 
כאפן  צו  פאסיג  ווי  מער  נישט  איז  מילכיג.  עסן 
יוסי  מו"ה  עקספערט  אונזער  מיט  שמועס  א 
 ;Lactose בערקאוויטש הי"ו איבער די נושא פון 

מילכיג:

Lactose

47
טעמע  וויכטיגע  א  זייער  איז   Lactose פון  נושא  די 
אויסצושמועסן צוליב וואס מ'הערט היינט צוטאג אסאך 
געשעפט  אין  אונז  ביי  דערפון.  ליידן  וועלכע  מענטשן 
עצות  מיט  הילף  בעטן  און  אריין  מענטשן  כסדר  קומען 
אביסל  דאס  מיר  וועלן  דעריבער  ענין,  דעם  איבער 

אויסשמועסן.

ַאן אינטאלעראנץ פאר Lactose באדייט אז די קערפער 
באקומט א ווידערשטאנד פון א טייפ נאטורליכע צוקער 
אינעם קערפער וואס רופט זיך Lactose. וואס די סארט 
צוקער געפינט זיך אין די מילכיגע פראדוקטן, און בעיקר 
אין מילך און יאגורט. און דאס געשעט געווענליך צוליב 
'ענזיים'  די  פון  גענוג  נישט  די קערפער פארמאגט  וואס 
וואס פארדייט די Lactose אינעם קערפער, און כדי דאס 
ענזיים  די  אויפארבעטן  צו  זען  מען  דארף  פארמיידן  צו 

אויפן העכסטן שטאפל.

ווי   ,Intestinal disease פון  ליידן  וועלכע  מענטשן 
celiac, Crohn's, אדער IBD זענען מער אויסגעשטעלט 

צו ליידן פון א Lactose אינטאלעראנץ.
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WELL SUITED
 FOR MONSEY.

71
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איבערצייגט אייך אליין.

ווען איר טרעט נאר איבער די שוועל 

פונעם נייעם גלויבער'ס מלבושים 

געשעפט אין מאנסי, אנטפלעקט 

זיך פאר אייערע אויגן א נייע 

עפאכע אין די חסיד'ישע מלבושים 

וועלט. עס ווארט אייך אפ רייכע 

מאטריאלן, הערליכע שניט, 

ערשטקלאסיגע ארבעט, און א 

העכסט-לוקסוריעזע אטמאספער.

M O N S E Y  G R A N D  O P E N I N G:  5. 23. 23
6-8 TWIN AVE. | 845.203.4552

די סימפטאמען פאר איינעם וואס איז אויסגעשטעלט 
צו רעאקציעס נאכן עסן/טרונקען מילכיג זענען בעיקר 
און  דייעריע,  און  געז  קרעמפן,  ווי  פראבלעמען,  מאגן 
אויך nausea. די סימפטאמען געשעט געווענליך צווישן 
די  עסן/טרונקען  נאכן  שעה  צוויי  און  שעה  האלבע  א 

מילכיגע פראדוקטן.

מענטש,  יעדן  ביי  אייניג  נישט  זענען  סימפטאמען  די 
איינער באקומט עס אויף א שטארקערן אופן, און איינער 
באקומט עס אויף א מילדערן אופן. עס ווענדט זיך לויט 

וויפיל ענזיים די קערפער פארמאגט.

רוב מענטשן ווערן געבוירן מיט גענוג ענזיים צו קענען 
אפגעשוואכט  קען  דאס  אבער   ,Lactose די  פארדייען 
צו  אויף  הערט  קערפער  די  אז  יארן,  די  מיט  ווערן 
אפילו  אז  פאסירן  קען  דעריבער  ענזיים,  די  פראדוצירן 
ליידן  צו  אויסגעשטעלט  געווען  נישט  קיינמאל  מ'איז 
עלטער  מ'ווערט  ווען  אבער  פראדוקטן,  מילכיגע  אויף 

קען עס יא געשען. 

עס איז פארהאנען מענטשן וועלכע געבן פאר קליינע 

קינדער מילכיגס אז די קערפער זאל ווערן צוגעוואוינט 
עס  זיך  וועט  אזוי  און   Lactose די  פארדייען  צו 

האפענטליך האלטן לאורך ימים.

ַאן  קינדער  פיצעלע  ביי  אויך  זיך  טרעפט  עס 
ביי  דאס  פאסירט  ובעיקר  מילכיגס,  צו  אינטאלעראנץ 
פארדייאונג  זייער  ווען  געבוירן  ווערן  וועלכע  קינדער 
ווען דאס קינד  און  נאכנישט דעוועלאפט.  איז  סיסטעם 
וואקסט אונטער און אלעס שטעלט זיך בס"ד אין פלאץ 

דאן גייט אויך אוועק די פראבלעם. 

קינד  א  פאר  עצה  גוטע  א  רעקאמאנדירט  ווערט  עס 
און  וכדו',  אנגעלייגט  מ'ווערט  און  פארקילט  איז  וואס 
דאס זעלבע אויב א קינד האט אן אויער אינפעקשאן, איז 
זייער גוט צו אפהאלטן פון געבן מילכיגס פאר עטליכע 

טעג ביז דאס קינד פילט זיך אמבעסטן. 

וויאזוי ווייסט מען אויב מ'איז אויסגעשטעלט צו ליידן 
מ'נעמט  וואס   test א  דעם  פאר  דא  איז   ,Lactose פון 
נאכן טרונקן א lactose געטראנק, און עס שאצט אפ די 
רעאקציע לויט וויפיל מ'האט געטרונקען, אזוי קען מען 
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PileUp offers free delivery in 
larger quantities for everyday 
household and pantry goods.

 PAPER GOODS •  DISPOSABLE  HOUSEHOLDS  •  TABLECLOTHS  •  CANNED FOOD •  GR APE JU ICE  •  BABY CARE •  AND MUCH MORE

845.244.9666
O R D E R S @ P I L E U P N Y. C O M

$42.99 
4/32 Ct.

$39.99 
4/24-7” 4/12-10” Ct.

$44.99 
12/10 Ct.

$39.99 
4/27-7” 4/12-10” Ct.

$39.99 
4/24-7” 4/12-10” Ct.

$44.99 
12/10 Ct.

$39.99 
4/32 Ct.

$22.99 
12/86 Ct.

$23.49 
33 gal. 90 Ct.

$45.99
all sizes

$16.99 
4/100 Ct.

$41.99 
20/50 Ct.

$72.99 
12/40 Ct.

$39.99 
4/40 Ct.

$26.99 
25 Ct.

$41.99 
8/50 Ct.

$29.99 
24/90 Ct.

$43.99 
12/10 Ct.

$61.99
Roll table cloth 2 milSP
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בס”ד

To place an order/any vitamin questions call or text the vitamin desk 
directly 845.388.1599.

וויסן די שטאפל.

דא  ס'איז  און  דרא,  אכשר  צוטאג  היינט  ב"ה  איז   Lactose צו  אינטעלאראנץ  ַאן  פון  ליידן  וועלכע  די  פאר 
צובאקומען אין אלע געשעפטן א רייכע אויסוואל מיט lactose-free פראדוקטן, אנגעהויבן פון אייזקרעם מיט 

קעז-קוכן, אא"וו אלעס קען מען שוין באקומען היינט אן דעם וואס ס'זאל ענטהאלטן מילך.

יעצט לאמיר רעדן אביסל פון די מעלות פון מילך, און ווי פארשטענדליך אז ווי ווייניגער די מילך איז אויסגעארבעט 
אלץ מער בענעפיטן האט עס: מילכיגע פראדוקטן זענען גאר הויך אין וויטאמינען. און ווי די מומחים געבן איבער 
איז מילך זייער גוט פאר די ביינער אז ס'זאל זיין שטארק. מענטשן וועלכע טרונקען נישט קיין מילך קענען זיין 
אויסגעשטעלט צו זיין נידריג אין calcium, vitamin D, riboflavin און פראוטיען. דעריבער פאר די מענטשן 

וועלכע טרונקען נישט קיין מילך זאלן זיכער מאכן אז זייער קערפער איז רייך מיט די דערמאנטע וויטאמינען.

צו פארמיידן פראבלעמען מיט מילכיגס איז זייער וויכטיג צו נעמען פראביאטיקס וועלכע ענטהאלטן אין זיך 
די  אז  פארזיכערט  זיין  צו  כדי  דערפון  שוין  ליידן  וועלכע  די  פאר  און   .Lcctobacillus און   ,Bifidobacteria
 lacto איז וויכטיג צו זיין באררייכערט מיט Lactose קערפער פארמאגט גענוג פון די ענזיים וועלכע פארדייען די
enzyme, און דאס נעמט מען איין בעפאר מ'וויל גיין עסן מילכיגס. קומט אריין צו אונז אין געשעפט וואו איר וועט 

טרעפן א רייכע אויסוואל פאר אלע סארט וויטאמינען.
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אויף  ענטפער  דאפלטע  די 
בויען  העלפט  וואס  פראגע,  די 
צווישן  צוטרוי  און  פארבינדונגען 
די  און  פירמעס  קאלישאן  אויטא 

לאקאלע באפעלקערונג, איז אזוי.

צווייטע  די  איז  קאר  די  איינס, 
א  ביי  אינוועסטמענט  גרעסטע 
געווענליכע פאמיליע, בלויז איינס 
נאך א הויז. די קאר פארדינט מען 
געבן  אכטונג  באשיצן,  עס  זאל 
האלטן  און  דערפון,  ווערד  אויפ'ן 
אין בעסטן שטאפל פון זיכערהייט.

מיר  ווי  "טראסט."  צווייטנס, 
אנהויב  ערווענט  שוין  האבן 

אין  קאר  א  איז  סעריע,  די  פון 
פראדוקטן  קלאס  זעלטענע  די 
פארריכטן  עס  מ'קומט  ווען  וואס 
בכלל  קאסטומער  דער  ווייסט 
און  וואס  איינצלהייטן  קיין  נישט 
ווייסט  ער  טאן.  מ'גייט  וויאזוי 
א  באקומט  אראפ,  עס  לייגט  ער 
שפעטער  טעג  אפאר  און  רענטל, 
אויטא  זיין  צוריק  ער  באקומט 
כמעט ווי שפאגל-ניי. ווי איז בכלל 
אן  פירמע  אזא  צו  גיין  צו  שייך 
די  אין  צוטרוי  פולשטענדיג  קיין 

פירמע'ס פארלעסליכקייט?

פארטיגע  קיין  נישטא  ס'איז 

די  איז  עס  ווער  אינפארמאציע 
קומט  עס  זאך.  יעדע  אין  בעסטע 
און  קוואליטי,  רעפוטאציע,  מיט 
גוטע נאמען. סוף כל סוף דארף  א 
וועלכע  באשליסן  מענטש  דער 
די  אלס  האלט  ער  שאפ  ריפעיר 
געשיקט,  פארלעסליך,  מערסטע 
זיין קאר.  און פריינטליך צו פיקסן 
אינדוסטריע  ריפעיר  קאר  די  אין 
ווייסט מען אז ווען מענטשן האבן 
קינדער  די  אויך  קומען  טראסט, 
זעלבן  צום  אייניקלעך  אפילו  און 

פלאץ ווען נויטיג..

פארזעצונג קומט בס"ד

845.500.1400די קאר ביים 'קאליזשאן' שאפ

sponsored by:

אינעם יום 
המסוגל פאר 

נחת פון די 
קינדערלעך. 

וועלן מיר 
פארזיכערן 

אונזערע
דורות

העתידים.

 May 19 - 24  |  ערב ר"ח סיון

845.609.0981

דער וועג ווייזער פון די אידישע 
צוגאנג צו טעכנאלאגיע

יהדות 
מאנסי 
פאראייניגט 
פאר טהרת 
העיר וכלל 
ישראל

| ערליכע דורות! ריינע טעכנאלאגיע 

ערב ראש חודש סיון:
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30 year ' no doc loans Rate - 7.5% Cell: 917.947.9781
Office: 201.649.8111
Sales@firstloanscap.com

ווער א
מבין

וואס מאכט
אויך געלט

 Options Income ביי די פרישע קורסעס פון
וועט איר ווערן א מבין אויך אויף הלכה 

למעשה, ארויסקומענדיג מיט פארשטאנד 
אין דעם נושא צו מאכן שיינע רווחים.

לערנט אייך די יסודות פון אפשענס אינקאם והמסתעף•
ווערט א חלק פון א חבורה וואו מען וואקסט אינאיינעם•
כסדר'דיגע חיזוק און הדרכה•

געלט וואקסט טאקע נישט אויף א בוים, אבער איר קענט עס איינפלאנצן.
ניצט אויס די זומער טעג פאר אן אינוועסטמענט וואס וועט אייך באגלייטן 

פאר לאנגע יארן – מיט פולע קעשענעס!

טעקסט “yes” צו 845-851-3010

OPT IONS
I N C O M E

C H A I M  E K S T E I N

Early Bird Special!

Sign up before R"Ch Sivan and 
receive a discount plus 'Meet 
'n Greet' with Chaim Ekstein

845.425.9110

For copiers, fax, & printers

TONERS
We deliver

DEMOLITION  •  RUBBISH REMOVAL
SITE CLEANUP  •  DUMPSTER SERVICE

845-666-DEMO
3       3       6        6845.782.3857 • 7823857@gmail.com

BUSINESS
DELIVERING
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929·275·2330HARDWOOD · VINYL · SCRAPINGS

A better way of flooring.PRESTIGE  
FLOORING 
STEP ON PERFECTION™

Servicing the Tri State and Upstate areas info@prestigef looringusa.com

הרב הגאון

ר' מאיר יוסף רובין שליט"א
דומ"ץ ראחמיסטריווקא ב"פ

הרב הגאון

ר' יעקב יוסף דערבארעמדיגער שליט"א
דומץ באיאן מאנסי

הרב הגאון

ר' צבי הירש ראבינאוויטש שליט"א
רב אב"ד באבוב מאנסי

ת ח ג ש ה ו ח  ו ק י פ ת  ח ת

ר ת ו י ב ם  י ק ד ק ד מ ל ה  ט י ח ש ה

845.356.1110
ORDERS@KEHILOSMEAT.US    100 ROUTE 59 MONSEY NY

בברכת חג 
כשר ושמח!

da
rt
m
ed
ia
.u
s

עין הרע?
רופט מרת פריעדמאן: 845.570.2905

שפרעכן עין הרע דורך בליי, בדרך המסורה אין ירושלים.
+ תפילת ת"ח טאג טעגליך! + קונטרס עין טובה - פאר א שמירה עליונה.

א זיכערע השתדלות:
אלעס זאל נתהפך ווערן לטובה!

א זיכערע השתדלות 
בדרך המסורה

בהסכמת 
דומ"ץ 

העדה החרדית

Expert. Reliable. Professional.

Bookkeeping Services That Cover All Your Financial Needs.

Aron Luzer Klein

718-400-0991

office@bookcaseny.com

www.bookcaseny.com

ookcase
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848.245.5077

WE PAY TOP $$$ FOR
AND JUNK CARS

ALL YOUR JUNK CARS.

SPECIAL HIGHER $ PAYOUT FOR NEWER MODEL CARS



9 
  |

א 
ש

ת נ
ש

פר
רו 

זו
יע

home@beisee.co.uk https://beisee.co.uk

More information on our automated system:

H e i m i s h e  D i r a h  P l a t f o r m

Houses  Apartments  Vacations  Investments

האט
איר

א דירה?

לייגט עס ארויף 
אויף די רשימה פון 

ביתי פאר די 
בעסטע 

רעזולטאטען

טאשן 
געלט

ביתי'ס סערוויס:

פרימיעם סערוויס:

*List is available for download on our Hotline, direct to your email or fax

יעצט איז דער צייט צו ארויפלייגען אייער באנגעלאו.

!

 917-6344208

 24/6

 עדיטען 

 אויבן פון די ליסט

רעיטינג 

בילדער 

ווייסט איר פון א דירה? 
פארדינט געלט פון דעם!

פרטים אויפן האטליין / וועבזייטל
שיקט מעלדונגען 
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די קומענדיגע יעזורו, וועט גיין צום 
דרוק מיט א טאג פריער. 
5PM דעדליין אריינצושיקן עדס: מיטוואך

Ads@Yazory.com  |  855.5.YAZORY
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הערליכע נייע 
בר מצוה דעזיינס

multiple
brand new 

styles

בס”ד

מיר וועלן טון פאר אייך מיט עקספיריענס און העפליכע 
 .Corporations, LLC, & non for profit org  סערוויס די

פאר גאר מעסיגע פרייזן

845 . 579 . 5939

עפענט איר א נייע ביזנעס?

Dr
ive

n 
by

 c
us

to
m

er
 c

ar
e.®

CALL/TEXT: 

845 751 9299
AUTOQUOTE - TEXT "QUOTE" TO:  

844.450.1070
quote@blueshineinsurance.com   BLUESHINEINSURANCE.COM

דוד
מנשה 
קרויס

NO POLICY LEFT BEHIND. 
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HelloDesk
myhellodesk.com        866.246.2424        sales@myhellodesk.com

Serving all 
sectors' 

enterprises and 
freelancers

to 
secretarial 
help

Say 
  hello

Customer Service   |    Phone Support   |    Data Entry   |    
Personal Assistant   |    Bookkeeping Services   |    Appointment 
Scheduling   |   Billing & Data Entry   |   Bilingual Answering

Leave the tedious stuff to us 
so you can focus on what you 
do best. Whether you need a 
few minutes or a few hours of 
secretarial help a week, at Hello 
Desk it’ll be in capable hands.
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HelloDesk
myhellodesk.com        866.246.2424        sales@myhellodesk.com

Serving all 
sectors' 

enterprises and 
freelancers

to 
secretarial 
help

Say 
  hello

Customer Service   |    Phone Support   |    Data Entry   |    
Personal Assistant   |    Bookkeeping Services   |    Appointment 
Scheduling   |   Billing & Data Entry   |   Bilingual Answering

Leave the tedious stuff to us 
so you can focus on what you 
do best. Whether you need a 
few minutes or a few hours of 
secretarial help a week, at Hello 
Desk it’ll be in capable hands.



א  |   16
ש

ת נ
ש

יעזורו פר

 יעזורוקָאווע
 ביזנעס
שמועסן

97           אלימלך לאנדא

צו דינען אלץ קאנדידאט פאר דער 
קאלום, אדער צו פארשלאגן א געדאנק 

פארבינדט אייך מיט די יעזורו אפיס אויף 
718.732.1000 עקס. 203 אדער שיקט אן 

Business@yazory.com :אימעיל צו

א גוט יאר ר' מענדל. וואו האט זיך אנגעהויבן 
אייער שייכות צו וויין?

וויין לויפט אין די בלוט, מיין טאטע ר' בעריש, און מיין זיידע 
ר' שלום, האבן שוין געמאכט וויין, אזויווי עס איז אמאל געווען 
דער סדר, אז גאר אסאך חסיד'ישע אידן, בפרט אין וויליאמסבורג, 
בין  איך  און  צוגעזען,  עס  האב  איך  וויין.  געמאכט  אליין  האבן 

אויפגעוואקסן מיט מאכן וויין.

ווילאנג פארקויפט מען שוין לויפער'ס וויין?
בערך 22 יאר.

וואס איז ספעציעל אין לויפער'ס וויינען?
פילן  אלץ  זאל  מען  אז  איז,  וויינען  לויפער'ס  פון  גאנג  די 
בשעת'ן טרינקען ממש ווי מען עסט די פרישע טרויבן פון וואס 

מען האט עס געמאכט.
וויין,  גייט דורך אסאך מדריגות ביז עס איז פארטיגע  טרויבן 
און עס איז דא אסאך זאכן וואס מאכט אז עס זאל עס אינגאנצן 
די טעמפעראטור, אדער  זיין  סיבה קען  די  פונעם ארגינעלן טרויבן טעם.  אוועקטראגן 
הונדערטער אנדערע זאכן, וואס כאטש עס מאכט נישט קאליע, נעמט עס אבער אוועק 

פון די ארגינעלע טעם.
אלץ  איך  האב  וויין,  מאכט  מען  ווי  זיידע  און  טאטע  מיין  ביי  צוגעזען  האב  איך  ווען 
אויפגעפאסט, אז ווען מען קוועטשט אויס די טרויבן צו מאכן מאסט, האט עס א פרישע 
נישט  בכלל  עס  איז  וויין,  געמאכט  האט  מען  ווען  אבער  טרויבן,  געשמאקע  פון  טעם 
עס  וויין,  מאכן  צו  שאד  א  ממש  איז  עס  אז  געטראכט  אלץ  האב  איך  און  גוט,  געווען 

פארלירט דאך די גאנצע גוטע טעם.
און אויף דעם ארויף האב איך געעפנט די לויפער'ס וויין פירמע, צו זיכער מאכן אז מען 
בלייבט מיט די ערשטע געשמאקע טרויבן טעם, און אז עס זאל נישט קאליע ווערן, און 

פאר אזעלכע וויינען דארף מען נישט זיין קיין מבין פאר דעם. 

וואס איז וויין אין די אידישע וועלט אנדערש ווי אין די גוי'אישע 
וועלט?

די געברויך איז אינגאנצן אנדערש. א גוי וועט נאר טרינקען וויין אויב האט ער עס ליב. 
אויך ווען ער וועט טרינקען דארף ער נישט טרינקען א גאנצע כוס אויפאמאל.

ביי אונז אידן דארף מען האבן וויין פאר קידוש, און מען דארף אויסטרינקען א גאנצע 
רביעית אויפאמאל, דאס מאכט די אידישע געברויך אינגאנצן אנדערש.

וואס איז דער מהלך פון מאכן וויין, און וואו צייכנט זיך לויפערס 
אויס.

געשמאק,  און  פריש  זיך  האלט  עס  ווילאנג  צייט  א  און  טבע  א  האט  פרוכט  יעדע 
דערנאך ווערט עס חרוב.

טרויבן איז די איינציגסטע פרוכט וואס אפילו עס איז אריבער זיין צייט, און דו הייבסט 
עס אן צו לאזן ווערן קאליע, האט עס נאך א שטאפל פון אויפקאכן און ווערן וויין, וואס 
דאן האלט זיך עס פאר לאנגע לאנגע יארן, און פארקערט, ווי עלטער עס איז אלס בעסער 

קען עס זיין.
וויאזוי ווערן אלע פרוכט קאליע? ווייל ווען עס ווערט אלט קומען באקטעריעס און 

מאכן עס חרוב.
ביי טרויבן געשעט די זעלבע זאך, אבער אויף אן אנדערע וועג, אז ווען ער ענדיגט אים 
חרוב מאכן ווערט עס וויין. די באקטעריע גייט אריין און עסט אויף די צוקער, און יעדע 

מיר א שפאציר  וואך כאפן  די 
אין די וועלט פון די בארימטע 
מיר  פירמע'.  וויין  'לויפער'ס 
זעצן זיך אראפ אויף א קורצע 
ר'  גרינדער,  דער  מיט  שמועס 
פארשטיין  צו  לויפער,  מענדל 
א  פון  ספעציעלקייט  די 

לויפער וויין.

 ושמח+ בחגך והיית אך... <לויפעת׳ס
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צוויי פראצענט פון צוקער ווערט איין פראצענט אלקאהאל.
 24 זיך  אין  האט  טרויב  א  למשל  אויב  געשעט  וואס 
 12 צו  אן  קומט  עס  ווען  וויין,  די  וועט  צוקער,  פראצענט 
פראצענט אלקאהאל, ווערן אינגאנצן א טריקענע וויין, ווייל 

אלע צוקער איז שוין אויפגעגעסן.
אבער חוץ די באקטעריע וואס עסט אויף די צוקער, קענען 
זיין אנדערע באקטעריעס וואס וועלן אויך חרוב מאכן די וויין, 
וויאזוי, מען טוט,  און  וואס,  וויסן  צוליב דעם דארף מען  און 
און עס איז אן עקסטערע חכמה צו זיכער מאכן אז עס זאלן 
נישט זיין פרעמדע באקטעריעס, און עס זאל בלייבן די גאנצע 

פרישקייט פון די טרויב.
און ווי געזאגט פריער, דא קומט די זאך מיט וואס לויפער 
איז ספעציעל. מיר מאכן זיכער אז כאטש עס קענען געשען 
וויין  די  וואס  צייט  די  ביי  דעטאלן  קליינע  הונדערטער 
אסאך  גאר  דא  איז  עס  וויבאלד   ,)fermentation( קאכט 
אבער  מיר  מאכן  וויין,  די  חרוב  מאכט  עס  און  באקטעריעס, 
זיכער אז עס זאל יא בלייבן מיט די ארגינעלע פרישע טרויבן 

טעם, און ס'זאל עס נישט קענען חרוב מאכן.

וואס איז די סיבה אז היינטיגע טעג איז דא 
ווי  וויינען  פון  אויסוואל  גרעסערע  א  סאך 

אמאל?
עס איז דא אסאך סיבות, קודם כל, די אויסוואל היינט איז 
לענדער  ווייטע  פון  טרויבן  נעמען  קען  מען  גרעסער,  סאך 

וכדו'.

די  קאנטראלירן  פון  מעגליכקייטן  די  אויך  אבער 
אסאך  אז  מאכט  טעכנאלאגיע,  אנדערע  און  טעמפעראטור 
צו  ראוי  און  געלונגען  ארויסקומען  קענען  זאלן  וויינען  מער 

טרינקען.

די  פון  חלק  ערשטע  די  ענדיגן  מיר  פאר 
אלגעמיין,  אין  לויפערס  איבער  אינטערוויו 
די  פון  רעדן  און  מינוט  איין  נעמען  לאמיר 

טאקיי וויין?
פון  געגנט  די  נעבן  אונגארן,  אין  געגנט  א  איז  טאקיי 
געגנט  ריזיגע  א  איז  עס  אא''וו.  ליסקע,  אוהעל,  קערעסטיר, 
ווייס/ זענען  דארט  טרויבן  אלע  טרויבן,  מיט  אנגעפילט 

גאלדענע טרויבן.
הונדערטער  פאר  באקאנט  שוין  זענען  דארט  טרויבן  די 
קעניגליכע  און  געזונטע  רייכע  גאר  אלס  יארן,  הונדערטער 
נאך,  און  אייזן  ווי  מינעראלן  גוטע  פארמאגט  וואס  טרויבן, 

צוריק אין די יארן פלעגט מען עס ניצן פאר רפואות.
איך וואלט געזאגט אז פאר די זומער טעג, ווען אינדרויסן 
איז טרוקן, איז טאק די לויפער טאקיי וויין די בעסטע אפציע.

פיין ר' מענדל, א יישר כח פאר אייער צייט, 
און פארן אינפארמאטיווע שמועס. מיר וועלן 
זיך בס"ד נאך צוריקקערן און רעדן איבער די 

אנדערע וויינען.
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א גוט יאר ר' מענדל. וואו האט זיך אנגעהויבן 
אייער שייכות צו וויין?

וויין לויפט אין די בלוט, מיין טאטע ר' בעריש, און מיין זיידע 
ר' שלום, האבן שוין געמאכט וויין, אזויווי עס איז אמאל געווען 
דער סדר, אז גאר אסאך חסיד'ישע אידן, בפרט אין וויליאמסבורג, 
בין  איך  און  צוגעזען,  עס  האב  איך  וויין.  געמאכט  אליין  האבן 

אויפגעוואקסן מיט מאכן וויין.

ווילאנג פארקויפט מען שוין לויפער'ס וויין?
בערך 22 יאר.

וואס איז ספעציעל אין לויפער'ס וויינען?
פילן  אלץ  זאל  מען  אז  איז,  וויינען  לויפער'ס  פון  גאנג  די 
בשעת'ן טרינקען ממש ווי מען עסט די פרישע טרויבן פון וואס 

מען האט עס געמאכט.
וויין,  גייט דורך אסאך מדריגות ביז עס איז פארטיגע  טרויבן 
און עס איז דא אסאך זאכן וואס מאכט אז עס זאל עס אינגאנצן 
די טעמפעראטור, אדער  זיין  סיבה קען  די  פונעם ארגינעלן טרויבן טעם.  אוועקטראגן 
הונדערטער אנדערע זאכן, וואס כאטש עס מאכט נישט קאליע, נעמט עס אבער אוועק 

פון די ארגינעלע טעם.
אלץ  איך  האב  וויין,  מאכט  מען  ווי  זיידע  און  טאטע  מיין  ביי  צוגעזען  האב  איך  ווען 
אויפגעפאסט, אז ווען מען קוועטשט אויס די טרויבן צו מאכן מאסט, האט עס א פרישע 
נישט  בכלל  עס  איז  וויין,  געמאכט  האט  מען  ווען  אבער  טרויבן,  געשמאקע  פון  טעם 
עס  וויין,  מאכן  צו  שאד  א  ממש  איז  עס  אז  געטראכט  אלץ  האב  איך  און  גוט,  געווען 

פארלירט דאך די גאנצע גוטע טעם.
און אויף דעם ארויף האב איך געעפנט די לויפער'ס וויין פירמע, צו זיכער מאכן אז מען 
בלייבט מיט די ערשטע געשמאקע טרויבן טעם, און אז עס זאל נישט קאליע ווערן, און 

פאר אזעלכע וויינען דארף מען נישט זיין קיין מבין פאר דעם. 

וואס איז וויין אין די אידישע וועלט אנדערש ווי אין די גוי'אישע 
וועלט?

די געברויך איז אינגאנצן אנדערש. א גוי וועט נאר טרינקען וויין אויב האט ער עס ליב. 
אויך ווען ער וועט טרינקען דארף ער נישט טרינקען א גאנצע כוס אויפאמאל.

ביי אונז אידן דארף מען האבן וויין פאר קידוש, און מען דארף אויסטרינקען א גאנצע 
רביעית אויפאמאל, דאס מאכט די אידישע געברויך אינגאנצן אנדערש.

וואס איז דער מהלך פון מאכן וויין, און וואו צייכנט זיך לויפערס 
אויס.

געשמאק,  און  פריש  זיך  האלט  עס  ווילאנג  צייט  א  און  טבע  א  האט  פרוכט  יעדע 
דערנאך ווערט עס חרוב.

טרויבן איז די איינציגסטע פרוכט וואס אפילו עס איז אריבער זיין צייט, און דו הייבסט 
עס אן צו לאזן ווערן קאליע, האט עס נאך א שטאפל פון אויפקאכן און ווערן וויין, וואס 
דאן האלט זיך עס פאר לאנגע לאנגע יארן, און פארקערט, ווי עלטער עס איז אלס בעסער 

קען עס זיין.
וויאזוי ווערן אלע פרוכט קאליע? ווייל ווען עס ווערט אלט קומען באקטעריעס און 

מאכן עס חרוב.
ביי טרויבן געשעט די זעלבע זאך, אבער אויף אן אנדערע וועג, אז ווען ער ענדיגט אים 
חרוב מאכן ווערט עס וויין. די באקטעריע גייט אריין און עסט אויף די צוקער, און יעדע 

מיר א שפאציר  וואך כאפן  די 
אין די וועלט פון די בארימטע 
מיר  פירמע'.  וויין  'לויפער'ס 
זעצן זיך אראפ אויף א קורצע 
ר'  גרינדער,  דער  מיט  שמועס 
פארשטיין  צו  לויפער,  מענדל 
א  פון  ספעציעלקייט  די 

לויפער וויין.
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צוויי פראצענט פון צוקער ווערט איין פראצענט אלקאהאל.
 24 זיך  אין  האט  טרויב  א  למשל  אויב  געשעט  וואס 
 12 צו  אן  קומט  עס  ווען  וויין,  די  וועט  צוקער,  פראצענט 
פראצענט אלקאהאל, ווערן אינגאנצן א טריקענע וויין, ווייל 

אלע צוקער איז שוין אויפגעגעסן.
אבער חוץ די באקטעריע וואס עסט אויף די צוקער, קענען 
זיין אנדערע באקטעריעס וואס וועלן אויך חרוב מאכן די וויין, 
וויאזוי, מען טוט,  און  וואס,  וויסן  צוליב דעם דארף מען  און 
און עס איז אן עקסטערע חכמה צו זיכער מאכן אז עס זאלן 
נישט זיין פרעמדע באקטעריעס, און עס זאל בלייבן די גאנצע 

פרישקייט פון די טרויב.
און ווי געזאגט פריער, דא קומט די זאך מיט וואס לויפער 
איז ספעציעל. מיר מאכן זיכער אז כאטש עס קענען געשען 
וויין  די  וואס  צייט  די  ביי  דעטאלן  קליינע  הונדערטער 
אסאך  גאר  דא  איז  עס  וויבאלד   ,)fermentation( קאכט 
אבער  מיר  מאכן  וויין,  די  חרוב  מאכט  עס  און  באקטעריעס, 
זיכער אז עס זאל יא בלייבן מיט די ארגינעלע פרישע טרויבן 

טעם, און ס'זאל עס נישט קענען חרוב מאכן.

וואס איז די סיבה אז היינטיגע טעג איז דא 
ווי  וויינען  פון  אויסוואל  גרעסערע  א  סאך 

אמאל?
עס איז דא אסאך סיבות, קודם כל, די אויסוואל היינט איז 
לענדער  ווייטע  פון  טרויבן  נעמען  קען  מען  גרעסער,  סאך 

וכדו'.

די  קאנטראלירן  פון  מעגליכקייטן  די  אויך  אבער 
אסאך  אז  מאכט  טעכנאלאגיע,  אנדערע  און  טעמפעראטור 
צו  ראוי  און  געלונגען  ארויסקומען  קענען  זאלן  וויינען  מער 

טרינקען.

די  פון  חלק  ערשטע  די  ענדיגן  מיר  פאר 
אלגעמיין,  אין  לויפערס  איבער  אינטערוויו 
די  פון  רעדן  און  מינוט  איין  נעמען  לאמיר 

טאקיי וויין?
פון  געגנט  די  נעבן  אונגארן,  אין  געגנט  א  איז  טאקיי 
געגנט  ריזיגע  א  איז  עס  אא''וו.  ליסקע,  אוהעל,  קערעסטיר, 
ווייס/ זענען  דארט  טרויבן  אלע  טרויבן,  מיט  אנגעפילט 

גאלדענע טרויבן.
הונדערטער  פאר  באקאנט  שוין  זענען  דארט  טרויבן  די 
קעניגליכע  און  געזונטע  רייכע  גאר  אלס  יארן,  הונדערטער 
נאך,  און  אייזן  ווי  מינעראלן  גוטע  פארמאגט  וואס  טרויבן, 

צוריק אין די יארן פלעגט מען עס ניצן פאר רפואות.
איך וואלט געזאגט אז פאר די זומער טעג, ווען אינדרויסן 
איז טרוקן, איז טאק די לויפער טאקיי וויין די בעסטע אפציע.

פיין ר' מענדל, א יישר כח פאר אייער צייט, 
און פארן אינפארמאטיווע שמועס. מיר וועלן 
זיך בס"ד נאך צוריקקערן און רעדן איבער די 

אנדערע וויינען.
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עקאנאמיע. אינפלאציע. מארקעט באריכטן

קאנגרעסיאנאלע פירער אפטימיסטיש אז מען 
וועט גרייכן אן אפמאך איבער די 'חובות דאך' 

נאך סוקסעספולע זיצונג אין ווייסן הויז
העעל"ט  במדבר  דינסטאג  פארלאפענעם 
זיצונג  צווייטער  דער  פארגעקומען  איז 
פרעזידענט  צווישן  הויז,  ווייסן  אין 
פון  פירער  קאנגרעסיאנאלע  און  ביידען 
ווייטער  האט  מען  וואו  פארטייען,  ביידע 
העכערן  צו  פלאן  א  איבער  פארהאנדלט 
ווען  צייט  א  אין  דאך,  חובות  אמעריקע'ס 
מען רוקט זיך נענטער און נענטער צו דער 
יעצטיגער  דער  פון  ענדע  דער  פון  דעדליין 
איז  אמעריקע  ווען  מאנאט,  למספרם 
וואס  געלט,  פון  אויסלויפן  צו  ערווארטעט 
אויב דער חובות דאך איז נישט געהעכערט 
אן  אין  אריינפאלן  אמעריקע  קען  דאן  ביז 

ערנסטע עקאנאמישע קריזיס.

דער  האט  זיצונג  פרישער  דער  ביי 
רעפאבליקאנער ספיקער, קעווין מעקארטי, 
אז  ביידען,  פרעזידענט  פאר  פארגעשלאגן 
פארהאנדלער  דירעקטע  שטעלן  זאל  ער 
אזוי  מעקארטי,  און  הויז  ווייסע  די  צווישן 
מיט  פאראויס  רוקן  קענען  זיך  זאל  מען  אז 
די  דורכגיין  דארפן  אן  פארהאנדלונגען,  די 
איז  פרעזידענט  דער  אינדערמיט,  סענאט 

איינגעגאנגען דערויף.

זיצונג  רעדנדיג צו רעפארטערס נאך דער 
מיט ביידען, האט מעקארטי געזאגט, אז דער 
מסכים  האט  פרעזידענט  דער  אז  פאקטאר 
געווען צו שטעלן דירעקטע פארהאנדלער, 
אז  אפטימיסטיש  שטארק  אים  מאכט 
די  צו  ווערן  דערגרייכט  וועט  אפמאך  אן 

צופרידנהייט פון ביידע זייטן.

בעפאר דער פרעזידענט האט אפגערייזט 
יאפאן פארלאפענעם  אין  G7 סאמיט  די  צו 
מיטוואך אינדערפרי, האט ער גערעדט צו די 
פרעסע איבער דער זיצונג, און ווי עס האט 
ער  איז  ווערטער  זיינע  פון  אויסגעקוקט 
גרייט צו נאכגעבן פארשידענע פארלאנגען 
פון די רעפאבליקאנער כדי צו קענען גרייכן 

אן אפמאך.

דאנערשטאג  שורות  די  שרייבנדיג 
דא  נאכנישט  דערווייל  איז  נאכמיטאג, 

דער  פון  שיינט  עס  ווי  אבער  אפמאך,  קיין 
איז  פירער  קאנגרעסיאנאלע  פון  שפראך 
וועט  אפמאך  אן  אז  שאנסן  שטארקע  דא 

דערגרייכט ווערן גאר אין קורצן.

ריטעיל סעילס שטייגט מיט בלויז 0.4 
פראצענט אין אפריל. מעגליך גוטע צייכן איבער 

אינפלאציע
פארביי,  גייט  עס  וואס  מאנאט  יעדע  מיט 
מארקעט  דזשאבס  אמעריקאנער  די  און 
שטייגט  שטארקייט,  א  מיט  אן  האלט 
א  איבער  אמעריקאנער  צווישן  זארג  די 
אנגייענדע  די  ווייל  רעסעסיע,  מעגליכע 
פעדעראלע  די  צווינגט  עקאנאמיע  גוטע 
ראטעס  אינטרעסט  די  הייבן  צו  רעזערוו 
וואס  שריט  א  נאכאמאל,  און  איינמאל 
שטעלט די עקאנאמיע אין אן עכטע געפאר.

פארלאפענעם  פון  באריכט  דזשאבס  דער 
א  געווען  ווייטער  איז  למספרם  מאנאט 
וויפיל  איבער  באריכט  דער  אבער  גוטע, 
עס  אז  צייגט  געשטיגן,  איז  סעילס  ריטעיל 
איז געשטיגן מיט בלויז 0.4 פראצענט, וואס 
האבן  עקספערטן  ווי  שוואכער  איז  דאס 

געהאט ערווארטעט.

דער  טוט  עקספערטן  עקאנאמישע  לויט 
איבער  קאסטומערס  אז  צייגן,  באריכט 
דעם  איינציען  צו  אן  הייבן  אמעריקע 
אזא  מיט  נישט  שוין  ספענדן  און  פאסיק, 
באדייט  דאס  וואס  בעפאר,  ווי  ברייטקייט 
העכסט  וועט  רעזערוו  פעדעראלע  די  אז 
נאכאמאל  דארפן  נישט  ווארשיינליך 
אויב  בפרט  ראטעס,  אינטרעסט  די  הייבן 
דירעקציע,  די  אין  גיין  ווייטער  וועט  עס 
אויף  הערן  מענטשן  אז  צייגט  עס  ווייל 
שטארק  קען  דאס  און  אזויפיל,  ספענדן 

אראפברענגען אינפלאציע.

אויב עס וועט זיך טאקע אויסשטעלן אויף 
שאנסן  די  שטארק  עס  הייבט  אופן,  דעם 
וועט  עקאנאמיע  אמעריקאנער  די  אז 
איידער  ווי  לאנדונג,  רואיגע  א  מער  מאכן 
האבן  אסאך  וואס  קראך  עקאנאמישע  אן 

געהאט ערווארטעט.
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וועכנטליכע  די  אלס  באקאנט  ברייט  יעזורו,  אפטיילונג:  פרנסה  יעזורו 
ביזנעס פלאטפארמע, ווי אויך מיטן העלפן ביזנעסער מיט פארשידענע ביזנעס 
טיפס און ידיעות פאר ארבעטער און בעלי בתים אין ביזנעס, גייט דאסמאל מיט 
ארבעטס  'פרנסה  ערשטמאליגע  אן  אהערשטעלן  מיטן  פאראויס  שטאפל  א 
פארמיטלונג' וואס וועט העלפן בעלי בתים טרעפן די צוגעפאסטע ארבעטער, 

ווי אויך העלפן מענטשן וואס זוכן ארבעט צו טרעפן די ארבעט וואס זיי זוכן!

א  אוועקגעשטעלט  'יעזורו'  האט  הינזיכט  די  אין  דורכברוך  פרישע  א  אין 
זוכן  וואס  וואס זאל צוזאמברענגען מענטשן  גאר סאפיסטאקירטע סיסטעם 
איז  עס  פלאטפארמע.  איין  צו  ארבעטער  זוכן  וואס  די  מיט  ארבעט  גוטע  א 

געמאכט סיי פאר פול-טיים און סיי פאר פארט-טיים דזשאבס.

די פלאטפארמע איז ספעציעל אוועקגעשטעלט אויף א וועג צו מאכן גאר 
זייער אייגענע נומבער   זיי זאלן נישט דארפן לייגן  גרינג פאר בעלי בתים אז 
אדער אימעיל אדרעס. איין סיסטעם פארבינדט די פאטענציאלע ארבעטער, 

דורכ'ן רופן אדער אימעיל'ן די פרנסה סיסטעם.

אריין  רופט  מען  ווען  איי-די.  ליסטינג  עקסטערע  אן  האט  דזשאב  יעדע 
אדער מען שיקט אן אימעיל, לייגט מען אריין די איי-די נומבער אין די פאון 
אדער אימעיל סיסטעם וואס וועט גלייך פירן צו די ספעציפישע פירמע וואס 

זוכט אן ארבעטער.

א דזשאב  צו אדווערטייזן   $25 פון  מינימאלע אפצאל  א  בלויז  עס קאסט 
זוכן  וואס  בתים  בעלי  פאר  פארגרינגערן  מורא'דיג  וועט  דאס  ליסטינג. 

ארבעטער צו טרעפן די ריכטיגע מענטש, אויף א ביליגע און גרינגע וועג!

זוכסטו א גוטע ארבעטער?!

בס"ד

ארבעט 
פרנסהפארמיטלונג

רופט 845.493.1616 אדער שיקט אן 
hire@parnusah.com אימעיל צו

ברוכים הבאים!
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ויהי נועם און חמשה חומשי תורה אין אייער נייע באנגעלא ,דירה. 
הערשל יאקאבאוויטש  845.537.7988  אדער 845.774.9177 

Grow your sales by having quality photos We will photograph your items in our 
modern studio, special low rates for higher volume. 100% satisfaction guaranteed!

Weiner’s Studio: call/text 845.244.1576

 אכטונג קליידונג סוחרים! האט איר איבריגע קליידונג אוועקצוגעבן פאר עניי ארץ ישראל? 
ביטע רופט: בגד ללבוש 845.774.9177

פרייליכע נייעס! איר קענט באשטעלן א פולע 'סעודת ברית' דעליווערט צו 
Ext 3 845-210-6664 אייער טיר גענצליך בחנם רופט

Materna Baby formula Cholov Yisroel B'hechsher H'badatz, all stages
Please call 845.642.0122 DELIVERY AVAILABLE 

Buy/Rent דיין נעקסטע הויז אויף
JFINDER.COM א real estate platform פאר די היימישע קאמיונעטי

מיר קויפן אפ אלטע/זשאנק קארס. 845.394.4969.

אבני הר סיני: שטיינדלעך פונעם בארג סיני צו באקומען רופט: 845.774.9177

מנהג קדמן לאכול מצה בחג השבועות)חיד"א ספר לב דוד( - פארשידענע און געשמאקע 
פסח'דיגע מצות און מצה מעהל  special: reguler - 4 פונט WW $110 ,$99, ספעלט $120

לכבוד שבת ויו"ט און פאר אייערע שמחות.
 רופט הערשל יאקאבאוויטש 774.9177 845.  845.783.6126.

Is your Toyota sienna power sliding door not working? 
For Quick Repair Call 347 618 0115, Best price guaranteed.

Get your passport in 24 hours! Call 718.400.9969

מיר דעליווערן 3 מאל א טאג פון מאנרא צו מאנסי. פון מאנרא 10:00/1:30/4:45. 
 The deliveries are guaranteed within 3 hours.  845.533.2332     11:45/3:00/5:00 פון מאנסי

א דורכברוך האט איר אלטע אנטיק ספרים אדער בריווען אדער חפצים מגדולי צדיקים? 
מיר צאלען די בעסטע פרייזען ווי אויך פארקויפן מיר אלע ארליי אנטיק ספרים 

רופט און לאזט א מעסעדש 845 379 4825 

האט איר איבריגע פסח'דיגע מצות? רופט: 845.774.9177

Cash for Junk Cars: We pay top $$$ for all Your Junk or Working Cars. 
Bentzion 1-848-245-5077 We buy and pay $$$ for your end of lease buy outs.  

Buying  Amex & United. Call / text 845.356.4537. Email info@milesaheadus.com

classifieds@yazory.com | 845.426.3200 #2 קלאסיפיידס

To give away a master bedroom armoire, dresser, mirror, one bed frame, and 
headboard. Almost brand-new. Must be picked up by May 23. Please call: 845.587.7972

For all your mailing needs, minimum fee.
 845.213.5617 and leave a message. - גמ''ח זכרון אליעזר

Place it free: free@yazory.com | 845.426.3200 #2 לשם מצוה

Vacation home in Swan Lake 6 Bedroom beautiful house on the lake with a beautiful 
yard, Available for weekdays and weekends 845.219.1404

Large three door garage for rent for commercial use/storage.  Please call 646.995.8788

מיר זי כען א 1 רומיגע דירה פאר א עלטערע פרוי אין "ערמאנט געגענט" פאר .שיין באצאהלט. 
ביטע רופט/טעקסט 845.659.8523 

שבועות אויף די בערג! פארברענגט אן אנגענעמען שבועות מיט הרחבת הדעת אין 
"גרין היללס עסטעיטס", נאך געציילטע הייזער געבליבן 718.289.0232

listings@yazory.com | 845.426.3200 #2 ריעל עסטעיט
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Hire@parnusah.com | 845.493.1616 #0List your open 
positions here:

ארבעט 
פרנסהפארמיטלונג

JobSpar k sJobSpa r k s

דער ספק וועגן סיפוק
דיינע ארבעטס-אויפגאבעס זענען שווער? נישט עק וועלט. ס'איז 

אייגנטליך אנהייב וועלט: עס איז א חלק פונעם מציאות. דאס מיינט 
אבער נישט אז דער דזשאב דארף דיך נישט ברענגען קיין הנאה. 

שווער ארבעטן טאר נישט זיין קיין סתירה צו סיפוק. 

ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד: די שאלה וואס זאלסט זיך פרעגן איז נאר וויפיל 
ּפראצענט פון דיין ארבעט איז ָעָמל און ווי גרויס באטרעפט דער חלק 

eliekstein.co | 845-208-4449פון סיפוק. ס'איז א פארמולא וואס דארף שטימען.

Eli Ekstein & Co.
Business leader | Consultant

Weekly job sparks 
brought to you by:

דער דורכשניטליכע אמעריקאנער ארבעטער 
וועט טוישן ארבעטס-פלעצער יעדע 4.2 יאר. 

JobFactsJobFacts

F U L L - T I M E  P O S I T I O N S

SALES 
POSITION

Be Your Own Boss! "Be in business for yourself not by yourself" best 
training + support provided, great benefits and retirement package.
Please call: 845.493.1616 #301 or email: 301@parnusah.com

301
JOB ID

DIRECTOR
Looking for a Director of Human Resources, Staffing/
employee relations/management skills, Monsey
Please call: 845.493.1616 #303 ext 2 or email: 303@parnusah.com

303
JOB ID

AMAZON 
MANAGER

Looking for an Amazon Account Manager, E-commerce company. 
Experienced in listing optimization & keyword research, 
Please call: 845.493.1616 #304 ext 2 or email: 304@parnusah.com

304
JOB ID

SERVICE & INTAKE 
COORDINATOR

Service and Intake Coordinator positions, Female office. 
Great communication skills required. 
Please call: 845.493.1616 #306 ext 2 or email: 306@parnusah.com

306
JOB ID

SECRETARY 
Medical office in Monsey looking to hire a Secretary. 

Please call: 845.493.1616 #305 ext 2 or email: 305@parnusah.com305
JOB ID

CAMP 
MANAGER 

געזוכט א מענעדזשער אין א היימישע מיידל קעמפ פאר 
די זומער סעזאן, מעגליך צו בלייבן א גאנץ יאר.

Please call: 845.493.1616 #302302
JOB ID

VIDEO 
EDITOR

New company looking for a video editor. Must be 
fluent in Yiddish & English. Unique opportunity!
Please email: 308@parnusah.com

308
JOB ID

P A R T - T I M E  P O S I T I O N S

פרשת 
נשא א'

CARE 
MANAGER

Male/Female Care Manager, (BA or First 
Talmudical degree required), 
Please call: 845.493.1616 #307 ext 2 or email: 307@parnusah.com

307
JOB ID

$33+/hr.

85K-120K

90K
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Office:  845.694.5739    Cell:  845.325.6505
Email: Billing@TheBookkeepingSolutions.com

SMALL 
BUSINESS 
OWNERS: • Bookkeeping

• phone calls
• customer 

service 
• paying bills
• payroll  

WE WILL 
TAKE CARE 
OF YOUR:

PACKAGES
STARTING AT ONLY
$260 A WEEK

יצחק מיכאל גראד

T H E

S O L U T I O N S

855.6.PINTEL
service@pintelcommunication.com

One point of access to
all your Telecom needs.

נישט האבן א קרעדיט קארד 
איז פול בעסער

פאריגע וואך האט איינער רעקאמאנדירט אן עצה טובה 
אז אויב פאלט מען אריין חלילה אין חובות אויף די קרעדיט 
קארד, זאל מען ליבערשט אפלייען פאר א APR 0% קארטל 

ווי איידער מאכן א סעטלמענט.

בעל  האדמו"ר  וואס  דערמאנען  צו  וויכטיג  אבער  איז 
אויפפאדערן  שטענדיג  פלעגט  זצ"ל  מוויזניץ  מרדכי  תורת 
פון זיינע חסידים, אז מ'זאל בכלל נישט באנוצן קיין קרעדיט 
קארד, ווייל מ'קען חלילה זייער גרינג אריינפאלן אין חובות. 
אסאך מאל שפירט מען זיך געענגט און מ'קען עפעס נישט 
קויפן, און אויב האט מען א קארטל קויפט מען עס און מען 
זאל  איך  העלפן  שוין  וועט  אויבערשטער  דער  אז  טראכט 
האבן פון וואו צו באצאלן. און אזוי ווערן די חובות מער און 

מער.

נישט  ווייל  קארטל  א  עפעס  האבן  מען  מוז  מאל  אסאך 
מען  קען  וכדו',  קעש  דורך  באצאלן  מען  קען  אלעמאל 
אויפן  ס'איז  וויפיל  און  קארטל,  דעביט  א  מיט  באנוצן  זיך 
קארטל אזויפיל נוצט מען און מער פון דעם קען מען נישט 
אינעם  אריינגעפאלן  ליידער  שוין  מ'איז  אויב  אוודאי  נוצן. 
קארטל  נייעם  א  מיט  זיין  מסדר  זיך  מען  דארף  פראבלעם 
און טרענספערן דאס געלט, אבער אויב האלט מען בעפאר 
זאל מען זיין א רואה את הנולד און זיך נישט באנוצן מיט א 

קרעדיט קארד.

בעיקר איז דאס זייער וויכטיג אויסצולערנען די קינדער 
וועלכע האבן חתונה, אז זיי זאלן נישט אנהויבן זייער לעבן 
מיט א קרעדיט קארטל, ווייל ס'וועט זיי נאר שווערער מאכן, 

אזוי וועט מען אייביג נאר קויפן לויט וויפיל געלט מ'האט. 

י. קויפמאן

מ'קען אלעס טון דורכן טעלעפאן

ווי באקאנט אז אין די היינטיגע טעג דארף כמעט יעדער 
איינער אנקומען גאר אסאך זיך צובאנוצן מיט אימעיל, און 
דאס נעמט אריין אפילו אידן וועלכע האבן נישט קיין שייכות 
מיט די ביזנעס וועלט. ולעומת זה זענען גאר אסאך אידן ב"ה 

אפגעשיידט פון אינטערנעט און אימעיל.

ארויסהעלפן  קען  וואס  סיסטעם  מורא'דיגע  א  דא  איז 
און  אריין  זיי  מ'קלינגט   ,virtual mail ס'הייסט  דערפאר, 
מ'עפענט אן אקאונט, און מ'געבט זיי די אימעיל אדרעס, און 
טעלעפאן  דורכן  און  מעסעדזשעס,  אלע  זיי  צו  אן  ס'קומט 
און  איז אנגעקומען,  וואס  פונקטליך  זיי  פון  קען מען הערן 
מ'קען אויפן טעלעפאן שיקן א מעסעדזש פאר איינעם. און 
אלעס איז פאר די מינימאלע אפצאל פון אונטער $6 א חודש.

עס איז מורא'דיגע בא'טעמט און זיך גרינג אויסצולערנען, 
איך האב זייער הנאה געהאט דערפון וויל איך דא מיטטיילן 
אז ס'קען העלפן פאר אנדערע אידן. זייער נומער איז -718

SShhaatttteerreedd..

But you shouldn’t be.

ALL INSURANCES ACCEPTED
we come to you!

845.774.6526
sales@HVautoglass.com

845.218.1545 
David@Everestcapitalsolutions.com

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

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

Yazoryinbox@gmail.com שיקט א טעקסט/אימעיל צו
אדער רופט 845.426.3200 און דרוקט נומער #0

נשא א'

MANY YEARS OF EXPERIENCE  

SMALL MOVINGS

)yanke1( 914.490.8041 יאנקי שווארטץ

 FURNITURE - APPLIANCES - ETC.
 We will handle with expertise your

AND FURNITURE ADJUSTMENTS

Special service when you paint or scrape
We will move your furniture in & out with special care

Andrew's Long Distance 
Minivan Service

THE BEST PRICES
please call 845.821.3199

•  24 Hours Service
•  New minivans
•  Reliable drivers
•  On-time service
•  Airports
•  Weddings
•  Appointments

 

 

 

 

 

 

 

 

We now accept credit cards! 
Visa, MasterCard, Discover & American Express 

Call Central Office at 417-753-2891 x3028 

Or stop by 

100 E Front Street 

Between 8:00-4:00 M-F 
Nominal processing fees apply 

אייער פריינד ברוך ווינער

.564-6459

ש. ט.

נאך איבער בינדן טעיפ פאר ביליג

בנוגע וואו מ'קען טרעפן בינדן טעיפ פאר ביליג.

פאריגע וואך איז ערשינען אז מ'קען עס באקומען -845
499-4656, וויל איך נאר צולייגן אז ער פארקויפט אויך אלע 

צוגעהערן, ווי א בינדן מאשין, שטריק וכדו'.

אויך קען מען עס באקומען אין שיכון סקווירא ביי ר' יונה 
אונגאר הי"ו, ער פארקויפט פאר זייער ביליג, און מ'קען זיך 
פארבינדן מיט אים אויף 845-213-9090, אדער אויף -845

.274-6929

נזהר זיין אום שבת ביי די ספיד סיינס

איך האב געוואלט מעורר זיין אן ענין וואס איז נוגע מדי 
שבת בשבתו און איז שוין מעגליך אויסגעשמועסט געווארן 
וואך  די  מיטגעהאלטן  דאס  האב  איך  וויבאלד  אבער  דא, 

שבת, שפיר איך פאר א פליכט צו שרייבן דערוועגן.

דאס איז נוגע ביי אלע פונקטן לענגאויס די שטאט וואו 
וואס  סיין,  לעקטער  לימיט'  'ספיד  די  סטאנציאנירט  ס'איז 
איז געמאכט אז ווען א קאר פארט שנעל העכער דעם ספיד 
שנעל  צו  פארט  ער  אז  צייגן  און  בלינקען  עס  זאל  לימיט 
מלא  בפה  זאגן  מ'קען  און  ספיד.  זיין  רעדוצירן  זאל  ער  און 
אסאך  און  געראטעוועט,  לעבנס  אסאך  שוין  ס'האט  אז 

עקסידענטן פארמינערט.

כ'האב  אז  איז  ארויסברענגען,  וויל  איך  וואס  אבער 
במערקט אז נישט נאר ווען אן אויטא פארט אריבער צייגט 
עס וועלכע ספיד ס'פארט, נאר אפילו ווען א מענטש וואקט 
אריבער, אויב גייט ער זייער שנעל דאן נעמט זיך עס בלינקן 
פיסטריט  די  לויט  אויפגעכאפט  האט  וואס  נומער  ספיד  די 

פונעם מענטש.

אז  השבת,  בקדושת  זיין  נזהר  מען  דארף  דעריבער 
אלע  די  אריבער  מ'גייט  און  גאס  אויפן  מ'גייט  ווען  שבת 
לעקטעריק סיינס, ווי למשל אויף דעעש רד., אויף פארעסט 
זאל  וכו',  רד.  ריזשין  אויף  און  רד.,  סקאנעמאנק  אויף  רד., 
מען גיין פאמעליך, אדער נישט גיין נעבן דעם שטאנג, נאר 
אריבערגיין די גאס, אזוי וועט מען זיין זיכער אז ס'צינדט זיך 

נישט אן די לעקטער.

און אוודאי דארף מען אנזאגן די קינדער אז זיי זאלן נישט 
פארן שנעל מיט די בייקס נעמען די אלע סיינס, ווייל ס'טוט 
ווייזן די ספיד נומער וואס די בייק איז געפארן. אסאך מאל 
איז טאקע דער סיין אויסגעלאשן, אבער צומאל איז עס יא 

אנגעצינדן, און מ'דארף זיין געווארענט דערין.

מ. פיש

POST CONSTRUCTION
MOVE IN/OUT CLEANING

845.999.VISH (8474)
CLEAN@VISHVASH.COM

CALL
TEXT: 347.378.2825WE CLOSE ANY

HOLE ANY SIZE.

 בס"ד

718-213-9922
87 Penn ST

 

  

718-213-9922
87 Penn ST 

 פאר אלע אייערע
   בעיסיק פאון  
 אנגעלעגנהייטן
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PRIVATE SESSIONS

PRIVATE CLASSES

IN STUDIO SESSIONS

GROUP SESSIONS

IN HOUSE SESSIONS

ACCEPTING OPWDD
SELF  DIRECTION

845.499.1986
call or whatsapp

Located In The Center Of Monsey

UNLOCK YOUR POTENTIAL
WITH SPARTAFIT.
ACHIEVE YOUR FITNESS 
GOALS WITH OUR 
PERSONALIZED PRIVATE 
SESSIONS, ENERGIZING 
GROUP WORKOUTS, AND 
CUTTING-EDGE STUDIO 
ENVIRONMENT.
START FEELING HEALTHIER 
AND MORE ENERGETIC IN 
YOUR DAILY LIFE WITHOUT 
BREAKING THE BANK.
START YOUR 
FITNESS JOURNEY 
NOW.

WE NOW OFFER
TRAINING AT THE
VIBE CENTER

היימישע אטמאספערע

בס”ד

718.766.7177
course@viewpointlearn.com

Viewpoint
Academy of Art and Technology

Where the good learn from the best

Better 
careers. 
Better 
employees.

732.800.7633
info@SwiftStaffingGroup.com

CALL,
TEXT,
WA:

 אייער פריינט:
 אברהם ברוך
ראטטענבערג

File easy 
with 2 File EZ.

Office: Text/WA 929-345-3000   Cell: Text/WA 347-234-5339   
Email: taxreturn@2fileez.com   Fax: 855-234-5339 

info@gisenblei.com
845.244.9090
Upstate:

info@gisenblei.com
718.246.2188
Brooklyn: דורכ'ן אפשפרעכן 'עין הרע'גענצליך געזונט


