ביזנעס פלאטפארמע.
לכו והתפרנסו זה מזה

בס"ד

בס"ד

845.426.3200

Sales@yazory.com
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מסיבות און
געלט אקציעס

פאנדרעיזינג
און קאלעקשאן'ס

קאנסאלטינג
און סטראטעגיע

מארקעטינג און
פאבליק רילעישאנס

פאסיגע שטאב
מיטגלידער

באלאנסירטע
בודזשעט

https://www.tziburpro.com

אייער פריינט :מרדכי משולם זושא שניטצלער

געהאלפן פראמינענטע קהילות און מוסדות די לעצטע  25יאר

CONSULTING

וואס האלט דער ציבור איבער'ן עירוב ?
נאך אלס צומישט? קומט אריין קלאר!

Viewpoint

Academy of Art and Technology

Where the good learn from the best

718.766.7177

course@viewpointlearn.com
Ad Placed By: Mazal Media \\ Paid For By: Chase Via Debit \\ © Tzibur Pro Corp.

FEEDBACK +

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!

DELIVERING

BUSINESS
845.782.3857 • 7823857@gmail.com

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

* when buying 3 or more

EVERYTHING NEEDED
FOR YOUR NEW HOME

IN ONE
!PLACE
THE EXPO THAT WILL
BRING TOGETHER

יעזורו פרשת שמות | 1

HUNDREDS OF
NEW HOMEOWNERS
W I T H

EXHIBITORS
& SERVICE
PROVIDERS
IN EVERY ASPECT NEEDED
TO MAKE THEIR NEW HOME
TRULY FEEL LIKE HOME.

NOW
FOR
JUST

GEN
E

SION
IS

L ADM
RA

$20
LIFE PLEX CENTER

SUNDAY, JAN. 22, 2023

Sponsored by:

A Show by:

BROUGHT
TO YOU
BY:

קאר אינשורענס ()7

אינשורענס

Saving struggling new mothers.
Rested mother, healthy family.

שמועסן

Only A Few
!Days Left

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?

RAFFLE #18

Buy tickets now and help build
stronger, healthier families.

25

100

TICKETS

TICKETS

360

1000

$

10

TICKETS

$

180

$

2

5

TICKETS

TICKETS

50

100

$

$

1

TICKET

36

$

!most popular

1324 50 Street, Brooklyn, NY 11219
Buy Now: 718-483-8410 | kimpatorinaid.org/50k
ח"י טבת תשפ"ג • Drawing January 11, 2023

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

12/26/2022 10:06:47 AM

Post Construction Cleaning
Store - Office Cleaning

שול טישטעכער און
מקוה האנטוכער

845.232.0851

(833) 258-3837

Info@sponjaclean.com
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מיר רעדן צו רעכיל,

אונזער ארבעט איז טאקע אז אלע אקאונטינג
און פיינענשאל סערוויסעס זאל שטימען לויט די
פארשריפטן ,אבער אונזער ציל איז" :אייער בענעפיט"

YO U

CH

AT
TH

I D

A

O

Cell: 845.293.5406

*
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?
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.

DO THE

THE M

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.

We will shop again for the best
price with every renewal.

Office: 845.262.2826

Aryeh@braunsaccounting.com

845-751-9299 F: 845-751-9274
Quote@blueshineinsurance.com
www.blueshineinsurance.com

בס”ד

דער

בתים

מאכער

פון די
גדולי
ישראל

די שיעורים וועלן פארקומען
אין קרית יואל

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.
*
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.

נייעריואלכתה
ַא
אין קרית

פא ר די וועלכע זענען ַ
ַ
פא ראינטערעסירט

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

ר’ דוד בתים מאכער הי”ו
845.395.0030

יחזקאל ראטה
אבד”ק קארלסבורג

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

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.
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.

You know it’s us.
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30

אבער עס דארף זיין באגלייט מיט אסאך וואסער ,און ווי די מומחים
פארלאנגען אז א מענטש דארף פאקוסן צו עררייכן א טאג מינימום 30
 gramפייבער ,און אקעגן דעם  50אונסעס וואסער ,ווייל די וואסער טוט
באשיצן אז די פייבער זאל נישט ווערן צוגעקלעבט צום מאגן.

Diet #2
מיר זענען ממשיך צו הערן פון אונזער עקספערט מו"ה יוסי
בערקאוויטש הי"ו נאך רייכע און נוצבארע  Diet tipsטיפס
וואס איז נוגע פארן ברייטן ציבור וועלכע פלאגן זיך מיט דעם
אישו ,יעדער איינער צוגלייך; מענער פרויען ,ערוואקסענע און
יונגע קינדער:
עס איז זייער וויכטיג צו קענען עררייכן א גוטע און געזונטע
דיעטע ,צו זיין אנגעפילט מיט פייבער ,וואס דאס איז זייער גוט
פארן גאנצן פארדייאונגס סיסטעם ,אויך איז דאס גאר הילפבאר
פאר עצירות וואס קען זיין א גרויסער שטער צו פארלירן וואג.
וועגן דעם דארף מען זען צו עסן אזעלכע סארט עסן וועלכע
ענטהאלטן גענוג פייבער ,ווי וועדזשטעבלס און פרוכט.

אז מ'רעדט פון פייבער דארף מען דערמאנען אז אויסגעארבעטע
קארבס ווי צום ביישפיל ווייסע מעהל האבן כמעט נישט קיין פייבער
און אנדערע געזונטע נאטורליכע וויטאמינען .עס וועט אפשר צומאל
ווערן גרינג פארדייט ,אבער עס האלט זיך אין די קערפער בלויז פאר
א קורצע צייט ,און נאכדעם הייבט זיך ווידער אן די הונגער רייץ ,אזוי
עסט מען נאך און נאך ,און דאס ווערט פארקלעפט צום קערפער און די
רעזולטאטן זענען ווייטאגליך.
טוט ליבערשט אויסקלויבן די סארט  complex carbohydrateווי
אויטס ,קינווא ,גרינע וועדזשטעבלס און מייערן ,אפילו פאטעיטאס
און סוויט פאטעיטאס .דאס וועט אייך האלטן אנגעפילט פאר א
לאנגע צייט ,און אין די זעלבע צייט וועט עס אייך בארייכערן מיט די
געזונטע וויטאמינען וואס ליגט דערין .עס איז באגלייט מיט אן 'אבער'.
פילט נישט אן דעם טעללער מיט די אלע סארטן קארבס .ס'איז טאקע
געזונטער ווי די אנדערע קארבס ,אבער עסן צו סאך דערפון קען זיין א
שטער צו פארלירן וואג.
ווען מ'רעדט פון א געזונטע דיעטע דארף מען ארויסברענגען אז
מאנכע מיינען אז די ערשטע זאך דארף מען ארויסשניידן פונעם ליסטע
אלע סארט פעטנס ,אזוי וועט מען ווארשיינליך פארלירן וואג .ס'איז
אבער ווייט פונעם אמת ,ווייל אדרבא ,די געזונטע פעטנס ווי בהמה

project by:

This week's concept:

REFLECT
A Yazory Awareness Campaign

05

Reflect.
Protect.

EMPLOYERS:

JOB SEEKERS:

Search.
Apply.
!Hired

!Absolutely FREE

עס איז זייער וויכטיג צו עסן ביי פרישטאג עסן וואס ענטהאלטן רייכע
מאס פון פראטיען ,ווי אייער ,סארדינס אדער אנדערע סארט פיש ,און
קעז .די אייער קאסט יעצט טאקע טייער אבער ס'איז שכרה מרובה
מהפסדה...
 )1טוט אייביג מאכן א פלאן פון פאראויס (ראטזאם א נאכט פריער)
וואס גיי איך עסן היינט ביי פרישטאג ,מיטאג און נאכטמאל.
 )2עס איז זייער גוט זיך צוגעוואוינען צו סובסידירן איין מאלצייט
מיט א פראוטיען שעיק.
 )3נישט ליינען אדער זיין פארנומען אויפן טעלפאן בשעת'ן עסן .נאר
פאקוסן אויף די עסן .אזוי וועט מען זיך געווענליך נישט איבערעסן.
 )4עס ווערט רעקאמאנדירט נישט צו עסן גארנישט פון דריי שעה
פארן גיין שלאפן .אבער טרונקען א טיי איז זייער א גוטע זאך ,ווייל סיי
עס בארואיגט דעם מח וואס האט א דראנג צו עפעס עסן אדער טרינקען,
און אויך איז עס גוט פארן פארדייאונג סיסטעם.
 )5מאך א רעאליסטישע ציל וויפיל דו ווילסט אפפאלן אין די
קומענדיגע תקופה ,מאך נישט קיין ווילדע שאיפות ,נאר וואס לייגט זיך
אויפן שכל.
 )6ווי פארשטענדליך אז מ'דארף מאכן עקסערסייז ,וואס פאר יעדן

איינעם ציט עפעס אנדערש ,און מ'דארף אויסוועלן די אקטיוויטעטן
וואס זענען געאייגענט פאר דיר.
 )7נישט פאר יעדן איז צוגעפאסט צו גיין יעדע וואך אויפן  ,scaleווייל
אויב האט מען די וואך גארנישט פארלוירן קען עס אריינברענגען דעם
מענטש אין א פארקערטע ציל .דעריבער זאל אזא איינער גיין נאר איין
מאל אין דריי וואכן וכדו'.
 )8ואחרון חביב צו זיכער מאכן אז מ'האט א גוטע און געזונטע שלאף
יעדע איינציגע נאכט .ווייל א נישט גוטע שלאף איז פון די גרעסטע
פאקטארן צו באקומען וואג.
אויך איז זייער וויכטיג צו האבן איינעם אין די משפחה ווי טאטע/
מאמע ,מאן/ווייב אדער א גוטע פריינט וואס געבט אייך די ווייטערדיגע
שטופ צו אנגיין מיט אייער דיעטע.
און ווי געשמועסט פאריגע וואך אז די פאלגענדע טיפס זענען
נישט קיין אויסוואל פון 'אלעס' אדער 'גארנישט' ,נאר נעמט עטליכע
אנווייזונגען און פרובירט צו ארבעטן דערמיט ,און נאך א שטיק צייט אז
איר זעט אז ס'האט אייך געהאלפן ,דאן קענט איר גיין א שטאפל ווייטער
און נעמען נאך עטליכע טיפס וואס זענען געאייגענט פאר אייך.
עס איז דא א רייכער אויסוואל פון פילע סארט וויטאמינען וואס
העלפן צו פארלירן וואג ,קומט אריין צו אונז אין געשעפט און מיר וועלן
דאס בעז"ה צושטעלן לויט אייער געברויך.
To place an order/any vitamin questions call or text the vitamin desk
directly 845.388.1599.
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פלייש ,אוואקאדא ,אליוו אויל און ניסלעך טוט גאר צוהעלפן צו פארלירן
וואג ,ווייל די געזונטע פעטנס האלטן זיך זייער לאנג אין די קערפער,
דעריבער האט מען נישט אזא דראנג צו עסן נאך און נאך.

!No recruiting fee

Post.
Track.
!Hire

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.

.10:00/1:30/4:45  פון מאנרא. מאל א טאג פון מאנרא צו מאנסי3 מיר דעליווערן
The deliveries are guaranteed within 3 hours. 845.533.2332 11:45/3:00/5:00 פון מאנסי

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
 דיין נעקסטע הויז אויףBuy/Rent
. פאר די היימישע קאמיונעטיreal estate platform  אJFINDER.COM
א דורכברוך האט איר אלטע אנטיק ספרים אדער בריווען אדער חפצים מגדולי צדיקים? מיר צאלן די בעסטע פרייזן
845.379.4825 ווי אויך פארקויפן מיר אלע ארליי אנטיק ספרים רופט און לאזט א מעסעדש
Buying Amex & United. Call / text 845.356.4537. Email info@milesaheadus.com

קלאסיפיידס

845.774.9177 :האט איר איבריגע פסח'דיגע מצות? רופט

?אכטונג קליידונג סוחרים! האט איר איבריגע קליידונג אוועקצוגעבן פאר עניי ארץ ישראל
845.774.9177  בגד ללבוש:ביטע רופט
. ויהי נועם און חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה
845.774.9177  אדער845.537.7988 הערשל יאקאבאוויטש
.845.394.4969 .זשאנק קארס/מיר קויפן אפ אלטע
פרייליכע נייעס! איר קענט באשטעלן א פולע 'סעודת ברית' דעליווערט צו אייער טיר גענצליך בחנם
845-210-6664  רופטExt 3
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 buyouts.
Materna Baby formula Cholov Yisroel B'hechsher H'badatz, all stages
Please call 845.642.0122 DELIVERY AVAILABLE
. ימום טובים הבעל"ט אין אייערע שמחות, מצה מעהל לכבוד שבת,מהדרין מצה צענטער פארשידענע פיינע מצות
Meron Drive 9 845.774.9177 , 845.783.6126  הערשל יאקאבאוויטש:רופט
For all your construction and renovations in the upstate area. Please call: 917.648.2587
? קענט2020  איןAnnual loss 25%  אין געהאט א$50k  און פארדינט כאטש2019 האט איר געהאט א ביזנעס אין
)) (צענדליגע צופרידענע קאסטומערסSBA  (אויסער די$50k GRANT איר באקומען א
475.302.1123 Email: bestfundingnys@gmail.com

שיקן די תלמידים-א מנהל זיכט אן עוזר צו מיטהעלפן מיט בנין באדערפעניש און מיט באגריסן און אהיים
Please email: menahel@ chedermonsey.org .טעגלעך
A Furniture repair company is looking for a talented yingerman that has at least 1 year of
work experience to do service calls... Will be fully trained by our team.
Salary plus the opportunity to make commission. Please call 845.538.6491

To rent: next to KJ, A big garage with a floor on top great for storage, great price. Please
call: 845.604.0361

דירות
פארהאנדלונג

Blooming grove: A private house, newly renovated, section 8 ok. Please call:
845.604.0361
Blooming grove: 3 bedroom, private house to rent for day, week, month. Please call:
845.604.0361

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

Brooklyn

Upstate

info@gisenblei.com

info@gisenblei.com

718.246.2188

845.244.9090

בלייבט
.באשיצט

ברוך
השם עס
גיסט זיך
?השפעות

אוועקצוגעבן

לשם מצוה
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For sale: 1.4 Acre lot, 4 bedroom + 2 baths. For 1.7 Million,
M&M Realty: 845.371.0048 or 845.608.7373

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
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.

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

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 :
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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.

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.

יעזורו אינבאקס
WE WILL
TAKE CARE
OF YOUR:

וועגן ביליגע אייער
א איד האט געפרעגט וואו מ'קען יעצט טרעפן צו קויפן ביליגע
אייער.
דער ענטפער איז ,אז די רעגולער אייער איז איבעראל טייער
ווייל דאס האט א גאווערמענט רעגולירטע פרייז .ווידעראום די
קעידזש פרי און די ארגאניק אייער איז יעצט פיל ביליגער .ביי
'קאסקא' קען מען דאס טרעפן פאר אזוי ביליג ווי זעקס דאלאר
פאר צוויי דאזען ,ס'איז טאקע דעריבער היבש מאל די שעלוו
ליידיג און מ'דארף גיין קויפן באצייטנס.
א .ה.

• Bookkeeping
• phone calls
• customer
service
• paying bills
• payroll

SMALL
BUSINESS
OWNERS:

PACKAGES
STARTING AT ONLY

$260 A WEEK

THE
SOLUTIONS

יצחק מיכאל גראד

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

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.

AND JUNK CARS

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

י .ל.
*

SPECIAL HIGHER $ PAYOUT FOR NEWER MODEL CARS

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.

848.245.5077
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מ .פ.
*
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
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.
א .כ.
*
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 שטוב איז ביים אנדערן עק ,די עצה

One point of access to
all your Telecom needs.

855.6.PINTEL
service@pintelcommunication.com

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

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

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 .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.
*
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.

SMALL
MOVINGS
AND FURNITURE ADJUSTMENTS
We will handle with expertise your

פ .ה.

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

MANY YEARS OF EXPERIENCE
יאנקי שווארטץ (914.490.8041 )yanke1

Andrew's Long Distance
Minivan Service

THE BEST PRICES
845.821.3199

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

•
•
•
•
•
•
•

please call

!We now accept credit cards
Visa, MasterCard, Discover & American Express
Call Central Office at 417-753-2891 x3028
Or stop by

אייער פריינד ברוך ווינער
100 E Front Street

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

בס"ד

*
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.
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.

CONSULTING
מרדכי משולם
זושא שניטצלער

18 Spencer St. Brooklyn NY, 11205
718.427.6650 • 845.237.5690
www.tziburpro.com

YO U R F I N A N C I A L S TA B I L I T Y I S O U R P R I O R I T Y

845 573 3000
845 877 4338

Yisroel Green, CPA
P R E S I D E N T/ F O U N D E R

()-
*
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.
האב איך איינמאל אריבערגערופן  Lowys HVACאון איך
האב אים געפרעגט אן עצה .ער האט מיר פארגעשלאגן צו געבן
א קארדלעס טערמעסטאט וואס ער האט אריינגעשטעלט
אין יענעם שטוב ,און ער האט דאס געצויגן צום טערמעסטאט
אין מיין שטוב ,אזוי אז ווען איך שטעל אן דעם סטיעם אויף 71
שפירט ער אויב אין יענע שטוב ווערט  71וואס דאן לעשט זיך עס
אויס .עס איז נישט קיין טייערע מעשה און ס'איז זייער פראקטיש.
ה .פ.
מיר נעמען נישט קיין שטעלונג און אחריות אויף די אינהאלט פון די בריוון אדער אדווערטייזמענטס.
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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'.

.
Shattered
845.774.6526

sales@HVautoglass.com

we come to you!

ALL INSURANCES ACCEPTED

SHABBOS
WINTER GETAWAY

But you shouldn’t be.

?עפענט איר א נייע ביזנעס

Hilton Stamford, CT
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מיר וועלן טון פאר אייך מיט עקספיריענס און העפליכע
.Corporations, LLC, & non for profit org סערוויס די
פאר גאר מעסיגע פרייזן

Early Bird
Special!
Until Jan 12

845 . 579 . 5939
M

A fun-filled Shabbos
program for kids
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Amazing spectacular
science show מוצ"ש

באטע & הערליכע
קומזיץ מוצ"ש דורך
ארי קאהן

Separate
swimming hours

Shabbos'zing
Choir

24 hour
tea room

RHDESIGNSNY.COM

Balloon Show
Puppet Show
Petting Zoo
Magician

ווארימע תפילות
מיט בארימטע
אברמי שפילמאן

 טועמיה- Sunday
breakfast

בית המדרש
ומקוה

Entertaining
kids playroom

Group
Discounts!

For large families or corporate
groups, contact us today for a
group discount and to reserve
your private ballroom.

347.480.8682

YMW Marketing

Shabbatgetaway@gmail.com
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שיעורי הל’ תפילין והשקפה כהכנה לימי הבחרות
אנגעפירט דורכ’ן לאנגיעריגן מחנך נפלא

וםú˘ יﬠזרú‡ "‚ ר׳‰ר‰
‡"יטú˘ ‡ב‡„‡נˆ˜י
 יאר און העכער12 געאייגנט פאר קינדער פון

מיר הייבן יעצט אן א נייע מחזור

845.501.9898
bm613@koshermail.net

י הבחרות
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