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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 +

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

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

פאר אלע אייערע
בעיסיק פאון
אנגעלעגנהייטן
בס"ד

CONSULTING

CONSULTING

מרדכי משולם
זושא שניטצלער

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

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

STATE-OF-THE-ART



Dental Implants

שול טישטעכער און
מקוה האנטוכער

Dr. Gedaliah Mordechai Stern
Diplomate of Oral Implantology

Faster, Easier and Better than ever before.

(833) 258-3837

Come and get a second opinion, if you were told you need:
Months without teeth Not enough bone

Bone grafts or sinus lifts Cutting and stitching

)(These can usually be avoided today

Almost always with less pain and less swelling, thanks to Lasers and Advanced Technologies.
No-cost consult. No-cost x-rays (2D/3D) if have already, within last 6 months.

implantsandlasers-r-us.com

718-305-5480

1607-55th St. Brooklyn, N.Y. 11204

יעזורו פרשת שמות | 1

Teeth In
An Hour

718.635.1673

TRUE
HEALING
S TA R T S AT

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

Brooklyn: 845.513.0003
)29 Little Nassau St. (Flushing/Park

true
health
clinic

Monroe: 845.513.0003
6 Kererstier Ct, #002

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.

אוודאי רעדן מיר נישט אריין אין החלטות פון גדולי
ישראל ,און רבנים ,מיר רעדן בלויז איבער אלגעמיינע
מענטשן וועלכע שיקן ארום די אלע סארט מעסעדזשעס
אויף אלע סארט פלאטפארמעס.
א .י.

איבער גניבות פון באשטעלטע באקסעס
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

פארפאסט
נישט דעם
זעלטענעם
איינמאליגן
געלעגנהייט!!!

L CKSMITH

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.

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

locksmith.indd 1

7/2/18 12:22 PM
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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.

()-

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

בעזהשי"ת

אייער הערליכע שמחה קארד
גרייט אין מינוטן

שמחהקארד.קאם

שמחה קארד שטייט גרייט פאר אייך מיט אן
אויסוואל פון הונדערטער הערליך דעזיינטע
איינלאדענונג צעטלעך
ספעציעל פאר אייער שמחה!

www.SimchaCard.com

שנעעעל! און גרינג!

פדיון הבן
בר מצוה
תנאים
שלום זכור

קידושא רבא
שבת אויפרוף
חתונה
אפשערן

מען ווארט אויף א ישועה?

עפענט איר א נייע ביזנעס?

סכמת
בה
מ"ץ
דו חרדית
עדה ה

845 . 579 . 5939

ה

 .1שפרעכן עין הרע מיט בליי ,בדרך המסורה.
 .2תפילת ת"ח טאג טעגליך!
 .3קונטרס עין טובה  -פאר א שמירה עליונה.

רופט845.570.2905 :

א זיכערע השתדלות
בדרך המסורה

1855.
855.2324

א רייע פון Urgent Cares
אייך צו סובסקרייבן
דאס וואס איר ברויכט
פאר אייער ערהוילונג!

מיר וועלן אייך
קענעקטן צו..

רוף

פארקילט?

 1נומבער

יעזורו פרשת שמות | 3

א זיכערע השתדלות:

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

סעיוו  1נומבער | ספיד-דייל  1נומבער | סערוויס ביי  1נומבער

ת כ ל י ת ?

ז ע ס ט

ל י י נ ס

א ד ע ר

נ ו מ ע ר ן ?

FINANCE AND
ACCOUNTING COURSE

ס׳פארהאן מענטשן וועלכע זען בלויזע ליינס ,אבער אנדערע זען
דא נומערן .ס׳דא מענטשן וועלכע זענען געבוירן געווארן מיט די
טאלאנט פון קענען נומערן ,פארשטיין צו פיינענס און א געשמאק
צו אקאונטינג .זענט איר פון די סארט?

אין  8חדשים וועט איר זיין גרייט אריינצוגיין אינעם פעלד פון
אקאונטינג און פיינענס ,און פארדינען הערליך שיין!

Accounting process & software | Finance| Reports | Tax Filing | Laws

718.766.7177 • VIEWPOINTLEARN.COM
Call today to see if you're qualified

יעזורו פרשת שמות | 4

Finance and Accounting | IT | Software development | Architecture | Photography | Motion graphics
Web design | Graphics | English & Math | Basic computer | Videography | Interior design | Cyber security

באקוועם רוהיג און געשמאק  /אינעווייניג און אינדרויסן | מעסיגע פרייזן  /אלעס אריינגערעכנט

מיילעך דער טיכטיגער
זיכט א ליכטיגע אפיס

צ
ז וק
יין נייעענען
ע
במנוחהביזנעפסנען

מיט א געהעריגע דאך ...דינגט ער אן אפיס'ל אין סאוט 21

845.219.5858 • 21SouthStBusinessCenter@gmail.com • 21 South St. Washingtonville NY
· HVAC SEPERATE THERMOSTATS · P.O. BOX

· HIGH-SPEED INTERNET · PARKING LOT · COFFE ROOM

פון די עקספערטן ביים

98

קרעדיט
טישל

Saving struggling new mothers.
Rested mother, healthy family.

Only A Few
Days Left!

נוצן א קרעדיט קארטל
)2( אין אויסלאנד
ווי ערווענט פארלאפענע
וואך וועלן מיר אין די
קומעדיגע וואכן ווידמענען
אונזער קאלום איבער אלעס
וואס מען דארף וויסן ווען מען
פארט אין אויסלאנד און מען
.וויל נוצן א קרעדיט קארטל

RAFFLE #18

Buy tickets now and help build
stronger, healthier families.

1

TICKET

2

5

TICKETS

36

10

TICKETS

50

$

25

TICKETS

100

$

100

TICKETS

180

$

TICKETS

360

$

1000

$

$

most popular!

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

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

12/26/2022 10:06:47 AM

CLICKING FOR YOU

800.972.8242

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

•

מיר וועלן אנהייבן אונזער
סעריע מיטן אויסשמועסן
foreign וואס עס איז א
.transaction fee
דאס איז א ספעציעלע
אפצאל וואס גייט ארויף
conducting מיט יעדע
 ארויס פון דערtransactions
.לאנד אין וועלכע מען וואוינט
– ווי ערווענט פארלאפענע איז
,דאס נישט קיין נחלת הכלל
נאר עס איז דא א אויסוואל פון
קארטלעך אויף וועלכע מען
.דארף נישט צאלן די אפצאל
אין א זייטיגע נאטיץ וועלכע
איז עכט נישט נוגע צו דער
כלליות'דיגע נקודה פון
אונזער ארטיקל ווילן מיר צו
צייכענען אז עס איז כדאי צו
וויסן אז אסאך מאל ווען מען
באשטעלט זאכן אנליין פון
 אפילו מען,א צווייטע לאנד
געפינט זיך אין אמעריקע
בשעת מען באשטעלט די
 דאך קען מען צאלן די,זאך
אפצאל אויב די קארטל ווערט
געטשארדזשט אין א צווייטע
 און עס איז כדאי עס,לאנד
צו נעמען אין באטראכט ביים
באשטעלן זאכן אנליין אין
.אנדערע לענדער
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

Pre-owned

Cars
for
Sale
Cartwheel now carries a full line
of pre-owned cars for sale

Honda Odyssey Ex
Year: 2020 Miles: 31,551

Toyota Siana LE

Toyota Siana XLE

Year: 2017 Miles: 58,506

Year: 2017 Miles: 65,943

Cartwheel is servicing you with all your

Auto Leasing and sales
financing available

Get special service today

(718) 682-3230

cars@cartwheelauto.com www.cartwheelauto.com

Phone

(347) 349-5601

Email

Info@dismissitny.com

Website

Dismissitny.com

The Final Touch
to your simcha.

.האום קעיר
.פערזענליך באגלייט


 
:אידיש

n

718-280-1101
info@bluebirdhca.com

A customized bencher adds the finishing touch to your
simcha, and is also a useful keepsake for your guests. Give
us a call and our designers will have it customized to your
theme, taste and style. Make your simcha complete.

Order today!

CUSTOM
B E N C H E R S

CustomBenchersNY@gmail.com • 845.492.9644 • website coming soon!
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We Dismiss SpeedingSeatBeltStop SignTraffic Light & More
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You know it’s us.

Brooklyn

Upstate

info@gisenblei.com

info@gisenblei.com

718.246.2188

845.244.9090

בלייבט
.באשיצט

ברוך
השם עס
גיסט זיך
?השפעות

EMPLOYERS:

Post.
Track.
Hire!

JOB SEEKERS:

No recruiting fee!

Absolutely FREE!

Search.
Apply.
Hired!

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
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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 :

We Can
Help you
Save Your
Home!
?

Do you have a difficult time making your
mortgage payment due to financial hardship?

?

Are you on a Covid-19 forbearance program?

?

Do you receive letters that your mortgage is in
default and may be in foreclosure?

OUR LOAN & CREDIT EXPERTS ARE HERE TO HELP

GET HELP WITH

WiseCredit Consultants can help you
make your payments more affordable
and save your home!

WISE
CONSULTING
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Loan & Credit Experts

CALL
TODAY





CREDIT REPAIR
PERSONAL LOANS
0% APR FUNDING

718.603.8995

THEWISECREDIT@GMAIL.COM

יעזורו סערוויס
רופט אריין 'יעזורו' און מיר וועלן אייך
בעז"ה העלפן מיט די נומבער פון אן עד
'וואס איז געווען אדווערטייזד אין 'יעזורו

האט איר געזען אן עד
אין 'יעזורו' און איר
האט נישט די טעלעפאון
?נומבער צו די האנט

718.732.1000
 באקומט די 'יעזורו' אין אייער אינבאקס און האט עס שטענדיג צו די האנט.ב.נ
subscribe@yazory.com שיקט אן אימעיל צו

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.

845.774.9177 :האט איר איבריגע פסח'דיגע מצות? רופט
.$450  חדשים רענט און יוטיליטיס פאר בלויז15 בשורה טובה! מיר וועלן ערלעדיגן פאר אייך
347.292.9092 :רופט
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

קלאסיפיידס

GUARANTEED ROOFING 347.529.1938 ס'וועט מער נישט אריינרעגענען גאראנטי

. ויהי נועם און חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה
845.774.9177  אדער845.537.7988 הערשל יאקאבאוויטש
For all your construction and renovations in the upstate area. Please call: 917.648.2587
347.931.6701 .845.637.7731  גמ"חKnee scooter

דוד
מנשה
קרויס

Driven by customer care.®

NO POLICY LEFT BEHIND.

AUTOQUOTE - TEXT "QUOTE" TO:

CALL/TEXT:

845 751 9299 844.450.1070
quote@blueshineinsurance.com

REFLECT

BLUESHINEINSURANCE.COM

This week's concept:

project by:

A Yazory Awareness Campaign

05

Reflect.
Protect.
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Sponsored by:

יעזורו

ריעל עסטעיט

For the best deals in all areas call

ליסטינגס

845.782.0205

Sales@mkrealtyusa.com

01/8/2022 | פרשת שמות

קאמערשאל ריעל עסטעיט
6 Unit Portfolio on Forest Road For Investment
Please call: 845.782.0205

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

דירות פאר קורצע טערמינען
, גראונדס, הערליכע רחבות'דיגע הייזער, בעדרומס3-5  אויסוואל פון- שבת אין גרין היללס
718-289-0232 ,פלעיגראונדס
Blooming grove: 3 bedroom, private house to rent for day, week, month. Please call:
845.604.0361

דירות צו פארקויפן
For sale: 1.4 Acre lot, 4 bedroom + 2 baths. For 1.7 Million,
M&M Realty: 845.371.0048 or 845.608.7373
7 and 8 Room in New Development on Bakertown Road
Please call: 845.782.0205
Up and Down + 4 Room Rental with Big Property on Israel Zupnick
Please call: 845.782.0205
6 Room Top Floor on Chevron New Development
Please call: 845.782.0205
9 Room up and down on Zenta Upgraded
Please call: 845.782.0205

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
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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.

For Rent:
• One Bedroom furnished apt on Drubitch

Having a large private parking For
lot for
commercial trucks and equipment is a
Rent
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.

• 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

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.

Mountain Rd- Truck parking

For
Sale

• One bedroom apt on Meron

Keristeir

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!

• 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
• Retail space on Garfield
• 2 room Office on Ehal
• A Spacious private house in Smith
Gardens

The most trusted realty in קרית יואל והגלילות

845.781.2410
Sales@HFArealty.com
ext. 3 משה יוסף פריעדמאן

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.

יעזורו אינבאקס
איבער נייע "מטבע" קארטל
עטליכע וואכן צוריק האט איינער געשריבן א בריוו
אין וועלכע ער ברענגט ארויס די וויכטיגקייט פון
געבן מער פאר משלוחים ווי די היינטיגע אנגענומענע
"סטאנדארטן" ,און אויך אז מען זאל זיי באטראכטן ווי
אידישע ברודער ,נישט ווי עפעס א פאלק "משלוחים".
איך האב געוואלט צולייגן דערצו צוויי נקודות.
דאס ערשטע איז אז הרה"ק מסקולען זי"ע פלעגט
זייער מחשיב זיין די אידן פון ארץ ישראל וואס קומען
אהער נאך געלט ,און ער פלעגט זיי מקרב זיין אלעמאל,
סיי ביים טיש ,און סיי ווען מען איז אריין צו אים .אזוי אויך
האט ער נישט געלאזט אז מען זאל זיי רופן "משלוחים",
א נאמען וואס ער האט באטראכט ווי א לשון בזיון ,נאר
ער פלעגט זאגן מען זאל זיי רופן "ירושלימ'ע אידן".

!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

די צווייטע נקודה וואס איך האב געוואלט
ארויסברענגען איז איבער די נייע מטבע קארטלעך
וועלכע ווערן לעצטענס שטארק אדווערטייזט .און עס
קומט שטארק אריין.
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אוודאי איז עס זייער א חשובע זאך פאר אידן וועלכע
פלעגן ביז היינט נישט געבן און א דאנק דעם מטבע
קארטל געבן זיי .אבער עס איז אויך דא א שטיקל
פראבלעם דערפון פאר משלוחים.
זייער אסאך אידן וועלכע פלעגן ביז היינט געבן א
דאלער פאר יעדע משולח און זיי געבן יעצט א דאלער
מיט דעם קארטל ,וואס פון דעם קומט ארויס א שטארקע
שאדן פאר דער משולח ,ווען אנשטאט ווי ביז היינט ווען
ער האט באקומען א גאנצע דאלער גייט יעצט אראפ א
פראצענט פאר דער פירמע פון דער מאשין ,און אויך נאך
וואס ער באקומט דעם טשעק דארף ער אויך אראפגעבן
א פראצענט צו טוישן דעם טשעק.

Nominal processing fees apply

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

845-237-9700 x 101
Info@AccountMagician.com

דאס מיינט אז פון א דאלער פון א מטבע קארטל
גייט היפש אסאך אראפ .עס איז כדאי עס צו נעמען אין
באטראכט ,און אדער אנהייבן געבן א דאלער א האלב
ווען מען געבט מיט אזא קארטל ,אדער אנהייבן צוריק
געבן קעש.
דערנאך איז דא מענטשן וועלכע געבן מיט דעם
קארטל א קוואדער .אוודאי פאר איינער וועלכע האט ביז
היינט נישט געגעבן איז גוט אז ער געבט כאטש עפעס,
אבער עס גייט אראפ א פראצענט ווי פריער ערווענט ,און
דער סכום וואס דער משולח בלייבט פון דער קוואדער
איז ממד בזיונות ...באמת.
()-

You sell,
We prep
For all your co-packing
& FBA prep needs

Sales@SpryPackers.com

845-777-9375
RELIABLE PBX
COMMUNICATION SYSTEMS

Cutting-edge phone
technology.
Good old-fashioned
customer service.

נישט פארקן נאנט צו מארסי עוו .נעבן

845.275.3600
WWW.RELIABLEPBX.COM

פרשת שמות

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

ביהמ"ד בנין געלבשטיין
איך בין א באס דרייווער ,און איך מיטשע מיר ממש
טעגליך זיך צו איינדרייען פון מארסי עוו .אויף סטאקטאן
סטריט ווען מען פארט אויפנעמען די הייליגע אידישע
קינדער צו ברענגען אין חדר אריין ,ווייל זייער אסאך
קארס פארקירן נאנט צו די קארנער ,ווען זיי גייען אריין
דאווענען אין דער סאטמאר'ער ביהמ"ד בנין געלבשטיין.
איך וויל זייער בעטן אויב די דרייווער קענען פארקירן
די קארס מער אריין אין די גאס ,און פארקירן דאבל-
פארק ווען מען גייט אריין דאווענען ,ווי איידער זיך
שטעלן נאנט צו די קארנער וואס דאס מאכט ממש
אוממעגליך פאר א באס זיך צו קענען איינדרייען.
ס .ר.

One point of access to
all your Telecom needs.

855.6.PINTEL
service@pintelcommunication.com
בחורים זאלן נישט ליגן אין פאליטיק
איך בין א יוגערמאן וועלכע לערן מיט בחורים אין
ישיבה קטנה ,און עס ווייטאגט מיר דאס הארץ צו זעהן
ווי אזוי יונגע בחור'לעך וועלכע וואלטן ווען געדארפט
זיין איינגעטינקען אין די תורה ,זענען פארנומען מיט
נארישע פאלטיק ,טראמפ ,ביידען ,דער און יענער.

845.265.1300
Imnescareer.com

איך האלט אז מען דארף מער מעורר זיין די בחורים
זיך צו אפלאזן פון די נארישקייטן און זיך אריינווארפן אין
די תורה ,אדער כאטש אין הימישע נייעס ,און נישט זיין
אזויפיל פארנומען מיט די גוים.
א .ה.
ב״ה

E X C E L L E N T

L CKSMITH

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

אין די לעצטערע חדשים הערט מען מער און מער
איבער א געוויסע סגולה ,אידן זעהן ישועות ,אנדערע
זעהן דערין פארשידענע גרויסע זאכן.
וויפיל איך האב מיר נאכגעפרעגט און נאכגעזוכט
האט דער סגולה נישט קיין שום מקור אין ספרי קדוש,
אדער אין סיי וועלכע ערליכע מקור .איך גיי נישט זאגן
אז די אלע אידן וועלכע דערציילן מופתים מיט ישעות
זענען ליגענער ,איך וועל בלויז זאגן אז עפעס וואס האט
נישט קיין שום מקור ,און מען ווערט געהאלפן איז עס
ווארשיינליך נישט מצד הקדושה.
אדרבה ,אויב איינער ווייסט יא א מקור זאל ער ביטע
אריינשיקן.
ל .מ.
מיר נעמען נישט קיין שטעלונג און אחריות אויף די אינהאלט פון די בריוון אדער אדווערטייזמענטס.

יעזורו פרשת שמות | 15

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

א סגולה וואס האט נישט קיין מקור איז
נישט פון צד הקדושה

Rendering by
Mendy Polatseck
ICA Graduate ‘22

Rendering by Kivi Weber
ICA Graduate ‘18

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

“Be the leader in your industry”
Schedule a 20-min FREE strategy call

845-604-0639
info@gybmarketinggroup.com

Separate men & women courses

Own your future.
Design it.

DO-IT-YOURSELF
PEST CONTROL

Rendering by Nuta Halpert
ICA Graduate ‘18

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

We`ll help you get rid of:
Ants, Roaches, Mice, Flies,
Ticks, Wildlife, And more.

T

TCH YOUR SL
CA
O

Registration closes January 15th

THE BUG CLINIC

Classes are

80%
full

674 N Main Street Spring Valley 845.356.2837

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

Specializing in: DMV transactions
and Moving violations

718.522.1200

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

SMALL
BUSINESS
OWNERS:

SHABBOS
WINTER GETAWAY
Hilton Stamford, CT

PACKAGES
STARTING AT ONLY

January 27 - 29 | פרשת בא
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$260 A WEEK
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ss

C

ous Suite

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

SOLUTIONS

יצחק מיכאל גראד

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

M

A fun-filled Shabbos
program for kids

os

rg
he W
ertzbe

er

Sp

aci

ous Lobbi

es

Amazing spectacular
science show מוצ"ש

באטע & הערליכע
קומזיץ מוצ"ש דורך
ארי קאהן

Separate
swimming hours

24 hour
tea room

Shabbos'zing
Choir

 טועמיה- Sunday
breakfast

RHDESIGNSNY.COM

Balloon Show
Puppet Show
Petting Zoo
Magician

ווארימע תפילות
מיט בארימטע
אברמי שפילמאן

בית המדרש
ומקוה

AND JUNK CARS

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

Entertaining
kids playroom

Group
Discounts!

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

SPECIAL HIGHER $ PAYOUT FOR NEWER MODEL CARS

347.480.8682
Shabbatgetaway@gmail.com

848.245.5077
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Early Bird
Special!
Until Jan 12

WE WILL
TAKE CARE
OF YOUR:

