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718.732.1000
Mail@yazory.com
Yazory.com

בס"ד

שבועות תשפ"ג 
 

 Vol. 252
May 21, 2023

לכו 
והתפרנסו 
זה מזה

וויליאמסבורג'ס 
וועכנטליכע 
פרנסה בלאט

וויליאמסבורג-קעטסקילס יעזורו 718.732.1000  |  קרית יואל יעזורו 845.774.3339  |  מאנסי-סקווירא יעזורו 845.426.3200

MAGNIFICENT
 Traditional to Modern
Kallah to Mechatanista

171 Lee Ave.    l    347.763.2616

Free Delivery Gift Wrapping Available

צו הערן פריערדיגע אינטערוויוס רופט קול מבשר 212-444-1100, פאר פאנדרעיזינג דרוקט 346 דאן 25. און פאר בתי מדרשים דרוקט 340 דאן 263.

רעזערווירט אייער פריוואטע 4 שעה קורס 
מיטן לאנגיעריגן עקספערט

מו״ה מרדכי משולם זושא שניטצלער הי״ו

projects@tziburpro.com שיקט אן אימעיל צו
אדער רופט 718-427-6650 / 845-237-5690

בס״ד

100 געקליבענע יסודות, געאייגנט פאר 
מוסדות, קהילות און גבאי צדקה

פאנדרעיזינג און
קאלעקשאן קורס

150 געקליבענע יסודות, געאייגענט פאר 
משמשים, מקוה אידן און גבאים

משמש
קרעש-קורס

718-213-9922 755 Bedford Ave

the future of
wireless

"New address"

845.782.3857 • 7823857@gmail.com

BUSINESS
DELIVERING

Better 
careers. 
Better 
employees.

732.800.7633
info@SwiftStaffingGroup.com

CALL,
TEXT,
WA:

718.766.7177
course@viewpointlearn.com

Viewpoint
Academy of Art and Technology

Where the good learn from the best
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7.25%

אונטער א 
גוטן קארטל 

ליגט קעש
עס איז יעצט 

פארהאן 
־אויסערג

עווענליכע 
געלעגענהייטן 

צו פארדינען 
גאר אסאך 

ביים עפענען 
דעם ריכטיגן 

קארטל.

קארד טשויס וועט אידענטיפיצירן דעם קארטל 
פון וואס איר וועט די מערסטע בענעפיטירן, און 

פארזיכערן אז איר ווערט בעז"ה באשטעטיגט.

מיר ערווארטן אייך צו סערווירן: 

THECARDCHOISE@GMAIL.COM
347.309.6812
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Thecardchoice@gmail.com
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האום קעיר.
פערזענליך באגלייט.

אידיש:

718-280-1101 
info@bluebirdhca.com

די פרישסטע און געשמאקסטע

מיט אן אונגארישן טעם
ראפאגאזש חלות

3 וואלאווא קט. )פארנט לינקס( |  845.782.9588
יואל לענעראוויטש

באשטעלן צו  טאג  ן  עד י ן  פ רו ר  אי ט  קענ רדערס,  ָא הל  שו ן  או צן  טַא פאר שמחה 

אפען איעדע פרייטאג פון 12 אזייגעד 
מיטאג ביז 1 שעה צום זמן שבת קודש

בס"ד

Expert. Reliable. Professional.

Bookkeeping Services That Cover All Your Financial Needs.

Aron Luzer Klein

718-400-0991

office@bookcaseny.com

www.bookcaseny.com

ookcase

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?

30 year ' no doc loans Rate - 7.5% Cell: 917.947.9781
Office: 201.649.8111
Sales@firstloanscap.com
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Delivered
all the way to the Catskills

Brooklyn: 

162 Wallabout Str eet 
Brooklyn NY 11206 
718.387.8660 
brooklyn@swappliances.com  

Upstate::
101 Carpenter Place 
Monroe NY 10950
845.777.8660 
upstate@swappliances.com 
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all the way to the Catskills

848.245.5077

WE PAY TOP $$$ FOR
AND JUNK CARS

ALL YOUR JUNK CARS.

SPECIAL HIGHER $ PAYOUT FOR NEWER MODEL CARS
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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

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

FOR RENT

• 39 Fort Worth
5-6 Bedrooms 3 Baths 

• 38 Fort Worth
3-4 Bedrooms 3 Baths 

• 15 Galveston 
3 beds 2 baths

Blooming Grove
• Nice Office Right next to 
Print center

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

• 34 Duelk
3 Bedrooms New 
Renovated $2,100

• 31 Duelk
5 Beds – 2 Baths

• 9 Duelk
3 Beds 2 Baths

• 9 San Antonio  
3-Bedroom New kitchen $2,100

Office Space

• A Few cozy offices 
available on 17M.

• Lake Shore Drive
2 Beds 2 Baths - Beautiful Brand-New Apartment

• 3 Galveston
4 Beds – 2 Baths

חיים גליק
718-930-1088
Licensed Salesperson

מרת ח. ש. ווייס

845-500-5457
Licensed Salesperson

מענדי אינדיג

845-637-1943
Licensed Salesperson

מענדי מיללער

845-325-2180
Licensed Salesperson

הערשי לעווי 
Licensed Broker

845-208-2135

845.208.2115 // info@MasterRealtyNY.com // 541 Route 17M Monroe NY 10950

Prospect Rd. – Blooming Grove (Town)
55.8 Acre Property – Across Peddler Hill Rd
Bordering Village of SBG -opportunity For Subdivision
With Potential for annexation to Village of SBG

57/61 Whitetail Run – Blooming Grove (Town)
20 Acre - 2 Parcels - 2 Structures – Tenant Occupied
Lot 1 (57) = 3000 sq ft. 7.10 Acre
Lot 2 (61) = 2100 sq ft. 13.7 Acre
Sold Together = Asking Price $1,880,000

INVESTMENT OPPORTUNITIES

SINGLE FAMILY

41 Oakland Avenue - Central Valley
4 Beds - 3 Baths - 2,500 Sq ft - 0.46 Acre

30 Pine Hill - Blooming Grove
4 Beds - 2 Baths - 1,776 Sq ft - 0.35 Acre

9 Mangin Rd - Blooming Grove
3 Beds - 2 Baths - 1,500 Sq ft - 0.36 Acre

33 Pine Hill - Blooming Grove
4 Beds - 3 Baths - 1,780 Sq ft - 0.34 Acre 

13 Hardscrabble Rd - Blooming Grove
Land 1.9 Acre

SOLD

46 Greycourt Rd Chester - Blooming grove
Approved Lot – Shovel Ready - 4.56 Acre

SOLD

16 Thompson Drive - Washingtonville
3 Beds - 3 baths - 2,254 Sq ft - 0.54 Acre

2212 Whispering Hills – Chester
2 Baths – 1 Baths – 1.084 Sq Ft

Off Market

98 Barnes Rd - Washingtonville NY
3 Beds - 2 Baths - 2,177 Sq ft - 0.49 Acre

1 Hawxhurst Road - Monroe
3 Beds - 2 baths -1,016 Sq ft - 0.68 Acre

Off Market

111 Summit Ave - Woodbury junction
5 Beds - 4 baths - 5,478 Sq ft - 1.2 Acre Total of 14 Rooms - $1.5M

3 Sunset Ridge Rd – Monroe
4 Beds – 4 Baths - 3,524 Sq Ft - 5.3 Acre

 5 Maclean Dr - New Windsor
4 Beds – 2 Baths – 2,120 Sq Ft – 1.3 Acre

55-Rt 17M – Monroe NY
3 Beds - 2 Baths - 1,600 Sq Ft – 0.43 Acre

384 New Vernon – Middletown
3 Beds – 2 Baths - 1,556 Sq Ft – 1.27 Acre   

7 Menayas Ct - Blooming Grove
4 Beds - 3 Baths - 3,391 Sq ft - 1.3 Acre

1 Bamond Court – Chester (BG)
3 Beds – 4 Baths – 3,209 Sq Ft 2.6 Acre

COMING
SOON

10 Hawthorne Dr - Blooming Grove
4 Beds – 4 Baths 1,932 Sq Ft 0.40 Acre

COMING
SOON

36 Starr Ave – Monticello
4 Beds – 2 Baths 1,296 Sq ft 0.35 Acre

15 Manayas Ct - Blooming Grove
5 Beds -  3 baths - 4,326 Sq ft - 3.5 Acre
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בעזהשי"ת

שמחה קארד שטייט גרייט פאר אייך מיט אן 

אויסוואל פון הונדערטער הערליך דעזיינטע 

 איינלאדענונג צעטלעך

ספעציעל פאר אייער שמחה! 

שנעעעל! און גרינג!
שמחהקארד.קאם

אייער הערליכע שמחה קארד 
גרייט אין מינוטן

פדיון הבן	 
בר מצוה	 
תנאים	 
שלום זכור	 

קידושא רבא	 
שבת אויפרוף	 
חתונה	 
אפשערן	 
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CUSTOM
B E N C H E R S

n

The Final Touch
to your simcha.

CustomBenchersNY@gmail.com • 845.492.9644 • website coming soon!

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!

Place your
Shavuos flower
order today!

Style #4
$115 

718.697.7813

Delivery in Williamsburg $15 

>Kallah orders 

>Corporate accounts  

>Organizations 

>

Arrangements 
>For Parents & Grandparents 
>

Your own table.

Bedford cor Wallabout

$75
Style #1 

$225
Style #8 

Style #9, 10, 11
12” $125
18” $200
24” $300

Style #2
Orchid plant 

Single orchid $75
Double orchid $85 

Style #5
$125

Style #3 
$105

WE PATCH IT  //  PAINT IT  //  CLEAN IT

CALL
TEXT: 347.378.2825WE CLOSE ANY

HOLE ANY SIZE.

 בס"ד

wallwallwall
damage?damage?damage?

Get a PatchMan. Get it done.
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הערליכע נייע 
בר מצוה דעזיינס

multiple
brand new 

styles

בס”ד

07

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:
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718.287.1515
Debt Settlements

Fighting collectors

Debt management plan

Lower interest rate

Free credit repair

Summonses

קרעדיט קארד
באלאנס!

אונזערע מומחים האנדלן מיט די
בענק צו דראסטיש אראפלאזן אייער

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

שול טישטעכער און  
מקוה האנטוכער

(833) 258-3837

Laundry Room

400 Sq Feet Attic

1,375 Sq Feet Basement

1 additional full Bathroom

Main Level  (1,400 Sq ft)

Species Wrap-Around Deck

2 additional Bedroom

Beautiful Size Kitchen

Spacious Dining\Living Room

Master Bathroom/Vanity

Luxury Amenities 

Master Suite

Open Concept on Main Level

High vaulted ceilings

Shull

Pool on
Premises

Center of
Monticello

Beautiful
Playground

Walking Distance
to Shopping

Open all
year round

First Floor 

Species Deck

Playroom/Study

Beautiful Size Kitchen

Spacious Dining\Living Room

Bathroom/Vanity

Second Floor 

Plus

750 Sq Feet Basement

Parking Space for 2

4 Bedrooms

2 Full Baths

Walk in Closet

SUMMER HOME
Your dream

Contact us today
to have your
viewing scheduled: Info@monticelloprojects.com

8 4 5 . 2 0 3 . 4 4 4 1

Located in a new smaller development in Monticello, this is the epitome of
exclusivity and luxury, with easy access to shopping centers and all the amenities
you could need. Don't wait - make your summer dreams a reality with this
amazing offer today!

Experience the ultimate in luxury
living with this stunning summer
home. 

Get ready to experience your home in this development as it's set to be completed this summer!

6Unites left!

5Unites left!

 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 
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845.535.4800
orders@theshabbosdepot.com

321 EAST BROADWAY   I   SUITE 12   I   MONTICELLO, NEW YORK

˘אועות
‡ויף „י

אער‚

We manage your Airbnb 
rental in Arizona.
Yoel Torem
929.800.1000

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

   שאצ'ער ישועות

 פאר מער פרטים, רופט שוין:
  

917-341-7670  

ן שליח צום  אייער פעזענליכ'
 הייליג'ן שאצ'ער ציון אין  לאנדאן

 

  כל ההכנסות קודש לצדקה

בס"ד

CONSULTINGCONSULTING

מרדכי משולם
זושא שניטצלער

18 Spencer St. Brooklyn NY, 11205
718.427.6650 • 845.237.5690
www.tziburpro.com
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 Economy@yazory.com :פאר סיי וועלכע קאמענטארן שיקט אן אימעיל צו

פרשת נשא א'

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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וויפיל צו נוצן פון א קרעדיט קארטל? )12(יעזורו 

Help@helpmebuildcredit.com

געברענגט דורך די עקספערטן פון:

115

קרעדיט טישל
טיפס און אינפארמאציע פונעם

ממשיך  ווייטער  מיר  וועלן  וואך  די 
אזוי  ווי  איבער  אויסשמועסן  צו  זיין 
און   utilization קרעדיט  ארבעט  עס 
צו  כדאי  איז  עס  פאקטארן  וועלכע 
נעמען אין באטראכט צו האבן א גוטע 

קרעדיט סקאור.

מיר  וועלן  סעריע  די  פון  שלוס  צום 
קרעדיט  איבער  ארומרעדן  אביסל 

.charge cards אויף utilization

 Fico scoring models מיט די נייע
וועלן charge cards – א שטייגער ווי  
Amex Platinum - אדער קארטלעך 

קרעדיט  קיין  נישט  האבן  וועלכע 
קרעדיט  דיין  אפעקטירן  נישט  לימיט, 
יא  וועט  עס  אבער   ,utilization
 utilization קרעדיט  דיין  אפעקטירן 
 Fico scoring עלטערע  די  מיט 
באניצט  נאך  ווערט  וועלכע   models

פאר מארגעדזשעס.

 Fico scoring עלטערע  די  מיט 
לימיט  קרעדיט  דער  וועט   models
charge cards זיין די העכסטע  אויף  
נאר  האט  מענטש  א  וואס  באלאנס 
געהאט אויף זיין קארטל אין די לעצטע 

24 מאנאטן.

גאר  דער  מיר  שליסן  דעם  מיט 
און  וויפיל,  איבער  סעריע  ברייטער 
קארטל,  קרעדיט  א  נוצן  צו  אזוי  ווי 
קערן  צוריק  צו  זיך  בע"ה  האפן  מיר 

קומעדיגע וואך מיט א פרישע סעריע.

אז  דערמאנען  נאכאמאל  ווילן  מיר 
סיי וועלכע פראגע, קאמאנטאר, הערה, 
ארטיקלען  די  אויף  האט  מען  וואס 
צו  אימעיל  א  שיקן  אלעמאל  מען  קען 
אונזער אדרעס, און מיר האפן עס בע"ה 
נאכפאלגענדע  די  אין  אדרעסירן  צו 

וואכן אין אונזער קאלום.
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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

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
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info@gisenblei.com
845.244.9090
Upstate:

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

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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Jewish businesses right at your fingertips!

347.316.8549 Jewish4111.888.666.1812 #103
shira@thebusinessmagnet.com www.jewish411.net

Advertise on The Business Magnet & we’ll 
transfer customers looking for your number 

through our Jewish411 hotline!

on every fridge
in town

available by phone
and whatsapp

free online 
search engine
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 הופיע
  חק לישראל המבואר

שמות א' - עם ביאור משולב באידיש

212.444.9955

לז"נ

 שימליץ טוב בעד הנדבן
 וכל משפחתו יהודה בן שרה מרים
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 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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 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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This Shavous 
Raise the Spirit

6302 Main St. Tannersville, NY 12485

געשמאקע 
בעלי 
תפלה

תיקון ליל 
שבועות 
פארברענג

5-star 
gourmet 
meals.

Tasty Milchig 
Kiddush.

Cheesy goodness for the 
discerning palate

 Daily
שיעורים

By 
 הרב אברהם 
יעקב לעווין

Flower work 
shop Erev  
Yom Tov

Daily afternoon 
program.

for the Kinderlech

RESERVE NOW

Hunter Mountain Kosher  |  info@hmkosher.com 
hmkosher.com | 845.218.1122

LUXURY 
SUITES

A
sk
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s 
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t our Newly renovated
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P
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O

N
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O
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E WEDNESD

A
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T

FITNESS 
CENTER

24-HOUR 
TEA ROOM

GUEST 
LOUNGE

INDOOR 
POOL SAUNA

SHUL ON 
PREMISES

INDOOR 
PLAYROOM

OUTDOOR 
PLAYGROUND
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ויהי נועם און חמשה חומשי תורה אין אייער נייע באנגעלא ,דירה. 
הערשל יאקאבאוויטש  845.537.7988  אדער 845.774.9177 

בשורה טובה! מיר וועלן ערלעדיגן פאר אייך 15 חדשים רענט און יוטיליטיס 
פאר בלויז $450. רופט: 347.292.9092

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.     

Knee scooter גמ"ח  845.637.7731  -  347.931.6701

  מנהג קדמן לאכול מצה בחג השבועות)חיד"א ספר לב דוד( - פארשידענע און געשמאקע פסח'דיגע מצות
special: 4 lbs Reg $99 - WW $110 - Spelt $120

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

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

classifieds@yazory.com | 718.732.1000 #2 קלאסיפיידס

36 Woodcock - This stunning 
private house spans over 
3,000 square feet boasting 
impeccable condition and 
sits on an expansive 1.5-acre 
lot. belongings and more.

SOLD

Stropkov - This is a 
5-room walk-in apartment, 
corner unit, the rooms are 
bright and airy plus it has 
the convenience of the 
location.

TO SELL 

Kerestier - A 6-room gem, 1st 
floor. In excellent condition. 
Boasts an upgraded kitchen 
, nice big porch, and plenty 
natural light coming in. 
You'll feel right at home!

TO SELL

Prag - 5-room 
Basement 
apartment, two full 
bathrooms, great 
location, perfect 
condition.

TO SELL

845.781.2410
Sales@HFArealty.com

Cell 845.238.0039
Mordechai@hfarealty.com

ext. 4מרדכי יואל אונגאר

ext. 3

Moshe@hfarealty.com
משה יוסף פריעדמאן

3-room apt on Lizensk 

3-room apt Prag 

3-room apt on Lemberg 
furnished 

4-room apt in Blooming Grove 

4-room apt karlsburg 4th floor

4-room apt on Koritz 

4-room apt in Wooodbury 
Junction 

4-room apt on Mountain

5-room apt on Quickway 

6-room basement on Keresteir 

8-room apt in Blooming Grove 

Retail space on Garfield  

10-room apt on Van Buran

1,2 ,3, room office on Lemberg 

1 room office on Getzel Berger

Large office with a conference 
room in Business center area

2000 sq ft garage space on 
elm st 

TO RENT

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

Open house Sunday 2-4
Woodbury Junction - Rare opportunity
27 Catskill High Rail located at the most prime location of the desire Woodbury Junction 
dev, 9 ft ceiling 5 bedrooms, almost 4k sf, + additional unit on first floor

Off Market
Luxury Dream House for sale in the Village of 
Monroe with in-ground pool, 3700 SF + Full, 
Unfinished Basement and 3 Car Garage Attached, 
owners will lease it back for 1 years.
Call\txt 347.357.9050

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

צו פארקויפן - א גרויסע הערליכע נייע ווינטערייזד summer home אין א היימישע געשמאקע קאנטרי 
אין ווייט לעיק, בערך 1900 ס.פ. מיט א ליכטיגע אפענע בעיסמענט, גרייט צו קלאוזן, 

sd.binyan@gmail.com רופט בנין גרופ, 718-599-7700, אימעיל

listings@yazory.com | 718.732.1000 #2 ריעל עסטעיט
Sponsored by:

For the best deals in all areas call

Sales@mkrealtyusa.com
845.782.0205
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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

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

  845 573 3000

  845 877 4338 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

845-237-9700 x 101

Info@AccountMagician.com

Good old-fashioned
customer service. 

Cutting-edge phone
technology.

845.275.3600
W W W . R E L I A B L E P B X . C O M

R E L I A B L E  P B X
C O M M U N I C A T I O N  S Y S T E M S

נישט נוצן בחורים פאר געלט 
קאמפיינס אן רשות פון די עלטערן

צו  אנגעהויבן  זיך  האט  צייט  יאר  לעצטע  די  אין 
אריינכאפן א פראבלעם אין די היימישע ישיבות, און 
די  אז  איז  דאס  ארגער,  און  ארגער  נאר  ווערט  עס 
מנהלי הישיבה ניצן די בחורים צו דורכפירן אנליין-

סטייל קאמפיינס אויפן טעלעפאן.

מען האט אלעמאל געוויסט אז מען שיקט בחורים 
אונז  אזוי האבן  היא דרכה של תורה,  כך  געלט,  נאך 
מחנך  מען  האט  אזוי  און  געלערנט,  רבי'ס  אונזערע 

געווען בחורים אלע יארן.

אין  אריינגעקומען  איז  יארן  לעצטערע  די  אין 
סטייל דער נייער מהלך פון קראוד-פאונדרעזינג, און 
ארגינעזאציעס  און  מוסדות  היימישע  גרויסע  אלע 
געלטער  ריזיגע  אויפטרייבן  צו  דערמיט  זיך  באניצן 
אויף א לייכטע פארנעם, געווענטליך איז עס דורך די 
אינטערנעט, אבער נישט אלעמאל, גענוג באניצן זיך 
אנדערע  דורך  און  טעלעפאן  אויפן  מהלך  דעם  מיט 

מעטאדן, געוואנדן אין דער מצב ארום.

גאר  זיך  האט  פאונדרעיזן  פון  מהלך  נייער  דער 
אסאך  איז  עס  ווייל  איינגעגעבן,  שנעל  און  שטארק 
א  מיט  מגבית  פארצייטישע  א  מאכן  ווי  גרינגער 
דינער וכדומה, און עס טרייבט אויף אסאך גרעסערע 

געלטער.

געוויסע  עס  האבן  יארן  לעצטערע  די  אין  אבער 
און  ווייטער,  שטאפל  א  גענומען  הישיבות  מנהלי 
סארט  אזא  אין  בחורים  די  איינגעשפאנט  האבן  זיי 
די  דורך  איז  עס  אז  פארשטענדליך  ווי  קאמפיין, 
אבער  אינטערנעט,  די  דורך  נישט  עס  איז  בחורים, 
מיט  אוועק  זיי  זעצט  מען  און  בחורים  נעמט  מען 
זיי  הייסט  מען  ביכלעך,  טעלעפאן  און  טעלעפאנען 
ארומקאלן זייערע אלע נאנטע, פעטערס, ברידערס, 

שוואגערס, און אפילו פרעמדע מענטשן.

ווען עס פאסירט ווען נאר ביי ישיבה גדולה בחורים 
החרשתי, דארט קען מען עס פארשטיין, און מען קען 

עס דערהערן.

אבער אין די לעצטערע תקופה האט עס פאסירט 
קטנה'ס  ישיבה  עטליכע  אין  וויליאמסבורג  אין  דא 
ביי גאר יונגע בחורים, מען האט גענומען קליינע 14 
טאג  א  געווען  מבטל  האט  מען  בחור'לעך,  יעריגער 
דער  פאר  געלט  שאפן  ארומרופן  קענען  צו  תורה 

ישיבה, אדער פאר דער קאסע פון דער ישיבה...

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

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

שבועות

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

E X C E L L E N T

L   CKSMITH

Installation / Sales / Repairs Licensed Locksmith

Hersh Rutner
c. 718.772.4775

All types of 
Locks • Buzzers 
Door Closers 

Intercoms
and More

ב״ה

locksmith.indd   1 7/2/18   12:22 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

We accept all CC

845.265.1300 
 Imnescareer.com

855.6.PINTEL
service@pintelcommunication.com

One point of access to
all your Telecom needs.

תורה  דעת  דער  איז  עס  ווער  נייגעריג  בין  איך 
געפרעגט רשות  זיי האבן  צי  און  ישיבות,  די  פון אט 
ביי  זעצן  זיי  בעפאר  בחורים  די  פון  עלטערן  די  פון 

טעלעפאנס, צו ארומקאלן די גאנצע שטאט.

די  נעמען  ליבערשט  מען  זאל  מיינונג  מיין  אין 
ביי  טאג  גאנצן  א  ממילא  זייצן  וועלכע   – עלטערן 
מיט  געלט  שאפן  צו  בעטן  זיי  און   – קאמפיוטערס 
יונגע  ניצן  איידער  ווי  קאמפיין,  אנליין  געהעריגע  א 

בחור'לעך פאר אזא סארט פאונדרעזינג.

א באזארגטע טאטע

געשעפטן זאלן ארויסלייגן די פרייזן 
אינטער זייערע אייטעמס

אין  אבער  מיט,  האלט  יעדער  צו  נישט  ווייס  איך 
קאמפיין  העפטיגע  א  אן  גייט  טעג  לעצטערע  די 
געשעפט  אז  וויליאמסבורג  שטאט  אונזער  איבער 
יעדע  אינטער  פרייז  א  לייגן  זאלן  אייגענטומער 

אייטעם.

דורך  געקומען  צושטאנד  איז  קאמפיין  דער 
דער  פון  שפיץ  אין  אקטיוויסטן,  הימישע  עטליכע 
יואל  ר'  קאמאנטירער  און  אקטיוויסט  היימישער 
דא  איז  ארויס  זיך  שטעלט  עס  ווי  וואס  נאך  פעלזן, 
וואס איין פירמע  די געשעפטן  אסאך אייטעם'ס אין 
קען בעטן עטליכע דאלער ביליגער אדער טייערער 
ווי זייער קאנקורענט, און דער וואס קויפט איין האט 
נישט קיין בלאסע אהנונג וואס ער קויפט, און וויפיל 
ביים  פרייזן  די  מיט  נאר  זיך  טרעפט  ער  קאסט,  עס 

באצאלן דער ארדער.

אחריות'דיג  און  נארמאל  ווי  מער  נישט  איז  עס 
די  ארויסלייגן  זאלן  אייגנטומער  געשעפט  די  אז 
וועט  אזוי  פראדוקט,  יעדע  אינטער  פרייזן  קלארע 
א מענטש וויסן וואס ער נעמט, און ער וועט קענען 
רואיג אויסוועלן וועלכע פראדוקט ער וויל נעמען פון 

וועלכע פירמע.

גענוג  וואס  דורך  איז  דערגרייכן  צו  דאס  עצה  די 
מענטשן וועלן רעדן צו זייער געשעפט אייגנטומער 
א  וועט האפענטליך ברענגען  און דאס  איבער דעם, 

טויש.

צו  גייט  קאמפיין,  דער  פון  חלק  א  זייט  אדרבה, 
אייער געשעפט אייגנטומער, און בעט אים צו אנהייבן 

לייגן א פרייז אינטער יעדע פראדוקט.

מ. א.ל.

 בס"ד

pestco
THE UNWANTED GUEST SOLUTION

Mice Proofing & Exterminating

CALL: 718.851.3662
SAFE
& EFFECTIVE
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  גליון מליצי יושרגליון מליצי יושר
    !!עשינו מה שגזרת עלינו אף אתה עשה מה שהבטחתנועשינו מה שגזרת עלינו אף אתה עשה מה שהבטחתנו

  פאר גליון מליצי יושר$ 118800פאר א נדבה פון 
 -אבני נזר , ווארשא -פלאצקע גאון  וועט מען מודיע זיין ביי די ציונים פון די

, ויען -יוסף ענגיל ' ר ,הר הזיתים -לב העברי , פאקש -ילקוט סופר  ,סוכאטשוב
 הר המנוחות -בן לאשרי און חזון יחזקאל 

און יעצט איז די צייט פאר זיי מקיים צו , אז איר האט מקיים געווען די צוואה
 !זיין זייערע הבטחה

  "!"!מקח בלייבט מקחמקח בלייבט מקח""עדענקט עדענקט גג
223377--001155--55005555    gilyonmy@gmail.com  

Schedule a 20-min FREE strategy call 

845-604-0639     
info@gybmarketinggroup.com

“Be the leader in your industry” 

THE BUG CLINIC
674 N Main Street Spring Valley 845.356.2837

DO-IT-YOURSELF
PEST CONTROL

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

Easy filing, 
Easy returns.

2 File EZ,  the company that’s 
refunding taxes for over a decade. 
Easy filing, Maximum returns.

Get the maximum out 
of your tax refund.

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

 אייער פריינט:
 אברהם ברוך
ראטטענבערג

File easy 
with 2 File EZ.

I T ’ S  T A X  S E A S O N

פרישע קאנטרי פלאר? 929·275·2330
info@prestigeflooringusa.com

HARDWOOD · VINYL · SCRAPING

רעדן,שרייבן און ליינען עינגליש! 

845.836.2355


