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בס"ד

RambamCare
L E G E N D A R Y  C A R E  C L O S E  T O  H O M E

845.783.1234
info@rambamcare.com

Forest Corner Strelisk
Monroe, NewYork 10950

בס"ד

SCHEDULE YOUR APPOINTMENT TODAY
M O S T  I N S U R A N C E  A C C E P T E D
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+ Hammer toes and bunions

+ Dislocations

+ Neuromas

+ Arthritic joints and tendinitis

+ Plantar fasciitis and heel pain, 

and soft tissue irregularities

+ Sports Injuries

+ Heel Pain

+ Foot & Ankle Care

+Traumatic Injuries

+ Skin & Nail Care

+ Flatfeet Reconstruction

+ Diabetic Care

CONDITIONS 
WE TREAT

דָאקטאר דזשעפרי שטַארק 
איז ַא אויסגערופענער "בָאורד-
סערטיפייד פַאדייעטריסט" און 

הָאט  שוין ַארויסגעהָאלפן טויזנטער 
 ּפַאציענטן מיט סיי וועלכע פיס 

ּפרָאבלעמען. 

"בָּאורד-סערטיפייד 
"פוס דָאקטָאר 

Internal Medicine Podiatry Lyme Disease Occupational Therapy

845.774.3339
Ads@yazory.com
Yazory.com

בס"ד

במדבר תשפ"ג 
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718.766.7177
course@viewpointlearn.com

Viewpoint
Academy of Art and Technology

Where the good learn from the best

MANY YEARS OF EXPERIENCE  
)yanke1( 914.490.8041 יאנקי שווארטץ

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

AND FURNITURE ADJUSTMENTS

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

 

 
 
AA  PPOOWWEERR  TTHHAATT  GGIIVVEESS  YYOOUU  FFRREEEEDDOOMM  

YYiittzzcchhookk  DD  SScchhwwaarrttzz  
New York Life Insurance Company 
Licensed Life, Health, and Disability 
Insurance agent 

845.200.4309 

Also servicing  
all NYL policies 

 

845.782.3857 • 7823857@gmail.com

BUSINESS
DELIVERING

Better 
careers. 
Better 
employees.

732.800.7633
info@SwiftStaffingGroup.com

CALL,
TEXT,
WA:

Gift  
the 
milk 
way
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Have them delve into a world of dairy creamy  
delights with this heavenly tasting combo gift box. 

Items available by the dozen \ Corporate accounts welcome \ Purim orders accepted till Feb. 26

Gre
at

 fo
r all occasions ALL

 Y
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R RO
U

N
D

בס''ד

To order call: 845.781.3850 • sales@milkwaydairy.com

G I F T I N G  C O L L E C T I O N :  

Small Combo Gift Box  | Medium Combo Gift Box  | Supreme Chocolate Platter

Kosher  
Dairy

Delivery to Monroe, Monsey, Williamsburg.\ Can't guarntee orders after May 17
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845.272.6500
2 Rimenev Ct.
Monroe NY.

845.352.6281
40 Main St.
Monsey NY.

Monroe Monsey

Dr. David Wasserlauf, is now on-premises twice a week in both
of our locations and accepts Fidelis insurance. 

Now located in 2 beautiful locations. Visit our Monsey or Monroe
showroom to see our wide selection of fashionable eyewear.

It's tough to commit to a single style, color, or frame when the opportunities are endless.
Why pick one when you can pick 5? So yes. You might see BrightView wearers often with a new

look. But hey, who can blame them?

OO

 | 
 8
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Free pickup & delivery!

REPAIR DEPT.

פארבן
פרעסן

טוישן קאפל 
און נאך

59 FOREST RD.Back Entrance

1855.5KESSER1855.553.7737

SUN. - THUR. 3:00-6:30 FRIDAY. 10-12

APP.AVAILABLE.

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

Gear up for greater 
business potential.

Business specific  
QuickBooks setup

Day-to-day book- 
keeping management

Small scale  
finance management

Reconciling & Reporting

845.232.0239   |  rf@bookibooks.com
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TEEN NIGHT-OUT
&Daycamp

SUNDAY FUNDAY: starting in May 
 Group 1: grades 2-4 Group 2: grades 5-7

TEENS NIGHT OUT: transportation provided 
 Group 1: grades 8-11 Group 2: grades 4-7

call 845-999-3721   email:yechoilesabf@gmail

M
AJOR TRIPS INCL: LAKE GEORGE, GREAT ESCAPE-SIX FLAGS, WATER PARK, ROPES COURSE

NIGHT SWIM & BBQ, KANGOO JUMPING

OPTIONAL COURSES: 
Lifeguarding, Violin, Grand Piano, 
Photography, Hair&Wig Styling, Art 
& many more courses to choose from

Accepting 
OPWDD 

self direction

בס"ד

Transportation provided from Monroe 



5 
  |

ר 
דב

מ
 ב

ת
ש

פר
רו 

זו
יע

 845 281 3219    Sales@DescribeDesigning.com    DescribeDesigning.com

For All Your Advertising Needs

Ring the bellto your clientelelet them know what you sell

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 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

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

48 Greycourt Rd Chester - Blooming grove
Approved Lot – Shovel Ready - 4.63 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

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

SINGLE FAMILY

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

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

ACCEPTED
OFFER

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

Off Market

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

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

ACCEPTED
OFFER

ACCEPTED
OFFER 55-Rt 17M – Monroe NY

3 Beds - 2 Baths - 1,600 Sq Ft – 0.43 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
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ס'איז צייט 
פאר א

זענען מצּפים לישועהקינדערלָאזע ּפָארפעלקער 

May 21-22זונטאג - מאנטאג נשא

בס"ד

Did you know how much WE can 
Grow your Business?

ד"בס

• Want to be Organized
• Track your Tasks / Clients
• Match / Find Data
• Build Complicated Excel Sheets
• Any Job related to Excel

Did you know that you can “Reply” automatically or “Send” Bulk email
through Excel?

Do you know how many tools Excel has, to help your business?

No need to hire a software developer for every Job, 
Especially when there is no need for networking between
many computers!

Contact us to hear how we can help you Grow
Call / Text: (929) 388-2232
Email: mtlbooks8@gmail.com
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ס'איז צייט 
פאר א

זענען מצּפים לישועהקינדערלָאזע ּפָארפעלקער 

May 21-22זונטאג - מאנטאג נשא

בס"ד

06

אז  ארויס,  זיך  שטעלט  הכל  סך 
ארבייטער  און  אייגענטומער  די 
ארבייטן  שאפס  "קאלישאן"  פון 
און  דזשאב  זייער  טאן  צו  שווער 
געווינען די טראסט און ביזנעס פון 
קאסטומערס. נישט קיין וואונדער, 
ווי א דריטל פון  אלזא, אז אזויפיל 
דורך  קומט  ביזנעס  גאנצע  זייער 
צופרידענעם  א  פון  ווארט  גוט  א 

קאסטומער צו א צווייטן.

"ווארט  איז  באקאנט  ווי  יא, 
גוטע  צו  שליסל  א  מויל"  פון 
אינדוסטריעס,  אלע  אין  ביזנעס 
מארקעטינג  בעסטע  די  איז  עס 

נאר  קען  ביזנעס  א  וואס  געצייג 
זענען  קאסטומערס  אז  האבן, 
פארגעניגן  מיט  טוען  און  צופרידן 
פאר  ביזנעס  די  רעקאמענדירן 

זייערע נאנטע און באקאנטע.

אבער ביים פארריכטן א קאר איז 
דאס שייך נאך מער ווי געווענליך. 
אינדוסטריע  קאלישאן  די  אין 
 34 ווי  אזויפיל  דאס  ברענגט 
ביזנעס,  יערליכע  פון  פראצענט 
ראטעס.  העכסטע  די  פון  איינס 
צוטרוי.  אויפבויען  מיינט  דאס 
אגב, דאס איז אויך גוט צו וויסן ביי 
די  מאכן  ביזנעסער:  אנדערע  אלע 

זיי  אז  צופרידן  אזוי  קאסטומערס 
א  איבערצוזאגן  שטאלץ  זיין  זאלן 

גוטע גריס פאר אנדערע.

פארוואס  פרעגן,  צו  יעצט  קומט 
פארבינדונג  די  שטארק  אזוי  איז 
די  צו  פירמעס  "קאלישאן"  פון 
און  באזע,  קאסטומער  לאקאלע 
מענטשן  זיך  רעכענען  פארוואס 
צופרידענע  אויף  אזויפיל 
קומט  עס  ווען  קאסטומערס 
קאר?  זייער  פארריכטן  צו 
א  געבן  עקספערטן  אינדוסטריע 

דאפלטע ענטפער אויף דעם.

פארזעצונג קומט בס"ד

845.500.1400די קאר ביים 'קאליזשאן' שאפ

sponsored by:
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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

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!
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» Commercial RE and Rental 
Property loans.

» Purchase.  » Refinance. 
» Cash Out.

Contact us:

845.751.9199 845.662.6492

DynamicBusinessFunding.com
Sales@DynamicBusinessFunding.com

לוי יצחק געשטעטנער

845-288-2661

New York State home energy 
upgrades at no cost.

 
Featuring 8 bedrooms, 16 adult beds with 20 kids mattresses 
(to sleep with parents or in lower level), 6 bathrooms, kosher 
kitchen, beautiful lounge areas, walking distance to shul or 
option to have private minyan in lower level, mikva and catering 
options. Visit www.hotelfifteen.com to view more pictures.

A Serene Villa 
in peaceful 
surroundings, 
located in 
Bloomingrove, NY.

To book this villa please call 845.837.5662

STILL 
AVAILABLE 

FOR 
SHVUOS

 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 

- ALWAYS FREE DELIVERY -

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

NYS Lic# 16000053738

845.403.0045  -  Capitalinsp.com
אייער פריינד ברוך ווינער

Full Home Inspection Service

845.232.0851
Info@sponjaclean.com

Post Construction Cleaning
Store - Office Cleaning
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הערליכע נייע 
בר מצוה דעזיינס

multiple
brand new 

styles

בס”ד

וויפיל צו נוצן פון א קרעדיט קארטל? )11(

Help@helpmebuildcredit.com

געברענגט דורך די עקספערטן פון:

114

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.

עס איז זייער וויכטיג צו באצאלן דער 
בעפאר  נאך  באלאנס  קארטל  קרעדיט 
דער  זיך  ענדיגט  עס  ווען  דאטום  דער 
מען  וואס  "סטעיטמענט"  מאנטליכער 
באקומט פון דער באנק אדער קרעדיט 

קארטל פירמע.

באריכטן  פירמעס  קארטל  קרעדיט 
באלאנסן  קארטל  קרעדיט  די  נישט 
נאר  טעגליך,  ביורא'ס  קרעדיט  די  צו 
ווען  טאג  דער  און  מאנאט,  א  איינמאל 
דער  געווענטליך  איז  עס  באריכטן  זיי 
טאג ווען זיי פארמאכן די סטעיטמענט 
עס  שיקן  זיי  און  מאנאט,  פאריגן  פארן 
און  אייגנטומער,  קארטל  פארן  ארויס 

זיי הייבן אן א נייע סטעיטמענט.

איינקויפן  אמאל  וויל  איינער  אויב 
קרעדיט  א  אויף  סכום  גרויסע  א  מיט 
נאכקומען  וויל  ער  אדער  קארטל, 
צו  סכום  ספענדיג  הויכע  געוויסע  א 

אין  אבער  באונס,  א  ענהאלטן  קענען 
האבן  נישט  ער  וויל  צייט  זעלבע  די 
 credit הויכע  מיט  פראבלעמען  קיין 
עצה...  פשוטע  א  דא  איז   utilization
נאך  באלאנס  זיין  באצאלן  זאל  ער 
פירמע  קארטל  קרעדיט  די  בעפאר 

באריכטעט עס צו די קרעדיט ביורא.

בע"ה  מיר  וועלן  וואך  קומעדיגע 
אויסשמועסן  צו  זיין  ממשיך  ווייטער 
קרעדיט  ארבעט  עס  אזוי  ווי  איבער 
utilization און וועלכע פאקטארן עס 
צו  באטראכט  אין  נעמען  צו  כדאי  איז 

האבן א גוטע קרעדיט סקאור.
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פרנסה
A Yazory Job Platform

A  B R E A K -
T H R O U G H !

Applicants will reach out direcly 
through our advanced phone and 

email forwarding system!

Jobs@parnusah.com | 845.493.1616 #0

FOR ALL BUSINESS LOANS 929-977-9075Eli@ovesture.com

SShhaatttteerreedd..

But you shouldn’t be.

ALL INSURANCES ACCEPTED
we come to you!

845.774.6526
sales@HVautoglass.com

Dr
ive

n 
by

 c
us

to
m

er
 c

ar
e.®

CALL/TEXT: 

845 751 9299
AUTOQUOTE - TEXT "QUOTE" TO:  

844.450.1070
quote@blueshineinsurance.com   BLUESHINEINSURANCE.COM

דוד
מנשה 
קרויס

NO POLICY LEFT BEHIND. 

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
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7.25%

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

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

HARDWOOD · VINYL · SCRAPING
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P A R T - T I M E  P O S I T I O N S

EXERCISE 
INSTRUCTOR

Looking for a heimisha exercise instructor for 
Chasidish men, a few hours a week.
Please call: 845.493.1616 #105105

JOB ID

MOTHER'S 
HELPER

Comfort Health is looking for a girl in the Atza Temorim 
area to help a family daily with nighttime routine. 
Please call: 845.493.1616 #110110

JOB ID

SALES 
GIRL

Children's clothing store in the business center is looking to 
hire a GIRL. Hours: Sun-Thur 11-7 Fri 11-2.
Please call: 845.493.1616 #111111

JOB ID

DAY CAMP 
COUNSELORS

Seeking 2 Daycamp Counselors for a toddler group in a 
bungalow colony, 8 children. Good Pay, Transportation Provided. 
Please call: 845.493.1616 #112112

JOB ID

Jobs@parnusah.com | 845.493.1616 #0List your open 
positions here:

ארבעט 
פרנסהפארמיטלונג

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

BOOKKEEPER/
OFFICE ADMIN

Looking to hire Bookkeeper and Office Admin. Managing skills 
and at least 7 years of bookkeeping experience required. 
Please email: 108@parnusah.com108

JOB ID

BOOKKEEPING 
POSITION

F\T position immediately available in KJ in a female only office. 
Great pay and benefits for the right candidate. Graduates welcome.
Please call: 845.493.1616 #107107

JOB ID

SALES 
POSTION

Be Your Own Boss! "Be in business for yourself not by yourself" best 
training + support provided, great benefits and retirement package. 
Please email: 101@parnusah.com or call: 845.493.1616 #101101

JOB ID

SECRETARY
Looking for a full-time girl to fill a secretarial 
position & do office work. 
Please email: 109@parnusah.com109

JOB ID

JobSpar k sJobSpa r k s

שינויים ָאן שּפרינגען 
אומצופרידנקייט מיט'ן דזשאב מוז נישט מיינען איבערלאזן דיין 

ארבעטס-ּפלאץ. זאלסט זיכער כאטש ּפרובירן צו מאכן א שינוי מיט א 
דזשאב וואס איז נישט געמאכט פאר דיר. דער טויש מוז אבער נישט 

זיין צו א צווייטער קאמּפאני. 

אנשטאט ארויסשּפרינגען איז בעסער זיך אראּפצוזעצן און האבן מיט'ן 
באלעבאס אן אפנהארציגן געשּפרעך. שמועס אויס דיינע מעגליכקייטן 
און פעאיגקייטן. האפנטליך וועט ער טרעפן פאר דיר אן אנדערן תפקיד 

אין דער קאמּפאני, וואס וועט דיר העלפן שטייגן און שיינען. 

ווען ס'איז נישט גוט, דארף מען ּפרובירן בעסער מאכן. בעסער מיינט 
אבער נישט אייביג איבערלאזן.

845-208-4449 | eliekstein.co

Eli Ekstein & Co.
Business leader | Consultant

Weekly job sparks 
brought to you by:

דער דורכשניטליכע מענטש וועט פַארברענגען 
90,000 שעה אין ַארבעט דורכאויס זיין לעבן.

JobFactsJobFacts
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 Economy@yazory.com :פאר סיי וועלכע קאמענטארן שיקט אן אימעיל צו

פרשת במדבר

עקאנאמיע. אינפלאציע. מארקעט באריכטן

הייסע געשפרעכן גייען אן צווישן ווייסע 
הויז און קאנגרעס, איבער העכערן 

'חובות דאך' ווען מען קומט נענטער און 
נענטער צום דעדליין

און  פארביי,  גייט  עס  טאג  א  וואס 
ביז  דעדליין  דער  נענטער  קומט  עס 
ווען אמעריקע וועט אנקומען צו איר 
אין  געמיטער  די  ווערן  דאך,  חובות 
וואשינגטאן מער און מער אנגעצויגן, 
הויז  ווייסע  דאס  ווען  צייט  א  אין 
טיש,  אויפן  אפציעס  אלע  באטראכט 
פאלט  אמעריקע  אז  פארזיכערן  צו 
נישט אריין אין א קריזיס, און ברעכט 

נישט אונטער פון אירע חובות.

פארגעקומען  איז  וואך  פארלאפענע 
ביידען  פרעזידענט  צווישן  זיצונג  א 
פון  פירער  קאנגרעסיאנאלע  און 
ביידע פארטייען. ביי דער זיצונג האט 
צו  פונדאמענטן  די  געשטעלט  מען 
לויט  און  פארהאנדלונגען,  אנהייבן 
העפטיגע  אן  גייען  הערט  מען  ווי 
יעצטיגע  די  אין  פארהאנדלונגען 
ביידע  ווען  זייטן,  ביידע  צווישן  טעג 
מאקסימום  די  באקומען  צו  פראבירן 
פון די געשפרעכן, אבער אין די זעלבע 
צייט ווי עס שיינט פארשטייען ביידע 
די וויכטיגקייט פון העכערן די חובות 
דאך, און קענען באצאלן אמעריקע'ס 

חובות.

די  אין  האט  ביידען  פרעזידענט 
אנהערן  צו  געגעבן  טעג  לעצטערע 
זיין  ניצן  מעגליך  וועט  ער  אז 
קענען  צו  מאכט  עקזעקוטיווע 
ווייטער בארגן, טראץ וואס קאנגרעס 
חובות  די  געהעכערט  נישט  האט 

אונטער  איז  וואס  מאכט  א  דאך, 
און  פארמאגט,  ער  צי  צייכן  פראגע 
געריכטליכע  צו  פירן  מעגליך  וועט 

אנקלאגעס דורך רעפאבליקאנער.

ערנסטע  דא  איז  ערווענט  ווי  אבער 
וועלן  זייטן  צוויי  די  אז  האפענונג 
קומענדיגע  די  אין  אפמאך  אן  גרייכן 
אויספעלן  נישט  וועט  עס  און  טעג, 
קאנטערווערסיאלע  מער  שום  קיין 

אויסערגעווענליכע שריט.

כינע'ס עקאנאמיע צייגט געמישטע 
צייכענעס, און ברענגט וואונדער וואס 

מיינט דאס פאר אמעריקע
א  האט  טעג  לעצטערע  די  אין 
געצייגט  באריכט  זעלבסטשטענדיגע 
געוויסע  האט  עקאנאמיע  כינע'ס  אז 
שוואכקייטן, בעיקר אויף דער פראנט 
כינע,  פון  ארויס  אימפארטן  פון 
אין  ווי  שוואכער  היבש  איז  וועלכע 
איז  עס  און  מאנאטן,  פריערדיגע  די 

ממשיך צו גיין בארג אראפ.

נאר  פארבלייבט  וואס  פראגע  די 
הענגען אין די לופט איז, צי עס וועט 
וועג,  דעם  אויף  גיין  צו  זיין  ממשיך 
און אויב יא וואס עס באדייט פאר די 
וועלט און פאר כינע. אזוי אויך איז די 
פראגע וואס ווערט אנאליזירט אינעם 
אימפארטן  שוואכע  די  צי  באריכט, 
איז מעגליך אן אנדייטונג אז סוחרים 
פראדוצירן ווייניגער, וואס דאן איז עס 
נאר  אנדייטונג  שוואכע  א  דוקא  לאו 
פאר  צייכן  א  מעגליך  נאר  כינע,  פאר 

עקאנאמישע שוועריקייטן גלאבאל.
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Medicaid trips: 855.360.3543 - request Ride & Save

Comfort and dependability on wheels™

845.783.2220

די געניאלע 
סיסטעם קאר-ליין 
וואס ערמעגליכט 

אז 'יעדער איד מיט 
א קאר קען מאכן 
א טריפ', שטעלט 
צו די העכסטע 
עוועילעביליטי 

ראטע פאר טריפס – 
24 שעה א טאג. 

845.444.1234

ת " י ש ה ז ע ב

! ס י ו ו ר ע ס ר  א ק א  ן  כ ו ז ט  י מ ט  ש י נ ר  ע מ ך  י ז ט  ע ש ט ו מ

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

WE  COME  TO YOU

car key specialist

הרב משה מרדכי שטיין       929.445.9090

845.218.1545 
David@Everestcapitalsolutions.com

‡ומנו˙
center for career and business development

845.265.1300 // Imnescareer.com
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HelloDesk
myhellodesk.com        866.246.2424        sales@myhellodesk.com

Serving all 
sectors' 

enterprises and 
freelancers

to 
secretarial 
help

Say 
  hello

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

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

Serving all 
sectors' 

enterprises and 
freelancers

to 
secretarial 
help

Say 
  hello

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

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

96           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' חיים. צום ערשט, וואו קומט 
איר אן צו די אפשענס מארקעט?

אלס איינער וואס איז אין די פינאנציעלע וועלט פאר 
יאר, מיטן   15 25 יאר און ספעציעל די לעצטע  איבער 
וויאזוי  און  קאנסולטענט,  ביזנעס  אלס  מענטשן  גיידן 
מיטצוהאלטן  אויסגעקומען  מיר  איז  אינוועסטן,  צו 
האב  איך  און  קאסטומערס,  מיינע  פון  ביזנעסער  די 
שווער  זייער  ארבעטן  מענטשן  רוב  אז  אנערקענט, 
אינוועסטן  צו  קומט  עס  ווען  אבער  געלט,  זייער  אויף 
בלינדקייט  א  מיט  שטארק  זייער  זיך  זיי  פארלאזן 
א  מיט  מען  קען  צומאל  און  מענטשן,  אנדערע  אויף 

קלייניגקייט דערלייגן די גאנצע זאך.
איך האב געזען מענטשן פארלוירן, וואס ווייסן נישט 
טרעפט  מען  וויאזוי  און  ארויס,  זיך  זעט  מען  וויאזוי 
זיי  קאנסולטענט  אלס  איך  האב  מהלך,  ריכטיגע  די 
צו  וויאזוי  און  ריסק,  די  אראפצוברענגען  וויאזוי  איידיעס  מיט  געהאלפן 
אפשענס  מיט  האנדלען  העלפן  זיי  דורכן  ריטורענס,  זייערע  אימפראווען 

אויף א גוטע וועג.
דורכן  דערין  אריינצולייגן  מער  זיך  אויסגעקומען  איז  דשמיא  בסייעתא 
מהלך  קלארע  פונקטליכע  א  מענטש  דעם  לערנט  וואס  קורס,  א  עפענען 

וויאזוי מען קען מאכן שיין ריוח פון די אפשענס מארקעט.

פאר די פרישע אין די פינאנציעלע וועלט, אויב מען קען 
מסביר זיין די מהלך פון אפשענס אין קורצע ווערטער?

מען  אז  איז,  מערסט-באקאנטע  די  חלקים,  פארשידענע  האט  אפשענס 
אויב  אז  אפשענס,  פארקויפט  וואס  סעלער  א  מיט  קאנטראקט  א  מאכט 
לדוגמא א געוויסע סטאק האלט יעצט ביי 100 דאלער, און ביז א געוויסע 
סעלער  דער  דיר  גייט  מער,  אדער   105 צו  ארויפגיין  עס  גייט  דאטום 

פארקויפן די אפגעשמועסטע סטאק פאר 105 דאלער.
אנפאנג  איין  מען  צאלט  פארקויפן,  וועלן  דיר  עס  זאל  סעלער  דער  כדי 
אז  איז,  דערפון  געלט  מאכט  מען  וויאזוי  וועג  די  און  סכום,  געוויסע  א 
דער  דיר  מוז  דאלער   105 די  ווי  העכער  זיין  למעשה  גייט  סטאק  די  אויב 
סעלער עס נאכאלץ פארקויפן פאר די אפגעשמועסטע פרייז. קומט אויס 
105 ווי  105 פאר בלויז  אז דו באקומסט א סטאק וואס איז ווערד מער ווי 

אפגעשמועסט.
פארקויפן  קען  מען  מטבע,  די  פון  זייטן  ביידע  אויף  זיין  קען  מען  יעצט, 
אפשענס פאר אנדערע, וואס דעמאלס האט מען די ריסק אז די סטאק קען 
ארויפגיין העכער די אפגעשמועסטע סכום, אדער קען מען זיין דער קויפער, 
וואס דאן איז די ריסק אז עס גייט נישט ארויפגיין אזויפיל, און מען דערלייגט 

די געלט וואס מען האט איינגעשטעקט מתחילה.

איז דאס נישט פשוט'ע געמבלינג?

אראפ  זיך  מיר  זעצן  וואך  די 
חיים  ר'  בארימטן  דעם  מיט 
מער  הערן  צו  עקשטיין, 
ער  וואס  קורסעס  די  איבער 
וועג  די  אויסצולערנען  געבט 
אפשענס  די  אין  הצלחה  צו 

מארקעט.

דער מציאות איז, אז איבער 90 פראצענט מענטשן 
וואס האנדלען מיט קויפן אפשענס, דערלייגן טאקע 
געלט, ווייל אפשענס איז א זאך וואס אויב דו ביסט 
פונקטליכע  די  אויף  גערעכט  פראצענט   100 נישט 
צייט, דערלייגט מען די גאנצע געלט וואס מען האט 

איינגעלייגט אנפאנג.
אבער די קשיא איז ווער מאכט יא? עס גייט דאך 
צו איינעם... דער ענטפער איז, דער אפשען סעלער 

באקומט עס.
די פראבלעם ווערט אבער, אז דער אפשען סעלער 
באקומט עס טאקע 90 פראצענט מאל, אבער וויאזוי 
דער  ארויף?  גייט  עס  אויב  ריסק  די  ער  רעדוצירט 
ענטפער איז, אז עס איז דא געוויסע מעכאניזם אין 
די אפשען מארקעט וויאזוי ער קען זיך יא פארזיכערן 

כדי ער זאל האבן הצלחה.
אריין  גייט  איינער  ווען  קשיא,  דיין  צו  צוריק  איז 
אנע האבן די ריכטיגע הדרכה, איז עס 100 פראצענט 

געמבלינג!
אבער אויב טוט ער עס מיט די גוטע הדרכה, איז 
אינעם  אריינלייגן  סתם  ווי  בעסער  נאך  צומאל  עס 
קורסעס  די  מיר  מאכן  פארדעם  און  מארקעט, 

אויסצולערנען די ריכטיגע מהלך.

וויאזוי גייט צו די מהלך פון די קורס?
צוויי חלקים. חלק  אין  איינגעטיילט  איז  די קורס 
א' - די יסודות וויאזוי צו מצליח זיין. מען הייבט אן 
און  צייט  די  אריין  מען  לייגט  אויב  און  ב',  א'  די  פון 

רצון קומט מען בס"ד ארויס מיט די ריכטיגע טולס.
געוויסע  אויף  אן  הענדס  געבט  מען   - ב'  חלק 
עס  שיקט  מען  און  געטון,  האבן  מיר  וואס  טרעידס 
ארויס פארן עולם, און דערנאך איז דא יעדע וואך א 
וואס  אזוי,  געטון  טאקע  האט  מען  פארוואס  הסבר 
חדשים  אפאר  במשך  מענטש  דעם  אויף  בויט  דאס 
גיין  קענען  צו  לערנען  אים  און  פארשטיין  אליין  צו 

ווייטער און מצליח זיין.

איר  זאגט  חלק  צווייטע  די  ביי  אויב 
וואס איר טוט, פארוואס קען מען נישט 

נעמען נאר די צווייטע?
פון הערן נאר די צווייטע חלק וועט א מענטש זיך 
בלינדערהייט פארלאזן אויף אונז, און אויב קען איך 
נישט זאגן אויפן פלאץ פונקטליך וואס מיר טוען, איז 

דא אסאך מער שאנסן אז עס זאל נישט ארבעטן.
מען דארף וויסן וואו מען וויל אנקומען.

פארוועם איז די קורס געמאכט? 
עס קומען אן סיי ביגינערס, וואס זענען גענצליך 
ניי אין די מארקעט, און סיי מענטשן וואס האבן שוין 
אינוועסטעט און פארלוירן און זוכן צו ווערן בעסער.
קומט  וואס  סטודענט  א  אז  איז,  אמת  דער  און 
א  ווי  שווערער  איז  זאכן  שוין  ווייסט  ער  און  אן, 
נייער, ווייל עס איז דא אסאך אלטע נישט ריכטיגע 
אינפארמאציע וואס מען דארף ארויסנעמען פאר ער 
איז גרייט צו מקבל זיין. משא"כ א נייער וואס ווייסט 

גארנישט, הייבט ער אן לכתחילה גוט.

ביז  אריינלייגן  מען  דארף  צייט  וויפל 
מען לערנט זיך עס אויס?

ווילאנג מען איז אין די טרעינינג פאזע דארף מען 
אויב  וואך,  א  שעה  צוויי  פון  מינימום  א  אריינלייגן 
וויל מען באמת מצליח זיין, און עס גייט בערך צוויי 
חדשים. איינמאל מען איז שוין גוט דערין, דארף מען 
זיין גרייט אז עס נעמט ארום א האלבע שעה א טאג, 

צו פאקטיש האנדלען מיט די אפשענס.
אזויפל  אוועקלייגן  נישט  קען  וואס  איינער  פאר 

צייט איז עס אויבנאויף נישט פאר אים.

וועלכע חלקים לערנט איר אויס?
פון  חלק  די  איז  טוען  מיר  וואס  זאכן  די  פון  רוב 
ווייל  ביידע,  אויס  לערנט  מען  אבער  פארקויפן, 
קענען  צו  כדי  קויפן  גוט  קענען  אויך  דארף  מען 

פארקלענערן די ריסק.

איר  וואלט  יארגאנג  וועלכע  פאר 
און  געמאכט,  קורס  די  איז  געראטן 
מען  דארף  געלט  סכום  וואספארא 

האבן דערצו?
רוב מענטשן לויט מיין בליק, וואס האבן הצלחה, 

זענען אין די יארגענג פון 25 ביז 45.
קליין,  אנהייבן  מען  קען  געלט  סכום  די  אלס  און 
גרעסער,  גיין  שפעטער  און  טויזנט,  דריי/פיר  מיט 

כדי צו מאכן מער געלט.

געגעבן  איר  וואלט  טיפ  גוטע  וועלכע 
פאר מענטשן וואס טוען טרעידינג?

כדי צו מצליח זיין דארף מען פארשטיין וואס מען 
און  בלינדערהייט,  נאך  גייען  מענטשן  אסאך  טוט, 

פארשטייען נישט וואס זיי טוען.
זאת ועוד, אסאך מאל האבן מענטשן זייער גוטע 
יעצטיגע  זיין  פאר  נישט  איז  עס  אבער  איידיעס, 
מצב, למשל אויב האט ער א קינד אין שידוכים ביז 
געציילטע יאר, ווער ער דארפן האבן דאס געלט, קען 

ער נישט טון זאכן וואס קענען נעמען פיל לענגער.
לי',  מי  לי  אני  אין  'אם  געדענקען:  דארף  מען  און 
ווי דו  זיך נישט פאר דיין געלט מער  קיינער זארגט 

אליינס.
נאך א זאך וואס עס דארף ווערן ארויסגעברענגט, 
בעיקר פאר מענטשן וואס נעמען די קורס, מען זאל 
וואס מען  נישט נעמען א גרעסערע ריסק  קיינמאל 

איז מייעץ.
איך האב געהאט א מענטש וואס איז געקומען צום 
עקסיידעט,  זייער  געווארן  גלייך  איז  ער  און  קורס, 
געוויסע  איין  אין  געלט  אסאך  אריינגעלייגט  און 
טרעיד, און למעשה האט ער עס פארלוירן. עס איז א 

הארץ-עסעניש, עס וואלט נישט געדארפט געשען.
מאכן  דארף  מען  וואו  געמבל  קיין  נישט  איז  עס 
די געלט היינט, מען קומט צום קורס צו מאכן געלט 

פארן לאנגען טערמין.

איר  וואס  פידבעק  גוטע  וועלכע  סיי 
האט שוין געהערט אויפן קורס?

ב"ה אז די פידבעק איז געוואלדיג.
האב  איך  וואס  מעשה  איין  דערציילן  וועל  איך 
געווען  איז  וואס  איינעם  מיט  געהאט,  לעצטנס 
אינוואלווד אין אפשענס פאר איבער דריי יאר, אבער 
ער האט קיינמאל נישט געקענט מאכן קיין פראפיט, 
גלייך  ער  האט  געמאכט  יא  שוין  האט  ער  ווען  און 
דערנאך פארלוירן אלעס. ער איז געקומען צו אונז, 
און ב"ה ער האט מיר געזאגט נאך א שטיק צייט, אז 
פראפיט  זעט  ער  וואס  מאל  ערשטע  דאס  איז  עס 

חודש נאך חודש.
הכבוד  וסוף  צייט,  נעמט  עס  געדולד,  דארף  מען 

לבא.

אייער  פאר  כח  יישר  א  חיים,  ר'  פיין 
צו  פארבינדן  זיך  מען  קען  וואו  צייט, 
זיך  אדער  אינפארמאציע  מער  הערן 

איינשרייבן צום קורס?
מען קען שיקן א טעקסט מיט דאס ווארט Yes  צו:

845-851-3010
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א גוט יאר ר' חיים. צום ערשט, וואו קומט 
איר אן צו די אפשענס מארקעט?

אלס איינער וואס איז אין די פינאנציעלע וועלט פאר 
יאר, מיטן   15 25 יאר און ספעציעל די לעצטע  איבער 
וויאזוי  און  קאנסולטענט,  ביזנעס  אלס  מענטשן  גיידן 
מיטצוהאלטן  אויסגעקומען  מיר  איז  אינוועסטן,  צו 
האב  איך  און  קאסטומערס,  מיינע  פון  ביזנעסער  די 
שווער  זייער  ארבעטן  מענטשן  רוב  אז  אנערקענט, 
אינוועסטן  צו  קומט  עס  ווען  אבער  געלט,  זייער  אויף 
בלינדקייט  א  מיט  שטארק  זייער  זיך  זיי  פארלאזן 
א  מיט  מען  קען  צומאל  און  מענטשן,  אנדערע  אויף 

קלייניגקייט דערלייגן די גאנצע זאך.
איך האב געזען מענטשן פארלוירן, וואס ווייסן נישט 
טרעפט  מען  וויאזוי  און  ארויס,  זיך  זעט  מען  וויאזוי 
זיי  קאנסולטענט  אלס  איך  האב  מהלך,  ריכטיגע  די 
צו  וויאזוי  און  ריסק,  די  אראפצוברענגען  וויאזוי  איידיעס  מיט  געהאלפן 
אפשענס  מיט  האנדלען  העלפן  זיי  דורכן  ריטורענס,  זייערע  אימפראווען 

אויף א גוטע וועג.
דורכן  דערין  אריינצולייגן  מער  זיך  אויסגעקומען  איז  דשמיא  בסייעתא 
מהלך  קלארע  פונקטליכע  א  מענטש  דעם  לערנט  וואס  קורס,  א  עפענען 

וויאזוי מען קען מאכן שיין ריוח פון די אפשענס מארקעט.

פאר די פרישע אין די פינאנציעלע וועלט, אויב מען קען 
מסביר זיין די מהלך פון אפשענס אין קורצע ווערטער?

מען  אז  איז,  מערסט-באקאנטע  די  חלקים,  פארשידענע  האט  אפשענס 
אויב  אז  אפשענס,  פארקויפט  וואס  סעלער  א  מיט  קאנטראקט  א  מאכט 
לדוגמא א געוויסע סטאק האלט יעצט ביי 100 דאלער, און ביז א געוויסע 
סעלער  דער  דיר  גייט  מער,  אדער   105 צו  ארויפגיין  עס  גייט  דאטום 

פארקויפן די אפגעשמועסטע סטאק פאר 105 דאלער.
אנפאנג  איין  מען  צאלט  פארקויפן,  וועלן  דיר  עס  זאל  סעלער  דער  כדי 
אז  איז,  דערפון  געלט  מאכט  מען  וויאזוי  וועג  די  און  סכום,  געוויסע  א 
דער  דיר  מוז  דאלער   105 די  ווי  העכער  זיין  למעשה  גייט  סטאק  די  אויב 
סעלער עס נאכאלץ פארקויפן פאר די אפגעשמועסטע פרייז. קומט אויס 
105 ווי  105 פאר בלויז  אז דו באקומסט א סטאק וואס איז ווערד מער ווי 

אפגעשמועסט.
פארקויפן  קען  מען  מטבע,  די  פון  זייטן  ביידע  אויף  זיין  קען  מען  יעצט, 
אפשענס פאר אנדערע, וואס דעמאלס האט מען די ריסק אז די סטאק קען 
ארויפגיין העכער די אפגעשמועסטע סכום, אדער קען מען זיין דער קויפער, 
וואס דאן איז די ריסק אז עס גייט נישט ארויפגיין אזויפיל, און מען דערלייגט 

די געלט וואס מען האט איינגעשטעקט מתחילה.

איז דאס נישט פשוט'ע געמבלינג?

אראפ  זיך  מיר  זעצן  וואך  די 
חיים  ר'  בארימטן  דעם  מיט 
מער  הערן  צו  עקשטיין, 
ער  וואס  קורסעס  די  איבער 
וועג  די  אויסצולערנען  געבט 
אפשענס  די  אין  הצלחה  צו 

מארקעט.

דער מציאות איז, אז איבער 90 פראצענט מענטשן 
וואס האנדלען מיט קויפן אפשענס, דערלייגן טאקע 
געלט, ווייל אפשענס איז א זאך וואס אויב דו ביסט 
פונקטליכע  די  אויף  גערעכט  פראצענט   100 נישט 
צייט, דערלייגט מען די גאנצע געלט וואס מען האט 

איינגעלייגט אנפאנג.
אבער די קשיא איז ווער מאכט יא? עס גייט דאך 
צו איינעם... דער ענטפער איז, דער אפשען סעלער 

באקומט עס.
די פראבלעם ווערט אבער, אז דער אפשען סעלער 
באקומט עס טאקע 90 פראצענט מאל, אבער וויאזוי 
דער  ארויף?  גייט  עס  אויב  ריסק  די  ער  רעדוצירט 
ענטפער איז, אז עס איז דא געוויסע מעכאניזם אין 
די אפשען מארקעט וויאזוי ער קען זיך יא פארזיכערן 

כדי ער זאל האבן הצלחה.
אריין  גייט  איינער  ווען  קשיא,  דיין  צו  צוריק  איז 
אנע האבן די ריכטיגע הדרכה, איז עס 100 פראצענט 

געמבלינג!
אבער אויב טוט ער עס מיט די גוטע הדרכה, איז 
אינעם  אריינלייגן  סתם  ווי  בעסער  נאך  צומאל  עס 
קורסעס  די  מיר  מאכן  פארדעם  און  מארקעט, 

אויסצולערנען די ריכטיגע מהלך.

וויאזוי גייט צו די מהלך פון די קורס?
צוויי חלקים. חלק  אין  איינגעטיילט  איז  די קורס 
א' - די יסודות וויאזוי צו מצליח זיין. מען הייבט אן 
און  צייט  די  אריין  מען  לייגט  אויב  און  ב',  א'  די  פון 

רצון קומט מען בס"ד ארויס מיט די ריכטיגע טולס.
געוויסע  אויף  אן  הענדס  געבט  מען   - ב'  חלק 
עס  שיקט  מען  און  געטון,  האבן  מיר  וואס  טרעידס 
ארויס פארן עולם, און דערנאך איז דא יעדע וואך א 
וואס  אזוי,  געטון  טאקע  האט  מען  פארוואס  הסבר 
חדשים  אפאר  במשך  מענטש  דעם  אויף  בויט  דאס 
גיין  קענען  צו  לערנען  אים  און  פארשטיין  אליין  צו 

ווייטער און מצליח זיין.

איר  זאגט  חלק  צווייטע  די  ביי  אויב 
וואס איר טוט, פארוואס קען מען נישט 

נעמען נאר די צווייטע?
פון הערן נאר די צווייטע חלק וועט א מענטש זיך 
בלינדערהייט פארלאזן אויף אונז, און אויב קען איך 
נישט זאגן אויפן פלאץ פונקטליך וואס מיר טוען, איז 

דא אסאך מער שאנסן אז עס זאל נישט ארבעטן.
מען דארף וויסן וואו מען וויל אנקומען.

פארוועם איז די קורס געמאכט? 
עס קומען אן סיי ביגינערס, וואס זענען גענצליך 
ניי אין די מארקעט, און סיי מענטשן וואס האבן שוין 
אינוועסטעט און פארלוירן און זוכן צו ווערן בעסער.
קומט  וואס  סטודענט  א  אז  איז,  אמת  דער  און 
א  ווי  שווערער  איז  זאכן  שוין  ווייסט  ער  און  אן, 
נייער, ווייל עס איז דא אסאך אלטע נישט ריכטיגע 
אינפארמאציע וואס מען דארף ארויסנעמען פאר ער 
איז גרייט צו מקבל זיין. משא"כ א נייער וואס ווייסט 

גארנישט, הייבט ער אן לכתחילה גוט.

ביז  אריינלייגן  מען  דארף  צייט  וויפל 
מען לערנט זיך עס אויס?

ווילאנג מען איז אין די טרעינינג פאזע דארף מען 
אויב  וואך,  א  שעה  צוויי  פון  מינימום  א  אריינלייגן 
וויל מען באמת מצליח זיין, און עס גייט בערך צוויי 
חדשים. איינמאל מען איז שוין גוט דערין, דארף מען 
זיין גרייט אז עס נעמט ארום א האלבע שעה א טאג, 

צו פאקטיש האנדלען מיט די אפשענס.
אזויפל  אוועקלייגן  נישט  קען  וואס  איינער  פאר 

צייט איז עס אויבנאויף נישט פאר אים.

וועלכע חלקים לערנט איר אויס?
פון  חלק  די  איז  טוען  מיר  וואס  זאכן  די  פון  רוב 
ווייל  ביידע,  אויס  לערנט  מען  אבער  פארקויפן, 
קענען  צו  כדי  קויפן  גוט  קענען  אויך  דארף  מען 

פארקלענערן די ריסק.

איר  וואלט  יארגאנג  וועלכע  פאר 
און  געמאכט,  קורס  די  איז  געראטן 
מען  דארף  געלט  סכום  וואספארא 

האבן דערצו?
רוב מענטשן לויט מיין בליק, וואס האבן הצלחה, 

זענען אין די יארגענג פון 25 ביז 45.
קליין,  אנהייבן  מען  קען  געלט  סכום  די  אלס  און 
גרעסער,  גיין  שפעטער  און  טויזנט,  דריי/פיר  מיט 

כדי צו מאכן מער געלט.

געגעבן  איר  וואלט  טיפ  גוטע  וועלכע 
פאר מענטשן וואס טוען טרעידינג?

כדי צו מצליח זיין דארף מען פארשטיין וואס מען 
און  בלינדערהייט,  נאך  גייען  מענטשן  אסאך  טוט, 

פארשטייען נישט וואס זיי טוען.
זאת ועוד, אסאך מאל האבן מענטשן זייער גוטע 
יעצטיגע  זיין  פאר  נישט  איז  עס  אבער  איידיעס, 
מצב, למשל אויב האט ער א קינד אין שידוכים ביז 
געציילטע יאר, ווער ער דארפן האבן דאס געלט, קען 

ער נישט טון זאכן וואס קענען נעמען פיל לענגער.
לי',  מי  לי  אני  אין  'אם  געדענקען:  דארף  מען  און 
ווי דו  זיך נישט פאר דיין געלט מער  קיינער זארגט 

אליינס.
נאך א זאך וואס עס דארף ווערן ארויסגעברענגט, 
בעיקר פאר מענטשן וואס נעמען די קורס, מען זאל 
וואס מען  נישט נעמען א גרעסערע ריסק  קיינמאל 

איז מייעץ.
איך האב געהאט א מענטש וואס איז געקומען צום 
עקסיידעט,  זייער  געווארן  גלייך  איז  ער  און  קורס, 
געוויסע  איין  אין  געלט  אסאך  אריינגעלייגט  און 
טרעיד, און למעשה האט ער עס פארלוירן. עס איז א 

הארץ-עסעניש, עס וואלט נישט געדארפט געשען.
מאכן  דארף  מען  וואו  געמבל  קיין  נישט  איז  עס 
די געלט היינט, מען קומט צום קורס צו מאכן געלט 

פארן לאנגען טערמין.

איר  וואס  פידבעק  גוטע  וועלכע  סיי 
האט שוין געהערט אויפן קורס?

ב"ה אז די פידבעק איז געוואלדיג.
האב  איך  וואס  מעשה  איין  דערציילן  וועל  איך 
געווען  איז  וואס  איינעם  מיט  געהאט,  לעצטנס 
אינוואלווד אין אפשענס פאר איבער דריי יאר, אבער 
ער האט קיינמאל נישט געקענט מאכן קיין פראפיט, 
גלייך  ער  האט  געמאכט  יא  שוין  האט  ער  ווען  און 
דערנאך פארלוירן אלעס. ער איז געקומען צו אונז, 
און ב"ה ער האט מיר געזאגט נאך א שטיק צייט, אז 
פראפיט  זעט  ער  וואס  מאל  ערשטע  דאס  איז  עס 

חודש נאך חודש.
הכבוד  וסוף  צייט,  נעמט  עס  געדולד,  דארף  מען 

לבא.

אייער  פאר  כח  יישר  א  חיים,  ר'  פיין 
צו  פארבינדן  זיך  מען  קען  וואו  צייט, 
זיך  אדער  אינפארמאציע  מער  הערן 

איינשרייבן צום קורס?
מען קען שיקן א טעקסט מיט דאס ווארט Yes  צו:

845-851-3010
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קלאסיפיידס
Get your passport in 24 hours! Call 718.400.9969

Knee scooter גמ"ח  845.637.7731  -  347.931.6701

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

Olympia Management Let us handle all your bookkeeping needs, while giving 
you the freedom to focus on growing your business. 

Chaya@olympiamgmt.com 845.204.8466 Ext 100

 Boat rides on Hudson River, couples, families, schools. Capt. Moshe 845.642.0362

We do all kind of imports from Brazil from beverages to PS1 
certificate plywood. Taken care from A- Z. 347.385.9204

לכל זמן האטליין רופט: 716.232.2121
אפיס # פון רעדאקציע )אדווערטייזמענט( 845.521.8885

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

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

Cash for Junk Cars: We pay top $$$ for all Your Junk or Working Cars.
 Bentzion 848.245.5077  We buy and pay $$$ for your end of lease buy outs.

מיר דעליווערן 3 מאל א טאג פון מאנרא צו מאנסי. פון מאנרא 10:00/1:30/4:45. 
פון מאנסי 11:45/3:00/5:00 

 The deliveries are guaranteed within 3 hours.  845.533.2332 

Gift set-up by G. Sandel 845.248.7938

חלה טייג צו פארברענען - PICK UP AVAILABLE - $3/lb -  טארים  845.537.1100   

High-level product photography, editing, retouching, 
and compositing 845.659.2151

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

 Silver Repair צו פאררעכטן אייער זילבערווארג רופט יודא שניטצער 845.774.8820
אויך קויפן מיר אפ אייער אלטע זילבערווארג

תומכי שבת - הכנסת אורחים : א שטוב פאר געסט, שבת,שמחות 845.782.8760 
 .PIN# 76976 פאר א נדבה קאלט 1.833.434.3354 און לייגט אריין די

tomcheishabboskj.org אדער קענט איר געבן

Attention Kallahs and Mechatenistas: professional mending 
in Bloomingburg NY. Call for an appointment. 

R&R Trimming 103 chestnut ridge rd. 845-733-8482, we accept cc.

לשם 
To give away a juicer. Please call: 845.783.4267מצוה

info@gisenblei.com
845.244.9090
Upstate:

info@gisenblei.com
718.246.2188
Brooklyn: דורכ'ן אפשפרעכן 'עין הרע'פרידליכע פרילינג
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For 
Rent

The Jackson Getaway
Luxury hotel style home. Huge private property with a fireplace, 
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

For
Sale

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

11 Palmer Ave
Beautiful private 
house in the Penny Ct 
area. It's 2,000 sq ft 
and has 3 bathrooms. 
It's very close to 
Shul. Asking 595K

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.

845.781.2410
Sales@HFArealty.com

The most trusted realty in קרית יואל והגלילות ext. 3
Moshe@hfarealty.com

משה יוסף פריעדמאן

Mordechai@hfarealty.com
Cell 845-238-0039

ext. 4מרדכי יואל אונגאר

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

For Rent: 
• 3 room apt on Lizensk 

• 3 room on prag 

• 3 room apt on Lemberg 
Furnished 

• 4 room apt in blooming 
grove 

• 4-room apt on koritz 

• 4 room apt in wooodbury 
junction 

• 4 room apt on mountain

• 5 room apt on Quickway 

• 6-room apt schinus Veyoel Moshe 
3rd floor  

• 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 on elm st 

• 1000 sq ft warehouse in Middletown  

For
Sale

For
Sale

For
Sale

Lemberg
6-room apt excellent 
condition, walk-in, 
private entrance, corner 
unit, with a huge porch 
and Pesach kitchen.

Under 
Contract

 קאמערשאל ריעל עסטעיט

אפאר אפיסעס )צוזאמען( צו פארדינגן אויף Acres Rd ביטע רופן 845.774.9250

Looking to rent a office with 5 Desks for the 2 Summer Months 
July - Aug in KJ Bloomingrove area call 347.742.7591

Office available for rent on Lemberg please call 845.243.1540

דירות צו פארדינגען

Furnished apartment available on Chevron. Please call: 845.418.4003

גרין היללס - הערליכע הייזער צו פארדינגען פאר שבתים, שיינע גראונדס, פלעיגראונדס. 
שבת קודש מעין עוה"ב, 718-289-0232

To rent a six room furnished apartment with central air condition beautiful grounds for 
Shabbosim, week, month. Still available for summer. Please call: 845.662.3879

דירות פאר קורצע טערמינען

Open house sunday 1-4
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
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  חיזוק
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ש את רעהו יעזורו ולאח

אי

לאזן אריבערגיין די גאס אויף עיקערס 
רד.

די חשובע  געוואלט דא אויפמערקזאם מאכן  איך האב 
אסאך  וואס  פונקט  וויכטיגע  א  איבער  ליינער  יעזורו 

מענטשן פלאגן זיך דערמיט.

צו  אויס  ס'קומט מיר אסאך מאל  וואס  בנוגע  איז  דאס 
פארקירן די קאר אויף עיקערס רד. צווישן ישראל זשופניק 
און סאטמאר דרייוו, אויף די אנדערע זייט גאס וואו ס'איז 
אריבערגיין  וועלנדיג  און  הייזער.  מיט  באוואוינט  נישט 
דארפן  מאל  אסאך  איך  קען  עיקערס  אויף  הייזער  די  צו 
ווארטן עטליכע מינוט אן קיין גוזמא, צוליב וואס עיקערס 
דארט  ס'פארן  און  ראוד,  פארנומענע  שטארק  א  איז  רד. 

מאטאריסטן אן קיין אפשטעל.

און  געלעגענהייט  די  אויסנוצן  דא  איך  וויל  דעריבער 
זיי  און  אריבער  פארן  וועלכע  מאטאריסטן  אלע  די  בעטן 
מען  זאל  אריבערקראסן  וויל  און  שטייט  איינער  ווי  זעהן 
פארן  אוועקשענקן  און  פארשטענדעניש  האבן  ביטע 
פוסגייער צען סעקונדעס, אז ער זאל קענען אנקומען צו 

זיין קאר.

אין  דא  ערטער  אנדערע  אויף  נוגע  איז  זעלבע  דאס 
שטאט, ווי למשל ביי פארעסט רד. וועלכע איז אויך זייער 
א פארנומענע ראוד, און אסאך מענטשן פארקירן די אויטא 
אויף די אנדערע זייט גאס, און מען קען דארפן ווארטן א 
וויילע ביז מ'קען אריבערגיין די גאס. בעט מען  לענגערע 
פוסגייער  מיטן  מיטלייד  האבן  זאלן  פארבייפארער  די  אז 

און אים לאזן אריבערגיין.

א. גרינוואלד

נאך איבערן 'מי כעמך ישראל'

מיט עטליכע וואכן צוריק איז אין די 'חזק' אפטיילונג דא 
אין יעזורו ערשינען א בריוו מיטן קעפל 'מי כעמך ישראל', 
וואו איינער האט געשילדערט וואס ער האט מיטגעלעבט 
צו  פרובירט  אים  האבן  אידן  עטליכע  און  אינצידענט  אן 

העלפן מיט וואס מעגליך.

האבנדיג די זכי' צו זיין איינע פון די קרוב צו 300 אידן 
מיט  נסיעה  געהויבענע  די  מיטגעלעבט  האבן  וועלכע 
פארגאנגענע  די  שליט"א  גרינוואלד  חיים  יוסף  ר'  הגה"ח 
וואך, וויל איך אויך אויסדרוקן דעם מי כעמך ישראל וואס 
האט זיך ארויסגעוויזן באשיינפערליך דארט אין אייראפע.

מקומות  די  צו  וואך  א  איבער  ארומגעפארן  זענען  מיר 
הקדושים לענגאויס פוילן, אונגארן און רומעניע, איז ממש 
ס'ליגט  וואו  שטאט  יעדע  כמעט  אין  ווי  זעהן  צו  נחת  א 
געפארעכץ,  א  דא  ס'איז  וואו  צדיק  גרויסער  א  באהאלטן 
אויפן  עסן  מיט  אורחים  הכנסת  פראכטפולע  א  דא  איז 
פלאץ. אויף איין פלאץ איז דא מער צוגעשטעלט און אויף 
אז  שבהן  השוה  הצד  אבער  ווייניגער,  אביסל  פלאץ  איין 

855.6.PINTEL
service@pintelcommunication.com

One point of access to
all your Telecom needs.

POST CONSTRUCTION
MOVE IN/OUT CLEANING

845.999.VISH (8474)
CLEAN@VISHVASH.COM

For all your 

service calls 
PLUMBING

845.537.1186
יושע ביקעל

Formerly 
Aris Tire 

Shop

Sales@cargoautocare.com
845.395.7777Ψ

Tires 

Brakes

Battery

Bulbs

Mirrors

Wipers

Oil Change
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פרשת במדבר
ISSUE #144

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

שיקט א טעקסט/אימעיל צו:
Chazak@yazory.com - אדער רופט 845.774.3339

און דרוקט #0 צו לאזן א מעסעדזש

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

איבעראל איז דא צוגעשטעלט די וויכטיגע צרכים אז ווען 
קומען  צו  וממונא  דגופא  בטירחא  מטריח  זיך  זענען  אידן 
מען  זאל  צדיקים,  די  ביי  זיין  שיח  שופך  און  זיין  מתפלל 

קענען גיין מיט א רואיגקייט און הרחבת הדעת.

מ'איז  ווען  צוריק  לאנג  אזוי  נישט  אז  זיך  ס'דערמאנט 
געפארן אויף די מקומות הקדושים איז כמעט נישט געווען 
אדער  איבערבייסן  עפעס  קענען  מ'זאל  וואו  ארט  קיין 
פון א שיין  נאך  ווער רעדט  און  בית הכבוד,  אין  גיין  אפילו 
ביהמ"ד מיט א מקוה. און היינט ב"ה לאזן זיך אידן קאסטן 
בהרחבה.  עסן  צו  מ'שטעלט  און  בנינים  מ'בויט  און  געלט, 
איין  אין  אז  נסיעה  די  ביי  מיטגעהאלטן  אפילו  כ'האב 
וואו מיר זענען געווען איז נאך דערווייל גארנישט  שטאט 
בארימטע  די  פון  איינער  דארט  איז  אהערגעשטעלט, 
עסקנים גלייך אריינגעשפרינגען אין די זאך און זיך גענומען 
צו רעדן דארט צו די איינוואוינער וועלכע געביידע מ'קען 
אפקויפן צו קענען אהערשטעלן אן הכנסת אורחים בנין. און 
פון וואו גייט מען נעמען די געלט דערפון, פון אחבנ"י, דאס 

מיינט ריכטיג לא אלמן ישראל.

חד ממשתתפי הנסיעה

עפענען א APR 0% קרעדיט קארטל איז 
בעסערע אפציע פון א סעטלמענט

איך האב געוואלט אויסנוצן אייער בלעטל צו מיטטיילן 
וועלכע  אידן  אנדערע  זיין  מזכה  און   עקספיריענס  מיין 
קארד  'קרעדיט  בנוגע  איז  דאס  נושא.  די  מיט  זיך  פלאגן 

סעטלמענט'.

מחמת איזה סיבה שהוא האט זיך ביי מיר אנגעזאמעלט 
גרויסע קרעדיט קארד ביל פון עטליכע טויזנט דאלאר,  א 
און ס'איז מיר זייער שווער געווען זיך ארויסצוזען דערפון. 
צאלן  בחדשו  חודש  מדי  געדארפט  איך  האב  אזוי  און 
צינזן  די  ארויף  ציט  אליין  וואס דאס  אינטערעסט ראטעס 

גאר הויך.

איך בין געווען אובד עצות, און כ'האב געטראכט אפשר 
זאל איך מאכן א קרעדיט קארד סעטלמענט, אבער למעשה 
ידיד  א  ביז  דאלאר.  פאר  היבשע  א  געווענליך  דאס  קאסט 
מיינער האט מיר געראטן צו עפענען א נייע קרעדיט קארד 
וואס איז APR 0% פאר ארום 20 חדשים, און דאן זאל איך 
אריבערטרענספערן די געלט פון מיין יעצטיגע קארטל צום 
נייעם קארטל, און אזוי האב איך 20 חדשים צייט צובאצאלן 

די חוב, אן קיין שום אינטערעסט ראטע.

אזוי האב איך טאקע געטון, איך האב גלייך געעפענט א 
נייע קארטל וואס די ערשטע 20 חדשים איז APR 0% און 
איך האב אריבערגעטרענספערט די געלט פאר א נישטיגע 
הונדערט  עטליכע  חודש  יעדע  איך  צאל  אזוי  און  סומע, 
חדשים   20 די  ענדיגן  זיך  ס'וועט  ווען  בעז"ה  און  דאלאר, 

וועט דאס זיין אויסגעצאלט. 

מ. ווייס
848.245.5077

WE PAY TOP $$$ FOR
AND JUNK CARS

ALL YOUR JUNK CARS.

SPECIAL HIGHER $ PAYOUT FOR NEWER MODEL CARS

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?

WE KNOW MENSWEAR

845.782.6756
Free delivery10 MORDCHE 

SCHER BLVD

New location: 

SCHNITZER
S I L V E R   R E P A I R

Walk-in Hours: Sun.-Thur. 12-6 Fri. 11-1

15 Hayes Ct #103
845-774-8820

יוסף יואל לעווי - דוד נחמי' סטרולאוויטש

845.492.8838

CUSTOM SOFTWARE

For all your co-packing
& FBA prep needs

Sales@SpryPackers.com
845-777-9375

You sell, 
We prep

פאר אלע אייער טשעקס
  Personal and Business

 CHECKS ON THE SPOT
845.275.0244
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We Dismiss SpeedingSeatBeltStop SignTraffic Light &  More  

Phone   (347) 349-5601      Email   Info@dismissitny.com      Website    Dismissitny.com            

SHAUL DIAMANT

845.517.8907
TRUST, CARE, CONFIDENTIAL  | CONCIERGE SERVICE  |  PERSONAL CHAUFFEUR

Arrive Rested.

Ride 
Comfortably, 

Residential - Commercial
845.662.8127

בל תשחית.

מאכט קאליע די רעדעראומבאקוועמע דרייוו קאסט מער געז

ן י י ק ט  ש י נ ט  כ א מ

ר ע מ ו ז ס  ר ע י י ט - ו א נ ס י  ד ט  י מ ן  ר אָ פ

מענדי פריעדמאן

820 Route 17M (Mobil Gas Station)  ||   845.395.7777  ||  Sales@CargoAutoCare.com

ט פ ע ש ע ג ן  ס ע ע       י צ נ א ט ס ז  א ג פ       א ש א  ט י ו א ס       ק א ר ט ס  י ו ו ר ע ס

Gas/Store  Hours:  7 :00am -  7 :00pm  -   Shop/Truck Hours:  8:00am -  6:00pm

TIRES NEW/REPAIR • BRAKES/ROTORS • OIL CHANGE • BATTERY • BULBS • MIRRORS • WIPER BLADES      

ער
עד

ע ר
ייער

רופט היינט צוריק צו טוישן א

Auto Care Center


