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5 HASHUVIA WEEKLY    
Tel: 845-364-5141      Email: 3645141@gmail.com

Apr. 28, 2023

Delicious מילכיגעViennese chocolate logs.

Pareve for all 
year round.

Delicious chocolate logs - היימיש - Zabner 845-354-2528

Delivery available

בס"ד

845.426.3200
Sales@yazory.com
Yazory.com

בס"ד

במדבר תשפ"ג 
 

 Vol. 488
May 15, 2023

לכו 
והתפרנסו 
זה מזה

מאנסי'ס 
וועכנטליכע 

פרנסה 
בלאט

718.766.7177
course@viewpointlearn.com

Viewpoint
Academy of Art and Technology

Where the good learn from the best

* when buying 3 or more

845.425.9110

For copiers, fax, & printers

TONERS
We deliver

Better 
careers. 
Better 
employees.

732.800.7633
info@SwiftStaffingGroup.com

CALL,
TEXT,
WA:

DEMOLITION  •  RUBBISH REMOVAL
SITE CLEANUP  •  DUMPSTER SERVICE

845-666-DEMO
3       3       6        6

 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 

845.782.3857 • 7823857@gmail.com

BUSINESS
DELIVERING
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Don’t squeeze into 
you-know-whose 
bungalow.

If you’re looking for a Catskills weekend 
or midweek getaway, take a room at 
the Lake Lodge where you will relax 
with the view and food you really want.

Instead, take 
a room at 
Lake Lodge.

The Where Matters. 
R E SERV E YOU R RO OM T ODAY:

347.668.1492
LakeLodgeResort@gmail.com

$1,050
per couple

Weekend:

$390
per couple

Weeknight:

 Magnificent 
Lakefront ViewShul and Mikvah Heated Pool Delicious FoodNEW:

און  פאפולערסטע  די  פון  איינע 
די  צווישן  געטראנקען  באנוצטע  מערסט 
אויף  צושפרייט  איז  וועלכע  באפעלקערונג 
וועלן   ,Green Tea איז  וועלט  גאנצע  די 
יוסי  מו"ה  עקספערט  אונזער  בעטן  מיר 
בערקאוויטש הי"ו ער זאל אביסל אראפגעבן 

פון זיינע ידיעות דערוועגן:

Green Tea ווערט געמאכט פון די בלעטער 

Green Tea

46
איז  וועלכע  פלענט,   Camellia sinensis די  פון 
בענעפיטן.  געזונטהייט  אסאך  גאר  מיט  רייך  זייער 
אדורך  ס'גייט  אז  מעלה  שטארקע  די  ס'האט  און 
די  ווי  אנדערש  פראסעסינג,  מינימאלסטע  די 
אדורך  גייען  וועלכע  בלעטער  טיי  אלגעמיינע 
נוצן. אזוי  צו  ס'ווערט ראוי  ביז  אגאנצע פראצעדור 
אין  נאך  ס'האט  און  נאטורליך  מערסטע  די  עס  איז 

זיך אלע וויטאמינען. 

ס'איז  אז  באקאנט  שטארק  איז   Green Tea די 
וואג.  פארלירן  העלפן  צו  גוט  און  הילפבאר  זייער 
 ,Metabolism די  העכערן  טוט  דאס  וואס  צוליב 
פעטנס  די  פארברענען  צו  העלפן  טוט  וועלכע 
מיט  רייך  זייער  עס  איז  אויך  קערפער.  די  פון 
אינפלאמאציע  נידערן  טוט  עס   ,antioxidants
צו  העלפן  גוט  זייער  קען  עס  און  קערפער,  אינעם 

שטארקן די מח פונקציעס. 

פאר  אויסגעצייכענט   Green Tea איז  באזונדער 
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 THE PRIME WAY
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STAFFING.

��

צוקער ליידענדע. אויך ענטהאלט דאס פארשידענע 
ביטערע  די  פארמיידן  צו  באשטאנדטיילן  גוטע 
צו  שאנס  גוטע  א  זיין  דאס  טוט  אויך  אזוי  מחלה. 

דעוועלאפן און פארשטארקן די הארץ מוסקלען.

פון די שטארקע מעלות פון Green Tea איז, אז עס 
ענטהאלט אין זיך caffeine וועלכע טוט אויפוועקן 
דעם מענטש, און און פון די אנדערע זייט ענטהאלט 
 jittery די  עלימנירט  וועלכע   ,L-theanine עס 
עפעקטס וואס קען געשען דורך טרונקען שטארקע 
אנגעצויגן.  און  נערוועז  מ'ווערט  אז  ווי  קאווע, 
דעריבער פארנדיג אויפן לאנגן וועג אויפן שאסיי און 
מ'וויל זיך האלטן וואכזאם איז Green Tea א גוטע 
און  וואך  האלטן  ס'וועט  ווייל  טרונקען,  צו  מיטל 
העכערן די ענערדזשי שטאפלען, און ס'וועט נישט 

האבן די סייד עפעקטס פון קעפין. 

זיי  אז  מענטשן  אסאך  פון  צוריק  הערן  מיר 
מער  זענען  און  ענערדזשי  סטאבילע  מער  האבן 

ווי  מער   Green Tea טרונקען  נאכן  פראדוקטיוו 
נאכן טרונקען קאווע.

אין   Green Tea צובאקומען  היינט  דא  איז  עס 
פאודער  טראפן,  זעקל,  טיי  פארמען;  פארשידענע 
אין  נעמען  צו  וויכטיג  ס'איז  אבער  קעפסולס.  און 
נישט  זענען  דערפון  בענעפיטן  די  אז  באטראכט 
ווייל אסאך ענטהאלטן אין זיך נאר פון  אלע אייניג, 
די טרוקענע בלעטער. וועגן דעם אויב וויל מען זיין 
 Green בעסטע  און  ריכטיגע  די  מיט  פארזיכערט 
ענטהאלט  עס  אויב  קוקן  אייביג  מען  זאל   ,Tea
EGCG, ווייל דאס באדייט אז ס'האט אלע בענעפיטן.

אין  האבן  וועלכע  פאודער  פארשידענע  דא  ס'איז 
געזונטע  אנדערע  אסאך  נאך  מיט   Green Tea זיך 
מיר  און  געשעפט  אין  אונז  צו  אריין  קומט  גרינס, 
און  סופלעמענטן  בעסטע  די  צייגן  אייך  וועלן 

פאודער.

עס ווערט אנגעגעבן אז ס'איז זייער גוט צו טרונקען 
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עמערדזשענסי צושטאנד אין מאנסי!!!
 

 אן ערנסטע פראבלעם פאר אונזערע שכנים,
 משפחה און גיטע פריינד וואס א גרויס חלק פון

 זייער עסן קומט פון תומכי שבת

 די פרייזן פון עסן איז פילפאכיג געשטיגן לעצטנס, און אין די זעלבע צייט
 איז ליידער געפאלן די נדבות פון אונזערע געלט שטיצער. צוליב דעם
 מוזן מיר אויפהערן טיילן א חלק פון די וויכטיגע עסנווארג, וואס מיר

פלעגן וועכנטליך ארומשיקן פאר די נויטבאדערפטיגע משפחות

 א גרופע פון הארציגע אידן האבן גענומען אויף זיך צו פארשאפן 5
  טויזענט דאלאר,  יעדע איינער, ארויסצוהעלפן מיט די קריטישע מצב

די גרופע אידן וועלן אדרעסירן די נושא ביי א מיטונג
  Sunday, May 21st at Fireside Restaurant, 6:30 – 8:30 PM  

 צו נעמען א חלק אין די געוואלדיגע מצוה און זיך צו באטייליגען ביי די
וויכטיגע מיטונג, ביטע שיקן אן אימעיל צו

Alan@tomcheshabbos.org
אדער רופט

845-356-0202 Ext. 304

(Alan Rosenstock) אברהם שמואל ראזענסטאק

 .   

 .   

 .   
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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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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

 u
s 

ab
ou

t our Newly renovated

O
P

TI
O

N
 T

O
 C

OM
E WEDNESD

A
Y

 N
IG

H
T

FITNESS 
CENTER

24-HOUR 
TEA ROOM

GUEST 
LOUNGE

INDOOR 
POOL SAUNA

SHUL ON 
PREMISES

INDOOR 
PLAYROOM

OUTDOOR 
PLAYGROUND

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

טעגליך אזוי סאך ווי 5 גלעזלעך פון Green Tea. אבער מאכט זיכער עס נישט צו טרונקען צו נאנט צום 
.decaf green tea שלאפן איר זאלט קענען גרינג כאפן דעם שלאף. אויך איז אן אפציע צו טרונקען די

:Green Tea drink פאלגענד איז א רעסעפי פון א געשמאקע געזונטע

לייגט אריין אין א טאפ 4 קאפס וואסער, 4 סלייסעס לעמאן מיט די שאלאכץ. 

קאכט אויף די טאפ ביז עס נעמט זיך קאכן,  דאן לעש אויס די פייער און נעם אראפ די דעקל פונעם 
נאכן  טאפ.  פון  סלייסעס  לעמאן  די  ארויס  נעם  דערנאך  מינוט,  צען  פאר  שטיין  אזוי  עס  לאז  און  טאפ 
 teaspoon  2 מיט   ,green tea bags אויפגעקאכטע   4 אריין  לייג  סלייסעס  שאלאכץ  די  ארויסנעמען 
2-3 מינוט, דאן וועט איר האבן א פארטיגע זיסע און  האניג און מיש עס אויס און לאז עס שטיין פאר 

בא'טעמ'טע טיי רעסעפי.

4 האטקאפס וכדו' און שניידט אריין א לעמאן סלייס אין יעדע  יעצט קענט איר אריינגיסן די טיי אין 
גלעזל, און די טיי איז גרייט צום טרונקען. איר וועט באמת הנאה האבן פון א פיינע געשמאקע טיי וואס 

איז רייך מיט פולע בענעפיטן.
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info@gisenblei.com
845.244.9090
Upstate:

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

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

Collision on the go 
Anywhere, Anytime.
We know that accidents can happen anywhere and anytime.
That is why collision on the go is here to handle these difficult 
moments, And we'll help you anywhere and anytime,
no matter the distance or time.

24-hour towing Rental on scene Full car repair

� 845.662.9144Yoely Ergas

Save our number 
to your contacts
in case of any oops.
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פרנסה
A Yazory Job Platform

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

Jobs@parnusah.com | 845.493.1616 #0

Coming next week:
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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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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
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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
מיר דעליווערן 3 מאל א טאג פון מאנרא צו מאנסי. פון מאנרא 10:00/1:30/4:45. 

  The deliveries are guaranteed within 3 hours.     11:45/3:00/5:00 פון מאנסי
 845.533.2332

האט איר איבריגע פסח'דיגע מצות? רופט: 845.774.9177

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

100% satisfaction guaranteed! Weiner’s Studio: call/text 845.244.1576

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.

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

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

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

רופט און לאזט א מעסעדש 845.379.4825

Get your passport in 24 hours! Call 718.400.9969

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

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

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

מיר קויפן אפ אלטע/זשאנק קארס. 845.394.4969.

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

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

לשם מצוה
אוועקצוגעבן

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

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

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

דירות
פארהאנדלונג
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הערליכע נייע 
בר מצוה דעזיינס

multiple
brand new 

styles

בס”ד

848.245.5077

WE PAY TOP $$$ FOR
AND JUNK CARS

ALL YOUR JUNK CARS.

SPECIAL HIGHER $ PAYOUT FOR NEWER MODEL CARS

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. 

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

SMALL 
BUSINESS 
OWNERS: • Bookkeeping

• phone calls
• customer 

service 
• paying bills
• payroll  

WE WILL 
TAKE CARE 
OF YOUR:

PACKAGES
STARTING AT ONLY
$260 A WEEK

יצחק מיכאל גראד

T H E

S O L U T I O N S

855.6.PINTEL
service@pintelcommunication.com

One point of access to
all your Telecom needs.

עטליכע סארט בינדן טעיפ

בנוגע די אנפראגע וואו מ'קען באקומען בינדן טעיפ פאר 
ביליג.

ס'איז דא א בחור וואס פארקויפט בינדן טעיפ פון עטליכע 
סארטן, באזונדער די polican טעיפ וועלכע ווערט שטארק 
גענוצט דורך רוב בינדערס, און באזונדער די short טעיפ, ער 
האט א גרויסער אויסוואל, ס'איז דא פון איין אינטש, פון צוויי 
אינטש און פון דריי אינטש. זיין נומער איז 845-352-8737, 
און לאזט איבער א מעסעדזש, מען וועט אייך צוריקרופן און 

אייך באדינען לויט אייער געברויך.

א שיעור אויף גמ' תוס'

פאר דער וואס האט געזוכט א טעלעפאן ליניע וואו מ'קען 
הערן שיעורים אויף גמ' מיט תוספות, וויל איך אים מציע זיין 
אז ער קען זיך פארבינדן מיט מיר און בחפץ לב וועל איך אים 
בעז"ה פארלערנען אויף א טעיפ וכדו' גמ' מיט תוס' וואס ער 

וויל הערן.

מיין טעלעפאן נומער איז 347-502-1746.

י. לינדנער

וואו מ'קען הערן פארשידענע מארשן

שיינע  א  הערן  צו  געפיל  שטארקע  א  מטבעי  האב  איך 
די סעודה  ביי  ס'קומט שבת  ווען  זאך  זעלבע  די  און  מארש, 
וכדו' האב איך ליב צו זינגען א מארש, דעריבער וואלט איך 
געוואלט פרעגן אויב מענטשן ווייסן וואו ס'איז דא צו הערן 
אן אויסוואל פון פארשידענע מארשן, צי זאל עס זיין סידי'ס 

אדער טעלעפאן ליניעס.

י. יאקאבאוויטש

ידיעות זיך צו באווארענען פון סקעמערס

צו  זיך  איך דא אריין עטליכע עצות  לייג  לתועלת הרבים 
באווארענען פון 'סקעמערס'.

די ערשטע זאך איז וויכטיג צו וויסן אז סיי וועלכע פירמע 
זיי  פלאץ,  אויפן  געלט  געבן  זאפארט  מ'מוז  אז  נישט  בעט 
מ'זאל  זיי  פארלאנגען  אדער  וכדו',  ביל  א  געווענליך  שיקן 
צוריקרופן ביז א געוויסע טערמין. במילא אויב איז מען נישט 
זיכער אז דאס איז א פירמע וועמען מ'איז שולדיג געלט, דאן 
סקעמער  א  און  ענוועלאופ.  אן  שיקן  דיר  זאלן  זיי  אז  בעט 

וועט געווענליך נישט שיקן קיין ענוועלאופ.

גערודער  מען  הערט  זיי  צו  רעדט  מען  בשעת  אויב 
קיין  פון  נישט  געווענליך  דאס  איז  מענטשן  אנדערע  פון 
ווארטן  דיר  מען  לאזט  אויב  אויך  פירמע.  פראפעסיאנאלע 

SShhaatttteerreedd..

But you shouldn’t be.

ALL INSURANCES ACCEPTED
we come to you!

845.774.6526
sales@HVautoglass.com

845.218.1545 
David@Everestcapitalsolutions.com

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

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

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

פרשת במדבר

MANY YEARS OF EXPERIENCE  

SMALL MOVINGS

)yanke1( 914.490.8041 יאנקי שווארטץ

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

AND FURNITURE ADJUSTMENTS

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

Andrew's Long Distance 
Minivan Service

THE BEST PRICES
please call 845.821.3199

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Call Central Office at 417-753-2891 x3028 

Or stop by 

100 E Front Street 

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

אייער פריינד ברוך ווינער

נישט  זענען  זיי  ווייל  סקעמער  א  געווענליך  דאס  איז 
פראפעסיאנאל. 

אופן  בשום  געבן  אכט  מען  דארף  זיי  צו  רעדט  מען  ווען 
'יא'.  אדער  'אקעי'  ווערטער  צוויי  די  זיי  ענטפערן  צו  נישט 
האבן  שאדן  חלילה  מען  קען  ווערטער  צוויי  די  מיט  ווייל 
פאר  ארויסגעבן  נישט  קיינמאל  אודאי  און  סומעס.  גרויסע 
מענטשן די סאושעל סעקיוריטי נומער און א קרעדיט קארד 

נומער.

יצחק אבעלעס 

שיעורים בעיון אויף שו"ע

גאנץ  אויף  שיעורים  הערן  מ'קען  וואו  אנפראגע  די  אויף 
"זכרו"  בארימטע   די  רופן  קען  מען  בעיון,  שבת  הלכות 
קענט  איר  וואו   ,718-387-1010 אויף  ליניע,  טעלעפאן 
מגידי  חשובע  עטליכע  פון  אויסוואל  רייכער  א  טרעפן 
שיעורים מפורסמים, און די שיעורים זענען מסודר לויט די 
סימנים אויף שולחן ערוך, און באזונדער זענען דא שיעורים 

כללים הלכה למעשה.

מ. שטיין

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

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

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

ראטעס וואס דאס אליין ציט ארויף די צינזן גאר הויך.

אפשר  געטראכט  כ'האב  און  עצות,  אובד  געווען  בין  איך 
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 
20 חדשים, און דאן זאל איך  APR 0% פאר ארום  וואס איז 
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.

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

דאס זיין אויסגעצאלט. 

מ. ווייס

POST CONSTRUCTION
MOVE IN/OUT CLEANING

845.999.VISH (8474)
CLEAN@VISHVASH.COM

CALL
TEXT: 347.378.2825WE CLOSE ANY

HOLE ANY SIZE.

 בס"ד

718-213-9922
87 Penn ST

 

  

718-213-9922
87 Penn ST 

 פאר אלע אייערע
   בעיסיק פאון  
 אנגעלעגנהייטן



מדבר  |   16
ת ב

ש
יעזורו פר

א שאד צו 
ווארטן.
מיט איין 
טעלעפאן קאל 
וועט עס זיין 
מסודר.
מיר שטייען גרייט 
אייך צו סערווירן 
אין מאנסי, 
קרית יואל און 
קעטסקילס.

SIMPLE AND EASY. CALL NOW:  
845.660.3663    INFO@ALLDONECREW.COM

אונזער סטעף פון פראפעיסנאלע הענדימען, וועלן זיין ביי
אייך זאפארט און ארלעדיגן אלע אייערע הענדימען געברויכן.

אריין און ארויס, פארזיכערנדיג אז אלעס ווערט מסודר.

PAY BY THE HOUR  |  ACCEPTING ALL MAJOR CREDIT CARDS

FULLY IN
SU

RE
D        

 D O N E  RIGHT, DONE FAST

 
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


