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718.732.1000
Mail@yazory.com
Yazory.com
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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

I T A L I A N
S I L V E R
B Y  Y A K O V
M E R D I N G E R

S P E C I A L
O F F E R S  O N

H A Z O R F I M ,
T H E  T R U S T E D

S I LV E R  E X P E RT S
F O R  O V E R

S E V E N  D E C A D E S

A N D

CANDLE
STICKS
BECHER

SETS

WWW.HAZORFIM.COM
1800.551.8068

VALID UNTIL 6/06
OR WHILE STOCK LASTS
NO DOUBLE DISCOUNTS

*im
ages are for illustration purposes only

WILLIAMSBURG:
67 LEE AVE.  
718.387.0445

LAKEWOOD:
SEAGULL SQUARE
718.480.0270

Weddinggifting718-213-9922 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:

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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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

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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FOR ALL YOUR 
ELECTRICAL 
NEEDS

SERVING THE 5 BOROUGHS ~ NEW YORK & NEW JERSEY

347.645.4321
Hershy Fromowitz

info@safetyelectricnyc.com

• New Meters

• Violations Removed

• Camera Systems

• New Wiring

• Industrial

• Commercial

• Residential

Our Services

• Quality Work

• Reasonable 
    Prices
• Satisfaction 
    Guaranteed 

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

Expert. Reliable. Professional.

Bookkeeping Services That Cover All Your Financial Needs.

Aron Luzer Klein

718-400-0991

office@bookcaseny.com

www.bookcaseny.com

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

הערליכע נייע 
בר מצוה דעזיינס

multiple
brand new 

styles

בס”ד
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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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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

718.766.7177
course@viewpointlearn.com

Viewpoint
Academy of Art and Technology

Where the good learn from the best

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

info@gisenblei.com
845.244.9090
Upstate:

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

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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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
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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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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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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

אייער
טראסט 

האט זיך 
אויסגעצאלט!

Pesach 
Rentals 

*List is available for download on our Hotline, direct to your email or fax

90
Max Views 
per listing

Downloads
on our
Hotline.

265
101 

מעגא 
אויסוואל פון 

דירות פאר 
ל"ג בעומר אין 

ארץ ישראל.

יעצט איז דער צייט צו ארויפלייגען אייער באנגעלאו.

!

 917-6344208
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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.

PROTECTED DEVICES 
AND ACCESSORIES FREE 

Delivery
גרעסטע 
אויסוואל!

 פון כשר'ע דיווייסעס
פאר די אידישע שטוב.

Brooklyn: 929-92-GLATT (45288)
Upstate: 845-94-GLATT (45288)

Schedule a 20-min FREE strategy call 

845-604-0639     
info@gybmarketinggroup.com

“Be the leader in your industry” 

רעדן,שרייבן און ליינען עינגליש! 

845.836.2355
 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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 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

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

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.

Get your passport in 24 hours! Call 718.400.9969

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

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

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

Knee scooter גמ"ח 845.637.7731. 347.931.6701

R e a l t y
 RESIDENTIAL & COMMERCIAL

קלמן אליעזר סאפדי
845-662-4058

קלמן אליעזר מאלח
845-395-8800

יואל יערמיאש
845-662-4907

s
a
g
e
 d

e
a
l
s

 845-299-SAGE (7243)    SALES@THESAGEREALTY.COM    WWW.THESAGEREALTY.COM

Sell smart
Buy well

• 4 Beds, 2 Baths
• 2,300 Sqft, Currently renovated
• Legal 2 Family

12 Peterson Road, Monroe ny              $675,000

• 4 Beds, 3 Baths,
• 2,640 Sqft, 0.417 Acres
• SIngle Family

• 4 Beds, 2 Baths
• 2,018 Sqft, 0.545 Acres
• WINCHESTER AREA

58 Winchester Drive, Monroe                  $649,999

• 4 Beds, 3 Baths
• 0.459 Acres , 2,220 Sqft
• Ranch style home

41 Cunningham Drive, Monroe  $710,000

129 Franklin Avenue, Monroe               $750,000

WALKINGDISTANCETO KJ

WINCHESTER 

AREA

Sunday, May 14,
1:30 - 2:30

OPEN
HOUSE

COMING 
SOON

Listing Agent
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יעזורו
ריעל עסטעיט

ליסטינגס פרשת  בה"ב |  05/07/2023

Sponsored by:

For the best deals in all areas call

Sales@mkrealtyusa.com
845.782.0205

דירות צו פארקויפן
8 Room Top floor + Attic on Karlin Drive. Please call: 845.782.0205

5 Room First Floor on Rovna. Please call: 845.782.0205

7 Room Fourth Floor + attic on Mtn Rd New Development. Please call: 845.782.0205

4 Room Basement on Israel Zupnick with Tenant. Please call: 845.782.0205

Lot on Forest Avenue with Permits and Foundation. Please call: 845.782.0205

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

גרין היללס- הערליכע הייזער צו פארדינגען פאר שבתים, שיינע גראונדס, פלעיגראונדס. 
שבת קודש מעין עוה"ב, 718.289.0232

Available in KJ: One bedroom apartment. Great area for Shabbosim/
Shavuos. Available till July 1. Also available for a longer time (single, Chuson/Kallah).

 Please call: 845.537.9386

דירות פאר קורצע טערמינען

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

Basement office to share next to toys4u call or text 347.385.9204
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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

אכטונג געבן אויף עלטערע מיידלעך 
וועלכע פאברענגען די נעכט אין די 

גאסן

איך בין אהיימגעקומען עטליכע טעג צוריק 1:30 
זיי  געזען עטליכע מיידלעך,  ביינאכט, און איך האב 
מיידלעך  ערוואקסענע  זיין  צו  אויסגעקוקט  האבן 
פון 12'טע קלאס אדער עלטער, שטייען און שמועסן 
מיט געשמאק פארנט פון א געשעפט. יעצט איז אין 
די  סעזאן...  חתונה  נישט  איז  עס  הספירה,  ימי  די 
מיידלעך האבן פאברענגט אן קיין עכטע סיבה, סתם 

מען שמועסט.

פון  געהערט  האב  איך  וואס  צולייגן  וויל  איך 
ביז  שטוב  אין  מיר  ביי  ארבעט  וועלכע  געהילף  א 
שפעט ביינאכט, אז ער גייט אהיים שפעט ביינאכט 
זעט  און ער  וויליאמסבורג,  אין  גאסן  אויף אונזערע 
האט  ער  שפאצירן,  מיידלעך  גרעסערע  איבעראל 
פארשטייט  געמיינדע  אונזער  אויב  געפרעגט  מיר 
נישט אז מיר וואוינען אין ברוקלין, און אז עס איז דא 
אסאך קרימינאלע אקטוויטעטן אין די נאכט שעה'ן, 
פארוואס מען לאזט מיידלעך זיך דרייען אזוי שפעט 

אויף די גאסן.

א מאמע דארף וויסן אז ווען זי לאזט איר טאכטער 
איז  חברטעס  מיט  ביינאכט  שפעט  פאברענגען 
נישט  איז  זי  געלונגען,  נישט  איז  זי  בראוו,  נישט  זי 
עס  אומ'אחריות'דיג!  איז  עס  נאר  מאמע,  גוטע  א 
גאסן  אונזערע  אויף  סכנה  שרעקליכע  א  הערשט 
דארפן  נישט  וויל  קיינער  און  ובגשמיות,  ברוחניות 

וויינען ווען עס איז שוין ח"ו צו שפעט...

עס איז צייט אז עלטערן זאלן זיך אויפוועקן, און 
דרייען  זיך  קינדער  די  לאזן  צו  נישט  געבן  אכטונג 
די גאסן אין די שפעטע נאכט שעה'ן אן  אליין אויף 

א אויפזיכט.

)-(

נאך איבער פראטעקציע ביים 
אנעמען פאר "טיטשינג" פאזיציעס

בנוגע די פארשידענע מיינונגען און בריוון וואס עס 
איז אריינגעקומען צו ענק איבער צי עס איז יא אדער 
נישט דא פראטעקציע ביים אנעמען טיטשערס, און 

צי עס איז יא אדער נישט דא א מאנגל.

באמת איז נישט דא קיין חילוקי דעות צווישן די 
אלע בריוו שרייבער. דער חילוק איז צווישן אידיש 

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

פרשת במדבר

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.

ווערן  און ענגליש. א אידיש טיטשער קען מען נאר 
אויב מען האט קשרים און פראטעקציע, א ענגליש 
טיטשער וועט מען נעמען סיי וועמען, ווייל עס איז 

דא א מאנגל.

איך האב עס מיטגעהאלטן אויף די אייגענע הויט, 
געלונגענע  חשובע  גאר  עטליכע  געהאט  האב  איך 
טעכטער וועלכע האבן געוואלט באקומען טיטשינג 
באקומען  נאר  האבן  זיי  אבער  אידיש,  ביי  דזשאבס 
גרעידס.  הויכע  פאר  דזשאבס  טיטשינג  ענגליש 
וואס דאס אז זיי האבן באקומען די פאזיציעס צייגט 
האבן  זיי  נאר  טיטשן,  צו  געאייגנט  יא  זענען  זיי  אז 
ווייל  נישט באקומען די אידישע טיטשינג דזשאבס 
האבן  וועלכע  די  פאר  אוועקגעלייגט  ווערט  דאס 

פראטעקציע.

מען  אמת,  דעם  איבערצייגן  שנעל  זיך  קען  מען 
טיטשינג  די  באקומט  עס  ווער  איבעראל  קוקן  זאל 
נאר  טויגן,  וואס  די  דוקא  לו  אידיש,  אויף  דזשאבס 
עס  אויב  אוודאי  פראטעקציע,  האט  וואס  דער 
וועט  דזשאב  טיטשינג  אידישע  א  איבער  בלייבט 
עס  אויב  אבער  מיידל,  גוטע  א  פאר  געבן  עס  מען 
מיידל,  בעסטע  די  זיין  עס  קען  גענוג  דא  נישט  איז 
זי וועט געלייגט ווערן אין א זייט פאר א מיידל מיט 

פראטעקציע.

א מאמע פון מיידלעך

איבריגע אויסגאבן ביים פארן 
אין קעמפ

א בריוו שרייבער מיט עטליכע וואכן צוריק האט 
הוצאות  טייערע  די  ארויסגעברענגט  גוט  זייער 
האט  ער  און  קעמפ,  אין  קינדער  די  שיקן  פון 

אויסגעשמועסט אז מען דארף עס אפשטעלן.

איך וויל אבער צולייגן אז חוץ די גרויסע געלטער 
די  צו  אויך  קומט  אפ,  קאסט  אליין  קעמפ  וואס 
הוצאות פון די טייערע  "נאש באקסעס" און אנדערע 
קאסטבארע זאכן וואס די קינדער "מוזן" מיטנעמען 

אין קעמפ.

טון  גארנישט  קען  מען  אויב  אפילו  אז  מיין  איך 
כאטש  מען  קען  הוצאות,  קעמפ  טייערע  די  בנוגע 
פון  סטאנדארט  און  פרייזן  הויכע  די  אראפברענגען 

אלעס וואס די קינדער שלעפן מיט אין קעמפ.

ב. כ.

 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  

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.

א שאד צו 
ווארטן.
מיט איין 
טעלעפאן קאל 
וועט עס זיין 
מסודר.
מיר שטייען גרייט 
אייך צו סערווירן 
אין די קעטסקילס 
און די גאנצע 
אפסטעיט 
אוםגעגנט.

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

עס איז דא צובאקומען אין אלע ספרים געשעפטן

בס"ד

דער ספר...
בויען  צו  וויאזוי  ...לערנט 
א אידיש הויז לויט‘ן ווילן פון 
זוכה  תורה,  זיין  און  השי“ת 
קינדס־ און  קינדער  צו  זיין 
עוסק  זענען  וואס  קינדער 
אין תורה און מצוות, ושלום 

על ישראל.

ליכט  און  גליק  ...ברענגט 
צווישן  פארשטענדעניש  און 
איינעם און צווייטן און במילא 

שלום בית.

צום  הארצן,  צום  ...רעדט 
צו  עצות  גיט  און  געוויסן 

פארבעסערן די מדות.

אלע  כמעט  ארום  ...נעמט 
אידישע  א  פון  פראבלעמען 
תמצית  קורצן  א  אין  שטוב 

דורך פאסיגע משלים.

מתנה  שענסטע  די  ...איז 
פאר חתן כלה.
)דברי בעל המחבר(

הרב אלחנן יוסף
הערצמאן זצ"ל

הופיע ויצא לאור

 TYPE  .  LAYOUT .  PRINT
929-468-9989

sales@slavitapublishing.com

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

HARDWOOD · VINYL · SCRAPING


