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ä"åî שלמה ליימזידערé"ð יעקב יוחנןé"ð ä"åîחיים שמעון צימענד é"ð 

  íìåàá àæàìô íåéøèà- éñðàî
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  קהל עדת
 קאשוי

מודעה
  הננו בזה להודיע שמחר יום ה' יתקיים יום תפילה לטובת רפואת 

  רבינו כ"ק  מרן אליעזר חיים בן חנה מלכה שליט"א
 ה' שנותיו יאריך

 חה וקריאת ויחל ואח"כ מנ 
 להמתענים יקבלו תענית היום בתפילת מנחה

  עמוד ליום, - חבורת אמת ואמונה ללמוד ולסיים כל ספה"ק ויואל משה במשך שנה אחת 
  בהנהלת הרה"ג ר' יחזקאל שרגא פריעדמאן שליט"א

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 עורים בספה"ק ויואל משה שי -מודעה חשובה 

סדרנו בס"ד שיוכלו לשמוע שיעורים בספה"ק ויואל משה על הטעלפאון ע"י מגי"ש מומחים ומפורסמים הבקיאים 
 718-362-8899בספה"ק הזה, הנאמבער לשמוע השיעורים הוא 

ה"ג ר' אברהם הרלתועלת הציבור יכולים לשמוע שני מיני שיעורים, הראשון ללמוד בפנים הספר בטוטו"ד, ע"י 
מינוט, השני הוא שיעורים כלליים תמצית  15, כל שיעור הוא על עמוד א' ונמשך לערך שלמה פאפלאנאש שליט"א

, סדרנו הליין עכשיו מחדש עם הרה"ג ר' אברהם חיים מוטצען שליט"אשל כל סימן בתוך הספר ונלמד בטוטו"ד ע"י 
 דר הלוח של חבורתינו ובכל יום יתוסף שיעורים לפי זה הסדר.הוספות ושינויים ויכולין לשמוע שם שיעורים לפי ס

בני החבורה מתחילין היום ב' דר"ח אדר א' ענין חדש במאמר שלש שבועות סי' קמ"ב בענין האגודה, ובר"ח אדר ב' 
 מתחילין בעז"ה מאמר ישוב אר"י.

  רי רביה"ק זי"ענס בגורל על כל ספמי שרוצה להימנות בין חברי החבורה החשובה הזו ובזה ליכ
 01שיתקיים בעז"ה ביום כ"ו אב הבעל"ט ישאיר מעס. על הטעל ליין על הנאמבער 

 וזכות הלימוד בספה"ק הזה לילך בדרכיו הקדושים של מרן רבינו הקדוש זי"ע נזכה בקרוב לראות בביטול מלכות המינות בביגו"צ בב"א
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 בשורה טובה פון "שיעורי הלב" אין וויליאמסבורג
וליב די גרויסע נאכפראגע פונעם ציבור אברכים און בעה"ב, צו האבן א סעריע שיעורים אין די נאכט צ

אראנדזשירט נאך א סעריע אויף הבנת הנפש בין איש לאשתו, פארשטאנד,  שעות, האבן מיר
 קאמיוניקאציע און שמחה מפנימיות הלב

 אזייגער ביינאכט 11ביז  6:30פון  –זונטאג אווענט פר' תצוה און פר' כי תשא הבעל"ט 
 יו"ר "מכון הלב" הרב אלעזר פריעדמאן שליט"אפארגעלערנט דורך 

 וכל הקודם זכה 845-774-8174זיך איינצושרייבן אין די פרישע נאכט סעריע רופט 
 1מער , רעפרענס נו252858, עקסעס קאוד 712-775-7029צו שפירן א ריכטיגן "טועמי'" רופט די "אינטראדאקשען" אויף 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  929-287-0159אינגערמאן ת"ח ובנש"ק וועט זיין אייער פערענדליכע שליח אויסצוזאגן תהלים וכד' ביים ציון פון הרה"ק מריבניץ זצוק"ל. 

 011-32-47-753-5177 ל'ע'גרינפעלד טרעווצופרי ביז ביינאכט, רופט  שעה, פון 12נסיעה פון אנטווערפן קיין ליזענסק דאנערשטאג כ"א אדר ב', 
 $845-570-2905 א נאמען, רופט 30 - א פרוי אין ירושלים מיט אסאך ערפארונג שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" וואונדערליכע תוצאות 

 011-927-52-762-3356א הקדשה בכתי"ק. אברהם בערגמאן מיט  הגה"ק ר' אלעזר דייטש זי"עצו פארקויפן דעם ספר 'פרי השדה' פון 
  718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות

 718-782-9383היימישער מוסד אין וויליאמסבורג זוכט א כתה ו' מלמד פאר שנת תשע"ז. פעקסט צו: 
  לאזט מעס. 301עקס.  718-508-4444געזוכט אן עקספיריענס כתה ט' מלמד פאר קומענדיגע יאר תשע"ז.  - ויראה ד'סאטמאר ב"פ  ישיבה תורה

 718-764-2273היימישער מוסד אין וויליאמסבורג זוכט א עקספירענסד נורסערי מלמד פאר שנת תשע"ז גוט באצאלט. ביטע פעקסט: 
 646-361-6292מיט א יונגל אין די ביינאכט שעות. רופט: געזוכט א יונגערמאן צו לערנען 

 347-962-5908פאר ספעציעלע שמשים פרייז.  Korn's Bakery 454 Bedfordביי   .Lb 5הערינג  Eli's Freshצו באקומען די באקאנטע 
 #1 #376 845-400-1112רופט   ...עקיגע המן טאשן 4עקיגע אדער  3שערוריא!! 

íð−ëê ³ë¾í  - ויב האט איר געזעהן א בערזל אין אApple Bank / Flushing  :347-593-8847דעם מוצש"ק ביטע רופט 
 ¬ñêë"½ôîî -  718-384-1969איין שטאק ארויף.  בעדרום) 1(קאך, צו פארדינגען א לעכטיגע פורנישד דירה 

ë"½ôîî -  929-224-5886חדשים. רופט:  7בעדרום דירה מיט פארטש פאר  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - Lee cor. Flushing - Retail or medical office for rent, 5800 s.f. on 3 fl. w/ elevator, 718-522-5153 (brokers welcomed)  
ë"½ôîî -   347-422-7119יאר. דארף האבן פלאן פאר נאכדעם. לאזט מעס. אויף  2ביז  1רומיגע דירה צו פארדינגען פאר  5א נייע 
ë"½ôîî -  אויב קיין ענטפער לאזט מעס. 646-539-8699ס"פ, רופט:  1500בעדרום דירה,  4צו פארדינגען א גרויסע שיינע לעכטיגע 
 ¼−−òë"½ôîî -  347-760-0237דינגען. בעדרום צו פאר 3, 2, 1 -נייע דיוועלאפמענט פון זייער שיינע דירות 

 −½òêô-  בעדרום דירה אויף  4א נייע  פארדינגעןאדער  פארקויפןצוElm St. 2 ,347-423-3604' שטאק, הערליכע פארטש
 −½òêô-   845-262-0149 :רומיגע רענטעל אין בעסטן געגענט, רופט 5רומיגע דירה + א  7צו פארקויפן א 
 −½òêô- רטיגע צו פארקויפן א הערליכע פעtown house  .718-599-7700מיט א רענטל, געפעינט און געסקרעפט 

èþîëò−ôîñë  -  347-786-3500אריינצומופן.  גרייטבעדרום דירות געבליבן אין די נייע דעוולאפמענט, צו פארדינגען,  5דריי 
èþ¼ëò−ôîñë -  845-791-0306אקעי,  8בעדרום פרייוועט הויז אויף א הערליכע לאט, סעקשן  2צו פארדינגען 
îêñ½−¬òîêô- 8סעק.  ,דירה צו פארדינגען OK.  :914-315-4061רופט

−ôê−ô - בעדרום פריייוועט דירה, פרייוועט פול, נעבן קרעסטירער בהמ"ד, פון  2הערליכע  .געווארן עוועילFeb 14  ,ל.מ. 845-637-0695און ווייטער  

−ôê−ô - For rent: 2 bedroom apt. w/ 2 bath. Next to Masada, avail. from Feb. 18 till end of Feb. 917-450-7680 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

 917-623-2759פען פראפערטי אין מאנהעטען? רופט: אזוכט איר צו פארקויפן, קויפן אדער דעוועל
 ל.מ. property second position 845-459-0438פאר עיסקא פאר א קורצע זמן גרייט צו גראנטירן  $25K - $50Kזוכט צו בארגן גע

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   
 לאזט מעסידש 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  first mortgage, אדער א short saleאויב מאכט איר א 

 516-234-7845סענט אויפן דאלער אדער קענט איר פרובירן  אינגאנצן אפווישן די חובות רופט  10סעטעלט אלע אייערע חובות 
 845-694-5200יט קארד. אויך סעטלן מיר קרעד -נעמט אראפ קאללעקטארס פון אייער קרעדיט  - בחינם!

 718-963-3454. רופט: registerא סטאר אין וומס"ב זוכט א יונגערמאן צו שטיין ביים 
Verizon unlimited 3G internet $15 month + activation (3G/4G rentals also available) call/text: 347.875.0655 

Brand name wig company wholesale & retail, showroom & full salon service seeking a partner $400.000,serious inquiries only 718-825-6061 

I Z Electric -  ,מיר נעמען אן אלע ערליי עלעקטריק ארבייטalso Boiler problems   347-742-1215רופט 
Increase your credit limit! For all your personal & business needs. 0% APR for 12 – 21 months. Call now: 212-256-1272 

 mschwartz2000@gmail.comאימעיל  עקספיריענס.דזשער מיט עגעזוכט א אפיס מענ
 347-687-5775געזוכט א פעיהיגע יונגערמאן צו ארבייטן מיטוואך אין דאנערשטאג. גוט באצאלט. 

 אויב קיין ענטפער לאזט מעס. 917-544-8008ת אין א גראסערי. שיין באצאלט. געזוכט א ארבייטער פאר נאכמיטאג און ביינאכט שעו
Local Real estate office looking for a full time bookkeeper, Experienced a plus. Please email: info@halcyonre.com 

WebCase Design - Design Your WEBSITE starting as low as $800! Contact us: info@webcasedesign.com, 347-374-1418 
מיר האבן די בעסטע פרייז אויפן מארקעט פאר געז און עלעקטריק, + איר קענט באקומען 

 $845-263-7826 פארן אויפסיינען. רופט שוין צו זעהן אויב איר זענט קוואלעפייד 100

ACCOUNTANT F/T-ASSISTANT FOR CFO,  Heimishe office in Boro Park seeks F/T Accountant, Experience in 
budgeting CFR 990`s etc. must have prior senior accounting exp. & Knowledge of non-profit or health care. Great 

pay for the right individual. Send resume to: b.moskowitz@humancareservices.org, or Fax resume to: 718-303-9145 
 347-766-4125רופט א מינוט]  ¢2 -$ א חודש30[$ דעליווערט צו אייך אהיים 55סעלפאון'ס פאר  Verizonנייע 

סעווינגס חודש'ליך אויף אייער עלקטער/געז ביל  5%גראנטירט  -  Energy Best Deals 
 347-909-0741מיר וועלן נאכגיין שטענדיג אייער ביל. רופט שוין: 

Can't handle your bills? Can't handle your books? 
We're doing all your bookkeeping needs at compatible rates. 

Call 347-525-7320 or Email: bbfbookkeeper@gmail.com 

~ NURSE WANTED ~ 
Part time position available (12 hours a week over 4 days and available by phone) to work with adults 
who have developmental disabilities in our Day Habilitation Program in Brooklyn. Strong 
health assessment skills needed. Current NYS RN license and a minimum of 1 year of post 
graduate hospital experience required. Experience with developmental disabilities a plus. 

Great pay. Please send your resume to: b.moskowitz@humancareservices.org 
 


