
 

 9  פארציילט אין לאנטש רום :  
ט ווי דער מנהל רהאבן מיר  זיך אזוי שיין צוגעהע די וואך

איבער די אמונה פון קריעת ים סוף,  מעשיות 3פארציילט 

ווי עס שטייט אין די בירט מסביר צו זיין אראביסל פ יר האבן)ווי מ

שפאלטן דעם ים פאר די אידישע אז ווען משה רבינו האט געספרים 

אויך געמאכט אז ווען א  דער באשעפערקינדער אין יענע צייטן האט 

הערן מיר ווי  צדיק וועט דארפן שפאלטן א וואסער זאל ער קענען(

א רשע געקומען צו א צדיק און פראבירט צו איז מאל יין א

געווען קיין י מעשה מיטן שפאלטן די ים איז נישט זאגן אז ד

ווייל די שטעקן פון משה רבינו איז געווען פון  נס
איז 'סאון א שטיין וואס רוקט אוועק וואסער  ,"סאמפיר"

 :דער צדיק גוט אנגעשריגןאים האט  נישט געווען קיין נס.

אז דער באשעפער  !ווייסט נישט וואס שטייט אין חומש די

הייסט משה רבינו זאל אראפווארפן זיין שטעקן און לייגן 

וואסער  ער געשפאלטן דיאויפן ים און אזוי האט  האנטדי 

  נישט מיט קיין שטעקן נאר מיט זיין הענט.

ווי  אזוי הערן מיר נאך א מעשה

רבי פינחס דער צדיק  האטאיינמאל 
ן די הגעהאלטן אינמיטן טו יאירבן 

 )אויסלייזן א איד(מצוה פון פדיון שבוים 

ווי עס האט זיך פארלאנגט אסאך 

געלט און דער צדיק איז ארום 

אבער ווען ער געגאנגען נאך צדקה, 

אנגעקומען צו א וואסער האט ער איז 

געבעטן דעם באשעפער אז ער דארף 

האט  ,יעצט אריבערגיין דעם וואסער

זאגט צום געפנחס בן יאיר רבי 

גיי יעצט אוועק פון דא איך וואסער: 
 און העלפן א ן די מצוההדארף גיין טו

אבער מיר הערן ווי דער וואסער , איד

ה אויך א אז איך טו :ענטפערט אים

שטער האט ריבעמצוה ווייל דער או

ער האט מיך געהייסן זיין דא, אבער דער און מיך באשאפן, 

וואסער אז אלע באשעפענישן דארפן צדיק שרייט צום 

וואסער האט זיך  עראון ד, ן צו העלפן אידישע קינדערהטו

און  אזוי איז דער צדיק אריבער געגאנגען ,געשפאלטן

 (זעה בילדער – )אויפגעשפילט מיטוואך .געקענט העלפן יענעם איד

דער רבי ר' צדיק  ןהייליג בייםמיר ווי  הערןא מעשה נאך 
גענומען אמאל האט איז דאס געשעהן אז ער אלימלך זי"ע 

וואסער און געוויזן מיט זיין האנט ווי די מיט א לעוואר 

יואל פאללאק  הרב)א חשובער מלמד וואסער האט זיך געשפאלטן 

דאס מער  האט דאס אראפ געמאלן אויף א בילד אז די קינדער זאלן שליט"א

י משה רבינו. און דאס אז אזוי איז אויך געווען בי פארשטיין(

שטייט אין מדרש אז דעמאלטס האבן זיך אלע 'סמיינט ווי 

וואסערן פון איבעראל געשפאלטן ווייל אויב א צדיק וועט 

דארפן אז וואסער זאלן זיך שפאלטן איז דאס שוין גרייט 

  .משה רבינודי צייט פון פון 

ווי עס שטייט אז  נאך הערן מיר

זיך  ווען די וואסער האט

געשפאלטן און א פיש האט 

געהאלטן אינמיטן אדורך 

שווימען איז דער פיש געווארן 

 צוטיילט, 

די גרויסע ניסים  אזוי אויך

וואס די אידן האבן געהאט אין ים 

מיטן קענען האבן אלע פיינע 

זאכן, יעדן לויט זיין געשמאק. 

אזוי האבן מיר זיך צוגעהערט 

זענען ניסים  גרויסע וואס די

 מיינען פאר אונז אלעווען און גע

 .מיט גרויס אמונה

 9 ווינקל אינהאלט :
  .ארציילט אין לאנטש רוםפ 
  ראם פון די וואךג 

 לטערן באגלייטן קינד מיט אחריות.ע 
 י מיטוואך פלעי ביי די קינדער.ד 

  .און באגריפןמיט א גראם וערטער ו 
 .ידה: שיין בעטן, און הכרת הטובמ 

 ונזער "מצוה בוים" בליהט.א 

 .רעקלעך פאר די פייגעלעךב 

 וער קען מיר העלפן? ו 
 ייער דרילל אין בילדינג מיט א סוקסעס.פ 

 מיט די א"ב.'שפאנט ווייטער מ 
טארקע צופרידענהייט ביי די קינדער ש 

 רעפארט, הערט זיך צוריק ב"ה.

 ערליכע פרישטאג מעשה פארענדיגט.ה 
 נטשן.ל טוב וואוזמ 

 רוכים הבאים נייע קינדערב 

 ! נייעס ליין און שער הנגינה
# 1/5/6718-407-7460 

 הערט'ס און האט'ס הנאה

 



 

 9  דער מיטוואך שפיל אין חדר :

איז געקומען די רייע אויף די כיתה פון  די וואך מיטוואך

ווי זיי האבן אהער  שליט"א אהרן דוד רובינשטייןהרב 

געשטעלט אזוי הערליך און שיין, עטליכע טיילן פון די 

סדרה און איינע פון די לאנטש רום מעשיות מיט גרויס 

 אינטערסאנטקייטן.

מיט זיינע  (מאיר מאשקאוויטש)ווי פרעה  מיר זעהן

איז זייער  פרעה (הערשי גלאנץ, וואלווי מיטטעלמאן)באדינער 

שטרענג נאכאמאל, ער שרייט צו אלע מצרים אז מ'מוז 

מאיר מיטטעלמאן, אברהם )נאכלויפן די אידן, און די מצרים 

קומען   (הערש גאלדבערג, אלעזר לעבאוויטש, יושע הערש קויפמאן

צו לויפן מיט די פיילן און שטעקענעס, זיי אלע זענען שוין 

זאגט אז ער וועט גיין די גרייט נאכצולויפן די אידן, פרעה 

 ., ער נעמט די בעסטע פערד און מ'הייבט אן לויפןערשטע

מיט אהרן  (יחזקאל שרגא טייטלבוים) משה רבינו מיר זעהן

גייען אין מדבר מיט אלע אידן  (משה איצקאוויטש)הכהן 

אברהם הערשקאוויטש, נחום מאשקאוויטש, זאב ירמי' ניישטיין, )

מיר זעהן  (, חיים יושע טעללערבכור סרוגאיעקב שלום פריינד, משה 

די וואלקן, און די פייער וואלקן אינטער זיי, אזוי גייען  דארט

זיי קומען אן צום ים  זיי ארום גענומען מיט די וואלקענעס.

סוף, דארט זעהן מיר ווי פרעה מיט די מצרים קומען אן 

לעבן די אידן, פרעה רופט אויס: אז אלע מצרים זאלן שוין 

נאכלויפן די אידן, פרעה שרייט: פארוואס האבן מיר ארויס 

זיי שיסן  געשיקט די אידן?, די מצרים מיט די שיסערס 

אויף די אידן, זיי ווארפן פאלן צו די אידן אבער אלעס 

מיר זעהן ווי משה רבינו  .פאלט אריין אין די וואלקענעס

, מיר זעהן דארט די מיט אהרן הכהן  שטייען ביים ים

בעטן צום  אלע אידן אסער מיט די פישן שווימען ארום.וו

 הייליגן באשעפער, 

הייבט אויף זיין שטעקן און פלוצלינג זעהן  משה רבינו

טאנצט אריין אין  (דוד גראס)מיר ווי נחשון בן עמינדב 

וואסער, אלע קינדער מאכן אזא גרידער ווי די וואסער 

שפאלט זיך מיר זעהן ווי משה רבינו מיט אלע אידן גייען 

דארט אין ים זעהן מיר ווי עס וואקסן אין א שיינע שורה, 

אלע גוטע זאכן און די אידישע קינדער נעמען אראפ פון 

 די וואנט וואס זיי ווילן. 

יט פרעה גייען אויך נאך אבער די וואסער מ די מצרים

וואנט האט זיך אראפ געפלאצט אויף זיי און אלע מצרים 

מישן זיך גוט אויף ארום ארום. אלע קינדער דרייען מיט די 

הענט, אזוי ווי מען מישט אויף א טאפ, די מצרים טאמבלען 

זיך אויף די פלאר. נאכדעם קומט משה רבינו מיט אלע 

זיי זינגען און  "אז ישיר"ען און טאנצן די שירה, אידן זיי זינג

יושע )טאנצן לעבעדיג בבקעך ים סוף!! אויך קומען מרים 

זיי נעמען די  (שמעון כוואן)מאמע אידישע מיט די   (פריעד

 פויקן, און זיי פויקן זייער שיין. 

ווי די אידן קומען בעטן פון משה  נאכדעם זעהן מיר 

רבינו צו עסן זיי בעטן זייער שיין: פליז מיר דארפן צו עסן! 

זיי בעטן  (אברהם ברוין)מיט אבירם  (אברהם קליין)אבער דתן 

נישט שיין. זיי שרייען צו משה: געב אונז עסן! מיר הערן ווי 

משה רבינו זאגט פאר אלע אידן עס גייט קומען מן פון 

הימל, מ'טאר נישט אוועק לייגן אויף א אנדערע טאג, מיר 

קאפ(  1)נאר זעהן שוין ווי די מן קומט און אלע אידן נעמען 

זעהן מיר ווי זיי נעמען  פאר איין טאג, אבער דתן און אבירם

און זיי לייגן דאס אוועק פאר מארגן. אין א שיסל יא אסאך 

אבער נאכדעם האבן מיר געזעהן ווי ס'איז געווארן 

 קינדערגארטן
מיר ווערן בארייכט מיט שפראך, ווען 
מיר לערנען זיך אויס יעדע וואך נאך נייע 

 ווערטער מיטן ריכטיגן זאץ. 

האבן ווערטער, באגריפן, געפילן די אלע 
 מיר די וואך דערעהערט זייער שיין.

 ווערטער און באגריפן: 
 באגריפן געפיהלן 

  צוטיילט.  -געשפאלטן 
  ארויס נעמען. –אויסלייזן 
 "מצוה פון "פדיון שבוים 

 גראם פון די וואך פרשת בשלח: 
 ביי די פייער דרילל, דארף זיין שטיל.

 סדרה גראם

 משה רבינו טוט זיין שטעקן העכער די וואסער האלטן,

 ן דער וואסער ווערט געשפאלטן.וא

 הרה"ק ר'ר אלימלך פון ליזענסק פון מעשה  גראם מעשה

 און לייגט אריין וואסער אביסל. די הייליגע צדיק נעמט א שיסל,

 )ביי די מעשה( ארום די גאנצע וועלט. דער צדיק גייט נאך געלט,

 ביי די מעשה()שעיל. זארויס פון ד דער פאליס זאגט שוין: צום באפעיל,

 

 

 



 

 

פארדארבן און ווערעמ'דיג, זיי קענען דאס נישט עסן נישט 

 שמעקן.

זאגט משה רבינו אז שבת וועט נישט קומען  נאכדעם 

ען פרייטאג דאפעלט, מיר זעהן קיין מן נאר יעדער זאל נעמ

ווי אלע אידן נעמען פאר שבת צוויי קאפס. און ווען אלע 

קינדער לייגן זיך שלאפן קומען דתן מיט אבירם און זיי 

משה )פייגעלעך  דילייגן ארויס מן שבת, אבער מיר זעהן ווי 

זיי עסן אויף יענע ( בכור סרוגא, שמעון כוואן, חיים יושע טעללער

ער וועלן מיר באצאלן פאר די פייגעלעך דעם מן. דעריב

 ערב שבת שירה און מיר וועלן זיי געבן צו עסן ברעקלעך. 

האלטן מיר מיט זייער שיין די מעשה פון ר' פנחס  אויך
 בן יאיר.

)אברהם כאפן א איד  )דוד גאלדבערג(מיר זעהן ווי א פאליס 

צום דשעיל דארט איז דא דער וואטשער  הערשקאוויטש(

הערש )און דער צדיק ר' פנחס בן יאיר  )שמואל זאנוויל בערגער(

קומט פרעגן אויב דער איד קען ארויס  אלימלך וויינבערגער(

 1000גיין ? ענטפער דער פאליס נאר אויב ער ברענגט 

גאלדענע רענדלעך. מיר זעהן ווי דער צדיק גייט ארום צו 

מיט א זעקל נאך געלט, און אלע אידן געבן  אלע טאטעס

גאלדענע רענדלעך פאר די הייליגע מצוה פון "פדיון 

שביום". דערנאך זעהן מיר ווי דער צדיק גייט צוריק צום 

דשעיל מיט די געלט, און אינמיטן וועג איז דארט דא א 

וואסער, דער צדיק הייבט אן זיך צו טענה'ן מיט די וואסער 

ך שפאלטן ווייל ער גייט טון א מצוה, אבער אז ער דארף זי

די וואסער טענה'ט צוריק אז ער טוט אויך א מצוה ווייל דא 

האט אים די באשעפער געהייסן זיין, דער צדיק טענה'ט אז 

אלעס אין די וועלט דארפן העלפן די אידן טון מצות. אזוי 

זעהן מיר ווי די וואסער שפאלט זיך און דער צדיק גייט 

דער מיט די געלט און געט דאס פארן פאליס און אדורך 

איד גייט שוין אהיים. אזוי האבן מיר זייער שיין 

  מיטגעהאלטן די אלע שיינע פארציילונגען..

 9עלטערן דארפן באגלייטן א קינד מיט אחריות  :

אמאל א קינד אין חדר, נישט מיטן באס  ווען מען ברענגט

איבערצוגעבן דאס קינד איז די אחריות אויף די עלטערן 

דאס קינד קומט אן צו און זיכער מאכן אז  פאר א מלמד

עס איז נישט ריכטיג אליינס אריין צו שיקן זיין חדר. 

קינדער אין בילדינג אויך נישט אינעם שטאק, אפי' די 

גרעסערע קינדערגארטן קינדער, עס קען פונקט זיין אז די 

כיתה איז נישט אין זייער חדר, צו איז מען אין לאנטש רום 

-אדער איז מען געפארן צו א קרי"ש ליינען  –הויף  –

ער איז דאס אן אחריות, אריין צו שיקן דעם א.א.וו. דעריב

 קינד, אן פערזענליך אים איבערגעבן פאר א מלמד.

ווען די קינדער געפינען זיך אין לאנטש  דאס זעלבע 

רום קענט איר איבער געבן פאר סיי וועלכער מלמד וואס 

איז אין לאנטש רום זאל אים צופירן צו זיין קלאס און לאזן 

ווי פארשטענדליך ער איז אנגעקומען.  וויסן זיין מלמד אז

קען א פרוי נישט אריין קומען אין לאנטש רום ווען 

נאר סיי וועלכער מלמד וועט אייך די קינדער עסן דארט. 

 גרייט זיין צו העלפן און באגלייטן דאס קינד מיט אחריות.

.            מיר ערווארטן אייער פולע קאאפעראציע

 מיט דאנק.

 9 "הכרת הטוב"מידה פון די וואך  :

. אזוי באדאנקען און אנערקענען פאר איינעם וואס טוט מיר גוט'סהאט מיין רבי מסביר געווען אז מען דארף זיך  די וואך

ווי מיר באדאנקען זיך פאר די פייגעלעך, און אזוי ווי משה רבינו האט נאר אויפגעהויבן דעם שטעקן העכערן ים סוף און 

דאס נישט געשלאגן. אזוי אויך דארף מען זאגן מודה אני צופרי ווען מען שטייט אויף געזונט און פריש און נישט פארגעסן 

 ס קאכט יעדן טאג אזעלעכע פיינע עסן.ווא א יישר כח פאר מאמיצו זאגן 
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  9 וואס מיינט דער יו"ט חמשה עשר פאר אונז :
  בשבט זענען מיר מתפלל אויף אונזערע פירותדער יו"ט חמשה עשר 

 ..פלאנצטא מענטש איז ווי א בוים וואס מען  כי האדם עץ השדה

 שיין מיט א זיסקייט?וואקסן וואס קענען מיר טוהן אז אונזערע פירות זאלן 

דעם  קומענדיגע וואך מאנטאג אין נדיגעטרעטאריינ

כלל ישראל איז גרויסן טאג חמשה עשר בשבט א טאג וואס 
, נישט נאר די פירות וואס מתפלל אויף פיינע גוטע פירות

נאר טאקע אויך אונזערע  ,וואקסן אויפן בוים האט מען אינזין

זינגען וועט מען  טייערע קינדער און קינד'ס קינדער.פירות די 

און מתפלל זיין פירותיך מתוקים וצלך נאה, מיט א געשמאק, 

אט די שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך.. מיט הארץ 

טאקע זיך זאל ביי יעדן איינעם,  הארץאויפן  תפילות ליגט

 .ןנטשאויסגעבעטן דאס בעסטע וואויעדער איינער 

אינטערעסאנט ווי עס ווערט געברענגט אין די  עס איז

הייליגע ספרים מיט פארשידענע משלים אז א מענטש איז 

אנפאנג ווען מען טוט דעם בוים אין געגליכן צו א בוים, 

ארנישט אן, דער דאך נאך גדערקענט זיך איינפלאנצן 

פלאנצער, ארבייט גאנץ שווער ביים אריין אקערן אין דער ערד, 

נאכדעם  צליח צו שטעלן דעם בוים אין פלאץ.ביז ער איז מ

 כסדר היטן און אכט געבן עס זאל ארויס אויף דעםטוט ער 

שיין און גלייך, ארויסגעבן פיינע גוטע פרוכט, דער  בליען

עס זאל חלילה נישט קומען חיות פלאנצער, וועט אכטונג געבן 

אויפעסן די קערעלעך, ער וועט אכטונג געבן אז קיין שלעכטע 

טייערן זאלן נישט אריין וואקסן אין זיין " דערנער"צווייגן אדער 

 בוים.

איינער אריבער און פרעגט אים: ר' איד! וואס  עס גייט 

ארבייט איר אזוי שווער עס איז גארנישט דא אויף דעם בוים? 

זאגט איהם דער פלאנצער: יא! יא! יעצט זעהט מען נאך 

גארנישט אן אבער דא איז איינגעפלאנצט געווארן אזא 

שיינער בוים מען וועט נאך זעהן שיינע פירות פרעכטיגער 

 הייבט אזוי שפעטער ווען דער בוים אר מיט געדולד!נדערפון, 

יאר נאך יאר דאן זעהט  ,די פיינע פירותצו געבן ארויס  שוין אן 

מען איהם שוין נישט אזוי פיל ארבייטן, אוודאי גיבט ער נאך 

אכט עס זאל חלילה נישט אריינוואקסן קיין דערנער וואס זאלן 

בער דער עיקר ארבייט אוועק לייגן דעם שיינעם בוים א.א.וו. א

 איז ביים אנהויב ווען דער ביימל איז נאך גאר יונג...

פארשטייט יעדער איינער זייער גוט ווען א קינד  דער נמשל

איז נאך קליין זעהט מען טאקע נאכנישט אן, ער בליהט 

נאכנישט אזוי געשמאק, אבער דער יסוד ווערט יעצט גוט 

מאמע פון א קינד  -ע אראפגעשטעלט, די פלאנצער'ס! די טאט

און זיך אומקוקן  בייזע ווינטן,דארפן גוט גוט אכטונג געבן פון 

וואס שטעכן דעם רוחניות'דיגן  "דערנער"און אפהיטן פון 

 . די חיות וואס עסן אויף די גוטע קערעלעךוואוקס, און פון 

דאס איז וואס בלאזן אויף די גאס די  ,די בייזע ווינטן

וואס  די דערנער,וואס בלאזן אין די גאס.  גוי'אישע רעיונות 

שטעכן דאס זענען וואס מען טוט אן א קינד מיט גוי'אישע 

צו די  קליינע אדער א פלאכע קאפל",מלבושים א "

דאס שטעכט  די לעגינג'ס" הויזן טייטע"" אדער שמאלע"

אריין אינעם יסוד פון ערליכקייט, און דאס שטערט דעם 

ס שטערט די שיינע פירות ארויס וואוקס פונעם קינד, דא

צוקומען, דער פלאנצונג איז נאך יונג און איידל דעריבער די 

דערנער וואס שטעכן אריין טוט נאכמער שאדן צום בליהען 

 פונעם קינד. 

זענען געגליכן צו די  די וואס פארשטייען דאס נישט

וואס פרעגן פונעם פלאנצער: וואס ארבייט איר אזוי שווער? זיי 

הן פארט נישט קיין בוים דא, אבער מיר טארן זיך נישט זע

, נאר מיט א שטאלץ ענטפערן יא יא פראגעדערשרעקן פון די 

דא וועט נאך אי"ה ארויסוואקסן און בליהען שיינע גוטע פירות 

מיט א זיסקייט די וואס געבן אכטונג אויף די דערנער און לאזן 

זיי נישט אריין שטעכן אין די טייערע נשמות די טייערע 

הערצער, קיין איין שטאך אוודאי וועט דאס בעז"ה בליהען מיט 

וואס עסן אויף אינגאנצן די  די חיותפראכט. און אזוי אויך א 

וואס אויב א קינד איז  די טריפה'נע כליםקערעלעך זענען 

נישט אפגעהיטן דערפון ווערט ל"ע זיין הייליגע נשמה 

 אינגאנצן אויפגעגסן רח"ל פון די חיות טורפות,

אכטונג געבן אויף די ביימעלעך זייער שטארק.  מיר דארפן

ל זיין און בעטן מיט הייסע טרערן צום הייליגן באשעפער מתפל

שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו אין הימל, אונזער טאטע 

מיר זאלן אלע קענען ערציען ערליכע קינדער, .. כמותך
עס זאל זיין  הייליגע קינדער, און אויפשטעלן שיינע דורות.

ין און בניך כשתילי זיתים סביב לשלחניך מען זאל זיי מגדל זי

מחנך זיין בתורה ויראת שמים מיט גוטע מידות זיך שיין 

אויפפירן בדרך התורה והיראה און זעהן רב תענוג ונחת 

פון אלע קינדער און אייניקלעך ביז מען זאל שוין זוכה דקדושה 

בימינו  הבמהרומלכינו בראשינו זיין צו ביאת משיח צדקינו 

 אמן.



 

 9 ברעקלעך פאר די פייגעלעך :

 האבן קינדער אידישע אז וואך אונז די דערציילט רבי מיין

 טאג יעדן א געפאלן איז מן די, הימל פון מן פיינע באקומען

 אידישע אלע פאר אן רבינו זאגט משה. קודש שבת אויסער

 דעריבער, מן קיין פאלן נישט גייט קודש שבת אז קינדער

 לייגן אוועק זאל מען מן און דאפעלט קומען פרייטאג וועט

 .קודש שבת פאר

 און אבירם זענען געקומען און דתן מענטשן צוויי די אבער

 האבן זיי ווייל, אינדערפרי שבת ״מן״ אויסגעשפרייט האבן זיי

האט דער  .רבינו משה פון לאכן זאלן אידן די אז געוואלט

 זענען געקומען צו פליען פייגלעך די אויבעשטער געמאכט אז

 אידן די אז ווען אזוי, מן גאנצע די אויפגעגעסן זיי האבן און

 נאר זיי מן קיין געזעהן נישט זיי האבן אויפגעשטאנען זענען

 פירט דעם צוליב יא גערעכט. איז רבינו אז משה געזעהן האבן

 די פאר ברעקעלעך מען גיבט שירה שבת אז זיך מען

פייגעלעך, מיר וועלן באצאלן פאר די פייגעלעך און מיר וועלן 

"מנהג זיי געבן ברעקלעך ברויט צו עסן.  מקיים צו זיין די 
ברעקלעך ארויס צו לייגן  ערב שבת שירה ישראל תורה"

זיי צו באלוינען פארן קומען אין מדבר און פאר די פייגעלעך, 

וואס דתן און אבירם האבן ארויס געלייגט אום אויפעסן די מן 

 שבת קודש. 

 9 א פייער דרילל אדורך מיט א שטארקע סוקסעס ב"ה :
אז פון צייט צו צייט ווערט אדורך  עס איז איינגעפירט

ווי דאס  "פייער דרילל"א געפירט אויפן גאנצן בנין הת"ת 

 דארף טרענירן די קינדער על כל צרה שלא תבוא.

איז שוין איינגעפירט יארן  ביי אונז אין די קינדערגארטן

צו זיין זייער פארזיכטיג מיט אט די יונגערע קינדער. מיר 

וואס  א סדרפארלייגן זיך זייער אויסצולערנען די קינדער 

ווייסן מיר  מ'דארף וויסן, ווען דער קלינגער קלינגט. ראשית

ווערט בכלל נישט  "פייער"זייער גוט אז דאס ווארט 

אזוי קען מען  "דרילל"דערמאנט, נאר מיר רופן דאס א 

שטארק ארבייטן אז עס זאל זיין רואיג די גאנצע צייט בשעת 

דער בנין דארף ליידיג ווערן אין קורצע מינוטין. מ'לערנט אויס 

ל, יעדער מיט זיין רבי צו די קינדער צו גיין שיין צוזאמען, שטי

 זייער וועג וועכע טיר וועלכע פלאץ.

צו אייך עלטערן שיחיו קודם אז אויב א  מיר שרייבן דאס

קינד פארציילט דערפון זאל מען דאס וויסן, און נאכמער ווייל 

אויב מ'זעהט אז א קינד ווערט דערשראקן מער ווי נארמאל 

 זאל מען ביטע לאזן וויסן. 

 גריסן ב"ה פון די קינדער ריפארטס! צופרידענעשטארקע 

פארגאנגענע וואך אז ס'איז  ווי מיר האבן שוין געמאלדן

א קינדער געמאכט געווארן א קינדער ריפארט אויף אלע קינדער. 

ריפארט מיינט אז דער מלמד מיטן מנהל זענען איבער געגאנגען אויף א יעדן איינציגן 

תלמיד, זיין באנעמונג, זיין אויפפירונג, זיין אנטייל נעמען אין די קלאס אקטיוויטעיטן, 

דער ריפארט איז יעצט גרייט אז די עלטערן קענען די לימודים, א.א.וו. 

ר, ווי אזוי אייער קינד איז מצליח דעם הערן א באריכט פונעם חד

יאר אין די לימודים און אין די פאריעקטן וואס ווערן געטון במשך 

די חדר צייט לטובת די קינדער צו קענען שטייגן אויף שפעטער. 
 )מ'שיקט נישט גארנישט אהיים. נאר מ'קען אריין רופן אין הערן(

יסן וויפיל א קינד אין עבר איז וויכטיג צו וו ווי שוין דערמאנט

האלט מיט אין חדר מיט די אקטיוויטעטן. אז א קינד איז ב"ה 

מצליח, לוינט זיך אז עלטערן זאלן שעפן דאס נחת. און אז דאס 

קינד דארף אביסל הילף איז זייער וויכטיג צו וויסן כדי אנצוהייבן 

 צו טון וואס פריער. 

מען שוין  גאר אסאך עלטערן האבן שוין גערופן און רוב האט

צוריק גערופן עס הערט זיך זייער שטארק צוריק ב"ה די גוטע 

געפיל ווען עלטערן הערן צוריק א פיינעם גריס פון דעם מלמד'ס 

פארט. און אפילו די עלטערן וואס הערן אז ס'איז בעסער פאר יר

 ן עפעס ארויס צו העלפן א קינד. הדי הצלחה פון זייער קינד צו טו

עלטערן וואס ווילן הערן "די ר נאכאמאל דעריבער מעלדן מי

פארט" קענען אריין רופן צום מנהל אין אפיס אויף יקינדער ר

, מ'דארף איבער לאזן א קלארן 217עקסט:  718-407-7460

)עס מעסעדש. ס'איז וויכטיג צו זאגן ביי וועם דאס קינד לערנט 

 מען וועט אי"ה צוריק רופן א יעדע מעסעדש.מאכט גרינגער( 

ר פון צוריק רופן: א יעדע רוף אדער מעסעדש גייט ארויף סד

 אויף א ליסט צוריק צו רופן אין א סדר לויט ווי מ'רופט. 

מיר ווילן זיך אנטשולדיגן פאר די פולע עלטערן וואס האבן שוין 

אריין גערופן און מיר זענען נאכנישט אנגעקומען זיי צוריק צו רופן. 

 ּפָאר מינוטווילן געבן די ב"ה עס נעמט צייט ווייל מיר 

אויסצושמועסן רואיג וואס מ'דארף. א יעדן טאג רופט מען צוריק 

וויפיל מ'קען, האפענטליך אנצוקומען בעזהשי"ת צו יעדן וואס 

 שנעלער. 
נ.ב. קומענדיגע וואך פון מיטוואך פ' יתרו ביז ב' תרומה וועט די 

פאר די קינדער  מנהל נישט זיין אין אפיס די אלע וואס וועלן רופן

פארט אין לאזן א מעסעדש וועט מען בעזהשי"ת צוריק רופן ביי יר

 די ערשטע געלעגענהייט.

 



 

 9 ווער קען מיר העלפן, און ווי אזוי קען מען מיך העלפן ?  :

באקאנט פאר די עלטערן אז די באורד אוו  עס איז גוט

עדיוקעישאן שטעלט צו געוויסע הילף און סערוויסעס, 

פריי אן אפצאל פאר קינדער וואס דארפן אביסל הילף. די 

מערסטע גיבט די שטאט די סערוויסעס אין די יארגאנג פון 

יאר. עס קען זיין אפי' ווען מען זעהט גארנישט  5ביז די  3די 

באמערקט איז אבער אין חדר צווישן די קינדער  אין שטוב,

אין אן ענין ער קען  האט א שוואכקייט,אז דאס קינד  ,זיך אן

 נוצן עפעס הילף. אדער אפילו נאר אביסל מער חשק. 

קלאר צו שטעלן מיטן מלמד פון אייער  עס איז וויכטיג

קינד, צו ווען מען טוט עפעס אין קלאס, ביי פארשידענע 

וויטעיטן ארויס צוברענגען דעם קינד'ס ערליי אקטי

כשרונות, אויב אייער קינד ארבייט מיט, מיט אלע קינדער 

צוזאמען, אדער ער האט עפעס שוועריקייטן דערמיט וואס 

האלט אים אפ, ער טוט נישט די ארבייט, צו נאר אביסל 

 שטאט'לעך, צו איז דאס נישט מיט קיין חשק. א.ד.ג.

ר סיי וועלכן שוואכקייט פאעלטערן דארפן וויסן: 

, קען מען בעז"ה ארויס העלפן אז אייער מ'זעהט אין א קינד

קינד זאל קענען מיטהאלטן און מיט ארבייטן מיטן חדר נאך 

איידער ער גייט ארויף אין כתה א'. ווייל ווען ער איז נאך יונג 

 קען מען אים אמאל שנעלער העלפן.

אינפארמאציע מיר פילן אן אחריות אייך מיטצוטיילן 
 ווי אזוי דאס גייט צו:

 אן "עוועליועישן"מאכן איז וויכטיג צו צום ערשטנס, 

אויפן קינד און הערן וואס? ווען? ווי? אבער כדי דאס צו 

באורד אוו אפלייען ביי די קענען מאכן דארף מען קודם 
 צו און הערשט דעלמאטס זיין אפראווד עדיוקעישאן.

אויפן קינד. איר וועט אויך  "עוועליועישן"באקומען אן 

קענען זעהן מער, ביים עוועליועישן ווי איר האלט מיט 

אייער קינד בכלל. דערנאך אז אויב וועט איר ווערן 

באשטעטיגט פאר הילף וועט דאס בעזהשי"ת מאכן 

גרינגער פאר אייער קינד. דער מוסד איז גארנישט מרוויח 

שוין אסאך  דערפון נאר אדרבה עס קאסט. אבער דאס האט

קינדער געשטעלט אויף די פיס.  און ווען ער איז נאך יונג 

 איז גרינגער אסאך זאכן. 

מיטלען וואס מ'קען טון צו פארשידענע  אויך איז דא

פארשידענע  אדורךשוואכקייטן העלפן א קינד מיט זיינע 

וואס איז אין די ראמען פון  ODAעקספערטן ביי הילף 

  .חדר

אז איר ווילט איבערשמועסן א נקודה פון  דעריבער

אייער קינד וואס איר מיינט אז ער דארף הילף, אדער איר 

ווילט וויסן וויאזוי מען טוט אפלייען פאר הילף קענט איר 

אז  217עקסט.  718-407-7460רופן דעם מנהל אויף 

איר לאזט א מעסעדש וועט מען אייך צוריק רופן אי"ה ביי 

פ' יתרו פון מיטוואך )קומענדיגע וואך  גלעגענהייט.די ערשטע 

אדער קענט איר רעדן  (ביז פ' תרומה וועט דער מנהל נישט זיין דא

מיטן מלמד ווי מען איז אייך שטענדיג גרייט ארויס צו 

 העלפן סיי וואס אימער לטובת די קינדערלעך שיחיו.

  9  מיין מצוה בוים בליהט! :

זיין קומענדיגן מאנטאג. אי"ה וואס איז וועט  חמשה עשר בשבטזיך שוין א גאנצע וואך צו צום שיינעם יו"ט  מיר גרייטן

די עלטערן זענען טאקע פארנומען מיטן איינקויפן גוטע זאפטיגע פרוכט, אבער מיר קויפן זיך איין די ריכטיגע גוטע פרוכט 

וואס מיר האבן אהיים געברענגט די וואך מיט  די הערליכע מצוה בויםוואס מען קען נישט באקומען אין סטאר! דאס איז 

ס, מיר באצירן דאס שיין מיט אונזערע מצוה'לעך. ווען איך טוה א מצוה'לע לייגט מאמי ארויף א סטיקער די עפעלע סטיקער'

 אויף מיין בוים. 

חמשה עשר און מאנטאג  -וועלן מיר צוריק ברענגען אין חדר דעם שיינעם בוים  מאנטאג – אי"ה קומענדיגן זונטאג

זענען נאך קליין ווייסן מיר גוט אז א איד דארף געדענקען זיך גוט וועלן מיר באקומען גוטע זאכן. אפילו מיר  בשבט

מאמע הייסן מיר עפעס טוהן "שוין וועל איך גיין", זיך קיינמאל  -הויך און שיין, ווען א טאטע  -אויפצופירן. ערליך זאגן ברכות 

ן נאך,  לערנען מיר שטענדיג וואך נאך נישט ארום קריגן נאר אייביג נאכגעבן פאר יענעם. אזוי ווייטער אלע מידות נאך או

 וואך.

געקאלערט און די וואך  מיר ספעציעל האבןי לכבוד חמשה עשר בשבט -פון די א"ב אותיות א דעם הערליכן בוים

 א נחת פון מיין האנט ארבייט.. באשיינען אונזער וואנטדי א"ב אותיות פרוכט בוים, ווי דאס וועט אי"ה געשניטן 



9י און מען שפאנט ווייטער -ב"ה פארענדיגט די חזרה אויף די א"ב חלק א' פון א:

אבער מיר טוען איבער גיין כסדר אלע מען שפאנט פאראויס   כ ךּכגעגאנגען מיט די אותיות  רווייטעמיר  זענען די וואך
אותיות וואס מיר האבן שוין געלערנט,  ווייל נאר אזוי וועלן מיר נישט פארגעסן דאס מיר קענען שוין ב"ה.

אלע קינדער לערנען ב"ה מיט א חשק ווייטער די הייליגע א"ב.

פארענדיגט אין לאנטש רום פרישטאג מעשה

י"עדי הייליגע אויגן פון שינאווער רב ז

א יעדן טאג הערן מיר אזוי שיין פון דעם חשוב'ן 

מלמד הר"ר יואל טויב שליט"א ביי פרישטג די הערליכע 

פארציילונגען.

די וואך האט מען פארענדיגט א מעשה וואס ווערט 

וואכן אזוי הערליך  3ין די פארגאנגענע שוין פארציילט א

 א קליין אינגעלע הערשעלעעס איז געווען דראמאטיש. 

וואס זיין טאטע איז געווען א חסיד פון הייליגן שינאווער רב 

ער האט זייער שטארק געוואלט פארן זעהן די  אוןזי"ע 

הייליגע שינאווער רב, האט ער זיך מיטגעכאפט מיט א וואגן 

וואס זענען געפארן צום הייליגן שינאווער רב.פון חסידים 

אנגעקומען צום גרעניץ האט די פאליציי ווען זיי זענען  

איהם נישט אדורך געלאזט ווייל ער האט נישט געהאט 

די גארנישט קיין פאפירן ווי א פאספארט למשל, האבן 

איהם געגעבן אביסל געלט און איהם  מענטשן אויפן וואגאן

געזאגט ער זאל גיין צו עפעס א מענטש וואס ער וועט איהם 

ווייזן ווי ער קען יא אריבער גיין די גרעניץ דורך א 

באהאלטענע וועג ווי עס איז נישט דא קיין פאלייציי 

)אדורכשווערצן..(.

וואס שווערצט די גרעניץ האט איהם  און דער מענטש

אויב איז ער גרייט אדורכצוגיין אזא שווערע וועג, געפרעגט 

דורך אסאך ביימער הויכע גראזן און דערנער עס איז זייער 

קאלט און קריכן אויף הויכע שטיינער אין די פינסטערניש 

פון די נאכט? האט ער געזאגט יא! איך בין גרייט מיט 

מסירות נפש דורכצוגיין אלע שווערע זאכן און וועגן כדי צו 

קענען זעהן די הייליגע צדיק דער שינאווער רב.

האט ער איהם גאר  ווען ער האט זיך גרייט געמאכט

שטארק אנגעווארענט ער זאל גארנישט הויך רעדן און 

אוודאי זיכער נישט שרייען ווייל די פאליציי קען הערן און 

זיי קענען ווערן געכאפט. און אזוי זענען זיי אינאיינעם 

ף גאר א לאנגע וועג דורך אסאך ביימער הויכע געגאנגען אוי

גראזן און דערנער און עס איז געווען זייער קאלט און אזוי 

זענען זיי געקראכן אויף הויכע שטיינער אין די פינסטערניש 

פון די נאכט און אריבער קליינע וואסערלעך און זיי האבן די 

אז גאנצע וועג געבעטן די הייליגע באשעפער שטילערהייט 

זיי זאלן קענען אנקומען בשלום צו די הייליגע שינאווער רב,

האט שוין געזעהן מיט  אווער רבדער הייליגער שינ

אז דער אינגל הערשעלע פון דערווייטנס זיינע הייליגע אויגן 

מוטשעט זיך אזוי שטארק און מאכט מיט אזעלעכע 

כדי צו קענען האבן  סשווערע זאכן און מיטמאכענישן אלע

האט און ער  ,יליגע אויגן און קענען זעהן די צדיקהי

און געבעטן די הייליגע באשעפער אז דער  געדאוונט

אינגעלע הערשעלע זאל קענען אנקומען בשלום.

זיי האבן זיך טאקע  דער באשעפער האט געהאלפן

אדורכגעשווערצט די גרעניץ פון אונטער די אויגן פון די 

די ישט געכאפט און מיט פאליציי און מען האט זיי גארנ

הילף פון דעם הייליגן באשעפער זענען זיין שוין אנגעקומען 

צו די שטאט שינאווע און זיי זענען געגאנגען צו די הויז פון 

די הייליגע צדיק דער שינאווער רב זי"ע

)שטארק מאריך געווען דא אלע נסיונות וואס א קינד 

ן טון מצות.( גייט דורך כדי צו האבן הייליגע אויגן או

דער הייליגער שינאווער רב האט זיי געזעהן פון  ווען

דערווייטענס האט ער געוויזן מאכט פלאץ לאזט צו דעם 

קליינעם הערשעלע און האט איהם שיין אויפגענומען און 

געזעצט לעבן איהם און געגעבן צו עסן און טרינקען און 

זייער שטארק מקרב געןןען און דערנאך איהם געגעבן א 

כדי ער זאל קענען זיך אפרוהען און קומען צו זיך פון  בעט

נאכדעם האט ער איהם  .די שווערע שווערע וועג

 ,שן א גוטע ברכה ער זאל קענען גוט לערנעןאנגעוואונט

זיין א  ,מורא האבן פון די הייליגע באשעפער ,דאווענען

עס איז טאקע מקויים געווארן און  .וואוילער ערליכע אינגל

קוקן  ,יעדער האט זיך אויסגעלערנט צו האבן הייליגע אויגן

אויף הייליגע צדיקים און זיין ערליך.



 

 

 

 D בילדער

doc.נוירסערי
 

 נייעס ליין שער הנגינה
געווענדליך ווערט די שער הנגינה גע'אפדעיטעד 

דאנערשטאג ווי די קינדער זינגען די ניגונים וואס ווערט 
 געלערנט מיט זיי.

718 407-7460 1/5/6
הערט און האט'ס הנאה

אפוועגן די האר
ווי עס איז באקאנט דער גרויסע ענין אפצווועגן די האר פון א 

חאלאקע אינגל. פאר סיי וואס פאר א פראגע איבער די הייליגע 
סגולה פון אפוועגן די האר פון א חאלאקע אינגל אדער צו 

 באשטעלן די אפוינטמענט

 ביטע רופט העסקן 

 646-784-4878הרב משולם פייש הורוויץ שליט"א  

ברוכים הבאים
 באגריסן די נייע קינדערמיר ווילן 

וואס האבן די וואך אנגעהויבן חדר בשעטומ"צ
 ,משה ג'בראבן ציון סאקס,  ,בן ציון פישער

 ,שלום קויפמאן ,שמואל אלעזר פרענקל
 ,דוד יושע שעהר ,אהרן מאיר שווארטץ
פריעדמאן פרענקל,יוסף לייב ,הערשל

 ,נתן פינחס ווייס ,חיים יחיאל מיכל שטערן
,א סטראלאוויטשיחזקאל שרג

וראה בנים לבניך שלום על ישראל
פון טיפן הארצן וואונטשן מיר א הערצליכן מזל טוב 

 פאר אונזער חשוב'ן געטרייער מיטארבייטער ה"ה

הרב יהודא טרייטל 
שליט"א פרענקל

מיידל אייניקל ביי  אלכבוד די געבורט פון 
 ה"ה זיין זון ה"ה האברך המופלג כש"ת

הי"ו יעקב יחזקי' פרענקלמו"ה 
שליט"א  דוד יודא הכהן קאהןהרבני הנכבד והנעלה ה"ה מוה"ר  חתן

למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
וכה זיין אז די עלטערן זאלן זדער באשעפער זאל העלפן 

איר , און אויפציען לתורה ולחופה ולמעשים טוביםאיהר צו 
זאלט שטענדיג צוזאמען מיטן ב"ב זעהן רב תענוג ונחת פון 

בנים ובני בנים עוסקים אלע אייערע קינדער און אייניקלעך 
 בניך כשתילי זיתים סביב לשלחניך בתורה ובמצוות 

 , רב חיי"או רב חסד"א רב חנינ"אורב הונ"א 
 מתוך הרחבת הדעת אכי"רמיט השפעות לרוב 

ווי עס וואונטשן אלע מלמדים און תלמידים

די קידושא רבא
  בבית חמיו שירה -דעם שב"ק פ' בשלח וועט פארקומען 
ליזענסק בלווד, אין קרית יואל 3אויף 

9 א ספעציעלן בקשה :

. בליעה"ר נאר אויסצוהערן די מעסעדזשעס פון 1:30איז נאר ווען ס'איז זייער וויכטיג, און נאר ביז  סטאפטוישן א באס 
די באס סטאפ טויש נעמט א שיין ביסל צייט, דעריבער נעמט אין אכט, מיר קענען נישט צוריק רופן צו באשטעיטיגן אז דער 

פירט מיטן פולסטן אחריות בעז"ה און די קינדער קומען אן דארט ווי באס טויש איז געמאכט געווארן, עס ווערט ב"ה אדורך גע
זיי דארפן.

לאזט איבער א קלארן מעסעדזש מיט אלע אינפארמאציע פארשטייט מען אלעס קלאר, און אויך איז טאקע זייער  ווען איר
ער פאר סיי וואס פאר א אומקלארקייט וויכטיג איבערצולאזן א נומבער פון ווי איר רופט אז אויב פארשטייט מען נישט עפעס אד

 זאל מען האבן ווי צו איבערפרעגן. אבער מיר קענען נישט צוריק רופן צו באשטעיטיגן אז דער באס טויש איז געמאכט געווארן.

מיט פיל דאנק.

התורה חסה על ממונן של ישראל
סאך קינדער האבן די זעלבע מיני דזשעקעט'ס און מאנטלען די קינדער ווייסן נישט קיין אטייערע עלטערן! 

מאכט זיך פיל מאל אז זיי נעמען יענעמ'ס און עס ווערט א שטארקע די קויט'ס חילוק, און ביים אנטוהן 
זעהט מען גלייך  )אוודאי דארף מען האבן א פין דאןדי דזשעקעטס/קויט'ס עס ווערט פארטוישט... מיט פראבלעם, 

מיטן נאמען און טעלעפאן  ארויף צו נייען א לעיבלאבער מיט דעם אלעם איז זייער וויכטיג וועמענ'ס דאס איז( 
 סיי אויפן דשעקט, און סיי אויף די היטן און שאל וכדו'.נאמבער. 

ל.ווען א קינד האט א מאנטל אדער דזשעקעט פון א קאזין זאל מען זעהן צו טוישן דעם לעיב

נ.ב. אין פאל ווען א קינד ברענגט אהיים א צווייטענ'ס דזשעקעט זאל מען תיכף רופן און אפיס און דאס צוריק שיקן דעם אנדערן 
 טאג כדי דאס צו קענען אפגעבן פארוועם עס באלאנגט.



הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו בערגער  יואל ברח"אב"ר  יעקב

זיין ברודער איז א חתןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יחזקאל יוסף כהן שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו שטיינמעטץ  משה אליעזרב"ר  שמואל צבי

זיין מופן צו די נייע הויזלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יואל כ"ץ שליט"א
 הרב יואל צבי שפיצער שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו אויש  הרב אלעזר ארי' בן חיים

זיין פעטער איז א חתןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יעקב מאיר סרוגא שליט"א
 הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו קאהן משהב"ר  אליעזר

זיין מומע איז א כלהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב שמעון הלוי שטיינבערגער שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו שאלאמאן  אליעזר דודב"ר  אברהם שמואל

די געבורט פון זיין ברודערלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב שלמה ניסן שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו הירש  יחזקאל שרגאב"ר  מאיר

די געבורט פון זיין ברודערלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב מרדכי מאיר בער גליק שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו וויינשטיין  יואל ברמ"רב"ר  שלום

זיין שוועסטער איז א כלהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב מרדכי מאיר בער גליק שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו בערנשטיין  הרב משה יצחק בן אהרן לייב

די געבורט פון א ניכטעלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יודא לייב פוקס שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו ווייס  יואל משהב"ר  יצחק

די געבורט פון א פלומעניק לכבוד 
 געווארן א פעטעראיז ער 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב ישראל קויפמאן שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו מיטטעלמאן  יואל ב"ר יצחקב"ר  משה

זיין מומע איז א כלהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב אברהם הלוי בערגער שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו מאסרי  יוסף חביבב"ר  משה

זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יואל שלמה פארקאש שליט"א
הרב ירמי' סג"ל לעווי שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו בערנשטיין  ישראל אפריםב"ר  בערל

די געבורט פון זיין שוועסטערלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב ברוך הורוויץ שליט"א
 הרב יואל לעבאוויטש שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו מיטטעלמאן  יצחקב"ר  מרדכי

זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב ירמי' מאיר פאגעל שליט"א
 קליין שליט"אהרב יחזקאל אביגדור 

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו שטיינבערג  שמואלב"ר  חיים יודא

זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב ירמי' מאיר פאגעל שליט"א
 הרב יחזקאל אביגדור קליין שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו סטרולאוויטש  משהב"ר  אפרים

זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יעקב מאיר סרוגא שליט"א
 הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו פריעדמאן שמעון שמעי'ב"ר  יוסף לייב

זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יעקב מאיר סרוגא שליט"א
הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו פרענקל  שלמה אברהםב"ר  הערשל

זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 אהרב יעקב מאיר סרוגא שליט"
הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו שניטצער  חיים הערשב"ר  שמעון

זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יעקב מאיר סרוגא שליט"א
הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו שטערן מענדל וואלף ב"ר מאיר  הרבבן  הערשל

זיין שוועסטער איז א כלהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

שליט"א יואל ארי' מאלחהרב 

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו מיטטעלמאן  יואל ב"ר יצחקב"ר  משה

די געבורט פון זיין שוועסטערלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

הרב אברהם הלוי בערגער שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו שטערן  זאבב"ר  מרדכי מנחם

זיין מומעס חתונהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

הרב אברהם הלוי בערגער שליט"א

 Ext 1 – 6 718-407-7460: צו באשטעלן פעקלעך רופט אין אפיס –צו מעלדן אייער שמחה שיקט מיט אייער קינד א צעטל צום מלמד  

 בס"ד

ביליג –פראקטיש  –הערליך שיין 
פאר גאר  מזל טוב" פעקלעךשמחות ביי אידן ב"ה. עס איז אונז געלונגען אהער צו שטעלן שיינע "

ביליג. דאס טוט באשיינען די אידישע שמחות ב"ה, פילע עלטערן בעלי שמחות זענען שטארק 
 דאנקבאר ווי שיין און ביליג די פעקלעך זענען געווען, 

 באזונדערע שיינע דיזיינס לויט די שמחה,  מיט די העכסט צופרידענהייט.

 א הערליכע פרינט בעג. וואכנאכט, –קרי"ש ליינען 
און חדר פירן א הערליכע פרינט בעג, אזוי אויך ביי סיי וואס פאר א שמחה אז איר ווילט  ערןאפש

שיינע מזל , סיי ווען איר  דארפט א "חברת תהלים אדערהכנסת ספר תורה, פעקלעך ווי למשל 
 " זענען מיר גרייט אייך דאס צו צושטעלן בעזהשי"ת.טוב פעקעלע
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