
 

  9!ערב ראש חודש סיון:
  

דער גרויסער טאג  מאנטאגדי קומענדיגע וואך 

 שטארקאיז א טאג וואס איז  סיון ערב ראש

וואס איז נקבע געווארן  ,טאגסגולה א  פארבאוואוסט 

יום תפלה מתפלל פון גדולי ישראל פון פריער פאר א 

די קינדער . צו זיין פאר ערליכע און געזונטע קינדער

זאלן אויסוואקסן לתורה וליראת שמים במצוות 

, זיי גרינגערהייט ערציען און זעהן פון טוביםומעשים 

   זיי נחת.

געדענקט! צדיקים האבן געזאגט צו 
ערליכע קינדער קען מען זוכה זיין נאר מיט 

צום מיט טרערן הייסע תפילות און בקשות 
די טייערע  עס איז באקאנט .הייליגן באשעפער

גוטע וואס איז בכלל א  תפלה פונעם של"ה הקדוש

  ,אין יעדע צייטתפילה פאר עלטערן מתפלל צו זיין 

סגולה מתפלל צו זיין ערב ראש איז דאס א  ספעציעל

השי"ת זאל חודש סיון, און זיך אלס גוט'ס אויסבעטן. 

מקבל זיין אונזערע תפילות מיר זאלן קענען מגדל און 

מחנך זיין אונזערע קינדער צום ערליכן אידישן וועג 

און מידות טובות, מיט תורה און מצוות יראת שמים 

הייט און גרינגערהייט, און זעהן אסאך נחת געזונטער

(די תפילת השל"ה שיקן מיר אהיים מיט די קינדער  אמן.

 עס זאל זיין גרייט אויף ערב ראש חודש)

 

 

 

 

  

  

  

  

9  : א זומער צום געדענקען 

מיר שטייען געציילטע וואכן בעפארן זומער האבן  אזוי ווי      

"זומער מיר שוין אהיים געשיקט מיט די קינדער די וואך די 

. דער זומער פראגראם אינפארמאציע פראגע בויגן"

וועט אי"ה זיין העכסט  אלעס וועגן מיר" –"בשבילי 

  אינטערסאנט, יעדן איינציגן טאג מיט הנאה און געשמאק. 

אלע עלטערן דארפן צוריק שיקן דעם אינפארמאציע 

ביטע זייער די חשוב'ע עלטערן:  מיר בעטןפראגע בויגן, 

נעמט דאס נישט פאר  נאכנישט צוריקגעשיקטווער עס האט 

צוריק שיקן נאר טוט דאס תיכף אויספילן און , גרינג

כדי צו קענען בסייעתא דשמיא מסדר זיין די  וואס פריער

כיתות אויפן זומער הבעל"ט און קענען צוזאם שטעלן די 

  קינדער מיט זייערע חבירים. 

און די ארבייט איז אסאך איז  אזוי ווי די צייט איז קורץ

זייער וויכטיג אז אלע קינדער זאלן דאס צוריק ברענגען מיט א 

עט אי"ה זיין דעם זומער הבעל"ט, וואייער קינד  ענטפער, ווי

אפילו די וואס וועלן זיין אין א קאנטרי דארפן דאס 

מיר  צוריק שיקן כדי צו פארמיידן דערמיט טעותים.

ישט פאר גרינג. מיר ערווארטן בעטן שטארק נעמט דאס נ

  אייער קאאפעראציע.       

  מיט דאנק

  נ.ב. וועגן רעגיסטרירן די קינדער צום זומער חדר   

                          אין מעין אפיס זעהט ספעציעלע מודעה.       
  

 9שבת מברכים חודש סיון :
 4 אווענט מאנטאגדער מולד וועט זיין 

ראש חודש איז  ,6נאך  יםחלק 2מינוט מיט 
 פרשת במדבר  דינסטאג

  נייע קינדער מיר ווילן באגריסן די
  וואס האבן די וואך אנגעהויבן חדר בשעטומ"צ

באש, שמואל דוד גראס בן ציון  



 

  גראם פון די וואך:
  ון לאנטש רום:ביי די מעשה פ
  עס איז נישט צום גלייבן,

  אז מ'קען אנכאפן די לייבן.

  אז מ'לערנט תורה,

  דארף מען פון קיינעם נישט האבן מורא.

  ביי די פלעי א ספעציעלע סטעיטש,

  .מיט די לייבן אין א קעיטש

  9  !צום געדענקען טאג א טריפ :

אלע קינדער די געשמאקע טריפ'ס די וואך!  
א : און נוירסעריפרי קינדערגארטן  ,קינדערגארטן

ווי פיין און מיר וועלן זייער גוט געדענקען  טאג וואס

איז געווען דער טריפ וואס מיר זענען  סדאגעשמאק 

געפארן די וואך, מיין רבי האט אונז שוין אנהייב וואך 

פארציילט אז ווייל מיר זענען אזוי וואויל און מיר האבן 

אזוי שיין צוריק געברענגט די 

זייגער אויפפירונג צעטל "
עריבער וועלן מיר ד "טשארט

באלוינט ווערן מיט א שיינעם 

געשמאקן טריפ, א 

געוואלדידגע שמחה האט אונז 

ארום גענומען. די וועטער האט 

זיך ב"ה אויסגעשטעלט צו זיין 

האט דעריבער זייער געשמאק, 

מען שוין געקענט פארן צום 

  פארק.

האט אונז שוין  דער מנהל

צוגעגרייט וואס מיר דארפן 

ן מיר וועלן בעזהשי"ת וויסן ווע

אוועק פארן, מ'ברענגט 

גארנישט מיט, מ'דארף זיכער 

איז  "ּפין"באס מאכן אז די 

גוט, א.א.וו. ווי אזוי מ'פירט זיך 

אויף מיט א איידעלע באנעמונג 

  די גאנצע צייט אין די פארק'ס.

די וועטער  ווען און מיטוואך און דינסטאג מאנטאג

האט זיך ב"ה אויסגעשטעלט צו זיין זייער געשמאק, 

האט מען שוין געקענט 

ווען מיר פארן צום פארק. 

זענען אנגעקומען צופרי אין 

חדר זענען מיר שוין געווען 

זייער פרייליך, מיר קומען 

אריין אין חדר מיין רבי 

באגריסט אונז מיט א 

ווארימען "גוט מארגן", און 

זיכער אז כט מיין רבי מא

אלע קינדער האבן 

ווייל ווען מען פארט ארויס  ין""ּפן א ריכטיגן אנגעטוה

 פרישטאג מיטן פון חדר דארף מען זייער אכטונג געבן, 

זיך אביסעלע צו איילן. און די פרייליכע מיר טוען 

די באסעס זענען  "ויסעו"מינוט איז שוין אנגעקומען 

באזונדערע  פארן צויי ווערן איינגעטיילט צו גרייט ז

פארק'ס אזוי צו קענען ערמעגליכן פאר יעדן קינד א 

מיר דארפן זיך באדאנקען פאר'ן געשמאקע הנאה, 
מו"ה ר' משה איבערגעגעבענער באס מענדשער 

וואס  הי"ויוסף פריעדמאן 
איז געשטאנען די גאנצע צייט 

און געמאכט  ,זייער געטריי
זיכער אז אלעס קלאפט 

וועטער איז ב"ה דער  עצהיו"ט.

זייער פיין ממש ספעציעל 

פ נישט געאייגענט פאר א טרי

די  צו הייס נישט קאלט א מחי'.

באסעס פארן שוין די רבי'ס 

רופן אויס אז מיר אידישע 

קינדער דארפן מאכן א קידוש 

השם און זיך אויפפירן זייער 

  וואויל שיין מיט דרך ארץ. 

קומען זענען אנגעווען מיר 
גייען מיר אריין  צו די פארק'ס 

שיין מיט א שורה צום פארק, 

מיין רבי רופט אויס: איינס! 

צוויי! דריי! יעדער איינער קען 

לויפן שפילן אבער לעבעדיג! 

די פרייליכקייט איז געווען 

געוואלדיג א גליטש, א קריך, א 

לויף, א שפרינג, מיר האבן גאר שטארק הנאה געהאט 

און פארברענגט אויף די 

ביי עטליכע פט, פרישע לו
קינדערגארטן כיתות האט 
מען געשפילט א א"ב געים 
ווי מיין רבי האט באהאלטן 
אפאר אותיות און מיר 
האבן דאס פורבירט צו 
טרעפן אזוי איז דאס געווען 

   לעבעדיג.

  אינהאלט ווינקל 
ער"ח סיון א טאג פון בעטן אויף ערליכע גוטע  

 קינדער.
 .ראציעטא זומער צום געדענקען. רעגיס 
 ערהויבענע מעמד הדלקה.דדי  
 א טריפ טאג צום געדענקען. 
 זייער וויכטיג באס פין אויפפאדערונג. 
  פארציילט אין לאנטש רום. 

 מ'גרייט זיך אויף שבועות. 
 א קליינע חזרה בעפאר די גרויסע חזרה. 
 נאך וויכטיגע לימודים ביי אינגערע קינדער.  
 גראם פון די וואך. 
 יעדער וויל ערליכע קינדער.  
 ערב שבועות אין חדר סידי. 
 חכמה'לעך. 
 הילף. לערנען וועגןבריוו  ספעציעלע 
 מזל טוב וואונטשן.  
 ברוכים הבאים נייע קינדער 

  טעגליכע נייעס, שער הנגינה
718-407-7460-1/5/6 



 
עס איז איינגעטיילט געווארן צו פארן עטליכע 

יגן אכיתות א יעדו טאג אזוי גייט דאס אויף א רו

  פארנעם.

פאר די פיינע געלונגענע  מיר זענען זייער דאנקבאר

טריפ'ס, אוי ווי פיין דאס איז געווען. נאך א שטיקל 

זיך צוזאם געקומען ווי אלע קינדער צייט זענען מיר 

צוריק ארויף אויף די באסעס און . מאכן א שיינע שורה

  פארט צוריק אין חדר אויפגעפרישט.מען 

אנקען פארן מיר ווילן זיך טאקע שיין באד
ערמעגליכן צו פארן צו אזא גוטע אויסליפטערינג 

ב"ה. דאס וועט אונז אוודאי געבן אסאך חשק אויף 
  ווייטער צו זיין וואוילע קינדער'לעך.

פארן איבערגעגעבענעם  א ספעציעלע דאנק

וואס האט אונז  הי"ויושע העכט  מו"השער זדעמענ

אלעס אזוי שיין צוגעשטעלט, און שטענדיג ווען מיר 

העלפט ער אונז מיט א וואס מיר דארפן דארפן 

  געטריישאפט.שטארקע 

  9 !ע אויפפאדערונגזייער וויכטיג :
אן א דזשעקעט דארף מען יעדן טאג מאכן זיכער מיט אדער  ,יעצט אין די זומער טעג קומען די קינדער אזוי ווי       

  "באס ּפין"עקסטער דעם  לייגן צוארויף 

 ,אז דאס קינדווייל אין חדר אן א באס פין זענט איר זיך אליינס גורם אומזינסטיגע עגמת נפש,  קומט ווען א קינד

אויף וועלכע באס ער  אדער ,מען ווייסט נישט ווי אזוי ער הייסט ,קען איהם קיינער נישט העלפן ,ווייסט נישט ווי צו גיין

ווייסט מען  "באס ּפין"א א יווען דאס קינד האט אבער גאר אנדערש איז  .באס פין" זייןדארף צו גיין "ווייל ער האט נישט 

  זייער שנעל און גערן. ווי ער געהער און מען קען איהם ארויסהעלפן..

  9אין חדר ל"ג בעומר:
מיט וואס מען קען  עס איז נישט דא די ווערטער

די הילולא באשרייבן דעם גרויסן טאג ל"ג בעומר גענוג 
ביי אונז אין  פון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

  חדר. 

ווייסן שוין אוודאי ווייל די לעבעדיגע עדות  די עלטערן

די טייערע קינדער האבן זיכער אזוי שיין איבער דערציילט 

וואס פאר א דערהויבענע טאג מיר האבן געהאט צווישן די 

אזא דערהויבענעם  "סאטמאר קינדערגארטן"ווענט אין 

ווילן מיר טאג ל"ג בעומר... אבער מיט געציילטע ווערטער 

  דאס אביסל ארויסברענגען.

תיכף ביים אנקומען מיט  מיט א דערהויבענעם גייסט

די ווייסע העמעדער האט געהערשט א פרייליכקייט עס 

זיך שטארק דערקענט אז היינט איז גאר אן אנדערן  האט

  טאג, 

די קינדער אראפ זענען  צום באשטימטן צייט

ום דעם גאנצן געגאנגען איז זיך שיין אויסגעזעצט אר

סטעיטש  לאנטש רום אינדערמיט איז געווען צוגעגרייט א

מיט עטליכע טעלער פאקלען, די קינדער הייבן אן צו 

זינגען ווארימע ניגונים מיט א תפלה געבעט צום הייליגן 

באשעפער והערב נא, ונהי' אנחנו, און דעם ניגון רבוש"ע 

סע האב שוין רחמנות אויף דיינע קינדער... די זי

קעלעכלעך האבן געשפאלטן הימל'ן אזוי ווייטער מיטן 

  ... האלוקי רבי שמעון בר יוחאי לכבוד התנאניגון 

קודם  האט מען איידערן אנצינדן די הדלקה

מיט א ל"ג בעומר שיסער  געשפילט ווי דער מנהג ישראל

ווען א יעדער מלמד רופט ארויס עטליכע פון זיינע 

תלמידים און שיסט עטליכע פיילן מיר האבן אינזינען צו 

  שיסן דעם יצר הרע. 

פייער'לעך  3ווען מ'האט שוין אנגעצינדען די  דערנאך

לזכותו ולכבוד התנא אלוקי רשב"י האט מען אנגעהויבן 

מיט די פייערליכע טענץ די מלמדים מיט די קינדער רינגען 

און רינגען עס טאנצט זיך עס הייבט זיך אזוי א לענגערע 

  עס גוטס.ט אל'עלפו'צייט. ווען מ'האט זיכער גע
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ווען מיר זענען ארויף אין די כיתות זענען  שפעטער

יש א בילקעלע מיט פ ,אפגעראכטן געווארן שיינע סעודות

מיר האבן ביי די  ,טאון קוגל מיט פערפל און קאמפא

  יך געווען מיט די ניגונים. סעודה ווייטער ממש

זענען די כיתות ארויס צום האלל  יטאג סעודהנאכן מ

עמאכט און געטיילט פאר אלע קינדער ווי עס ווערט ג

פרישע פיינע פאפקארן מיט סלאש, אויך באקומט מען א 

וי גייט מען אהיים קאפקעיק מיט א וואסער דרינק און אז

וועלן גוט לאנג געדענקען דעם  די קינדער, זייער פרייליך

עבטן אלעס מיר זאלן זיך האבן אויסגגרויסן טאג. 
  גוטס. 

 9 מען גרייט זיך צום הייליגן יום טוב שבועות :
האט מען שוין די וואך אנגעהויבן צו  אין די כיתות

הייליגן לערנען מיט א געוואלדיגע שמחה וועגן דעם 

ביי די קינדערגארטן און קבלת התורה שבועות,  יו"ט

פארציילט די באקאנטע  האט מען על פי רוב כיתות

מיטן גלח האבן  מעשה פון דעם בעל אקדמות ווי די אידן

אויך זינגט זיך שוין דעם ערשטן  זיך אויסגעטענה'ט.

ביי די פרי קינדערגארטן פסוק פון די "אקדמות". 

האט מען פארציילט פון דוד המלך לכבוד די כיתות 

די צוויי שבועות, יארצייט וואס געפאלט אויס אום 

ווי ער אליין האט געפירט די  מעשיות פון דוד המלך

מלחמה מיט גלית דער ריז, און גאר אינטערסאנט די 

מעשה מיטן וויזלטיר בארג, ווי איינמאל איז דוד המלך 

געגאנגען שפאצירן און איז ארויף געגאנגען אויף א 

בארג, דער וויזלטיר האט אויפגעהויבן דוד המלך גאר 

ויך ביז צום הימל, דוד המלך האט געבעטען דעם ה

הייליגן באשעפער אז ער זאל אים העלפן, דעמאלטס 

איז געשעהן א נס אז א לייב איז אנגעקומען און דער 

וויזלטיר האט זיך אראפגעבויגן דוד המלך איז שנעל 

אראפ געלאפען, דוד המלך האט געבעטן דעם הייליגן 

האט דער לייב , אוועק גייןדער לייב זאל באשעפער אז 

געלאפן כנא איםדער לייב  איזדארט געזעהן א הערש 

  געראטעוועט געווארן.דוד המלך אזוי איז און 

געלערנט האט מען  די נוירסערי כיתות ספעציעל ביי

מיט אן  "תורה איז די בעסטע סחורה"די מעשה פון 

הכנה צום הייליגן יום טוב שבועות "קבלת התורה" וואס 

  מעשה לערנט אונז די ליבשאפט צו די הייליגע תורה. די

האבן אזוי הערליך שיין אראפגעלייגט  די מלמדים

דעם איד ר' מענדל ווי ער פארט אויף א שיף, און ווען די 

גוים אויף די שיף פרעגן איהם ווי איז זיין סחורה 

סחורה איז די  מייןענטפערט ער פאר א יעדעם אז 

איהם  זיי האבן .יגע תורה""די היילבעסטע סחורה 

אבער שפעטער ווען די שיף  ,טאקע קודם אויסגעלאכט

האט זיך שטארק געשאקלט פון די שטארקע ווינטן און 

זיי האבן געדארפט אריינווארפן אלע זייערע זאכן אין 

וואסער אריין, האבן זיי זיך שוין אליין איבערצייגט און 

געזעהן אז די תורה איז די בעסטע סחורה ווען זיי אלע 

רה האט אבער דער האבן שוין גארנישט געהאט קיין סחו

די הייליגע תורה איד האט נאך יא געהאט זיין סחורה "

ס'איז ". מיר האבן שיין געזינגען סחורה די בעסטע

בעסער צו לערנען די הייליגע תורה, מער ווי אלע 

קיין ביכל האט מען נישט אהיים  ..גאלד און זילבער

געשיקט פון די מעשה צוליב דעם וואס מיר לערנען 

די קינדער דעם סדר פון די קאלירן אויף א  יעצט מיט

ספעציעלן שיינעם אופן מיט א שיינעם ביכל און ארטס 

ווי דאס האלט די קינדער זייער פארנומען און  דערויף

זיך געשפאנט. אזוי אויך זינגט מען שוין די יו"ט ניגונים 

   .שבועות צוגרייטן צום הייליגן גרויסן יום טוב

  א קליינע חזרה בעפאר די גרויסע חזרה
זייער פרייליך ווען  = די וואך זענען מיר קינדערגארטן

נאך אי"ה  מיר האבן ב"ה פארענדיגט די הייליגע א"ב.

 אלעאנהייבן מיט די איבער חזר'ן יו"ט שבועות וועט מען 

מיטן  קודםאבער די וואך האבן מיר אריין געכאפט א"ב, 

- די דריטע טייל פון די א"ב פון פאנהייבן איבער חזר'ן 

א שיינע א"ב ביכל אינטערסאנטע א קליינע חזרה מיט  ת

זאכן טון בשעת'ן איבער גיין די אותיות יעדע צעטיל מיט 

ן זיך זייער באפלייסן צו למיר ווע ,א געשמאק פאר זיך

  גוט אזוי וועלן מיר אי"ה גוט קענען אלע א"ב. אלעס טון 



 

 

וועט אנגיין  די חזרה

הייליגן יו"ט  ןביז

שבועות. דאן וועט מען 

אנהייבן מיט די גרויסע 

 ,חזרה פון אלע אותיות

מיט א  ,אלע א"ב

מיר וועלן  ,יטקלארקי

קענען זייער גוט אי"ה 

די א"ב. נאך די גרויסע 

אי"ה  וועט מעןחזרה 

גרויסן סיום מאכן דעם 

רבתי וואס מיר וועלן 

  מיט האלטן מיט א געוואלדיגע שמחה בעזהשי"ת.

די אז ן נאכאמאל דערמאנען די עלטערן מיר טוה

געלערענט די א"ב אויף אזא אופן ב"ה פיין קינדער האבן 

דאס מיינט נאכנישט אז  .קענעןצו אז זיי דארפן דאס 

די אלע קינדער האבן זייער גוט אויפגעכאפט די א"ב, 

בירן אז אפילו די וואס האבן דאס און מלמדים פרא

אנפאנג נאכנישט אויפגעכאפט שטארק וועט מען יעצט 

מיר טוען אריין בי די חזרה וואכן נאכאמאל פורבירן. 

ד לייגן מאקסומאלע כוחות מיט די קינדער אז דער לימו

זאל זיין מיט אינטערסאנטקייטן און א שמחה, אויף 

פארשידענע וועגן אז 

דאס קינד זאל יא 

גרינגערהייט אויפכאפן 

  די א"ב. 

אויב  דעריבער

עלטערן פילן אז א קינד 

גענוג  כאפט נישט אויף

איז זייער וויכטיג  גוט,

זיך צו פארבינדן מיטן 

מלמד אדער צום מנהל 

צו קענען זעהן אויב אין 

חדר ביים לערנען 

, ווייל עס קען זיך זייער אזוי דערקענט זיך דאס אויך

פרעגן אויס א קינד נישט אויף  אפט מאכן אז עלטערן

מהלך ווי מ'לערנט אין חדר דעריבער ווערן די  דעם זעלבן

מישט און פארלוירן. א מלמד קען מער זעהן קינדער צו

קינד האלט מיט ביי א פון צווישן די קינדער ווי אזוי 

נהייטן וואס מען טוט אין די כיתה, פארשידענע געלעגע

איז דעריבער און אויב דאס קינד האט שוואכקייטן, 

אויסגעשמועסט ווערן און  גוטזייער וויכטיג עס זאל 

טון נאך איידערן אריין גיין צו מ'קען  וואספורבירן זעהן 

  קומענדיגן לערן יאר תשפ"ב הבעל"ט.  אויפןכיתה א' 

  ערליכע קינדער!האבן יעדער וויל 

  יעדער וויל ערליכע קינדער! 

וועלן אלע עלטערן זיכער מתפלל  יעצט ער"ח סיון

זיין אויף ערליכע געזונטע קינדער טאר מען נישט 

פארגעסן וואס די צדיקים פון פריערדיגע דורות האבן 

אונז געלערנט. אוודאי איז תפלה די וויכטיגסטע זאך 

אבער צו האבן ערליכע קינדער וואס זאלן האבן א געפיל 

"יראת די ערשטע שליסעלע צו תורה און מצות איז 

מיט וואס א אידיש  "קאפעלע"דאס איז די  שמים"

קינד גייט צוגעדעקט דעם קאפ, און ביי די זאך פון א 

קאפעלע טאר מען נישט אריין לאזן א געמיינע ווינט פון 

די גאס זיך צו מאדענאזירן מיט אן אנדערע סארט קאפל 

היינטיגן טאג, וואס אונזערע זיידע'ס זענען געגאנגען ביזן 

  מיט נערישע אויסריידן אז די סייז איז בעסער. 

מיט פון אנטון די קינדער  אזוי אויך די גאס מאדע

אזוי נישט אידיש, אזוי נישט  שמאלע געפאסטע הויזן

דאס איז א סתירה צו דעם וואס מען בעט ערליך, 

  .אויף ערליכע קינדער

פון די מלבושים  מיר שיקן אהיים א דערמאנונג

תקנות. די הנהלת המוסדות וועלן נישט צו לאזן אז 

אונזערע קינדער זאלן זיך מאדענאזירן מיט סיי וואס 

  פארא מלבושים וואס איז אין רוח חכמים נוחה הימנו...

די געטרייע שלוחים וועלן  די הנהלת המוסדות

זהשי"ת אנהאלטן מיט א פעסטן מויער אז מיר זאלן בע

האבן אין די מוסדות אן ערליכן גייסט אויף די שטארקע 

ערליכע  מיט דיפון רבותינו הקדושים זיעועכי"א,  יסודות

תחת נשיאות כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א  המשכה

ז כסדר זיך צו האלטן וואס פאדערט און מאנט פון אונ

כע וועגן, וואס מיר האבן געלערנט ערלי פעסט אויף די

   פון אונזערע הייליגע רבי'ס.

  

  בייגעלייגט צום ווינקל איז דא 
  דער ספעציעלע בריוו, 
  פאר ספעציעלע הילף,

  באקאנטע קשיות וואס עלטערן פרעגן. 3איבער די   

  דארף מען געבן פאר א קינד ספעציעלע הילף?  )1
 קען דאס מיין קינד באקומען?ווי אזוי  )2
 וואס איז זומער אנדערש?  )3

    
 ליינט דאס מיט אויפמערקזאמקייט

 

 



 
   נאך וויכטיגע לימודים ביי די אינגערע כיתות 

  נוירסערי

מיר שפאצירן, אין די וועלט פון די קאלירן. מען 

 פארגעזעצט ווייטער מיר האבן וואך שפאנט ווייטער! די

    .קאלירן די פון לימוד וויכטיגן דעם מיט

באקאנטע קאלירן  די מיט פארנומען געווען זענען מיר

 אויף וואס ביכל ספעציעלן א  "גרין און ברוין"פון א בוים  

 די. אינטערסאנט עפעס געטוהן מיר האבן בלעטל יעדן א

 ווייזט רבי מיין, פארנומען זייער זענען געווען לעך'הענט

פעינטן,  טוהן, ווי דא דארפן מיר וואס בלעטל יעדן ביי אונז

 גרינע גראזדי  זאכן. נאך אדער סטיקערס לייגן ,קאלירן

 נאך ווייטער אזוי האבן מיר שיין דעקענט אין אונזער ביכל.

 די מיט שייכות האט וואס אקטיוויטעטן אינטערסאנטע

  .קאלירן

   קינדערגארטןפרי 
האבן מיר זיך באקאנט געמאכט מיט נאך  די וואך

בי מיין ר חילוקים "גרויס און קליין"א נייע ביכל  שעיפ'ס

בירן דאס נאך טון און אזוי ווייזט אונז די ארבייט מיר פרא

שטייגן מיר ווייטער מיט א פארשטאנד העכער יעדע וואך. 

וועט פארענדיגט ברענגען מיר דאס אהיים ווען דער ביכל 

  מיט א געשמאק.

  9דער לייבן פירער! :
 פארציילט די וואך אין לאנטש רום די מעשה פון "דער לייבן פירער"!

דער מנהל האבן מיר זיך גוט צו געהערט ווי  די וואך

ווי עס רופט זיך פארציילט א הערליכע מעשה  האט

ווי מען ). יעקב(ר'  פון דעם צדיק "דער לייבן פירער"

צדקה פאר  -ין ברענגען געלט שיקט דעם צדיק זאל גי

   אידן.

מיט א שיף ביז צו יענע שטאט, ווען ער  ער פארט

קומט אן זעהט ער אז מענטשן זענען נישט אויפן גאס 

די פאליס לאזט נישט יעדער לויפט אוועק פון די לייבן, 

אראפ פון די שיף זיי שרייען קיינער קען נישט גיין אויף 

  די גאס יעצט.. 

ווען די לייבן זעהן דעם צדיק בלייבן זיי שטיין,  אבער

י לייבן האבן נישט מורא, פון דער וואס לערנט די "ד

הייליגע תורה, און דער צדיק האט נישט מורא נאר פון 

   דעם גרויסן בורא.."

ער לייגט און נעמט די לייבן ביי די אויער,  דער צדיק

ש יעדער קוקט מיט גרויס זיי אריין צוריק אין דעם קעיט

   וואונדער.

צדיק צום קעניג,  ברענגט מען דעם מיט גרויס כבוד

מיט וואס דער קעניג פרעגט דעם צדיק וואס ער דארף, 

דער צדיק האט באקומען אסאך קען ער אים באצאלן, 

געלט מיט מתנות פאר די אידן, מיר זענען געזיצן 

גאר אינטערעסאנט, ווי מיר זיך צו געשפאנט הערנדיג 

אז ווען מען לערנט די הייליגע האבן פארשטאנען 

מען פירט זיך אויף ערליך, האבן די תורה און 

אזוי ווי מיר האבן  ,חיות מורא פון אזא צדיק

   געלערנט אין די סדרה פון בחקתי.

א ספעציעלע שיינע צעטיל מיט די בילדער פון די 

מעשה האבן מיר באקומען, אזוי וועלן מיר אויך 

  קענען דאס שיין פארציילן אינדערהיים.

  

  

  

  לעילוי נשמת 

   ל”פרענקל זצושרה טאבל ר ישכר דוב "שלום שכנא בבי צ ר"הרהאאמו"ר 

  שהיה זהיר ומזהיר שלא לדבר בעידן חזרת הש"ץ וקרה"ת
  , ב לימי חייו ביום  שני לסדר וישם לך שלום"בשנת הצ החזיר נשמתו ליוצרו בשם טוב ובשיבה טובה

  ת.נ.צ.ב.ה  ק"פ לפ"תששנת סיון  ’יום המיוחס ב



 

  9 אין עס זאל די מיטוואך פלעי :

הרב איז געקומען די רייע אויף די כיתה פון  די וואך

ווי זיי האבן אהער  שליט"א אהרן דוד רובינשטיין

"דעם געשטעלט אזוי הערליך און שיין די מעשה פון 

וואס מיר האבן געהערט אין לאנטש רום  לייבן פירער"

  במשך פון די וואך.

 )מנשה שפילמאן(ביי יענע שטאט ווי דער רב  מיר זעהן

זיצט דער רב  )אהרן ישעי' ווייס(קומט אריין מיט זיין גבאי 

יואל גאלד, יחזקאל (אין לערנט מיר זעהן ווי די טאטעס 

עטן די ארימע מענטשן קומען צום רב זיי ב )שרגא ברוין

  דער רב געט זיי. געלט און

זאל  הן מיר ווי דער רב הייסט דעם גבאיזע נאכדעם

יושע הירש, מרדכי אלעזר (גיין רופן א מיטינג אלע טאטעס 

דער  )לבויםיושע טייט יואל גאלד, יחזקאל שרגא ברוין, שפיטצער

רב קומט אריין און זאגט אז איינער וועט דארפן פארן 

) יושע טייטעלבוים(נאך צדקה, מ'רופט דעם צדיק ר' יעקב 

ברענגען צדקה, ער און דער רב הייסט אים ער זאל גיין 

ווייט אוועק מיט א שיף צו  א רייכע  זאל פארן זייער

  שטאט. 

קומט אן צום שיף, דער שיף דרייווער  דער צדיק

שלום אליעזר ווייס, (מיט זיינע מענטשן  )חיים לייב גרינפעלד(

איינער פארקויפט טיקעט'ס ר'  )שמעון זיכערמאן, אהרן קליין

, און אזוי זעצט זיך יעדער אריין קויפט א טיקעט יעקב

  און מ'פארט דעם ווייטער וועג. 

 )מענדי עסטרייכער(איז דא א קעניג  אין יענע שטאט

ער ) ישראל משה סופר, מרדכי הירש(ס מיט זיינע באדינער

האט א קעיטש מיט לייבן דער קעניג האט ליב צו קוקן 

שמואל (אויף די לייבן. דארטן שטייען די לייבן וואטשער'ס 

די וואטשערס  )יודא מאשקאוויטש, חיים הערש מיטטעלמאן

 (יעקב נתן סטראלאוויטש, שמעון דאנא)ברענגען נייע לייבן 

עט זיי צו עסן זיי טאנצן דארט ארום מיר זעהן ווי מ'ג

איין נאכט ווען זייער פרייליך דער קעניג קוקט זיך ארים.. 

דער מיר הערן ווי יעדער שלאפט לויפן די לייבן ארויס, 

קעניג רופט אויס אז קיינער טאר זיך נישט ארום דרייען 

נגארטן, בנציון בראך, שמעון דוד וויי(אויף די גאסן, די פאליסן 

און  דרייען זיך ארום מיט די מייקס )מרדכי ראזענבערגברוך 

  .. רופן דאס אויס

ווי די שיף מיט ר' יעקב קומט שוין אן און  מיר זעהן

קומען צו לויפן און לאזן נישט אראפ גיין פאליסן אלע 

שטאט, זיי ווייזן סטאפ די פון דעם שיף אריין אין קיינעם 

צדיק זאגט יא ניין ניין קומטס נישט אראפ. אבער דער 

ער דארף דא גיין טון א מצוה פון צדקה ער האט נישט 

נאר פון הייליגן בורא, ווייל ער לערנט די הייליגע  ,מורא

יעדער קוקט זייער פון שיף תורה, און אזוי גייט ער אראפ 

אינטערסאנט ער גייט און נעמט די צוויי לייבן ביי די 

  דעם קעיטש. אויער, און טרייבט זיי אריין צוריק אין 

מיטן קעניג זענען געווארן זייער  אלע מענטשן

פרייליך, יעדער קלאטשט, דער קעניג רופט דעם צדיק ר' 

חיים הערש (יעקב, דער קעניג הייסט אז די רייכע מענטשן 

זאלן געבן אסאך געלט  )פעלבערבוים, יוסף מאיר שפיטצער

מיט די מתנה פון דעם קעניג פאר ר' יעקב פאר יענע 

אט. און אזוי איז ער צוריק אהיים געפארן מיט אסאך שט

  געלט פאר יענע אידן אין זיין שטאט.

  חכמה'לעך

זאגט אז ער איז שוין געווען ביי די ל"ג  שלום יצחק

  די בוימער... בעומר מאכן א ברכה אויף

מאל האט ער  6האט זיך אפגעגאסן די הענט  יצחקווען 

זיך אנגערופן און געזאגט: דו ווייסט פארוואס מ'דארף זיך 

יאר האט מען געמעגט  6מאל? ווייל נאר  6אפגיסן 

  ארבעטן אין פעלד...

'ס מאמע האט איהם געהייסן זיך (שעררן) יצחקווען 

טיילן מיט זיינע ברידער, האט ער זיך אנגערופן: מען טאר 

  זיך נישט שערן עס איז ספירה...

האט געזינגען די ניגון "רשב"י האט א צרה  מאירווען 

האט מען איהם געפרעגט: אויב רבי שמעון  געטראפן"

האט געטראפן א צרה פארוואס האט ער דאס גענומען? 

האט ער שנעל געענטפערט: ער האט עס נישט גענומען.. 

  ער איז אנטלאפן פון דעם צו די מערה...

'לע האט זיך נאך די וואך אונטערגעזינגען די ניגון שלמה

פון פסח "מה נדבר מה נספר" איינס זענען די טאטעס, 

  איינס זענען די זיידעס... 

  



  

          
 

  

                            
דער רב מיט זיינע גבאי

                                
                                

              
דער רב געט אים צדקה

                                                                          
דער רב מאכט א מיטינג 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

                 
ר' יעקב זאגט ער גייט פארן נאך צדקה                                מ'קויפט א טיקעט צום שיף 

                            
דער שיף קאפיטאן געט שוין א פייף                                                    דער שיף פארט

 

 

 

 
  

  

                  
 

              
דער קעניג מיט זיינע לייבן קעיטש                              דער קעניג וויל נאל א לייב                                       

             
די לייבן קעיטש                                             די וואטשער'ס געבן צו עסן                    
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די לייבן 

טאנצן ארום 
                                             

דער קעניג קוקט זיך צו צו די לייבן 
                               

דימ לייבן קריכן ארויס                                     די לייבן אויף די טישן 
 

  

 
 

 
  

 

די לייבן קריכן ארום צווישן די קינדער
 

 
 

 
 

 

  

                  
 

                         
די פאליציי 

רופן אויס אכטונג אכטונג קיינער טאר זיך נישט דרייען אויף די גאסן
                               

ר' יעקב זאגט ער דארף דא אראפ גיין פאר צדקה                      אבער די פאליציי לאזן נישט
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ר' יעקב כאפט אן די לייבן ביי די אויער

                                                           
צוריק אריין אין קעיטש                                        א יעדער מעג שוין ארויס גיין

 

  

 
 

 
 

 

 

דער קעניג באצאלט פאר ר' יעקב א שיינע מתנה
 

 
 

 
 

   

                  
 

מיר שרייבן אזוי שיין אין אונזער 
א"ב ספר תורה'לע
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  9 בשורה טובה ומשמחת  : 

און אויך  ביי אונז אין חדרפאר די חשוב'ע עלטערן אז עס איז נאכאמאל דא צו באקומען  מיט פרייד טוהן מיר מעלדן

 וואס מיר האבן די "ערב שבועות אין חדר"- דער הערליכער שבועות סיביי די לאקאלן פון קרן שמואל ישעי' 

מיט אסאך אינטערעסאנטקייטן, א רייכע פארציילונג שיין עס איז צוגעשטעלט געווארן , ארויסגעגעבן פארגאנגענע יארן

  . Sound Effectsבאגלייט מיט שטויענדע 

  צוליב די ימי ספירה איז דאס אן מוזיק
  

  
 מתן תורה  

  ,דוד המלך  

 .אקדמות מיט די מעשה רבי מאיר ש"ץ  

אז איר קויפט דאס פאר אייער קינד, וועט ער לעבן מיטן יו"ט שבועות,  אדרבה!

  ער וועט אייך שטענדיג דאנקבאר זיין דערפאר בעז"ה.

  א פרייליכן יו"ט.      

  עס איז מעגליך אז איר האט דאס שוין. דאס איז די סידי פון פאריאר

אויב ווילט איר דאס קויפן שיקט דאס געלט אין אן   $5.00עס קאסט 

   ענוועלאופ ארויף געשריבן די נאמען פונעם קינד אז דאס איז פאר א סידי.

 

9  : 
אפיס פון מעין אין גיין רעגיסטרירן אויך זיך צום זומער חדר דארפן אי"ה קומען וועלן אלע קינדער וואס 

 און ארויס נעמען דעם זומער רעגיסטרעישן קארטל.   718-797-2888ראדליטש סט.  76מוסדותינו הק' אויף 

 , דאס איז אפילו איר שיקט צוריק דעם פראגע בויגן. צום מלמד אין חדר.שלחנישט שפעטער ווי א' 

 מעס. פון הנהלת טראנספארטעישן:

וועלן נישט זיין מסודר מיט א באס  שלחקינדער וואס וועלן נישט זיין רעגיסטרירט ביז א' 

 ראוט פארן זומער! 

פארן  חשוב'ע עלטערן: עס איז נישט קיין גרינגע ארבייט אויסצוארבייטן די באס ראוט'ס   

 !זומער, מיר קענען זיך רעכענען נאר מיט די קינדער וואס זענען רעגיסטרירט

דעם "זומער אהיים קומען אינמיטן זומער פון די קאנטרי וועלן דארפן האבן וועלן אויך די אלע וואס  אזוי
קומען אין זומער חדר. אן קיין זומער רעגיסטרעישן קארטל וועט מען נישט זיין קענען צו  רעגיסטרעישאן קארטל"

 ., און נישט מיט קיין באס סטאפמסודר אין קיין כיתה

 

 USBצו באקומען אין א  ס דאאויך איז דאנ.ב. 
  .פארמאט ביי די קרן שמואל ישעי' לאקעישנ'ס

  מנהל סאטמאר קינדערגארטן ,   ישעי' יצחק הכהן רובין

 

פאר די קינדער דאס צו הערן, זיך צו באקענען מיט אלע  עס איז שטארק אינטערעסאנט

זייער פארשטאנד. דאס האלט די קינדער שטארק ענינים פון דעם יום טוב שבועות לויט 

 געשפאנט. עס איז הערליך שיין אויפגעשפילט און אראפגעלייגט.
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 לכבוד די חשוב'ע עלטערן שיחיו

 
 

 

 
 

 באקאנטע קשיות וואס עלטערן פרעגן. 3    : פארווארט

 ווי אזוי קען דאס מיין קינד באקומען? . 2    דארף מען געבן פאר א קינד ספעציעלע הילף? .  1

אכט זיך אפט ביי א עס מ .""ספעציעלע הילףפון ענין  דעםשמועסן אביסל אויסדא ן מיר וויל      וואס איז זומער אנדערש? . 3     

אסאך רן קען דאס זיין עפארבעסצו צייטליך דאס  זוכטוואס אויב מען  "פראבלעם קליינער"קינד א 

דעם נישט צייטליך אדרעסירן  אויב טוט מען ווייל ,טערווי שפעצו באהאנדלען  פריער גרינגער

קען זיך מאכן זייער אפט אז  עס .קען דאס שפעטער ווערן א גרעסערע פראבלעםקליינעם פראבלעם 

עלטערן זאלן גארנישט זעהן אינדערהיים, עס זאל זיין עפעס א פראבלעם מיטן קינד, פארט אין חדר 

צו די הצלחה פון קינד'ס שטייגן, וואס שטערט א פראבלעם אן זיך  זעהטצווישן אנדערע קינדער 

 .אביסל הילף ד וואס דארףקינ אס פאר א זאך ביי אדעריבער איז וויכטיג אנצומערקן באצייטנס סיי וו
נט עפעס, אדער עלטערן פילן אז דאס קינד א פראבלעם, נאר אויב א מלמד באטוי)דאס מיינט נישט אז מ'דארף זוכן 

 (מאכן דערפון אויס פראבלעםבירן אאוועק שטיפן און פרטאר מען נישט טוט נישט ווי מ'דארף, 

מאכן אן עפיטירן פון אביסל הילף, דארף מען אויב א קינד דארף הילף אדער קען בענצו באשטעטיגן 

אבזערווירן און זעהן מיט וואס אפשר יא א מלמד אדער א מנהל קענען  אבזערווירונג אויפן קינד.

דאס קינד מוטשעט זיך, אבער צו וויסן באמת וואס? און פארוואס? עס זעהט אזוי אויס, פעלט זיך 

ציאליסט. נאר אזוי וועלן עלטערן קענען וויסן וואס אויס אן עוועליועישן אויפן קינד דורך א ספע

ן ווייטער צו מיין קינד, ער זאל שטייגן און זיך אדורך קומען מיט וואס עס פארלאנגט הדארף איך טו

 ם. הזיך פון אי

 ,כדי צו קענען אויסארבייטן אז די קינדער וואס דארפן הילף זאלן באקומען די בעסטע טעראפיסטן

צו פאר עלטערן איז זייער וויכטיג  ,ילף גרופע וואס מיר האבן ביי אונז אין חדרפון די ספעציעלע ה

עס און  פאפירן די אויסשטעלןמיינט, אפלייען פאר אן עוועליועישן אויפן קינד. אפלייען 

פאר מער אינפארמאציע עלטערן, די ן נאר הדער חדר קען דאס נישט טו) .B.O.Eצו די . אריינגעגעבן ווי פריער

 . אן א קאסטן עווליועישן ןווי אייער קינד וועט בעזהשי"ת בארעכטיגט ווערן פאר א מנהל( רופט צום

פארן חודש פון אוגוסט  נעםאילאוד סלאט'ס -גרייטן שוין צו זייערע קעיס די אלע טעראפיסטן 

איז כדי מיר זאלן קענען רעזערווירן די  .אנהייב סקול יאהר - חודש סעפטעמבערקומענדיגן 

איז דעריבער  ,ארטן" ביי די גוטע טעראפיסטןי קינדער פון "סאטמאר קינדערגסלאט'ס פאר ד

 ב"תשפ  קותיבחפרשת עש"ק 

 יעלע הילף. , איבער ספעצספעציעלע בריווא 
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 ,הילףספעציעלע  כדי צו קענען ווערן אפראווד פאראריינצוגעבן די אפליקאציע  פריער אסוווויכטיג 

 באשטעטיגט. צו ווערןווייל עס נעמט צייט ביז דאס גייט אדורך 

וואס א יעדע  מעדיקל אינשורענסילף דורך די עס איז פארהאן נאך א מהלך פון ספעציעלע ה

ל הילף אפעשינארא שטאב מיט פ ODAאין שכינות פון תלמוד תורה איז דא ביי דא משפחה האט. 

פאר א יעדע געברויך וואס א קינד דארף, אזוי אויך שטעלן זיי צו א אינגערמאן וואס טראגט און 

 ברענגט די קינדער באגלייט מיט א שטארקע אחריות. 

אדרעסירט יבער איז וויכטיג אויב מ'דארף העלפן א קינד מיט סיי וואס, דארף דאס זיין דער

באציייטנס. ווייל ביי די אלע פלעצער וואס מען קען העלפן גייט דאס נישט פון איין מינוט אויף די 

"ת קענען צוקומען צו די ריכטיגע יצווייטע, דעריבער אז מ'הויבט אן צייטליך וועט מען בעזהש

 בעוד מועד.  ספעציאליסטן

מיר זענען  ,עס פעלט זיך אויסמיט וואס דעם גאנצן ענין באגלייטן צו מיר בירן ראפפון אונזער זייט 

  .וויפיל מיר קענען גרייט אייך ארויסצוהעלפן אין דעם ענין

שמועסן איבער אייער קינד'ס ערפאלג און וויסן א מיינונג צו ער דארף  דורךאאויב ווילט איר זיך 

רופט אריין צום מנהל אין אריינצוגעבן די אפליקאציעס, מען דארף אהין הילף, און ווי לע ספעציע

כדי דאס זאל וועלן אייך צוריק רופן אי"ה( מיר )לאזט א מעסעדזש  217עקסטענשאן  718-407-7460אפיס אויף: 

 זיך אויסארבייטן פארן טובה פונעם קינד על צד היותר טוב.
 

 וועגן די זומער וואכן:

לאזן וויסן אבער אייך ווילן מיר פארמאכט,  .B.O.Eאין די זומער וואכן זענען עפי"ר די קעיסעס פון 

 ODAדורך מעדיקל אינשורענס ביי אז די קינדער וואס געניסן פון די ספעציעלע הילף "טעראפי" 

שטייגער ווי א אלעס אויפן זעלבן , די סארט הילף וועט יא ווייטער אנגיין אויך אין די זומער וואכן

 אין די זומער וואכן. ווייטער  די הילףלטובת די קינדער וואס דארפן האבן גאנץ יאר 
 

  מיט דאנק און הצלחה וסייעתא דשמיא’

      מנהל - ישעי' יצחק הכהן רובין    



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

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו שטערן  זאבב"ר  יעקב יצחק

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

הרב זלמן לייב פריעדמאן שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו טעללער  הרב משה דוד בן חיים יושע

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

 הרב יואל ארי' מאלח שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו מאטצען  שמואלב"ר  יצחק יעקב יודא

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

 הרב יואל הכהן כהנא שליט"א

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו מויזקאפף  חיים הערשב"ר  אברהם שלמה

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

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

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו ווייס  מרדכיב"ר  יוסף לייב

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

 יושע מאיר ווייזער שליט"אהרב 

הילד פאר טוב מזל רכתב
ני"ו טעללער  הרב משה דוד בן יצחק

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

 הרב יחזקאל יוסף כהן שליט"א

 בס"ד

ביליג –פראקטיש  –ערליך שיין ה
 מזל טוב" פעקלעךאידן ב"ה. עס איז אונז געלונגען אהער צו שטעלן שיינע " שמחות ביי

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

 מיט די העכסט צופרידענהייט.
 ינס לויט די שמחה, באזונדערע שיינע דיזי

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

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

217 # 718-407-7460פאר באשטעלונגען רופט דעם חדר נומ. 

ומתקבל נאה דבר הגפן בענבי הגפן ענבי
פאר דעם חשוב'ן איבערגעגעבענער מלמד ה"ה פון טיפן הארצן וואונטשן מיר א הערצליכן מזל טוב 

א"שליט שלמה פארקאשהרב יואל 
זוןלכבוד די שידוך שליסן פון זיין 

ו"ני משה פארקאש כמר ה"ה ולתפארת לגאון עדיו למעלות תמים המפואר החתן
 יואל בקרית ש"אנ מחשובי  א"שליט וואלף שערצער ה"מוה "ג בת הרבני הנכבד והנעלה ה"עב

ומוצלחת טובה ובשעה טוב למזל
זאלט איר בישראל נאמן בית א אויפשטעלן זאלן זיי עד עדי ובנין קיימא של קשר א זיין זאל עס זיין יפה עולה זאל זיווג דער העלפן זאל באשעפער דער  

ר"אכי הדעת הרחבת מתוך לרוב השפעות מיטאון אייניקלעך  קינדער אייערע אלע פון ונחת תענוג רב זעהן שטענדיג   
תלמידים און מלמדים אלע וואונטשן עס ווי

 יואל לעבאוויטש -גיסך גם אני מצטרף לברכה: 

 אויך די נורסערי כיתות זענען געגאנגען אויף א געשמאקע טריפ
!א יעדע מינוט א מחיה לערנען זיך אויס צו לויפןמיר אויף די פרישע לופט,   


