
 

 

 

 

 

 9דאנערשטאג  -ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי  :
וואס מיט עווארן גנאך א טאג אין די בריאה פון די וועלט. די וואך זענען מיר באקאנט  מיר שפאנען א וואך ווייטער

די פיש און פייגעלעך, אלעס וואס שווימט אין וואסער און אלעס  דאנערשטאג.דער באשעפער האט באשאפן דעם טאג 

 וואס פליען ארום אין די הייעך. 

 .מענטשןוואס טוט קרייען אינדערפרי ווען אין די אמאליגע צייטן האט דאס דערוועקט די  מיר לערנען פון דעם האן

טאקע גאר א שיינע זאך האבן מיר צוזאם געשטעלט ווי מיינע הענטלעך זענען געווען שטארק פארנומען דאס וועט שיין 

  באצירן מיינע ווענט אינדערהיים.

ספעציעל האבן מיר געהערט פון די  - שילוח הקן

מצוה פוון שילוח הקן אז מען שיקט אוועק די מאמע 

מיר ווייסן  )אדער די אייער(פייגעלע, און מען נעמט די קינדער 

שוין וואס די מאמע פייגעלע טוט, זי וויינט אויף אירע 

קינדער, אזוי אויך וויינט דער באשעפער אויף די אידישע 

שוין אזוי לאנג פארטריבן אין גלות. מיר  קינדער וואס זענען

מיר ווייל "גלות גלות" ן געזינגען דעם ניגון האבן שיי

אין די טעג וואס אלע אידישע קינדער נאך שטייען יעצט 

מיר בעטן  ,קלאגן און וויינען אויפן ביהמ"קהאבן געטון 

"ס'זאל שוין זיין די גאולה.. משיח זאל שוין  אצינד 

 און נאר אזוי וועלן מיר האבן די ריכטיגע טרייסט. ."קומען

 9 אנגעהויבן די וואך מיט שמחות קע"ה :
איז דאך איינגעפירט ביי  דעם טאג נאך תשעה באב

 3אידישע קינדער, אז די אלע קינדער וואס זענען געווארן 

וואכן, די בין המצרים טעג, באקומען פיאות  3יאר במשך די 

אין דעם טאג. איז געווען קע"ה א נחת צו קוקן ווי איינס נאכן 

ב, אנהייבן מיט -צווייטן קומען די קינדערלעך זאגן די א

ווי דער אור אלטער מנהג איז ביי אידישע " תורה צוה לנו"

קינדער, לעקן די האניג, טיילן פעקעלעך, א.א.וו. די פריש 

אפשגעשוירענע קינדער מיט זייערע באגאסענעם הייליגן 

חן. די עלטערן מיט די זיידעס און באבעס, שטייען מיט א 

תפילה אין מויל אז די קינדער זאלן זיין פון די וואס כלל 

ט זיך מיט זיי בארימען, און זיי זאלן אויסוואקסן ישראל ווע

מ'זאל זעהן ביי זיי און ביי אלע לתורה ויראת שמים 

 .אמן קינדערלעך שטענדיגע אידיש נחת

 

 
 צו שטייגן העכער בעז"ה א יעדעס קינד דארף און וועט אי"ה מצליח זיין



 

9 ברוכים הבאים פייגעלע רבי :

הערן מיר שוין אז א גרויסער גאסט  פון אנפאנג וואך

מיט אסאך סארטן  "א פייגעלע רבי"וועט צו אונז קומען 

א שיינע פייגעלע פייגעלעך ווי זיי וועלן פאר אונז מאכן 

. מיר זענען זייער פרייליך דאס צו הערן, מיט גרויס שאו

נייגער ווילן מיר שוין דאס מיטהאלטן. ווען עס קומט שוין אן 

 לאנטשאיילן מיר זיך אביסל צו מיטן  דינסטאגדער טאג 

אז מיר זאלן שוין זיין גרייט צום ריכטיגן מינוט, מיר שפאנען 

יינע 'טן שטאק אין א גרויסן שול מיט ש6ארויף צום 

פארענטשעס ארום ארום  אזוי אז יעדער זאל קענען גוט 

 מיטהאלטן. 

קוקן מיר, און ערווארטן די מינוט ווען מיט שפאנונג 

ווען אלע  ,"פייגעלע שאו"מ'גייט שוין אנהייבן די מעכטיגע 

דער  "ברוך הבא" זאגן מיר הויעך א ,כיתות זיצן שוין שיין

איז מיט זיין שיינע פייגעלע בעקיטשע גרויסער פייגעלע רבי 

ם מיט א שיינע שלום עליכם, און המיר באגריסן אי ,דאשוין 

ביז געציילטע מינוטן זענען מיר אלע איינגעשפאנט מיט א 

געשמאק דער פייגעלע רבי נעמט ארויס איינס נאכן צווייטן 

 1,2,3שרייען  רעיסעס אויף א לייטער מיר רפאָ עס קומען 

נטער מיטן רעיס, ון די פייגעלעך יאגן זיך אוא "בשבילי"

אזוי עטליכע מינים עטליכע קאלירן. מיר ווערן באקאנט מיט 

די פייגעלעך מען דארף גארנישט מורא האבן זיי פליען 

  .ארום

לעגענהייט א יעדע פאר עט א גגיב דער פייגעלע רבי

מינוט פאר נאך קינדער מיט רביס מ'זאל היימיש ווערן מיט 

פייגעלעך ארויף אויף די קעפ און די הענט פון קינדער די 

סאנט איז דאס געווען ווען עאזוי זיס זיי זענען. גאר אינטער

מאכט אונז לופט אמחי' פליהט ארום און ל דער גרויסער פייג

ער פליהט ארום מיט אזא שנעלקייט, דערנאך כאפט מען 

ונז כדי ם אויף א שטעקן די רבי'ס ברענגען זיי נאנט צו אהאי

"די מיר הערן ווי איין פייגעלע מיר זאלן הנאה האבן פון זיי. 

, ער קען נאכזאגן אלע ווערטער אזוי אינטערסאנטפאפעגיי" 

צום סוף פון די שאו'ס האט מען . שרייט אריין אין די מייק

ארויס גערופן קינדער וואס ווילן אז די גרויסע פייגל זאל זיין 

נדערן ווען ועווען צום באוואאויף זייער קאפ, עס איז ג

גרויס אין קליין אלעס קינדער גייען ארויס איינס נאכן צווייטן 

אדער צו האלטן דעם ריזיגן פייגל... קומט צו גיין, 

 קלענערע...

 9ברוכים הבאים צווייטע העלפט זומער  :

האט מען אין יעדע  אויפנאמעמיט א ווארימע 

כיתה אויפגענומען די חשובע וואוילע קינדער  -זומער חדר 

וואס זענען שוין אהיים געקומען פון קאנטרי. מיר ווילן אייך 

מיטטיילן אז מיר האבן ב"ה זייער א פיינע זומער חדר און 

 מיר האפן אז עטץ וועט זיך דאס זייער שנעל איבערצייגן. 

מיטן געשמאקן זומער פראגראם  כאפט אייך מיט

דער זומער פראגראם  בשבילי" –"בריאת העולם פון 

גייט ב"ה מיט א גרויס סוקסעס און מיר וועלן אי"ה ווייטער 

 שפאנען מיט הנאה און געשמאק.

ווי די גאר א געשמאקן סדר צום שווימען 

עלטערן האבן דאס באקומען פונקטליך דעם סדר, עס איז 

ווייל נאר  אלע וועש זאלן האבן א לעיבלז זייער וויכטיג א

אזוי קענען מיר נעמען די אחריות, עס איז נישט מעגליך צו 

האלטן חשבון אויף וועש אן א נאמען. די קינדער האבן 

זייער הנאה צו קענען מיטהאלטן דעם שווימען 

 פיינע וואסער גליטשער'סאינטערהאלטונג עס איז דא 

י', אבער ווען קינדער מ'לויפט מ'טאנצט עס איז אמח

פארלירן זאכן אדער ברענגען נישט וואס מ'דארף האבן צום 

שווימען סדר פון חדר קען מען נישט מיטהאלטן דעם 

 שווימען סדר.

 –א שווים רעקל האנטוך קינדער דארפן צו האבן: 

שווים  –עקסטערע פאר אינטער וועש  –שווים שיך 

 בעג פון חדר.  

 9 פארציילט אין לאנטש רום :
מיר לערנען פון דעם טאג ווען  די וואך

עפער האט באשאפן די פיש ווען דער באש "דאנערשטאג"

עך האבן מיר געהערט עטליכע זאכן פון 'לעאון פייג

וער געדענקט וואס האט ו ,פייגעלעך, דער מנהל פרעגט אונז



 

יא! יא! ביז  ? ר' שמעוןביי די הייל פון ן הדי פייגעלע געטו

עטליכע מינוט האבן מיר זיך שיין דערמאנט ווי די פייגעלע 

ט פאר רבי שמעון די קשיות פון די הייליגע גהאט געברענ

 רבי'ס פון שול און די פייגעלע טראגט זיי צוריק די תירוץ. 

האט מען  אמאליגע צייטןאין די ווי  נאך הערן מיר

זיך באנוצט מיט די פייגעלעך פאר פאסט טרעגער ווען זיי 

 מענטשן.  פארפליען ארום מיט בריוו'לעך 

די  שבת שירהפון  נאך דערמאנען זיך מיר

פייגעלעך וואס זענען געווען אזוי וואויל און אויפגעגעסן די 

ם שבת, און מן וואס דתן און אבירם האבן ארויס געלייגט או

טאקע וועגן דעם געבן מיר זיי ערב שבת שירה ברויט צו 

 עסן.

פון א גרויסן צדיק  נאך הערן מיר א מעשה

ווען איינמאל האט דער שלעכטער  ל כנפים"ע"אלישע ב

קעניג נישט געלאזט לייגן קיין תפילין אבער דער צדיק 

אלישע האט יא געלייגט ווייל ער פאלגט נאר דעם הייליגן 

באשעפער, און ווען די רשעים די סאלדאטן זענען געקומען 

און זיי פרעגן אים וואס איז דאס אין דיינע הענט? איז די 

 תפילין געווארן א פייגל און אוועק געפלויגן.. 

טשיקעלע ביי זיך דערמאנט פון די  ך האבן מיראוי

 שלאגן וואס מ'דרייעט ארום די קאפ.. כפרות

די כשר'ע מיט נישט  פישפון די  אויך הערן מיר

כשר'ע, און די פיש וואס מיר עסן ביי א יעדע סעודה זיי 

זענען געבענטשט געווארן מיט א ספעציעלע ברכה, זי צו 

 פארמערן נאך און נאך.

נען מיר אסאך אינטערסאנטע זאכן אלעס אין אזוי לער

" א יעדן טאג מיט אזויפיל הנאה און בשביליזומער חדר "

 געשמאק..

 9די קינדער פארנומען מיטן בויען דעם בית המקדש  :
האבן די וואך צוריק געברענגט דעם  די קינדער

וואס זיי האבן געבויעט במשך די  וואנט שיינעם מצוה

גוטע גריסן   פארגאנגענע וואך. ב"ה מ'הערט צוריק זייער

פון די שיינע מצוה וואנט וואס די קינדער האבן ארויף 

געלייגט א ציגל נאך א ציגל, ווען זיי כאפן אריין נאך גוטע 

 מצוה'לעך. 

אז ווען  עס איז זייער א גוטע געלעגענהייט

אך אין חדר, דאס צו באגלייטן פון שטוב אויך. מ'לערנט אז

מ'האט שיין ארום גערעדט צו די קינדער איבער דעם ענין 

וויאזוי מיר דארפן צו העלפן מיטן אויפבוי פון דעם נייעם 

פייער'דיגן ביהמ"ק וואס וועט אראפ קומען פון הימל, וואס 

מיר וועלן האבן די זכי' צו זעהן בקרוב מיט משיח'ן 

ן. די קינדער האבן באקומען גאר א שיינע און צוזאמע

וואס די קינדער וועלן  "בשבילי פען"ווערטפולע מתנה א 

 מיט גרויס הנאה.צו מאכן לופט נוצן 

 
 9 זומער סדר פון באסעס פרייטאג און זונטאג :

, אז זונטאג און פרייטאג ווערן עטליכע באסעס צוזאם געשטעלט. און אזוי ווי א יעדע עס איז איינשטאנען א טויש

נייע זאך איז געווען ערווארטעט אז עס וועט זיין אפאר איינצעלהייטן וואס מ'וועט דארפן מסדר זיין בעסער, דעריבער ווילן 

די היצן מער ווי ערווארטעט. מיר האבן אין די  מיר זיך אנטשולדיגן פאר די וואס האבן געדארפט ווארטן אויף א באס אין

פארגאנגענע וואכן אריין געלייגט פיל יגיעה צוזאמען מיט די טראנספארטעישן דיפארטמענט אז די זאכן זאלן זיך בעסער 

 מסדר זיין און מיר האפן אז אלעס וועט זיין עצהיו"ט. 

רןאס רוט נ.ב. מיר האבן אהיים געשיקט פאר די עלטערן ווי אזוי די ב כדי צו וויסן בערך די צייט ווען דער באס  פא 

 קומט. עס איז זייער שווער אויסצורעכענען פונקטליך ווייל אסאך קינדער פעלן יעדע פרייטאג און זונטאג.



  

 

די 
ע 

שיינ
בי 

ר
ע 

ל
ע

ג
פיי

טן 
מי

או 
ש

ל 
ג
פיי

ר
ע

מ
זו

ר 
ע

ז
אונ

ביי 
 

1
#

 



די 
ע 

שיינ
בי 

ר
ע 

ל
ע

ג
פיי

טן 
מי

או 
ש

ל 
ג
פיי

ר
ע

מ
זו

ר 
ע

ז
אונ

ביי 
 

2
#

או 
ש

ל 
ג
פיי

ע 
שיינ

די 
ביי 

ט 
ב
ע

ל
ע

ג
ט

מי
און 

ט 
א

ה
ע

ג
ה 

א
הנ

ק 
ר
א

ט
ש

ר 
ע

זיי
בן 

א
ה

ר 
ע

ד
קינ

די 



 

נייעס און א אינטערוויאו מיט די קינדער איבער דעם פייגעלע שאו קען מען 
 . דאנערשטאגהערן ביי די טעגליכע נייעס ביי דעם טאג פון 

  #1/5/5 718-407-7460אויף 
 1/5/6 # 718-407-7460אויך קען מען הערן די ניגונים ווי די קינדער זינגען אויף 

 

 וויכטיג און מענטשליך

יעצט אין די זומער וואכן ווען עס מאכט זיך 
פעלן פארן אוועק און זייער אפט אז קינדער 
איז זייער ראטזאהם  .פאר א וואך אדער מער

סיי פארן באס רבי און סיי פארן  ,צו מעלדן
ביז  דא מלמד אין חדר, אז מ'וועט נישט זיין

 .און יענעם טאג דעם

 9צוריק צום שווימען ב"ה 

עס האט זיך שוין אנגעהויבן די  ווי אזוי

צווייטע העלפט זומער ווילן מיר דערמאנען דעם 

אלע קינדער דארפן צו האבן די  ,סדר פון שווימען

לויט ווי עס ווערט פארלאנגט צום שווים זאכן 

 ךיש שווים  - בעג שווים חדרדעם  ,שווימען

 פאר עקסטערןמיט א  ,רעקל שוויםא  – (קראקס)

עס "מיט א נאמען לעיבל דערויף "  שווע אונטער

 זאל זיין גרייט אין חדר צום שווימען.

וואס זענען צוריק געקומען קינדער  די אלע

און זיי דא אין שטאט, צווייטן העלפט זומער  צום

האבן נאך נישט דעם שווים בעג פון חדר דארפן 

אין א ענוועלאופ און ארויף שרייבן אז  8.00$שיקן 

שווימען די . שווים בעגנייע דאס איז פאר א 

זענען ב"ה צוגעשטעלט  אינטערהאלטונגען

 .ספעציעל צו די הנאה פון די קינדער

ארויס צו העלפן די  זייער וויכטיגעס איז 

קינדער און זיי אויסלערנען זיך אנטון און אויסטון 

וואס מער אליינס, כדי זיי זאלן קענען גיין צום 

 ק. שווימען אין חדר מיט א געשמא

 

 
 

 ברוכים הבאים
מיר ווילן באגריסן די נייע קינדער וואס האבן שוין 

 אנגעהויבן צו גיין ביי אונזער חדר בשעטומ"צ

 יעקב ארי' סעגעדין
 מנחם גד שרייבער

 

 וויכטיג וויכטיג

 עס איז זייער וויכטיג יעדן טאג 
 אן אויסנאם 

 אז די קינדער זאלן קומען 
 מיט די זומער באס פינ'ס. 

 נעמט דאס נישט פאר לייכט 
 ווייל נאר די קינדער 

 דאס מערסטע. דערפון ליידן 

 

 נייעס ליין שער הנגינה

עס איז דא אן אפדעיט ביי די שער הנגינה 
 מיט די זומער ניגונים

  718 407-7460 1/5/6 

 הערט און האט'ס הנאה
 



 

  
 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו גלאנץ  הרב נפתלי הירצקא בן אלי' בצלאל

 זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א 
 שליט"אהרב זלמן לייב דערבארימדיגער 

 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו טאבאק  יואל מרדכיב"ר  יחזקאל

 זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א 
 הרב זלמן לייב דערבארימדיגער שליט"א

 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו ליכטמאן  שלמהב"ר  הערשי

 זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א 
 הרב זלמן לייב דערבארימדיגער שליט"א

 

 
 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו פריעדמאן  יעקבב"ר  אהרן

 זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א 
 הרב זלמן לייב דערבארימדיגער שליט"א

 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו רוקח  הרב אברהם יושע העשיל בן משה

 זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א 
 הרב זלמן לייב דערבארימדיגער שליט"א

 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו שאהנפעלד  יואל ברש"זב"ר  מענדל

 זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א 
 הרב זלמן לייב דערבארימדיגער שליט"א

 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו סאנדער  חיים הערשב"ר  יעקב
 ברודערדי געבורט פון זיין לכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב זלמן לייב פריעדמאן שליט"א

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו פרענקל  הערשלב"ר  יוסף זונדל

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

 הרב בעריש וויינבערגער שליט"א
 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו ראטטענבערג  אברהם ברוךב"ר  חיים שלמה

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

 הרב אלעזר ארי' יונגרייז שליט"א
 

 

 ךחכמה'לע
געזאגט אז מ'דארף שוין נישט האט שלום יחזקאל 

,  ווייל עס האט זיך ....וויינען וועגן די בית המקדש
ער ווייל , ....שוין אויפגעבויט די נייע בית המקדש

, "ריינע ....האט שוין געלייגט אלע סטיקערס
 .... תמימות" א גרויסן ישר כח

אזוי שיין און קלאר געקענט די האט  ךמלאליהערש 
ער ,  .... מעשה פון די ווערימל מיט די בלעטעלע

יעדעם געוויזן זיין ארטס און קרעפט פונעם האט 
געמאכט לופט ן ער האט בוים, צדיק אן ווערימל או

פאר די ווערימל, ווייל ס'איז  "מיט זיין הענט פען" 
 , ....געווען זייער הייס

 
 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו מאטצען  שמואלב"ר  שאול יחזקאל

 ברודערדי געבורט פון זיין לכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א 
 הרב זלמן לייב דערבארימדיגער שליט"א

 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו גליק  יצחקב"ר  ישכר בעריש

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

 הרב שמעון הלוי שטיינבערגער שליט"א  
 הרב יחזקאל שרגא טייטלבוים שליט"א

 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו סאנדער  חיים הערשב"ר  שלמה זלמן

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

 הרב דוד יואל הערשקאוויטש שליט"א 
 הרב זלמן לייב דערבארימדיגער שליט"א

 

 
 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו מארמארשטיין  חיים בן הרב שרגא פייבוש

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

 הרב אלימלך שווארץ שליט"א הרב יחזקאל שרגא טייטלבוים שליט"א
 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו פאלקאוויטש  מרדכי יודאב"ר  יצחק יושע
 די געבורט פון זיין ברודערלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב בעריש וויינבערגער שליט"א

 

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

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

 הרב אלימלך שווארץ שליט"א הרב יחזקאל שרגא טייטלבוים שליט"א
 

 

 9מזל טוב ווינקל  :
 

  ברכת מזל טוב חמה ולבבית
 פון טיפן הארצן טוהן מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב 

 ה "ן איבערגעגעבענער מלמד ה'פאר דעם חשוב

 הרב יושע מאיר ווייזער שליט"א
 לכבוד די אפשערן פון זיין אייניקל 

 ו "ני הילד הנחמד כמר ישעי' פאללאק
 ת"כש, מוכתר בכל מדה תואר, בן לחתנו כבנו הנכבד והמפואר

 א"זלמן פאללאק שליטמו"ה שלמה 
  למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

דער באשעפער זאל העלפן אז די עלטערן זאלן זוכה זיין לגדלו 
הרחבת ולחנכו ולחכמו לתורה ולחופה ולמעשים טובים בניקל וב

הדעת, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, שמחה ונחת ותענוג 
ונחת פון אלע דקדושה, און איר זאלט שטענדיג זעהן רב תענוג 

אייערע קינדער און אייניקלעך מיט השפעות לרוב מתוך הרחבת 
ר"הדעת אכי  

 ווי עס וואונטשן אלע מלמדים און תלמידים
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