
 

 9  בטחון-מידה פון די וואך  :
 גערעדט אוןאסאך ארומהאבן מיר  די וואך   

פאר די קינדער איבער די מידה פון בטחון. אויסגעלערנט 

ווי די וואך לערנען מיר זיך דאס פון יעקב אבינו ספעציעל 

איך האב פון קיינעם נישט קיין מורא "אז ער זאגט שטענדיג 
 ... "נאר פונעם הייליגן באשעפער אליין

אז דער באשעפער יעקב אבינו האט געזאגט:  אזוי ווי
היט מיך אייביג אפ, איבעראל ווי איך גיי איז דער הייליגער 

דער באשעפער פארלאזט נישט באשעפער מיט מיר. 

 קיינעם, נאר ער העלפט אלעמאל א יעדן אידיש קינד.

 9פארציילט אין לאנטש רום  :
מדה די וואך האבן מיר געלערנט ספעציעל די  אזוי ווי

האט דער מנהל פארציילט גאר א שיינע מעשה  פון בטחון,

מיר האבן זיך  טן""דעם צדיק וואס דער לייב האט געהיפון 

צוגעהערט מיט א שטארקע אינטערעסע די גאנצע מעשה, 

איז געפארן אויף א וואגן און ווען ס'איז  ר' חייםווי דער צדיק 

אישן 'געקומען בעפאר שבת האט ער געזאגט פארן גוי

אז שבת טאר ער נישט פארן, מיר הערן  (דשימי)מר. דרייווער 

און זאגט  (no way)ער שרייט ווי דער דרייווער מאכט חוזק 

אז מ'קען נישט בלייבן דא אין א וואלד אליין, מיר מוזן שוין 

ווייטער גיין. אבער ווען עס קומט שוין דער הייליגער שבת 

טאנצט דער צדיק ר' חיים אראפ פון וואגן מיט זיינע 

ליינס אין וואלד, ער זינגט זיך פעקלעך. ער בלייבט א

ט מורא, נאר פון דעם הייליגן בורא, איך האב נישנטער... או
 ן אלעס פון די הייליגע תורה. גאיך וויל פאל

שיקט דעם לייב אפצוהיטן דעם צדיק  דער באשעפער

א גאנץ שבת, די אלע חיות פון וואלד ווען זיי זעהן נאר דעם 

לויפן זיי שנעל אוועק ווייל אלע דער קעניג פון די חיות לייב 

ייב, דער בער קומט אן און... דער חיות האבן מורא פון א ל

ט דער בטייגער קומט צו גיין און .... אזוי ביז נאך שבת גע

 ר' חיים. די צדיק אויף  ונגלייב זייער אכט

נטער אז ר' חיים זאל בייגט זיך דער לייב או נאך שבת

גיין און אזוי פליען זיי ביז צום הם ארויפקענען אויף אי

די גוים מיטן דרייווער האבן זיך זייער דערשראקן וואגאן. 

זייער אכט געגעבן אויף ר' חיים די גאנצע צייט פון יעצט און 

 דא איז דא מיט זיי אזא גרויסער צדיק. זעהענדיג אז

א 
 ספעציעלע צעטל

מיט די בילדער פון 

די מעשה האט 

מען אהיים 

געשיקט כדי די 

קינדער זאלן 

קענען איבער 

דערציילן די 

מעשה לכבוד 

 שבת.
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              9 " ב-"אסדר פון די אנגעהויבן מיטן  :   
בשעה די וואך האבן מיר בעזהשי"ת  קינדערגארטן

א"ב אויפן סדר. נאך אזא לימוד אנגעהויבן די טובה ומצלחת 
דערהויבענע וואך מיט אזויפיל דערהויבענקייט ווי עס איז 
אזוי שיין ארויס געברענגט געווארן די גליקליכקייט פון א 
איד וואס לערנט די הייליגע תורה. אט אזוי האבן מיר 

 צוגעטרעטן צום לימוד מיט א שטארקן ערענסטקייט. 

מיט א יישאפט מיט ערפארונג און געטרדי מלמדים 
ערנסטקייט זענען שוין גרייט מיט פארשידענע  שטארקע

מהלכים אינטערסאנטע טאקטיקן ווי אזוי אריין צו שלעפן 
 א יעדן איינעם אן אויסנאםלימוד הייליגן די קינדער אין דעם 

מתפלל אויף א יעדן קינד'ס אלע זענען מיר און בעזהשי"ת. 
לימוד  דעםנג אין כסדר א איבערפרישו עס ווערט הצלחה, 

 ווייל מיט א פרישקייט ארבייט זיך געשמאקער. 

דעם לימוד און אופן ווי אזוי צו לערנען די  באמת
הייליגע אותיות התורה איז מקובל פון אונזערע עלטערן און 

אר מיט אונזערע רבי'ס ביז ארויף מדור דור ביז משה רבינו, נ
מיט אן שטעלן די אותיות וואס און וויאזוי אהער צו

אינטערסאנטקייט עס זאל זיך גוט אריין קריצן אין די 

די יונגע קינדער אויף דעם זוכט מען כסדר  ,קליינע מח'לעך
 אן איבערפרישונג. 

די אחריות פון די איבערגעגעבענע מלמדים זענען 
אז די קינדער פון קינדערגארטן דארפן אין  זייער שטארק

ותיות ווייל אין דעם יאר דעם יארגאנג לערנען זייער גוט די א
 גייט דאס מיט א רואיגקייט וואס קינדער קענען בעסער

אויפנעמען, פיל אנדערש ווי אין כיתה א' וואס זיי גייען דאס 
 ביי דעם לימודנאר איבער מיט א שנעלקייט צו באפעסטיגן. 

סארט צעטליך אין דעם א"ב  פארשידענע דא איזפון די א"ב 
ביכל אזעלכע וואס מאכט פארן קינד כסדר איבער צו חזר'ן 

 דאס וואס ער קען שוין. 

די עלטערן דארפן זיין באחריות אז דעם אות וואס די 
 ן קענען זייער גוטוער לערנען די וואך זאל ער זאגן אקינד

נאר מיט א  )פרעשור(ק ואוודאי נישט מיט קיין שום דר
געשמאק אויסהערן א קינד אין זיין א"ב ביכל, דעם אות פון 
די וואך און די פריערדיגע אותיות דאס וואס ער האט שוין 
געלערנט אין חדר. דעם אופן וויאזוי מיר לערנען מיט די 
קינדער די א"ב איז שיין אויסגעשמועסט אין א בריוו וואס 

 יים געטראגן.וואך אה פארגאנגענעדי קינדער האבן 

 9ידיעות און געדאנקען  :
ווערט אסאך מאל ארום  רעדנ'דיג צו די קינדער

אין די  געוואויר גערעדט פון אזאך וואס די קינדער ווערן

זעלבע צייט און זיי כאפן 

אויף פארשידענע ידיעות 

רייכקייט צו און געדאנקען. 

 זייער שפראך.

מיטטיילן  ווילן מיר

די וואך אז מיט די עלטערן 

א האט מען גערעדט 

געדאנק וואס מיר שמועסן 

אויס מיט די קינדער אין 

ביי די מעשה  לאנטש רום

ווי אזוי מ'איז געפארן און די אלטע צייטן, אויף . פון די וואך

באן, אויפן אדער מיט א  די טריקעניש, א פערד און וואגאן,
מיר האבן אויך מסביר געווען פאר די  וואסער מיט א שיף,

קינדער ווי אזוי הייסן די 

דרייווערס, פונעם וואגאן 

פונעם באן  "א בעל עגלה"

אזוי  א "שיף קאפיטאן"און פונעם שיף  "א קאנדאקטער"

ארום די זאכן וואס זיי לערנען כדי זיי צו העלפט דאס צו 

און זיי רייך מאכן ביים רעדן מיטן , חילוקיםמאכן טראכטן 

שפראך. אזוי אויך גייען מיר מיט א טריט ווייטער 

זעהט )אויסצושמועסן באגריפן וואס זיי פארשייען 

ווי פארשטענדליך  .(פון די וואך ווינקלאין באזונדערע קעסטל 

נישט אלע קינדער כאפן אויף זאכן וואס מ'הערט אין 

לאנטש רום ברבים אבער צוביסלעך לערנען זיך ב"ה די 

 קינדער אויס זייער אסאך.

 

 
 
 
 
 
 
 

 באגריפן: 
נאך באקאנטשאפטן וואס ווערט אויסגעשמועסט מיט די 

מיט די סדרה אדער  צוזאמענהאנגאון  )אין לאנטש רום(קינדער 
וואס זיי קענען פארשטיין די  פאלגענדע באגריפןמעשה. 

 .מיט זיי וואך האט מען אויסגעשמועסט

 )סדרה(ן נטוא –ארויף און אראפ = אויבן 

   ווי פארט מען מיט א וואגאן? 
 ווי פארט מען מיט א שיף?

מיט וואס פארט מען העכער די וואלקענעס?. 
 )מעשה(

 

 

 



 

 9  די לעבעדיגע חתונה - שפיל! דער מיטוואך :   
חיים  הרבאיז געקומען די רייע פאר די כיתה פון  די וואך
ווי די קינדער האבן אזוי שיין  שליט"אלייפער 

אהערגעשטעלט דעם שפיל פון די סדרה ווי אויך די 
 לעבעדיגע חתונה הערליך און שיין. 

גייט  (שרגא פייבוש מארמארשטיין)ווי יעקב אבינו  מיר זעהן
אויפן וועג מיט זיין שטעקן און זיין זעקל געלט, קודם גייט 

ט פלייסיג די ער לערנען ער זיצט אין ביהמ"ד און לערנ
הייליגע תורה, ער זאגט אזוי שיין די גמרא, תנו רבנן. 
נאכדעם זעהן מיר ווי יעקב אבינו גייט אויפן וועג צו לבן'ס 

 וועג אינמיטן געלט, מיט זעקל זיין מיט הויז און ער נעמט
ער כאפט צו אלעס פון  (וואלווי דייטש) "אליפז" לויפן צו קומט
ער בלייבט זיין שטריימל, , זיין גאנצע געלט אבינו, יעקב

איך האב איבער נאר מיט זיין שטעקן, אבער יעקב זאגט: 
נישט קיין מורא נאר פונעם הייליגן בורא, דעם הייליגן 

 נישט אוועק נעמען...  רבאשעפער קען מען פון מי

זעהן מיר ווי  נאכדעם
אבינו דערמאנט זיך אז ער  יעקב

אויף די האט נישט געדאווענט 
הייליגע פלאץ. ס'ווערט 

לייגט אבינו ביינאכט און יעקב 
ווי א ערליכער איד  זיך שלאפן

 ער ליינט שיין קריאת שמע, ער
 נעגל וואסער פארן גיין צו גרייט

 מיר זעהן ווי ער האט. שלאפן
און  שטיינער צוועלעף גענומען

 מיר .קאפ זיין דאס ארום לייגט
זיך: אז אויף מיר זאל דער צדיק הערן ווי די שטיינער קריגן 

 האט אבינו יעקב וואס חלום די לייגן זיין קאפ! מיר זעהן
 מלאכים 3הימל און  די ביז ערד די פון לייטער געחלומ'ט, א

יעקב הערש מאשקאוויטש, יחזקאל שרגא )אראפ  און ארויף גייען

ארויף און  :אלע קינדער שרייען (מויזקאפף, אברהם דוד פאלאטשעק
 אראפ. 

ווי יעקב גייט ווייטער צום ברינען זעהן מיר  נאכדעם
אברהם יאקאבאוויטש, עזרא משה ) פאסטוכער 3די און דארט איז דא 

ברונעם מיטן  םשטייען דארט ביי (שלמה דוב קויפמאן כאירה,
גרויסן שטיין, און זיי קענען נישט געבן צו טרינקען פאר די 

. דא גרויסע שטיין אויפן ברונעם ווייל עס איז שעפעלעך
די  פרעגט אן צום ברונעם, יעקב אבינו יעקב קומט

דער פאּפער  !יאאויב זיי קענען לבן און זיי זאגן  ,פאסטוכער
און פארוואס זיי געבן נישט צו טרינקען פאר די  לבן?

שעפעלעך? מיר הערן ווי זיי ענטפערן ווייל זיי קענען נישט 
 דעם גרויסן שטיין ס'איז זייער שווער.אליינס אראפ נעמען 

קומט אן,  (פנחס יודא הורוויץ)ווי רחל  דערנאך זעהן מיר
גייט  אבינו יעקב (יעקב גליק, אברהם סרוגא)מיט אירע שעפעלעך 

נעמט ער אראפ  די קליינע פינגער מיט צום ברינעם! אוןצו 
 די פאר מיר זעהן ווי רחל האט געגעבן דעם גרויסן שטיין.

  ....שעפעלעך וואסער צו טרינקען פון די ברינעם

לויפט צו יעקב ער  (ישראל איסר האניג)ווי לבן  מיר זעהן
ם אויס אלע טאשן הם שלום עליכם און טאפט איהט איבגע

  ווייל ער דארף געלט מיט שיינע זאכן.

ווי יעקב זאגט פאר לבן אז רחל זאל זיין די  מיר הערן
מאכט לאה זאל זיין די כלה, מיר  דער פאּפער לבןכלה אבער 

 (הערש אלימלך רייז)קומט זאגן פאר לאה  (יואל גאלד)זעהן ווי רחל 
אז איך לאז דיר זיין די כלה, אויפאמאל זעהן מיר מען גרייט 
צו די גרויסע חתונה 
ספעציעלע שפילער'ס מיט 

משה שלמה העללער, )מוזיקאנטן 

יעקב אלי' לאנדא, וואלווי לפקאוויטש, 

דוד מויזקאפף, מרדכי מיטטעלמאן, 

זיי קומען ( ישעי' רובין, צבי שווארטץ
מיט זייערע פייפער'ס און 

מפייטער פיענא און טרא
דראמ... אויך די זינגערס א 
גאנצע ריזיגע מוזיק בענד. 
 אלע מענטשן די טאנצערס

)יצחק גאטליעב, חיים מיט געסט 

קומען שוין אן מען טאנצט עוד ישמע לעבעדיגע  גרינפעלד(
לידער. די חתן יעקב מיט די כלה לאה מיט לבן קומען צו די 

אלע קינדער טאנצן און ווערט זייער לעבעדיג,  עסחתונה 
שפרינגען. מ'ברענגט אריין דער חתן אויפגעהויבען אויף א 
בענקל זייער הויעך, דער גאנצער לאנטש רום הייבט אן 
טאנצען לעבעדיג ס'איז געווארן א עכטע לעבעדיגע חתונה, 
מען זינגט, מען טאנצט געוואלדיג, אלע מענטשן פון חרן 

מיט די קינדער די שמחה  טאנצן מיט פרייליכקייט די רבי'ס
איז זייער גרויס, פלוצלינג קומט לבן און מאכט טונקל מען 
האט אויסגעלאשן די לייט'ס אלע קינדער זינגען האליי 

ממש ווי דארט ביי לבן איז דאס  ......הא לא לא האליי הא
 געווען. 

די לעבעדיגע מיטגעהאלטן זייער שיין  אזוי האבן מיר
 הנאה געהאט פון דעם שיינעם שפיל.טענץ מיר האבן זייער 

 פרשת ויצא:  –גראם פון די וואך 
אלעס האט אליפז פון יעקב אוועק גענעמען, 
אבער דעם באשעפער קען מען פון יעקב נישט 

 )סדרה( צונעמען.

סיי ווי איך וועל גיין, בין איך קיינמאל נישט 
 מעשה( –)סדרה אליין. 

 )מעשה( וואס נעמט אפאר טעג. ,א לאנגע וועג

ווען מ'פארט מיט א וואגאן, קען מען זיך אביסל 
 )מעשה( .יאגן

  

 



  

                 
 

 

 

                    
יעקב זיצט קודם אין די ישיבה פון שם ועבר און לערענט פלייסיג                                                             יעקב ג

ייט אין וועג
                                                          

אליפז לויפט נאך 
 

  

 
 

 
 

 

 

                           
אברהם אליינס טיילט דאס עסן                     

       
   

אברהם לערנט אויס די געסט צו בענטשן                                  
קיינער קומט נישט יענע הייסע טאג  

                            
די דריי מלאכים 

 
 

 
 

 
  

 

                       
      
 

אברהם רופט אריין די געסט                                           אברהם וואשט זיי אפ די פיס                            
    
 

די מלאכים געסט 
קומען שוין אריין

                           
אברהם גרייט אן די עסן

  
און 

ישמאל העלפט
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אליפז כאפט אלעס אוועק                        יעקב זאגט: דעם באשעפער קען מען נישט צו נעמען פון מיר                      לייגט 

ארום די שטיינער               
                                 

עס ווערט נאכט 
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אברהם לערנט אויס די געסט צו בענטשן                                  
קיינער קומט נישט יענע הייסע טאג  

                            
די דריי מלאכים 

 
 

 

                 
 

 

 

                       
ליינט קריאת שמע                                      גרייט אן נעגל וואסער                                           זעהט אין 

חלום א לייטער
                                         

מלאכים ארויף און אראפ
 

  



  

                 
 

 

 

          
מלאכים ארויף און אראפ                                            גיסט אפ נעגל וואסער                                         
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פאסטוכער
 

מיט זייערע שעפעלעך                             יעקב פרעגט: קענט עט'ס לבן??? 
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קיינער קומט נישט יענע הייסע טאג  

                            
די דריי מלאכים 

 
 

 
 

 
  

 

                       
      
 

אברהם רופט אריין די געסט                                           אברהם וואשט זיי אפ די פיס                            
    
 

די מלאכים געסט 
קומען שוין אריין

                           
אברהם גרייט אן די עסן
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רחל קומט אן מיט די שעפעלעך                                                                   יעקב נעמט אראפ דעם גרויסן שטיין 

                              
                                  

די שעפעלעך גייען צום ברינעם          
 

  

 
 

 
 

 

 

                           
אברהם אליינס טיילט דאס עסן                     

       
   

אברהם לערנט אויס די געסט צו בענטשן                                  
קיינער קומט נישט יענע הייסע טאג  

                            
די דריי מלאכים 

 
 

 

                 
 

 

 

    
יעקב פרעגט קען איך קומען צו ענקער הויז                       לבן טאפט אויס יעקב                                              

   
יעקב זאגט פאר לבן אז רחל זאל
 

זיין די כלה                 לבן הייסט זינגען האליי האליי 
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די מעכטיגע חתונה 
---

   
די זינגערס 

---
   

די טאנצערס
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קיינער קומט נישט יענע הייסע טאג  

                            
די דריי מלאכים 
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די מלאכים געסט קו
מען שוין אריין

                           
אברהם גרייט אן די עסן

  
און 

ישמאל העלפט
 

 

                 
 

 

 

דער זאל הייבט אן טאנצען
 

עס ווערט שוין זייער לעבעדיג
 

  

 
 

 
 

 

 

                           
אברהם אליינס טיילט דאס עסן                     

       
   

אברהם לערנט אויס די געסט צו בענטשן                                  
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די דריי מלאכים 

 
 

 

                 
 

 

 

                           
דער חתן אויפן בענקל                                                                                              די געסט די ט

אנצער'ס 
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אברהם לערנט אויס די געסט צו בענטשן                                  
קיינער קומט נישט יענע הייסע טאג  

                            
די דריי מלאכים 

 
 

 
 

 
  

 

                       
      
 

אברהם רופט אריין די געסט                                           אברה
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די מלאכים געסט קומען שוין אריין
                           

אברהם גרייט אן די עסן
  

און 
ישמאל העלפט
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אברהם אליינס טיילט דאס עסן                     

       
   

אברהם לערנט אויס די געסט צו בענטשן                                  
קיינער קומט נישט יענע הייסע טאג  

                            
די דריי מלאכים 

 
 

 



 

 9  די וועלט פון קאלירן :
 

 

 

 

 

 
יונגערע קינדערפריש באנייט דעם לימוד פון די קאלירן פאר די   

 
 
 

              9 רעדט צו אונז די א' ב' אויפן וואנט :
אין חדר ווערן די ווענט זייער שיין באהאנגען מיט דעם אות גרויסע און קליינע אזוי  'ב'די א לערנעןטוען ווען מיר  

ווען מיר גייען אהיים. ווילן מיר  "א גוטן טאג"און  ,ווען מיר קומען אן "א גוט מארגן"באגריסן מיר זיך כסדר מיט די אותיות 

דעריבער וועלן מיר אהיים ברענגען יעדע וואך די  א'ב',כסדר חזר'ן די אויך אז אינדערהיים זאלן מיר קענען מיטהאלטן און 

)אפילו אין קליינע דירות( אותיות וואס מיר לערנען יענע וואך אויף א קלענערע פארמאט עס זאל האבן פלאץ ביי אונז אינדערהיים 

ן די א'ב' פאר איך גיי שלאפן כדי דאס צו קענען שיין פלאצירן אין מיין שטוב אויפן וואנט, אזוי וועלן מיר שטענדיג איבערגיי

 דאס וועט שיין באצירן מיין שלאף שטוב.אדער ביים אויפשטיין 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

ב -א נייעדי 

וואס הענגט 

אין יעדע 

  .כיתה

און טוט 

באצירן די 

 האלל ווענט



(עס לעבט די סדרה ביי די נוירסערי קלאסן*
דער מיטוואך שפיל!

נעמען זיך צוזאם אין איין כיתה  די גאר יונגערע נוירסערי
און שפילן אויף די סדרה אזוי עכט, מיט אזא זיסקייט זיצן 
אלע קינדער'לעך און באטראכטן יעדע זאך מיט נייגער עס 
איז צום באוואונדערן ווי די קינדער קוקן זיך צו מיט אזא 

איין רבי זאגט וואס גייט מען יעצט זעהן און  .אינטערעסע
ען דאס פאר אלע צוקוקער. מ'טיילט צו פאר אזוי ווייזט מ

עטליכע קינדער צו קומען און פארשטעלן.

פארשידענע  עס איז אויפגעשפילט געווארן
אינטערסאנטע חלקים פון די סדרה, צו די הנאה פון די 

קינדער'לעך. 

מיטן לייטער, יעקב ביי די ברינעם, די  דער חלום 
נאכדעם האט מען טן, די קינדער די מוזיקאנחתונה ביי לבן, 

זיך אויפגעשטעלט טאנצן מיט די רבי'ס לכבוד די חתונה 
וואס יעדע מינוט ווערן די טענץ שטערקער מער און מער.. 

א חתונה צום געדענקען...

9נאך א פרישטאג מעשה פארענדיגט  :
א מעשה איבער די  א'ב'.

ווען מיר זענען אונטערן רושם  אין די פארגאנגענע וואכן

פון די פרייליכקייט אז מיר האבן אנגעהויבן צו לערנען ב"ה די 

הרב יואל הייליגע אותיות די א'ב', האבן מיר זיך צוגעהערט ווי 
טאג, א הייליגע פארציילט ביי פרישטאג יעדן  טויב שליט"א

הייליגן בעל שם טוב מעשה וועגן די א"ב, וואס איז געווען ביים 
 הקדוש זי"ע.

ווי דער הייליגער בעש"ט גייט אין וועג מיט זיין  מיר הערן

זי"ע מיט זיין טאכטער א  זיין זון אויך א הייליגע צדיק ר''ר הערש

פערד גרויסע צדיקת אדל. האט זי געהייסן, זיי פארן קודם מיט א 

צו א ווייטע  א שיף אין א וואסערדערנאך מיט און וואגן אין וואלד, 

לאנד א נייע פלאץ ער האט נישט געזעהן דארט קיין אידן, זיי 

ן " ווען פלוצלינג קומען דארט אאינזלזענען אנגעקומען צו א "

אפאר שלעכטע רויבערס זיי האבן געבינדן צו א בוים די הענט 

און פוס פון אלע דריי דעם הייליגן בעש"ט מיטן זון און די 

טאכטער זיי נעמען אלעס צו.

צום הייליגן בעש"ט לאמיר בעטן און  זיי בעטן און רופן 

דאווענען, אבער דער הייליגער בעש"ט פרעגט פון זיין זון, 

ניין! איך געדענקסט עפעס צו דאווענען? ר' הערש זאגט: 
נישט קיין גמרא, נישט קיין משניות, נישט געדענק גארנישט! 

קיין חומש, און נישט קיין דאווענען, אפילו נישט די א"ב זיי ליגן 

ארט געבינדען די הענט און פיס, פליצלונג רופט זיך אן ר' הערש ד

יא רבי! עפעס געדענק איך, די הייליגע א"ב, ער הייבט אן זאגן, 

אזוי צוזאמען מיטן הייליגן בעש"ט, זייער  א ּב ב ג ד ה

אינטערסאנט ווי נאר זיי הייבן אן זאגן די א"ב האבן זיך 

נען געווען צוגעבינדן און אזוי אויפגעבינדן די שטריק, וואס זיי זע

 זענען זיי געראטעוועט געווארן.

זייער גוט געהערט ווי שטארק וויכטיג איז די  מיר האבן 

מיר האבן זיך זייער געפריידט אז מיר לערנען שוין די א"ב 
הייליגע א"ב.

 

 

 

 

 

 נייעס ליין שער הנגינה
עס איז דא אן אפדעיט ביי די שער הנגינה 

1/5/6 407-7460 718  מיט שיינע ניגונים

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

646-784-4878ביטע רופט העסקן הרב משולם פייש הורוויץ שליט"א  

מיר ווילן  באגריסן די נייע קינדער וואס האבן שוין אנגעהויבן צו גיין 
ביי אונזער חדר בשעטומ"צ 

אברה ם דאנא, לייבוש טייטלבוים, יצחק רובין, מרדכי ראטה, 
משה מאסרי, אברהם מרדכי טייכמאן, שמעון בוידעק,  הערשל 
מענדלאוויטש, בערל אבעלעס, שמעון בוידעק, יושע וויינשטאק 



אייערע קינדער ווערן נתחנך לתורה ומצוות צווישן די הייליגע ווענט פון די מוסדות חשוב'ע עלטערן! 

וואס וואקסט און בליהט הערליך און שיין, איר האט יעדע וואך הנאה צו זעהן די ארבייט די הארעוואניע וואס 

די הנהלת הישיבה האט אויף זיך גענומען און געהעכערט די געהאלט פאר  מען לייגט אריין אין די צאן קדשים.

יעצט ווען עס קומט כ"א  שמאקער. איזאלע מלמדים די כלי קודש, כדי די ארבייט זאל זיין בעסער און גע

ווייזט ארויס א ווארימע הארץ און זייט'ס מחזק כסלו קוקן מיר זייער ארויס אויף אייער ווארימע שטיצע, 

דעם מבצר התורה והיראה ווי אייערע קינדער ווערן נתחנך לתורה ולמצוות ולמעשים טובים.  בגוף ובממון מיר 

צושטעלן אלע געברויכן פאר אזא און ן צאלן צייטליך פאר די מלמדים ומחנכים. זאלן קענען ווייטער אנגיין או

ווי א יעדער פארשטייט אז די קאסטן היינט פון א יעדע זאך איז  מבצר אדיר דער בית שמגדלין בו תורה ויראה.

יט סכומים פיל פיל מער ווי עטליכע יאר צוריק. דעריבער בעטן מיר בכל לשון של בקשה קומט אונז א קעגן מ

  אדירים.

מיר זענען בעטן מיר טייערע חשובע עלטערן! קומט'ס און העלפט אונז!  אנגעשטרענגטדער מצב איז זייער 

זייער אנגעוויזן אויף א יעדן איינעמס שטיצע. ובזכות החזקת החינוך הטהור שלשלת הקדושה בתורה ויראה 

נחת פון אייערע קינדער און אייניקלעך  איר זאלט זעהן אסאךאון בענטשן זאל אייך השי"ת העלפן 

 געזונטערהייט.

וועט נישט שולדיג בלייבן פאר די  םבגנזי מרומיזיעועכי"א מיר גלייבן און ווייסן אז רבינו הקדוש והטהור 

 וואס העלפן ארויס זיינע הייליגע מוסדות.

*  ( חכמה'לעך 
מאביל וואס האט -האט זיך געשפילט מיט א פלעי נחמן חיים

געהאט א געטשקע, און מען האט איהם געזאגט אז ס'איז א 
געטשקעלע, האט ער געזאגט ניין! נאר מר. תרח האט געהאט 

געטשקע'ס...

" ווייל ער חסד מעמבערזאגט אז זיין רבי איז א " הערש אלימלך
האט געטוהן א "חסד" און מיר געגעבן א ציצית!..

זאגט אז יעקב איז נאר אביסל ערליך ווייל ער פאלגט א  שמעון
מאמע באלד, נישט יעצט!...

האט געשפילט הויז און איז געווען די טאטע, איז ער  ליפאווען 
לערנט "תנו רבנן? הויעך אויפן קול, געגאנגען "אין שוהל" און גע

עס איז געווען א נחת צו זעהן און און עס אויסהערן...

מאמי, אמת ווען איך בין  אנשי:הערט'ס אויס דעם שמועס: 
געווען א בעיבי האב איך קודם געקראכן און נאכדעם געוואקט און 

 ח"ו! אזוי ווי יעקב מאמי:דערנאך שוין געלאפן אזוי ווי עשו?... 
עעעה! יעקב לויפט נישט,  אנשי:ביזטו געלאפן צו טוהן מצוות!... 

ער זיצט און לערנט א גאנצן טאג!...

האט געזאגט אז ער האט אהיים געברענגט א טיקעט  מאיר 

)פאר די מאמע אווענט( און מ'דארף עס לייגן אויף טאטי'ס קאר 
דארט ווי די פאליס לייגט די טיקעט...

צו די  יושעען ביים שמועסן די סדר מיט ווען מען איז געקומ
פראגע "נאכן עסן האט יצחק געבענטשט? )יצחק'ן( האט יושע 
געענטפערט: "ערליך און שיין"... זיך געדרייט ארום און ארום ביז 

זיי זענען אראפגעפאלן ווייל זיי

'ס טאטע האט איהם געגעבן א שטיקל עפל קוגל שלומיווען 
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"טאטי! האסט געטוהן א חסד"!...

האט געזאגט אז זיין באס דרייווער )גוי( פירט זיך  אהרן לייב
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איז געווען די מאמע פון די צווילינג אויף די שפיל שלומי 
שבת איז ער ארום געגאנגען געבן די שכויח... גאנץ  -פון די וואך 

הענט און זאגן  "מזל טוב" איך האב געבוירן צווילינג בעיבי'ס 
"מזל טוב" "מזל טוב"...

פרעגט וויאזוי א "יעקב" קען עסן אן עפל,  ברוך יוסף
נישט עסן מיט א לעפל נאר מיט די הענט... מ'קען עס

 

 

 

 

 

 

 



גוטע גריסן הערט זיך צוריק!
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האט זיך ב"ה אסאך צוריק געהערט פון חשובע עלטערן ווי גוט 

ס'איז ארויס געברענגט געווארן אז אן ערליכער אידיש קינד דארף 

נגעטון איידל און באשיידן אויסגעהאלטן מיטן שלחן ערוך.זיין א

עס איז דא עלטערן וואס האבן אריין גערופן אז זיי  אזוי ווי

פארשטייען באמת אז זייער קינד דארף א טויש נאר אזוי ווי זיי 

האבן נאכנישט געהאט קיין געלעגענהייט צו קויפן נייע הויזן, בעטן 

און מ'וועט דאס טוישן מיט די  די עלטערן אז מ'זאל פארשטיין

צייט. עס איז זייער חשוב אז מ'פארשטייט וואס מ'האט צו טון. 

 אבער עס איז זייער וויכטיג דאס צו טוישן ביי דיי די שנעלסטע

זיכער נישט ווארטן ביזן קומענדיגן סעזאן נאר  געלעגענהייט,

 מ'דארף דאס טוישן תיכף ומיד. 

קומט כסדר איבער קוקן די קינדער צו מ'גייט  די הנהלה רוחנית

אויסגעהאלטן לויט די תקנות וואס די עלטערן האבן אינטער 

געשריבן ביים איינשרייבן א קינד, זייט נישט גורם עגמת נפש 

פארן קליינעם אינגל וואס איז אזוי אומשולדיג מיטן אנטון וואס 

יכטיג צו האלטן זיינע עלטערן טוען אים אנקליידן. עס איז אבער וו

די תקנות מיט א פעסטקייט ווייל נאר אין די זכות פון איינהאלטן 

אן ערליכקייט איז מען מצליח בעזהשי"ת מיטן חינוך הבנים. 

מיר קוקן ארויס אויף פארשטענדענישן פון אלע 

 הנהלה   מיט דאנק        עלטערן:

 ווי אזוי דארף גיין א ערליך אידיש קינד

נישט גוט              זייער גוט   

 בס"ד

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

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

 שיין און ביליג די פעקלעך זענען געווען, 
 העכסט צופרידענהייט.מיט די 

 באזונדערע שיינע דיזיינס לויט די שמחה, 

 א הערליכע פרינט בעג. וואכנאכט, –קרי"ש ליינען 
 און חדר פירן א הערליכע פרינט בעג,  אפשערן

אזוי אויך ביי סיי וואס פאר א שמחה אז איר ווילט פעקלעך ווי למשל 
שיינע ארפט א ", סיי ווען איר דחברת תהלים אדערהכנסת ספר תורה, 

" זענען מיר גרייט אייך דאס צו צושטעלן בעזהשי"ת.מזל טוב פעקעלע
217 # 718-407-7460פאר באשטעלונגען רופט דעם חדר נומ. 

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

פאר דעם חשוב'ן איבערגעגעבענער מלמד ה"ה

טוב ובשעה טובה ומוצלחתלמזל 

 ווי עס וואונטשן אלע מלמדים און תלמידים

איינלאדענונגפערזענליכע 
מיט כבוד און פארגעניגן טוהן מיר אייך פערזענליך איינלאדענען 

 אונזערע גוטע פריינד זיך צו באטייליגן 
שבת קודש פ' ויצא -דעם פרייטאג צונאכטס  שלום זכרביי די 

הופפער סט. 14אין ביהמ"ד הגדול דקיט"ל 
 ווערן פון אייך מיט ברכות בטיב לבבמיר ערווארטן אייך צו באגריסן מיט שמחה און געבענטשט 

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

פאר דעם חשוב'ן איבערגעגעבענער מלמד ה"ה

למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

 ווי עס וואונטשן אלע מלמדים און תלמידים

פערזענליכע איינלאדענונג
מיט כבוד און פארגעניגן טוהן מיר אייך פערזענליך איינלאדענען 

 אונזערע גוטע פריינד זיך צו באטייליגן 
דעם שבת קודש פ' ויצא קידושא רבאביי די 

סט. העיווארד 97 בואנוס אייערסאין ביהמ"ד 
 בטיב לבבמיר ערווארטן אייך צו באגריסן מיט שמחה און געבענטשט ווערן פון אייך מיט ברכות 



 

 

 
 9  בשורה טובה ומשמחת :

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

אין די וואס מיר האבן ארויסגעגעבן  אין חדר"די "חנוכה -די הערליכע חנוכה סיביי די לאקאלן פון קרן שמואל ישעי' 

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

Sound Effects . 

פאר די קינדער דאס צו הערן, זיך צו באקענען מיט  עס איז שטארק אינטערעסאנט
דאס העלפט אסאך ארויס די לויט זייער פארשטאנד.  חנוכהאלע ענינים פון דעם יום טוב 

קינדער מיט די מעשה פון חנוכה, די קינדער לעבן שטארק מיט דערמיט און האבן הנאה 
ינדער שטארק געשפאנט. עס איז הערליך שיין אויפגעשפילט און דאס האלט די קדערפון. 

 אראפגעלייגט 

 נס חנוכה 

 אנטיוכוס  

 מעשה פון יהודית 

 ער וועט אייך דאנקבאר זיין דערפאר בעז"ה., חנוכהאז איר קויפט דאס פאר אייער קינד, וועט ער לעבן מיטן יו"ט  אדרבה!

 .פרייליכן חנוכה א

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

אויב ווילט איר דאס קויפן שיקט דאס געלט אין אן ענוועלאופ ארויף געשריבן די נאמען פונעם   $5.00 קאסטעס 

  קינד אז דאס איז פאר א סידי.

 ,   מנהל סאטמאר קינדערגארטןישעי' יצחק הכהן רובין 
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 .פרייליכן חנוכה א

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

אויב ווילט איר דאס קויפן שיקט דאס געלט אין אן ענוועלאופ ארויף געשריבן די נאמען פונעם   $5.00 קאסטעס 

  קינד אז דאס איז פאר א סידי.

 ,   מנהל סאטמאר קינדערגארטןישעי' יצחק הכהן רובין 

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

 

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

 

ד"סב  

ד"סב  



ויזכו לבנות בית נאמן בישראל
פון טיפן הארצן וואונטשן מיר א הערצליכן מזל טוב 

מלמדפאר דעם חשוב'ן איבערגעגעבענער 

שליט"א ירמי' מאיר פאגעלהרב 
לכבוד די חתונה פון זיין חשוב'ן זוהן ה"ה החתן המפואר תמים למעלות כש"ת

הי"ו יואל בנימין החתן
ה"ה הרבני החסיד הנכבד כש״תעב"ג בת 

שליט״א  יושע צבי פריינדמו״ה 
למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת 

ווי עס וואונטשן אלע מלמדים און תלמידים

א פערזענליכע איינלאדענונג
לכבוד אונזערע אלע גוטע פריינד און באקאנטע, מיר נעמען דעם כבוד אייך 

זון  פון אונזערפערזענליך איינלאדענען זיך באטייליגן ביי די שמחה פון אויפרופן 

הי"ו יואל בנימיןהחתן 

ומשפ' ירמי' מאיר פאגעל
 

ויזכו לבנות בית נאמן בישראל
פון טיפן הארצן וואונטשן מיר א הערצליכן מזל טוב 

, בנש"קמלמדפאר דעם חשוב'ן איבערגעגעבענער 
 שליט"א ברוך הורוויץהרב 

 שליט"א כ"ק אדמו"ר מליטשיקשליט"א חתן כ"ק אדמו"ר מספינקא בן 

  'ע טאכטער שתחי'לכבוד די חתונה פון זיין חשוב
ה"ה ולתפארת לגאון עדיו למעלות תמים המפואר החתן ג"בע

  הי״ו קאהן הרב משה הכהןכש״ת 

שליט"אישראל יוסף קאהן הרה"ג רבי 
 ראה"כ באר יוסף בעיה"ק ירושלים ת"ו

 שליט"א כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרןנו הגדול של ב
 למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת 

ווי עס וואונטשן אלע מלמדים און תלמידים
 יואל לעבאוויטש 

א פערזענליכע איינלאדענונג
לכבוד אונזערע אלע גוטע פריינד און באקאנטע, 

מיר נעמען דא דעם כבוד אייך פערזענליך איינלאדענען 
צו קומען זיך באטייליגן און ערשיינען ביי אונזער שמחה 

 שתחי' ע טאכטער'פון די חתונה פון אונזער חשוב

ומשפ' ברוך הורוויץ



    

  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 אייזדארפער  אברהם מאירב"ר  מענדל וואלף
 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 לעבאוויטש  ישעי' אשרב"ר  יצחק

 אפשערןזיין לכבוד 
 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 בערגער  הרב יעקב יחזקאל בן נפתלי הירצקא

 זיין אפשערןלכבוד 
 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 סעגעדין מנשהב"ר  יעקב ארי'

 זיין אפשערןלכבוד 
 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 ביק  הרב שמואל אבא בן נפתלי

 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 לאנדא  יוסףב"ר  יצחק דוד

 זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

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

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו צין  אליעזר זוסיא ברח"אב"ר  יצחק

 זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

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

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו שניטצער  שלמהב"ר  אברהם מאיר

 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 ווייס  חיים יודא )לייבי(ב"ר  יצחק

 זיין אפשערןלכבוד 
 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 שטערן  לייבושב"ר  אברהם
 זיין פעטערס חתונהלכבוד 

 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יואל ארי' מאלח שליט"א
 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו שטערן  יוסף שמואלב"ר  וואלף

 זיין פעטערס חתונהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יואל הכהן כהנא שליט"א
 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו בערגער  הרב יעקב יחזקאל בן נפתלי הירצקא

 זיין ברודער איז א חתןלכבוד 
 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 שטיינמעטץ חיים יחזקאלב"ר  יצחק דוד

 ער איז א חתןזיין פעטלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב שמעון הלוי שטיינבערגער שליט"א
 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו האללענדער  יצחק אהרן בר"דב"ר  יואל

 זיין פלומעניק'ס אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב שלמה ניסן שליט"א
 

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו שטיינמעטץ  יחיאל מיכלב"ר  מנחם אהרן

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

 הרב יודא לייב פוקס שליט"א
 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו מיטטעלמאן  מרדכי לייבב"ר  מאיר

 זיין מומעס חתונהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב אהרן דוד רובינשטיין שליט"א

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו סרוגא  חיים רחמים בן הרב משה בכור

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

 הרב אהרן דוד רובינשטיין שליט"א

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו קויפמאן  יחזקאל שרגאב"ר  זאביעקב 

 זיין מומעס חתונהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יואל הכהן כהנא שליט"א

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו גאנדל  חייםב"ר  הערשל

 זיין פעטערס חתונהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יואל טויב שליט"א

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו ווייס  משה אליעזרב"ר  שמעון

 זיין מומעס חתונהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יואל וואלף שווארץ שליט"א

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו רובינשטיין  הרב אהרן דוד בן יצחק אייזיק
 זיין פעטער איז א חתןלכבוד 

 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יושע מאיר ווייזער שליט"א

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו גליק  מנחםב"ר  יעקב
 זיין מומעס חתונהלכבוד 

 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב חיים לייפער שליט"א

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

 זיין מומעס חתונהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב מרדכי מאיר בער גליק שליט"א

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו ליכטענשטיין  הרב יוסף שאול בן אברהם

 ברודערס  חתונהזיין לכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב מרדכי מאיר בער גליק שליט"א

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו פריעדמאן  מענדלב"ר  יצחק

 זיין מומעס חתונהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב יודא לייב פוקס שליט"א
 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו פעלדמאן  יואלב"ר  שמואל

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

 ה פארקאש שליט"אהרב יואל שלמ
 הרב ירמי' סג"ל לעווי שליט"א

 

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו בראך  שמואלב"ר  אהרן

 זיין מומעס חתונהלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

 הרב ישראל קויפמאן שליט"א
 

 

 הילד פארוצאתכם לשלו'  טוב מזל רכתב
 ני"ו פאלקאוויטש שלמה מנשהב"ר  יונה

 זיין מופן קיין לינדען ניו דשערסילכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

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

 הילד פאר טוב מזל רכתב
 ני"ו ווייס  חיים יודא )לייבי(ב"ר  יצחק
 די געבורט פון זיין ברודערלכבוד 
 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 שווארץ  ברא"י אלימלךב"ר  חיים

 זיין אפשערןלכבוד 
 ביי לערנען וואס חברים די וואונטשן עס ווי

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