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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

חֹוֶדׁש ֶאלּול, ָאט ָאט  ןִמיר ַהאְלְטן ׁשֹוין ִאי
ֶטעג פּון ֹראׁש קּוְמט ׁשֹוין ִדי ֵהייִליֶגע ָפאְרְכִטיֶגע 

ט ָאט ֵגייֶען ִמיר ׁשֹוין ָא ַהָׁשָנה אּון יֹום ִכיּפּור, 
ייֶען ַביי ִדי ְתִפָלה פּון "ּוְנַתֶנה תֹוֶקף" ִמיט ְׁשרֵ 

ְגרֹויס ִהְתעֹוְררּות ִדי ֶוועְרֶטער: "ּוְתׁשּוָבה, 
ּוְתִפָלה, ּוְצָדָקה, ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְגֵזָרה!" אּון  

ֶעס ִאיז ְקלּוג ַוואְרט ִניְׁשט ִביז ֶמען ֶוועט ֶווער 
ִאים ָאְנְׁשַרייְבן ח"ו ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזרֹות אּון ֶער 
ֶוועט ֶעס ַדאְרְפן ֶצעְׁשֶטעְרן אּום ֹראׁש ַהָׁשָנה, 
ָנאר ֶער הֹויְבט ׁשֹוין ָאן פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול ִזיְך צּו 

ְתׁשּוָבה, ְתִפָלה  , ִמיטַזאְכןְׁשַטאְרְקן ִמיט ִדי ְדֵריי 
אּון ְצָדָקה, ַאזֹוי ַאז ֶמען ָזאל ִבְכַלל ִניְׁשט 

  ָאְנהֹויְבן צּו ַמאְכן אֹויף ִאים ְׁשֶוועֶרע ְגֵזרֹות.
חֹוֶדׁש ֶאלּול ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט  ֶיעְצט ִאין

ִזיְך אֹויְפִציֶוועְקן פּון ֶדעם ִטיְפן ְׁשָלאף ָוואס 
ָלאְפן ַא ַגאְנץ ָיאר, אּון ִזיְך ֶמען ִאיז ֶגעְׁש 

ָאְנֵהייְבן צּו ַבאֶרעֶכעֶנען וואּו ֶמען ַהאְלט אֹויף 
ְתׁשּוָבה טּון אּון צּוִריק קּוֶמען  צּוִדי ֶוועְלט, 

 צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶמען ֶדעְרֵצייְלט פּון ַצִדיִקים ַאז ֶווען ֶמען 

, ֶווען ֶדער ָהאט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול
ַחָזן ָהאט ֶגעָזאְגט ִדי ֶוועְרֶטער "ֹראׁש חֹוֶדׁש 

ט ַאַזא ֶאלּול ִיְהֶיה ְביֹום.." ָהאט ֵזיי ׁשֹוין ֶגעַכאּפְ 
ְבלֹויז ָדאס ֶדעְרַמאֶנען ַאז ֶעס קּוְמט  .ִציֶטער

ׁשֹוין חֹוֶדׁש ֶאלּול, ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ֵזייֶער 
ֶוועְקן פּון ּואיְך אֹויְפצֶטע מּוָסר ֵסֶפר זִ ֶבעסְ 

ְׁשָלאף, אּון ִזיְך ָאְנֵהייְבן ְגֵרייְטן צּום ֵנייֶעם ָיאר 
 ָוואס קּוְמט.

מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו 
 ִלְבָרָכה ֶדעְרֵצייְלט פּון

 

ָהַרב ַהָקדֹוׁש ֶרִבי ֶבְנִציֹון ִמָבאבּוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 
, ֶעס ֶזעֶנען ַבַעל ְמַחֵבר ֵסֶפר "ְקדּוַׁשת ִציֹון"

ֶגעקּוֶמען ָבחּוִרים אּון ִאים ֶגעֶבעְטן ַא ִתיקּון ַפאר 
ֵזייֶעֶרע ֲעֵבירֹות, ֵזיי ָהאְבן ִאים ֶדעְרֵצייְלט ַאֶלע 
ֵזייֶעֶרע ַחטֹּאות ְנעּוִרים ָוואס ֵזיי ָהאְבן ֶגעטּון אּון 
ֶגעֶבעְטן ַא ִתיקּון, ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט ֵזיי ָזאְלן 

ְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא, ָהאְבן ִאים ִדי ֶלע
 .רָבחּוִרים ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ֵזיי ֵזייֶער ְׁשֶווע

ָהאט ֶדער ָבאבּוֶב'ער ָרב ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ֶווען ִאיְך 
ָוואְלט ַאייְך ֶגעָזאְגט ִאיר ָזאְלט ִזיְך ָאְפְבֶרעֶנען 

ן ִגְלגּול ֶׁשֶלג ָוואְלט ִאיר ַאייֶעֶרע ֶהעְנט אּון ַמאכְ 
ֶגעָלאְפן ִמיט ִשְמָחה ָדאס טּון, ִאיר ַוואְרט ִאיְך 
ָזאל ַאייְך ֶגעְבן ַאַזא ִתיקּון? ָדא ֶגעב ִאיְך ֶעְנק ַא 

ַא ְבַלאט ְגָמָרא, ִאיז ֶעְנק ְׁשֶווער צּו  -ְגִריְנֶגע ִתיקּון 
 ֶלעְרֶנען?!"

ען ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶלעְרנֶ 
ְגָמָרא ִאיז ַא ְגֶרעֶסעֶרע ִתיקּון ֶמער ִווי ַאֶלע ָסאְרט 
ִסיגּוִפים; ִווי ַפאְרְבֶרעֶנען ִדי ֶהעְנט אּון ַמאְכן 

 "א(תשפה ְרֵא ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)               .ִגְלגּול ֶׁשֶלג
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אְבִריֶנער זי"ע ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ַאז ֶווען ֶער ִאיז ֶדער ַצִדיק ֶרִבי מֶׁשה קַ  
ייְנָמאל ִמיט ַאְנֶדעֶרע ֶגעֶווען ַא ִקיְנד פּון ֶזעְקס ָיאר, ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעְׁשִּפיְלט אֵ 

ִקיְנֶדער, ִאיְנִמיְטן ִאיז ַזיין ְגרֹויֶסע ְׁשֶוועְסֶטער ֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ֶגעָזאְגט: 
"מֶׁשה'ֶלע, ֶמען ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶבעְנְטְׁשט חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֲאִפילּו ִדי ִפיׁש ִאין 

ָנאְך?!" ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט  ַוואֶסער ִציֶטעְרן, אּון דּו ְׁשִּפיְלְסט ִזיְך
ָהאט ִאים ָאְנֶגעהֹויְבן ִציֶטעְרן, ַאז ִביז ַהייְנט ְׁשִּפיְרט ֶער ָנאְך ֶדעם ִציֶטער, 
ַווייל ַזיין ְׁשֶוועְסֶטער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסע ַצֵדיֶקת אּון ִזי ָהאט ֶעס ֶגעָזאְגט 

ז ִאים ַאַריין ִאין ִדי ֵבייֶנער, אּון פּון ֶדעָמאְלט ִמיט ְגרֹויס ְתִמימּות ַאז ֶעס ִאי
 ָהאט ֶער ִזיְך ֶגענּוֶמען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶעס קּוְמט ֹראׁש ַהָׁשָנה ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ֶדער יֹום 
ּוְנְקְטִליְך ָוואס ֶעס ֵגייט ַּפאִסיְרן ֶמען ֵגייט ָאְנְׁשַרייְבן ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש ּפ ַהִדין,

ִמיט ן צּוְגֵרייטְ גּוט ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך  ִמיט ִאים ִדי ַגאְנֶצע ָיאר, אּון
תֹוָרה, ְתִפָלה אּון ְזכּוִתים, ַאז ֶמען ָזאל ֶוועְרן ַפאְרְׁשִריְבן ְבֵסֶפר ַהַחִיים, ֶמען 

 ט ָיאר.ָזאל ָהאְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁש 

ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַזיין פּון ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון 
ֶוועם ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעֶרעְדט. ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶאלּול, 

אֹויְך ָהאט ֶער  ...אּון ֶמען טּוט ָגאְרִניְׁשט" ..ֶרעְנטֶמען ְבֶרעְנט אּון ֶמען בְ 
ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט ִדי ֶאלּול ֶטעג, ֶמען ֶוועְרט ְפרּום ְפרּום ְפרּום, ִניְׁשט ֶמען 

 ֶלעְרְנט אּון ִניְׁשט ֶמען ַדאֶוועְנט".
ייט ִדי ְגרֹויְסקֵ  ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגענּוג ַאז ֶמען ֶרעְדט פּון ֶאלּול, ֶמען ֶרעְדט פּון

ָנאר ֶמען ַדאְרף ֶזען צּו טּון צּו ִדי ַזאְך, ֶמען ַדאְרף ֶזען צּו אֹויְסנּוְצן  .פּון ֶאלּול
 יט ִמיט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.יִדי צַ 
ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ֶעס ֶזעֶנען ָדא , ֵביי ְמקֹומֹות ַהְקדֹוִׁשיםֶזען ָדאס ֶקען ֶמען  

ֵביי ָלאְזן ִאיֶבער ֵזייֶער ִמְׁשָּפָחה ַפאר ַגאְנץ חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֶזעְצן ִזיְך ַאַריין 
ֶזען ַמָמׁש ִדי ֶקען ֶמען ָדאְרט  אֹויְסצּוִניְצן ֶדעם ֵהייִליְגן חֹוֶדׁש. ִקְבֵרי ַצִדיִקים

ַאָראּפ אּון ֶמען ָזאְגט ֶעְטִליֶכע ָדאְרט  ִזיְך ןֶזעצְ  ְנְטְׁשןֶמע .ִשיָחה פּון ֶרִבי ָנָתן
, ָלאְזט ֶמען ְגַלייְך ָאּפ ַבאזּוֶכערַקאִּפיְטֶלעך ְתִהִלים, אּון ִאיְנְצִוויְׁשן קּוֶמען ָאן 

ֶדעם ְתִהִלים, אּון ֶמען לֹויְפט ֶזען ֶווער ִדי ְפֶרעְמֶדע ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען, אּון ֶמען 
ִמְצָוה ֶגעְלט פּון ֵזיי, אּון ֶדעְרָנאְך ֵגייט ֶמען צּוִריק -ָׁשִליחַ ֶבעט ׁשֹוין ַאִביְסל 

ְּפלּוְצִליְנג ֶוועְרט ֶמען הּוְנֶגעִריג אּון ֶמען ֵגייט זּוְכן ֶעֶּפעס צּו  .צּום ְתִהִלים
י ֶעְסן, ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶמען ִמיד אּון ֶמען ֵלייְגט ִזיְך צּו ַאִביְסל ְׁשָלאְפן, אּון ַאזוֹ 

ֵגייט ַאִריֶבער ֶדער ָטאג ִמיט ָגאְרִניְׁשט. אֹויֶסער ֶעְטִליֶכע ְיִחיֵדי ְסגּוָלה ָוואס 
צּו ֵגיין ִמיט תֹוָרה ף ַטאֶקע ִדי ַצייט, אּון ֵזייֶער מֹויל ֶהעְרט ִניְׁשט אֹוי ןנּוצְ 

 ּוְתִפָלה אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִדי ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש.
ְרט ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ֵהייִליְגן ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ַאז ִדי ֶפעְרִציג ֶטעג פּון ֶעס ֶווע

ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול ִביז ָנאְך יֹום ִכיּפּור, ִאיז ָדא ֶדעָמאְלט ַאַזא ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון 
ואס ִווי ֶווען ֶמען ֶעֶפעְנט אֹויף ֶדעם ָארֹון קֹוֶדׁש, וָ  ִדי ֶזעְלֶבעִאין ִהיְמל, 

ֶדעָמאְלט ִאיז ַבאַקאְנט ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ָוואס ֶמען ֶקען ַאֶלעס 
'ן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, ִדי ֶזעְלֶבע ֵעת ָרצֹון ִאיז אֹויְך ָדא ִאין ִדי לְ 'ּפֹועְ אֹויסְ 

 ַגאְנֶצע ֶפעְרִציג ֶטעג.
ּוְצט אֹויס ֶדעם חֹוֶדׁש ִווי ֶעס ַדאְרף וואֹויל ִאיז ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס נ

. צּו ַזיין, ִמיט ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִמיט ַאַסאְך ֶלעְרֶנען תֹוָרה
ִהְתַחְזקּות אֹויף ֶדעם אֹויְך, ַווייל ַאַסאְך ָמאל ֶנעְמט ֶמען ֶמען ַאַווַדאי ַדאְרף 

יעּוִרים ִאין חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֶדעְרָנאְך קּוְמט ִזיְך אּוְנֶטער צּו ֶעְנִדיְגן ַאַסאְך ִׁש 
ֶמען ִניְׁשט ָאן ֶעס צּו ֶעְנִדיְגן ִאיְנַגאְנְצן, ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז אֹויב ֶמען ָהאט 

ְמַחת ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶעְנִדיְגט חֹוֶדׁש ֶאלּול ֶקען ֶמען ֶעס ָנאְך ַמְׁשִלים ַזיין ִביז ִש 
ְמַחת תֹוָרה ֶקען ֶמען ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶעְנִדיְגט ִביז ִש  תֹוָרה, אּון אֹויב

ָנאְך ַמְׁשִלים ַזיין ִביז ֹזאת ֲחנּוָכה ָוואס ִאיז ָנאְך ַא ֶהְמֵׁשְך פּון ִדי ָיִמים נֹוָרִאים, 
צּוְבָראְכן ֶמען ָטאר ָאֶבער ִניְׁשט ֶוועְרן  ,ַאזֹוי ִווי ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים ְׁשַרייְבן

 פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך.
ָאְנְבֶרעְנֶגען ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן אֹויְסצּוִניְצן ִדי ֶטעג, אּון ִניְׁשט 

ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָהאְבן ַא גּוֶטע ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון אֹויב 
ל ִמיט ַאֶלע ּוּוֶמען ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשֶטע ָיאר פֶדער ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז גּוט ֶוועט ק
 גּוֶטע ַזאְכן ְבַגְׁשִמיּות ּוְברּוְחִניּות.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב' ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֶאלּול(

 

 

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 דערמאנונג רעגיסטראציע שנת תשפ"ב
און  ,רעמונאך די ז פאר מ'ענדיגט שוין מסדר זיין די קלאסן

 !ייערע קינדער זענען נאכנישט איינגעשריבןא
, זענען אייערע אפיסאויב האט איר נאכנישט גערעדט מיט'ן 

אין די מוסדות. נאכנישט איינגעשריבן קינדער
 פיסא ןיא ןיושרופט ,זייט נישט קיין צועק לשעבר

718-384-1652 Ext. 105 
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   ווייזן א  נאר יאר דארפן 18ביז  12קינדער פון
יינקומען אין ע טעסט ביים ארנעגאטיוו קאראנ

 לאנד, זיי דארפן זיך נישט קוואראנטינען.
  דארפן נישט האבן דעם  12קינדער אונטער

 טעסט ביים אריינקומען.
  ביים צוריק אריינקומען אין אמעריקע נאך

ראש השנה, דארף יעדער אן אויסנאם, 
קינדער און ערוואקסענע, וואקסינירט אדער 
 נישט, ווייזן א נעגאטיוו קאראנע טעסט

 דריי טעג פאר'ן ארויספארן.גענומען אין די 
ווייטער מתפלל אז די גרעניצן זאלן זיין  מיר זענען

, עס זאל נישט אלע אידישע קינדערברייט אפן פאר 
זיין קיין שום אפהאלט פאר די צענדליגע טויזנטער 

פארן קיין אומאן מיט'ן אידן וואס גרייטן זיך שוין צו 
על'ן א גוט געבענטשט אייבערשטנ'ס הילף, און פו

 .יאר
 !קיינער טאר נישט פעלן
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 כ'בין נישט מצליח
פארוואס בין איך אזא גרויסער 
דורכפאל? פארוואס איז יעדער 

 ט איך?מצליח, נאר ניש

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2 ,  1,  7,  2,  80  
 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, ניגונים, 

דעליווערט  'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים ירןאון מיר וועלן פרוב

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 דעם זונטאג כי תצא "מעמד הכתרה"
זיך אנשי שלומינו צום געהויבענעם מעמד הכתרה, וואס וועט פארקומען מיט גרויס עקסטאז גרייטן 

זונטאג פרשת תצא, ז' אלול הבעל"ט, און וועט אפגעראכטן ווערן ברוב פאר והדר  דעםבעזרת השם יתברך 
מען וועט אפגעבן דעם פאסיגן כבוד  אואינעם גרויסן אוידיטאריום פונעם בנין המוסדות אין ליבערטי, וו

הרה"ג ר' יונה זינגער  ,דעם גרויסן תלמוד חכם וואס יראתו קודמת לחכמתו ווען מ'וועט אויפנעמעןהתורה, 
דיין ומורה צדק בקהילת היכל הקודש ברסלב ליבערטי, און וועט בעז"ה שטיין צום דינסט  סאל ,שליט"א

 פונעם ציבור צו פסק'נען שאלות.
נים און דיינים, וואס וועלן אויפטרעטן לכבודה של דער מעמד וועט באשיינט ווערן דורך פילע חשובע רב

תורה. גאר א רייכער און הערליכער פראגראם ווערט צוגעגרייט פאר'ן מעמד, פון וואס אלע באטייליגטע 
 וועלן גאר שטארק הנאה האבן.

בן דער מעמד וועט אויסגעשטעלט ווערן לויט וויפיל טיקעטס זענען געקויפט געווארן. מאכט זיכער צו הא
 .845-243-1580גרייט אייערע טיקעטס באצייטנס, מ'קען קויפן טיקעטס דורכ'ן רופן 

זיין די טרעפיק און פארקינג, צו די צופרידנהייט פון  צומען האט אפגעשמועסט מיט די פאליציי מסדר 
ר. אינעם געגענט צו קענען אקאמאדירן דעם ציבו לאטסאלע משתתפים. מען גרייט צו עטליכע פארקינג 

אבער מיט'ן ערווארטונג פונעם גרויסן ציבור איז נישט מעגליך צוצושטעלן גענוג פארקינג אינעם געגענט, 
דעפאר וועט צוגעשטעלט ווערן שאטל באסעס פון שטעטל אהין און צוריק עקסטער פאר מענער און 

מעמד נאר פארקן אין ת החפרויען, וואס וועט טראגן דעם ציבור. מען בעט טאקע דעם ציבור זאל למען הצל
  שטעטל און פון דארט נעמען דעם שאטל וואס וועט צוטראגן בעזרת השם צום טיר פון זאל.

איינלאדענען אלע אנשי שלומינו מיט די משפחות צו דער פערזענליך דער ראש ישיבה שליט"א טוט 
 היסטארישער מעמד הכתרה וועט וועט לאנג געדענקט ווערן ביי אלע באטייליגטע.

יר זענען מתפלל צום אייבערשטן אז דער דיין שליט"א זאל מצליח זיין מיט זיין הייליגע ארבעט, צו מ
 קענען ווייזן און לערנען דעם וועג ווי אזוי זיך צו פירן לויט די ריכטיגע הלכה, פאר לאנגע יארן געזונטערהייט.

 !יגדיל תורה ויאדיר
*** 

  הקודש אין אומאן מ'קען שוין דינגען זיצן אין ביהמ"ד היכל
אין די יעצטיגע טעג הויבט מען שוין אן פארדינגען זיצן אין בית המדרש היכל הקודש אין אומאן. דער בית 

 המדרש וועט אי"ה זיין אפן פאר יעדן איינעם, אפילו פאר ווער ס'האט נישט געדינגען א בעט אינעם בנין.
אנג עס איז דא אן אויסוואל פון גוטע זיצן, צו קענען מאכט זיכער צו דינגען אייער זיץ ווי פריער, ווי ל

דאווענען מיט א רואיגקייט און התעוררות, אויסצו'פועל'ן א זיס לעכטיג יאר. מ'קען דינגען א זיץ דורכ'ן רופן 
 . לאזט א מעסידזש און מ'וועט אייך אי"ה צוריק רופן.347-404-8738

*** 

  ן אומאןטעסטינג צענטער ביים בנין היכל הקודש אי
רעגולאציעס ביי די אוקריינע גרעניצן, וואס  נייעווי געמאלדן פארגאנגענע וואך זענען אריין אין קראפט 

לויט דעם וועלן פילע דארפן האבן קאוויד טעסטינג אנקומענדיג קיין אומאן, און יעדער אן אויסנאם וועט 
 דארפן א קאוויד טעסט ביים צוריקפארן נאך ראש השנה.

לייגט מען יעצט אריין גרויסע כוחות צוצושטעלן א טעסטינג צענטער אינעם בנין היכל הקודש, דערפאר 
 צו פארגרינגערן פאר אנשי שלומינו נישט צו דארפן ארומלויפן זוכן וואו צו מאכן די טעסטס אין אומאן.

ן גענוג צייט אין מ'וועט זיך דארפן רעגיסטרירן און באצאלן פון פאראויס, ווייל אנדערש וועט נישט זיי
אי"ה וואו און ווי אזוי מ'קען מעלדן אומאן זיך צו קענען אפגעבן מיט יעדן איינעם. קומענדיגע וואך וועלן מיר 

 זיך רעגיסטרירן.
יאר דארף מען זיך  16פארגאנגענע וואך האבן מיר בטעות געשריבן אז פון העכער  תיקון טעות:

 יאר און העכער. 18ז נישט וואקסינירט. די ריכטיגע עלטער איז פון קוואראטינען אין אוקריינע אויב מען אי
 נד:עווי פאלגיעצט זענען די נייע רעגולאציעס 

  יעדער וואס קומט אריין אין לאנד, אן קיין אויסנאם, קינדער און ערוואקסענע, וואקסינירט אדער
 אבן די באווייזן דערויף., און מ'דארף הינישע העלט אינשורענסיאוקרנישט, דארף האבן געקויפט 

 דארף מען ברענגען באווייז אז מען איז פולקאם וואקסינירט )ביידע  ,אויב מען איז וואקסינירט
 .און דאן קען מען זיך געהעריג ארומדרייען אין לאנדדאזעס(, 

 ין , וועלן מוזן ווייזן א נעגאטיוו קאראנע טעסט ביים אריינקומען אדי וואס זענען נישט וואקסינירט
לאנד, און אויך וועלן זיי מוזן האבן אן "עפפ" אויף א סמארטפאון, מיט וואס די ארטיגע באאמטע 

שעה איז ער פריי צו קענען  72וועלן אים קענען נאכפאלגן וואו ער גייט און דרייט זיך. פאר די ערשטע 
 10טאג )אין די  10פארן צום פלאץ וואו ער שטייט איין, און דאן דארף ער זיך קוואראנטינען פאר 

טעג וועט מען אויך נישט קענען צוריק פארן(. אויב נעמט מען א קאראנע טעסט אין אוקריינע און עס 
 קומט צוריק נעגאטיוו, קען מען אויסמעקן דעם עפפ און ארויסגיין פון קוואראנטין.

 

<<<<<< 

 

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס > <
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו לעווייואל מו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
*** 

 הי"ו הלל ווייסמו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
*** 

 הי"ו יודל ווערצבערגערמו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
 

>>>>>> 

 


