
 

 

 

 

 

 

+  

 

\ 

 יום טוב סוכות

 בתשפ" י"ד תשרי

 1גליון  2יאר 

 
 מעשיות פון תפילה

 א גריס פון

 ערשטע קלאס – אסתי רייך 
 

 

 :נייעס אין בית פיגא

געבעטן די אייבערשטער אז  איך האב
איך זאל האבן שיינע נייע שיך פאר 
סקול, און ש'כח אייבערשטער אז 

 איך האב באקומען נייע שיך!

ש'כח אייבערשטער אז מען האט שוין צוריק אנגעהויבן סקול! אלע מיידלעך זענען געווען 
לייגט מען אריין אין די אזוי פרייליך צוריקצוקומען אין בית פיגא סקול! אין בית פיגא 

מיידלעך א געפיל צו צניעות, און מען לערנט זיי אויס צו זאגן תהלים און בעטן די 
אייבערשטער אלעס וואס מען דארף. מען לערנט אויס פאר די מיידלעך כיבוד אב ואם, 

 העלפן א צווייטן מיט א שמייכל, און זיין אייביג פרייליך!
 

 צווייטע קלאס- פייגא חנה מזרחי
איך האב זייער שטארק געבעטן די 

אייבערשטער אז מיין בעיבי 
שוועסטער זאל שוין פילן גוט, און 

ש'כח אייבערשטער אז זי פילט 
 שוין גוט!

 דריטע קלאס- הדסה אריה
מיין אויער האט זייער שטארק וויי 

געטון, האב איך געבעטן די 
אייבערשטער אז עס זאל זיך שנעל 

, יילן אן דארפן נעמען מאטריןאויסה
און ש'כח אייבערשטער אז עס האט 

 !זיך שוין  אויסגעהיילט

 ערשטע קלאס – פייגי וויינבערג
 

איך האב געבעטן די אייבערשטער אז 
ל שוין זיין סוכות, און ש'כח עס זא

אייבערשטער אז עס גייט שוין זיין 
 סוכות!

 פיפטע  קלאס- חי צירל פורסט

שבת ביינאכט איז אריינגעפלויגן א בין 
אין אונזער הויז, האב איך געבעטן די 

ויספליען, אייבערשטער אז עס זאל אר
און ש'כח אייבערשטער אז עס האט 

 ארויסגעפלויגן!

 עלסטע קלאס- פייגי טייטעלבוים

איך האב געבעטן די אייבערשטער 
אז איך זאל זיין גרייט פאר סקול 
אין צייט, און ש'כח אייבערשטער 

 איך בין געווען גרייט אין צייט!



 

  

 

 

 

  

 

  

 א בריוו פון דער ראש ישיבה שליט"א



 וד

 

 

 "די טייערע אתרוג"
ר' מעכל'ע זלאטשיבער. ער איז געווען א גרויסע, ער האט געהייסן א גרויסע צדיק  האט געלעבטאסאך יארן צוריק,   

זייער ארעם, ער האט נישט געהאט קיין געלט, אבער איין זייער טייערע זאך האט ער יא הייליגע צדיק. ער איז געווען 
 , דער בעל שם טוב.עער האט געהאט די הייליגע טייערע תפילין פון זיין זייד געהאט,

 
קינדער זענען  קיין געלט צו קויפן ברויט. זיין ווייב איןנישט געהאט אפילו  איז געווען אזוי ארעם, אז ער האטר מעכל'ע   

טשענען, "קוק אהער, אונז האבן נישט וואס צו עסן, און טרינקען, די מצווה ופלעגט אים מ ין ווייבזי אלס געווען הונגעריג.
אזוי וועלן מיר קענען קויפן מיט דעם געלט  די תפילין, אוןפון תפילין קען מען יוצא זיין מיט א ביליגערע פאר, פארקויף 

 עסן."
 
איז געווען צו א  די תפיליןגט זי אים בעטן אסאך מאל, אבער ר' מעכל'ע האט קיינמאל נישט מסכים געווען, אזוי פלע  

 צו פארקויפן. טייערע זאך
 
צו די הייליגע יום טוב סוכות, און דער הייליגע צדיק האט זייער געגליסט  און נענטער עס איז שוין געקומען נענטערביז  

דיגע אתרוג אן קיין איין פלעק. ער האט געהאלטן אין איין טראכטן וויאזוי ער וועט האבן די צו האבן א שיינע, מהודר'
פארקויפן די געווען, אז ער וועט די איינציגסטע זאך וואס ער האט געקענט טראכטן פון איז  .געלט צו קויפן די אתרוג

יט געווען טאקע אזוי צו טון און ער האט און מיט די געלט קויפן אן אתרוג. ביז ער האט מחל טייערע פאר תפילין
 וואס עס איז נאר דא. די שענסטע, און טייערסטע אתרוגפארקויפט די טייערע פאר תפילין און ער האט געקויפט 

 
ווען ער איז אהיימגעקומען, און זיין ווייב האט געזעהן אז ער האט פארקויפט די טייערע פאר תפילין, האט זי זיך זייער   

אויפגערעגט, "האסט פארקויפט די תפילין און געקויפט מיט די געלט אן אתרוג, ווען איך האב דיך שוין אזויפיל מאל 
געבעטן עס צו פארקויפן צו האבן עסן?!" זי האט געגעבן א כאפ די טייערע אתרוג, אראפגעביסן די פוטים, און עס 

 אראפגעווארפן אויפן ערד!
 
 

 
דער הייליגע צדיק ר'   

ל'ע איז געבליבן שטיל מעכ
און געטראכט צו זיך, 'תפילין 
האב איך שוין נישט, אן 
אתרוג האב אויך שוין נישט, 
שמחת המצוה זאל איך אויך 
נישט האבן? און דער 
הייליגע צדיק ר' מעכל'ע 
זלאטשובער איז געבליבן 
זייער פרייליך, און זיך 
געפרייט מיט וואס ער האט 

 יא!
 
לאמיך טייערע מיידלעך,   

נאך מאכן די צדיק, און 
בלייבן פרייליך, אפילו אויב 
עפעס גייט נישט אזוי ווי 
מען וויל, אדער איינער רעגט 
דיך אויף. בלייב פרייליך, אזוי 
וועסטו ווערן א גרויסע 

 צדיקת!
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 פון אונזערע לערערינס...

 

נישט פארגעסן צו בעטן דער אייבערשטער עס זאל גוט געלונגען!

 

 

Beat whip topping until stiff. When stiff add 
sugar and extract. Then slowly add eggs and 

freeze. 
 

Crunch: melt chocolate than add peanut butter 
and cornflakes and mix. Let dry. Cut into small 

pieces and mix into ice cream. 

 

 לכבוד מיין טייערע תלמידה... תחי'

עס איז א נחת דיך צו זעהן נאכאמאל מיט א פרישקייט, מיט דיין שמייכל און 
פאזיטיווע באנעמונג! פרוביר צו געבן קאמפלימענטס פאר מיידלעך, ווייל דו האסט 

 ט!די גוטע טאלאנט פון מאכן מענטשן פילן גו

איך וויל דיך דערמאנען צו פרובירן צו ארייננעמען מיידלעך וואס זיצן אין די זייט, 
ברענג זיי אריין אין די  און ענטער פון א זאפטיגע שמעוסצמאך אז זיי זאלן ווערן די 

 קלאס )איך זעה ווי דו טוסט עס, האלט ווייטער אן!(

 וואס דו דארפסט בעט דער אייבערשטער דיינע תפילות זענען זייער חשוב! 

 מיט ליבשאפט!
 מיט ליבשאפט,

 ליבערטי ברוקלין
 יום כיפור

 6:49: הדלקת הנרות

8:18: צאי יו"טזמן מו  

 

 יום כיפור
 6:46הדלקת הנרות: 

 8:14זמן מוצאי יו"ט: 

 
 סוכות

 6:46הדלקת הנרות: 

 8:07זמן מוצאי יו"ט: 

 

 סוכות
 6:37הדלקת הנרות: 

 8:04זמן מוצאי יו"ט: 
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