
 
האבן מיר  וואךאנפאנג ון פשוין 

י חזרה פון די ד אנגעפאנגען" קינדערגארטן"
יעדן טאג ' ביז י' ב אותיות פון א"הייליגע א

מיט פרישע אינטערעסאנטע זאכן 
 קוים. ב"פארשידענע שפילערייען מיט די א

קוים וואס מיר קענען שוין ווארטן דאס 
אהיים צו ברענגען און ווייזן פאר די עלטערן 
וואס מיר האבן געטוהן די אלע 
אינטערעסאנטע וועגן ווי אזוי מען לערנט 

  .ב"מיט אונז די א
   
  

פאנג מיר האבן שוין פון אנ  וויזוי א
 ב"אגעשריבן אז די גאנצע לימוד פון די 

איז אויסגעשטעלט אויף א לייכטער וועג 
אז די קינדער זאלן הנאה האבן און דאס 

עס זאל זיך לערנען מיט א  ליב האבן
ווי דער מציאות האט געוויזן אז . געשמאק

די קינדער כאפן אויף און פארשטייען 
דעריבער , ב אויף דעם וועג"זייער גוט די א

בעטן מיר נאכאמאל פון אלע עלטערן אז 
ב איז נאר מיט א "איבערגיין די א

דעם גלייכן זן י ווי–ניגון  א – ,געשמאק
,  ווען עס פעלט זיך אויסזאגן  מיט– סדר

 ער מצליח זיין און דאס גוט און אזוי וועט
 דאס בער זיכער נישט פרעגןא. אויפכאפן

קינד צומישט אדער אויף א וועג פון א 
 וועלן  אז די עלטערןמיר האפן. פארהער

 זיכער מיר זענען. פארשטיין דעם מהלך
  .אין אייער קאאפעראציע

 עלטערן נאך די חזרה אז דאס אויב פילן
נישט אויפגעכאפט אדער ער קינד האט 

 ער איז 'י-'אותיות אאויס פון די מישט 
 אייך מיטן טדאן פארבינד, נישט קלאר

 718-407-7460 : טעלעפאן אויפןמנהל
פרובירן מיר וועלן אייך . 217. עקסט

  .ה"ט מעגליך בעזיארויס העלפן ווי ווי
  

  ~ הכרת הטוב– מידה פון די וואך~ 
 

 

 

 

 

 

   

     
  

  

 אז מען דארף "מנהג ישראל תורה"פון די לערנען מיר ווען   וואךדי  
זיי צו ,  פאר די פייגעלעך"ברעקלעך"ערב שבת שירה ארויס לייגן 

אויפעסן די מן וואס באלוינען פארן קומען 
דתן און אבירם האבן ארויס געלייגט אום 

  . שבת קודש

 ידהאבן מיר געהאט  דעם וועגן
ס צו באלוינען די 'אליינגעלעגענהייט 

 אן האט די אנפאנג וואךפון שוין . פייגעלעך
א שטייג צו אונז אין חדר  טמנהל געברענג

זיי , מיט פיר הערליכע קאלירטע פייגעלעך
. פליהען ארום און קוויטשענען אזוי זיס

רבי האט זיי געגעבן צו עסן און מיין 
 טרינקען מיר האבן גערעדט צו זיי עס איז

 .באזונדער ,ממש יעדן טאג' געווען א מחי
 שיין באגריסט  אנגעקומען אין חדר האבן מיר זייאינדערפרי ווען מען איז

שפעטער האט מען זיי , ס אפיס מיט א שיינע גוט מארגן'לעבן די מנהל
 פון זיי אזוי האבן מיר שיין הנאה געהאטאון . געגעבן צו עסן און טרינקען

געווארן אויפגעהאנגען פון חדר  האללס איז אין דיאויך . א גאנצע וואך
הערליכע פייגעלעך פיל שיינע 

גרויסע און קליינע מיט שיינע 
קאלירן וואס מיר האבן 

ז עס אדערפון זייער הנאה 
 אויס ווי זיי קומען צו טקוק

פליהען צו אונזערע 
  .ברעקלעך

 טראגן טאקע אהיים מיר
ברעקלעך א יעדער איינער 

צו קענען מיר זאלן האבן וואס 
  .  און זיי באלוינעןגעבן פאר די פייגעלעך

   
די וואך האט מיין רבי מסביר געווען אז מען דארף זיך באדאקען און 

אזוי ווי מיר . ס'אנערקענען פאר איינעם וואס טוט מיר גוט
און אזוי ווי משה רבינו האט נאר , באדאנקען זיך פאר די פייגעלעך
. ן ים סוף און דאס נישט געשלאגןאויפגעהויבן דעם שטעקן אויפ

אזוי אויך דארף מען זאגן מודה אני צופרי ווען מען שטייט אויף 
געזונט און פריש און נישט פארגעסן צו זאגן א יישר כח פאר מאמי 

  .וואס קאכט יעדן טאג אזעלעכע פיינע עסן

  

 !די פייגעלעך אין חדר
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  9! פון מנהלסעדזשעמ:



  

 איז דאס די אחריות פון די עלטערן איבערצוגעבן דאס ווען מען ברענגט אמאל א קינד אין חדר נישט מיטן באס )1
איז נישט ריכטיג אליינס אריין צו עס . קינד פאר א מלמד און זיכער מאכן אז דאס קינד קומט אן צו זיין חדר

עס קען פונקט זיין , די גרעסערע קינדערגארטן קינדער' אפי, שיקן קינדער אין בילדינג אויך נישט אינעם שטאק
כ "ע. וו.א.א-ש ליינען"געפארן צו א קרי- הויף-צו איז מען אין לאנטש רום, תה איז נישט אין זייער חדרי כידאז 
ערווארטן יר  מ.אריין צו שיקן דעם קינד אן פערזענליך איבערגעבן פאר א מלמד אן אחריות בלויז אסדאיז 

  .דאנקמיט . אייער פולע קאאפעראציע

איז בעסער דאס איבערצוגיין  בערגיין די סדרהכע מאל ארויסגעברענגט אז ביים איווי מיר האבן שוין עטליזוי א )2
ן דורך דעם שאלה ווי פרעג "קאלארינג ביכלדי סדרה "אין  אדער )ל'חומש( "סדרה ביכל"ווי , דורך די בילדער

אייער אויב .  מיט פארשטאנדפארציילטער און מער ווען א קינד זעהט א בילד און פארשטייט רעדט ער , צעטל
  .רבה הצלחה.  איבער פרעגן די שאלותשוין נישטאים קינד איז מסביר גוט די בילדער דארפט איר 

  

ווי אזוי ארויס צו העלפן אינדערהיים ,  לערנען מיר אין די וואכןחשקא  דארף טון אין שטוב מיט וואס א יעדער אינגלוויכטיגע זאכן אר ג
אפוואשן דאס , ווי אזוי א אידיש קינד דארף זיך צוגרייטן פאר מען גייט אין חדרויך  א.ו נישט שטערן אדער אויפוועקן די עלטערן"און ח

 ווען מען ברענגט דאס צוריקאז ווי אריינצוצייכענען דערין  איז אהיים געגעבן געווארן א ספעציעלע טשארט .ג.ד.פנים פוצן ציין א
י א אידיש קינד דארף זיך אזוי לערנען מיר זיך כסדר די ערליכע וועגן ווי אזו, לע פון די מנהל'באקומען די וואוילע קינדער א מתנה

  .אויפצופירן
  

זיך אוועק זאגט מאמי און קוק נישט אויף ריי  ד?איך קען יעצט מאכן א ברכה -פרעגט ער מאמי , וואשן אין קאך עהט די גויטעז ואלוויו
  ...קען איר מאכן הייליגאיך  !ויא :אגט וואלווי ז...איר

 האט ער ,און געוואלט נאךצו עסן די קאשע ענדיגט 'ווען ער האט גע קאשעבאקומען פון זיין מאמע איין צופרי אט הברוך בענדיט 
  ...פון יענע שאלות מאמי איך קען האבן נאך :געזאגט
מילעך ר זאל זיך צו יאגן ווייל די האט אים געזאגט ע  און די מאמעווארעמע מילעךפאר אים אמע האט אנגעגרייט מ ס'ברוך בענדיטווען 

  ...ךאיך קען טרינקען פארקיהלטע מילעט  עס איז גארניש" האט ער געזאגט קען זיך אויסקילן
  ...וועלכע מען דארף באקומט עס טענטפער' געטערזיין שוועסאים האט  ? האט די מן"הכשר"וועלכע האט געפרעגט לע 'ברהמא

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

   äçîù øòééà ïãìòî åöãîìî íåö ìèòö à ãðé÷ øòééà èéî è÷éù   
  

 ~ ס טיש'פון מנהל    ~
 

 ~   פון שטובוויכטיגע מידות און הלכות ווערט באגלייט    ~

 ~  לעך'חכמה    ~
 

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  
 ãìéä øàô  

éìàåé àãåá " øàøòâðéååòì íäøáéð " å  
ïøòùôà ïééæ ãåáëì  

ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  
ø ééá 'éîøé 'èéìù ìòâàô"à ø ïåà 'èéìù ïäà÷ êåøá ìàåîù"à 

 

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  
 ãìéä øàô  

íéåáìèééè éðéñ áøä ïá áééì íééç éð"å  
 ïééæ ãåáëìùäìë à ïøàååòâ æéà øòèñòåå  
ò éåå ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñïòðøòì  

ø ééá 'õéååøåä êåøáèéìù "à ø ïåà 'ùèéååàáòì ìàåé èéìù"à 
 

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  
 ãìéä øàô  

ìùøòäá " øùèéååàáà÷àé ìàéøæòéð " å  
ïøòùôà ïééæ ãåáëì  

ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  
ø ééá 'ë ìàåé"õèéìù " àø ïåà 'øòöèéôù ùøòä ìàåéèéìù "à 

 

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  
 ãìéä øàô  

éøà äùî'á " øñàøâ ìàåééð "å   
ïøòùôà ïééæ ãåáëì  

ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  
ø ééá 'éîøé 'éååòì èéìù"à ïåàø  'õøàååù áåã áàæ èéìù"à 

 

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  
 ãìéä øàô  

àãåé óñåéá " ø ìàåéêééøéð "å   
 ïééæ ãåáëìøòèòô'äðåúç ñ  

ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  
ø ééá 'éîøé 'éååòì èéìù"à ïåàø  'õøàååù áåã áàæ èéìù"à 

 

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  
 ãìéä øàô  

ïåòîùá " øøòìäàö ïåéö ïáéð "å   
 ïééæ ãåáëìàæéåä òééð éã ïéà ïòéöðééø  

ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  
ø ééá 'ùà÷øàô ìãðòî íçðî èéìù"à  

 

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  
 ãìéä øàô  

äùîá " øùà÷øàô ìãðòî íçðîéð "å   
 ïééæ ãåáëìòîåî'ñäðåúç   

ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  
ø ééá 'õéååøåä êåøáèéìù "à ø ïåà 'ùèéååàáòì ìàåé èéìù"à 

 

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  
 ãìéä øàô  

ãåã äîìùá " øéïééì÷ ìàåéð "å   
 ïééæ ãåáëìøòèòô'äðåúç ñ  

ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  
ø ééá 'èéìù òèò÷òô ìùøòä"à  

 

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  
 ãìéä øàô  

íééçá " øùà÷øàô ìãðòî íçðîéð "å   
 ïééæ ãåáëìòîåî'ñäðåúç   

ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  
ø ééá 'áà÷àé øæòéìà ÷çöé èéìù"à 

 

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  
 ãìéä øàô  

ìàåîùá " øä ììàøá" îâøòáðòæàøéð "å   
 ïééæ ãåáëìòîåî ïøàååòâ æéà äìë à  

ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  
ø ééá 'èéìù øòîééäèøòåå ãåã"à  

 

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  
 ãìéä øàô  

äùîá " øìãðàâ ïúð ÷çöééð "å   
 ïééæ ãåáëìøòèòô'äðåúç ñ  

ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  
ø ééá 'èéìù íéåáñ÷åá á÷òé äùî"à  

 

·ÂË ÏÊÓ ˙Î¯·  
 ãìéä øàô  

 ìàéúå÷éäùðîá " øãòéøô ùéøòáéð "å   
 ïééæ ãåáëìáïúç à ïøàååòâ æéà øòãåø  

ò éååïòðøòì ñàåå íéøáç éã ïùèðåàåå ñ  
ø ééá 'èéìù íéåáñ÷åá á÷òé äùî"à  

 


