
 מערקווירדיגע נייעס, געשעענישן און באריכטן פון
דער אידישער וועלט און איבער דער גארער וועלט
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העלדישע 
חברי הצלה 

ב״פ  אין  קינדער 
אויסגענוצט  האבן 
צייט  פרייע  זייערע 
ן  ז י י ו ו א ו צ ס י ו ר א
פאר  אנערקענונג 
און  געטרייע  די 
חברי  העלדישע 
האבן  וועלכע  הצלה 
זיך אזוי אוועקגעגעבן 
אין די שווערע קאראנע 
תקופה, מיט’ן ארויסשטעלן א ריזיגע שילד 
אויף אן אפארטמענט בנין אין צענטער 
פון שטאט מיט לויב ווערטער אין הצלה׳ס 

ריכטונג.

באקומען א טיקעט? נישט 
געזארגט, ס’דא וועם צו 

רופן
די נייע ריזיגע קאר וואס זאגט אן פאר 
ברוקלינער איינוואוינער וועם מען האט צו 

רופן אוועקצואווישן טיקעטס.
פייט  “העלפ  בארימטע  די  איז  דאס 

טיקעטס” פירמע.

מען נעמט זיך צו די ביזנעס!
יעדער יאגט זיך... אזוי גייט עס אין די היינטיגע טעג. מען האט נישט צופיל איבעריגע 
צייט. ספעציעל די ביזנעסלייט וואס יאגן זיך פון איין זיצונג צום אנדערן, און פון איין פראיעקט 
צום אנדערן. זאל עס זיין פונדערהיים, וואו מען ארבעט זינט די קאראנע האט זיך אנגעהויבן, 
אדער די וואס זענען שוין יא צוריק אין דער ארבעט. ווען האט מען אבער צייט זיך צו לערנען 

אביסל מער וועגן ביזנעס? ווען איז די ריכטיגע צייט צו קענען אביסל הערן עצה און ראט?
אפשר  זיך  גלויבט  עס  מעסעדזש.  קלאס’  ‘ביזנעס  טעגליכן  נייעם  צום  הבאים  ברוכים 
הערן  טעגליך  איר  קענט  סעקונדעס,  זעכציג  בלויז  פון  מעסעדזש  א  אין  אבער  שווער, 
אומשאצבארע געדאנקען און עצות פון די גרויסע ביזנעס פירער, אזעלכע וואס פירן שוין 
ביזנעסער מיט סוקסעס יארן לאנג, און יעצט טוען זיי דאס מיטטיילן מיט אייך. וואלט איר 
איר דארפט  לעקציעס?  וויכטיגע  קריטיש  גאר  און  נוצבארע  אזעלכע  אויסהערן  געוואלט 
נישט אוועקלייגן א שעה צייט, ווי א געווענליכע לעקציע, אבער די נוצן דערפון קען גאר זיין 

מער ווי פון א לענגערע לעקציע!
די  דורך  איבערגעגעבן  ראט,  און  עצה  מיט  טיפ,  טעגליכע  א  איז  קלאס’  ‘ביזנעס 

עקזעקיוטיווס פון די גרעסטע ביזנעסער.
די זעכציג סעקונדע לאנג )אדער ווייניגער( מעסעדזש, טוט דעקן אזעלכע נושאים ווי: 
ביים  לאיעלטי  איינקויפן  ברענד,  אייער  קלארשטעלן  טראסט,  אויפבויען  ציל,  א  שטעלן 

קאסטומער, מארקעטינג, פינאנץ, און נאך וויכטיגע 
ביזנעס נושאים. איר קענט דורכדעם אריינברענגען 
מיט  וועלט  ביזנעס  היינטיגע  די  אין  ביזנעס  אייער 

קראנטע און אויספרובירטע מעטאדן.
דאס איז א זעלטענע געלעגנהייט זיך צו לערנען 
די  מיט  סקילס  ביזנעס  אייערע  מערן  צו  וויאזוי 
טעגליכע קליינע קרישקעלעך פון וועלט בארימטע 
פארבעסערן  העלפן  אייך  זיי  לאזט  פירער.  ביזנעס 
און  גרייט  השם,  בעזרת  איר,  זענט  ביזנעס.  אייער 

וויליג צו זעהן א וואוקס אין אייער ביזנעס?
שיקט א מעסעדזש צו 718-594-6519

התרגשות! אנטדעקט די אריגינעלע אויוון פון רבי ישעי’לע זי”ע
אידן איבער דער וועלט נעמען אויף מיט התרגשות די נייעס אז עס איז אנטדעקט געווארן די “אריגינעלע אויוון” פון הרה”ק רבי ישעי׳לע קערעסטירער 

זיעועכי”א, בביתו נאוה קודש אין שטאט קערעסטיר אונגארן, בשעת׳ן אנהייבן איבערבויען זיין הייליגע קאך.
ווי נכדי הרה”ק רבי ישעי’לע זי”ע - וואס געבן זיך איבער אלע יארן ממשיך צו זיין זיין הייליגע עבודה באותו מקום אין זיין הייליגע הויז - געבן איבער, האט 

מען יארן צוריק ביים איבערפרישן דעם הויז זיך נאכגעפרעגט און נאכגעגאנגען די גענוי פלאץ וואו עס איז 
געווען די אריגינעלע קאך פון רבי ישעי’לע און דארט אויפגעשטעלט די פרישע קאך ווייטער צו געבן צו עסן 
פאר די אידן וועלכע קומען קיין קערעסטיר. אצינד עטליכע יאר שפעטער ווען די ביז יעצטיגע קאך איז ווייט 
נישט גענוג צוצושטעלן גענוג עסן פאר די צענדליגער טויזנטער אידן וועלכע קומען קיין קערעסטיר א גאנץ 

יאר און עקסטער ביי די יארצייט, האט מען זיך גענומען צו דער ארבעט צו פארברייטערן דעם קאך.
דא האט זיך געמאכט א פראבלעם, דער קאך איז אונטער די שטרענגע השגחה פון כדתיא לאנדאן וואס 
זיך דארט, און דא  וואס א איד געפונט  זיך בשום אופן נישט עפענען אנדעם  פאדערט אז דער קאך מעג 

געפונט מען זיך אין א קאראנע תקופה ווען א איד איז נישט צום געפונען אין די גאנצע אומגעגנט.
האבן די עסקני ‘רבי ישעי’לעס הויז’, די געטרייע אייניקלעך פון רבי ישעי’לע, זיך אריינגעלייגט אין די זאך 

און אריבערגעברענגט א איד פון אנטווערפען וואס זאל שטיין על המשמר דורכאויס די בוי ארבעט.
אינמיטן די ארבעט האט דער איד אנגערופן די עסקנים און מיט איין אטעם פארציילט וואס עס האט זיך 

פאר אים אנטפלעקט ווען די ארבייטער האבן אראפגענומען איינע פון די ווענט: א ריזיגע אויוון!
גלייך האט מען זיך אריינגעלייגט אין די זאך, נאכצוגיין אויב דאס איז טאקע דער אויוון וואס האט זוכה 
געווען ארויסצוהעלפן דעם צדיק מיט זיינע הייליגע אקטיוויטעטן. נאך לענגערע דרישות וחקירות, און נאכ’ן 
רעדן מיט ארטיגע גוים וואס זייערע עלטערן האבן זיי פארציילט איבער די מאסיווע אויוון וואס האט זיך 
געפונען ביי רבי ישעי’לע אינדערהיים, שטעלט זיך ארויס אז יא! דאס איז ווארשיינליך דער אויוון פון דער 

הייליגער רבי ישעי’לע זי”ע.
איבער  די פלענער  געטוישט  געפונס  היסטארישע  די  צוליב  איבער, האט מען  געבן  אייניקלעך  די  ווי 
עס  נאכ’ן  מען  וועט  ארום  אזוי  דערין,  ווערן  אריינגענומען  זאל  אויוון  דער  אז  קאך,  איבערגעפרישטע  די 
איבערפרישן, 
ל  א מ א כ א נ
צו  זיך  אנהייבן 
מיט  באנוצן 
אויוון  דעם  אט 
עסן  געבן  צו 
אידישע  פאר 

קינדער.

הרה”ח הישיש ר’ יהושע דוב יאקאבאוויטש ז״ל
די שטאט בארא פארק באוויינט די פטירה פון הרה”ח הישיש ר’ יהושע דוב )דזיגעלע( יאקאבאוויטש ז״ל, וועלכער 
איז געווען פון די באוואוסטע פערזענליכקייטן אין שטאט, פון די איבערגעבליבענע פארצייטישע אידן ומעתיקי השמועה 
וואס האט איבערגעגעבן זכרונות פון אמאל פאר’ן אינגען דור. ר’ דזיגעלע – ווי ער איז גערופן געווארן בלשון חיבה – איז 
פאריגע וואך נפטר געווארן בשיבה טובה, אין עלטער פון ארום הונדערט יאר. ר’ יהושע פלעגט אלץ פארציילן איבער די 
גדולי ישראל וואס ער האט זוכה געווען צו זעהן אלס קליין קינד, צווישן זיי: הרה”ק מהרי”ד מבעלזא זי”ע, דער הייליגער 
חפץ חיים, הרה”ק ר’ פיניעלע אויסטילער, הרה”ק בעל מנחת אלעזר ממונקאטש, הרה”ק בעל אהבת ישראל מוויזניץ, 

הרה”ק ר’ ישעי’לע טשעחויבער, הרה”ק ר’ ישעי’לע קערעסטירער זי”ע און נאך.
זי”ע, האדמו״ר מבעלזא,  יואל  זי”ע, הרה”ק בעל דברי  זיך געווייקט ביי אדמור”י פשעווארסק  נאכ’ן קריג האט ער 
האדמו״ר מליסקא און געשאפט אסאך געלט לטובת שיכון סקווירא. שפעטער האט ער זיך געהאלטן פאר א פייערדיגער 
חסיד פון כ”ק אדמו”ר מראחמיסטריווקא שליט”א וואו ער האט זיך באטייליגט ביי די טישן און שמחות. ביז גאנץ לעצטנס 
איז ער נאך געווען פריש און געזונט און איז ארומגעגאנגען אויפלעבן אידן מיט א ווערטל און א סיפור. די לעצטערע 
חדשים איז ער ליידער נישט געזונט געווען, און פאריגע וואך האט ער ליידער אויסגעהויכט די נשמה, איבערלאזנדיג 
פאר’יתומ’ט צענדליגער אידן פון שטאט וואס האבן גענאסן פון אים זייער טעגליכע חיזוק און שמייכל אנצוגיין מיט זייער 
סדר היום. די לויה איז ארויס פון ראחמיסטריווקא ביהמ”ד און דערנאך פון מונקאטשער ביהמ”ד אין בארא פארק, און ער 

איז געקומען לקבורה אין קרית יואל.

רעכטס איז דער בנין פון די קאך און די הכנסת אורחים, און לינקס איז רבי ישעי’לעס הויז

דער פי התנור - א בליק פון אינעווייניג אינעם אויוון

דער אפענער וואנט וואו מ’האט געפונען דעם אויוון

ביים גרויסן סיום הש״ס דורך אגודת 
ישראל פארלאפענעם ווינטער

אין ביהמ״ד מונקאטש וואו ר׳ יהושע 
פלעגט זיין א מתפלל ולומד קבוע 

אינדערוואכן

ביי אן עריכת השולחן אין ליסקא
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