
כי עליך הורגנו נחשבנו כצאן

 

טבחה שטייט געשריבן,
 

זאגט רבי יהודא ס׳מיינט די

 
פרוי מיט אירע קינדער זיבן. 

דער קייזער הייסט דעם קינד ברענגען,זיבן 

 

באפעלט א שטרענגען,
 

זעסט דעם צלם?
 
ביי מיין בענקל,
 

זאגט דאס קינד, ניין, אן א קווענקל. ביק זיך צום צלם!
ווייל עס שטייט אנכי השם אלקיך. ניין קעניג!

די רשעים נעמען די קינד צו זיין לעבן א סוף,

 

דאס צווייטע קינד שטייט אין רייע,יתומים היינו ואין אב. 

 
מיט א פחד הערט דעם קעניג און

 

דער קעניג זאגט אים זיי נישטלאזט א טרערל.

 

נאריש גיב א הערל,
 

בייג זיך שוין ביק זיך, בייג זיך,
 
ביק זיך שוין ביק. 

ניין ווייל עס שטייט לא יהיה לך אלקים אחרים 
על פני.

די רשעים נעמען ווייטער די זעלבע שריט,

 

און פארגיסן פון דעם קינד אומשולדיג בלוט. 
אוי וויי

דאס דריטע קינד שלעפט זיך א געפירטע,

 
קום שוין קום, גענוג איז גענוג,געטריבן דורך ווילדע לייט מושטירטע. 

 
סך הכל בעט מען דיר געב זיך א ביק.

 בייג זיך,
ביק זיך, בייג זיך.

ניין! איך קען נישט,
 

ווייל עס שטייט זובח לאלקים יחרם,איך קען נישט קייזער.

 

בלתי לשם לבדו.
די רשעים נעמען דאס קינד און הייבן אים אויף,

 

מען טראגט אים ארויס און
 

מ׳הרג׳עט אים גלייך דערויף.
דאס פערטע קינד שטייט אויף דער פאדלאגע,

 

זיי נישט קיין נאר קוק נישט צוריק,וויל האלטן שטארק די אידישע הנהגה.

 
איך קען נישט קייזער,גיב זיך כאטש א קליינטשיג ביק. 

ווייל ס׳שטייט לא תשתחוה לאל אחר, 

 

גרעסער פון מיין גאט ביזטו נישט,

 

די רשעים צו אזא ארבעט פלייסיג,דו גרויסע מאכער.

 

מיט רשעות בייסיג,
 

אים אויך ערלעדיגט כעסיג.

אט ברענגט מען שוין דעם פינפטן צו דעם קייזער,

אזא רשעות׳דיגע מענטשקע, 
 

 אן זיידענע הענטשקע,

צו דעם קינד געבט ער א פלעטשקע,

ביק זיך צום געטשקע. 

ניין קעניג.

ווייל עס שטייט שמע ישראל
 

השם אלקינו השם אחד. 

מער פון דארט איז ער נישט געגאנגען אין חדר,

 
דער ליידער. 

על קידוש השם אויסגעהויכט ליי

דאס זעקסטע איז א זיסע קינד א קליינטשיגס,

 
ארום אים בארבאריש הענט מיט קאנטשיגס.

דער קייזער שרייט 

זיי נישט אן עזות פנים ביי מיר אין וואוין,

 
קום אהער צו דער עבודה זרה
 

און ביק זיך שוין שוין שוין.

 ביק זיך,
שוין שוין. 

 ביק זיך,

שוין שוין שוין!

כ׳קען נישט קייזער!

ט... קייזער...
איך קען ניש

ווייל עס שטייט וידעת היום והשבת אל לבבך,

 
כי השם הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ 

מתחת אין עוד.

פלוצלונג אזוי דעם קינד מען שלעפט,

 

הייליג און איידל די נשמה גייט אויס פון די קלעפ.

צום דעם זיבעטן קינד זאגט דער קייזער,

 

דו ביזט יונג דו ווילסט דאך נישט אזא פעטשקע,

 
גיב דיר שיין א ביק צו דעם געטשקע.

איך קען נישט פליז!

ווייל עס שטייט את השם האמרת

והשם האמירך היום, 
 

מיר האבן געשוואוירן אויף דעם געבאט,

 
יינע קינדער און ער

אז מיר בלייבן ז

 
וועט אייביג בלייבן אונזער גאט.

דא האט די קייזער אנגעהויבן שפירן שולדיג,

 
עפעס א געפיל פאר דעם יונגסטן

 
זן געדולדיג. 

כאטש וויי

דער קייזער איך האב א געדאנקע,
זאגט 

 
איך וועל אראפווארפן מיין גושפנקא,

 

דאס מיין איך מיין זיגל וועט פאלן צו דער ערד,

 
און דו בייג זיך נאר אראפ אויפהייבן דאס,

אזויפיל בין איך ווערד. 

ווא?

וועט מען זאגן האסט זיך נישט געביקט,

 
מיר געגעבן צוריק. 

נאר מיין זיגל 

ניין ניין איך וויל נישט.

 קייזער זיך נארן,
א שאד

 

אויף דיין כבוד טוסטו זיך שפארן,

 

אודאי דעם מלך מלכי המלכים וועל איך קוויקן,

ך וועל זיך נישט ביקן. 
ניין אי

די שלעכטע הענט הייבן אויף
 

דעם יונגסטן ס׳איז ביטער,
 

איין מינוט, איין מינוט,
 

דאס לעצטע קיש וויל איך אים געבן,

בעט זיך די מוטער. 

ליבלינג ווען דו גייסט ארויף אויבן,
מיין קינד מיין 

גיי צו טאטי אברהמ׳ען, 
 

זאג אים דו האסט געוואלט מקריב זיין איין קינד,

פאר דעם אייבערשטנ׳ס נאמען. 

ב געווען זיבן,
אבער איך מאמע האב מקרי

 

און מיט קיין איין קינד אויף דער וועלט געבליבן. 

און דער מאמע איז אראפגעשפרינגען פון דאך,

שרייט א בת-קול העכער די מזבחה,

אם הבנים שמחה. 

compoSed & Written: liPa

ArrangementS: mona rosenblum

choir: By liPa Bucherim one

Child soloist from the mk boys choir 

גיטין נז:



 הני הני הני הני הני הני תרי תרי,
 הני הני הני הני הני הני תרי תרי,
 הני הני הני הני הני הני תרי תרי,

הני תרי בדחנים הם בני עולם הבא.

 איך האף כ׳בין איינס פון זיי,
 ביסטו פון הני תרי,

 אויב יא,
 נו קום שוין,
 ברום שוין,
 מאך שוין,

שמייכלען ארום און ארום. 

הני הני...

 הני תרי בדחנא.. שטייט נישט בדחנא,
 שטייט בדחי,

 מ׳ליינט בדחן? בדחי?
 כ׳ווייס נישט,

 אבער הני הני תרי,
 דו נעמסט אוועק מענטשנ׳ס וויי,

הני תרי בדחנים הם בני עולם הבא. 

 צי ביזטו איינס פון זיי,
אויב יא קום אהער און זאג עס...

 צי ביזטו איינס פון זיי,
 דעמאלטס לאמיר זען געב א שמייכל,

 קום שוין,
 ברום שוין,
 מאך שוין,

 טו שוין,

ארום און ארום. 

הא הא הי הי הע הע הוי הוי הא הא 
האף הע האפא.

הני תרי...

 יא דו ביסט איינס פון זיי,
 דעמאלטס איז געווען צוויי,

 היינט שוין דריי,
 קומסט אריין דא,

 ממש א מחי׳,
נעם אוועק מענטשנ׳ס ווייען.

 אסאך מאל איז דא א פראבלעם
 און א שריי,
 עס טוט וויי,

 מער ווי א כזי-ת,
 דעמאלטס זאג איך דיר גיי,

 און עפן די מויל,
און מאך הא הא הא.

האסט אמאל געוויסט אז איך דארף 
מאכן אזוי מיט די וואויס,

 וואהעהא... וואהעהא...
 בררררר פררראר.. 

 וואהה היא האאא...
וואהה היא האאא...

מיינסט איך דארף גיין צו א דאקטאר?

 קען זיין!
 אבער דאס איז פאר די וואוקעל...

 צו מאכן אזוי...
 אבער אויב עס מאכט דיר פרייליך,

וואס גייט מיר אן?

 מאך נאך מיר:
טפרררברר.. טפרררררבבררר..

 יעצט לאך ווי א בעיס
 יעצט ווי א טראמפעט
 יעצט ווי א טראמבוין

 יעצט ווי א גיטאר
 יעצט ווי א פלוט

יעצט ווי א פויקער

מ׳הערט דיך לאכן,

כ׳לאז עס אינווייניג חא חא חחחחח

ס׳איז נישט דא קיין פאנטש ליין? 

compoSed & written: liPa sChmeltzer
ArrangementS: hershy ginsBerG
choir: liPa Bucherim one
Ft. tHe two bAdchunim: velvi feldman 
& yakov yosef langsam

תענית כב.

תרי
בדחנא



חסידים הראשונים היו שוהים,
 

שעה אחת שעה אחת.
חסידים הראשונים היו שוהים,
 

שעה אחת שעה אחת.
 לפני התפילה,

ואחרי התפילה,
 
 לפני התפילה,

ואחרי התפילה.
חסידים הראשונים היו שוהים, דאדי דאדי דאם...

 
שעה אחת שעה אחת.

 לפני התפילה,
ואחרי התפילה,
 
 לפני התפילה,

בארואיגן פון וועלט אויסשאלטערן,ווער עס קען זיך אויסקלארן צום דאווענען ואחרי התפילה.
 

קען זיך זיין מצמצם,
 

דעם ארון קודש ביים צימער,
 

פון השם שפאלטערן,
 

אריינגיין טיף אינעווייניג,
 

און מיט העכערקייט פאראייניגן אין
 

נאר דעם ״יעצט״ האלט דערין. 
איין שעה פאר׳ן דאווענען,
פרעגן די רבנים אויב א מענטשדאווענען קומט אויס ניין שעה א טאג. איין שעה נאכ׳ן דאווענען, כאטש א שעה  

 

נעמט שעה׳ן שעה׳ן,
 

און בית המדרש פארן דאווענען
 

און נאך מ׳דאוונט. 
שחרית מעריב מנחה
 

וואס בלייבט נאך איבער,
 

אויב גאנצע ניין שעה אין שוהל, צו טון,
 

compoSer: hershy weinBerGerאט איז שוין אווענט.

LyricS: liPa 

ArrangementS: mona rosenblum

choir: mona rosenblum

ברכות לב:

 לפני התפילה,
ואחרי התפילה,
 

וואו נעמט מען פרנסה,
 

אדער תורה קאנצעטרירן.

זאגן דארט די רבנים,
 

זארג דיך נישט ס׳איז נישט די

 
גאנצע קהילה ״דאנט ווארי״,

 
ס׳איז נאר די גאר פרומע ערליכע,

זיי פלעגן זיך אזוי פירן. 

זיי האט עס נישט געשאדט,

 

א העכערע הילף האבן זיי געהאט,

השם זיי געמאכט זאט, 
 

אבער אפשר דאך איז דא נאך א פשט.

מיין פריינד אויב קענסטו באווייזן 

אויסקלארן דיין קאפ אפאר
 

שעה א טאג אן א רעש,
 

וועסטו זען ווי שפעטער וועט אלעס פארן,

 
אין לערנען סיי אין דיין טאש,

סיי 

 

איך מיין צו זאגן אז מען ׳פלאגט׳ זיך ארויס 

פון קאמפיוטער, אימעילס, טעלעפאנס און 

כל מיני מענטשן. 

ניין שעה א טאג הלוואי כ׳קען

 
״דיסקאנעקטן״ צו זיין ״קאנעקטעד״,

 
וואלט שפעטער אין איין שעה

 
ץ ״פערפעקטעט״.

געווארן אל

איך שאלטער מיך אויס,
 

באהאלט מיך אין הויז,
 

פון אלעס ארום איך לאז מיך ארויס,

 
שוהים שוהים שעה׳ן שעה׳ן,
כ׳בין קלאר. 

הראשונים חסידים



 אינדערהיים פאר פורים בעט רבה,
 פון זיין פלומעניק אביי דער גבאי,

 טראג משלוח מנות א גלאז געבראטן מעל,
 מיט א זעקעלע תמרים,

פאר מרי בר מר. 

 מרי בר מר,
 וועט זען אזא זאך,

 וועט ער זאגן הויעך פאר דער גאנצער חברותא,
 אז די קארב הענגט נאכנישט פון האלז,

 כאטש מ׳איז רייך,
 דו ביסט ראש ישיבה אין פומבדיתא,

אן ארעמע משלוח מנות שיקסטו נאך אלץ.

 ליהודים היתה אורה,
 פאלגט אביי טראגט די סחורה,

 מרי זעט און זאגט שיין קומ׳זשע,
 די משלוח מנות ווייזט ארומ׳זשע,

 שמעקט פון מעל עס גרייכט די נעזל,
אויך די תמרים נעבן גלעזל. 

פיין פיין פיין

 געסט זיי נעמען און זיי ״בינדזשען״,
 מרי בר מר כאפט א פעפער,

 גאר א שארפע מיט א זשינזשער,
 שיקט צוריק ווארט אויף קיין ענטפער,

 זאגט אביי ריש גלותא,
 האט געשיקט נישט שארפע זיסע,
דו שיקסט שארף אויף פומבדיתא.

)נישט איך זאג, כ׳מיין רבה קען אפשר זאגן...(

 אביי הייבט אן זען טישן,

 דער מח וויל מישן,
אפשר זאל איך ארויסגיין.

 עס שמעקט פיין,
 צי וואלט יעדער באמערקט ניין,
 איך וואלט מיר באלעקט מיין,

אפעטיט קען אויסגיין.

 זעכציג פארציעס,
 און יעדע פארציע,

 האט זעכציג טעלערס,
און יעדע טעלער האט זעכציג מיני עסן.

 זעכציג סארטן,
 זעכציג טארטן,

 זעכציג מאל זעכציג,
און אביי וואו ער איז האט שוין פארגעסן.

 די עולם איז מער נישט לעכציג,
 ווער קען עסן נאך זעכציג זעכציג,

 אבער מען ״סורפרייזט״ דארט יעדער,
מיט א פרישע טאפ צלי קדר.

 אביי זאגט, גיב א קוק איך בעט-דיר,
 ארויפגעברענגט פון סעלער,

 א פרישע טעלער,
 ריק עס אהער וואס שנעלער,

 כ׳וואלט נאך די טעלער אויך אויפגעגעסן,
 אזוי הונגעריג בין איך,
אוי ריבונו של עולם.

 זעכציג פארציעס,
 און יעדע פארציע,

 האט זעכציג טעלערס,

ון יעדע טעלער האט זעכציג מיני עסן.
א

זעכציג סארטן,
 
זעכציג טארטן,
 

זעכציג מאל זעכציג,
 

אויפגעגעסן.
און אביי וואלט די טעלער אויך 

 סילקא,  זמית,  קורא, צנון, אביתות,  קפריסין,  שותא, 

ריף קדרא.
בן,  זנגבולא, ח

 פיל הל

  גיב אהער א סמודא,

 גיב אהער א סמודא.

  טורמיסא, דורמסקין, אביסל פרגיות,

  גיב אהער א גרוגרת,

א גרוגרת גיב אהער,
 

א מקפה,  כליות,  אביסעלע חמרא, עולשין

 )האסט געמיינט אז אונז מאכן פארטיס, וואס?(

זאגט אביי אליין פשט,

 

אז א מענטש קען שפירן זאט,

 

הונגעריג
פילו ווען מען איז ארעם און 

א

קעלער נאכט.  
ווי דער טונ

יך צו צום שטורעם,
מען געוואוינט ז

 
ווייל מ׳איז אזוי פארארעמט,

 

שפירן די הונגער האט מען ניטאמאל
צו 

דער כח צו נעמען אין אכט. 

איך בין ארויס פון רבה׳ס שטוב,

 

האב איך געשפירט אז איך בין זאט,

 

בער ווען איך בין
א

 

צו דער סעודה,
אריינגעקומען 

 
נגעזען ווי

האב איך איי

 
אויסגעהונגערט איך בין.

 לערנען פון דעם,
קען מען

 

ט נעבעך,
אז א מענטש וואס הונגער

און באקומט עס נישט, 

 

קען אויסגיין ממש און טון זאכן,

 
וואס מ׳וואלט קיינמאל, קיינמאל

 
קיינמאל נישט געוואלט טון.

שעפער לאז מיר נישט הונגערן,
בעט איך בא

לאז מיר נישט הונגערן, 

 

ביז איך שפיר איך גיי אראפ פון זין.

ט וועלן טון,
אז איך זאל ניש

 

וואס כ׳וואלט קיינמאל נישט געטון,

 
גרינגערן.

יין לעבן פאר
ווייל איך מיין, מ

שעפער לאז אונז נישט הונגערן,
מיר בעטן בא

לאז אונז נישט הונגערן, 

 

ביז מען שפירט מען גייט אראפ פון זין.

ט וועלן טון,
א מענטש זאל ניש

 

וואס מ׳וואלט קיינמאל נישט געטון,

 
גרינגערן.

לעבן צו פאר
מ׳מיינט דאס 

שעפער לאז מיך נישט הונגערן!
בא

compoSed & written:  liPa 

ArrangementS: shea KAller ft. the shea KAller band

מגילה ז:

 זעכציג
טעלערס



מגילה ז:

compoSed & written: liPa

ArrangementS: shea KAller ft. the shea KAller band

choir: yossi Glick - shevAch studios

אריינגעברענגט דעזערט,נאך אלע מעשיות האט מען 
 

אביי האט געזאגט כאטש מ׳איז

 
שוין אזוי פול, פאר דעזערט איז
 

רווחא לבסימא שכיח,נאך אייביג דא פלאץ.
 

פאר דעזערט איז דא פלאץ, גיב קינוח,
 

שיק ארויף די טאץ,
 

כ׳דארף א קליינע קראץ,
 

רווחא לבסימא שכיח,פון דער אייזקרעם.
 

פאר דעזערט איז דא פלאץ, גיב קינוח,
 

שיק ארויף די טאץ,
 

געב א קליינע קראץ,
 
פון דער אייזקרעם.

דערכאפ דאס הארץ, קינוח,
 
ס׳איז דא נאך פלאץ,
 

מיר שמעקט נאכשפייז,
 

דערנאך קען מען ווייטער טאנצן.
דערכאפ דאס הארץ, קינוח,

 
ס׳איז דא נאך פלאץ,
טעיסט טעיסט טעיסטמען ווייטער טאנצן.געב אביסל נאכשפייז און נאכדעם וועט  

 
טעיסט די גוטע דעזערט,
 

כ'זאג דיר ס'איז ווערד,
 
טעיסט טעיסט טעיסט די גוטע דעזערט,רווחא לבסימא שכיח.

 

דו ביסט עס ווערד,
 

רווחא לבסימא שכיח,
 

 אה יא,
 נעם יא,
טעיסט טעיסט די דעזערט,נעם יא.

 

ראגעלעך קאוקע,
 

 לאטקעס פון מאוקע,

געפרוירענע סטראבעריס דרייען זיך 

ארום אויף אזא פייער אפפער,
 

מיט הייסע טשאקאלאד.

 געב אהער,
 געב אהער,
 געב אהער,
שיק ארויף.

 קינוח,

 דערכאפ דאס הארץ,
 ס׳איז דא נאך פלאץ,

 מיר שמעקט נאכשפייז,

דערנאך קען מען ווייטער טאנצן.

 קינוח קינוח,
 דערכאפ דאס הארץ,

 ס׳דא נאך פלאץ,
 מיר שמעקט נאכשפייז,

 און נאכדעם קען
 מען ווייטער טאנצן,
אלעס אראפטאנצן.

לאז אדורך, שטופטס ענק
 

נישט, ס׳איז דא גענוג.

"דעזערט איז גוט, 
אויף דער מינוט" 

קינוח



ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵקינּו  ה'  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ּוְתֵהא ְיִהי  ַהזֶּה  עֹוָלם  ָבּ ֻאָמנּוֵתנּו  תֹוָרְתָך  ֵהא  ְתּ ר ֶשׁ ַבּ ָרִמי  א,  ָפּ ָפּ ר  ַבּ ֲחִניָנא  א  ַהָבּ ָלעֹוָלם  א ִעָמנּו  ַאָבּ א,  ָפּ ָפּ ר  ַבּ ַאַחאי  א,  ָפּ ָפּ ר  ַבּ ַנְחָמן  א,  ָפּ א, ָפּ ָפּ ר ָפּ א, ָרִכיׁש ַבּ ָפּ ר ָפּ א, ַרְפָרם ַבּ ָפּ ר ָפּ א:ֶמִרי ַבּ ָפּ ר ָפּ א, ָדרּו ַבּ ָפּ ר ָפּ א, ָאָדא ַבּ ָפּ ר ָפּ סֹוְרָחב ַבּ

compoSed & written: liPa 
ArrangementS: HerSHy Ginsbergchoir: menaGen Choir - uK & liPa Bucherim onechilD SoLoiSt: shmiel zAnvil eckstein

סיום מסכת

 בר
פפא



רן לכבוד א סיום מיט דער שר התורה מרן רבי 
דער ניגון איז פארפאסט געווא

א לכבוד ישיבת אורייתא. איך האב געהאט די זכיה צו 
חיים קנייבסקי שליט״

יף די ווערטער ״חיים שאל 
פרעגן דעם גאון שליט"א צי איך זאל מאכן א ליד או

ף וועלכע 
ך געפרעגט אוי

איז געווען אז ניין. האב אי
״. דער ענטפער 

ממך נתת לו

יף די ווערטער פון ״מזל טוב״. האב 
ווערטער יא? האט דער גאון געענטפערט: או

ם? דער ענטפער איז 
ס וועגן די בחורים דארפן שידוכי

ך געפרעגט צי איז דא
אי

געווען: ״פארשטייט זיך,״. )כמובן(. 

ך געקלערט אז ס'איז פאסיג צוזאמען צו ברענגען
האב אי

 
דעם שילוב פון ״מזל טוב״ מיט ״כבוד התורה״. 

"די היינטיגע ה�רָא
 

איז מארגנ׳ס הקפה ניגון" 

- ליפא

מזל טוב,
כבוד התורה. 

איי איי איי איי.כבוד התורה כבוד אורייתא, 
איי איי איי איי.כבוד התורה כבוד אורייתא,

כבוד אורייתא.מזל טוב מזל טוב כבוד אורייתא,מזל טוב מזל טוב כבוד התורה ,

compoSed & written: liPa
ArrangementS: mona rosenblumchoir: mona rosenblum

סיום מסכת

התורהכבוד 



אינו דומה מי שלומד
 

מאה מאה מאה פעמים,
למי שלומד למי שלומד מאה מאה ואחד.  

נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און 
נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און 

נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, נאכאמאל,

 

נאך איין מאל.
נאך נאך איין מאל,
 

נאך איין מאל נאך איין מאל,

 

איך מוטשע זיך,
 
איך פלאג זיך,
 

איך וויל פארשטיין,
 

נאך אביסל איך זאג דיר,נאכאמאל. 
 

וועסט אנקומען,
 
וועסט אנקומען.

נאך אביסל איך זאג דיר,
 

וועסט אנקומען,
 

וועסט אנקומען. 
בחורים אזא שיעור,כ׳זיץ אין ישיבה, איך לערן פאר פאר די 

 
איך לייג אראפ א פני יהושע,

 

א שיטה מקובצת,
 

ס׳פארט ווי פוטער ברויט,
 

כ׳זאג אראפ די גמרא,
 

ס׳פארט ווי א פידל
 

ס׳איז תורה׳דיג,
 
ס׳איז אורה׳דיג,
 

אבער פלוצלונג זע איך דיס׳איז מורא׳דיג.
 

גאנצע שיטה מקובצת,
 

ס׳האט מיר אפגעפרעגט
 

די גאנצע תוספות
 
כ׳הייב נישט אן
 

compoSed & written: liPa

ArrangementS: yoely diCKman

choir: yoely diCKman,  liPa & Gershy sChWarcz

חגיגה

צו פארשטיין פשט,
 

כ׳ווייס נישט וואס צו טון,
 

וואס גייט דא פאר,
 

כ'בין אינגאנצן פארכמארעט,
 

אינגאנצן פארפלאנטערט,
 

וואס טו איך מיט
 

דעם רש״י דא.

אה אבער איך זאג דיר איין זאך,

 
רב שמעון שקאפ וואלט זיך 

מחיה געווען,
 

מיט אזוינס בעסער ווי
 
א פריש שטיקל פלייש.

אויף, געב נישט אויף,
געב נישט 

עפן אויף א רי"ף, 
 

 גיי אריין,

קוק וואס טוט זיך אפ,
 

 אזא גמרא,
די בריסקערס,
 

 נעם צוזאם,
 גיי...

הונדערט און איין מאל,
א מחיה.  

נאכאמאל און נאכאמאל.

״ס׳איז שווער צו פארשטיין 

ווייניגער נאכן לערנען 

עפעס נאכאמאל״

- ליפא

נאכאמאל



musiC Producers: 
(in order of age) 
Mona Rosenblum 70 
Moshe Laufer 63 
Hershy Ginsberg 45 
Yoely Dickman 31 
David Taub 31 
Shea Kaller 19

sound desiGners: 
Shlomo Wechter 
Chaim Gottesman 
Aran Lavi 
Gershy Schwarcz 
Ronen Hilel

Vocals recorded at 
The Studyo - Pomona NY 

additional voCals recorded:
Gershy Schwarcz - 
Edgware Studios Inc

Choir Arrangements: 
Lipa Schmeltzer at the Studyo. 
Yossi Glick at Shevach Studios. 
MK Boys Choir by Volvi Spitzer 
(Volvi & Moshe you deserve 
a special Thanks). 
Menagen at Midnight Studios.

musiC reCorded at: 
Midnight Studios - UK
(Hershy Ginsberg)

Zemirot-Banet Studios - Israel 
(Avi Korlansky)

Gal Kol - Israel
Israel Orbach & Aviv

Tenor Studios - Israel
Michael Tzi

Chaim Gottesman Studios

Choirs: 
Menagen Choir - London UK. 
Directed by: Yoni Halberstam. 
Meilech Halperin, Motty 
Halberstam, Gershi Uri, Epraim 
Philip, Yochi Mandelowitz

Yossi Glick - Shevach New Square
Yossi Gluck, Shloime Lichter, 
Chaim Meir Neuman, Burech Neuman, 
Ari Braun, Shaye Hertzl, mordche 
fliegman, yitschok tzimend.

Eli Shprie's people 
Yossi Glick, Chaim Meir Neiman, 
Shloime Lichter.

Lipa Bucherim One 
Mendy Weiss, Daniel Sussman, 
Mendy Friedman, Efroyim Landau, 
Nussen Strauss, Moishy Fischman, 
Leiby Zafir.

Lipa Bucherim Two 
Shmily Brody, Ezra Schreiber, 
Itzi Goldman, Eli Weber.

What is lipa bucherim one, 
lipa bucherim two? 
in short: 
as opposed to always taking 
the same choir in order to give 
the effect of an entire crowd 
singing, lipa will occasionally - 
not a new undertaking (please, 
only when it's applicable) create 
an opportunity for non-singers 
to experience the taste of 
singing on an album. 
Perhaps one day you'll be one 
of them, thus, creating “Lipa 
bucherim 4" or "Lipa yingerlait 
one" or even "Lipa Zeidy's three".

David Taub’s Choir: 
Gil Israelov & Sinai Bermat

MK Boys Choir: 
directed by Volvi Spitzer
Mattis Moskowitz, Dudy Shimenowitz, 
Yossi Lebowitz, Shloimy Kaller, Yanky 
Neumen, Moshe Hersh Weiser, Zevi 
Wertzberger, Zishy Mendlowitz, 
Lipa Appel, Yakov Mair Adler, Zalmy 
Daskal, Little boy: Yossi Schwartz.

Arrangers:
David Taub
Guitars: Avi Singolda 
Strings: Luka Zaltsman & 
and the Israeli orchestra.

Hershy Ginsberg 
Featured Pianist: Yoely Orgel 
Featured Musician: Motty Cohen 
Drums: Shi Miara, Avi Avidani 
Bass: Guy Dahan, Akin Wole 
Guitar: Avi Singolda, Arik Shachar 
Keys: Hershi Ginsberg, Motti Cohen 
(V’chen L’mar),  
Strings: Woodwinds and French 
Horns: The Főváros Symphony 
Orchestra conducted 
by Peter Illenyi 
Special thanks to 
Israel Orbach.

mona rosenblum 
(Special Thanks to Hershy 
Weinberger from Shira)
choir: gil yisraelov, sinai berametz, 
srulik hershtik 
drums: avi avidani 

bass: guy dahan 
guitar: avi singolda 
piano: yaron gotfried 
accordion: mona rosenblum 
wind instruments: nitzan ein habar 
violin: golan kolesh 
special thanks to: israel orbach.

yoely dickman 
guitars: avi singolda, nachman dreyer 
bass: yoely dickman, avi yifrach 
piano & synthesizer: Yoely dickman 
choir: yoely dickman, yaakov rutblatt, 
gil israelov, michoel weinberger.

shea kaller 
ft. shea kaller band 
piano: shea kaller 
bass: Yossi moseson 
drums: eli rosenberg 
guitar: ari kohn.

PhotograPhy: 
Yossi goldberger



מונה רוזנבלום.
ס׳שיינט פון דיר אן אורה תורה מורא סחורה וואס נאך נישט געזען קיינמאל. דו דארפסט די שקויעך 

ווי א לאך אין קאפ. דו ווילסט די ארבעט און דו גייסט עס באקומען, ווייל ס׳איז נישטא ווי דיר.

)נישט דער קאמפאזער נאר דער וואס דרייווט די טעסלע, פון שירה, דער בעלזער.( הערשי וויינבערגער.
איך בין אוועקגעגאנגען פון מונה ווייל איך האב נישט געקענט דילן מיט איינער וואס זיצט אין שול רוב 

און דו, הערשי, האסט אים אונטערגענומען פאר דעם פראיעקט, און א דאנק דירטאג, ביי אים אינדערהיים ארבעט נאך א טעיפרעקארדער, און קאמוניקירט נאך מיט א טייפרייטער.

 
האף איך צו ווייטער ארבעטן מיט אים פאר נאך לאנגע געזונטע יארן בעז״ה עמו״ש

הערשי גינזבערג.
פון דיין פארווארפענעם ווינקל אין לאנדאן )אפשר זעמיר אונז גאר די פארווארפענע(,דו מאכסט מיר וועלן מסיים זיין א מסכת נאר צו זינגען מיט דיר בר פפא..מ׳דארף זיין טויב נישט צו אנערקענען דיין טאלאנט. wow כ׳קען דא מאלן וואסער און אויפקומען מיט שיינע ווערטער אבער ס׳א׳שאד׳ע׳צייט,

 
און מיט דיין חסיד׳ישע בארד )מונה האט א ליטווישע( שטארצטו ארויס פון צווישן די גרויסע ריזן.

משה לאופר.
דו ביזט דער איינציגסטער אויף דער רשימה מיט וועם איך האב מיך נאך באקענט ביי די ניין יאר 
חילוק וויפיל ימים טובים מ׳האט עס שוין געהאט.אלט, און דו גייסט נאך אן מיט די זעלבע פרישקייט אזוי ווי ״סטעיק״ ווערט נישט נמאס, נישט קיין 

אתה לא מבין מילה ביידיש ואתה ממהר לפרויקט הבא. אז יאללה חמוד.דיקמאן דיקמאן דיקמאן דיקמאן דיקמאן נאכאמאל און נאכאמאל.יואלי דיקמאן.

דייוויד טאוב.
 אויב איינער לייגט א לאנגע נאז אין א ניגון, ווי עס קומט א גרויע אויג, קומסטו שיין און מסודר,

 און דו מאכסט פון א ברוינע קויט הערינג מיט קעיק. דו ביסט דאס מערסטע אין צייט
פון יעדן אין דער מוזיק וועלט. אבער דאס איז מיין אפיניען. מיין דעה.

יושע קאלער.
.to date דו ביסט מיין יונגסטער פרענד

 קוים א ניינצן-יעריגס, נאך נישט לעגאל פאר א לחיים,
 און דו ביסט שוין אויף מיין ליסטע מיט מונה וואס איז א בן שבעים קעניינהארע עמו״ש.
)אגב, דערפאר שרייב איך דעם יארגאנג צו ווייזן אז טאלאנט האט נישט מיט עידזש(. 

 ס'זענען געווען גרויסע שרייבער און מוזיקאנטן וואס פלעגן זיך פארשפארן אוועק פון מענטשן
 פאר וואכן אין א צי אומגעשטערט כדי צו קענען זיין קריעטיוו. היינט איז עס שווער.

 איך פרוביר צו פארמאכן מיין טעלעפאן פאר עטליכע שעה און ס׳איז מיר שווער.
 דו ווייזט מיר אז מ׳קען זיך אוועקרייסן פון דער וועלט און זיך טינקען

אין זעכציג מאל זעכציג שטיגן פון מוזיק. די נחת שפעטער איז דער קינוח.

אלי שפריי.
ווען אונז זעמער אויף סטעידזש וואלט איך אפשר נישט געדארפט קריגן באצאלט,

ווייל ווען איך שטיי נעבן דיר פארשטייסטו מיינע געפילן נאך פאר די ווערטער;
פארשטייסט די ווערטער צווישן די ווערטער וואס איך רעד נישט.

 און אויב רעד איך עפעס אראפ פון הארץ ביסטו מיר מסביר אז די issue איז
.issue נאר אז איך האב געמיינט ס׳איז אן

,issue און אויב זארג איך מיר אז יענער מיינט אבער אויך אז ס׳איז אן 
זאל יענער רעדן צו יענעמ׳ס אלי שפריי.

שלמה וועכטער.
 כ׳גיי מודה זיין אז כ׳האב נישט געוואלט קומען מיקסן ביי עפעס א

 חסיד׳ישער אינגערמאן אין וויליאמסבורג, כ׳האב ענדערש געוואלט ברענגען עמיצן
מיט א רויטע הוט פון קאליפארניע ״וואס פארשטייט צו סאונד״.

 אבער נאך וואס כ׳האב געהערט וואס דו ברענגסט צום טיש, ווייסטו דעך שוין דעם סוף,
אז איך האב האלב פון זייערע זאכן איבערגעמאכט ביי דיר.

יוסי גליק.
יוסף השם ככה,

ווייל סוף קומט אלעס צוריק צו משפחה, 
סקווירא גיבט ארויס א שיין חלק, 

יודישע טאלאנט, און דו ביסט פון זיי, טאלאנטפול און הייליג. אלץ מיט׳ן גארטל.
נ.ב. א עקסטערן ריזיגן שקויעך פאר׳ן אינדזשעניר שלוימי ברוין.

חידושי מוזיק



טייערע חברים, אויב ביזטו איינער וואס דו שפירסט אז איך האב 

דיך געדארפט שרייבן און פַארזען, זאלסטו וויסן אז איך בין דער 

אויך למשל רעד איך צו מענטשן אמאל פארטראכטערהייט מיר, מער ווי דו קענסט זיך פארשטעלן.ערשטער וואס פארשטייט דיר. איך בין סענסעטיוו ווען מ׳טוט עס צו 

כאילו כ׳בין נישט אינטרעסירט, אבער ווען איינער טוט עס צו מיר 

ווער איך אויס מענטש. ווייס פון טיפעניש פון מיין הארץ אז איך 

טו עס נישט בדווקא. יעדער האט אן אנדערער מח און עס ארבעט 

אויף אנדערע וועגן. די מענטשן וועם איך דאנק דא זענען די וואס 

וואוינען יעצט אין מיין קאפ פאר איין סיבה אדער אן אנדערע, )לויט 

מיין מיינונג איז עס נשמה געשעפטן אדער עפעס אן ענערגיע.( איך 

שרייבן די שורות.געב פשוט ארויס מיינע געפילן וואזוי איך שפיר אין דעם מינוט ביים 

ליפא פריעדמאן:
פון דיר כ׳לערן וויאזוי 
מ׳קען מחיה מתים זיין 

געזונטע מענטשן און זיי 
שטעלן אויף די פיס.

בערי ווייס:

פון דיר און רייזי כ׳לערן 
וויאזוי מ׳טיילט אן מען זאל 
וויסן. דערצייל איך טאקע 

נישט וועגן די ׳רָאלעקס׳.
ווייס: 

הערשי 

ערן וויאזוי 
ן דיר כ׳ל

פו

 געבן 
מ׳קען איינעם

unconditionally 

עפעס
ארטן 

ן ערוו
א

צוריק. 
אויף 

 ווייס:
חזקי

לערן חכמה 
ן דיר כ׳

פו

אין וויאזוי 
יזנעס 

און ב

א ניגון.
לעבן מיט 

צו 

משפחת שווימער:
פון אלע שווימערס לערן 

איך צו שווימען אין צדקה.

אלי לאנדא: 
יו

לערן אז 
ן דיר כ׳

פו

קענען 
אנערן 

מילי

בויען א פאלאץ נאר 

ומער 
בן די נ

צו גע

פונעם שלאס פאר 

אידן. 
פשוט׳ע 

פון דיר כ׳לערן יודל מאנדל:
אריינצושפרינגען. אייביג איז 
דו ביזט מיין ערשטעדא די ערשטע שטיצער: 

 
״ַארט קאלעקטער״



ארי אפל:

פון דיר כ׳לערן וואס מיינט 
סערוויס. טוסט פאר נאך 

מענטשן די משוגענע 
סערוויס פון אויפזיין א גאנצע 

נאכט נאר צו מאכן זיכער 
כ'זיץ שוין אויפ׳ן פליגער?

פריעדמאן: 
אלי 

עדע פארטי מיט 
י

 וויקעישען. 
דיר איז א

י גליקמאן:
וויג

ר'דיקייט 
לערן מסוד

ייב כ׳
דיין וו

ן דיר און 
פו

ארבעט.  
 ביים 

ר'דיקייט
ויז ווי מסוד

אין ה

ש פיל מיט 
ט פרי

דיין הויז שמעק

.pleasures דיגע
רוחנית'

כער נאר א 
ָאווער מא

ביסט נישט א ק

ך קיינמאל 
ספר. איך האב נא

מחבר 

ארבעט אין 
שיינע 

נישט געהאט אזא 

 ריזיג איין 
ו גייסט זיין

ום. ד
א אלב

 קוקן אויף 
ף גייסט נאך

טאג, כ׳הא

ט דעמאלטס.
מיין זיי

שרולי גאלדנבערג:
פון דיר כ׳לערן אז 

אן אפשערן איז 
אויך א חתונה. 

פון דיר כ׳לערן נוסקע-נתן דוד קליין:
הלל׳ס געדולד. סארי 
אז דער ַארט האט 
גענומען אזוי לאנג. 

וייזער:
גדליה ו

מ'קען 
ערן וויאזוי 

ון דיר כ׳ל
פ

ען ליכטיגקייט 
נברענג

אריי

עצער. מזל 
לע פל

אין טונקע

ר דיר און חני. 
טוב פא

ה, דו טוסט מיך אן 
גדלי

עכט שיין!
שלומי רייכבערג:

פון דיר כ׳לערן אז מ'קען 
רופן א מענטש טויזענט 

מאל פאר א מצוה אפילו 
ס׳וועט נאר געלונגען 

איינמאל אדער אויך נישט. 

מנחם אורנשטיין:
פון דיר כ׳לערן אז חסידים 

קענען האבן אפדעיטעד 
פארטיס. 

דוד משה און ציפי הורוויץ, 

אלי און שטערני שטיינמעץ 
און יואלי דאבעליו:

פון ענק איך לערן וויאזוי 
פריינט.שכנים קענען זיין נאנטע 

יוסי בניש עם כל 
החבריא קדישא:
ממכם אני לא 

מפסיק ללמוד. 

לעווינביין:
הרב 

פון דיר כ׳לערן 
חסידות.

חידושי גוטע 
מענטשן



 ראש ישיבה הרב
רבי יואל ראטה:

פון דיר כ׳לערן צו זינגען 
יענעמס ניגונים, אויך 

אויב מ'קען נישט יענעם 
פערזענליך. ס׳איז גרויס חיזוק.

אלדמאן:
איצי ג

רן צו 
 כ׳לע

ן דיר
פו

 זיך. 
ארבעטן אויף

עד: 
 פרי

זאבי

ן ווי 
לער

ר כ׳
ון די

פ

קען טון 
מען 

אזוי 

מען 
ווָאן 

 א ״
ד ווי

חס

ש לשמה!
נד״ ממ

ּבע

בערקא ברידער:

פון ענק כ׳לערן וויאזוי 
רבי׳שע ברודער 

וואלטן אויסגעזען ווען 
זיי הייסן ווען בערקא. 

זיין קריעטיוו אויף דער מענטש מעג טרייען צו פון דיר כ׳לערן אז א לוי לעסין:
די ניגונים וואס איך האב אייגענער וועג. שקויעך פאר 
געמאכט מיט דיין השראה. 

שימי לעווי:

פון דיר כ׳לערן ווי אזוי 

צו מאכן דזשאוקס אין 
די ״מאניטור״ אפילו 

אינמיטן שפילן. 

הערשי לאנגזאם:

פון דיר כ׳לערן אז נאך 
גוטע טאלאנטן שווימען 

ארויס פון סקווירא. 

פון דיר כ׳לערן באלאנס. שמילי בראדי: 
דו טראכסט גראד און 

לעבסט מיט די ריכטיגע 
באלאנס. הצלחה מיט

 
דיין נייע ביזנעס.

עבודת השם. פון דיר כ׳לערן הייליגער מּבד:

מאטי 

רייער: 
ב

ון דיר 
פ

כ׳לערן 

 קודם 
אז

שמייכלט 
מען. 

חידושי 

פיינקייט

שמעש מיללער:

פון דיר איך לערן 

וויאזוי צו האלטן 

אלעס אין ארדענונג.



פון דיר כ'וואלט יידל ווערדיגער:
געדארפט לערנען וויאזוי 
צו מאכן סידיס, אבער 

דו פון מיר זיך צו געבן א 
שאקל. דער עולם ווארט. 

פון דיר כ׳לערן אז אפילויענקי ברייער:
 

קאל איז מעדיטעישן.א פשוט׳ע טעלעפאן 

נחום וואזנער: 

פון דיר כ׳לערן צו 

זוכן און זוכן און 

היילן די וועלט.

פון ענק כ׳לערן ווי אזוי גיטי און יוסל טווערסקי:
צו היילן די קאמיונעטי.

הרב חיים צבי סנטר:

פון דיר כ׳לערן וואס 

 קירוב קרובים.
מיינט

מיכאל שניצלער:
פון דיר כ׳לערן אז 
אלעס איז אייביג 
אזוי ביוטעפול.

אברעימל פריעד:

פון דיר כ׳לערן צו 

זינגען ״ומניח בקדושה״. 

און אנהאלטן חברותא.

עורי בירנבוים:
פון דיר איך 
לערן ענגליש 

אויפ׳ן דער 
זשאב.

אלטע רעזשוואלקע.וועלטן מיט די זעלבער שפאצירן אין צען נייע פון דיר כ׳לערן אז מ'קען מָארדי געטס:

שרולי גרין:

פון דיר כ׳לערן 

געטריישאפט פאר 

משפחה. 

חידושי
מענטשליכקייט 

צו זיין אמת׳ע פענס.פון ענק איך לערן וויאזוי קליינער ברידער אויך:מערמלשטיין - דער זאבי אין שרולי 



 בערי וועבער
אינוועסטמענטס.(אבער דא רעדט מען פון דאנק נישט אנדערע זינגערס, פיוטשער. )איך שרייב אז איך אינוועסטען פאר די פון ענק איך לערן צו און שמילי אונגאר:

ֶעם ֶעס ַאּפטיקל:
פון דיר איך לערן וויאזוי צו 

קוקן אויף גוטע פלעצער.

וועלווי פעלדמאן אין יעקב 
יוסף לאנגזאם:

פון ענק כ׳לערן, טון, זאגן, 
פרייליך, און געשיקט, 

גארנישט אזוי לאנגזאם.

נדי ווייס:
מע

 
Mw Social  

.Media team

כ׳לערן שכל 
ון דיר 

פ

ו פירן 
 זיך צ

הישר

ווי א מענטש צו 

 צו לייט.
גאט און

די בלומענפעלדס:

פון ענק איך לערן אלעס פון 
מארקעטינג ביז זינגען.

יקותיאל ״יוקס״ שפירא:

פון דיר איך לערן מיך 

וויאזוי מ׳קען פארשפרייטן 

אידישע מוזיק אויף אלע 

פלאטפארמעס, בכל 
קבוצות ישראל.

שמעון ליבער: 
איינער צום צווייטן.די וואס עפענען זיך אמת'ע פריינד זענען פון דיר כ׳לערן אז 

זושא סורקיס:

פון דיר כ׳לערן דרך ארץ 
פאר א פעטער. 

 חידושי
 אבי בלומנטלנאבעלע לייט

ויענקי ויינבערג:
זה חברים אמיתיים.ממכם אני לומד מה 

עלנער:
יואלי ק

כ׳לערן אמונה 
פון דיר 

יעדע פאל.
אין 

 

אר רבי 
דיר מיט גיטל, פ

שמעון א קוויטל, אט 

מיט'ן טלית און קיטל.

שלמה 
שטיינמעץ:

פון דיר כ׳לערן 

אז א בנש״ק 

קען טון ביזנעס 
אויך.



שטענדיג לערן איך פון שטענדיג. 
גרעסערע שקויעך שטענדיג.  שטענדיג איז דא שקויעכ׳ס אבער איין
נו, דערפאר האב איך שטענדיג.  שטענדיג מאך איך מיסטעיקס,פירן ״נארמאל״ שטענדיג.  שטענדיג איז מיין וועגווייזער זיך צו

סידי האב איך געטון וואס איך וויל שטענדיג פרעג איך שטענדיג אבער די

 

ווערטער פון ניגונים דערפאר זינג שטענדיג זאגט מיר יוסי אונטעראנדערש ווי שטענדיג.

 
איך עס ריכטיג מיט שטענדיג.

שטענדיג וועט מוותר זיין ווייל דאס טון זיי 
כ׳וואלט געוואוינט אין א טרעילער שטענדיג זאלן מיינע קינדער וויסן אזשטענדיג. 

 
אפסטעיט ווען נישט שטענדיג. 

אין באנק נאר א דאנק שטענדיג.  שטענדיג קען איך אוועקלייגן אביסל
שטענדיג זינג איך שוין אין דעם ניגון ״אל 
תדין נאך פאר כ׳האב געקענט שטענדיג. 

 שטענדיג ווייסט אלעס פון מיר ביז איך בין 
באלד איינגערעדט אז דו הערסט אינטער

 

מיין טעלעפאן שטענדיג. 
שטענדיג אינוועסט שטילערהייט אין 

אנדערע ביזנעס )דוד. יוסי אויך? ווער ווייסט( 
אבער באהאלט עס שטענדיג. )ביז יעצט. אבער 
איך journal דא פריוואט.( don’t worry קיינער ליינט נישט די cover ס׳איז סתם, 

אז אנדערע שפילער מאכן שוין שטענדיג מוז איך פאלגן שטענדיג אזוי

 

חוזק פון מיר שטענדיג. 
 שטענדיג וואלט מיר קיינמאל נישט געלאזט

ארויסלייגן די journal אבער איינמאל מעג
איך זיין אנדערש ווי שטענדיג.  

אויף דעם ניגון פון דיינו. וועלכע? דו וואס די זינגסט שטענדיג. שטענדיגס:

שמעון כהן

 האסט נישט א שמחה היינט וואו מען זינגט נישט הערשי

לעבעדיגע רואיגע געפילישע און שטיל
ענגען ריזיגע היטס 

 ער גייט נאך בר

 ריזיג איז דיין נשמה און איך שפיר עס בשורשי.

דיינע לידער שטארק איז דיין סטייל
 שטארק זענען 

יעדער איינער ניצט דיר פאר דיין טאלאנט ס׳איז נישט סתם א שפיל 

 ווען נישט דו שטיפסט מיר צו און אנפאנג צו נעמען מיינע איידיע׳ס אין דער האנט 

 וואלט איך למעשה געטאפט א וואנט 

 יעדער מעג וויסן אז דו האסט כוחות

 ימ׳ען פון ענערגיע האסטו פראבירט צוזאם ברענגען מוחות 

ם ריבניצער תנועה
ר דיין קרעדיט איז אז איך האב מונה, גינזבערג און דע

 נא

 ביים סוף האט נאך שניצלער אויך א ניגון דא אויך נאר דיין זכיה. 

 עס מעגן זיין אנדערע טעיסטס אין דער ביזנעס אבער די קאפ איז איינס

 רובם ככלם פון היינטיגע סידיס איז א חלק דיינס

ערע זינגערס,
 גוטע ניגונים שלעפסטו ארויס פון מיר פאר אנד

 עם ישראל זאל עס זינגען פול כ׳זאל ווערן נאך מער פעימאס 

רעדן רעדן מיר ווייניג אבער פארשטייען זיך ברמז.

הערשי וויינבערגער 

פון דיר כ׳לערן שטימע, מיטשטימען,

 
ווי מען דארף מיטשטימען, ווייל מיט

 
דיר קען איך שמועסן ,וואס ערגעץ

 

אנדערש מאך איך זיך שטים,

שמעון, דו ראטעוועסט מיך. שמעון דו בויעסט  
״פעיסט טיימסט״ מיך.מיך. שמעון דו העלפסט מיך. שמעון די 

 

נאך דא א וועג צו גיין אבער מיט שמעון מען 
קומט אן. נאך א טאג נאך א שטרוי. כ׳גיי 

מאכן אן איידיע אז יעדן טאג אונז לערן מיר 
און מען טוט אויף, וועל איך שמירן איין שמיר 
דער פעינטינג דיינע. אויף א פעינטינג, און נאך טויזנט שמירס איז 

 גוט האט נישט קיין שיעור

 רעדן קען איך פון דא ביז מאנטריאל וואס גרשי האט געטון פאר מיר

 שעה׳ן פון ארבעט און דאס מערסטע מאדנע צייטן פלעגט גרשי לייגן

י עדע סעקונדע אין די אלבום טוט גרשי׳ס פינגער צייגן

 שיעורים גיבסטו נישט אויף אפילו אין די ביזי טעג

 ווען מען קומט איז דא קאווע נאך פאר מען פרעגט

 וויפיל כ׳האב באצאלט איז נישט גענוג

 אסאך הצלחה זאלסטו ווייטער האבן מיט דיין זשאב

ר לערנען וויאזוי צו ״טריטן״ א ווייב
 רובם ככולם קענן זיך ביי די

צדקות אין ערליכקייט אין געלט וועט דיין הצלחה ארויפטרייבן.

, קווייערס, פאר'ן נעמען מיינע ניגונים צום 
אלע זינגערס

כ׳וויל באדאנקן 

טן לעוועל. פאר איר קוקט אן דעם שורה ווי סתם אן ארויסגעווארפענע 
נעקס

ליין יוצא צו זיין, פארשטיי אז דו ביסט מיין פריינד און דער סיבה פארוואס 

איך שרייב נישט דיין נאמען איז ווייל ס׳איז כמעט אוממעגליך אז איך זאל 

איינעם נישט אויסלאזן און באליידיגן. אבער איך בין דיך עכט מכיר טוב.

גרשי שווארץ

זאגן די מפרשים



איך וויל באדאנקן מיין טייערע מאמע, און אלע 

טייג וואס איך בין.מיינע געשוויסטער, פאר׳ן מיך אויסקנעטן צו דעם 
עקסטערע ספעציעלע קנעטערס, זענען מיין  

ברודער וועלוול - דער בעל כשרון עצום, 

מלמד, קול מבשר פארטרעטער, וואך-שרייבער, 

פריוואטע משפחה-צייטונג שרייבער און משניות 
פארלערנער.
 

דערנאך, מיין ברידער )ער איז עלטער( אהרן 
שפיטעלער העלפן אידן.אדוניהו, וועלכער לויפט אזויפיל ארום אין 

און מיין שוועסטער, ברכי ברילל )די גרויסע  
טעראפיסט אין קרית יואל און אין מאנסי(

 

כ׳לערן אזוי סאך פון ענק.
מיינע טייערע זיסע קינדער עמו״ש:

 משה יוסי,
דו ביסט מיין גמרא קאפ! איך קען נאר פארציילן 

די מעשיות פון גמרא וועלעכע דו לערנסט. כ׳בין 

אזוי שטאלץ אז דו לערנסט סאך מער פון מיר. 
אנהייב איז עס מיר געווען שווער ווייל איך בין 

אויפגעוואקסן אויף אזא סיסטעם אז דער טאטע 

איז אייביג פרומער ווי דער זון. אבער מיט דער 

צייט האב איך זיך אויסגעלערנט, אז יעדער האט 

זיין שליחות און כאטש וואס איך בין אפשר נישט 

אויף די זעלבער טריפ ווי דיר, איז עס א ברכה 

פאר מיר דיך צו לאזן וואקסן און שטייגן אויף דיין 

וועג, און וועל דיר אייביג שטיצן מיט סיי וואס איך 
קען.

 זיסי,
כ׳ווייס אז ס׳וואלט דיר אפשר געווען מער 

אידיש איז פון מיין הארץ.באקוועמער אז איך שרייב דיר אין ענגליש. אבער 
כ׳קען אסאך שרייבן אבער איך וועל דיר זאגן  

איין נקודה: ס׳איז א ריזיגע ברכה פאר א טאטע 

נישט צו דארפן באהאלטן אפילו איין סוד פון א 

טאכטער און דו טאכטער פון א טאטע, און אז 
מ׳זאל קיינמאל נישט פילן געדזשָאדזשט.

 
כ׳האב נאר איין בת יחידה און די ביסט דאס 

בעסטע וואס דער אייבערשטער האט מיר געקענט 
געבן.

 נפתלי,
באהאלטן מיינע.די באהאלטסט דיינע געפילן אבער איך קען נישט 

 
דו ביסט די אקאנטענט און סייענטיסט פון דער 

פאמיליע. אין א משפחה וואו עס גיסט זיך אזוי 
פיל קריעטיוויטי דארף מען אזא איינער ווי דיר.

 
דו בעטס קיינמאל, דו דארפסט קיינמאל, אבער 

דיר אלעס געבן.ווייס אז איך האב דיך ליב אויף אייביג און איך וויל 
 שימי,

מיין מוזינקעל, דו ווילסט שטארק זיין א זינגער, און 

איך טראכט אז דו זאלסט זיין דער ביזנעסמאן וואס 

קען צאלן דעם זינגער. אבער איך זאג אלעמאל: דו 

דארפסט זיין ווער דו דארפסט זיין, און איך וועל 

דיך שטיצן פאר ווער דו ביסט. כ׳האב אזויפיל 

ליבשאפט פאר דיר אז ס׳גיסט זיך אויס. און באלד 

האסטו שוין-בר מצוה, און וועלכע הוט זאלסט 
 אנטון?

איך מיין זאלסט גיין צו א שפיגל און קוקן אין 
וועלכע הוט דו האסט זיך ליב דאס מערסטע.

פאר דער מאמע פון מיינע קינדער, מרים שתחי׳:

 
וויל איך זיך באדאנקען פון די טיפעניש פון מיין 
הארץ. האסט זיכער א חלק אין מיין הצלחה 

פון דורכאויס די יארן. און איך וויל מיך העפליך 

באדאנקן פאר׳ן ארויסגיין פון וועג מיט צו ארבעטן 

איז זיכער לפנים משורת הדין.מיט מיין אויסערגעווענליכע סקעדזשול, און דאס 
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