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אין ָאפיס  זיך  נעמען געפינען  וועמענס  צוויי מיידלעך,  די 
פון "רב טוב", הָאבן מיט העכער ַא יאר צוריק איינגעגעבן 
צו  דארט  ציל  מיטן  עסטרייך,  קיין  וויזע  ַא  פאר  ּפאּפירן 

פארלַאנגען אזיל רעכט און אימיגרירן קיין אמעריקע.
זייערע  זענען  סיבות  אומפאר שטענדליכע  צוליב  ָאבער 
נישט  הָאבן  און  געווארן,  אנגענומען  נישט  ַאּפליקאציעס 
באקומען די פארלַאנגטע עסטרייכישע וויזעס. די מיידלעך 
וועלכע  טוב",  "רב  פון  עסקנים  די  צו  געוואנדן  זיך  הָאבן 
צו  געוואויר  כדי  קעיס,  דעם  אין  אריינגעלייגט  זיך  הָאבן 

ווערן ווָאס און פארווָאס זיי באקומען נישט קיין וויזעס.
אמעריקאנער  די  איז  ארויס,  זיך  שטעלט  עס  ווי 
די  ווייל  וויזעס.  די  ָאּפגעהאלטן  הָאט  וועלכע  רעגירונג 
די  וועלכע  אּפליקאנטן  די  אויף  נָאר  נעמען  עסטרייכער 
אמעריקאנער טוען באשטעטיגן. דָאס קומט דערפאר, ווייל 
זָאלן  די איראנער  נישט ַאז  וויל  די עסטרייכישע רעגירונג 
ָאנקומען קיין עסטרייך ָאן קיין מעגליכקייט צו גיין ווייטער 

פון דארט קיין אמעריקע.
דעריבער הָאט זיך "רב טוב" געוואנדן צו די אמעריקאנער 
די  פון  סיטואציע  די  איז  ווָאס  אנפרעגנדיג  רעגירונג, 
באטרעפנדע מיידלעך'ס אּפליקאציע. ָאבער זיי הָאבן נישט 
איז  אזויפיל  ענטפער.  צופרידנשטעלנדע  קיין  באקומען 
געקומען ַאן אנטווארט, ַאז זייערע נעמען עקזיסטירן נישט 

אין די פיילס, ָאן קיין ערקלערונג פארווָאס.
דער מנהל הרה"ח ר' משה דוד נידערמאן הי"ו הָאט אין די 
פארגאנגענע וואכן זיך געוואנדן צו די סטעיט דעּפארטמענט 
אּפוינטמענט  ַאן  געבעטן  און  די-סי,  וואשינגטאן  אין 
איז  אּפוינטמענט  די  ּפראבלעם.  דעם  אויסצושמועסן  כדי 
באשטימט געווארן אויף צוויי וואכן ארום, ווען ר' משה דוד 
וועט זיך טרעפן מיט די הויכע בַאַאמטע אין הויּפט-שטאט, 

כדי צו שתדל'ען פאר די צוויי מיידלעך'ס אימיגראציע.

ּפעולות פון "רב טוב" אין וויען

שיעורים  פָאר  קומען  וויען  אין  טוב"  "רב  פון  בנין  אין 
צוויי מָאל ַא ווָאך פאר איראנער פרויען און מיידלעך, דורך 
ביי  תחי',  בעדיל  מרת  טוב"  "רב  פון  לערערין  חשוב'ע  די 
וועלכן זי בארייכערט זיי מיט פילע ידיעות אין הלכה און 
מיט  באגלייט  והמצוות,  התורה  שמירת  בנוגע  ּפראקטיק 

ווארימע חיזוק ווערטער.
מרת בעדיל תחי' לייגט גרויס געוויכט אויף צניעות'דיגע 
"רב  הָאט  דערפאר  המאכלים.  כשרות  אויף  און  קליידונג, 
טוב" זיך אונטערגענומען צו העלפן די ּפליטים מיט געלט 
פאר צניעות'דיגע קליידונג, אין צוגאב צו די שטיצע פאר 

כשר עסנווארג ווָאס גייט שוין ָאן ַא לענגערע צייט.
אין  שוואכקייט  די  הָאט  איבער  גיט  לערערין  די  ווי 
צוליב  נישט  פרויען,  די איראנער  ביי  זיך געשאפן  צניעות 
טיפע  ַא  צוליב  בלויז  נאר  ערליכקייט,  ווייניג  באזיצן 
אין  עם,  המון  איראנער  ביים  הערשט  ווָאס  אומוויסנהייט 
ליכט פון די שווערע אומשטענדן פון אידן אין אירַאן במשך 

פון צענדליגער יָארן.
דאקעגן מיט אביסל ערקלערונג אויף די חשיבות פון ַא 
פאלק,  השי"ת'ס  פון  ּפרינצעסין  ַא  אלס  טאכטער  אידישע 
צו באצירן מיטן צניעות קרוין.  זיך  גרייט  זיי באלד  זענען 
ַא דאנק די פינאציעלע הילף פון "רב טוב" גייען זיי היינט 
געקליידעט באשיידן, ווָאס ערהייבט זייער חשיבות ביי די 

ארטיגע אידישע קהילה אין וויען.
בעיבי-סיטערס  אלס  געדינגען  זיי  ווערן  רעזולטאט  אין 
פינַאנציעלע  ַא  אלס  דינט  ווָאס  הייזער,  חרדי'שע  אין 
באזיס דורכאויס זייער וויילן אין וויען. און זיי ווערן אויך 
געלאדענט צו די סעודות אום שבת ויו"ט, ווָאס דינט אלס 

קוואל פון חיזוק און מוט ביז צום גרייכן ַא מקום מנוחה.

העעל"ט  לעשור  כסה  בין  פארגאנגענעם  מערקווירדיג, 
הָאט די לערערין תחי' געשיקט ַא בריוו פאר די הנהלה פון 
הָאט  ווָאס  עובדא  ַאן  פארציילט  זי  וועלכן  אין  טוב",  "רב 
אט  ביינער,  אלע  אין  סקרוך  ַא  שאפט  ווָאס  ּפַאסירט,  דאן 

ווי פאלגנד:
איך הָאב געווָאלט מיטטיילן מיט אייך גָאר ַא געפילפולע 
ַא  געגעבן  הָאב  איך  נעכטן.  געהאט  הָאב  איך  ווָאס  טאג 
שיעור איבער דעם כח פון תפילה, און איבער דעם הייליגן 
טאג יום כיּפור. נאכן שיעור איז צוגעקומען צו מיר ַא מיידל, 
ווען זי יאמערט אין ַא געוויין. זי זָאגט מיר: "לערערין, איך 
זעקס חדשים אויף מיין פליגער צו ָאּפרייזן  הָאב געווארט 
קיין אמעריקע. איך בין שוין געּפאקט גרייט צו פארן. ָאבער 
די פליגער וועט לאנדן אום יום כיּפור. און ווען נישט דיין 

שיעור איצט ווָאלט איך אּפגעפלויגן!!!"
די  פארענדיגט   – ווערטער...  קיין  ָאן  געבליבן  בין  איך 

לערערין.
קאמענטארן זענען איבעריג.

יערליכער אּפיעל באשטימט אויף היינטיגן 
שב"ק פ' שמיני הבעל"ט

אין  ַאז  יָארן  צענדליגער  פון  איינפיר  ַאן  שוין  איז  עס 
צייט פון תיכף נָאך יו"ט ּפסח קומט פָאר די יערליכע געלט 
מיט  ּפסח  יו"ט  פון  שייכות  די  טוב".  "רב  לטובת  ַאקציע 
"רב טוב" איז פַארשטענדליך, ווייל אזוי ווי ּפסח איז דער 
משעבוד  געווארן  בַאפרייט  זענען  אידן  ווען  חרותנו,  זמן 
לגאולה ומאפילה לאור גדול, ַאזוי טוט מען אויך היינט צו 
פַארלייכטערן פאר אידן זייער מצב, כָאטש מיר זענען נאך 
אלס אין גלות, דָאך אזויפיל, זיי צו באפרייען פון ַא שווערן 

גלות צו ַא לייכטערן גלות.
אּפיעל,  יערליכער  דער  פָארקומען  איצט  וועט  דערפאר 
הגדול  ביהמ"ד  אין  הבעל"ט,  שמיני  ּפר'  שב"ק  אום 
דסאטמאר אויף ראדני סטריט, און אויך אין אלע אנדערע 
סאטמארער בתי מדרשים, ווען די הנהלה וועט אּפעלירן צום 
ציבור אקעגנצוקומען די הייליגע ארבייט פון "רב טוב", און 

ארויסהעלפן אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשבי'.
דער  איבער  אידן  פון  היסטאריע  די  צוריק  קוקנדיג 
זיך ארויס  יאר, שטעלט   35 די פארגאנגענע  וועלט במשך 
ַא באגריסנדע פאקט, ַאז צענדליגער טויזנטער אידן וועלכע 
הָאבן זיך געפינען אין צרה און אנגסט, צוליב די רדיפות פון 
די רעגירונגען אין זייערע גלות לענדער, זענען געראטעוועט 
געווארן מאפילה לאורה, און טיילמאל ממות לחיים ממש, 

ַא דאנק "רב טוב".
ווער עס געדענקט די שווערע צייטן פון אידן אונטער דעם 
אייזערנעם פָארהאנג אין רוסלאנד און אירע פארבינדעטע, 
און ווער עס ווייסט די שווערע צייטן פון אידן אונטער די 
צוויי  במשך  איראן  אין  רעגירונג  מוסלומענער  ראדיקאלע 
צענדליגער יארן, און נאך עד היום הזה, ווייסט ווָאספארא 

הצלה ַאזַא מוסד ווי "רב טוב" איז.
פון  קהילות  גאנצע  היינט  זיך  געפינען  אמעריקע  אין 
וועלכע  ומצוות,  תורה  שומרי  אידן,  טויזנטער  צענדליגער 
זענען געראטעוועט געווארן און אנגעקומען קיין אמעריקע 
דורך "רב טוב". ווען נישט די לַאנגע האנט פון "רב טוב" 
וועלכע שתדל'ט אין אלע הויכע פענסטער פאר זייערטוועגן, 

ווער ווייסט וואו זיי וואלטן אנגעקומען.
ביז  קָאסטבַארע  זענען  ּפעולות  ווייטגרייכנדע  די  ָאבער 
גאר, און די הנהלה מאטערט זיך ָאנצוגיין מיט די הייליגע 
ארבייט. דעריבער וועט "רב טוב" איצט אּפעלירן צום ציבור 
סאטמארער אידן, ַאז זיי זָאלן אקעגנקומען די ּפעולות הצלה, 
יערליכן  צום  נדיבה,  וברוח  רחבה  ביד  אנרופן  זיך  דורך 
אּפיעל היינטיגן שב"ק ּפר' שמיני און די נָאכפָאלגנדע וואך 

ּפר' תז"ט הבעל"ט.
הכונו לאּפיעל השנתי לטובת מפעל הצלה "רב טוב".

גרעסערע צאָל ּפליטים פון איראַן ערוואַרטעט אין בנין פון
"רב טוב" אין וויען נאָכן באַנייאונג פון לאוטענבערג אַמענדמענט

]פאָרזעצונג פון זייט ב/22[

כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א שמועסט מיט כ"ק אדמו"ר מהיבנוב 
שליט"א אין ליסקא ביהמ"ד

כ"ק אדמו"ר מקרעטשניף סיגוט שליט"א בַאזוכט חוה"מ
כ"ק אדמו"ר ממונקַאטש שליט"א

הגאון ר' שלמה מינצבערג שליט"א ר"מ תפארת ירושלים ומייסד ישיבת 
פאר התורה בַאזוכט חוה"מ אינאיינעם מיט די תלמידי הישיבה

דעם ראש הישיבה כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א

כ"ק אדמו"ר מפאפא ביים מצות בַאקן

כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א ביי שריפת חמץ

ביים פסח אין די רבי'שע הויפן הערשט  אינטערעסע  און  וואַרימקייט  שטאַרקע 
קרייזן  און  שיכטן  אַלע  פון  ציבור  וויליאַמסבורגער  ברייטן 
אַנטיילצונעמען בגוף ובממון ביים ערשטמאָליגן דינער פון 
דער ישיבה הקדושה המיוחדת במינה ''ישיבה בנין עולם''
דעם קומענדיגן מיטוואָך פ' תזו"מ בהיכל הישיבה אויף 68 פרענקלין עוועניו


