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'פאלם טרי והגלילות''פאלם טרי והגלילות'

K J  W E E K L Y

קרית יואלקרית יואל

  Friday January 20,January 20, ‘23  •  ב"ה  •  פרייטָאג וארא, כ"ז טבת תשפ"ג לפ"ק  Vol. 11 • #15 (497)

•  שישו ושמחו בשמחת רבינו  •

סאטמארער חסידים גרייטן זיך צו 
געהויבענע חתונה בחצרות קדשינו פון 

נכדת אבינו רועינו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
קומענדיגן מָאנטָאג פרשת בא הבעל"ט אין גרויסן ביהמ"ד אין וויליאמסבורג

קרית יואל אין שפאנונג צו 
גרַאנדיעזע "גמ"ח הצלה" דינער

'ּפַארַאדייס' זאלן ווערן פרעכטיג אויסגערישט צו 
אקאמאדירן היסטארישע "חצי יובל" אפצייכענונג פון 

פינף-און-צווָאנציג יעריגע קייט הצלת חולי ישראל

למען הציל אותם:

"חברה הצלה קרית יואל" אויסגעברייטערט 
מיט  10 פריש-טרענירטע געטרייע 
ווָאלונטירן וועלכע שטייען גרייט 
פאר ַאלע "הצלת נפשות" מיסיעס

ריזן ציבור ערווארטעט ביים ריזן מעמד 
"אשרינו" פַאר מוסדות-אימּפעריע 

״ישיבה תורה ויראה בני יואל ד׳סַאטמַאר״
ווי עס וועט שטורמיש דעמָאנסטרירט ווערן דעם "אשרינו" ַאז מיר קענען אין תשפ״ג 

ָאנהַאלטן לעכטיגע המשכה פון חינוך הדורות בדרך רבינו הקוה״ט זי״ע

בנינים
חדשים

ומפוארים

: ן מָ אֱ ֶ נ ת  ִי ּבַ י  תִ י ִ נ בָ ּו י  ִׁש פְ ַ נ בְ ּו י  בִ בָ לְ ּבִ ר  ֶׁש אֲ ּכַ י  לִ י  ֹתִ מ י קִ הֲ

 קָאלָאסַאלע ״1.2 מיליָאן דָאלער״ אויפגעטריבן פַאר אויפבוי 
פון די 2 ּפרעכטיגע בתי מדרשים אין בלומינג-גרָאוו, קרית 

יואל ביי ערשטע דערפָאלגרייכע ״לבנותו״ בַאנקעט
מסיבה נהדרה ָאּפגערָאכטן פַארלָאפענעם דָאנערשטָאג שמות אין שטוב פון הרבני הנגיד מוה״ר משה קרויס הי״ו

דעם מוצאי שב"ק פרשת וארא אין ״עטרת מאיר צבי״

ָך ֵלי ַעֶמּ
ֹ
ֵלָמה ְלחו ַלח ְרפּוָאה ְשׁ נּו ְשׁ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

JAN. 24-25
דינסטאג - מיטוואך בא

חיים מעדיקל

718.540.5739

D O O R  O P E N S :

SUNDAY 11:00AM
HOURS: 11:00 AM - 7:30 PM 

B R O U G H T 
T O  Y O U 

B Y :

LIFE PLEX CENTER
18 COLLEGE RD. MONSEY NY 

מַאסיווע אויפבוי 
מַארשירט פָאראויס: 
ביידע בתי מדרשים 

המפוארים, 
״מעריווָאלד-סַאוט״ און 
״דועלק״ ּפרָאגרעסירן 
פָאראויס אויפ׳ן וועג צו 

השלמת הבנינים!

יפה נוף 
 משוש 

כל העיר



שפ"ג
שמות, כ' טבת ת

שת 
פרייטאָג פר
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א רעוועלוציע
צו פארגרינגערן פאר אינגע פארפעלקער.
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א רעוועלוציע
צו פארגרינגערן פאר אינגע פארפעלקער.

בס"ד



שפ"ג
שמות, כ' טבת ת

שת 
פרייטאָג פר

4

הרב אברהם
לויפער שליט"א

אבד"ק דאראג 
מייסד ומנהל

n 
ברוקלין:

וויליאמסבורג
בארא פארק

פלעטבוש - קענזיגטאן
קרוינהייטס

סיגעיט - בעי רידזש
בענסענהוירסט - מארין פארק
דזשארזש טאון - מיל בעיסען

סטעטען איילענד - איסט סייד
קווינס:

פלאשינג - קיו גארדענס
ריגא פארק

פייוו טאונס:
פאר ראקעוועי - לארענס
וואדמיר - סידערהוירסט

אפסטעיט:
קרית יואל

מאנסי - סקווירא
סאוט פאלסבורג
נייטרא - קאשוי
ניו דזשערזי:

לעיקוואד - דזשעקסאן
דזשערזי סיטי - יוניאן סיטי 

פאסעיק - קליפטאן
עליזאבעט - דיעל

בערגענפיעלד - וויינלאנד
פענסילוועניא:

פילאדעלפיא - פיטסבורג
קאנעטיקוט - טשיקאגא
קליוולאנד - באלטימאר

לאס אנדזשעלעס - דיטרויט
פלארידא - קאנאדא:

מאנטריאל - טאהש - טאראנטא
n

יכולין לשלוח טשעק על שם
CONG. OHEL TORAH

25 Ross St.
Brooklyn NY 11249

(TX. I.D. 11-305-0300)
*

יכולים לקרוא 24 שעה
718-782-5349 #1

וליתן נדבתו ע"י  קרעדיט קארד
*

יכולים ליתן ישר מבאנק 
ACH. אקאונט שלו ע"י

נא לקרוא                                       
718-782-5349 #2

*
 Chase Quickpay ע"י

kerenalmones@gmail.com
718-809-5495

יכולין לסדר תשלומין על *
האקאונט שלו בחנות של בשר 
       O.J.C. או של דגים, וכן ע"י
        Fidelity Charitable או

The Donors Fund וכדומה
*

לסדר מעמדות קבועים
מדי שבוע בשבוע

או חודש בחדשו - לקרוא
                                    718-782-5349 #2

או לשלוח אימעיל 
kerenalmones@gmail.com

בקרית יואל יכולים למסור   
המעות להרב ר' יואל )בר"ב( 

לויפער שליט"א

בשר ודגים - מדי יום ביומו - ומדי שבת בשבתו - ומועד במועדו
25 Ross St.   Brooklyn NY 11249    718-782-5349    Fax 646-993-6741

  בעזהי"ת

קרן אלמנות ויתומים דארה"ב וקאנאדא

פרנס לכל האלמנות
לשבת קודש ולכל השבוע

$180,000.00
פרנס השבת קודש

$72,000.00
פרנס היום
$26,000.00

חשבון השנה
חשון - חצי טבת תשפ"ב $1,379,714.00
חצי טבת - אדר א' תשפ"ב $1,472,695.00
אדר ב' ניסן תשפ"ב $4,830,458.00

)עם הקמחא דפסחא(

אייר סיון תשפ"ב $1,781,181.00
תמוז אב תשפ"ב $1,374,694.00

אלול תשרי תשפ"ג $3,077,025.00

ס"ה $13,915,767.00

1,942
משפחות אלמנות

3,663
יתומים )ילדים בבית(

חשבון הקרן
נתייסד אייר תשע"ו עד חשון תשפ"ג

$39,247,959.00

סניף קרית יואל - עם הקמחא דפסחא
96 משפחות אלמנות          174 יתומים )ילדים בבית(

                   תשפ"א                                  תשפ"ב                         תשפ"ג עד ר"ח חשון
$217,265.00          $1,336,889.00          $1,015,733.00

ס"ה לשנהחודש ניסןחודש תשריפרנס אלמנה ויתומים לכל השנה
$2,500.00$3,600.00$18,000.00משפחה ברוכי ילדים - $300.00 - לשבוע

$1,800.00$2,500.00$12,000.00משפחה גדולה - $200.00 - לשבוע

$1,200.00$1,800.00$10,000.00משפחה רגילה - $150.00 - לשבוע
$900.00$1,200.00$7,800.00משפחה בינוני - $120.00 - לשבוע

$720.00$1,000.00$6,300.00פרנס משפחה קטנה - $100.00 - לשבוע

ס"ה לשנהחודש ניסןחודש תשריפרנס אלמנה - יתום
$600.00$900.00$5,200.00פרנס אלמנה ויתום - $75.00 - לשבוע

$500.00$720.00$3,600.00פרנס אלמנה - $52 - לשבוע
$360.00$500.00$2,600.00פרנס יתום - $36 - לשבוע

$200.00$360.00$1,800.00פרנס אלמנה - $26 - לשב"ק ויו"ט
$150.00$250.00$1,300.00פרנס יתום - $18 - לשב"ק ויו"ט

$120.00$250.00$720.00מעמדות לחודש - $30 - דאלאר אחד ליום

הארציגע דאנק בריוו
פון אלמנות שתחי'

צוויי און זעכציגסטער פארזעצונג

)Y01.040( 0330 מכתב
לכבוד הרב לויפער שליט”א

וויל איך  ווערטער – “היוצא מן הלב”  מיט אפאר 
אויסערגעווענטליכע  אייער  פאר  באדאנקען  אייך 
צדקה וחסד וואס איר טוט מהנה זיין אלמנות א יעדן 

טאג פון די יאר.
פסח,  טוב  יום  הייליגע  די  צו  ס’קומט  ווען  בפרט 
וואס  איינצעלהייטן  אלע  אינזינען  האט  איר  וואס 
און  שמחה  אריינברענגען  קענען  צו  זיך  ס’פאדערט 

שטוב. אידישע  א  אין  הדעת  הרחבת 
דער אייבירשטער זאל אייך באצאלן כפל כפליים 
מיט געזונט און נחת און לעכטיגע הייליגע דורות, און 

ביי ..... זאל מען בקרוב הערן בשורות טובות.
משיח  אנטקעגן  בקרוב  זיין  זוכה  אלע  זאלן  מיר 

בב”א. גיין  צו  צדקינו 
מרת .....

/

)E21.007( 0331 מכתב
לכבוד די הנהלה פון "קרן אלמנות ויתומים"

הארציגע  און  מיין אמת'דיגע  אויסדריקן  וויל  איך 
ביים  ברייטהארציגקייט  אייער  פאר  דאנקבארקייט 
מיר ערמעגליכן צו באקומען טשיקן און פלייש לכבוד 
גענוצט  נישט  קיינמאל  איך  יעצט האב  ביז  יום טוב. 
דעם קרן, ווייל איך האב געפילט אז איך קען זיך אליין 
הוצאות  די  זענען  טוב  יום  דעם  פאר  אבער  באגיין. 
באקומען  נאכען  און  כוחות,  מיינע  איבער  געווען 
איך  האב  אפיס,  אייער  פון  מעסעדזשעס  עטליכע 
באשלאסן אויסצונוצן דעם אומגלויבליכן חסד וואס 

אנבאטן. טוט  איר 
איז  וואס  איינעם  יעדן  בענטשן  יתברך  השם  זאל 
אויף אלע אופנים. כל טוב  געטאן דערין, מיט  אריין 

חג כשר ושמח.
מיט שעצונג, מרת .....

/
)E15.017( 0332 מכתב

לכבוד הרב לויפער שליט”א

זייער א גרויסן יישר כח פאר אלע הילף וואס איר 
האט צוגעשטעלט פאר מיין משפחה און פאר מיר.

אלמנות  “קרן  דער  זיך  האט  מאל  אסאך  זייער 
אסאך  אויף  אונז  פאר  ארויסגעשטעלט  ויתומים” 
וועג  די  זענען  חסידים  סאטמארער  וועגן.  ערליי 
ווייזער פאר די אידישע וועלט ביי עניני צדקה וחסד. 
פון ווען אן מיין מאן איז געווען אין שפיטאל, ביז ווען 
צו מעדעצינישע  אנקומען  געדארפט  זוהן האט  מיין 
הילף, זענט איר אלעמאל גרייט געווען ארויסצוהעלפן 
אויף אלע מיני אופנים. מיר האבן באקומען צו עסן, 
אלע   – וואוינען  צו  וואו  און  טראנספארטאציע, 

געדעקט. געווארן  זענען  געברויכן 
וועגן  אויף  איבער  זיך  גיסט  דאנקבארקייט  מיין 
קיין  מיט  ווערן  געשילדערט  נישט  קענען  וואס 

ווערטער.
זאל דער אייבירשטער בענטשן אייך און אלע וואס 
יארן  ארבייטן מיט אינאיינעם מיט אייך, מיט לאנגע 

פון הצלחה בכל מעשי ידיכם.
און  אייך  פאר  געזונט  אסאך  אייך  וואונטש  איך 

משפחה. אייער 
א פרייליכן פורים, וחג פסח כשר ושמח.

מיט שעצונג, מרת .....

/

)E10.063( 0333 מכתב
לכבוד הרב לויפער, די מנדבים און עסקנים

די  פאר  שטארק  א-ז-ו-י  אזוי,  אייך  דאנקן  מיר 
ב-ר-י-י-ט-ה-א-ר-צ-י-ג-ע מטעמים  ברייטהארציגע, 

טוב. יום  לכבוד 
בפרט טוה איך שעצן דעם רואיגקייט, גרינגען און 

רעספעקטפולן וועג וויאזוי אלעס ווערט געטוען.
זאל דער אייבירשטער אייך בענטשן מיט ברכות, 
מנוחת  שמחה,  די,  בלי  עד  געזונט,  נחת,  הצלחה, 

סלה. טוב  וכל  ועושר  אושר  הנפש, 
בברכת חג כשר ושמח.

מרת .....
/

)Y07.028( 0334 מכתב
לכבוד הרב לויפער שליט”א
ווערטער זענען אלע אייניג,
און טינט איז דא צו ווייניג,

אין די יעצטיגע צייט ווען עס טוט זיך צושפילן,
אין אונזער הארץ הכרת הטוב געפילן.

נאר דער אבי היתומים קען אייך באצאלן,
אלע ברכות וואס איר קענט זיך אויסמאלן....

איר זאלט שטענדיג פאר א צווייטן קענען געבן,
לעכטיג  און  זיס  א  ימים,  אריכת  צו  זיין  זוכה  און 

לעבן!
יישר כח פאר אלעם!

אויף שמחות, מרת .....

/
)Y02.070( 0335 מכתב

חשוב’ע רב לויפער שליט”א
צום ערשט וויל איך אייך באדאנקען פאר די שיינע 
וואס איר האט מיר געשיקט. עס  ארבע מינים סעט 
שמחת  א  און  רואיגקייט  א  געגעבן  ממש  מיר  האט 
יום טוב אז איך האב מיך נישט געדארפט זארגן וועגן 

דעם.
טוב  מזל  הארציגע  א  אפגעבן  אייך  וויל  איך 
האב  איך  געזונט,  זיין  זאל  אייניקל  נייע  אייער  אויף 
א  מאל  איין  כאטש   ......... פון  נאמען  די  דערמאנט 
וועגן  געשריבן  האט  איר  זייט  קולנו  שמע  ביי  טאג 

דעם.
אייערע  פאר  באצאלן  אייך  זאל  באשעפער  די 

וועלטן. ביידע  אויף  ארבעטן,  חשובע 
מיט דאנק, מרת .....

/
)Y07.031( 0336 מכתב

און אתרוג. עס האט אסך  לולב  די  יישר כח פאר 
טוב. יום  שמחת  אונזער  צו  צוגעגעבן 

 מרת ....

/
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F O R 

H O M E O W N E R S

DECOR + 
ACCESSORIES  

D O O R  O P E N S :

SUNDAY
11:00AM
HOURS: 11:00 AM - 7:30 PM 

Specials 
& Coupons

EXPIRE 
Motza Shabbos

Door Price: 
$30

SUNDAY, JAN. 22, 2023       LIFE PLEX CENTER

GET YOUR 
TICKET!

Sponsored by: A Show by:

Show Affiliates:

+ NO 
STROLLERS 
ALLOWED                    
(KIDS NOT 
RECOMMENDED) 

+ NO 
SOLICITING 
WITH 
VENDORS 
OR 
VISITORS.
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KJDirectory@gmail.com 
845.774.3344

GET THOSE PHONE 
CALLS COMING.
RESERVE YOUR AD NOW.

SAM
E

 O
L

D
 FASHIONED

 R
E

S
U

LTS . 

Have you moved or updated your phone number? 
Call: 845.774.3344 and leave a message.
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Boro Park: 13th Ave Corner 49th St 718.866.4901  | Williamsburg: 113 Spencer St. 718.514.7993 | Monroe: 252 Acres Rd. 845.205.9990

נסעיל י ו רו ע ט

B U T T O N  U P :  2 0 %  O F F

71
8.
63

5.
16
73

L A S T  W E E K  O F  S A L E
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חיים מעדיקל ענטפערט יא!
דינסטאג און מיטוואך בא,
ענטפערט כלל ישראל יא,
עס איז דא האפענונג!

בס"ד

CHARIDY.COM/CHAIM

Jan. 24-25  //       718.540.5739
דינסטאג - מיטוואך בא
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חיים מעדיקל ענטפערט יא!
דינסטאג און מיטוואך בא,
ענטפערט כלל ישראל יא,
עס איז דא האפענונג!

בס"ד

CHARIDY.COM/CHAIM

Jan. 24-25  //       718.540.5739
דינסטאג - מיטוואך בא



שפ"ג
שמות, כ' טבת ת

שת 
פרייטאָג פר

10

סַאטמַארער חסידים גרייטן זיך מיט געהויבענע 
גרויסַארטיגער  צו דער  קודש  און חרדת  געפילן 
חתונה בבית צדיקים ווָאס וועט אי"ה געפראוועט 
ווערן קומענדיגן מָאנטָאג פרשת בא הבעל"ט פון 
אן אייניקל פון אבינו רועינו כ"ק מרן רבינו עט"ר 

שליט"א.

אונטער דער חופה בשעטומ"צ  גיין  וועט  עס 
החתן המו"מ בתוי"ש פרע"ח הרב שמעון מייזליש 
שליט"א  מרדכי  פנחס  רבי  הגה"צ  בן  שליט"א, 
גאב"ד  הגה"צ  בן  סיגעיט  יראים  קהל  דומ"ץ 

בת  המהוללה  הכלה  עב"ג  שליט"א  סיגעיט 
קדושים תחי', בת הגה"צ רבי אלטר יעקב יצחק 
הכהן גלַאנץ שליט"א בן הגה"צ אבד"ק סדילקָאב 
שליט"א  משינאווא  אדמו"ר  כ"ק  חתן  שליט"א 

וחדב"נ כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

דער מעמד קבלת פנים וועט אי"ה פָארקומען 
די  )פַאר  ווליאמסבורג  אין  הגדול  ביהמ"ד  אין 
זַאל פון "ויואל משה"(, נָאכדעם וועט  נשים אין 
וועט  וואס  החופה  מעמד  צום  ַארויסגיין  מען 
יד  על  סטריט,  רָאדני  לענגאויס  פארקומען 

משוררי  די  וואו  השמים,  כיפת  תחת  הביהמ"ד 
ניגוני  ווַארעמע  די  זינגען  וועלן  סַאטמאר  בית 

התעוררות אין דעם געהויבענעם זמן רצון.

תיכף נאך דער חופה און ברכת הקודש וועט 
א  אויף  צוגעשטעלט  זיין  החתונה  סעודת  די 
אין  הקודש  הקהל  כל  פאר  פַארנעם  הערליכן 
היכל פון ביהמ"ד הגדול, און פַאר די בחורי חמד 
סעודה  ברייטע  א  צוגעגרייט  עקסטער  ווערט 
אויבן אין די חדרי כהנא, און תיכף דערנָאך וועלן 
די  ַארָאּפגיין און פַארנעמען  די חשוב'ע בחורים 

מיטצופרייען  זיך  ּפַארענטשעס  די  אויף  ערטער 
בשמחתו של רבי.

שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק  וועט   9:30 בשעה 
ערשיינען צו דער שמחת החתונה לפאר על ראש 
שמחתו, און ארום 10 אזייגער וועט זיך ָאנהייבן 
דער  הגדול.  ביהמ"ד  אין  שמחה  של  ריקודין  די 
צפון  אויף  זיין  וועט  הכבוד  בימת  די  אויבנָאן 
טויזענטער  די  פאר  ּפַארענטשעס  די  און  זייט 
צוויי  די  אויף  לויפן  וועלן  חמד  ובחורי  אברכים 
גַאנצע  די  לענגאויס  מערב.  און  מזרח  פון  זייטן 
צוגעשטעלט  זיין  וועט  חתונה 
טעימה קלה און משקאות לכל 
הקהל הקודש. עס איז געווארן 
ספעציעלע  א  אויסגעשטעלט 
סיסטעם אז יעדער זאל קענען 
רבינו  מרן  פאר  לחיים  געבן 

שליט"א 

ַארום הַאלב צוועלף ַאזייגער 
וועט מען אי"ה בענטשן ברכת 
תיכף  און  ברכות  ושבע  המזון 
צוטרעטן  מען  וועט  דערנָאך 
געהויבענע  און  הייליגע  די  צו 
מצוה טַאנץ פון כ"ק מרן רבינו 

שליט"א.

אי"ה  וועט  חתונה  דער  נאך 
שבע  פון  ווָאך  ַא  נָאכפָאלגן 
הצדיקים.  בחצרות  ברכות 
שבת  געהויבענער  דער 
וועט  בא  פרשת  ברכות  שבע 
אין  ווערן  ָאפגערָאכטן  אי"ה 

וויליַאמסבורג בחצר הקודש.

החתונה  וועד  די  מטעם 
ווערט צוגעשטעלט ספעציעלע 
תושבי  פאר  טראנספארטאציע 
זיך  וועלן  וועלכע  יואל  קרית 
מיטפרייען מיטן גרויסן שמחה 
רבינו  מרן  אב  בית  ראש  ביים 

שליט"א.

ויה'יר שמשמחה זו יושפע 
שפע רב לנו ולכל ישראל אמן.

קול רנה וישועה באהלי 
צדיקים.

סאטמארער חסידים גרייטן זיך צו 
געהויבענע חתונה בחצרות קדשינו פון נכדת 

אבינו רועינו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
שמחת החתונה פון הכלה בתש"ק שתחי' בת הגה"צ רבי אלטר יעקב יצחק גלאנץ שליט"א חדב"נ, בן הגה"צ אבד"ק סדילקָאב שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר 

משינאווא שליט"א, עב"ג החתן שליט"א בן הגה"צ רבי פנחס מרדכי מייזליש שליט"א דומ"ץ קהל יראים סיגעיט בן כ"ק הגה"צ גאב"ד סיגעיט שליט"א

בעזהשי"ת, ברוקלין יצ"ו

שנת ואודה את שמך לפ"ק

וקדוש למרום  תרננה  שפתי  חדשה  ותוףשירה  בכנור  אהללנו  רב  בקהל  וכבוד  אזמרפאר  לשמו  ותשבחות  שירות  לבבי  הגיענירגשי  טוב  ובמזל  בסימן  קויתי  אשר  אפריוןיום  שמחת  לחופה  תובל  הכלה  והנערץנכדתי  הנקדש  לא'  להודות  ורנה  חדוותאצהלה  בעידן  להתענג  ידידים  אלי  הקדושיםאספו  אבותינו  להתעלס  יבואו  שמחתיממרום  את  לעטר  תפארתם  בהוד  אזכיריתכנשו  זכותם  ודור  דור  מאורי  ישורין  מעלרועי  משמי  וחסד  טוב  אך  בעדנו  אבקשלהשפיע  לב  בחפץ  נפשי  רחומי  אלי  ורנניםשמעו  בשיר  ולשמוח  לרקוד  ובואו  אביעמהרו  קריאתי  אליכם  אהובים  רעים  תופיעועלזו  לשמחתי  קדישא  קהלא  כל  וששוןואזמין  בחדוה  ותלמידיהון  רבנן  ונשיש  נגיל 
ביום כלולת נכדתי היקרה

ה"ה הכלה הבתולה המהוללה

מרת שפרינצא מירל תחי׳
בן מחותני הרב הגה"צ אבד"ק סדילקאב שליט״א בת חתני הרה"ג מוה"ר אלטר יעקב יצחק הכהן גלאנץ שליט"א

עב"ג הב׳ החתן תמים למעלות חו"ב
הרב שמעון שליט"א

לשמחתיRodney Street, Brooklyn, NY 152בביהמ״ד הגדול דקהל יטב לב ד׳סאטמארקבלת פנים בשעה 5:30                והחופה בשעה 6:30ביום ב' לסדר כי חג ה׳ לנו )בא( אור ליום ב׳ שבט תשפ"ג לפ"קאשר תהי' בעזהשי"ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחתדומ"ץ קהל יראים סיגעיט יצ"והרה״ג מוה״ר פנחס מרדכי מייזליש שליט"אבן מחותני ש"ב שלשלת היוחסין אספו  יקרים  תלמידים  ורחוקים  קרובים  ידידים  מבקש,  אנכי  אחי  את  ובכן 
וכט"ס. הנפש,  שמחת  מתוך  נחת,  ברוב  הגונים,  דורות  ותראו  הבורא  סאטמארהק' יקותיאל יהודא טייטלבויםמצפה לישועה ולהרמת קרן ישראל במהרה.ממני המחכה לקראת פניכם ומעתיר בעד שלומכם וטוב הצלחתכם כה"ייעזרכם  אבדק"ק 

 ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו
ְמָחה בֹו ה ָיִגילּו!ֶזה ַהּיֹום ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ִרּנָ ַוֲחִסיִדים ּבְ

 

יַצת ְקָהֵלנּו! ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ִגיֵלנּו, ּדִ ַאׁשְ

ה ּנָ ִר ְב א  ֹו ב ָי א  ּבֹ

סדר הבאסעס 
לשמחת החתונה

 ב’ פרשת בא  • בהיכל בית המדרש הגדול 

בארא ּפארק
7:00 און 9:30

קרית יואל
8:45

מאנסי
9:00

 רופט מערכת
סאטמאר

718.831.7000
פאר די גענויע ּפרטים 

און אפדעיטס פון 

טראנספארטאציע בכל 

מקומות מושבותיהם

שישו ושמחו בשמחת רבינו

 קומענדיגן מָאנטָאג פרשת בא הבעל"ט אין גרויסן ביהמ"ד אין וויליאמסבורג
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ונשמע פתגם המלך
בס"ד • יום ד' לסדר שמות תשפ"ג לפ"ק

קהל ומוסדות סאטמאר
וויליאמסבורג | קרית יואל | בארא פארק | מאנסי | לעיקוואוד | קרית יטב לב | מאנטריאל

א " ט י ל ש ר  " ו מ ד א ן  ר מ ק  " כ ת  ו א י ש נ ב  – ע  " י ז ט  " ה ו ק ה ו  נ י ב ר ן  ר מ י  " ע ה  ד ס י י ת נ

דערמיט טוען מיר מעלדן פאר חברי קהלתינו הק' און הורי מוסדותינו הק' די בכל אתר ואתר

בפקודת הקודש
פון כ"ק מרן רבינו שליט"א

וואס איז אין די לעצטע יארן שטארק אנגענומען געווארן בקרב 
קהלות הקודש אין ארה"ק אלס גאר א שטארקער פילטער

וועט מהיום והלאה ווערן אנגענומען אלס 
א אויסגעהאלטענע פילטער מטעם ועד 
משמרת שע"י קהלתינו ומוסדותינו הק'

ויה"ר אז מיר זאלן זוכה זיין צו היטן די חומת הבדלה בין ישראל 
לעמים עדי נזכה לביאת גוא"צ ומלכינו בראשינו בב"א

הנהלת הקהלה והמוסדות

נעטפרי
אז דער בארימטער אינטערנעט פילטער מיטן נאמען
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קרית יואל. – עשרה מי יודע, עשרה אני יודע. 
לאלקים,  גדולה  עיר  דער  שטאט,  הייליגע  די 
קרית יואל המעטירה, וואקסט כסדר מיט פרישע 
ולרחבה,  לארכה  זיך  צוברייטערט  עס  תושבים, 
און אין אלע זייטן זעעט זיך אן דעם "ופרצת ימה 

וקדמה צפונה ונגבה".

ווי פארשטענדליך אז מיטן שנעלן וואוקס פון 
שטאט קרית יואל וואקסט מיט דער שטאטישע 
"חברה הצלה" וועלכע שטייען במסית נפש 7 טעג 
א וואך, 24 שעה, לימין תושבי העיר. כסדר הערט 
שפאלטענעס,  "וואכנשריפט"  די  צווישן  מען 
און  דערגרייכונגען  און  דורכברוכן  פרישע 
דורך  אונטערגענומען  אנטוויקלונגען  אנגייענדע 
יואל"  קרית  הצלה  "חברה  הנהלת  געטרייע  די 
און  אויסברייטערן  צו  זיך  זיכער  מַאכט  ווָאס 
העכסט  און  בעסטע  דאס  מיט  אויסשטאפירן 
אמבולאנסן,  נייע  עקוויפמענט,  פארגעשריטענע 

און פרישע הצלה סטאנציעס בכל פינות העיר.

כהיום  סערווירט  יואל"  קרית  הצלה  "חברה 
צווישן אלע  פון  גרעסטע שטחים  די סאמע  פון 
חרדי'שטע געגענטער. דאס קומט ביים קלימאקס 
אין די זומער חדשים ווען מען שטייט אין פילע 
הצלה מיסיעס האנט ביי האנט מיט די "קעטסקילס 
הצלה" זייענדיג די נענטסטע פול אויסגעשטאטע 

בערג  די  צו  קערפערשאפט 
וואו צענדליגער טויזנטער 

פאר  וויילן  נפשות 
חדשים.  עטליכע 

די  מיט  און 
לעצטיגע שטאט 
אויסוואוקס טוט 
לאקאלע  די 
הצלה  חברה 
ן  ר י ו ו ר ע ס
מערסטע  די 
מייל  סקווער 

טוט  וועלכע 
בלויז  כסדר  זיך 

פארברייטערן.

דעריבער  ס'איז 
בַאגריסט געווָארן די פרישע 

אין  ווען  ַאנטוויקלונג  ּפָאזיטיווע 
די רייען פון חברה הצלה קרית יואל איז ַאנומלט 
פון  געווארדיע  פרישע  ַא  געווָארן  אויפגענומען 
געטרייע הַארציגע ווָאלונטירן, אנשי מעש וחסד, 
דעם  אין  געווָארן  ָאנגעשלָאסן  זענען  וועלכע 
הערליכן נעץ פון נָאנט צו הונדערט קרית יואל'ער 
שטענדיג  שטייען  וועלכע  מיטגלידער,  הצלה 
יומם  מיסיעס,  הצלה  טויזנטער  די  פאר  גרייט 

ולילה לא ישבות"ו. האבן נישט 
אלע  יו"ט,  קיין  שבת  קיין 
ווערט  נעכט  און  טעג 
אוועקגעאפפערט 
תושבי  די  פאר 

העיר.

פרישע  די 
חבורה  סגל 
הצלה  פון 
ן  ר י ט נ ו ל ָא ו ו
ווירקליך  זענען 
געקליבענע  ַא 
טייערע  פון  צָאל 
 , ט י י ל ע ג נ י א
הנקובים  שם  אנשי 
בשמותם, הלא הם: מו"ה 
הי"ו,  יואל מאיר גאלדבערגער 
מו"ה בעריש מערץ הי"ו, מו"ה חיים 
מרדכי  מו"ה  הי"ו,  אשר פערל  מו"ה  הי"ו,  בראך 
אלימלך כ"ץ הי"ו, מו"ה  יואל אונגאר הי"ו, מו"ה 
דוב גוטמאן הי"ו, מו"ה יושע גרינהוט הי"ו, מו"ה 
שלום יצחק הערשקאוויטש הי"ו, מו"ה משה יוסף 

לאנדא הי"ו,

וואס  וואלונטירן  די  צו  צוגָאב  אין  איז  דאס 

זענען שוין אקטיוו אין די לעצטע תקופה, הלא 
משה  מו"ה  הי"ו,  סופר  יוסף  בנימין  הם: מו"ה 
מו"ה  הי"ו,  ליבערמאן  דוב  מו"ה  הי"ו,  גרינפעלד 

פנחס ברוין הי"ו, מו"ה שמואל האפמאן הי"ו

אויפגענומען  זענען  מיטגלידער  פרישע  די 
איז  ווָאס  מסיבה  ָאפיציעלע  אן  ביי  געווָארן 
פָארגעקומען אין די "חברה הצלה" הויפקווארטירן, 
געוואונטשן לחיים און ס'איז  זיך  וואו מען הָאט 
אומשַאצבַארע  זייער  געווָארן  ַארויסגעהויבן 
רָאלע פון "הצלת נפשות", צו ראטעווען וועלטן, 

הם ודורותיהם, אשרי חלקם.

תושבי קרית יואל באגריסן מיט הכרת הטוב די 
פרישע מיטגלידער וועלכע הָאבן זיך ָאנגעשלָאסן 
ַאזויפיל טויזנטער  בכל לבם ונפשם צו באדינען 
אידישע קינדער, אין דער עיר רבתי קרית יואל. 
את  להציל  זה  בכחכם  'לכו  זיי  וואונטשט  מען 
הקודש  עבודת  די  אויספירן  קענען  צו  ישראל' 
זיך  אויף  גענומען  הָאט  איר  וואס  בנאמנות 
דער  וואס  נפש,  מסירות  און  געטריישאפט  מיט 
נפש  המקיים  "כל  פון  זכות  אומגעהויערער 
זיכער  אייך  וועט  מלא"  עולם  קיים  כאילו  אחת 
והקרן  הזה,  בעולם  פירותיהם  מיט  באגלייטן 

קיימת לעולמי עד.

אשריכם שלכך נבחרתם! 

"חברה הצלה קרית יואל" אויסגעברייטערט 
מיט 10 פריש-טרענירטע געטרייע 
וואָלונטירן וועלכע שטייען גרייט
פאר אַלע "הצלת נפשות" מיסיעס

למען הציל אותם:

מודעה!
ווען דער זמן ערש"ק איז פריער

כדי דער בלעטל זאל קענען אנקומען צו אלע לאקאציעס אין צייט

דער "קהל'ס בלעטל"
 וועט בעז"ה גיין אין דריק 'היינט'

דאנערשטאג 8:00 אזייגער ביינאכט
בעלי שמחה און אדווערטייזער:

 מאכט זיכער אריינצורופן ביז
היינט 7:00 אזייגער ביינאכט

קהל יטב לב סאטמאר קרית יואל

845-783-5688
#17

לאזט א קלארן מעסעדזש

Bletel@cylkj.org
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Commercial Expert: : Yanky Perl  |  845-625-7343

C O M M E R C I A L  R E A L T Y

O F F I C E S  -  W A R E H O U S E S  -  S T O R E  F R O N T S  -  S H O P S

CARING CARING 
FOR FOR 
THE THE 
VALUES VALUES 
OF OF 
YOUR YOUR 
FUTURE.FUTURE.

CARING CARING 
FOR FOR 
THE THE 
VALUES VALUES 
OF OF 
YOUR YOUR 
FUTURE.FUTURE.
Loop is welcoming 
our new Administrator 
for the Commercial 
Department to service 
all your real estate 
questions & concerns.

Bringing it all together.

52 Bakertown Rd. Suit #419
Monroe, NY 10950
info@looprealtyinc.com

נפתלי הירצקא לאנדא
הערש אלימלך ניעדערמאן

845-388-1155
Lic: #10311209368



שפ"ג
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וויכטיגע מעלדונג

פאר די וואס האבן אין פלאן זיך ארויסצוציען 
פון קרית יואל סקול דיסטריקט גרעניצן:

אמת טראנספארטאציע

בס"ד

 Emes
Transportation

845.426.7419

PO BOX 555
Monsey NY 10952

אזוי ווי די מאנראו וואודבורי סקול 
דיסטריקט האט שוין ארויסגעשיקט די 
נייע אפליקאציעס פאר דעם קומענדיגן 
סקול יאר ביטע זעהט עס צוריק- צושיקן 

ווי פריער זיך איינצושפארן עגמת נפש
)נאכ'ן אריינשיקן איז כדאי צו רופן זיכער מאכן אז זיי 

האבען עס באקומען(

מיר שטייען גרייט אייך צו העלפן 
מיט סיי וואס מעגליך

אויב דינגט איר אדער קלאוזט איר אויף 
א הויז )למשל( 7/5/2023 דארפט איר 

זיך איינשרייבן בעפאר 8/5/2023 צו ווערן 
אפראווד פאר טראנספארטאציע )אפילו 

אויב איר מופט אריין שפעטער(

)דאס איז 30 טאג פון די דאטום וואס שטייט אריינגעשריבן אינעם קאנטראקט(

פאלגענד זענען די רולס פון 
מאנראו וואודבורי צו ווערן 

אפראווד פאר טראנספארטאציע:
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קרית יואל אין שפאנונג צו 
גראַנדיעזע "גמ"ח הצלה" דינער

'ּפַארַאדייס' זאלן ווערן פרעכטיג אויסגערישט צו אקאמאדירן היסטארישע 
"חצי יובל" אפצייכענונג פון פינף-און-צווָאנציג יעריגע קייט הצלת חולי ישראל

קרית יואל. – אין די יעצטיגע טעג ווערט 
צום  צוגרייטונגען  לעצטערע  די  געמאכט 
יערליכער דינער פון גמ"ח הצלה - קרית 
יואל, דער מעמד אדיר ונשגב "חצי יובל", 
דעם  פארקומען  בע"ה  וועט  וועלכער 
מוצש"ק וארא אין די זאלן פון פאראדייס.

פאר  שוין  איז  יואל  קרית  תושבי  ביי 
אז  לוח  דער  אין  יארן פארצייכנט  לאנגע 
מען  וואס  נאכט  די  איז  וארא  מוצש"ק 
נאכט  דער  איז  עס  פארפאסן,  נישט  קען 
ובממון  בגוף  משתתף  זיך  איז  מען  ווען 
דער  פאר  הטוב  הכרת  ארויסצייגן  צו 
"גמ"ח  ארגאניזאציע  לעבנסוויכטיגע 

הצלה".

עס איז זייער זעלטן צו טרעפן א תושב 
נהנה  נאכנישט  האט  וועלכע  יואל  קרית 
מער,  איינער  הצלה,  גמ"ח  פון  געווען 
רובם  רוב  פאר  אבער  ווייניגער,  איינער 
תושבי העיר איז שוין אויסגעקומען זיך צו 
באקענען פונדערנאענט מיט גמ"ח הצלה, 
און זען וואס עס מיינט חסד לשם חסד, ווען 
מען טראגט אידן צו און פון די שפיטעלער 
חולי  העלפן  צו  כסף,  אין  בחנם  אלעס 
ישראל ומשמשיהם אין שווערע צייטן, און 
טאקע צוליב דעם וואס מען איז באקאנט 
מיט גמ"ח הצלה פון דער נאנט, שטראמט 
דער ציבור אין די מאסן מידי שנה בשנה 
צו ארויסצייגן הכרת הטוב פאר די חשובע 

עסקנים וואס שטייען אין שפיץ פון גמ"ח 
הצלה.

אין  קומט  דינער  יעריגער  היי  דער 
קריטיש  איז  הצלה  גמ"ח  ווען  צייט  א 
ציבור  פונעם  שטיצע  די  אויף  אנגעוויזן 
די  צוליב  ווען  אנגיין,  ווייטער  קענען  צו 
פארמערונג פון חולי ישראל ל"ע, און דער 
איז  שטאט,  די  פון  וואוקס  נאטירליכער 
מען כסדר אויפ'ן פראנט פון צולייגן נאך 
ווענס, שיפטס, רוטס, און אלע קאסטבארע 

צוגעהערן וואס עס ברענגט מיט.
איינגעבאקן  גוט  איז  העיר  תושבי  ביי 
אין זכרון-קעמערל, אז דער "גמ"ח הצלה 
ס'איז  און  אומפארפאסבאר,  איז  דינער" 
טאקע דא פארוואס, ווייל גמ"ח הצלה האט 
נאך קיינמאל נישט אנטוישט, יעדעס יאר 
מיט פרישע בליציגע חידושים און תוכן פון 
א פראגראם, וואס האלט געשפאנט דעם 
דער  אז  אזוי  שעות,  די  דורכאויס  עולם 
אויסדרוק "צוגענאגלט צו די ערטער" איז 

א ווירקליכע מציאות.
ווערט  עס  ווען  היי-יאר,  איבערהויפט 
פייערונג  היסטארישע  די  אפגעצייכנט 
וואס טוט דעמאנסטרירן  יובל",  פון "חצי 
מיסיעס  הצלה  גמ"ח  לעבנסוויכטיגע  די 
אן  יאר  פינף-און-צוואנציג  לעצטע  די 
איבעררייס, איז ב"ה געלונגען צו פארמירן 
דראמאטיש  וועט  וואס  פראגראם  א 

אויפשפילן סצענעס פון די עבודת הקודש 
פון גמ"ח הצלה, און וואספארא געוואלדיגע 
טראנספארטאציע  אומזיסטע  די  ישועה 
סיטואציעס  שווערע  די  פאר  ברענגט 
וואס די חולים און זייערע משפחות גייען 
אריבער, און אדאנק דעם דערגרייכט מען 
ב"ה די פרייליכע מאמענטן פון פראווען א 

סעודת הודאה.

די  מיטהאלטן  קענען  צו  כדאי 
נישט  און  נאכט  דער  פון  הויכפונקטן 
רייכע מאמענטן דארף  גאר  די  פארפאסן 
די  מיטהאלטן  און  צייטליך,  קומען  מען 

דינער נאכט פון אנהייב ביז די ענדע.

הנהלה  די  קוקט  צייט  זעלבע  די  אין 
אז  ארויס  שטארק  גאר  הצלה  גמ"ח  פון 
מיט  זיין  משתתף  זיך  זאל  ציבור  דער 
גאר שיינע סכומים צום דינער נאכט און 
פארשטיין דעם מצב אין וואס גמ"ח הצלה 
געפינט זיך, און זיך משתתף זיין יותר מכפי 
היכולות צו ערמעגליכן פאר גמ"ח הצלה 
צו אנגיין מיט א שטארקייט און זיך נישט 
פון  רגע  א  דארפן אפשטעלן אפילו פאר 
העלפן אחינו בני ישראל תושבי קרית יואל 
גמ"ח  וואס  סערוויסעס  קריטישע  די  מיט 

הצלה שטעלט צו.

מוצש"ק וארא אין פאראדייס, לקראת 
'חצי יובל' לכו ונלכה!

מיט  זיין  מהנה  וועלן  חבריא  פאפולערע 
באלערנדע פארשטעלונג אין באגלייטונג פון 
בארימטע "ידידים קווייער" - דערקוויקנדע 
דרשה דורך הגה"צ רבי מענדל גאלד שליט"א 
אב"ד לובלין וועט שטורעמען הערצער - דבר 
הנהלה: דורכ'ן מנהל המוסד הרה"ח ר' בעריש 
פעלדמאן הי"ו - 25 יעריגע גמ"ח הצלה רייזע 
דורך  ּפרעזענטַאציע  היינט"  און  "אמאל 
בַארימטע בדחנים ר' וועלוול פעלדמאן הי"ו 
און ר' יעקב יוסף לאנגזאם הי"ו מלא תוכן און 
שמחה - קולי שמע וראה דמע: הַארציג-זיסע 
קַאליש  מָאטי  הפלא'  'ילד  פונעם  קלאנגען 
צו  שּפאנונג   - סטרונעס  טיפע  בַארירן  וועט 
אויסשטעלונג"  "מוזעאום  ערשטמָאליגע 
אויסלייג  יארן,  בראשית  הצלה'ס  גמ"ח  פון 
"נדבות  נָאכ'ן  הַארט  קָארידָארן  לענגאויס 
צענטער" - חצי"ו לכם: רייכע און נוצבַארע 
"מתנות" צוגעגרייט פַאר ַאלע ערליי זכותים

די מיינונגען פון שרייבער אין אונזער אויסגַאבע, ווי אויך בריוו אין 

דער רעדַאקציע, שטעלן נישט פָאר די מיינונג פון די רעדַאקציע.

מיר טרָאגן נישט קיין אחריות פַאר די כשרות פון ַארטיקלען און 

ּפרָאדוקטען ווָאס ווערן ַאדווערטייזט אין אונזער צייטונג.

נייעס און באריכטן פון קהילות, מוסדות, און וואוילטעטיגע 
ָארגַאניזַאציעס, מוז ַאריינגעשיקט ווערן דורך אי-מעיל,

און דערנָאך זיך פַארבינדן מיט'ן ָאפיס פַאר בַאשטעטיגונג. 
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״אשרינו״! ״אשרינו״! ״אשרינו״! וועט העיר רבתי 
עם קרית יואל שטורמיש דעמאָנסטרירן דעם מוצאי 
שבת קודש, מיט ענדלאָזע התרגשות, אַז מיר קענען 
אין תשפ״ג אָנהאַלטן לעכטיגע המשכה פונעם חינוך 

הדורות בדרך רבינו הקדוש והטהור זי״ע
ביים ריזן מעמד ההוד פַאר מוסדות-אימּפעריע 

״ישיבה תורה ויראה בני יואל ד׳סַאטמַאר״

קרית מלך רב!!! אשרי העיר שככה לו!!!

ַא נַאכט פון התרוממות • ַא נַאכט פון הנאה • ַא נַאכט פון המשכת חינוך הטהור:

מייסטערהאַפטיגע ״אשרינו מעמד חידושים״ מיט מתנות 
וגורלות און ּפראָגראַם-דעטאַלן אַנטשּפרעכן גייסטרייכע הנאה 

פאַר תושבי העיר בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל
אויפגעפרישט גרַאנדיעזער אויסשטעל אין ״עטרת מאיר צבי״ זַאלן און הויּפט-ַאריינגאנג, צו גרייכן 

די ״נדבות צענטערן״ און ״מתנה-ָאּפטיילונגען״  אין מייסטערהַאפטיגער שנעלער ָארדענונג
׳ַארמיי פון ענערגישע עסקנים נמרצים מָאביליזירט פַאר ַאלע טעכנישע דינער-הינזיכטן 

ַארויסצוהעלפן אין ַאלע ַאסּפעקטן און ַאנטפַאנגען דעם ריזן ציבור בעז"ה

מֹרּו: ָרַכי ִיְשׁ ֵרי ְדּ ְמעּו ִלי ְוַאְשׁ ה ָבִני"ם ִשׁ ְוַעָתּ

2,000 הייליגע תינוקות של בית רבן כ״י, רוחניות׳דיגער ּפרַאכט און שטָאלץ פון אונזער
 הייליגע שטָאט, קוקן ַארויס אויף תושבי העיר צו מחזק זיין די הייליגע אימּפעריע 

אין ״עטרת מאיר צבי״  דעם מוצאי שבת קודש פרשת וארא
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ַאְׁשרֵיכֶ״ם, עַל מִי ּבָאתֶם, עַל ּבְנֵי ַאבְרָהָם ִיצְחָק וְיַעֲקֹב,  עַל ּבְנֵי ָאדָם ֶׁשּנִקְרְאּו ַאחִים וְרֵעִים, חֵלֶק וְנַחֲלָה, וְכָל לְׁשֹון חִּבָה:

מעמד האדיר ַאנטשּפרעכט מעכטיגע מַאניפעסטַאציע פון כבוד שמים, 
ַא זעלטענער כינוס אדיר פון יראי ה׳ ומעריצי החינוך הטהור אין 

קרית יואל ווָאס פארזיכערן דעם ווייטערדיגן לויטערן עתיד הדורות!

ֶדּנּו: ֶבר... ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ ֵרי ַהּגֶ ַתח ַאׁשְ יְנָח״ס ּפָ י ּפִ ַרּבִ

געהויבענע רגשי הלב בתוקף תהלות 
תפתארתה פון די הייליגע מוסדות וועט 
במיטב הגיון געהערט ווערן פון פה מפיק 
מרגליות הגה"צ אבד"ק שאפראן שליט״א

בשפתותיו נוטפות מור וועט דער חשוב׳ער רב שליט״א אויפשטורעמען 
די הערצער אין די צענטרַאלע מעמד-שטונדן איבער דעם ״חובת השעה״ 
ָאנצוהַאלטן מיט מסירת נפש דעם הייליג ליכטיג ווינקל ווָאס טליעט מיט׳ן 
ָאריגינעלן שיין און ציעט אויף ערליכע דורות נאמנים לה׳ און פַארזיכערט 

דעם ״חינוך הבנים והבנות״ מיט ַא מסירת נפש על בנינו ועל דורותינו

״ה  ה מֹוָרׁשָ ה ָלנּו ֹמׁשֶ ּתֹוָרה ִצּוָ

געהויבענע ״סעודה שתלמידי חכמים 
מסובים בה״ מיט שיינע ״מלוה מלכה״ לכל 

העם הנאספים במוצאי יום גילה

מייסטערהאַפטיגער באַרימטער 
יושב ראש הרה״ג ר׳ מרדכי אייזיק 

ליפּא פריעדמאן שליט״א
מגיד מישרים מחשובי תלמידי מוסדותינו הק' 

וועט ָאנפירן מעמד אדיר ''אשרינו'' און בַאצויבערן 
פַארזַאמלטן  ציבור בדבריו המחכימים

ֵנינּו; די תלמידי המוסדות הייליג און טייער • סימבָאליזירן דעם הייליגן פייער: ֵרינּו ּבָ ַאׁשְ

בַאצויבערנדע "קונסטליכע חרוזים" אין צענטער-שעות פונעם 
מעמד "אשרינו" דורך די לעכטיגע ילדי חן תלמידי המוסדות
 וועט סימבָאליזירן די הייליגע פייער ווָאס רביה"ק זי"ע הָאט 
אנגעצינדן און פלַאקערט נָאך אין די לויטערע קינדערלעך

מיט אינערליכע התרגשות של שמחה פון די תלמידי המוסדות וועלכע שּפיגלען ריכטיג ָאּפ 
בנ"י יוא"ל דעם רבי'נס קינדער אויפ'ן ָאריגינעלען אלטן וועג, אויסצושטייגן בעזר הבורא יראי ה׳ 

וחושבי שמו וועלכע וועלן ווייטער פָארזעצן דעם הייליגן פייער לה׳ ולתורתו הקדושה

ווי קען זיין שענער ווי לעכטיגע, קדושה וטהרה׳דיגע תינוקות של בית 
רבן רופן אויס ״אשרינו! וואויל איז אונז, וואויל איז אונזער חלק״!
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ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך:    ִבּ

מאַסיווע מוסדות באָס-פלאָטע וועט קורסירן 
קרית יואל׳ער גאַסן צו פירן מאַסן תושבי 

העיר; באַרימטע ״ליבערמאַנ׳ס קאַר סערוויס״ 
וועט אָפּטראָגן משתתפים פּריוואַט צום זאַל 

פאר בלויז ״2 דאָלער״ אַ רייזע
רופט דירעקט:  845.783.3000

פלָאטע פון בָאסעס וועלן קורסירן 
יעדע 15 מינוט אויפ׳ן חתונה-רוט

ֳעֶלָך — מסירת נפש היכי דמי: ֶדם ָהִגיִתי ְבָכל ָפּ י ָיִמים ִמֶקּ  ָזַכְרִתּ

ערשטמאָליגער, און היסטאָרישער "מסירת נפש בימים ההם” 
פאָרטראַגע וועט דראַמאַטיזירן דעם זאַל מיט שילדערן די היסטאָרישע 

תקופות פון רומעניא דורך הרה"ח ר' הערשל ראזענבערג שליט"א
וועט אויפוויקלען העכסט שּפַאנענדע ַאסּפעקטן איבער העלדישקייט ווָאס הָאט זיך געפָאדערט בימי קדם צו ״בלייבן 

ַאן ערליכער איד״, וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף בזמן הזה, מיט ַא שטָאלענעם מסירת נפש לה׳ ולתורתו

ִמְצוָתי״ו ָחֵפץ ְמאֹד׃  ֵר״י ִאיׁש ּבְ   ַאׁשְ

״צייטליכער ָאנהויב״ פונעם מעמד 
וועט פַארזיכערט ווערן דורך 

ווערדפולן ״זמן גורל״ אויף ״20 פונט 
מצות מהודרים״ לכבוד פסח הבעל"ט

ֵר״י ֶחְלקֹו:  אֹות״ֹו ְזַמ״ן, ַאׁשְ   ּבְ

יעדער וואָס קומט ביז 9:30 
גייט אַריין אין גורל!!!

הנהלת המוסדות רופט דעם ציבור: 
קומט בַאצייטנס, וואשט אייך 
צו דער סעודת מלוה מלכה 
בשבת אחים לדעה גם יחד

און געניסט פון די הערליכע גייסטרייכע שטונדן פון עונג וחדוות 
הנפש און ״התחזקות״ מיט ַא גליקליכער ״אשרינו ַאטמָאספערע״

זיך צו דערהַאלטן אין די שווערע זמנים מיט פרישע כוחות 

געדענקט דעם ציל: מאקסימום נדבות 
אין ״קעש געלט״ צום דינער!!!!

ה ַהּגֹוָרל: ּמָ ר ֵיֵצא לֹו ׁשָ ֲאׁשֶ

דרַאמַאטישע מָאמענטן 10:59 
ּפונקטליך, ווען מ׳וועט ַארויסציען 

ברוב עם הדרת מלך דעם 
גליקליכן געווינער אויף חפץ 

הקודש שכל חפציך לא ישוו בה 
קערת כסף פון רבינו הקדוש זי״ע אין ווָאס רביה״ק 
זי״ע הָאט געגעסן די ״לעבערליך״ בליל שבת קודש 
און דערפון פַארטיילט שיריים לעדת צאן מרעיתו

• אומשַאצבַארער ״חפץ של צדיק״ גורל 
פון פַארלָאפענעם יָאר שנת תשפ״ב לפ״ק •
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ווערדפולע ״דינער מתנה״ פַאר יעדע נתינה:

שּפָאגל-נייער ״טעל ביכל השלם״, 
8,000 ּפונקטליכע ַאדרעסן פון 
קרית יואל, בלומינגראוו, 

בלומינגבורג, והגלילות, מיט 
העכער 1,000 ביזנעסער, וועט 

געשָאנקען ווערן ַאלס דינער-
געשַאנק פאר יעדע נתינה

פאַר אַ נדבה פון $500:
חדש! ניי! צום מעמד אשרינו!

ת ַהֲחִסיִדי״ם  ְך ִהיא ִמּדַ ֵר״י ָאָדם ּכָ ַאׁשְ

אוצר נפלא מיט הפלא׳דיגע 
ערשטהַאנטיגע זכרונות 

פַארציילט דורך  ״חסידים 
הראשונים״  פון רבינו הקדוש 

זי״ע, ערשיינט אויסשליסליך 
צום מעמד ״אשרינו״ 

 פאַר אַ נדבה פון $720: 
ל  ַע ׁשֶ ִמין ַמְטּבֵ ֶהְרָאה לֹו ּכְ

נּו! ֶזה ִיּתְ ֵאׁש ְואֹוֵמר לֹו ּכָ

״חפץ של צדיק גורל״ אויף 
אומשַאצבַארע ״מטבע של אש״, 
הייליגע מטבע — זילבערנער 
דָאלערגעבענטשט פון אבינו 

רועינו מרן רביה״ק זי״ע  
לסגולה לישועות ולרפואות 

ובפרט לפרנסה בריוח
יק! ֶסף ִנְבָחר ְלׁשֹון ַצּדִ ּכֶ

היסטָארישער גורל אויף מטבע מבורכת 
פונעם צדיק הדורות, עמוד הקדושה והטהרה, 

סימבָאליזירט בַאדייט פון ״מטבע של אש״, 
ריינע לויטערע ערליכע געלט, הייליגע מטבעות, 

אויפצוהַאלטן דעם חינוך הדורות!

ֶריָך ְוטֹוב ָלְך... יָך..   ַאׁשְ ּפֶ ה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת! ְיִגיַע ּכַ ֵרי עֹׂשֵ ַאׁשְ

פַאר יעדע נתינה: ַא מתנה אויפ'ן ּפלאץ

רייכער אויסווַאל פון גָאר הערליכע "מתנות" איש איש כפי יכלתו וכפי נדבתו,
ציעט ברייטע אינטערעסע צו "הייבן די סכומים" און נדבות "אויפ'ן ּפלַאץ"

פאַר אַ נדבה פון $1,200:   ַאׁשְֵר״י עֹׂשֵה צְָדקָה ״בְכָל עֵת״
גאר הערליכע פּראַכטפולע מתנה און אַנדענק עלעגאנטער מאַיעסטעטישער 

וואנט זייגער וואס וועט פראכטפול באשיינען די ווענט אין אייער שטוב 
איר וועט בעז"ה שטענדיג האבן 24 שעה 'רונדע דעם זייגער' פאר אייערע אויגן דעם גרויסן זכות וואס 

איר האט זיך איינגעקויפט אויף לנצח נצחים מיט'ן שטיצן די הייליגע מוסדות התורה והיראה.

חגור הודך והדרך! 

ֶלְך:$3,600  נדבה • אומבאַצאָלבאַרע מתנה! ר ָלַבׁש ּבֹו ַהּמֶ ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאׁשֶ
הייליגער ירושה׳דיג גַארטל פונעם צדיק הדורות  מיט ווָאס דער עמוד צלותהון דבית 

ישראל איז ווי דער כהן גדול בדורו געשטַאנען לפני ה׳ בתפלה ובתחנונים

 אבנטו של כהן גדול איז דורך מומחים צעדרעלעוועט און צענומען געווָארןווי ַא דיַאמַאנט, 
און דערנָאך הָאט מען די הייליגע שטריקעלעך ַאריינגענייעט אין ַא געקליבענער צָאל 

הערליכע שבת׳דיגע גַארטלעך ַאלס היסטָארישע דינער-מתנה פון ״אשרינו״ תשפ״ג!

׃ ּתָ אֹד, הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ַדְלּתָ ּמְ ּגָ
צוליב אויסטערלישע ווערדפולקייט און זעלטנהייט פון הייליגן רבינ׳ס ַא גַארטל: בלויז ַא 

געקליבענער צָאל שטריקלעך פַארהַאנען; ענגער מסּפר גַארטלעך ערצייגט!

אויסדערוועלטער צָאל נדיבי החינוך הטהור גייען בַאגליקט ווערן און פַאר זיך ַאליין, פַאר זייער 
בו  שלבש  בלבוש  להתלבש  זוכה  זענען  מיר  ״אשרינו״!  אויסרופן:   קינדער  און  משּפחה 
המלך, מאן מלכי רבנן, אבינו רועינו רבינו הקדוש והטהור זי״ע! ״אשרינו״ ַאז מיר הָאבן 
אין בַאזיץ ַא ַא לבוש של צדיק ווָאס הָאט איינגעקריצט און ַאריינגענייעט א נצחיות׳דיגע קדושה, 
ַאלס סגולה לקיבול תפלות ולשמירה ולהצלחה, מיט ַא געבענטשטע השּפעה קדושה, לעד ולנצח!

ה אֹוָתם: ֲעֶשׂ ַי ִמי  ת ִלְשׁ ֶשׁ רּוָמה ַהְמֻקֶדּ ִמְתּ

התרגשות פלַאקערט! היסטָארישע 
מתנה! אבנטו של כהן גדול! אין סַאמע 
תשפ״ג וועלן געקליבענע סַאטמַארער 
אידן זוכה זיין צו אומשַאצבַארע זכי׳

 זיך ַארומגַארטלען בשבתות ומועדים מיט ּפרעכטיגן גַארטל ״מאבנטו של כהן 
גדול״ מיט ווָאס רבינו קוה״ק זי״ע הָאט זיך ַארומגעגַארטלט בתפלתו לה׳!

בלויז א גאר בַאגרעניצטער צָאל פַארהַאנען; וכל הקודם זכה!
— עס ווערט נישט ַאוועקגעלייגט פַאר קיינעם פון פָאראויס; נָאר וועט ָאנהייבן געגעבן ווערן פון 9:15 און ווייטער, בלויז אויפ׳ן סדר פון ווער ס׳קומט פריער! —

איר וועט הָאבן די גליקליכע זכי׳ דָאס ַאהיימצוטרָאגן צו קענען האלטן אין שטוב לשמירה לסגולה ולהצלחה, להניח ברכה אל תוך בתיכם
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ניו יָארק. — גייענדיג צום דרוק שליסן זיך אריין 
און  שיכטן  ַאלע  פון  אידן  טויזנטער  צענדליגער 
קרייזן מיט ַא טיקעט אין דער 18'טער יערליכער 
רַאפעל געהעכערטע סומע פון פינעף און זיבעציג 
טויזנט דָאלַאר, פון דער וועלט-בַארימטער צדקה 
קַאסע "קרן חתנים ד'סַאטמַאר", ווָאס וועט געצויגן 
ווערן אין בלויז 3 טעג, קומענדיגן זונטָאג פר' בא 

כ"ט טבת הבעל"ט, 12 ַאזייגער אויפדערנַאכט.

געווָארן  אויפגעשטעלט  זענען  טעג  די  אין 
גרעסערע  ַאלע  אין  גַאסן-טישלעך  פילצָאליגע 
וואו  יָארק,  ניו  איבער  צענטערן  אידישע 
זונטָאג  ביז  רַאפעל  אין  טיקעטס  מ'פַארקויפט 
קומענדיגן  ַאזייגער.   12:00 אום  אויפדערנַאכט 
וועלן צענדליגער  זונטָאג — אין טָאג פון גורל — 
צענטרַאלן  ביים  קָאנצעטרירט  זיין  ווָאלונטירן 
הגדול  ביהמ"ד  היכל  אין  צענטער"  "ראפעל 
מ'וועט  וואו  פון  וויליאמסבורג,  אין  ד'סַאטמַאר 
צום  ביז  געברויכן  נויטיגע  ַאלע  מיט  ָאנפירן 
די  וועלן  אויך  ציאונג.  פונעם  צייט  בַאשטימטן 
גדולה  הישיבה  תלמידי  חמד  בחורי  הונדערטער 
ַאלע  איבער  אינדערפרי  זונטָאג  ַארויסלָאזן  זיך 
ַארומצוגיין  יָארק,  ניו  בתי מדרשים פון גרעיטער 
פַארקויפן דעם רַאפעל אין טאג פון אויסרַאפלונג 
זיך  ווילן  וואס  איינקויפער  מַאסן  ציעט  ווָאס 
אריינשליסן מיט א טיקעט שטייענדיג געציילטע 

שטונדן בעפָאר'ן ציאונג.

הָאבן  חתנים'  'קרן  פון  ָאנפירער  רַאפעל  די 
טעל.- הונדערטער  פון  רייע  ַא  איינגעָארדנט 

ליניעס ווָאס וועלן שטיין צום בַאנוץ במשך דעם 
 12 ביז  זונטָאג  קומענדיגן  גורל  פון  טָאג  גַאנצן 
אויפדערנַאכט, צו קענען אויפנעמען די טויזנטער 

לעצטע  די  אין  אן  זיך  שליסן  ווָאס  אריינרופער 
מינוט מיט א טיקעט אין גורל

פארקומען  וועט  גורל  דער  הלילה,  בחצי  ויהי 
און  אויפדערנאכט,  צוועלף  נָאך  מינוט  עטליכע 
קומה  זופניק  בניני  אבריכים  התאחדות  ביהמ"ד 

געווינער  דער  און  ועדה,  עם  כל  במעמד   - א' 
אויפ'ן  און  ּפלַאץ,  אויפן  ווערן  געמָאלדן  וועט 

אויטָאמַאטישן טעלעפָאן סיסטעם. 

בלויז 3 טעג פַארבליבן!

מולטי-ריזיגע 18'טער קרן חתנים ראַפעל
אויף די 'געהעכערטע ראפעל געווינס' 

פון "פינעף און זיבעציג טויזנט דאַָלאַר" 
ווערט געצויגן אין בלויז 3 טעג!

דעם קומענדיגן זונטָאג אויפדערנַאכט:

Winדי 18'טע

אין בו אלא חידושו - קרן חתנים העכערט די 50 טויזענט דאלער ראפעל געווינס מיט 
נאך 25 טויזענט דאלער צו דעם פאנטאסטישע סומע פון גאנצע 75 טויזענט דאלער
הונדערטער טעל.-ליניעס איינגעָארדנט אויפצונעמען אריינרופער קומענדיגן זונטָאג אין טָאג פון גורל אויפ'ן ַאּפערעיטינג סיסטעם:  718.388.8283

פראקטישע ראפעל דאונערי מאשין, ווערט 
אקטיוויזירט צום דריטן יאר, צו פארזיכערן 
יעדע ראפעל א יושר'דיגע שאנס אינעם גורל

נאכן סוקסעס'פולע הצלחה פארגאנגענע יארן טוט קרן חתנים צום 
דאונערי  פראקטישע  די  אקטיוויזירן  ווידער  קאמפיין  ראפעל  נייעם 
ראפעל מאשין וואס טוט פאריכערן אז יעדע ראפעל וואס ווערט געקויפט 
ווען  יעדע טיקעט תיכף  גורל,  אינעם  באקומט א פארזיכערטע שאנס 
די נדבן קויפט די ראפעל אין ביהמ''ד ווערט די טיקעט אויטאמאטיש 
אריינגעפיטערט אינעם פָארגעשריטענעם קָאמּפיוטערייזד סיסטעם, די 
מאשין איז געצליך פארמאכט אין אפגעהאקט פון אינטערנעט און האט 
בלויז די אפציעס פון פראסעסן א ראפעל טיקעט אינעם גרענד ראפעל. 

די דיגיטאלע ראפעל מאשין ארבעט ווי פאלגענד:

ווען איר גיבט אייער נדבה, לייגט אריין אייער טעלעפאן נומבער אין 
די ראפעל מאשין, און איר וועט אטאמאטיש אריין גיין אינעם גורל.

טעל  אייער  אויף  גורל  אינעם  טיקעט  א  פראדוצירט  סיסטעם  די 
נומבער )אייער טעלעפאן נומער - וואס איז נישטא קיין צוויי די זעלבע 
- ווערט אריינגעלייגט אינעם סיסטעם אלס אייער גורל טיקעט. פאר רוב 
טעלעפאן נומערן האבן מיר שוין אין די סיסטעם די נאמען אויך, אין פאל 

איר זענט - האפענטליך - דער געווינער(.
נישט  פאלט  טיקעט  איין  קיין  אז  פארזיכערט  מאשין''  ''ראפעל  די 

ארויס פון די גורל. 

רּום ַקְרנוֹ: ִמי ָתּ ּוִבְשׁ

אנשי שלומינו שליסן זיך אן אינעם זכות ''מחותן לליל החתונה'' 
פראיעקט מיט לכה''פ $504 כמנין מחותן און געניסן פון די 

ספעציעלע אנבאט פון מערערע שאנסן אינעם ראפעל
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STAY IN THE
DRIVER’S SEAT

718-568-5566   |   845-868-CITI24 HOUR EMERGENCY:  

WHERE TRUST AND EXPERTISE COLLIDETM

www.citicollision.com

S E R V I N G  T H E  T R I - S T A T E  A R E A

TASTE 
AT IT’S 
BEST!

EZ CLOUD

CUSTOM
 SOFTWARE 

  Work Less, Automation Made EZ  
offering turnkey solutions 

for eCommerce sellers

315
925.6830 

 Support@ezcloudllc.com
 www.ezcloudllc.com 

Call/Text 

WWW.PRIMEPACKAGING.COM
718-417-1116 | cs@primepackaging.com

GOOD 
THINGS 
COME IN 
PRIME 
PACKAGES All your 

business 
packaging 

needs�.

Boxes | Displays | Automation | E-commerce | Bags | Flexible Packaging  

מיר שטייען 
גרייט 

פאר אייך צו 

יעדע
צייט

74 Wallabout St
718.260.4600

Open till midnight

EUROPEAN

R

BORO PARK
718.871.7841

WMSBG
718.923.6060

MONSEY
845.352.2702

KIRYAS JOEL
845.782.7720

CONSOLIDATED 
PACKAGING 
GROUP, LLC

› EXTRUDERS
› PRINTERS
› CONVERTERS
› LAMINATORS
› INNO-LOK
› 10 COLOR
› PROCESS
PRINTING

קויפט. שטיצט. געווינט.
העלפט קרן חתנים פארטיילן די געהעכערטע 

שטיצע פון גאנצע $10,000 פער חתן.

1188

די 18'טע
Win
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y
:

SPECIALIZING
IN ALL FORMS OF 

INSURANCE

Info@hirschfeldandassociates.com
496 Broadway Brooklyn, NY718.522.6555

Drawing will be held on 
Sunday, Jan. 22 2023

דער גורל וועט אי״ה 
געצויגן ווערן ברבים

זונטאג בא
כ"ט טבת תשפ"ג

TICKET PRICES

3 For
1 For

$30 $360$100$50
10 For 40 For

געהעכערט מיט דאלער גורל די 50 טויזענט 
דאלער!25 טויזענט 

3 טאג
388.828371פארבליבן צום גורל

8  רופט אריין
 24 שעה אין טָאג
 ביז זונטָאג אויפדערנַאכט 
F. 718.388.8284      E. Raffle@KerenChasanim.org 12:00 ַאזייגער שַארף
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קאָלאָסאַלע ״1.2 מיליאָן דאָלער״ אויפגעטריבן 
פאַר אויפבוי פון צוויי ּפרעכטיגע בתי מדרשים 
דקהל יטב לב אין בלומינג גראָוו קרית יואל ביי 

ערשטע דערפאָלגרייכע ״לבנותו״ באַנקעט

בלומינג גרָאוו, קרית יואל. —  ״גדלו והצליחו וגם עשו פרי 
אויסערגעווענליכע  ַאן  חיזוק,  אומגעהויערער  ַאן  לטובה״! 
״לבנותו״  מַאסיווער  דער  גענָאסן  הָאט  ערמוטיגונג, 
פאר׳ן  קרַאפט  אין  מַאכטפול  מַארשירט  ווָאס  ּפרָאיעקט 
אויפבוי פון די צוויי נייע מלכות׳דיגע בתי מדרשים דקהל 
יטב לב סאטמאר, אין די צוויי הויּפט געגענטער פון שכונת 
בלומינג-גרָאוו: דער בנין הגדול האדיר דער ביהמ״ד אויף 
״מעריווָאלד-סַאוט״ און דער ביהמ״ד הנהדר והמפואר אויף 
אומעטום  סאטמאר  וחסידי  תלמידי  אנ״ש  ווָאס  ״דועלק״ 
וואונדערליכע  די  זיך צו מיט געשּפַאנטע אויגן אויף  קוקן 
פָאראויס-מַארשירנדע פָארשריט, ורוה״ק אומרת כן ירבה 

וכן יפרוץ.
פון  רייע  די  אין  ערשטע  די  געווען  איז  דָאס  ראשונה!  יצא  וזה 
לָאקַאלע  צונויף  מ׳רופט  וואו  בַאנקעטן,  ״לבנותו״  קלענערע 
איינוואוינער, אנשי שלומינו, אברכים ובעלי בתים, תלמידי וחסידי 
סַאטמַאר, מיט׳ן ציל אינאיינעם ַאנטיילצונעמען און שטיּפן פָאראויס 
דעם מולטי-מיליָאן דָאלערדיגן ״לבנותו״ ּפרָאיעקט, אויפצובויען די 
צוויי בנינים אדירים ומפוארים, ווָאס יעדע פון די צוויי בתי מדרשים 
פַאר זיך וועט אי״ה דינען ַאלס אימּפעריע פון תורה עבודה וגמילות 
דער  פון  שטָאלץ  און  ּפראכט  רוחניות׳דיגער  דער  אלס  חסדים, 
זיין  וועלן אי״ה קובע מקום  וואו אלע אנ״ש  גַאנצער אומגעגענט, 
לתורה ולתפלה, וגדול יהי׳ כבוד הני בנינים המפוארים לה׳ ולתורתו.

בביתו הּפתוח לרוחה פון הרבני הנגיד 
מוה״ר משה קרויס הי״ו
ָאט די ּפרעכטיגע מאורע למען הרחבת גבולי הקדושה איז בּפאר 
הּפתוח  בביתו  געווָארן  געּפראוועט  נפלאה,  בהצלחה  און  והדר, 

לרווחה פון האי איש חי ורב פעלים, הרבני הנגיד העושה והמעשה, 
עושה חסד לאלפים, מוה״ר משה בהר״ש קרויס הי״ו, מּפארי אנ״ש 
תושבי השכונה, וועלכער האט זיך נישט לאנג צוריק ַאהערגעצויגן 
צו דער הערליכער ״קעּפיטל היל״ געגענט פון בלומינג-גרָאוו וואו 
ונכבד  נערץ  שלומינו,  אנשי  נכבדי  מיקירי  געווָארן  תיכף  איז  ער 

בכתר שם טוב העולה על גבו.

ועד  דעם  ַאנטקעגנגעקומען  הי״ו  ר׳ משה  הרבני  איז  לבו  בטוב 
מסיבה  ערשטע  די  פַאררופן  צו  ״נחשון״  דער  זיין  צו  הבנין  קרן 
נהדרה פַאר׳ן אויפבוי פון די צוויי בתי מדרשים, ווָאס יעדער הַאלט 
ביים  סיי  חיל,  אל  מחיל  פָאראויס,  מ׳שּפַאנט  ווי  לעבעדיג  מיט 
״מעריווָאלד״ בנין אדיר וואו דער שטָאלענער סטרוקטור הייבט זיך 
ארויס בעוז וברמה, און און מ׳רוקט זיך פָאראויס בליץ-שנעל יעדן 

איינציגסטן טָאג.

זייענדיג ַאליין ַאן איש החסד ורודף צדקה, ַא איד ווָאס איז נוטל 
חלק בראש להגדיל תורה ולהאדירה, איז נַאטירליך געווען על ּפי 
דיבורו של מש״ה היו נאספים, מיט ַא געווַאלדיגע הצלחה למעלה 

מן המשוער.

יושב ראש המעמד — הרה״ח ר׳ מאיר 
מרדכי בערקאוויטש הי״ו
הרה״ח  ּפנינים,  מּפיק  ּפה  ווָארט,  פון  מייסטער  בַארימטער  דער 
די  איינגעלייטעט  געניט  הָאט  הי״ו,  בערקָאוויטש  מרדכי  מאיר  ר' 
ַא  ַאריינגעברענגענדיג  מסיבה,  די  מיט  ָאנגעפירט  און  בַאנקעט 

לייכטע אויפגעהייטערטע שטימונג צווישן די נדיבים. 

ּפרָאגרעסירט  ווָאס  אויפבוי,  ָאנגייענדע  די  ַאדרעסירט  הָאט  ער 
ימה  ופרצת  זייטן,  און  גבולי הקדושה אויף ַאלע עקן  מיט הרחבת 
וקדמה צפונה ונגבה, אלעס נאר צו סערווירן דעם ציבור. דער ציבור 

הָאט אזא הנאה דאס צו זען און מיטהַאלטן.

ָאבער — הָאט ער געשטורעמט — מ׳מוז הָאבן דעם ציבור, יעדער 
איינער, זָאל זיך ָאנשליסן, מ׳בויעט דָאך אויף דעם ביהמ״ד פַאר די 
איינוואוינער, ס׳איז יעדן איינעמ׳ס אייגענער ביהמ״ד, יעדער וועט 
״יעדער״  וועט  דעריבער  און  ולתפלה,  לתורה  זיין  מקום  קובע  דָא 

נעמען ַא חלק, א זכות, בכל לב נפש ומאוד.

יב ִעם ְנִדיִבים: די ּפראכטפולע  ְלהֹוִשׁ
מאורע און די הערליכע שטיצע 
געווָארן  ַארויסגעשיקט  איז  בַאנקעט,  דער  צו  צוגרייטונג  אין 
נדיבים  די  פון  יעדן  צו  "הזמנות"  ּפערזענליכע  קלאסישע  הערליך 
אהיים, "הַאנט געליפערט”, אינאיינעם מיט מילי דמיזן לכבוד שבת 
תושבי  געערטע  די  ביי  אויסגענומען  שטארק  האט  וואס  קודש, 
השכונה, ווען עס ווערט דערביי ָאנגעצייכענט ַאז דָאס איז נָאר דער 
ָאּפגעהַאלטן  וועלן  ווָאס  בַאנקעטן  קלענערע  ריי  ַא  פון  ״ָאנהויב״ 

ווערן פַאר׳ן אויפבוי פון ביהמ״ד.

זיך  האבן  שמות,  ּפרשת  שישי  ליל  צייט,  בַאשטימטער  דער  צו 
געעפנט די שערי הבית לאכסני' של תורה פון הרבני ר׳ משה הי״ו, 
צרורה  וכסף  מועד,  קרואי  די  שטראמען  אנגעהויבן  האבן  עס  און 
זיצן  עס  ווי  געקווָאלן,  הַארץ  דָאס  הָאט  ַאריינקומענדיג  בידם. 
כולם  אהובים  כולם  בתים,  בעלי  און  יונגעלייט  טייערע  ַאזעלכע 
ברורים, אנשי שלומינו, תושבי השכונה, ווען אין שּפיץ בַאשיינען די 
ראשי קהלה, די עסקני ועד קרן הבנין, און מ׳פַארברענגט אינאיינעם 

באהבה ואחוה שלום ורעות.

מיט ַא שמייכל און שעצונג, הָאט דער בעל אכסני׳ היקר מוה״ר 
משה הי״ו ַאנטפַאנגען די ָאנקומענדע שכנים, ידידים, קרובים, ווָאס 
דָאס ַאליין — די פריינטליכע אויפנַאמע — הָאט ַאזויפיל צוגעגעבן 

ִית ֶנֱאָמן: י ּוָבִניִתי ּבַ ְלָבִבי ּוְבַנְפׁשִ ר ּבִ ֲאׁשֶ ַוֲהִקימִֹתי ִלי ּכַ

מסיבה נהדרה ָאּפגערָאכטן מיט גרויס 
דערפָאלג פַארלָאפענעם דינסטָאג 

שופטים אין דער ״קעּפיטל היל״ געגענט 
פון בלומינג-גרָאוו, אין שטוב פון הרבני 
הנגיד הנכבד עושה ומעשה מוה״ר משה 

קרויס הי״ו, מיקירי תושבי השכונה

מַאסיווע אויפבוי מַארשירט פָאראויס: 
ביידע בתי מדרשים המפוארים, 
״מעריווָאלד-סַאוט״ און ״דועלק״ 

ּפרָאגרעסירן פָאראויס אויפ׳ן וועג 
צו השלמת הבנינים!

פרישע סעריע פון ּפריווַאטע ״לבנותו״ 
בַאנקעטן ווערט פָארגעברייט צו 

פינַאנצירן פולשטענדיגע אויפבוי פון הני 
תרי בנינים האדירים הבאים כאחד ַאלס 
רוחניות׳דיגער ּפרַאכט און שטָאלץ פַאר 

ק״ק סַאטמַאר 

ערשטע אין קייט פון קלענערע בַאנקעטן אין די שטיבער פון לָאקַאלע איינוואוינער,
 אנשי שלומינו תושבי השכונה וועלכע שליסן זיך ָאן מיט הַארץ און געפיל
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צו דער געשמַאקער ַאטמָאספערע.

מיט ַא כבוד התורה האבן די אנוועזנדע נדיבים בעם אויפגענומען 
וועלכער  סיגוט שליט״א,  הגה״צ אבד״ק  גַאסט,  געהויבענעם  דעם 
און  פון כ״ק מרן רבינו שליט״א,  הָאט בַאשיינט בשליחות הקודש 
זיך  הָאבן  ווָאס  בעם  נדיבים  חשוב׳ע  ָאנגעוואונטשן  ּפערזענליך 

געלָאזט קָאסטן גרעסערע געלטער למען השלמת הבנינים.

דער ּפרַאכט פון בלומינג-גרָאוו איז די בתי 
מדרשים! — הרה״ח ר׳ יואל שטערן הי״ו 
מראשי העיר
דער  אויפגעטרעטן  הָאט  מָאמענט  הערליכער  גאר  א  אין 
ענערגישער איש גבור החיל, הרבני הנגיד מוה״ר יואל שטערן הי״ו, 
הבנינים,  לטובת  הנדיבים  ומּפארי  בלומינג-גרָאוו  העיר  מראשי 
די  צווישן  שטימונג  פריידיגע  ַא  ַאריינגעברענגט  הָאט  וועלכער 
וויַאזוי  הענינים  השתשלות  גאנצן  דעם  שילדערן  ביים  נדיבים 
בלומינג-גרָאוו האט זיך אנגעהויבן במתי מעט, און דָא האלט מען 
אדירים  בנינים  אויפצובויען  הויכּפונקטן  אזעלכע  ביי  ב״ה  שוין 

וכבירים.

ומעשה״  ״עושה  ַאן  איז  וועלכער  המעש,  איש  געטרייער  דער 
במלוא מובן המילה — וברם יזכר לטוב ַאז הערשט געציילטע טעג 
בעפָאר איז ער במקהלות עם בַאעהרט געווָארן ביים גרויסן דינער 

יואל, בנוכחת כ״ק מרן רבינו  פון די מוסדות אין קרית 
ּפריחת  למען  שריט  העלדישע  זיינע  פַאר  שליט״א, 

די  ַאז  ַארויסגעהויבן  הָאט    — הק׳  מוסדותינו 
די ּפרעכטיגע בתי מדרשים  פון  אויפבוי 

די  פון  קרוין  און  שיינקייט  דָאס  איז 
דעם  שענקט  דָאס  ַאז  און  שטָאט, 

רוחניות׳דיגן חן המקום.

ומסייע  תומך  ַא  ַאליין  זייענדיג 
פַאר׳ן אויפבוי פון די בתי מדרשים 

ומעורר  מעודד  שטַארק  ער  הָאט 
אנשי  לדעה״,  ״אחים  די  געווען 

איז  דָאס  און  דָא  וואוינען  ווָאס  שלומינו 
זייער רוחניות׳דיגער עתיד, ַאז יעדער זאל זיך ָאנשליסן, 

מ׳מוז הָאבן דעם ציבור, יעדער איינער, זָאל זיך ָאנשליסן, מ׳בויעט 
דָאך אויף דעם ביהמ״ד פַאר די איינוואוינער, ס׳איז יעדן איינעמ׳ס 
אייגענער ביהמ״ד, יעדער וועט דָא קובע מקום זיין לתורה ולתפלה, 
און דעריבער וועט ״יעדער״ נעמען ַא חלק, א זכות, בכל לב נפש 

ומאוד.

רעים  וידידים,  שכנים  אלע  צו  ַאּפעלירט  ער  הָאט  הלב  מעומק 
זאל היינט  יעדער איינער  נדיב אני׳!  יאמר  ׳כל אחד  האהובים, ַאז 
נאכט נעמען אויף זיך א באדייטנדן סכום, און פון דער מסיבה דָא 
זָאל געשַאפן ווערן ַא ריזן סומע ווָאס זָאל געבן ַא מאסיווער שטוּפ, 
ַאז די חברי ועד קרן הבנין זָאלן הָאבן דעם כח און דעם חיזוק צו 
קענען פָארזעצן די הייליגע ַארבעט, צו קענען ענדיגן דעם ביהמ״ד 

למען תועלת ולמען טובתו פון יעדן יחיד ויחיד.

מען בויעט דָא אויף ַא ״בית״ פאר 
יעדן איינעם! — הגה״צ אבד״ק 

סיגוט שליט״א
דַאן הָאט מען געהערט ַא הערליכע 

דרשה פון דעם געהויבענעם גַאסט 
שליט״א,  סיגוט  אבד״ק  הגה״צ 
בַאטייליגן  געקומען  זיך  איז  ווָאס 
מרן  כ״ק  פון  הקודש  בשליחות 
רבינו שליט״א, און ער הָאט ַאצינד 
יעק״ב  קול  בקול  אויפגעטרעטן 
הזכות  עוצם  את  ַארויסצוברענגען 
אויפבוי  צום  צוצוהעלפן  והחיוב 
ַאמשנעלסטן  ווי  קענען  מ׳זָאל  ַאז 
אויפבויען און פַארענדיגן דעם בית 

גדול רם ונשא.

הָאט  ווערטער  ווַארעמע  מיט 

דער רב שליט״א שטַארק מעורר געווען די נדיבים בעם ליקח חבל 
עוצם  וסופרים דעם  נָאכזָאגנדיג מּפי ספרים  בנין הביהמ״ד,  למען 
המדרש  בית  א  מעט,  מקדש  בית  ַא  אויפבויען  העלפן  פון  הזכות 

לתורה ולתפלה ולטהרה.

ובפרט הָאט דער רב שליט״א ארויסגעברענגט פארוואס א ביהמ״ד 
הייסט א ״בית״ המדרש, פארוואס הייסט עס נישט א מקום המדרש, 
א בנין המדרש וכדומה? ווייל א ביהמ״ד איז באמת א ״בית״ פאר א 
איד! דא קומט מען יעדן איינציגן טָאג, מ׳וואוינט אינעם ביהמ״ד, 
מ׳דאווענט, מ׳לערנט, מ׳טוט צדקה וחסד, מ׳איז זיך מקדש ומטהר, 
פון דָא שעּפט מען ארויס חיזוק רוחני אויף יעדן טריט און שריט בכל 

אורך החיים אויפ׳ן דרך הסלולה לנו.

אנשטרענגען,  יעדער  דאך  זיך  דארף  ״בית״  א  איז  דאס  אז  נו, 
מ׳בויעט  ווען  ווי  ּפונקט  ארויסגעברענגט,  שליט״א  רב  דער  האט 
אן אייגענעם הויז, אזוי דארף מען זיך זארגן פאר׳ן אויפבוי פונעם 
קענען  מען  וועט  ַאזוי  ובנפש  בלב  געבן  זָאל  יעדער  און  ביהמ״ד, 
בעז״ה גומר זיין לשם ולתפארת. באזונדער הָאט דער רב שליט״א 
האמורות  ברכות  כל  ולביתו  לו  אכסני׳  בעל  דעם  ָאנגעוואונטשן 

בתורה, והרחמן הוא ישלח ברכה מרובה בבית הזה.

1.2 מיליָאן דָאלער אויפ׳ן ּפלאץ! דער 
איבעררַאשנדער ָאנשלוס!
איז  הבנין  קרן  ועד  עסקני  די  פאר  איבערראשונג  ריכטיגע  די 
געקומען צום שלוס פון דער בַאנקעט, ווען מ’האט ָאנגעהויבן צו 
נדיבים,  די  פון  יעדן  מיט  ּפערזענליך  תכלית״  ״רעדן 
זיך ארויסגעשטעלט אז ס'איז במשך  און ס'האט 
פאנטאסטישע  א  אריינגעקומען  הלילה 
אייגענע  די  דורך  סומע  אומגלויבליכע 
די  העכער  אסאך   — תושבים 

ערווארטונגען!

געדרוקט  געווען  איז  עס 
הערליכע פראכטפולע ״שטרות״ 
פארשידענע  די  פארקויפן  צו 
סארט זכותים והנצחות וועלכע 
אין  אּפגעדרוקט  געווען  זענען 
ווָאס  ברָאשור  מלכות׳דיגער  א 
הָאט פָארגעשטעלט אלע שטָאקן 

אלע  וואס און  בנינים,  צוויי  די  פון  ּפלענער 
האט פארכאּפט אלעמענס אויגן מיט די ּפרַאכטפולקייט, און יעדער 
הָאט צו זיך געקלערט ״מתי אבוא ואראה״, ווען וועט מען שוין זוכה 
זיין צו קענען טַאקע ַאריינקומען אין די צוויי נייע בנינים און זען 

דָאס ּפרַאכט מיט די אייגענע אויגן!

נָאך  מיט  מקח  דעם  געווען  גומר  מ׳הָאט  נָאר  ווי  וויילע,  יעדע 
הי״ו  בערקאוויטש  מרדכי  מאיר  ר׳  ראש  יושב  דער  הָאט  נדיב,  ַא 
די  געהַאלטן  דָאס  הָאט  ַאזוי  און  זכות,  נייעם  דעם  אויסגערופן 
שטימונג ביי די מסובים אויף די העכסטע ספערן, ווען מ׳רופט כסדר 
אויס נָאך ַא נָאמען און נָאך ַא נָאמען וועלכע הָאבן קונה געווען ַאן 

״הנצחה וזכות״ ושים אבן בהיכל ה׳.

נָאך ַא קורצע וויילע, ווען מ׳הָאט געמאכט דעם סך הכל, הָאט זיך 
געשלָאסן  הָאט  מען  ַאז  ַארויסגעשטעלט 
הכנסה  קָאלָאסַאלע  די  מיט  נאכט  די 
ַא  אומגעפער  פון 
מיליָאן  ״1.2 
ַא   — דָאלער״ 

ּפרעצעדענטלָאזער סכום צו געשַאפן ווערן פון בלויז איין מסיבה, 
זיך  וועלכע הָאבן  דורך נדיבים בעם איינוואוינער אין די געגענט, 

ָאנגעשלָאסן בלב ובנפש, פַאר זייער אייגענעם בית גדול לה׳!

ָאט די וואונדערבַארע דערפָאלג וואס מ'האט ב"ה אּפגעצייכענט, 
די  אין  אינסּפירַאציע  און  מוט  חיזוק,  הויפנס  ַאריינגעבלָאזן  הָאט 
חברי ועד קרן הבנין, צו זען ַאז ס׳איז בעז״ה דָא וואו די ברכה זאל 
חל זיין! דער ציבור איז ווַארעם, די נדיבים זענען גרייט, מ׳דַארף נָאר 
טון די ריכטיגע שריט ושלהבת עולה מאלי׳, צו בויען ַאן עתיד פַאר 

זיך און די דורות!

דער העכער-ווי-גערָאכטענער סוקסעס האט ב"ה געשָאנקען ַאן 
אומבַאשרייבליכן ״שטוּפ״ און ערמוטיגונג צו קענען פָארזעצן, צו 
ַאקטיוויזירן די פָארשריט פון דער בוי-ַארבעט, צו גַאלָאּפירן ווייטער 
פָאראויס, זיך נישט ָאּפשטעלן און בעז״ה פָארזעצן מיט דער ַארבעט 

עד תומה. 

מחיל אל חיל! מ׳שּפַאנט פָאראויס מיט 
דעם מעכטיגן ּפרָאיעקט!

דער  ָאט  איז  איבער  געבן  הבנין  קרן  ועד  עסקני  די  ווי 
דערפָאלגרייכער בַאנקעט געווען בלויז די ערשטע אין דער סעריע 
מ׳טוט  ווָאס   — תושבים-בַאנקעטן  נָאבעלע  ַאזעלכע  עטליכע  פון 
שוין פַאקטיש פָארברייטן און בַאַארבעטן אין די יעצטיגע טעג נָאך 
ַא צָאל ּפריוואטע מסיבות — כדי אינאיינעם צו קענען צונויפשטעלן 
צו  ביי דער הַאנט  ווָאס מ׳מוז הָאבן  די גַאנצע געפָאדערטע סומע 
בנינים  תרי  הני  ולהקים  לבנות  ּפרָאיעקט  ריזן  דער  ַאז  פַארזיכערן 
קענען  צו  פעסטקייט,  ַא  מיט  פָארזעצן  ישראל  אלקי  לה׳  קדושים 

ַאמשנעלסטן זוכה זיין צום ״והראינו בבנינם ושמחינו בתיקונם״.

מיט ַא מעכטיגן ָאּפקלַאנג הָאט די הצלחת המסיבה ָאּפגעהילכט 
ווייסן,  וואס  די אייגענע תושבים,  ביי  ובפרט  ביי אנ״ש איבערַאל, 
בויען  פונעם  נחיצות  מורא'דיגן  דעם  בַאגרייפן  און  פארשטייען 
אין  ולעבודה  לתורה  זיין  מקום  קובע  קענען  צו  מדרשים  בתי  די 
״אייגענע בתי מדרשים״ ַאזוי ווי רביה״ק זי״ע האט פארלאנגט און 
יבלחט״א כ״ק מרן רבינו שליט״א טוט שטענדיג אויפפָאדערן ביי 

יעדע געלעגנהייט.

ַאלע איינוואוינער גרייטן זיך אי״ה צו ערהַאלטן ״הזמנות״ אין די 
נָאענטע חדשים צו זייערע ּפריווַאטע מסיבות, ווען צום שלוס וועט 
וואו  מסיבה,  ״לבנותו״  א  צו  ווערן  געלַאדענט  ּפערזענליך  יעדער 
יעדער קוקט ארויס צו שענקען דעם גרעסטן חיזוק, סיי מָארַאליש, 
און סיי פינאנציעל, מיט'ן אּפקויפן “הנצחות" אין די צוויי בנינים 
גדולים, אלס די מגדלי האור, פַאר קהל עדתינו יראי ה׳ וחושבי שמו 
זענען אין  זכותים דערפון  ווָאס די  לעשות רצון קונם וחפץ צורם, 

לשער.

בשורות  ַאזעלכע  הערן  פון  קוועלן  אנ״ש  בעבודתי״ך!  וששים 
ווי   — ריטעם  בליציגן  אזא  אין  פַאקטיש  מ׳בויעט  סיי  ווי  טובות, 
מ׳הָאט טַאקע געזען די היינטיגע ווָאך דינסטָאג, בשעת מיר גייען 
צום דרוק, ווי ס׳איז ָאנגעקומען די ריזיגע ״ּפלענקס״ ביים ביהמ״ד 
הגדול אויף מעריווָאלד, ווָאס דערמיט גייט זיך ָאנהייבן ַארויסצוזען 
דער פַאקטישער מראה הבנין — און סיי מ׳פינַאנצירט דעם אויפבוי 
בסכומים אדירים, און ָאט ַאזוי, בשם ה׳ נעשה ונצליח, כן יגיענו ה׳ 

אלקינו, זָאל מען בקרוב זוכה געווען צום ״השלם הני הבנינים”!

יעדער קוקט ַארויס מלא התרגשות צו קענען זען מיט שטָאלץ און 
ּפרַאכט די צוויי בנינים בהבנותם מלא ברכת ה’, צו בַאלייכטן און 
אויפשטרַאלן ַאלע געגענטער ַארום און ַארום מיט דעם כח התורה 

ה  ל פ ת ה און מ'זאל ווייטער מרחיב זיין די גבולי הקדושה, לילך ו
מחיל אל חיל, ורוח הקודש אומרת כן ירבה וכן 
מאוד,  גדול  כי  עד  וגדל  הולך  יפרוץ, 
בדרך כ"ק מרן רבינו הקוה"ט זי"ע, 
כ"ק  של  והדרכתו  נשיאתו  תחת 
ביאת  עד  שליט"א,  אדמו"ר  מרן 

הגואל במהרה.

ובאש אתה עתיד 
לבנות״ו! גדול יהי׳ 
כבוד הבנינים 
המפוארים!

בנינים
חדשים

ומפוארים
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בילדער אפדעיט
קרן הבנין בתי מדרשים דקהל יטב לב סאטמאר - בלומינגראוו קרית יואל

מארשירנדע פארשריט ביים גרויסן פראכטפולן געביידע בית המדרש דקהל יטב לב - מעריוואלד

   סאטמאר בויעט, סאטמאר קוועלט, להרחיב גבולי הקדושה  

ערשטע שטאק פאדלאגע פארענדיגט נאך א שיפמענט  פלענקס ביים אנקומען אויפ'ן שטח

ווארטענדיג אין די רייע צו ווערן אפגעלאדענט

בונים היכל לה'

ווארטענדיג אין די רייע צו ווערן אפגעלאדענט

די עושי המלאכה ביים אראפלייגן יעדן פלענק אויפן באשטימטן ארט
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בילדער אפדעיט
קרן הבנין בתי מדרשים דקהל יטב לב סאטמאר - בלומינגראוו קרית יואל

מארשירנדע פארשריט ביים גרויסן פראכטפולן געביידע בית המדרש דקהל יטב לב - מעריוואלד

   סאטמאר בויעט, סאטמאר קוועלט, להרחיב גבולי הקדושה  

ערשטע שטאק פאדלאגע פארענדיגט נאך א שיפמענט  פלענקס ביים אנקומען אויפ'ן שטח

ווארטענדיג אין די רייע צו ווערן אפגעלאדענט

בונים היכל לה'

ווארטענדיג אין די רייע צו ווערן אפגעלאדענט

די עושי המלאכה ביים אראפלייגן יעדן פלענק אויפן באשטימטן ארט
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בס"ד

FOR SALE
Kiryas Joel Listings
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2011

845.782.0205
sales@mkrealtyusa.com

48 Bakertown Road 
Suite 512, Monroe NY

 אליעזר דוד האפפמאן
לייסענס# 10401304475

845.662.3574

 משה שמחה קויפמאן
לייסענס# 10311206102

845.537.0475

 נפתלי הירצקא זינגער
לייסענס# 10401300864

845.728.1429

 אברהם חיים לעווי
לייסענס# 10401327281

845.238.1162

 אברהם הערש גפן
אפיס אדמיניסטראטאר

845.782.0205 #115

 דוד לייב קרויס
לייסענס# 10401317322

845.274.3765

•	 6	Room	Apartment,	3rd	Floor
•	 Vacant	-	Ready	to	move	in
•	 1810	Sq	Ft	
•	 Good	condition

10 Lemberg Court, Monroe NY

Rentals:

APARTMENTS/HOUSES:

2 room on Garfield
2 room furnished on Fillmore
3 room in Woodbury Junction
6 room on Seven Springs
6 room on Mountain Road
5 room on Acres Road
5 room on Stainton Fareway (Woodbury Junction)

OFFICE

1 room office on Forest
2 room office on Garfield
3 room office on Lemberg
4 room office on Schunemunk St.
6 room office on Austra
Basement on Lionel Passage (Woodbury Junction)

WAREHOUSE

Warehouse on 
Ruscitti Dr.

21 Israel Zupnick, Monroe NY

•	 Spacious	Up	&	down	+	4	room	
	apartment	for	income!

•	 Both	units	are	vacant	and	ready	to	occupy	
•	 Lots	of	value	in	the	property
•	 Great	location	in	a	more	private	setting	

•	 9	Rooms	-	finished	attic	included
•	 Third	floor	-	top	floor
•	 Private	Entrance
•	 Loads	of	upgrades
•	 Great	location

20 Zenta Road , Monroe NY

7 Garfield Road, Monroe NY

•	 6	Room	Apartment
•	 New	Construction
•	 Ready	to	move	in

•	 Fourth	floor	+	Attic
•	 Nice	layout

5 Room in Atzei Temorim Owner-Occupied  Will be ready to move in approx 18-24 months
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פון:

מאנטאג פ׳ בא
הבעל״ט

ביז:

דאנערשטאג
פ׳ בשלח

הבעל״ט

עלטערן וואס האבן שוין אויסגעצאלט זייער 
גאנצע באלאנס, אדער זענען אויפגעסיינט 

אויף אויטמאטיק פעימינט וואס ווערט 
גערעכנט יעדן חודש ביז צו זערא באלאנס 

וועלן באקומען די איינטריט קארטלעך אויף 
די פאסט.

אויב האט איר מאיזה סיבה נישט באקומען 
די קארטלעך אויף די פאסט, ביטע רופט צום 

שכ״ל אפיס:  845-782-8800

בכבוד רב

הנהלת המוסדות

מאנטאג פר׳ יתרו:

נאכט שעות
פון דינסטאג פ׳ בשלח: 

פון 8:30 ביז 
10:00 אווענט

24 שעה 
פאון 

סיסטעם:
צו הערן אייער בַאלַאנס און 

מַאכן ּפעימענטס און נָאך

845-378-4080

ָאפיס
5 Buchanan Ct.

פון 10:00 אינדערפרי 
ביז 7:00 אווענט.
פרייטאג ביז 12:00

845-782-8800 #321

פעקס:
שיקט אייער קרעדיט קַארד 

אינפארמאציע צו:

845-230-7679

ּפָאסט:
שיקט צוריק מיטן ריטורין ענוועלָאופ צו:

  POB 2027
 Monroe, NY

10949

"דרַאּפ-
בַאקס"

אין ביהמ"ד הגדול אויפ'ן 
הינטערשטן שטָאק

פילט אויס די אינפארמאציע
אויפן ענוועלאוּפ,

און לייגט עס אריין אינעם קעסטל.

אימעיל
שיקט אן אימעיל צו: 

paytuition
@satmarkj.org

און ַא אויטָאמַאטישע רעפליי,
וועט געבן אינסטרוקציעס
וויאזוי צו מַאכן די ּפעימינט

סטעיטמעטנומער אויפן זעט ּפין 

באצאלט די שכר 
לימוד לויט  אייער 
באקוועמליכקייט:

שבט 
רעגיסטראציע

דארפן אלע קינדער ברענגען
די איינטריט קארטלעך
אין די ת"ת און בית רחל
מיר וועלן ארויסגעבן די איינטריט קארטלעך

פאר די וואס זענען אויסגעצאלט,
די באלאנס פון שכר לימוד ביז נאך חודש שבט

בס״ד
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מיט  געפילן,  הייסע  מיט   — ישראל.  כלל 
די  אויף  רחמנות  טריּפן  וועלכע  הערצער 
צענדליגער  וועלן  ישראל,  חולי  צעברָאכענע 
טויזנטער אידישע קינדער פון איבער דער גָארער 
וועלט דעם קומענדיגן דינסטָאג און מיטווָאך ּפ׳ 
בא צייגן אז כלל ישראל איז ״אומָאּפשטעלבַאר״ 

ווען ס׳קומט צו העלפן פַאר חולי ישראל!

פינַאנצירן  צו  גיסן,  מען  גייט  ״מיליָאנען״ 
די  פון  רעטונגס-ּפעולות  לעבנס-וויכטיגע  די 
ָארגַאניזַאציע  נפשות  הצלת  וועלט-בַארימטע 

די  ערווָארבן  הָאט  ווָאס  מעדיקל״,  ״חיים 
שעצונג, די צוטרוי, די הערצה, פון כלל ישראל 

אויף אלע אירע שיכטן און קרייזן.

800 דערשרָאקענע 
טעלעפָאנען קלינגען

ווען ַא אידיש קינד הערט א שווערע דיאגנאז, 
ווען א מעדיצינישע קאמּפליקאציע ּפאסירט, ווען 
חלילה דאקטוירים זאגן אז ס׳נישטא מער וואס צו 
טון צו העלפן א איד בעת צרה, ווערט מען דאך 
מ׳ווייסט  פארצווייפלט.  אזוי  דערשראקן,  אזוי 
נישט וואו צו גיין און וואו זיך צו קערן. עס ווערט 
שווַארץ פַאר די אויגן. וועלכן דָאקטָאר גייט מען? 

ווער קען דָא העלפן רוקן ווענט?

אידישע  דערשרָאקענע  סארט  ַאזעלכע   800
הויּפט-קווַארטירן  די  צו  טעגליך  רופן  קינדער 
פון ״חיים מעדיקל״, צו הערן וואו זיי לייגן דעם 
 — זייער  עולם הרפואה פאר  אין  נעקסטן טריט 

אדער זייער קינד׳ס — היילונג.

״חיים מעדיקל״ איז די רעטונגס-ברעט פַאר די 
אידן! פַאר די מַאמעס, פַאר די טַאטעס, פַאר די 
בחורים, פַאר די יונגלעך, פַאר די מיידלעך, פַאר 
די ּפיצלעך קינדער שלא טעמו טעם חטא, ווָאס 
שרייען הושיענו, מיר דַארפן הילף ָאנצוקומען צו 

א רפואה וישועה!

״חיים מעדיקל״ פַארמָאגט כהיום ַא שטַאב פון 
75 איינגעשטעלטע, וועלכע זענען דָא מיט איין 
בַאגלייטן  העלפן  צו  אויפגאבע,  איין  מיט  ציל, 
הילף  הָאבן  דַארף  ווָאס  קינד  אידיש  יעדעס 
מעדיצינישע  וועלכע  סיי  אין  באגלייטונג  און 

ּפרָאבלעם אין ווָאס מ׳פַאלט ח״ו ַאריין. 

 3 זיך  אין  פַארקערּפערט  מעדיקל״  ״חיים 
לעבנס-  3 מיט  ָאּפטיילונגען  פַארצווייגטע 
ישראל:  חולי  פַאר  סערוויסעס  קריטישע 
׳קעיס   .3 ׳ריסוירטש׳,   .2 ׳ריפוירלס׳,   .1
מענעדזשמענט׳, ווָאס יעדע פון זיי איז לעבנס-

נפשות  להציל  רגע,  יעדע  טָאג,  יעדן  וויכטיג, 
מישראל.

דיוויזיעס",  ״19  פַארמָאגט  מעדיקל״  ״חיים 
פונקציָאנירן  מעדיקל-פעלד,  יעדע  דעקט  ווָאס 
״חיים  אינערהאלב 

מעדיקל״ מיט אומגלויבליכע דורכברוכן 
ָאּפ  רַאטעוועט  ווָאס  הינזיכטן,  אין מעדיצינישע 

ּפלאות׳דיג, בעזר הבורא, ממות לחיים ממש.

ּפרָאפעיסָאנאלע 
קָאנטַאקטן ברענגט גדולות 
ונצורות לטובת חולי ישראל

פון  רַאנגען  העכסטע  די  אויף 
ב״ה  מען  בַאווייזט  ּפרָאפעסיָאנַאליטעט 
די  מיט  קָאנטַאקטן  העכסטע  די  אנצוהאלטן 

גרעסטע ריזן אין עולם הרפואה.

ּפרָאפעסָארן,  דָאקטוירים,  גרעסטע  די 
אויסטערליש  ווערן  שּפיטעלער-פירער, 
מעדיצינישע  ברייטע  די  פון  בַאאיינדרוקט 
אויסטערלישע  און  וויסנשַאפט 
וואס  מעדיקל״,  ״חיים  פון  ּפראפעסיאנאלקייט 
אנצוהאלטן  ב״ה  מען  באווייזט  דעם  אדאנק 
מיט זיי ַא גָאר נָאענטן קשר אויפצוטון אזעלכע 

גדולות ונצורות.

דָאס איז בנוסף צו אויסטערלישע דורכברוכן 
חיים  וואס  ריסוירטש,  מעדיצינישע  די  פון 
כוחות  מורא׳דיגע  דעם  פאר  אויס  גיט  מעדיקל 

רפואה- סארט  יעדע  נאכצוגיין  געלטער,  און 
מעטָאד ווָאס איז פארהאנען, און צוזאמצושטעלן 
אויף  ארבעטן  צו  ּפראפעסארן  און  דָאקטוירים 
פריש-ערפינדענע  אויסּפרובירן  מעטָאדן,  נייע 
דָאס  מהלכים צו העלפן און ּפרובירן רַאטעווען 

לעבן פַאר אידישע קינדער.

ס׳נישט צום בַאגרייפן, און ס׳נישט מעגליך צו 
מ׳רַאטעוועט  קינדער  אידישע  וויפיל  בַאשרייבן, 
ָאּפ טָאג טעגליך בעזר ה׳, אדאנק די קָאנטַאקטן 
לַאנג  יָארן  יָארן  פון  ּפירות  די  ריסוירטש,  און 
ַארבעט  נפש׳דיגע  מסירת  געטרייע  אמת׳דיגע 

פַאר כלל ישראל.

גליקליכע  פילע  די 
און  שטוּפ  דעם  גיט  ווָאס  איז  הודאה״  ״סעודות 
דעם חיזוק ָאנצוגיין ווייטער מיט די הייליגע כלל 

ישראל ארבעט.

חיים מעדיקל הַאלט 
דָאס פַאר די אויגן

די  אויגן  די  פאר  האלט  ישראל  כלל 
פארצווייפלטקייט פון די חולי ישראל ״בעפָאר״ 
זייער  און  מעדיקל,  חיים  צו  ָאן  קומען  זיי 
בסייעתא  אויפרעכטונג  און  דערלייכטערונג 
די  אונטער  אריין  קומען  זייי  ווָאס  נָאך  דשמיא 

הארציגע פליגלען פון ״חיים מעדיקל״.

רחמנות׳דיגע  מיט  -4יָאריגס  א  ווען 
דערשרָאקענע אויגעלעך וואס די דינע פינגערלעך 
דערהייבן שוין נישט אפילו נָאר נָאך איין שטָאך 
איר אומשולדיג  פַאר  ָאדער  ַאן  צו טרעפן  ַאריין 

בלוט — איז חיים מעדיקל דָא פַאר איר!

ווען די יונגע מַאמע זיצט אין וועיטינג-רום אין 
מַאנהעטען ביי ַא דָאקטָאר וועלכער פירט דורך 
איר  פון  מח  אויפ׳ן  ״קעט-סקען״  ַא שרעקעדיגן 
טייערן מַאן מיט וועמען זי לעבט אינגַאנצן קוים 
צוויי יָאר פון די חתונה — איז חיים מעדיקל דָא 

פַאר איר!

ווען דער צעבראכענער יונגערמַאן ווָאס מַאכט 
דָאס  און  ווָאכן   2 אין  קינד  ערשטן  זיין  חתונה 
לעבן איז אים צוגרינד עד לעפר מיט די ביטערע 
בשורה; מ׳הָאט אים דיַאגנָאזירט, ירחם ה׳ על עמו 

ועל נחלתו — איז חיים מעדיקל דָא פַאר אים!

מאס  גרעסטע  די  מיט  הארץ,  גאנצן  מיט׳ן 
קינד  אידיש  איין  נאר  ווי  איבערגעגעבנקייט 
מעדיקל״  ״חיים  טוט  צווייטן,  צום  האבן  קען 
בַאגלייטן, העלפן, דערלייכטערן און בעז״ה פירן 
זייער  צו  ביז  ישראל,  חולי  די  וועג  ריכטיגן  אין 
ַאהיימצוקומען  רפואה,  גליקליכע  ענדגילטיגע 

געזונט צו זייערע ליבע משּפחות!

כלל  יָא,  דָאס!  ווייסט  ישראל  כלל  יָא, 
ווייסט  ישראל  יָא, כלל  דָאס!  ישראל שעצט 
מען  ״מוז״  עמך  ישראל  חולי  למען  ַאז 
ָאנהַאלטן די לעבנסוויכטיגע ״חיים מעדיקל״ 

ַאקטיוויטעטן.

צוויי גורל׳דיגע 
אומָאּפשטעלבַארע טעג 
קומען אויף כלל ישראל! 

ויתקדש שמו יתברך!
צו  דָאס  טעג  צוויי  ״בלויז״  הָאט  ישראל  כלל 

ערצייגן, ָאבער מ׳דַארף נישט מער פון דעם!

צוויי טעג  דָא, איז  ווען לבבן של ישראל איז 
איבער גענוג צו פַארזיכערן מיט פילע מיליָאנען 
די  פון  בליה  און  עקזיסטענץ  ווייטערדיגן  דעם 
געשעצט  ַאזוי  איז  ווָאס  ארגאניזאציע  הייליגע 
קרייזן,  און  שיכטן  ַאלע  ביי  רעסּפעקטירט  און 
ביי ַאלע גדולי ישראל, ביי ַאלע רבנים, ביי ַאלע 

אדמורי״ם, ביי ַאלע צדיקי הדור!

כלל ישראל ווייסט און פַארשטייט ווָאס דָאס 
מיינט בַאקומען ַא ביטערן דיַאגנָאז ה”י, און כלל 
ישראל  חולי  די  אויף  רחמים  מלא  איז  ישראל 

הנאנחים והנאנקים!

רגע  ערשטע  די  פון  ַאז  ווייסט  ישראל  כלל 
ָאנגעהויבן ווערט יעדער חולה מישראל בַאגלייט 
דורך ״חיים מעדיקל״, אז מ׳זאל נישט צוזַאמברעכן 

און ווערן בַאגלייט בסייעתא דשמיא!

אַלוועלטליכער כלל ישראל פלאַמט צו 2 טעג פאַר 
״חיים מעדיקל״; צונויפצושטעלן מיליאָנען פאַר 

הייליגע לעבנס-מיסיע צו ראַטעווען חולי ישראל

2 גורל׳דיגע טעג פַאר כלל ישראל און אירע הַארץ-צעריסענע חולים:

דעם ״דינסטָאג און 
מיטווָאך״ ּפרשת ״בא״

כלל ישראל שטוינט פון אומגלויבליכע חיים מעדיקל ציפערן:

75 איינגעשטעלטע וואס קענען קוים נאכיאגן די פלייץ פון 
איבער 800 טעגליכע רופן פון דערשראקענע פאציענטן; 

עלטערן פון קינדער, קינדער פון עלטערן, וואס ליגן על ערש דוי
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מעדיקל״  ״חיים  ַאז  אויך  ווייסט  ישראל  כלל 
איז אין געציילטע יָארן געשּפרינגען פון ַא קליינע 
נפש׳דיגע  מסירת  עטליכע  פון  ָארגַאניזַאציע  נייע 
קערּפערשַאפט  וועלט׳ס  ַא  צו  ועסקניות  עסקנים 
מַאכטפולסטע  און  קשרים  גרעסטע  די  מיט 

דורכברוכן בעולם הרפואה בסייעתא דשמיא.

כלל ישראל ווייסט אויך ַאז דָאס אויפצוהאלטן 
קָאסט ״מיליָאנען״ און אז דער גאנצער לַאסט ליגט 
אויף די שוואכע ּפלייצעס פון געציילטע עסקנים 
לעבן  ּפריווַאטער  זייער  הָאבן  ווָאס  ועסקניות 

ַאוועקגעשָאנקען פַאר כלל ישראל.

גייט  ישראל  כלל  יעצט,  וויל  ישראל  כלל  און 
הָאט  זי  ווָאס  טָאן  העכסטן  מיט׳ן  שרייען  יעצט, 
נָאר ַאמָאל עּפעס אויסגעשריגן: למען השם! למען 
הכלל והּפרט! למען החולים! למען משּפחתותיהם! 
מיט  הקודש,  עבודת  אייער  מיט  ָאן  ווייטער  גייט 
אייער מסירת נפש פַאר די חולים, און מיר וועלן 

אייך שטיין צו די הַאנט!

כלל ישראל גייט עס בַאווייזן: 
מיליָאנען פַאר די ווייטערדיגע 

רעטונג פון חולי ישראל!
די  צו  דירעקט  רעדן  יעצט  גייט  ישראל  כלל 
ראשי חיים מעדיקל וועמען יעדער יחיד מישראל 

קומט דָאך ַאזויפיל ענדלָאזע הכרת הטוב:

מיר  חיים:  פון  העלדינעס  און  העלדן  טייערע 
זענען דָא מיט אייך! ובחרת בחיי״ם! יָא! מיר וועלן 
ריזיגע  מיט  שעפערן  וועלן  מיר  נדבות,  מיט  גיסן 
געלטער, אסאך מער פון וויפיל מיר קענען, ווייל 
געשָאנקען  דערמיט  מיר  הָאבן  ּפרוטה  יעדע  מיט 
לעבן און געזונט, אויפרעכטונג און דערלייכטערונג, 

בעז״ה פַאר ַא אידיש קינד!!!

ָאּפגעשטעלט?  זיך  אינצווישן  מיר  הָאבן 
ַאבסָאלוט נישט! אויב עּפעס, נָאר מער אנטשלאסן 
מיטהאלטנדיג  און  הערנדיג  געווָארן,  מיר  זענען 
״חיים  ווָאס  און  אלץ  טוט  מעדיקל״  ״חיים  ווָאס 

מעדיקל״ באווייזט אלץ פאר די חולי ישראל.

מיטווָאך  און  דינסטָאג  טעג  צוויי  די  ָאט  אין 
רחמנות  און  הַארץ  ישראל׳ס  כלל  וועט  בא 
איבערשטייגן די פאראיאריגע סוקסעס און ווַארפן 

מיט די שענסטע קָאלירן!

ס׳איז הצלת נפשות! ס׳איז ּפיקוח נפשות! יעדע 
בסייעתא  דוי  ערש  על  אידן  מען  רַאטעוועט  רגע 
דשמיא! יעדער דָאלער מער פאר ״חיים מעדיקל״ 
קען מען מער העלפן, מער בַאגלייטן, מער אויפטון, 
מער דערלייכטערן, מער אויפלעבן די הונדערטער 
חולי ישראל קוקן ארויס מיט דערשרָאקענע אויגן 
איין  פאר  ח״ו  הענט  די  ָאּפלָאזן  נישט  זיי  מ׳זאל 

סעקונדע אפילו.

הָאט  ישראל  כלל  כוחות,  די  הָאט  ישראל  כלל 
כלל  ברען,  דעם  הָאט  ישראל  כלל  רצון,  דעם 
ישראל הָאט די יכולת, כלל ישראל פַארמָאגט די 
מיליָאנען, און דעריבער איז כלל ישראל ַאנטשלָאסן 
וועלן  ָאּפשטעל,  קיין  ָאן  בַאווייזן בעז״ה!  צו  דָאס 
פַאנטַאסטישע  די  ציל,  דעם  בעז״ה  גרייכן  מיר 
פַארזיכערן  צו  מיליָאנען,  אומָאּפשטעלבַארע 
ווייטער  הָאט  מישראל  חולה  יעדער  ַאז  ה׳,  בשם 
בַאגלייטער״  ״לעבנס  און  ּפלייצע  הַארציגע  ַא 
גאנצע  א  צו  בַאגלייטן  און  העלפן,  צו  זָארגן,  צו 

ליכטיגע גליקליכע רפואה בעז״ה.

כלל ישראל פאראייניגט ווי נאך קיינמָאל בעפָאר! 
מיליָאנען פַאר ״חיים מעדיקל״ צו העלפן פַאר די חולי 

ישראל!

בעזהשי"ת 

תנו כבוד לתורה
ברגשי שמחה והודאה להשי"ת,

שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה לברך על גומרה של תורה,
הננו מזמנים בזה את כל אהובינו וידידינו

לבוא לשמוח ולהשתתף אתנו בשמחת התורה, אצל החגיגה הנהדרה

הכנסת
ספר תורה

המצפים לשמוח אתכם בשמחת התורה

יעקב יצחק שפיטצער וביתו

הסעודת לגומרה של תורה לקרובינו וידידינו
באולם עטרת מייזעלס

שנכתבה לע"נ בתינו

הילדה חנה אסתר ע"ה ב"ר יעקב יצחק הי"ו

שתתקיים אי"ה ברוב פאר והדר

ביום א' פרשת בא
כ''ט לחודש טבת הבעל"ט

כתיבת האותיות בביתי בשעה 3:00
1 Preshburg Blvd #202

ומשם תצא הס"ת בשירה וזמרה לכבודה של תורה

בשעה 5:00 אחצ"ה
לבית המדרש

בית מרדכי לייב דקיט"ל
16 Forest Rd.

שישו ושמחו בשמחת התורה
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הנהלת חבורת זכרו - לומדי ש"ס טוט שענקן א

פרישער חיזוק פאַר לומדי זכרו!
$100 הוספה

חבורת

לומדי
ש"ס

פטרון מס' מנחות 
הרבני הנגיד מו"ה אברהם בנימין קרויס הי"ו

_________  פטרון מסכת מנחות  _________
י נ ר ו ת ה ד  י ג נ ה י  נ ב ר ה

מו"ה אברהם בנימין אלימלך קרויס הי"ו

אין ברען פון לימוד מס׳ מנחות!!

פאר אלע נבחנים פון די 2 קומענדיגע בחינות  �  בחינה ה' - א' תרומה, בחינה ו'- א' צו
בנוסף צו די געווענליכע מתן שכרה בצדה פַאר יעדע בחינה!

התחלת פרק כל 
המנחות: מיטוואך 

בא הבעל"ט

בנדבת הרבני הנגיד המרומם אוהב את התורה ומכבד את 
לומדי׳ מוה"ר אברהם בנימין קרויס הי"ו ּפטרון מסכת מנחות
 כַאּפט אייך יעצט מיט, מיט׳ן לוח! און נעמט די קומענדיגע בחינות מיט׳ן כח הרבים!

הרה"ג ר' יחזקאל שרגא 
מערץ שליט"א

ביהמ"ד הגדול
היכל עזרת נשים
בשעה 7:00

הר"ר איתמר טובי' 
קויפמאן הי"ו

ביהמ"ד ישמח משה
היכל עזרת נשים
בשעה 6:50

בבוקר

שיעורי אורח חיים • זכרו הלכה

בערב

הרה"ג ר' יואל ברוין
שליט"א

ביהמ"ד
בית יעקב נחמי'
בשעה 8:45

הרה"ג ר' יואל אלי' 
ראפאפארט שליט"א

ביהמ"ד
טיב לבב

בשעה 8:30

הרה"ג ר' מנחם נתנאל 
יונגרייז שליט"א

ביהמ"ד
מעריוואלד

בשעה 9:00

הרה"ג ר' משה זאב 
שווארץ שליט"א

ביהמ"ד
בית יקותיאל
בשעה 8:45

הר"ר בנימין זאב 
זילבערשטיין הי"ו

ביהמ"ד בית יקותיאל
היכל עזרת נשים
בשעה 9:00

הר"ר שלמה יואל 
גאלדשטיין הי"ו

ביהמ"ד
ישמח משה
בשעה 9:10

הר"ר שלום דוב
יאזשעף הי"ו

בביהמ"ד אור משה
שכונת וואדבערי ווילאס

בשעה 8:30

מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

חבורת

לומדי
הלכה

לע"נ הרה"ח
ר' יוסף עזרא ב"ר יחיאל מרדכי ז"ל אראן

וזוגתו מרת יוסיפה ב"ר אהרן אלעזר הכהן ע״ה
_____________  הונצח ע"י חחנם  _____________

הרב רבי אליעזר קעסטענבוים שליט"א
ובנו מוה"ר יואל הי"ו

הליכות יוסף עזרא

מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

הרה"ח ר' חיים רפאל 
פערענץ הי"ו

בביהמ"ד הגדול
קרן מערבית צפונית
בשעה 7:00 

הרה"ג ר' שמואל
קרויס שליט"א

בביהמ"ד הגדול
היכל עזרת נשים צד צפון

בשעה 8:45

הרה"ג ר' יונה
ראטענבערג שליט"א

בביהמ"ד הגדול
היכל עזרת נשים צד מערב 

בשעה 9:00

הרה"ג ר' מנחם נתנאל
יונגרייז שליט"א

בביהמ"ד צאנז זמיגראד
שכונת בלומינגראוו

בשעה 8:30

הרה"ג ר' אברהם אהרן
לאבין שליט"א

בחדר השיעורים
בשכונת ברך משה
בשעה 8:30

הרה"ח ר' שלום דוב
יאזשעף הי"ו

בביהמ"ד אור משה
שכונת וואדבערי ווילאס

בשעה 9:00

הרה"ג ר' משולם איסר 
ראטענבערג שליט"א

בביהמ"ד בית כהנא
צד דרומית

בשעה 9:45

בבוקר

בערב

הרה"ח ר' יואל 
לעפקאוויטש הי"ו
בביהמ"ד בית כהנא
בהיכל ביהמ"ד
בשעה 8:50

הרה"ח ר' יואל משה
בארלעוו הי"ו
בביהמ"ד הגדול 
היכל עזרת נשים 

בשעה 8:30

יוצאי ישיבה שנת תשע"טיוצאי ישיבה שנת תשע"ז

שיעורי מס׳ מנחות • זכרו ש"ס 
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לעבט  אינדוסטריע  סעלפאן  יואל'ע  קרית  די 
מיט א פאזיטיווע עפאכע מיט די עפענונג פון די 
נייע "טאוער מאביל" געשעפט, אויף 2 לייפניק 

וועי, יוניט 002.
די  פון  פארזעצונג  א  איז  מאביל"  "טאוער 
געווען  סערוויסעס',  'שלומי'ס  פאפולערע 
וואס האט  ַאן אדרעס  פלאצירט אויף 13 מירון, 
זיך די לעצטע נאנט צו 3 יאר לעגענדאר געמאכט 
אלס  איינוואוינער,  יואל'ע  קרית  טויזנטער  ביי 
באליבטע 'סעלפאון סטאר' וואו מ'קען באקומען 
ּפלענס,  און  סעלפאונס  פון  אויסוואל  רייכן  א 

העפליך סערווירט.
עס גייט באמת צוריק נאך פריער. "אייגנטליך 
אין  מאמע  מיין  ביי  אנגעהויבן  עס  איך  האב 
שטוב" שווימט ארויף זכרונות ביים אייגנטומער 
היבש  געהאט  "כ'האב  הי"ו.  סאמעט  שלמה  ר' 
סעלפאונס,  פון  ליין  דעם  אין  עקספיריענס 
קודם  כ'האב  וואו  פלאץ  פונעם  נאך  אנגעהויבן 
פון  עטליכע  געהאלפן  אמאל  כ'האב  געארבעט, 
מיינע קאלעגעס פארשאפן נייע גוטע סעלפאונס, 
'סעלפאון  אלס  באקאנט  שנעל  ווערנדיג 
צופיל  מיט  דערזעענדיג  זיך  און  יונגערמאן'... 
פארט- אנצוהייבן  באשלאסן  איך  האב  ארבעט, 

טיים יעדע אווענט".

מען "גייט גרויס"
אין  'ארויסגיין  סיסטעמאטישע  שלמה'ס  ר' 
אויטאמאטיש  האט  קאסטומערס  פאר  וועג' 
ס'איז  ביז  ביזנעס,  דעם  פארברייטערט 
גרויס',  'גיין  פון  מאמענט  די  געקומען  ב"ה 
איבערהויפט ווען אינצווישן איז אונטערגעקומען 
געשפענדט  האט  שלמה  ר'  ווען  קאראנא, 
צושטעלן  מוסדות  די  העלפן  צו  נעכט  און  טעג 
היים- טויזנטער  פאר  סעלפאונס  'בלויז-רעדן' 

געשטראנדעטע קינדער, א שריט וואס האט אים 
איבערצייגט אז ס'איז מער נישט קיין תכלית צו 

בלייבן פארט-טיים. 
רעקלאמירן,  צופיל  געדארפט  נישט  מ'האט 
דעם  דערטראגן  זיך  האט  מויל-צו-אויער  פון 
געקריגן:  האט  יואל  קרית  וואס  אוצר  נייעם 
מירון   13 אדרעס  דער  סערוויסעס".  "שלומי'ס 
איז געווארן א פראמינענטע באזע פאר כל ערליי 

סעלפאון געברויכן. 

ביי  אפערירן  צו  געווען  פשוט  נישט  איז  עס 
'דיינונג  שלמה'ס  ר'  זייענדיג  לאקאציע,  די  אט 
פון  געווען א שטיק מסירת נפש  איז  רום'. "עס 
געשוואוירענער  א  אויס  זיך  דרוקט  ר' שלמה", 
קליענט. "ווען כ'בין אריין צו אים אין געשעפט, 
אוי אנטשולדיגט, 'דיינונג רום', האט מען געזען 
איין זאך: ר' שלמה איז דא פאר אונז, פולקאם. 
און  צוגאנג  דער  אבער  פרנסה,  זיין  ס'איז  אמת 
באמיאונג, און טירחא וואס קאסט דאס אפערירן 
אינדערהיים, איז געווען די שענסטע עדות אויף 
אידישע  העלפן  צו  באגער  אינערליכער  זיין 

קינדער האבן גוטע און כשר'ע סלעפאונס".
נאך א לענגערע זוכעניש אויף א פאסיגן ארט, 
איז ב"ה אפגעפונען געווארן אן ערשטקלאסיגער 
יואל'ן  קרית  פונעם  הארץ  אין  לאקאל, 
אויפבליענדן 'ביזנעס דיסטריקט', וואו 'שלומי'ס 
געווארן  טראנספארמירט  איז  סערוויסעס' 
בעשטומ"צ  האט  וואס  מאביל",  "טאוער  אלס 

נארוואס געעפנט אירע פראכטפולע טויערן.
עס איז ווירקליך א פריידיגע איבערלעבעניש 
געשעפט  וויכטיגע  אזא  אז  יואל,  קרית  פאר 
כל  איינוואוינער  די  פאר  צו  שטעלט  וואס 
ענדליך  איז  סערוויסעס,  סעלפאון  ערליי 
די  אצינד  האבנדיג  המנוחה,  אל  געקומען 
נעקסט-לעוול  גיין  צו  מעגליכקייט  אבאסלוטע 
פילפאכיג  און  סערוויס,  קאסטומער  מיט 

אויסברייטערן דעם ליין.

אלעס אונטער 
איין דאך

אריינקומענדיג צו "טאוער מאביל" זעט מען 
פאר זיך א גאר רייכן אויסוואל פון אריבער 20 
כסדר  ווערט  אויסוואל  דער  מאדעלס.  פאון   )!(
סחורה  אויפגעקומענע  נייע  די  מיט  בארייכערט 
גרויס  מ'לייגט  סעלפאונס.  פון  מארק  אויפ'ן 
נייע  די  זיין אלעמאל פאראויס מיט  צו  געוויכט 
מאדעלס, צו קענען צושטעלן פאר יעדן לויט זיין 

ספעציפישן געשמאק.
אויסגעשטאט  געשעפט  דאס  איז  באזונדער 
איז  וואס  'עקסעסעריס',  פילצאליגע  מיט 
שטארק פארמערט געווארן ביים נייעם געשעפט, 
איז  עס  פלאץ.  אסאך  צובאקומען  מ'האט  ווען 

דויערהאפטיגע  סארט  פילע  באקומען  צו  דא 
דופלעקיט',  'אדאפטערס',  'טשארדזשערס', 

'האלטערס', און פיל מער. 
מ'האט  וואס  זאך  א  בעט  קאסטומער  א  ווען 
און  באשטעלונג,  א  מאכן  מען  וועט  נאכנישט, 

דער אייטעם קומט אריין אין געשעפט!
צוגלייך ווערט געפלאנט דאס צולייגן פרישע 
כשר'ע  פון  ליין  פול  א  שטייגער,  א  חידושים, 
'טעבלעטס', אן אויסגעברייטערטע אויסוואל פון 
'פאון  פון  סערוויס  וויכטיגער  א  'פאון פלענס', 
ארדערס',  'פאון  פון  איינשטעל  אינשורענס', 
'אויסשטעטישע  פון  סערוויס  א  באזונדער  און 

דעליווערי', און נאך.

כרצון איש ואיש
שלמה  ר'  געט  איז"  ספעציאליטעט  "אונזער 
"פארשטיין  סודות'...  באקאנטע  'ברייט  ארויס 
וואס דער קאסטומער וויל. וואס האסטו געהאט; 
צו  גרייט  ביזטו  וויפיל  יעצט;  ווילסטו  וואס 
ספענדן, מ'גייט דורך זיינע אפציעס, און צו דעם 

פאסט מען אים צו דעם בעסטן פלאן".
אז א קאסטומער דארף א טייערע 'קייעסערע' 
פאר 300-400 דאלאר, וועט מען דאס צושטעלן, 
 100-200 דורכשניטליכע  א  דארף  ער  אז  און 
ס'איז  און  באקומען,  דאס  ער  וועט  דאלארדיגע, 
מאדעלס,  דאלאר   70 ביליגערע  אפילו  דא 
העפליך-געדולדיגע  זעלבע  די  מיט  סערווירט 
ָאן קיין  ווי ביי די טייערע,  קאסטומער סערוויס 

אונטערשיד.
די פלענס איז אויך אין א ברייטן ספעקטרום, 
אינצווישן.  פיל  און  א מאנאט,  ביז $5  פון $45 
'פינף דאלאר א מאנאט?' קען זיך מעגליך הייבן 
ברעמען. אבער יא, דאס ווערט אויך צוגעשטעלט, 
אויב דער קאסטומער וויל דייקא ביליג שב'ביליג 

נאכ'ן איבערגיין מיט אים זיינע אפציעס.
א  זען  צו  הנאה  די  אז  ערקלערט  שלמה  ר' 
איבער.  אלעס  וועגט  קאסטומער  צופרידענער 
"למשל" צייגט ער אן דייטליכער, "מיר האבן אן 
אפציע פון 'גענוצטע סעלפאונס'. אז איינער וויל 
נישט  פארט  אבער  כליל המעלות  פאון  א  האבן 
טייער, ביי א ברענד-ניו גייט דאס נישט צוזאם, 
אבער ביי א גענוצטע קען ער דאס יא האבן פאר 
פַאר'ן  פָאר  דאס  מען  שלאגט   ,$160 לדוגמא 

קריגט  דערמיט,  גיין  ער  וויל  אויב  קאסטומער. 
ער דאס אויף א גאלדענעם טאץ".

א פראפעסיאנאל  אויף  טאוער-מאביל האלט 
מאכן  צו  גרייט  אויפגאבע,  איינע  די  פאר  נאר 
יעדע  איבער  גייט  ער  טעלעפאן',  'גענוצטע  א 
קנעפל און פיטשעווקע, צו באשטעטיגן אז יעדע 

פונקציע ארבעט גוט.
א  מיט  קומען  פאונס  גענוצטע  די  אגב, 
וועלכן  סיי  זיך  ס'מאכט  אויב  אז  גאראנטיע, 
פראבלעם אין די ערשטע 30 טעג, באקומט מען 

א נייעם פאון פאר אומזיסט.

ריּפעיר 
סערוויסעס

סערוויסעס  "ריפעיר"  מאביל'ס  טאוער 
בלויז  נישט  אפטיילונג.  פאפולערע  גאר  א  איז 
מ'פאררעכט פאר ווער ס'בעט, נאר ווען מ'הערט 
פונעם קאסטומער אז ער וויל א נייעם סעלפאון, 
גאר  מען  וועט  קונצן,  מאכט  אלטער  דער  ווייל 
פארשלאגן: "אפשר קען מען עס פיקסן?" – דער 
מינע,  דאנקבארע  א  מיט  רעאגירט  קאסטומער 
'נו נו, אפשר טאקע'... און אין רוב פעלער גייט 
עטליכע  געשפָארט  גליקליך,  העכסט  ארויס  ער 

הונדערט דאלאר.
תורה"  מרביץ  א  געהאט  נעכטן  האבן  "מיר 
"ער  ארבייטער.  די  פון  איינער  פארציילט 
קייעסערע.  בלויע  נייע  א  קויפן  געוואלט  האט 
זיין  אויף  הערן  נישט  מער  מ'קען  איז?  וואס 
דעם  טשעקן  לאמיר  געזאגט  אים  כ'האב  אלטן. 
פראבלעם, אפשר קען מען עס פיקסן. כ'האב עס 
געטשעקט, און כ'זע אז ס'איז פארריכטבאר. נאך 
א קורצע צייט איז די הער-קראפט געווארן צוריק 
מער  נישט  געצאלט  האט  איד  דער  און  אקטיוו, 
ווי 50-60 דאלאר, אנשטאט עטליכע הונדערט!"

נאר  פאסירונג,  צופעליגע  א  נישט  איז  דאס 
וואך  "פאריגע  רוטין.  אינעם  פאר  קומט  עס 
האמיר געהאט דא א טעראפיסט", קומט ארויף 
"ער  עקספיריענס,  ענליכע  אן  ארבייטער  ביים 
אים  מ'קאלט  בחורים,  אסאך  מיט  שייכות  האט 
אסאך, און ער האט געוואלט האבן א 'פערסאנעל 
האלבע  א  געווענליכע.  זיין  אויסער  סעלפאון', 
שעה איז ער דא געזיצן און מ'האט דורכשמועסט 
ביז מ'האמיר אים מצליח געווען  זיינע אפציעס, 
זיין  עררייכן  זאל  ער  אז  מהלך  א  ערלעדיגן  צו 
סעל.  א  נאך  קויפן  דארפן  בכלל  ָאן  פארלאנג 
ער  זאגט  דאנקבארקייט  פון  איבערגענומען 
עטליכע  צאלן  כ'וועל  אז  געמיינט  כ'האב  מיר, 
געקאסט  מיר  האט  דערווייל  דאלאר,  הונדערט 

אונטער א הונדערטער!"
ר' שלמה פארציילט אז די ריפעיר-אפטיילונג 
איז בעצם נישט א זאך וואס איז געווען געפלאנט. 
ווי  צוזען  געקענט  נישט  פשוט  האט  ער  נאר 
זייער  ווייל  סעלפאון  נייעם  א  קויפן  מענטשן 
זיך  האט  ער  געשעדיגט.  געווארן  איז  אלטער 

נאכגעפרעגט ביי קאמפאניס און ביי טעכנישאנס, 
נייע  די  געשאפן  צוביסלעך  זיך  האט  אזוי  און 

ריפעיר אפטיילונג.
'סוקסעס- אזעלכע  טאג  יעדן  "מ'האמיר 
ווערן  סעלפאונס  צעבראכענע  ווען  סטאריס', 
האט  דאס  חיות.  פרישע  א  מיט  אויפגעלעבט 
געבויט א צוטרוי ביי קאסטומערס אז מיר זענען 
נישט דא ארויסצופרעסן זייער געלט, נאר זיי צו 
בעסטן  פאר'ן  טעלעפאן  בעסטן  דעם  סערווירן 
פרייז. כ'פרוביר זייער שטארק צו זיין קלאר וואס 
ער וויל, און אז מ'קען טרעפן א וועג צו שּפָארן, 
מ'הייסט  נישט,  אז  און  דערמיט,  גיין  מען  וועט 

ספענדן, ווייס איך וואס כ'רעד".

בהיתר ולא 
באיסור

א  אין  זיך  מען  האלט  מאביל"  "טאוער  ביי 
שטייפע ליניע מיט "בלויז כשר'ע טעלעפאונס". 
די  נאר  מ'פארקויפט  איז:  פאליסי  דער 
"טאוער מאביל" ברענדס וואס ווערן לכתחילה 
ווערן  גע'כשר'ט  קען  וואס  אדער  געפילטערט, 
אויך  ווי  קאמפאניס.  פילטער  היימישע  די  ביי 

פארקויפט מען נישט א 'סמארטפאון'.
פארקערפערט  ברענדס  מאביל"  "טאוער  די 
דריי כשרות קאטעגאריעס, ביי יעדן פאון פון די 

ארום 20 מאדעלס. 
ברענד.  טאלק'  'אנלי  אן  איז  מכל"  "נקי   )1
נישט  קארד',  'עס-די  ניטאמאל  האט  עס 
'קעמערע', נישט 'מוזיק', אפגערעדט 'טעקסט'. 
גארנישט אויסער רעדן. דאס איז דער העכסטער 

סטאנדארט.
2( "נקי" איז דער 'טאלק ענד מידיע' ברענד. 
ריין פון אינטערנעט, און האט  עס איז גענצליך 
ניטאמאל 'טעקסט', אבער האט יא די 'קעמערע', 

עס-די' און 'מוזיק' פונקציעס. 
3( "נקי טאלק ענד טעקסט'" איז ענליך צום 

'נקי' ברענד, נאר עס האט אויך 'טעקסט'.
'טאוער מאביל' האט ערפארענע טעקנישאנס 
אונטער  טעלעפאונס  די  אהער  שטעלן  וואס 
קאמפאני  פילטער  א  קאטעגאריעס.  דריי  די 
דורכפירן  זאלן  זיי  אז  דייקא  פארלאנגט  וואס 
וועט 'טאוער מאביל' איבערגיין  די פילטערינג, 
קאמפאני  פילטער  די  וואס  קאסטומער  מיט'ן 
לאזט יא אדער נישט, און מ'וועט אים צושטעלן 

א טעלעפאן לויט זיין באגער. 

תתחדש!
איבערבליק  קורצער  א  איז  דא  ביז  הפנים, 
געשעפט "טאוער מאביל"  דאס אלט-נייע  וואס 
נאך  דא  זיכער  איז  עס  זיך.  מיט  פאר  שטעלט 
געווארן,  אויסגעלאזט  איז  וואס  דעטאלן  אסאך 
ווייל ס'איז נישט שייך אלעס צו שענקען  פשוט 
א פולקאמע דיסקריפציע אונטער איין באריכט, 
ווארום ס'איז צופיל. "איין באזוך רעדט מער ווי 
טויזנט ווערטער", אדרבה, כאפט אייך אריבער 

און איבערצייגט אייך אליין.
מאביל'  'טאוער  נייעם  פונעם  שאפונג  די 
מערקווירדיגע  א  זיך  מיט  ברענגט  געשעפט 
מלא  עס  איז  זייט  איין  פון  פאראדאקס. 
חידושים, א נייע הערליכע לאקאציע, ברייט און 
מיינט  פלאץ  מער  אהערגעשטעלט,  עלעגאנט 
קאנצענטרירונג  מער  און  באדינונג  בעסערע 
שטארק  איז  שטאב  די  קאסטומער,  יעדן  פאר 
אויפנאמע  די  מיט  געווארן,  אויסגעברייטערט 
פעלד,  דעם  אין  פאכלייט  קוואליפיצירטע  פון 
העפליכע  א  מיט  קליענטן  די  אויף  נעמען  זיי 
זייערע  מיט  אפ  זיך  געבן  אדער  געדולדיגקייט, 

טעכנישע ראלעס 'הינטער די קוליסן' צו גרייט 
מאכן טעלעפאנען פאר די פלייץ פון קונדן. 

אבער מצד שני, די "געשמאקע אטמאספערע" 
אויף  איז  דאס  חדשות.  פנים  א  נישט  בכלל  איז 

איז  עס  געווארן,  פארמינערט  נישט  האר  קיין 
הי"ו  ר' שלמה סאמעט  ליבליכער  דער  ווייטער 
און  געשעפט,  פונעם  שפיץ  אין  שטייט  וואס 
קריגט  קאסטומער  יעדער  אז  זיכער  מאכט  ער 
פערזענליכע אויפמערקזאמקייט, און גייט ארויס 

העכסט צופרידן.
דרוקט  געטוישט"  יא  זיך  האט  גראדע  "דאס 
היינט  "ביז  קאסטומער,  א  אויס  קאמיש  זיך 
ביים  קאסטומער  דעם  באגריסט  שלמה  ר'  האט 
ארויסגיין 'טענק יו פאר טשוזינג שלומי'ס, מיר 
זענען אייך אייביג דא צו העלפן', און יעצט איז 
צו  געווארן  געטוישט  נוסח  פריינטליכער  דער 
'טענק יו פאר טשוזינג טאוער מאביל מיר זענען 

אייך אייביג דא צו העלפן"...

ּפרַאכטפולע "טָאוער מָאביל" סעלפָאן 
געשעפט געעפנט אין הַארץ פון קרית 

יואל'ס נייע הַאנדל-צענטער 

שלמה מוקיר שבת

'טאוער מָאביל' לָאקַאל 
אין זכות פון מכבד זיין 

דעם "שבת קודש"
ווארלד  אוו  גינעס  אין  באלאנגט  "דאס 
סאמעט  שלמה  ר'  זיך  וויצלט  רעקארד..." 
מאביל',  'טאוער  פון  אייגנטומער  הי"ו, 
סערוויסעס',  'שלומי'ס  פון  טראנספארמירט 
ביי  פונקציאנירט  הוסדה  מיום  האט  וואס 
אים אין דיינונג-רום אויף 13 מירון. "ווי נאך 
האסטו א דיינונג רום וואו טויזנטער האבן זיך 

דורכגעדרייט?..."
און  מער  געווארן  איז  געשעפט  דאס 
די  סינאנים  ברענגענדיג  פאפולער,  מער 
טעג.  און  שעה'ן  פון  אויסברייטערונג 
'קארנער',  ביים  עס  זיך  האט  אנגעהויבן 
די  אקופירן  ביז'ן  האלב,  צו  שנעל  גייענדיג 
שאפעס  צולייגן  גאר  שפעטער  ביז'ן  גאנצע, 
דיינונג- די  ווען  צימערן,  דערנעבנדע  די  און 
א  מיט  צעטיילט  שוין  ווערט  זעלבסט  רום 

'פראנט' און א 'בעק'...
געווען  נישט  איז  דאס  אז  זאגן  צו  איבריג 
קיין תכלית, פרנסה סמוך לשולחנו איז טאקע 
א מעלה, אבער נישט 'בתוך שולחנו'... און ר' 
שלמה איז געווען כסדר פארנומען מיט'ן זוכן 
דאס  אריבערצופירן  אהין  לאקאל  פאסיגן  א 

געשעפט. 
און  גענישטערט  האט  ער  וויפיל  אבער 
טיש  פון  אראפ  עס  איז  אפציעס,  באטראכט 
מאל  יעדעס  ארויף,  ס'איז  ווי  שנעלער  נאך 
האט  פאל  איין  ביי  סיבה.  צווייטע  א  פאר 
אבער  קאנטראקט,  געשלאסן  גאר  שוין  ער 
צוליב אן אומפאראויסגעזעענע אורזאך האט 
דער  און  ווייטער,  גיין  געקענט  נישט  מען 

קאנטראקט איז אויפגעלעזט געווארן.
מיט  פאסירט  האט  וואונדערליך  עפעס 
איז  ישועה  די  ווען  צוריק,  חדשים  עטליכע 
יקרא  א  זיין  מקבל  נאכ'ן  הארט  געקומען 
דשבתא, צו מכבד זיין דעם שבת קודש מיט אן 
באשיינפערליך  צייגנדיג  קנייטש,  עקסטערן 
ווי דער שב"ק בלייבט נישט שולדיג. ומעשה 

שהי' כך היה.
אז  פאליסי  שטרענגע  א  האט  שלמה  ר' 

"פרייטאג ביי חצות" איז שוין דאס געשעפט 
מאביל'  'טאוער  צו  אריינרופער  געשלאסן. 
וועלן דאס הערן אויפ'ן קנעפל פון די סטאר-
בעפאר  האוער  קלאוזט  "פריידעי,  שעה'ן: 

האצות"...
וואו  לאקאל,  נייעם  ביים  איז  דאס 
צו  געשעפט  א  פארוואנדלען  נישט  מ'דארף 
א שבת'דיגע סעודה, אבער נאך אפערירנדיג 
ביי זיך אין דיינונג-רום, איז פרייטאג געווען 
דעם  צוגרייטן  דאך  מ'דארף  געשלאסן, 
גענצליך  געווען  נישט  ס'איז  אבער  שבת. 
פארמאכט, און פרייטאג ביז חצות האט מען 
דעם  לכבוד  עמערדזשענסיס.  סערווירט  נאך 
האט מען אויסגעווארט ביז חצות, און הערשט 
און  סחורה  די  אוועקגעפאקט  מען  האט  דאן 

געדעקט דעם שבת-טיש.
דאס האט אנגעהאלטן ביז א געוויסן פונקט, 
הייבן דעם  צו  ר' שלמה האט באשלאסן  ווען 
כבוד שבת מיט א שטאפל, דערקלערנדיג מיט 
אנטשלאסנקייט אז "פרייטאג איז געשפארט" 
פאקט  נאכט  דאנערשטאג  אויסנאמען.  ָאן 
שוין  ס'איז  טיש,  מ'דעקט  אוועק,  אלעס  מען 

שבת'דיג.
עס גייט נישט דורך מער ווי קארגע צוויי-

דריי וואכן, און מ'האט געטראפן א פלאץ!
חדשים  עטליכע  געדויערט  נאך  האט  עס 
פולקאם  דאס  און  קאנסטרוקציע  די  פאר 

גרייט מאכן דעם לאקאל, און דא האלט מען 
ב"ה, די טויערן זענען אפן, והיתה הרוחה פאר 
תושבי קרית יואל וואס זענען באגליקט מיט 
אזא הערליכן סעלפאון צענטער, און צוגלייך 
פאר משפחת סאמעט... קריגנדיג צוריק זייער 

דיינונג-רום, אלעס בזכות כבוד השב"ק.
דיינונג-רום  די  איז  שלמה,  ר'  זאגט  אגב, 
אויסער  רייכע היסטאריע  א  מיט  געבענטשט 
דאס באדינען טויזנטער קליענטן. די ערשטע 
אלס  געדינט  אויך  דאס  האט  צייט  שטיק 
צייט  שטיק  א  סחורה.  די  פאר  'ווערהאוז' 
שפעטער האט ער דארט אויך אקאמאדירט א 
ווארעמע געשמאקע באטע פאר חסידי תולדות 
אברהם יצחק, יעדן פרייטאג צונאכטס – וואס 
ָאן – און פאר משך צוויי יאר איז  האלט נאך 
פרייטאג  יעדן  מנין  א  געווען  אויך  דארט 

צונאכטס. 
א  געהאט  דארט  מען  האט  הכל  בסך 
סעלפאון סטאר, א ווערהאוז, שול, באטע, און 
האבן  אידן  טויזנטער  רום...  דיינונג  א  אויך 
דעם  פון  געווען  נהנה  און  דורכגעדרייט  זיך 
צימער. יעצט אז די סטאר האט געמופט פרעגן 
מיט'ן  טוסטו  "וואס  שלמה,  ר'  פון  מענטשן 
ביי  קוים  זיך  גלייבט  עס  דיינונג-רום?"... 
משפחת סאמעט אז א דיינונג רום איז געמאכט 

פשוט און גראד פאר'ן פריוואטן באנוץ.
די ברכה וואס דער שב"ק האט געברענגט 
האט זיך נישט אפגעשטעלט ביים טרעפן דעם 
שיינענדע  א  מיט  פאר  זעצט  עס  נאר  פלאץ, 
הצלחה ב"ה. "ס'איז געווען אזוי ביזי אינעם 
מיט  אויס  שלמה  ר'  פירט  רום"  דיינונג 
דאנק צום נותן השבת, "און כ'האב געמיינט 
זיין,  נישט  שוין  קען  דעם  ווי  ביזיער  מער  אז 
אבער יעצט אינעם נייעם געשעפט זע איך אז 
אין שיעור למעלה, ס'איז נאך פילפאכיג מער 

פארנומען ב"ה".
אל תוך בתיכם להניח ברכה

זכרונות מימי קדם... 
'שלומי'ס סערוויסעס' ביי 

ר' שלמה אין דיינונג רום 

די עלעגאנטע לופטיגע אריינגאנג צו 'טאוער מאביל'  -  ברייטע סעלעקציע פון אריבער 20 פאון מאדעלן   -  רייכע סעלעקציע פון פיל ערליי פאון 'עקסעסעריס'
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לעבט  אינדוסטריע  סעלפאן  יואל'ע  קרית  די 
מיט א פאזיטיווע עפאכע מיט די עפענונג פון די 
נייע "טאוער מאביל" געשעפט, אויף 2 לייפניק 

וועי, יוניט 002.
די  פון  פארזעצונג  א  איז  מאביל"  "טאוער 
געווען  סערוויסעס',  'שלומי'ס  פאפולערע 
וואס האט  ַאן אדרעס  פלאצירט אויף 13 מירון, 
זיך די לעצטע נאנט צו 3 יאר לעגענדאר געמאכט 
אלס  איינוואוינער,  יואל'ע  קרית  טויזנטער  ביי 
באליבטע 'סעלפאון סטאר' וואו מ'קען באקומען 
ּפלענס,  און  סעלפאונס  פון  אויסוואל  רייכן  א 

העפליך סערווירט.
עס גייט באמת צוריק נאך פריער. "אייגנטליך 
אין  מאמע  מיין  ביי  אנגעהויבן  עס  איך  האב 
שטוב" שווימט ארויף זכרונות ביים אייגנטומער 
היבש  געהאט  "כ'האב  הי"ו.  סאמעט  שלמה  ר' 
סעלפאונס,  פון  ליין  דעם  אין  עקספיריענס 
קודם  כ'האב  וואו  פלאץ  פונעם  נאך  אנגעהויבן 
פון  עטליכע  געהאלפן  אמאל  כ'האב  געארבעט, 
מיינע קאלעגעס פארשאפן נייע גוטע סעלפאונס, 
'סעלפאון  אלס  באקאנט  שנעל  ווערנדיג 
צופיל  מיט  דערזעענדיג  זיך  און  יונגערמאן'... 
פארט- אנצוהייבן  באשלאסן  איך  האב  ארבעט, 

טיים יעדע אווענט".

מען "גייט גרויס"
אין  'ארויסגיין  סיסטעמאטישע  שלמה'ס  ר' 
אויטאמאטיש  האט  קאסטומערס  פאר  וועג' 
ס'איז  ביז  ביזנעס,  דעם  פארברייטערט 
גרויס',  'גיין  פון  מאמענט  די  געקומען  ב"ה 
איבערהויפט ווען אינצווישן איז אונטערגעקומען 
געשפענדט  האט  שלמה  ר'  ווען  קאראנא, 
צושטעלן  מוסדות  די  העלפן  צו  נעכט  און  טעג 
היים- טויזנטער  פאר  סעלפאונס  'בלויז-רעדן' 

געשטראנדעטע קינדער, א שריט וואס האט אים 
איבערצייגט אז ס'איז מער נישט קיין תכלית צו 

בלייבן פארט-טיים. 
רעקלאמירן,  צופיל  געדארפט  נישט  מ'האט 
דעם  דערטראגן  זיך  האט  מויל-צו-אויער  פון 
געקריגן:  האט  יואל  קרית  וואס  אוצר  נייעם 
מירון   13 אדרעס  דער  סערוויסעס".  "שלומי'ס 
איז געווארן א פראמינענטע באזע פאר כל ערליי 

סעלפאון געברויכן. 

ביי  אפערירן  צו  געווען  פשוט  נישט  איז  עס 
'דיינונג  שלמה'ס  ר'  זייענדיג  לאקאציע,  די  אט 
פון  געווען א שטיק מסירת נפש  איז  רום'. "עס 
געשוואוירענער  א  אויס  זיך  דרוקט  ר' שלמה", 
קליענט. "ווען כ'בין אריין צו אים אין געשעפט, 
אוי אנטשולדיגט, 'דיינונג רום', האט מען געזען 
איין זאך: ר' שלמה איז דא פאר אונז, פולקאם. 
און  צוגאנג  דער  אבער  פרנסה,  זיין  ס'איז  אמת 
באמיאונג, און טירחא וואס קאסט דאס אפערירן 
אינדערהיים, איז געווען די שענסטע עדות אויף 
אידישע  העלפן  צו  באגער  אינערליכער  זיין 

קינדער האבן גוטע און כשר'ע סלעפאונס".
נאך א לענגערע זוכעניש אויף א פאסיגן ארט, 
איז ב"ה אפגעפונען געווארן אן ערשטקלאסיגער 
יואל'ן  קרית  פונעם  הארץ  אין  לאקאל, 
אויפבליענדן 'ביזנעס דיסטריקט', וואו 'שלומי'ס 
געווארן  טראנספארמירט  איז  סערוויסעס' 
בעשטומ"צ  האט  וואס  מאביל",  "טאוער  אלס 

נארוואס געעפנט אירע פראכטפולע טויערן.
עס איז ווירקליך א פריידיגע איבערלעבעניש 
געשעפט  וויכטיגע  אזא  אז  יואל,  קרית  פאר 
כל  איינוואוינער  די  פאר  צו  שטעלט  וואס 
ענדליך  איז  סערוויסעס,  סעלפאון  ערליי 
די  אצינד  האבנדיג  המנוחה,  אל  געקומען 
נעקסט-לעוול  גיין  צו  מעגליכקייט  אבאסלוטע 
פילפאכיג  און  סערוויס,  קאסטומער  מיט 

אויסברייטערן דעם ליין.

אלעס אונטער 
איין דאך

אריינקומענדיג צו "טאוער מאביל" זעט מען 
פאר זיך א גאר רייכן אויסוואל פון אריבער 20 
כסדר  ווערט  אויסוואל  דער  מאדעלס.  פאון   )!(
סחורה  אויפגעקומענע  נייע  די  מיט  בארייכערט 
גרויס  מ'לייגט  סעלפאונס.  פון  מארק  אויפ'ן 
נייע  די  זיין אלעמאל פאראויס מיט  צו  געוויכט 
מאדעלס, צו קענען צושטעלן פאר יעדן לויט זיין 

ספעציפישן געשמאק.
אויסגעשטאט  געשעפט  דאס  איז  באזונדער 
איז  וואס  'עקסעסעריס',  פילצאליגע  מיט 
שטארק פארמערט געווארן ביים נייעם געשעפט, 
איז  עס  פלאץ.  אסאך  צובאקומען  מ'האט  ווען 

דויערהאפטיגע  סארט  פילע  באקומען  צו  דא 
דופלעקיט',  'אדאפטערס',  'טשארדזשערס', 

'האלטערס', און פיל מער. 
מ'האט  וואס  זאך  א  בעט  קאסטומער  א  ווען 
און  באשטעלונג,  א  מאכן  מען  וועט  נאכנישט, 

דער אייטעם קומט אריין אין געשעפט!
צוגלייך ווערט געפלאנט דאס צולייגן פרישע 
כשר'ע  פון  ליין  פול  א  שטייגער,  א  חידושים, 
'טעבלעטס', אן אויסגעברייטערטע אויסוואל פון 
'פאון  פון  סערוויס  וויכטיגער  א  'פאון פלענס', 
ארדערס',  'פאון  פון  איינשטעל  אינשורענס', 
'אויסשטעטישע  פון  סערוויס  א  באזונדער  און 

דעליווערי', און נאך.

כרצון איש ואיש
שלמה  ר'  געט  איז"  ספעציאליטעט  "אונזער 
"פארשטיין  סודות'...  באקאנטע  'ברייט  ארויס 
וואס דער קאסטומער וויל. וואס האסטו געהאט; 
צו  גרייט  ביזטו  וויפיל  יעצט;  ווילסטו  וואס 
ספענדן, מ'גייט דורך זיינע אפציעס, און צו דעם 

פאסט מען אים צו דעם בעסטן פלאן".
אז א קאסטומער דארף א טייערע 'קייעסערע' 
פאר 300-400 דאלאר, וועט מען דאס צושטעלן, 
 100-200 דורכשניטליכע  א  דארף  ער  אז  און 
ס'איז  און  באקומען,  דאס  ער  וועט  דאלארדיגע, 
מאדעלס,  דאלאר   70 ביליגערע  אפילו  דא 
העפליך-געדולדיגע  זעלבע  די  מיט  סערווירט 
ָאן קיין  ווי ביי די טייערע,  קאסטומער סערוויס 

אונטערשיד.
די פלענס איז אויך אין א ברייטן ספעקטרום, 
אינצווישן.  פיל  און  א מאנאט,  ביז $5  פון $45 
'פינף דאלאר א מאנאט?' קען זיך מעגליך הייבן 
ברעמען. אבער יא, דאס ווערט אויך צוגעשטעלט, 
אויב דער קאסטומער וויל דייקא ביליג שב'ביליג 

נאכ'ן איבערגיין מיט אים זיינע אפציעס.
א  זען  צו  הנאה  די  אז  ערקלערט  שלמה  ר' 
איבער.  אלעס  וועגט  קאסטומער  צופרידענער 
"למשל" צייגט ער אן דייטליכער, "מיר האבן אן 
אפציע פון 'גענוצטע סעלפאונס'. אז איינער וויל 
נישט  פארט  אבער  כליל המעלות  פאון  א  האבן 
טייער, ביי א ברענד-ניו גייט דאס נישט צוזאם, 
אבער ביי א גענוצטע קען ער דאס יא האבן פאר 
פַאר'ן  פָאר  דאס  מען  שלאגט   ,$160 לדוגמא 

קריגט  דערמיט,  גיין  ער  וויל  אויב  קאסטומער. 
ער דאס אויף א גאלדענעם טאץ".

א פראפעסיאנאל  אויף  טאוער-מאביל האלט 
מאכן  צו  גרייט  אויפגאבע,  איינע  די  פאר  נאר 
יעדע  איבער  גייט  ער  טעלעפאן',  'גענוצטע  א 
קנעפל און פיטשעווקע, צו באשטעטיגן אז יעדע 

פונקציע ארבעט גוט.
א  מיט  קומען  פאונס  גענוצטע  די  אגב, 
וועלכן  סיי  זיך  ס'מאכט  אויב  אז  גאראנטיע, 
פראבלעם אין די ערשטע 30 טעג, באקומט מען 

א נייעם פאון פאר אומזיסט.

ריּפעיר 
סערוויסעס

סערוויסעס  "ריפעיר"  מאביל'ס  טאוער 
בלויז  נישט  אפטיילונג.  פאפולערע  גאר  א  איז 
מ'פאררעכט פאר ווער ס'בעט, נאר ווען מ'הערט 
פונעם קאסטומער אז ער וויל א נייעם סעלפאון, 
גאר  מען  וועט  קונצן,  מאכט  אלטער  דער  ווייל 
פארשלאגן: "אפשר קען מען עס פיקסן?" – דער 
מינע,  דאנקבארע  א  מיט  רעאגירט  קאסטומער 
'נו נו, אפשר טאקע'... און אין רוב פעלער גייט 
עטליכע  געשפָארט  גליקליך,  העכסט  ארויס  ער 

הונדערט דאלאר.
תורה"  מרביץ  א  געהאט  נעכטן  האבן  "מיר 
"ער  ארבייטער.  די  פון  איינער  פארציילט 
קייעסערע.  בלויע  נייע  א  קויפן  געוואלט  האט 
זיין  אויף  הערן  נישט  מער  מ'קען  איז?  וואס 
דעם  טשעקן  לאמיר  געזאגט  אים  כ'האב  אלטן. 
פראבלעם, אפשר קען מען עס פיקסן. כ'האב עס 
געטשעקט, און כ'זע אז ס'איז פארריכטבאר. נאך 
א קורצע צייט איז די הער-קראפט געווארן צוריק 
מער  נישט  געצאלט  האט  איד  דער  און  אקטיוו, 
ווי 50-60 דאלאר, אנשטאט עטליכע הונדערט!"

נאר  פאסירונג,  צופעליגע  א  נישט  איז  דאס 
וואך  "פאריגע  רוטין.  אינעם  פאר  קומט  עס 
האמיר געהאט דא א טעראפיסט", קומט ארויף 
"ער  עקספיריענס,  ענליכע  אן  ארבייטער  ביים 
אים  מ'קאלט  בחורים,  אסאך  מיט  שייכות  האט 
אסאך, און ער האט געוואלט האבן א 'פערסאנעל 
האלבע  א  געווענליכע.  זיין  אויסער  סעלפאון', 
שעה איז ער דא געזיצן און מ'האט דורכשמועסט 
ביז מ'האמיר אים מצליח געווען  זיינע אפציעס, 
זיין  עררייכן  זאל  ער  אז  מהלך  א  ערלעדיגן  צו 
סעל.  א  נאך  קויפן  דארפן  בכלל  ָאן  פארלאנג 
ער  זאגט  דאנקבארקייט  פון  איבערגענומען 
עטליכע  צאלן  כ'וועל  אז  געמיינט  כ'האב  מיר, 
געקאסט  מיר  האט  דערווייל  דאלאר,  הונדערט 

אונטער א הונדערטער!"
ר' שלמה פארציילט אז די ריפעיר-אפטיילונג 
איז בעצם נישט א זאך וואס איז געווען געפלאנט. 
ווי  צוזען  געקענט  נישט  פשוט  האט  ער  נאר 
זייער  ווייל  סעלפאון  נייעם  א  קויפן  מענטשן 
זיך  האט  ער  געשעדיגט.  געווארן  איז  אלטער 

נאכגעפרעגט ביי קאמפאניס און ביי טעכנישאנס, 
נייע  די  געשאפן  צוביסלעך  זיך  האט  אזוי  און 

ריפעיר אפטיילונג.
'סוקסעס- אזעלכע  טאג  יעדן  "מ'האמיר 

ווערן  סעלפאונס  צעבראכענע  ווען  סטאריס', 
האט  דאס  חיות.  פרישע  א  מיט  אויפגעלעבט 
געבויט א צוטרוי ביי קאסטומערס אז מיר זענען 
נישט דא ארויסצופרעסן זייער געלט, נאר זיי צו 
בעסטן  פאר'ן  טעלעפאן  בעסטן  דעם  סערווירן 
פרייז. כ'פרוביר זייער שטארק צו זיין קלאר וואס 
ער וויל, און אז מ'קען טרעפן א וועג צו שּפָארן, 
מ'הייסט  נישט,  אז  און  דערמיט,  גיין  מען  וועט 

ספענדן, ווייס איך וואס כ'רעד".

בהיתר ולא 
באיסור

א  אין  זיך  מען  האלט  מאביל"  "טאוער  ביי 
שטייפע ליניע מיט "בלויז כשר'ע טעלעפאונס". 
די  נאר  מ'פארקויפט  איז:  פאליסי  דער 
"טאוער מאביל" ברענדס וואס ווערן לכתחילה 
ווערן  גע'כשר'ט  קען  וואס  אדער  געפילטערט, 
אויך  ווי  קאמפאניס.  פילטער  היימישע  די  ביי 

פארקויפט מען נישט א 'סמארטפאון'.
פארקערפערט  ברענדס  מאביל"  "טאוער  די 
דריי כשרות קאטעגאריעס, ביי יעדן פאון פון די 

ארום 20 מאדעלס. 
ברענד.  טאלק'  'אנלי  אן  איז  מכל"  "נקי   )1
נישט  קארד',  'עס-די  ניטאמאל  האט  עס 
'קעמערע', נישט 'מוזיק', אפגערעדט 'טעקסט'. 
גארנישט אויסער רעדן. דאס איז דער העכסטער 

סטאנדארט.
2( "נקי" איז דער 'טאלק ענד מידיע' ברענד. 
ריין פון אינטערנעט, און האט  עס איז גענצליך 
ניטאמאל 'טעקסט', אבער האט יא די 'קעמערע', 

עס-די' און 'מוזיק' פונקציעס. 
3( "נקי טאלק ענד טעקסט'" איז ענליך צום 

'נקי' ברענד, נאר עס האט אויך 'טעקסט'.
'טאוער מאביל' האט ערפארענע טעקנישאנס 
אונטער  טעלעפאונס  די  אהער  שטעלן  וואס 
קאמפאני  פילטער  א  קאטעגאריעס.  דריי  די 
דורכפירן  זאלן  זיי  אז  דייקא  פארלאנגט  וואס 
וועט 'טאוער מאביל' איבערגיין  די פילטערינג, 
קאמפאני  פילטער  די  וואס  קאסטומער  מיט'ן 
לאזט יא אדער נישט, און מ'וועט אים צושטעלן 

א טעלעפאן לויט זיין באגער. 

תתחדש!
איבערבליק  קורצער  א  איז  דא  ביז  הפנים, 
געשעפט "טאוער מאביל"  דאס אלט-נייע  וואס 
נאך  דא  זיכער  איז  עס  זיך.  מיט  פאר  שטעלט 
געווארן,  אויסגעלאזט  איז  וואס  דעטאלן  אסאך 
ווייל ס'איז נישט שייך אלעס צו שענקען  פשוט 
א פולקאמע דיסקריפציע אונטער איין באריכט, 
ווארום ס'איז צופיל. "איין באזוך רעדט מער ווי 
טויזנט ווערטער", אדרבה, כאפט אייך אריבער 

און איבערצייגט אייך אליין.
מאביל'  'טאוער  נייעם  פונעם  שאפונג  די 
מערקווירדיגע  א  זיך  מיט  ברענגט  געשעפט 
מלא  עס  איז  זייט  איין  פון  פאראדאקס. 
חידושים, א נייע הערליכע לאקאציע, ברייט און 
מיינט  פלאץ  מער  אהערגעשטעלט,  עלעגאנט 
קאנצענטרירונג  מער  און  באדינונג  בעסערע 
שטארק  איז  שטאב  די  קאסטומער,  יעדן  פאר 
אויפנאמע  די  מיט  געווארן,  אויסגעברייטערט 
פעלד,  דעם  אין  פאכלייט  קוואליפיצירטע  פון 
העפליכע  א  מיט  קליענטן  די  אויף  נעמען  זיי 
זייערע  מיט  אפ  זיך  געבן  אדער  געדולדיגקייט, 

טעכנישע ראלעס 'הינטער די קוליסן' צו גרייט 
מאכן טעלעפאנען פאר די פלייץ פון קונדן. 

אבער מצד שני, די "געשמאקע אטמאספערע" 
אויף  איז  דאס  חדשות.  פנים  א  נישט  בכלל  איז 

איז  עס  געווארן,  פארמינערט  נישט  האר  קיין 
הי"ו  ר' שלמה סאמעט  ליבליכער  דער  ווייטער 
און  געשעפט,  פונעם  שפיץ  אין  שטייט  וואס 
קריגט  קאסטומער  יעדער  אז  זיכער  מאכט  ער 
פערזענליכע אויפמערקזאמקייט, און גייט ארויס 

העכסט צופרידן.
דרוקט  געטוישט"  יא  זיך  האט  גראדע  "דאס 
היינט  "ביז  קאסטומער,  א  אויס  קאמיש  זיך 
ביים  קאסטומער  דעם  באגריסט  שלמה  ר'  האט 
ארויסגיין 'טענק יו פאר טשוזינג שלומי'ס, מיר 
זענען אייך אייביג דא צו העלפן', און יעצט איז 
צו  געווארן  געטוישט  נוסח  פריינטליכער  דער 
'טענק יו פאר טשוזינג טאוער מאביל מיר זענען 

אייך אייביג דא צו העלפן"...

ּפרַאכטפולע "טָאוער מָאביל" סעלפָאן 
געשעפט געעפנט אין הַארץ פון קרית 

יואל'ס נייע הַאנדל-צענטער 

שלמה מוקיר שבת

'טאוער מָאביל' לָאקַאל 
אין זכות פון מכבד זיין 

דעם "שבת קודש"
ווארלד  אוו  גינעס  אין  באלאנגט  "דאס 
סאמעט  שלמה  ר'  זיך  וויצלט  רעקארד..." 
מאביל',  'טאוער  פון  אייגנטומער  הי"ו, 
סערוויסעס',  'שלומי'ס  פון  טראנספארמירט 
ביי  פונקציאנירט  הוסדה  מיום  האט  וואס 
אים אין דיינונג-רום אויף 13 מירון. "ווי נאך 
האסטו א דיינונג רום וואו טויזנטער האבן זיך 

דורכגעדרייט?..."
און  מער  געווארן  איז  געשעפט  דאס 
די  סינאנים  ברענגענדיג  פאפולער,  מער 
טעג.  און  שעה'ן  פון  אויסברייטערונג 
'קארנער',  ביים  עס  זיך  האט  אנגעהויבן 
די  אקופירן  ביז'ן  האלב,  צו  שנעל  גייענדיג 
שאפעס  צולייגן  גאר  שפעטער  ביז'ן  גאנצע, 
דיינונג- די  ווען  צימערן,  דערנעבנדע  די  און 
א  מיט  צעטיילט  שוין  ווערט  זעלבסט  רום 

'פראנט' און א 'בעק'...
געווען  נישט  איז  דאס  אז  זאגן  צו  איבריג 
קיין תכלית, פרנסה סמוך לשולחנו איז טאקע 
א מעלה, אבער נישט 'בתוך שולחנו'... און ר' 
שלמה איז געווען כסדר פארנומען מיט'ן זוכן 
דאס  אריבערצופירן  אהין  לאקאל  פאסיגן  א 

געשעפט. 
און  גענישטערט  האט  ער  וויפיל  אבער 
טיש  פון  אראפ  עס  איז  אפציעס,  באטראכט 
מאל  יעדעס  ארויף,  ס'איז  ווי  שנעלער  נאך 
האט  פאל  איין  ביי  סיבה.  צווייטע  א  פאר 
אבער  קאנטראקט,  געשלאסן  גאר  שוין  ער 
צוליב אן אומפאראויסגעזעענע אורזאך האט 
דער  און  ווייטער,  גיין  געקענט  נישט  מען 

קאנטראקט איז אויפגעלעזט געווארן.
מיט  פאסירט  האט  וואונדערליך  עפעס 
איז  ישועה  די  ווען  צוריק,  חדשים  עטליכע 
יקרא  א  זיין  מקבל  נאכ'ן  הארט  געקומען 
דשבתא, צו מכבד זיין דעם שבת קודש מיט אן 
באשיינפערליך  צייגנדיג  קנייטש,  עקסטערן 
ווי דער שב"ק בלייבט נישט שולדיג. ומעשה 

שהי' כך היה.
אז  פאליסי  שטרענגע  א  האט  שלמה  ר' 

"פרייטאג ביי חצות" איז שוין דאס געשעפט 
מאביל'  'טאוער  צו  אריינרופער  געשלאסן. 
וועלן דאס הערן אויפ'ן קנעפל פון די סטאר-
בעפאר  האוער  קלאוזט  "פריידעי,  שעה'ן: 

האצות"...
וואו  לאקאל,  נייעם  ביים  איז  דאס 
צו  געשעפט  א  פארוואנדלען  נישט  מ'דארף 
א שבת'דיגע סעודה, אבער נאך אפערירנדיג 
ביי זיך אין דיינונג-רום, איז פרייטאג געווען 
דעם  צוגרייטן  דאך  מ'דארף  געשלאסן, 
גענצליך  געווען  נישט  ס'איז  אבער  שבת. 
פארמאכט, און פרייטאג ביז חצות האט מען 
דעם  לכבוד  עמערדזשענסיס.  סערווירט  נאך 
האט מען אויסגעווארט ביז חצות, און הערשט 
און  סחורה  די  אוועקגעפאקט  מען  האט  דאן 

געדעקט דעם שבת-טיש.
דאס האט אנגעהאלטן ביז א געוויסן פונקט, 
הייבן דעם  צו  ר' שלמה האט באשלאסן  ווען 
כבוד שבת מיט א שטאפל, דערקלערנדיג מיט 
אנטשלאסנקייט אז "פרייטאג איז געשפארט" 
פאקט  נאכט  דאנערשטאג  אויסנאמען.  ָאן 
שוין  ס'איז  טיש,  מ'דעקט  אוועק,  אלעס  מען 

שבת'דיג.
עס גייט נישט דורך מער ווי קארגע צוויי-

דריי וואכן, און מ'האט געטראפן א פלאץ!
חדשים  עטליכע  געדויערט  נאך  האט  עס 
פולקאם  דאס  און  קאנסטרוקציע  די  פאר 

גרייט מאכן דעם לאקאל, און דא האלט מען 
ב"ה, די טויערן זענען אפן, והיתה הרוחה פאר 
תושבי קרית יואל וואס זענען באגליקט מיט 
אזא הערליכן סעלפאון צענטער, און צוגלייך 
פאר משפחת סאמעט... קריגנדיג צוריק זייער 

דיינונג-רום, אלעס בזכות כבוד השב"ק.
דיינונג-רום  די  איז  שלמה,  ר'  זאגט  אגב, 
אויסער  רייכע היסטאריע  א  מיט  געבענטשט 
דאס באדינען טויזנטער קליענטן. די ערשטע 
אלס  געדינט  אויך  דאס  האט  צייט  שטיק 
צייט  שטיק  א  סחורה.  די  פאר  'ווערהאוז' 
שפעטער האט ער דארט אויך אקאמאדירט א 
ווארעמע געשמאקע באטע פאר חסידי תולדות 
אברהם יצחק, יעדן פרייטאג צונאכטס – וואס 
ָאן – און פאר משך צוויי יאר איז  האלט נאך 
פרייטאג  יעדן  מנין  א  געווען  אויך  דארט 

צונאכטס. 
א  געהאט  דארט  מען  האט  הכל  בסך 
סעלפאון סטאר, א ווערהאוז, שול, באטע, און 
האבן  אידן  טויזנטער  רום...  דיינונג  א  אויך 
דעם  פון  געווען  נהנה  און  דורכגעדרייט  זיך 
צימער. יעצט אז די סטאר האט געמופט פרעגן 
מיט'ן  טוסטו  "וואס  שלמה,  ר'  פון  מענטשן 
ביי  קוים  זיך  גלייבט  עס  דיינונג-רום?"... 
משפחת סאמעט אז א דיינונג רום איז געמאכט 

פשוט און גראד פאר'ן פריוואטן באנוץ.
די ברכה וואס דער שב"ק האט געברענגט 
האט זיך נישט אפגעשטעלט ביים טרעפן דעם 
שיינענדע  א  מיט  פאר  זעצט  עס  נאר  פלאץ, 
הצלחה ב"ה. "ס'איז געווען אזוי ביזי אינעם 
מיט  אויס  שלמה  ר'  פירט  רום"  דיינונג 
דאנק צום נותן השבת, "און כ'האב געמיינט 
זיין,  נישט  שוין  קען  דעם  ווי  ביזיער  מער  אז 
אבער יעצט אינעם נייעם געשעפט זע איך אז 
אין שיעור למעלה, ס'איז נאך פילפאכיג מער 

פארנומען ב"ה".
אל תוך בתיכם להניח ברכה

זכרונות מימי קדם... 
'שלומי'ס סערוויסעס' ביי 

ר' שלמה אין דיינונג רום 

די עלעגאנטע לופטיגע אריינגאנג צו 'טאוער מאביל'  -  ברייטע סעלעקציע פון אריבער 20 פאון מאדעלן   -  רייכע סעלעקציע פון פיל ערליי פאון 'עקסעסעריס'
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 נייע "כולל בוקר" עפענט די טויערן אין 
ביהמ"ד ישמח משה דקהל יטב לב

ּפרשת  מיטווָאך  היינטיגן  דעם  איז  דשמעתתא  חדוותא  ַא  מיט 
וארא, געגרינדעט געווָארן ַא נָאבעלער "כולל בוקר" מיט חשוב'ע 
יושבי אהל, ווָאס וועלן זיך קובע זיין בתורה, ביני עמודי דגירסא 
אין דעם היכל בית המדרש ישמח משה ד'קהל יטב לב, ַאלס נָאך ַא 

פנינה יקרה אין דעם בית ה'.

משה"  "ישמח  המדרש  בית  דָאס  תלפיות,  תל  הערליכער  דער 
ַא  ַאלס  אויסשטיגן  לַאנג  שוין  ווירקליך  איז  לב,  יטב  ד'קהל 
מניני  מיט  אומגעגנט  גַאנצער  דער  פאר  צענטער  ּפרעכטיגער 
תפלה און שיעורי תורה בכל שעות היום. אין צוגָאב צו דעם מקוה 
מפוארה און דעם רחבות'דיגן שמש שטיבל מיט ַאלע ַאנדערע צרכי 

בית ה' ברוחניות ובגשמיות לשם ולתפארת.

ס'איז  ווען  מָאמענט  פריידיגע  ַא  דעריבער  עס  איז  ַאצינד 
צָאל  גרעסערע  ַא  וואו  בוקר",  "כולל  דער  געווָארן  געגרינדעט 
חשוב'ע לומדי תורה הָאבן זיך ָאנגעשלָאסן צו זיין ַא טייל פון דעם 
כח התורה דרבים בקביעות, ווען יעדן אינדערפרי וועט ָאּפקלינגען 
וועט געוויס נָאכמער  ווָאס  זיסער קול התורה בצוותא חדא,  דער 

אויפהייבן דעם קרן ביהמ"ד מעלות רמות.

ָאן דעם היינטיגן מיטווָאך וארא, און  זיך  די זמני הכולל הייבן 
מיט  פרייטָאג,  ביז  מָאנטָאג  פון  טָאג,  יעדן  פונקציָאנירן  וועלן 
הערליכע תשלומים, ווָאס ווערט געטריי בַאגלייט דורך דעם גבאי 

הכולל, מו"ה דוד צבי גרָאס הי"ו.

הערליכער סיום מסכת געפּראַוועט 
דורך חבורת לומדי תורה ביים טעגליכן 

שיעור בביהמ"ד הגדול פון הר"ר 
מרדכי אהרן שוואַרץ שליט"א

האט  לרבנן"  טבא  יומא  "עבידנא  פון  געפיל  העכערע  ַא   מיט 
מען דעם דינסטָאג שמות העעל"ט געפייערט די געווַאלדיגע שמחת 
התורה, דער סיום מסכת אין די רַאמען פון די חשוב'ע חבורה פון 
ערב  מדי  לתורה  עתים  קובע  זיך  זענען  וועלכע  יקרים,  אברכים 
מרדכי  הר"ר  פון  שיעור  ביים  הגדול,  המדרש  בית  היכל  בתוככי 

אהרן שווארטץ שליט"א.

בית  באי  ַאלע  בַאקַאנט פאר  וואויל  איז  נָאבעלער שיעור  דער 
טייערע  וויַאזוי  סצענע  קביעות'דיגע  הערליכע  ַא  זייענדיג  ה', 
אינגעלייט, משתתפי השיעור, רייסן זיך ַאוועק נָאך ַא שווערן טָאג 
חשקות  ַאזַא  מיט  לימוד  הערליכן  דעם  מיט  הַאלטן  און  ַארבעט, 
התורה, ווען צוערשט הייבט מען ָאן מיט ַא שיעור מוסר אין ספר 

"מעלת המידות" אויפ'ן סדר פון חבורת "זכרו- מוסר" און דערנָאך 
ובדיבוק  חדא  בצוותא  רש"י  גמרא  שיעור  דעם  ממשיך  מען  איז 

חברים.

ַאצינד, ווען מען הָאט דערגרייכט די פרייליכע מָאמענט פון דעם 
סיום מסכת נזיר איז געּפרַאוועט געווָארן ַא גרויסער סעודת מצוה 
אין שטוב פונעם מגי"ש שליט"א אין שכונת וואדבורי ווילאס ווָאס 
איז רייך צוגעגרייט געווָארן כראוי וכיאות לכבודה של תורה, מיט 
דער בַאטייליגונג פון די חתני התורה, ַאלע בני החבורה ומשתתפי 

השיעור.

און  געזיצן  ציבור  דער  איז  טישן  געדעקטע  הערליך  די  ביי 
פַארברענגט ַאנגענעם. מען הָאט געהערט די איינלייטונגס ווערטער, 
בשם דעם מפעל הכביר "עמוד התורה" שע"י קהל יטב לב, דורך 
מו"ה יואל אהרן שווַארץ הי"ו, יו"ר המפעל ווָאס דינט ווי ַא שירעם 

פאר ַאלע שיעורי תורה און חבורות אינערהַאלב די קהלה.

שלמה  הר"ר  רעדנער,  גאסט  ַאלס  אויפגעטרעטן  הָאט  דַאן 
וועלכער הָאט בנועם לשונו ארויסגעברענגט דָאס  האלצער הי"ו, 
זיך  זענען  אינגעלייט  וויַאזוי  מעל,  רוח בשמי  נחת  און  התּפעלות 
מקריב פאר דעם שיעור תורה, אויך נָאכ'ן ַארבעטן על המחי' ועל 
שטַארקייט,  ַאזא  מיט  קובע  זיך  מען  איז  טָאג,  גַאנצן  ַא  הכלכלה 
טָאג נָאך טָאג, ָאן קיין הפסק, און ב"ה ַאז מען איז זוכה צו זען דעם 
"ברנה יקצורו", כה יתן ה' להלאה, כשם שסיימנו מס' זו כך יזכינו 

להתחיל ולגמור מסכתות אחרות, ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

מיט'ן מַאכן דעם סיום און הדרן איז נתכבד געווארן דער מגיד 
דעם מסכת  צוגעענדיגט  הָאט  וועלכער  שיעור החבורה שליט"א, 
ווָאס  החבורה,  בני  ַאלע  בשם  עלך"  "הדרן  דעם  אויסגערופן  און 
ַארויסגעלָאזט אין ריקודין עילאין בשמחת  זיך סּפָאנטַאניש  הָאבן 

התורה, אשריכם ת"ח שדברי תורה חביבים עליכם.

מיט רירנדע ווערטער הָאט דערנָאך דער מגי"ש החבורה, הר"ר 
מרדכי אהרן שליט"א, ַארויסגעברענגט רגשי לבבו, פון די טייערע 
איידעלע בני החבורה, וועלכע צייגן ַארויס ַאזַא אהבת התורה מדי 
יום ביומו און מיט וועמען ס'איז ַא געשמַאק צו לערנען יעדן טָאג 
בַאזונדער, ווָאס איז זיכער אן אייביגער זכות און ברענגט השּפעות 

והצלחה אויך אויף דער וועלט. כי הם חיינו ואורך ימינו.

מיט ברכת המזון איז מוכבד געווארן האברך היקר הר"ר ירמי' 
אינסטרומענטַאל צו  גָאר  געווען  איז  וועלכער  הי"ו,  גאלדשטיין 
ַאקטיווע  זיינע  צו  צוגָאב  אין  סיום,  ּפרעכטיגן  דעם  ַאהערשטעלן 

איז  דָארט  פון  זמן.  ובכל  עת  בכל  שיעור  דעם  פאר  לייסטונגען 
מען בַאלד צוגעפָארן אין ביהמ"ד וואו מען הָאט ָאנגעהויבן מיט ַא 

התחדשות צו לערנען מסכת סוכה, מחיל אל חיל.

אשרי העם הם לומדך!

באַרימטער "כולל ליל שישי — 
"שארית יוסף טאלטשאווא" 
אין ביהמ"ד הגדול ווירבעלט 
מיט לומדים זקנים עם נערים

שישי  ליל  פארגאנגענעם  דעם  ַאריינקומענדיג   — יואל.  קרית 
ַאנטּפלעקט  זיך  גרויסן ביהמ"ד, הָאט  פרשת שמות אין היכל פון 
ַא גאר שטוינענד און קוועלנדיג בילד, צוזעענדיג וואו הונדערטער 
אידן זקנים עם נערים זיצן ווי צוגעשמידט צו זייערע ערטער פַאר 
ַא  מיט  תורה  הייליגע  די  לערנענדיג  נָאכַאנַאנד,  שעה  עטליכע 
בַארימטן "כולל  דעם  אינערהַאלב  ברען,  און  געווַאלדיגע התמדה 

ליל שישי — "שארית יוסף טאלטשאווא".

שוין ַאזוי פרי ווי 3:00 פַארטָאגס הָאט דָאס ביהמ"ד זיך אנגעהויבן 
מינוט  פַארבייגייענדע  יעדע  מיט  איז  און  ָאנצופילן,  צוביסלעך 
שוין  הָאט   3:30 ביז  און  ָאנגעפילט,  מער  און  מער  ַאלס  געווָארן 
דָאס גאנצע היכל הביהמ"ד געקָאכט און געזידט מיט ַאן אויסנַאם 
שטַארקע קול תורה ווָאס הָאט בוקע רקיעים געווען, ָאנהַאלטנדיג 

ַאזוי פַאר צו 3 שעה, ביז 6:15 אזייגער.

דער "כולל ליל שישי" איז גוט באקאנט ביי יעדן וועלכע הָאט 
שוין געהאט די זכי' מיטצוהאלטן אירע געשמאקע סדרים אין די 
די  אין  איינגעבאקן  גוט  נָאך  זיי  ליגט  עס  און  יארן,  פארגאנגענע 
ביינער די געשמאקע רוחניות'דיגע טעם, פון זיצן און לערנען שעות 
אנגעפילטן  ַאן  אין  שטונדן,  פארטאגס  פריע  גָאר  די  אין  רצופות 
לב  עד  ועולה  בוקעת  איז  התורה  קול  די  ביהמ"ד, וואו  געפאקטן 

השמים.

די "כולל ליל שישי" וועט אנהאלטן גאנצע 6 וואכן, אנגעפאנגען 
שישי  ליל  ביז  שמות,  פרשת  שישי  ליל  פַארגַאנגענעם  דעם  פון 
פרשת משפטים, וואו יונגעלייט און בחורים וועלן זיך אוועקרייסן 

חבורת
התאחדות 

אברכים
שע״י מפעל עמוד התורה דקהל יטב לב

סאטמאר
ת בדיבוק חברים • מה טוב ומה נעים שבת אחיםקרית יואל

ורה נקני
הת
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ביז   3:15 פון  המדרש  הבית  היכל  דעם  אנפילן  און  שלאף,  פון 
התורה  בלימוד  צייט  געהויבענע  די  אויסנוצנדיג  6:15 פַארטָאגס, 

מיט גרויס התמדה.

ווער עס איז נָאר ַאריין אין בית המדרש אין די פריע פַארטָאג'ס 
מראה  וואונדערליכן  דעם  פון  דערשטוינט  געבליבן  איז  שעה'ן, 
ווָאס הָאט זיך בַאוויזן פַאר די אויגן. דָאס בילד וויַאזוי ַאלעס קָאכט 
זיך אין לערנען מיט ַא געווַאלדיגן ברען, הָאט געמַאכט דוכטן ַאז 
ַאזייגער אינמיטן טָאג. בלויז די  דָא רעדט מען ענדערש פון דריי 
פינסטערניש ווָאס הָאט זיך ָאנגעזען פון די פענסטער הָאט קלָאר 
דָא  ווערט  נַאכט, עס  די  אינמיטן  טיף  איז  עס  יָא,  ַאז  געשטעלט 
ָאּפגעהַאלטן ַא "ליל שימורים"... עס זיצן משמורות ווָאס נוצן אויס 
די הייליגע שעות פון ערב שבת אין די ימי השובבי"ם אויף לימוד 

התורה שעות רצופות.

עס איז בַאקַאנט פון די ספה"ק ווָאס רעדן וועגן די פילע סגולות 
לימוד  פון  ענין  דעם  סיי  השובבי"ם,  ימי  די  אין  לימוד  ַאזַא  פון 
און מנדד  ביינַאכט  אויפזיין  סיי מיט'ן  און  התורה שעות רצופות, 
זיין שינה מעינים, און טַאקע גָאר סּפעציעל דער כח פון ערב שבת 
געווָארן  צונויפגעברענגט  איז  אינאיינעם  ַאלעס  דָאס  ווָאס  קודש. 

דורך קהל יטב לב קרית יואל און מפעל עמוד התורה, ַאלס נָאך ַא 
הערליך רינגעלע אין די גָאלדענע קייט פון זייערע ווייטגרייכענדע 
פעולות און ַאקטיוויטעטן אויפ'ן געביט פון מחזק זיין תורה ותפלה.

אויף  ווָאכן  ַאלע  מיטהַאלטן  וועלן  ווָאס  הישיבות  תלמידי  די 
לימוד התורה בשעות רצופות, וועלן באקומען ַא גָאר ווערדפולע 
מתנה ווָאס וועט פַארטיילט ווערן נָאך די ימי שובבי"ם, בנוסף צו 

די וועכנטליכע גורלות.

שובו בנים שובבי"ם!

ספּעציעלע שובבי"ם סדרים 
פון קריאת ויחל און מינינים 

תהלים אין ביהמ"ד הגדול
השובבי"ם,  ימי  די  פון  טעג  איצטיגע  די  אין   — יואל.   קרית 
תיקון  און  תפלה  תשובה,  אין  עוסק  זענען  קינדער  אידישע  ווען 
המעשים, סּפעציעל אין די טעג פון דָאנערשטָאג, ערב שבת און 

שבת קודש, איז אויך היי–יָאר איינגעשטעלט ַא געהויבענער סדר 
לימי השובבי"ם אין היכל בית המדרש הגדול.

מקובל  איז  -  ווָאס  השובבי"ם  ימי  די  פון  דָאנערשטָאג  יעדן 
פאר ַא יום תענית און אידן אין אלע דורות הָאבן אויסגענוצט דעם 
טָאג פַאר תשובה – קומט פאר ַא גרויסער מנין תהלים אין גרויסן 
פון 3:20 נָאכמיטָאג.  ָאנגעהויבן  שמעון",  "בית  היכל  אין  ביהמ"ד 
דערנָאך דַאווענט מען תפלת מנחה מיט קריאת ויחל ברוב עם אום 
5:20 נָאכמיטָאג, נָאכגעפָאלגט מיט תפלת ערבית און אויספַאסטן.

זָאגן  פון  גרויסקייט  דָאס  ספה"ק  פון  ידוע  איז  איבערהויּפט 
תהלים עש"ק פַארטָאגס און ווי אויך אין שב"ק אינדערפרי, ווָאס 
איז סּפעציעל מסוגל אין די ימי השובבי"ם, דעריבער קומען פאר 
עטליכע מנינים תהלים ברוב עם. פרייטָאג פַארטָאגס שטעלן זיך 
צוויי מנינים, דער ערשטער מנין אום 4:00 ַאזייגער אין "בית מנחם", 
ַאזייגער אין היכל עזרת נשים.   6:00 און דער צווייטער מנין אום 
ַאזוי אויך שב"ק אינדערפרי קומט פאר ַא גרויסער מנין תהלים אום 

7:00 ַאזייגער אין היכל ביהמ"ד הגדול.

ויה"ר ַאז די תפלות זָאלן עושה רושם און השי"ת זָאל ַאריינשיינען 
די ריכטיגע הרהורי תשובה, ויקבל תפלותינו לרחמים ולרצון אכי"ר.

שטארקע אויפוואכונג ביי 
תלמידי וחסידי סאטמאר לעלות 
בקודש נאך פקודת הקודש פון 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א איבער 
מהודר'דיגן "נעטפרי" פילטער

ונשמע פתגם המלך:

וועט פון היינט אן ווערן אויטאריזירט דורך 'ועד משמרת'
לענגערע באריכט וועט נאכפאלגן אי"ה



שפ"ג
שמות, כ' טבת ת

שת 
פרייטאָג פר
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אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

תלמידי וחסידי סטיטשין וועלן מיטלעבן 
געהויבענעם שבת שובבי"ם בצל כ"ק 
אדמו"ר מתולדות יהודא סטיטשין 

שליט"א
דָא  וויילן  וועט  הבעל"ט  וארא  ּפרשת  שב"ק  קומענדיגן   דעם 
אין שטָאט קרית יואל דער גרויסער גַאסט, כ"ק הגה"צ רבי מרדכי 
על  שליט"א, אדמו"ר מתולדות יהודא סטיטשין,  זילבער  מנשה 

ישראל הדרתו אין שטאט בָארָא–ּפַארק.

דער  ַאלס  ברייט–בַאקַאנט  שליט"א, איז  רב  סטיטשינער  דער 
גרויסער משפיע בה"א הידיעה, זייענדיג נודע ומפורסם לתהלה מיט 
עבודת  ודרכי  ובעניני  החסידות  בתורת  שיעורים  טיפזיניגע  זיינע 
ה', און די ווַארימע שמועסן בתורת המוסר ועבודת המדות, וועלכע 
עס ציט ַא ברייטע מַאסן פון בני עלי' און מבקשי ה' ווָאס שטראמען 

לשמוע את דבר ה' ברמה.

לזמן  מזמן  קומט  שליט"א  הגה"צ  ווָאס  יָאר  עטליכע  שוין 
ַארויס קיין קרית יואל, ובפרט די געהויבענע שבתים ווָאס ווערט 
געּפרַאוועט דָא אין שטָאט איינמָאל אין יאר, וואו ער איז משמיע 
זיין  נהנה  זיך צו  ה', ווָאס קלַאמערן  מאמרותיו פַאר אידן מבקשי 

מאורו הבהיר.

ס'איז דעריבער אויפגענומען געווָארן מיט ַא שמחה די בשורה 
מרנינה ַאז אויף דעם שב"ק וועט הגה"צ שליט"א זיין צוגַאסט אין 
און  תפלות  געהויבענע  די  ּפרַאווענען  וועט  ער  וואו  יואל,  קרית 
אויף 22 געציל- תולדות יהודא סטיטשין  המדרש  בית  אין  טישן 
בערגער, ווָאס וועט במשך דעם שבת דינען ַאלס תל-תלפיות פַאר 
חסידים ואנשי מעשה פון איבער דער גַאנצער שטאט, וועלכע וועלן 
שטרָאמען צו מיטהַאלטן ַאזַא שב"ק און בפרט די בָאטע ליל שב"ק 

און סעודת רעוא דרעוין בימי השובבי"ם.

השבת נועם הנשמות!

תלמידי ישיבת טאהש קרית יואל 
זענען מקבל פנים כ"ק מרן אדמו"ר 
מטאהש שליט"א בהיכל הישיבה

מיט א חרדת קודש האבן די חשוב'ע בחורי חמד, תלמידי ישיבת 
טאהש אין קרית יואל, מקבל פנים געווען פני רבם ומאורם, כבוד 
קדושת מרן אדמו"ר מטאהש שליט"א נשיא הישיבה, וועלכער איז 
ַא קורצע ביקור קודש דעם פארלאפענעם  ַאריבערגעקומען אויף 

זונטאג שמות העעל"ט אינעם היכל הישיבה.

תפלת  צו  הישיבה  היכל  אין  ערשינען  איז  שליט"א  רבי  דער 
ַא  דַאווענען  געשטעלט  זיך  הָאבן  בחורים  טייערע  די  ווען  מנחה, 
געהויבענער תפלת מנחה מיט ַא געווַאלדיגע התעוררות, זייענדיג 
די ערשטע תפלת מנחה אין די ימי השובבי"ם, ווָאס מען דאווענט 

אינאיינעם מיט'ן רבי'ן שליט"א.

נָאך ַא ווארימער תפלת מנחה האט מען געהאט די זכי' צו הערן 
ַא  ָאנגעהויבן מיט  ווָאס הָאט  דברות קודש פונעם רבי'ן שליט"א, 
שמועס איבער דָאס גרויסקייט פון מכיר זיין די טובות פון השי"ת, 
ווי מ'זעט אין די וואכנדיגע סדרה ויקם מלך חדש אשר לא ידע את 

יוסף, צוערשט האט ער נישט געוואלט מכיר טובה זיין פאר ווער 
עס האט אים א טובה געטון און נאכדעם האט ער שוין געזאגט 
אז ער קען נישט דעם בַאשעפער, אבער א איד דארף וויסן יא צו 
מכיר טובה זיין אויף ַאלע חסדים און וויסן אז אלעס קומט פון דעם 

אויבערשטן, דער מלך טוב ומטיב.

דאן האט דער רבי שליט"א ארומגערעדט איבער דאס גרויסקייט 
מער  געווען אריינצולייגן  מעורר  און  השובבי"ם  ימי  די  פון 
כוחות בתורה ובעבודה לקראת די ימי השובבי"ם. ער הָאט האט 
נאכגעזאגט וואס אביו הגדול, הרה"ק מטָאהש זצ"ל, פלעגט מעורר 
זיין די בחורים אין ישיבה, צו לערנען שטענדיג מיט א הוט, זאגנדיג 
זיך, ס'ברענגט הכנעה און  זיך די יראת שמים אין  אז אזוי האלט 
ראשית חכמה יראת השם. הרה"ק מטָאהש זצ"ל הָאט פַארציילט 
ַאז ווען דער סב"ק מטָאהש זי"ע פלעגט זען אין די יונגע יארן ווי 
מען לערנט אן קיין הוט הָאט ער זיך אויסגעדרוקט דערויף זייער 
שַארפע לשונות. דער רבי שליט"א האט אויסגעפירט צו די בחורים, 
הייליגן  אינעם  לערנען  וועלכע  בחורים  חשובע  די  בעט  ער  אז 
ישיבה וועלכע טראגט דעם נָאמען פון אביו הק', אז מען זאל זיך 
מקבל זיין פאר פערציג טעג צו לערנען נאר מיט אן הוט אנגעטאן 
אויפ'ן קאפ, וואס דאס האלט די יראת שמים אין דעם מענטש, עס 
ברענגט יראת שמים און הכנעה דקודשה, און ווי דער הייליגער רבי 
ר' אלימלך זאגט שוין אין צעטיל קטן, נאך פערציג טאג וועט עס 

שוין דערנאך זיין א רגילות.

ווַארימע  פילע  ָאנגעוואונטשן  דערנָאך  הָאט  שליט"א  רבי  דער 
ברכות פַאר די רבנן ותלמידיהון, און ַאלע תלמידי הישיבה זענען 
ַאריבער שלום נעמען ואמירת לחיים. דאן האט מען ארויסבאגלייט 
מלך  ימי  על  ימים  ניגון  אויפן  וזמרה  בשירה  שליט"א  רבי'ן  דעם 
תוסיף שנותיו, זייענדיג אנגעזאפט מיט חיזוק פאר התמדת התורה 

ויראת שמים לקראת די ימי השובבי"ם.

קול התורה נשמע בארצינו!

תושבי שכונת חברון-ראוונע לעבן 
מיט דערהויבענעם שבת מיט הגה"צ 

ר"י תולדות אברהם יצחק שליט"א
רָאוונע  חברון  שכונת  תושבי  און  בכלל  יואל  קרית   תושבי 
די  געהַאט  ּפרשת שמות  פַארלָאפענעם שב"ק  דעם  האבן  בפרט, 
געלעגענהייט צו ּפרַאווען ַא התרוממות'דיגן שבת, מיט דעם גרויסן 
ישיבת  רבי אהרן קאהן שליט"א, ראש  פון ארה"ק, הגה"צ  גַאסט 
תולדות אברהם יצחק, בנו הגדול פון כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם 
יצחק שליט"א, וועלכע איז געקומען צו פָארן, בשליחות אביו הגדול, 

צו מחזק זיין די הייליגע מוסדות תוא"י על טהרת הקודש.

די אכסני' של תורה איז געווען אין שטוב פון הרה"ח מו"ה משה 
אין  יצחק  אברהם  תולדות  חסידי  מחשובי  הי"ו,  סאמעט  שמואל 

קרית יואל, אויף ראוונע קט.

ליל שב"ק הָאט דער ראש ישיבה שליט"א געדַאווענט די תפלות 
אין דעם צענטרַאלן ביהמ"ד פון דער שכונה, בית המדרש בית כהנא 
דקהל יטב לב, וואו דער ראש ישיבה איז נתכבד געווָארן צו יורד 
זיין לפני התיבה צו קבלת שבת מיט דעם פלַאקערדיגן "תולדות 
אברהם יצחק ברען", פון ווָאס דער גרויסער ציבור המתּפללים הָאט 

זיך ָאנגעקווָאלן ברוחניות ובגשמיות, בנועם יראתך ואהבתך.

ליל שב"ק איז מען זיך צונויפגעקומען צו דער בָאטע אין שטוב 

פון דעם בעל אכסני', וואו מען הָאט לַאנגע שעות זיך ָאנגעווַארימט 
געהערט  הָאט  מען  קודש.  וזמירות שבת  ניגונים  הייליגע  די  מיט 
געהַאט  האט  וואס  גאסט  חשוב'ן  פונעם  תורה  דברי  ווַארימע 

שטארקן רושם אויף אלע באטייליגטע.

ישיבה  ראש  דער  הָאט  אינדערפרי  שב"ק  דשבתא,  בצפרא 
שליט"א געדַאווענט אין בית המדרש בית שמואל בנימין און סעודת 
ישיבה  ראש  דער  וואו  אלימלך  נועם  ביהמ"ד  אין  דרעוין  רעוא 

הָאט פָארגעזָאגט די ּפסוקי יחוד בהתלהבות אש קודש.

במוצאי יום מנוחה, מוצאי שב"ק, הָאט הגה"צ דער ראש ישיבה 
שליט"א, זיך בַאטייליגט, בשליחות הקודש פון מר אביו כ"ק מרן 
שבע  שמחת  דער  ביי  שליט"א,  יצחק  אברהם  מתולדות  אדמו"ר 
ברכות לכבודו פון דעם קרית יואל'ער ראש הקהל, הרבני החסיד 
המרומם מו"ה מענדל שווימער שליט"א, מגדולי מחזיקי המוסדות 
הכלה  נכדתו,  נישואי  שמחת  לרגל  בארה"ק,  הקודש  טהרת  על 
בת חתנו, הרבני החסיד מו"ה חיים יושע הערמַאן הי"ו, ווָאס איז 

פָארגעקומען אין די "עטרת מייזעלס" חתונה זַאלן.

דער געהויבענער באזוך הָאט איבערגעלאזט ַא קענטיגע רישומא 
דקדושה השפעה פאר די גַאנצע אומגעגנט און בפרט פאר חסידי 
תולדות אברהם יצחק, מיט אן התעוררות בדרכי עבודת ה' און ַא 
געווַאלדיגע התחזקות צו ַארויסהעלפן די שליחי המוסדות עטה"ק 

מיט גרויסע געלטער, לחזק ברכיים אשר לא כרעו לבעל.

השבת נועם הנשמות!

*

אין אנדערע נייעס ווערט אצינד געמאלדן אז קרית יואל וועט 
במחיצת  שבת  א  נאך  מיטהאלטן  צו  זכי'  די  האבן  ווידעראמאל 

פונעם ראש ישיבה שליט"א.

ווערן  געפראוועט  וועט  שבט  מברכים  שבת  וארא  שבת  דעם 
אינעם בית מדרש דק"ק תולדות אברהם יצחק אויף ישראל זופניק 

בהתאסף תלמידים וחסידים להתענג באהבתך וביראתך.

"שמחת בית צדיקים", בחצרות 
רענדיק -שאמשאן-זאלישא-

ווערפלעט -קאַשוי, פאָרגעקומען 
מיטוואָך שמות העעל"ט אין די 

זאלן פון עטרת מאיר צבי
איז  העעל"ט  שמות  פרשת  מיטוואך  פארלאפענעם   דעם 
געּפרַאוועט געווָארן די שמחת נישואין בבית צדיקים ווען עס איז 
של  בנן  החתן  ומצלחת  טובה  בשעה  חופה  די  אונטער  געגאנגען 
יואל  קדושים הרב אברהם ברוך שפיטץ שליט"א, בן הרה"ג רבי 
שליט"א, א זון פון הגה"צ ר' שמואל שלמה שליט"א אבד"ק רענדיק, 
בן הגה"צ מביסטריץ זצ"ל, וחתן הגה"צ הישיש אבד"ק שאמשאן 
שליט"א, און איידעם ביי כ"ק מרן אדמו"ר מזאלישא שליט"א, עב"ג 
בן  שליט"א,  טענעבוים  יעקב  משה  ר'  הרה"ג  בת  שתחי',  הכלה 
הגה"צ אבד"ק ווערפלעט שליט"א, וחתן הגה"צ רבי שמואל מאיר 

בלום שליט"א מקַאשוי.

די גרויסע חתונה איז געווארן ָאּפגערָאכטן ברוב פאר והדר דעם 
פארלאפענעם מיטוואך שמות העעל"ט, אין די ּפרַאכטפולע חתונה 
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זַאלן פון 'עטרת מאיר צבי' אין קרית יואל, מיט דער בַאטייליגונג 
פון ַא גרויסער ציבור ידידים ומעריצים וקרובי המשפחה.

ביי דעם מעמד החופה איז מכובד געווארן מיט סידור קידושין 
כתובה  מיט  חתן,  פונעם  זיידע  שליט"א  רענדיק  אבד"ק  הגה"צ 
ליינען כ"ק מרן אדמו"ר מזאלישא שליט"א זיידע פון דעם חתן, מיט 
די ערשטע דריי ברכות הגה"צ אבד"ק ווערפלעט שליט"א זיידע פון 
דער כלה, און די אנדערע ברכות די געהויבענע פעטערס צווישן 
ברכה  מיט  שליט"א,  לעיקוואד  מסערט-וויזניץ  אדמו"ר  כ"ק  זיי 
אחריתא איז נתכבד געווָארן דער זיידע פון דער כלה, הגה"צ רבי 

שמואל מאיר בלום שליט"א מקַאשוי.

גרויס  מיט  געווארן  געפראוועט  איז  החתונה  שמחת  די 
האדמורי"ם  מרנן  כ"ק  פון  השתתפות  מיטן  דערהויבענקייט 
והרבנים שליט"א, די קרובי המשפחה פון אלע צדדים. עס הָאט זיך 
בַאזונדער ָאנגעזען דָאס השתתפות פון בני וחתני כ"ק מרן אדמו"ר 
ידידים  קרובים  פילצאליגע  נָאך  און  החתן  מצד  קרובים  שליט"א 

חסידים ואנשי מעשה.

שבת שבע ברכות איז געווארן אפגעראכטן דעם פארלאפענעם 
שבת שמות העעל"ט בבית מדרשו פונעם זיידן דער ווערפלעט'ער 

רב שליט"א, ביהמ"ד אילת השחר ווערפלעט אויף זענטא רד.

דעם קומענדיגן מאנטאג וארא העעל"ט איז געּפרַאוועט געווָארן 
דער שמחת שבע ברכות דורך דעם אבי החתן שליט"א, וואו מען 
גרויסן  דעם  השמחה  בראש  ַאנטפַאנגען  צו  זכי'  די  געהַאט  הָאט 
וועלכער  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  חתן,  פונעם  פעטער  עלטער 
האט געזאגט די שבע ברכות און איז ארויס אין א מחול לצדיקים 

מיט'ן חתן און די חשוב'ע מחותנים און זיידעס שליט"א.

ויה"ר שמשמחה זו ישפע שפע רב בכל העולמות.

התרוממות'דיגער שבת פּרשת 
שמות געפּראַוועט אין ביהמ"ד 

ראַדאַשיץ, בראשות הרה"צ המשפיע 
רבי מאיר איתמר ראזענבוים 

שליט"א, בעל דרך אמונה
 ַא פייערדיגער "קרעטשניפער שב"ק" איז געּפרַאוועט געווָארן די 
וואך ּפרשת שמות העעל"ט אינערהאלב ק"ק רַאדַאשיץ, אינאיינעם 
ישראל  לבבות  ומלהיב  מרגליות  מּפיק  פה  בַארימטן  דעם  מיט 
ראזענבוים  איתמר  מאיר  רבי  הרה"צ המשפיע  לאביהן שבשמים, 
שליט"א בעל דרך אמונה, בן כ"ק אדמו"ר מקרעטשניף שליט"א פון 

ירושלים, ונשיא מפעל החסד לחמי מרדכי-מזון ישעי'.

כד עייל שבתא, לעת כניסת השבת, הָאט דער חשוב'ער משפיע 
ראדאשיצער  אינעם  שב"ק  ליל  תפלות  די  אפגעראכטן  שליט"א 
ביהמ"ד אויף ראוונע וואו דָאס גַאנצע דַאווענען איז ַאריבער מיט ַא 

התלהבות דקדושה.

בָאטע  גרויסע  ַא  געווארן  אפגעראכטן  איז  צונאכטס  פרייטאג 
ווָאס הָאט זיך פַארצויגן ביז אין די שּפעטע שעות, וואו פילצָאליגע 
תושבי העיר האבן לַאנג פארברענגט בשירה וזמרה מיט די הייליגע 
ניגוני שבת, זיך אנזאפענדיג פון די פערל רייד פון הרה"צ שליט"א, 
ווָאס הָאט משּפיע געווען כמעיין המתגבר מיט פנינים יקרים מּפי 
ספרים וסופרים בנועם קדושת השב"ק ולהתחזק באמונה ועבודת 

ה'.

שבת אינדערפרי האט הרה"צ שליט"א געדאווענט אין ביהמ"ד 
אבני צדק אויף דער רוזין גַאס, וואו ס'איז געּפרַאוועט געווָארן דער 
שמחת הקידושא רבא ביי ַאן אייניקל, בת הנולדה ביי בנו הרה"ג 
רבי משולם זושא שליט"א, חתן כ"ק אדמו"ר מאלעסק ק"י שליט"א, 

רב הביהמ"ד.

גרויס  מיט  געווארן  אפגעראכטן  איז  דרעווין  רעווא  סעודת 
וואו  רַאדַאשיץ,  ביהמ"ד  פון  המפואר  היכל  דעם  אין  התעוררות, 
דער ציבור הָאט זיך דערקוויקט מיט די ווַארימע דברי תורה אין 
נוגה  ומפיקים  זיו  דרעוין, מלאים  רעוא  פון  מינוטן  געהויבענע  די 
מיט  אויפגעטרעטן  האט  וועלכע  שליט"א  הדגול  אורח  פונעם 
פייערדיגע ווערטער לרגל ימי השובבי"ם בתשובה ותיקון המעשים 

מתוך שמחה.

דער שבת קודש אינאיינעם מיט'ן משּפיע שליט"א הָאט ווירקליך 
די  ביי  והתחזקות  און אמונה  פון התעלות  ַא ברען  ַאריינגעבלָאזן 

מתּפללי ביהמ"ד ותושבי השכונה, להתעדן באהבתך וביראתך.

מנוחה ושמחה אור ליהודים!

וויכטיגע שיעורי הלכה לקראת 
שובבי"ם אין בית המדרש 

קהל דרכי תשובה דינוב
דעם  אין  ותפלה  התורה  הרבצת  די  פון  רינגעלע  ַא  נָאך  אין 
ביהמ"ד המפואר "דרכי תשובה דינוב" איז געמָאלדן געווָארן איבער 
ַא וויכטיגע סדר השיעורים, אין די הלכות פון יור"ד ח"ב, ווָאס וועט 
פָארגעלערנט ווערן אין די קומענדיגע ווָאכן דורך הרה"ג הדומ"ץ 

שליט"א, לידע את המעשה אשר יעשון.

די שיעורים וועלן פָארגעלערנט ווערן אויף ַא קלָארן און קורצן 
ּפרשת  פון  ווָאכן  דריי  קומענדיגע  די  במשך  זונטָאג,  יעדן  מהלך, 
בא, בשלח און יתרו, אין די ָאווענט שטונדן פון 8:30 ביינַאכט. עס 
ווערט ערווַארטעט ַא גרעסערער ציבור מתּפללים ותושבים, ווָאס 
וועלן זיך מיטכַאּפן מיט די געווַאלדיגע געלעגנהייט צו קונה זיין און 

איבער'חזר'ן די וויכטיגע הלכות אין ַאזַא קורצע צייט.

 הרה"צ אבד"ק טשערנאוויץ 
שליט"א וועט פּראַווענען דעם 

שב"ק פּרשת וארא אין בית המדרש 
שער התפלה טשערנאָוויץ

שטייענדיג לקראת דעם שב"ק ּפרשת וארא, מברכים חודש שבט 
הבעל"ט, איז מיט פרייד אויפגענומען געווָארן די מודעה ַאז הרה"צ 
בית  אין  אויף שבת  וויילן  דָא  וועט  אבד"ק טשערנָאוויץ שליט"א 
בעז"ה  וועט  דער שב"ק  וואו  המדרש שער התפלה טשערנָאוויץ, 

געּפרַאוועט ווערן ברוב התלהבות והתרוממות.

קָאזניץ  די  אויף  טשערנָאוויץ  התפלה  שער  המדרש  בית  דָאס 
גַאס, שטייט בהנהלת בנו הגה"צ רבי נפתלי צבי שנעבאלג שליט"א 
ַא  ווירקליך  איז  און  שליט"א,  דבש  אגלי  בעל  דומ"ץ  הגאון  חתן 

ַא מקום  ַאלס  אין דער שטָאט  איז פקיעא שמיה  ווָאס  יקרת  פנת 
מיוחד פאר חסידי'שע אינגעלייט וועלכע קומען זיך כסדר צונויף 

צום דַאווענען און לערנען מיט ַא חסידי'שן ברען.

דעריבער ַאצינד, ווען מען הַאלט שוין אינמיטן די ימי השובבי"ם 
און מען גרייט זיך שוין צום בענטשן דעם חודש פון ש'מרם ב'רכם 
חשוב'ן  מיט'ן  אינאיינעם  שב"ק  ַא  ָאּפרעכטן  מען  וועט  ט'הרם, 
גַאסט. איבערהויּפט קוקט מען ַארויס אויף דעם שבת אחים בליל 
שב"ק בזמירות שירות ותשבחות, די סעודת רעוא דרעוין און דער 

זונטָאג שיעור בספרי חסידות בנועם העליון.

יהא בואו לברכה והלרמת קרן התורה והחסידות.

המשפּיע הרה"ג רבי יעקב נתן 
אנשין שליט"א פון ארה"ק 

געוויילט אויף שב"ק אין בית 
המדרש ברסלב - בלומינגראוו

דעם פַארגַאנגענעם שב"ק ּפרשת שמות העעל"ט הָאבן תושבי 
דעם  מיט  שבת  געהויבענעם  ַא  פון  גענָאסן  בלומינגראוו  שכונת 
חשוב'ן משּפיע פון ארה"ק, הרב הגאון פה מּפיק מרגליות רבי יעקב 
נתן אנשין שליט"א, וועלכער הָאט במשך דעם שבת אויפגעטרעטן 
מיט דרשות נלהבות אין דעם ביהמ"ד המפואר אנשי הצדיק ברסלב, 

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

ביהמ"ד שער התפלה טשערנאוויץ
~ קרית יואל מאנרא יע"א ~

בעזהשי"ת

 

 

 

 

 

 בהדרת כבוד וברגשי גיל שמחה וחדוה
ובהדרת קודש מרובה מקדמים אנו בברכה

את פני אבינו רועינו עטרת תפארת ראשינו

 בבואו לעשות את השבת

מבה"ח שבטפרשת וארא  שבת קודש

 

 יהא בואו לברכה
ולהרמת קרן התורה והחסידות
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אן אייגנַארטיגע הערליכע חסיד'ישע ווינקל ווָאס געפינט זיך אויף 
די דאלאנע גַאס, ביים גרעניץ צווישן בלומינגראוו און מַאונטן רד.

דער חשוב'ער משּפיע הרה"ג רבי יעקב נתן אנשין שליט"א, איז 
פון  זון  ַא  הדעת שבירושלים,  מנקיי  מישרים  מגיד  בַאקַאנטער  ַא 
הרה"ג רבי אפרים נחמן אנשין שליט"א גבאי ביהמ"ד הגדול ברסלב 
מאה שערים, און ּפלומעניק פון הגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער 
שליט"א. ער איז פַארבעטן געווָארן דורך די הנהלת הביהמ"ד צו 
וויילן אויף שבת אין בלומינגראוו, וואו ַא גרעסערער ציבור תושבי 

העיר זענען זיך צונויף געקומען להתבשם מאמרותיו היקרים.

דער סידורו של שבת איז ַאריבער אין ַא געהויבענע שטימונג. 
געזָאגט  שליט"א  משּפיע  דער  הָאט  דַאווענען  נָאכ'ן  שב"ק  ליל 
קורצע דברי התחזקות לקראת שבת, ַאזוי אויך שב"ק אינדערפרי 
הָאט  ער  וואו  רבא  קידושא  ַא  פָארגעקומען  איז  דַאווענען  נָאכ'ן 

פָארגעלערנט ספה"ק סיּפורי מעשיות.

סעודת  ווַארימע  די  געווען  איז  שב"ק  פונעם  קלימַאקס  דער 
צייט  לענגערע  ַא  הָאט  שליט"א  משּפיע  דער  וואו  סעודות  שלש 
יסודות'דיגע  מיט  בַאגלייט  מהר"ן,  ליקוטי  ספה"ק  פָארגעלערנט 
הרה"ק  פון  משנתו  פי  על  ולמעשה  לעובדא  ה'  בעבודת  ענינים 
מהר"ן מברסלב זי"ע. ס'איז דערביי אויך קענטיג געווען ַא שיינער 
ציבור פון תושבי קרית יואל וועלכע זענען געקומען צופָארן נָאכ'ן 

זמן צאת השבת, צו מיטהַאלטן די דברי תורה נָאכ'ן זמן ר"ת.

גרויסַארטיגער  ַא  געווָארן  געּפרַאוועט  איז  מנוחה  יום  במוצאי 
סעודת מלוה מלכה אין ביהמ"ד אין בלומינגראוו, וואו עס הָאבן זיך 
אויך בַאטייליגט פילע תושבי קרית יואל רבתי, וועלכע הָאבן ַאצינד 
ווָאס  געגנטער,  ווייטערע  פון  קומען  צו  געלעגענהייט  די  געהַאט 
הָאט זיך פַארצויגן ביז אין די גָאר שּפעטע שטונדן פונעם מוצש"ק, 
הָאט  ציבור  דער  ווָאס  וחסידות, פון  תורה  דברי  און  זמירות  מיט 

נהנה געווען במלא חפניים.

 גייסטרייכע שבת התאחדות 
פאר "בחורי שכונת סמיט 

גאַרדענס" אָפּגעהאַלטן אין 
די קרית יואל אומגעגענט

 די פילצָאליגע בחורי חמד, תושבי שכונת סמיט גַארדנס, זענען 
דעם  פון  קדישא,  רישומא  אומפַארגעסליכן  דעם  אונטער  נָאך 
ווָאס  והתרוממות",  התאחדות  "שבת  דער  הנשמות,  נועם  שבת 

מען הָאט נָארווָאס מיטגעלעבט, דעם פַארלָאפענעם שב"ק ּפרשת 
שמות העעל"ט, בשבת אחים גם יחד, ווען די גַאנצע חבורה הָאט 
ָאּפגערָאכטן ַא לעכטיגן שב"ק, אין שּפיץ פון הרה"ג רב השכונה 
שליט"א, ווָאס איז ַאריבער אין ַא חטיבה אחת פון דערהויבנקייט 

מבואו ועד צאתו.

דער  הָאט  השובבי"ם  ימי  די  פון  ָאנהויב  דעם  אין  שטייענדיג 
רוחניות'דיגע  ַאלע  פון  שּפיץ  אין  שטייט  - וועלכער  שליט"א  רב 
ווירבלט אין דעם בליענדן בית המדרש יראי  ווָאס  אקטיוועטעטן 
השם - געּפרַאוועט אן ערשטמָאליגע און זעלטן התרוממות'דיגער 
שב"ק אינאיינעם מיט די בחורי חמד, אין ַא הערליכע מקום רחבת 
אינאיינעם  זיך  הָאט  וואו מען  געגענט,  אין דער טשעסטער  ידים 

געשטַארקט להתעלות בסולם העולה בית קל.

דער שב"ק הָאט זיך שוין ָאנגעהויבן מיט ַא הכנה דרבה ווען דער 
רב שליט"א הָאט פָארגעלערנט ספה"ק סידורו של שבת בעפָאר 
מנחה פון ערב שבת. דערנָאך איידער קבלת שבת הָאט דער רב 
שליט"א אויפגעטרעטן מיט גָאר ווַארימע און פייערדיגע ווערטער 
פלאמעדיגן  ַא  מיט  נָאכגעפָאלגט  הָאט  ווָאס  קודש,  לשבת  הכנה 

קבלת שבת ותפלת ערבית ברוב עם.

בַאזונדערע  ַא  געווען  איז  שב"ק  ליל  סעודות  די 
לַאנגע  יחסיון, מיט  כנפיך  בצל  ישראל  איבערלעבעניש, נפשות 

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

בעלי 
שמחה!

וויכטיגע 
מיטטיילונג 
פאר 

בעת איר מאכט חתונה אייער קינד, מאכט 
זיכער אז אייער שמחה ווערט געזעהן דורך 

אייערע גוטע פריינט און באקאנטע

קענט איר זיין רואיג אז דאס 
וועט געזען ווערן דורך אלע 

תושבי קרית יואל רבתי

כדי דאס צו ערמעגליכן פאר יעדן בעל שמחה, האבן מיר 
איינגעשטעלט דעם ספעציעלן סייז חתונה איינלאדונגען 

פאר א צוגענגליכן פרייז פון $100

ווען איר אדווערטייזט אייער חתונה 
איינלאדענונג אין

“קרית יואל 
וואכנשריפט”

בס”ד

Ads@kyweekly.com :שיקט עס אריין צייטליך אויף אימעיל
פאר סיי וועלכע פראגע רופט אריין אין אפיס: 845.774.6234

 ביטע, לאזט דאס נישט 
אויף די לעצטע מינוט!

Garfiled Road, Monroe, NY 10950    •    T. 845.783.5688  F. 845.783.5699 5נתייסדה ע״י מרן רבינו הקוה״ט זי״ע  •  בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א

úב. יטב ú‰˜

ס‡טמ‡ר
ú‡יו ̇ ˜רי

CONG. YETEV LEV

SATMAR
KIRYAS JOEL

ש
שמ

יראוך עם 
ש

שמ
יראוך עם 

בזה הננו מודיעים אשר בעהשי״ת מתקיים 

מנין
ותיקין

יום ביומו קבוע מידי 

בחדר בית שמעון 
שע"י ביהמ"ד הגדול

והן ידוע בשער בת רבים גודל הענין
 והסגולה להתפלל ותיקין

זריזים מקדימים למצוות
ואשרי למי שזוכה להצטרף לקבוע תפלתו,

וכל הקבוע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו!

הנהלת הקהלה
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845-818-0750

YOUR GPS
From Renter To Homeowner

sales@owlsecurityinc.com

845.782.8090 אברהם יהושע בינער

845.204.8138 | contact@berryslandscapingny.com 

REACH US AT: 845.774.6495
SERVICE@AWRWINDOWS.COM

  24 Hour Towing          Car Rental         Auto Body Repair

אין פאל פון אן 
עקסידענט ח"ו, 
רופט גלייך:

845-782-2426

 783.68638
4
5

& health food

845.783.8711
 21 Hayes Ct. 

we carry all major brands

פרייעבס"ד

רי ע ו ו לי ע
ד

די נומער פאר אלע
אייערע שמחות!

782.134084
5

טרַאנסּפָארטַאציע רוטס אינפָארמאציע
#9 דערנאך דרוקט #1  845.782.1340

פלאמבינג - עלעקטריק 

A CUSTOM
EXPERIENCEC L O S E T S

845.324.0004 /  SALES@QBINCLOSETS.COM

WE KNOW MENSWEAR

845.782.6756
Free delivery10 MORDCHE 

SCHER BLVD

New location: 

פייערדיגע דברי תורה  און  ותשבחות  הַארציגע שירות  פון  שעות 
והתחזקות, ווָאס הָאט זיך פַארצויגן אויף נָאנט צו זיבן שעות! אין ַא 

העכערע ַאטמָאספערע, די בי' יחדון רוחין ונפשין.

בלויז מיט עטליכע שעות דערויף, גאנץ פרי שב"ק איידער דאס 
דאווענען, האט שוין דער רב שליט"א פָארגעלערנט ַא שיעור אין 
הלכות שבת און ס'איז פָארגעקומען ַא סדר הלימוד, נָאכגעפָאלגט 
מיט דעם התלהבות'דיגן תפלת שחרית, די עליות ביי קריאת התורה 
הָאט זיך פַארקויפט פאר הונדערטער בלעטער גמרא, און די סעודה 
בצפרא דשבתא איז אויך ַאריבער מיט דברי תורה וזמירות לעילא 

מכל ברכתא.

געדארפט  שוין  זיך  מען  האט  סעודה  די  נאך  צייט  קורצע  א 
שטעלן מנחה פון שב"ק, עבור כי פנה יום. און באלד נאך מנחה 
האט מען זיך ווידעראמאל געוואשן צו א דערהויבענע סעודת רעוא 
דאס  אויסגעגאסן  זיך  האט  מען  וואו  הנפש  בהשתפכות  דרעוין 
הארץ מיט די אויסגעווייקטע ניגוני שלש סעודות און אנדערע נגוני 
התעוררות וגעגועים. דער רב שליט"א האט משמיע געווען ווַארימע 
דברי כיבושין וואס האט אריינגעדרינגען טיף אין די הערצער צו 

מיטנעמען א כלי אויף למעשה נאך אזעלכע גרויסע מינוטן.

א  געפראוועט  מען  האט  קודש  שבת  אזא  פון  געזעגענען  צום 
רחבות'דיגער סעודת מלוה דמלכא, סעודתא דדוד מלכא משיחא, 
מיט ַא הערליכער ּפרָאגרַאם, ווען צום שלוס הָאט מען זיך אויף א 

לענגערע וויילע ארויסגעלאזט אין חסידי'שע ריקודין של שמחה.

שבתון  יום  א  פון  געזעגנט  ווארעם  זיך  מען  האט  דערמיט 
האט  וואס  שטייגער,  הבא'דיגן  עולם  מעין  א  אויף  לשכוח,  אין 

זאגן:  וואס מיר  ווערטער  הייליגע  די  בוכשטעבליך אפגעטייטשט 
איבערגעלאזט  האט  הָאט  עס  און  מטובך',  ויתענגו  ישבעו  'כולם 
ַא געווַאלדיגן רושם אויף די בחורי חמד וואס וועט קיינמאל נישט 

פארגעסן ווערן.

התרוממות'דיגער שבת פּרשת 
שמות געפּראַוועט אין ביהמ"ד 

ראַדאַשיץ, בראשות הרה"צ המשפיע 
רבי מאיר איתמר ראזענבוים 

שליט"א, בעל דרך אמונה
 ַא פייערדיגער "קרעטשניפער שב"ק" איז געּפרַאוועט געווָארן די 
וואך ּפרשת שמות העעל"ט אינערהאלב ק"ק רַאדַאשיץ, אינאיינעם 
ישראל  לבבות  ומלהיב  מרגליות  מּפיק  פה  בַארימטן  דעם  מיט 
ראזענבוים  איתמר  מאיר  רבי  הרה"צ המשפיע  לאביהן שבשמים, 
שליט"א בעל דרך אמונה, בן כ"ק אדמו"ר מקרעטשניף שליט"א פון 

ירושלים, ונשיא מפעל החסד לחמי מרדכי-מזון ישעי'.

כד עייל שבתא, לעת כניסת השבת, הָאט דער חשוב'ער משפיע 
ראדאשיצער  אינעם  שב"ק  ליל  תפלות  די  אפגעראכטן  שליט"א 
ביהמ"ד אויף ראוונע וואו דָאס גַאנצע דַאווענען איז ַאריבער מיט ַא 

התלהבות דקדושה.

בָאטע  גרויסע  ַא  געווארן  אפגעראכטן  איז  צונאכטס  פרייטאג 
ווָאס הָאט זיך פַארצויגן ביז אין די שּפעטע שעות, וואו פילצָאליגע 
תושבי העיר האבן לַאנג פארברענגט בשירה וזמרה מיט די הייליגע 
ניגוני שבת, זיך אנזאפענדיג פון די פערל רייד פון הרה"צ שליט"א, 
ווָאס הָאט משּפיע געווען כמעיין המתגבר מיט פנינים יקרים מּפי 
ספרים וסופרים בנועם קדושת השב"ק ולהתחזק באמונה ועבודת 

ה'.

שבת אינדערפרי האט הרה"צ שליט"א געדאווענט אין ביהמ"ד 
אבני צדק אויף דער רוזין גַאס, וואו ס'איז געּפרַאוועט געווָארן דער 
שמחת הקידושא רבא ביי ַאן אייניקל, בת הנולדה ביי בנו הרה"ג 
אשכנזי  העניך  חנוך  רבי  הגה"צ  חתן  זושא שליט"א,  משולם  רבי 

שליט"א מַאלעסק קרית יואל, ורב הביהמ"ד.

גרויס  מיט  געווארן  אפגעראכטן  איז  דרעווין  רעווא  סעודת 
וואו  רַאדַאשיץ,  ביהמ"ד  פון  המפואר  היכל  דעם  אין  התעוררות, 
דער ציבור הָאט זיך דערקוויקט מיט די ווַארימע דברי תורה אין די 
געהויבענע מינוטן פון רעוא דרעוין, מלאים זיו ומפיקים נוגה פונעם 
אורח הדגול שליט"א וועלכע האט אויפגעטרעטן מיט פייערדיגע 
מתוך  המעשים  ותיקון  בתשובה  השובבי"ם  ימי  לרגל  ווערטער 

שמחה.

דער שבת קודש אינאיינעם מיט'ן משּפיע שליט"א הָאט ווירקליך 
די  ביי  והתחזקות  און אמונה  פון התעלות  ַא ברען  ַאריינגעבלָאזן 

מתּפללי ביהמ"ד ותושבי השכונה, להתעדן באהבתך וביראתך.

מנוחה ושמחה אור ליהודים!

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די
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845.781.2410
Sales@HFArealty.com

Moshe@hfarealty.com
ext. 3משה יוסף פריעדמאן

Mordechai@hfarealty.com
Cell 845-238-0039

ext. 4מרדכי יואל אונגאר

The most trusted realty in קרית יואל והגלילות

ב"ה

For Rent: 

HFA Realty is charging a flat Fee from Tennant, it's not based on price of rental.

Quickway 
Have you been dreaming of a spacious 
5-room apartment situated on the top floo rwith minimal steps to take? If so, this is the
perfect home for you.
This dream home is located in the best 
location surrounded by lush green trees, 
overlooking the lake. it is just Min. a away 
from all local amenities!!

538 High St
Welcome to the town of Monroe, 
where you can find a beautiful private 
house with a brand-new kitchen 
that has been freshly painted and 
scraped!This home is perfect for any 
family looking for an affordable place 
to stay rent is only $2600! 

For
Rent

Lemberg 
If you're looking for a spacious 6-room 
apartment then this is the perfect place 
for you! With its spacious kitchen, 
Pessach kitchen, plenty of closet space, 
and a private entrance, Best of all, 
this apartment comes ready to move 
immediately! Don't miss out on this 
incredible opportunity, call today for 
your private showing!

For
Sale

For
Sale

10 Country Hollow 
Country Hollow is an ideal spot for 
those looking to get away from it 
all and enjoy some much-needed 
rest and relaxation. With its 
peaceful atmosphere and beautiful 
surroundings. Nice private house 
ready to move in!

Smith Gardens - For rent
When it comes to finding the perfect 
home, there is no better place to look 
than Smith Gardens Developments. 
The beautiful brand-new private 
houses that they offer are luxurious, 
modern, and designed to make living 
an absolute pleasure.

For
Rent

For
Rent

• One Bedroom furnished apt on
Drubitch

• One bedroom apt on Meron

• One bedroom apt on Buchanan

• One Bedroom apt on Ehal

• 4 room apt on Lemberg

• 4 room apt on Zenta

• 4 room furnished apt on Lipa
Friedman

• 4 room apt in Woodbury junction

• 4 room apt on Koritz

• 6 room apt on birich Moshe

• 6 room apt in schinus veyoel moshe

• 6 room apt Schinus veyoel
Moshe sec 8 only one-year lease

• private house right next to
Woodbury junction with an inground
pool

• private house Right next to
Woodbury junction

• Retail space on Garfield

• 2 room Office on Ehal
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פאראיבלט.  צעבראכן.  פאר'חלש'ט.  איינזאם. 
צעריסענעם  זיין  מיט  באזארגט.  הונגעריג. 
זיך ארום אין די פינסטערע  העמעדל דרייט ער 
כמעט  זענען  געשעפטן  געסעלעך;  קאלטע 
אויף  כשר'ס.  עפעס  פון  אפגערעדט  אפן,  נישט 
נישט  זיכער  זיך  ער  נאכטמאל האט  ווארימע  א 
געראכטן. כאטש עפעס ירקות וואלט ער געגארט 
מלחמה  יעצטיגע  די  אין  נישט  אבער  האבן,  צו 
גארנישט  איז  תקופה  שרעקעדיגע  די  אין  טעג, 
אז  השי”ת  דאנקען  ברויך  מען  פארהאנען. 
מ'האט  און  נעכטן  דעם  איבערגעלעבט  מ'האט 
זיין א ציל-פונקט פון די  זיך ארויסגעדרייט פון 

נאכאנאנדע פליענדע באמבעס און ראקעטן.

און  קעלטער  נאר  ווערט  וועטער  דער 
גענוג  נישטא  איז  עס  אבער  ציפעדיגער, 
נישט  דערווארעמען,  צו  זיך  וואס  מיט  קליידונג 
די  שטיוול.  קיין  נישט  אויך  און  מאנטלעך  קיין 
נישט  אצינד  שטייען  אייגענטומערס  געשעפט 
אינדרויסן  ווען  קונדן  מעסטן  צו  געשעפט  ביים 
קומען פאר מיליטערישע געפעכטן. דער אידעלע 
קומט אהיים צו זיך אין כאטקע און אנשטאט צו 
היינט  האט  מען  וואס  קינדערלעך  די  פון  הערן 
געלערנט אין חדר, פון די בני בית א גוט ווארט, 
נאר  אלע  רעדן  געדאנק,  שיין  א  שכן  פון  און 
איבער איין טעמע: דער מלחמה וואס בוזשעוועט 
טיש  אויפ'ן  נושא  איינציגסטע  די  אינדרויסן. 
לדויי  כסדר'  און  מיטמאכענישן  שווערע  די  איז 
שכינות'דיגע  אויף  שרבייאבמעבראדירונגען  גע 
געגנטער און נאנטע סביבות. דער אידל לייגט זיך 
שלאפן פול מיט זארג, נישט וויסנדיג וואס דער 
ווארט  א  איז  רואיגקייט  ברענגען.  וועט  מארגן 

וואס איז אים שוין א שטיקל היסטאריע, רוטין איז 
עפעס צו וואס ער בענקט זיך גאר שטארק, אבער 
נישט  מצב  יעצטיגער  דער  לויט  קוקט  ליידער 
אויס אז ער וועט זיך אזוי שנעל צוריקטרעפן מיט 

זיין געווענליכע סדר היום.

די טעג זענען לאנגע און די וואכן ענדיגן זיך 
נישט. אזוי גייט אדורך א מאנאט נאך א מאנאט 
לאגע  פיינפולער  דער  סיטואציעס.  שווערע  פון 
ווערט נאר ערגער, דער הונגער און דארשט וואס 
הערשט און די מינימאלע מענטשליכע געברויכן 
וואס פעלט, ברענגט צו שווערע קרענק און פיין.

א מחניים 
געשיכטע?!

טייערע ליינער! ליינענדיג די הקדמה, די מעשה 
פונעם אידעלע וואס האט גארנישט געהאט האט 
זיך עס אייך ווארשיינליך געהערט ווי אן אויסצוג 
פון א מחניים ביכעלע וועלכע שילדערט אן אור 
ציגלער  קרייץ  פון  היסטאריע  קאפיטל  אלטע 
נישט  בכלל  איז  אמת  די  אבער  קאזאקן.  אדער 
אזוי; ליידער איז עס א ביטערע מציאות אז היינט, 
תשפ”ג - טווענט”י טווענט”י טר”י, קומט פאר א 
טויטליכע קריג אין אוקריינע, ווי די רוסן פירן דורך 
פארנעם.  טעגליכע  א  אויף  רציחות  בארבארישע 
עפעס  איז  געשיכטעלע,  אויבנדערמאנטער  דער 
וואס אומצאליגע אוקריינער גייען אדורך טעגליך, 
זייענדיג פארפלאנטערט אין שטעט וועלכע זענען 
שוין  זאנעס,  מלחמה  צו  געווארן  פארוואנדלט 
מלחמה  די  וואס  יאר  קיילעכיגן  גאנצן  א  כמעט 

גייט אן און מען זעט נישט דערצו קיין ענדע, פילע 
דער  טאג.  יעדן  טויט  פאלן  בירגער  אוקריינער 
קאנצעפט וואס מיר האבן פאר אייך געשילדערט 
ווייניג  צו  אפילו  און אפשר   - גענוי  אפ  שפיגלט 
- דאס וואס פילע אוקריינישע איינוואוינער מאכן 

מיט טאג טעגליך.

עס לאזט זיך זאגן אז די פראגע וואס ווערט דאס 
מערסטע געפרעגט אינעם לעצטן יאר איז: "וואס 

מאכן אונזערע אידישע ברידער אין אוקריינע?"

אסאך  גאר  אידן,  פילע  וואוינען  אוקריינע  אין 
שומרי  טאטן,  איין  פון  קינדער  ברידער,  אידישע 
תורה ומצוות, וועלכע זענען געצווינגען צו בלייבן 
זייער היימלאנד,  אין די שווערע אומשטענדן אין 

אוקריינע; יא, די שרעקעדיגע פחד'יגע אוקריינע.

נו, ווער געבט אויף זיי אכטונג? ווער טוט זיך 
האבן  זיי  אז  זיכער  מאכט  ווער  זארגן?  זיי  פאר 
וואס צו עסן? מיט וואס זיך צו באקליידן און זענען 
וויפיל ס'שייך - אין די גאר שווערע  באקוועם – 

מצבים?

ווער זארגט פאר זייער וואוילזיין? פאר זייערע 
ברית'ן? ווער העלפט זיי ערפילן די תורה מצוות 

אין שאטן פון די שווערע צייטן?

א קהילה מיט 
אלע צוגעהערן

אוקריינע,  פארווארפענע  די  אין  ערגעץ 
צווישן פארשטויסענע אומגעפלאסטערטע גאסן, 
אינעם שטעטעלע 'קאראסטין', געפונט זיך שוין 

פאר לאנגע יארן א גרויסע אידישע צענטער, א 
איז  קאמעניזם  זינט  שוין  אפערירט  וואס  מקום 
צום  סמוך  איז  פלאץ  דער  אט  צוזאמגעפאלן. 
צדיק  ווילעדניקער  גרויסן  פונעם  ציון  הייליגן 
הרה”ק רבי ישראל דוב בער ב”ר יוסף זי”ע, וואס 
שמו  על  אנגערופן  טאקע  ווערט  צענטער  די 
ולזכרו: "שארית ישראל". דער צדיק האט טאקע 
נישט איבערגעלאזט קיין זרע של קיימא, אבער 
צדיק'ס  דעם  פון  המשכה  א  ווי  איז  מוסד  דער 
גרויסע פעולות און טוט שוין פאר לענגערע יארן 
מחי' זיין און מקרב זיין אידישע הערצער לאביהם 
שבשמים. שוין אסאך יארן וואס די קאראסטינער 
אלע  פאר  אכסניא  אלס  דינט  צענטער  אידישע 
די  זיך  קומען  דא  געגנט;  אין  געברויכן  אידישע 
מסיבות  פאר  צוזאם  געמיינדע  אידישע  ארטיגע 
און פארברענגען, אלע שבתים און יומי דפגרא'ס 
ווערן דארט געפראוועט אויף א הערליכע אידישע 

ווארימע פארנעם מיט א העכערע אטמאספער.

מוסדות "שארית ישראל" איז א לייכט טורעם 
האט  וועלכער  יעדער  אומגעגנט;  גאנצע  די  אין 
וואס  נש  בר  יעדער  פינק,  אידישע  א  זיך  אין 
אדערן  זיינע  אין  אדורך  פליסט  בלוט  אידישע 
יעדן  איז  מוסד  די  מוסד.  ווארימע  די  צו  ציט 
ארויס  העלפן  און  מוטיגן  זיי  מעודד,  און  מקרב 
און מיט  אידיש  פירן  זיך  מיט'ן  קינדער  אידישע 
סיי וואס אימער. במשך די יארן האט די מוסדות 
גענומען די איבערבלייבענישן פון די אידן אינעם 
אומגעגנט און אריינגעלייגט שווערע כוחות אז ווי 
מער פון זיי זאלן נתקרב ווערן לאביהם שבשמים. 
זיי;  זייערע איז ממש צוגעפאסט פאר  די נאמען 
די  נעמען  זיי  הוא,  כן  כשמו  ישראל"  "שארית 

אין אוקריינא?
וואס מאכן אונזערע 

אידישע ברודער

)ערשינען אינעם 
"שבת בשבתו" 
אויסגאבע אין די 
שטאט לאנדאן(
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איבערגעבליבענע אידן און זענען זיי מקרב צום טאטן אין הימל. 
אין דעם הייליגן מוסד זענען שוין אפאר מנינים אידן געברענגט 
אונטערן מעסער  לייגן  זיך  דורכ'ן  כנפי השכינה  געווארן תחת 
פאר אן ערליכע כשר'ע ברית מילה, ברית'ן ווערן אויסגעפירט 
קהילה  אינעם  דא  צוגלייך.  לייבן  יונגערע  און  עלטערע  אויף 
אידישע  און אנדערע  זייער אפט פאר חתונות  צענטער קומען 
זוכה צו בויען אידישע שטובער כדת משה  וואו מ'איז  שמחות 

וישראל.

אין די קהילה פון "שארית ישראל" אין קאראסטין, איז יעדער 
ווערן  מאלצייטן  כשר'ע  משפחה;  גרויסע  איין  פון  טייל  איד 
א  צוגעשטעלט  דא  איז  טאג  א  מאל  צוויי  טעגליך,  פארטיילט 
פרישע ווארימע מאלצייט חנם אין כסף, און דער עולם עסט צו 

די זעט.

שיין.  הערליך  געפראוועט  טובים  ימים  די  ווערן  אויך  ווי 
ווערט  ענינים  אידישקייט  צו  קומט  עס  ווען  אז  אפגערעדט 
פאר  ברוב  צוגעשטעלט  און  אדרעסירט  איינצעלהייט  יעדע 
והדר, אריינצוגעבן א געשמאק אין אידישקייט פאר די ארטיגע 
תושבים. צי זאל עס זיין בלומען ביים בימה לכבוד שבועות, א 
וויין  און  מצות  האנט  דעקעראציעס,  שיינע  מיט  סוכה  גרויסע 
און  מנורות  און  פורים  פאר  גראגערס  און  מגילה  פסח,  לכבוד 
וואס א אידישע שטוב דארף צו  פאנקען לכבוד חנוכה. אלעס 
א  אין  ווערן  גענוצט  דארף  וואס  אביעקט  יעדער  פארמאגן, 
אידישע קהילה וועט אהין געברענגט ווערן, די קהילה פראוועט 

אלעס מיט אן אבנארמאלע אחדות און ברודערשאפט.

עד שבא רוסלאנד 
ובלבל את הכל....

אין נארמאלע  זייער פארשטענדליך  דאס איז אבער אלעס 

געווענליכע אומשטענדן, וואס אפילו דאן קומט אן שווער די 
חידוש  די  טייער.  און  קאסטבאר  גאר  איז  אלעס  און  ארבעט 
גייט  איז אבער, אז אפילו אין די יעצטיגע מלחמה צושטאנד 
ווי געווענליך. מ'טיילט דארט  אלעס אן כרגיל, און נאך מער 
כשר'ע עסן אינעם פאלקס קיך און מ'שטאפירט אויס די קהילה 

מיטגלידער ווארעם און באקוועם.

טראץ די שווערע מלחמה טעג ווען אוקריינע איז א בלוט 
באד, עס איז גאר א געפארפולע פלאץ, באווייזן די העלדישע 
און  ברית'ן  מ'ברויך,  וואס  אלעס  אריינברענגען  צו  עסקנים 
חתונות ווערן אצינד אויך געפראוועט. מוסד "שארית ישראל" 
טוט נישט פארלאזן די קאראסטינ'ער אידן, און מיט די הילף 
פון אחב”י די בכל אתר ואתר קען מען אפי' אין די זמנים שטיין 
ארטיגע  די  פאר  געבן  און  אידן,  די חשוב'ע  פון  האנט  די  צו 
און  מאנטלעך  דיקע  ווארימע  מאלצייטן,  כשר'ע  אידנטום 

שטיוול, מיט באקוועמע געלעגערס.

די  אוקריינע,  פארפלאנטערטע  די  אין  דארטן  טאקע  יא, 
אוקריינע פון וואס די נייעס רעדט א גאנצן טאג, טוט שארית 
אידישע  די  און  פונקציאנירן,  העלדישקייט  א  מיט  ישראל 
איינוואוינער אין קאראסטין גייען אן מיט זייער אידישקייט מיט 

א שטארקע פעסטקייט.

"שארית ישראל" - זיי זענען אויך פון די וועלכע פרעגן וואס 
מאכן אונזערע אידישע ברידער אין אוקריינע, אבער זיי בלייבן 
נישט שטיין ביים פראגע נאר זיי ענטפערן דער פראגע מיט'ן 

העלפן און שטיצן אונזערע ארטיגע ברידער.

איר  דורך  געטריישאפט  א  מיט  געפירט  ווערט  מוסד  די 
וועט  וועלכער  הי”ו  שקולניק  יוסל  הר”ר  מנהל  באליבטער 
אידן.  אוקריינער  די  העלפן  צו  קומט  עס  ווען  רוען  נישט 
עס  געלעגענהייט  וועלכע  סיי  אין  צייט,  פרייע  יעדע  אין 
מאכט זיך, וועט ער זוכן צו טון און אויפטון לטובת אונזערע 

לוח הלימודיםלוח הלימודים

_________  פטרון מסכת מנחות  _________
י נ ר ו ת ה ד  י ג נ ה י  נ ב ר ה

מו"ה אברהם בנימין אלימלך קרויס הי"ו

פרשת בא

קול זכרו   ⋅   718.387.1010

בחינה ה' במסכת מנחות
יתקיים אי"ה

יום א' פ' תרומה

בס"ד

מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

חודששבועהיום

מ:מח.נ:יום א'

מא.מח:נא.יום ב'

מא:מט.נא:יום ג'

מב.מט:נב.יום ד'

מב:נ.נב:יום ה'

די היכל הביהמ"ד

ביים דאווענען אין קעלער אין ליכט פון די מלחמה צושטאנד

הר"ר יוסל הי"ו ביים מחזק זיין אן ארטיגן איד

אנגעפילטע פריזערס

אידן אינדרויסן פונעם קאך פון די קהילה
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קאראסטינער ברידער. יעצט מיט אפאר טעג צוריק, אין 
געטרייער  דער  האט  טעג,  חנוכה  ליכטיגע  הייליגע  די 
אלע  זיינע  און  משפחה  זיין  איבערגעלאזט  יוסל  ר' 
אין   - אינדערהיים  זיך  ביי  אויף  טוט  ער  וואס  עסקנות 
א  פראווען  געפארן  אהין  און  ביתר,  אין  וואוינארט  זיין 
זיי  פאר  ס'איז  דארט,  יודעלעך  די  מיט  מסיבה  חנוכה 
געווען גאלדענע מינוט'ן וואס זיי האבן שוין לאנג נישט 
געהאט, עס האט זיי ארויפגעברענגט גוטע געפילן וואס 
זיי לעכצן שוין דערפאר לאנגע מאנאטן, מ'האט געזען די 
שיין אויף די פנימ'ער פון די ארימע אידן, וואס לעבן שוין 
פאר בערך צען חדשים א לעבן פון שרעק און מוטשעניש, 
און פאר טייל א לעבן פון גלות וואנדערונגען. ווען מ'זאל 
מען  וואלט  מיטמאכענישן  זייערע  שילדערן  וועלן  ווען 
פאר דעם אליינס געדארפט האבן א באזונדערע סעריע 

פון ארטיקלען...

אין  נישט  טאקע  וואוינט  הי”ו  שקולניק  יוסל  ר' 
היינט  וואוינט  ער  קאראסטין,  אין  נישט  און  ווילעדניק 
אין אר"י וואו ער ארבעט א גאנצע יאר און האלט אויס 
אן ערליכע משפחה מיט זיסע קינדערלעך קע"ה. ער איז 
א  געווען  און  קאראסטין  אין  אויסגעשטיגן  אליין  אבער 
טייל פון די מסירות נפש'דיגע אידן דארט, און אין יעדע 
געלעגענהייט ווען ער קען זיך ארויסכאפן פון די ארבעט 
לויפט ער ארום די וועלט, צו שאפן די נויטיגע פאנדן צו 
קענען דעקן די קאסטן פאר די כשר'ע עסן, אויפטרייבן 
און  הייצן  קענע  צו  גאז  און  לעקטער  די  פאר  געלטער 
קאראסטין,  אין  ברידער  אידישע  אונזערע  אנווארעמען 
און אלע זאכן ביז צו יעדע איינצלהייט, אלעס ליגט אויף 

דעם איד'ס פלייצעס.

קלארערע  ארויסהאבן  מער,  אביסל  וויסן  וועלנדיג 
נאך  הערן  און  אוקריינע,  אין  פאר  גייט  וואס  דעטאלן 
איבער די פילע אויפטואונגען און פעולות לטובה פונעם 
מוסד "שארית ישראל", לאזן מיר זיך  ארויס אויף א ברייטע 
און אינפארמאטיווע שמועס מיט ר' יוסל הי"ו, צו הערן פון 
אים מער איבער "מוסדות שארית ישראל ווילעדניק", און 
גלייכצייטיג הערן מיר פון אים וואס מאכן טאקע אונזערע 

אידישע ברידער אין אוקריינע...

ר' יוסל הי"ו איז אין די יעצטיגע טעג דא צוגאסט ביי 
צו  אים  פאסיג  ווי  מער  נישט  דאך  איז  לונדון  אין  אונז 
זיין  צו  גוטע שמועס מהנה  אנרופן און פארבעטן פאר א 

די חשוב'ע ליינער.

די היסטאריע פון 
"שארית ישראל"

א גוטן ר' יוסל, שלום עליכם! וואס מאכט 
מען? פון וואו קומט א איד און וואו פארט מען?

עליכם השלום. מיר קומען אצינד פון א"י, וואו איך וואוין 
דארטן אין ביתר. איך בין אויפ'ן וועג קיין קאראסטין וואו 
מיר העלפן אונזערע אידישע ברידער דארטן מיט וואס נאר 

מעגליך.

אבער  שמועס.  אונזער  פון  ציל  די  טאקע  איז  דאס  אה, 
קורצן  אין  אייך  פון  הערן  וויל  איך  שטאטליך;  גיין  לאמיר 
אביסל איבער די היסטאריע פון דער קהילה קדושה ביז ווען 
וואו עס שטייט היינט אלס א קהילה  עס איז אנגעקומען צו 

קדושה אין כלל ישראל.

אלעמען ערשט וואו איז דאס ווילעדניק / 
קאראסטין און וואס איז איר היסטאריע?

ביסלעכווייז.  גיין  טאקע  לאמיר  גערן,  הארצן  אה, 
געזאגט  בעסער   - שטעטעלע  קליין  א  איז  ווילעדניק 
האט  צוריק  יארן  מיט  אוקריינע.  אין   - דערפעלע 
קדישא  "סבא  דער  צדיק  הייליגער  דער  געלעבט  דארט 
וואס  ישראל,  שארית  בעל  דער  זיעועכי”א,  מווילעדניק" 

האט פארשפרייט זיין אור אויף די גאנצע אומגעגנט.

דער סבא קדישא איז געווען א תלמיד פון דער הייליגער 
טשערנאביל'ער מגיד זי”ע. בימי חייו איז ווילעדניק געווען 
א  אין  אז  ווייט  אזוי  חסידות,  און  תורה  פאר  צענטער  א 
דארט  איינוואוינער  אלע  האלב  זענען  תקופה  געוויסע 
געווען אידן. פילע אידן זענען אהין געפארן שעפן רוחניות 

און יראת שמים פונעם גרויסן צדיק.

נאצי'ס  פארשאלטענע  די  זענען  תש"ב  ווינטער  אין 
זייערע  צוזאמען מיט  און  געגנט,  יענע  אין  אריינגעקומען 
אוקריינישע קאלאברירער, האבן זיי ליידער אויסגע'הרג'עט 
חרוב  ליידער  זענען  קהלות  די  און  אידן,  אסאך  גאר 
אידן  איבערגעבליבענע  פיל  זענען  קריג  נאכ'ן  געווארן. 
צוריקגעקומען, און פיל האבן זיך באזעצט אין די ארומיגע 
אווריטש,  און  קאראסטין  אריינגערעכנט  שטעטלעך 
באקאנט אלץ די וואוינארט פונעם הייליגן בת עין פאר ער 
האט זיך באזעצט אין די הייליגע שטאט צפת ת''ו. מיט די 
צייט זענען אבער נישט געבליבן קיין אידן אין ווילעדניק 

1:30
_____________________________בנין הת"ת - ראצפערט - ערשטן שטאק

Upstate Electronics - 48 jeanne Dr. 12550

1:35
_____________________________ת"ת בני יואל - 38 בני יואל דרייוו - קומה א'

1:45
_____________________________שאפינג צענטער - פארעסט )2'טע שטאק(

_____________________________בית מרדכי - 16 געציל בערגער
ישיבת קול ארי' - 168 סעווען ספרינגס 

_____________________________מאונטען

1:50
_____________________________הוניאד - רימאנוב קט.

Elite Healthcare - 14 Raywood Dr._____________________________

2:00
_____________________________ביהמ"ד הגדול - 5 גארפיעלד )למטה(

 _____________________________ביהמ"ד הגדול 12 גארפיעלד - חדר דוד )למטה(
_____________________________ביהמ"ד בית מרדכי לייב דקיט"ל

_____________________________כולל דרך החיים 8 ווען ביורען )באוצר הספרים(
_____________________________מבצר הכוללים - 16 גארפיעלד

_____________________________אהל מרדכי טאהש - חדר נפתלי
_____________________________בית מרדכי - 16 געציל בערגער

_____________________________ביהמ"ד נעבליץ - 7 מירון
_____________________________ת"ת בנין ג"ב - 25 לארקין קומה א' כיתה #134 

_____________________________ווילעדזש אפיס - פארעסט
Business Center #1 - Suite #206_____________________________

Chester Plastic 19 Industry Drive #100_____________________________
Check O Matic - 308 Museum Village Rd._____________________________

 110 Corporate Dr. New Windsor, NY 12553_____________________________
 Classic Tiles - 495 Rt. 208_____________________________

2:05
Office Building - 5 Corporate Drive, Central Valley_____________________________

2:15
_____________________________ביהמ"ד הגדול 12 גארפיעלד - חדר דוד )למטה(

 Ambex Resources- 326 Rt. 208 - 2'nd floor_____________________________

2:30
118 River Rd. Suite #20, Harriman NY 10926_____________________________

א חרוב'ע דירה געציילטע שעות נאך וואס א איד איז פון די זאל הערליך צוגעגרייט צום סדר נאכט
דארט עוואקואירט געווארן אום שבת אינדערפרי
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און די גרעסטע קהילה פון די געגנט איז געווען 'קאראסטין' 
אן אלטע עיר ואם בישראל. פאר'ן קריג האבן זיך געציילט 
א  איבער  נפשות,  אידישע   10,000 איבער  קאראסטין  אין 
באפעלקערונג,  אלגעמיינע  דעמאלטסדיגע  די  פון  דריטל 
אבער יעצט זענען איבערגעבליבן בלויז א קליינע חלק פון 

זיי, ריכטיגע אודים מוצלים מאש.

דער צדיק האט טאקע נישט איבערגעלאזט קיין זש”ק, 
אבער דער ציון פונעם ווילעדניקער צדיק איז פון די סאמע 
קברי  אויף  געפארן  זענען  אידן  וואו  פלעצער  ערשטע 
משתטח  זיך  אידן  זענען  יארן  לאנגע  פון  שוין  צדיקים. 
אויפ'ן ציון פונעם צדיק און זעען דארט געוואלדיגע אפענע 
שטאט  דער  מופתים.  ריזיגע  און  זאכן  הימלישע  ישועות, 
איז אדורך שווערע תקופות במשך די יארן, הן ביי די וועלט 
קריגן ווי דערמאנט, ווי אויך אין די פינסטערע צייטן פון 
קאמוניזם, אבער אין אלע די צייטן האבן אידן פון די גאנצע 
געגנט נישט אויפגעגעבן פאר קיין געלט אין דער וועלט 
אומשטענדן  שווערסטע  די  אונטער  ציון,  הייליגן  אויפ'ן 
ווען דער  און  ציון הק',  זיין דעם  זיי געפארן פוקד  זענען 
עס  און  אוהל  דעם  פארשפארט  בייזוויליג  האבן  רשעים 
פארהאקט מיט ברעטער, פלעגט מען כאטש פארן "אנרירן 
פאראויס  צדיק  דער  האט  באקאנט  ווי  קלאמקע".  די 
געזאגט מיט אסאך יאר פריער אז "ס'וועט זיין צייטן ווען 
מ'וועט נישט קענען צוקומען אבער אז מ'וועט נאר אנכאפן 

די קלאמקע וועט מען שוין געהאלפן ווערן".

פלאץ  דער  אז  יארן  אלע  די  געזען  טאקע  האט  מען 
איז געווען זייער פארהייליגט ביי יעדן, און אידן פון אלע 
סארטן, אפי' גאר שוואכע, פלעגן תמיד קלעטערן פאר א 

תפילה ביים מיסטריעזן קלאמקע....

"שארית  מוסד  דער  מיט  זיך  טוט  וואס 
ישראל", ווען איז דאס ערפינדן געווארן?

תשמ"ט.  יאר  אין  געווארן  געגרינדעט  איז  מוסד  די 
דאס איז געווען גלייך נאכ'ן צוזאמפאל פונעם אייזערנעם 
אנגעהויבן  אידן  ארטיגע  די  האבן  דאן  פארהאנג, 
פאר  ברידער  אויסלענדישע  זייערע  צו  ארויסשרייען 
הילף. זיי האבן זיך געוואלט פירן אידיש, און מיט א למה 
נגרע'דיגע וויי געשריי האבן זיי געבעטן "מיר ווילן אויך זיין 

ערליכע אידן!” צו זייער פארלאנג האט מען אהינגעשיקט 
קהילה  א  אויפגעשטעלט  דארט  זיך  האט  עס  און  רב  א 
מיט אלע צוגעהערן; א חדר, שולע, ישיבה, בית המדרש, 
מקוה טהרה, שיעורי תורה פאר די מענער און שיעורי הדת 
פאר די נשים. מען האט דאן גע'מל'עט צענדליגער אידן, 
קינדער און עלטערע צוגלייך, און אזוי זיי אריינגעברענגט 
תחת כנפי השכינה. די קהילה האט מען א נאמען געגעבן 
"שארית ישראל" על שמו פונעם ווילעדניקער צדיק וואס 
מקום מנוחתו איז געווען די איינציגע אידישע ווענדונג אלע 

יארן פאר די ארטיגע תושבים.

"שארית ישראל" 
365 טעג א יאר

לאמיר הערן מער בפרטיות וואס גייט פאר 
אינעם הייליגן קהילה אין א געווענליכן יאר?

איך פארשטיי וואס איר מיינט צו פרעגן, איר מיינט צו 
יאר  געווענליכע  א  ווייל  יאר..  מלחמה  א  אין  נישט  זאגן 
איז דא קיינמאל נישטא, עס איז אייביג מלא חידושים מיט 
א  פאר  ברית  א  מאכן  מען  קען  היינט  איבערראשונגען; 
פערציג יעריגער איד און מארגן א חתונה פאר צוויי בעלי 

תשובה. דא טוט מען כסדר אויף פאר אידישקייט.

איז  קודם  פראגע.  אייער  אויף  ענטפערן  אבער  לאמיר 
דא דארט א פאלקס קיך וועלכע סערווירט פרישע כשר'ע 
מאלצייטן טעגליך פאר די חברי הקהילה אנשים נשים וטף, 
דאס נעמט אריין צוויי געשמאקע נארהאפטיגע מאלצייטן 
יעדן טאג, פעטע רייכע שבת סעודות וואו די בני הקהילה 
זיצן אינאיינעם שבת אחים גם יחד, און ווערט געפראוועט 
מיט א הערליכע שבת'דיגע אטמאספערע. סיי ווען א אידיש 
קינד אינעם אומגעגנט נויטיגט זיך אין עפעס כשר'ס זענען 
ליגט  עס  וואו  הקהילה  בניני  די  צו  געוואנדן  טריט  זיינע 

שטענדיג אלע ערליי אידישע כשר'ע געשמאקע מאכלים.

און  געלערנט  אויך  ווערן  הקהילה  בניני  די  אין 
אידישקייט  דא  לערנט  מען  תורה,  שיעורי  איבערגעגעבן 
מיט יעדן. אין קאראסטין קומען אן אידן פון אלע סארטן, 
טייל קומען בלויז מיט'ן אידישן פונק וועלכע מ'פלאקערט 

המשך < < <

2:45
_____________________________אבני צדק - רוזשין - שכונת עצי תמרים

2:50
_____________________________כולל תורת חיים וויזשניץ - 18 דועלק עוו.

3:00
_____________________________אהל פיגא - דרוביטש

_____________________________דורן ספרים געשעפט - 3:00
Print Center - 541 Rt. 17M_____________________________

Classic Tiles - 495 Rt. 208 Monroe_____________________________
 H&F Products Inc. - 12 Roosevelt Ave. Florida NY

10921_____________________________

3:10
__________________________ישמח משה - שכונת ברך משה )חדר א'( 

_____________________________ת"ת בנין ג"ב - חדר האוכל - קומה א'
Hartman Design - 412 N. Main St._____________________________

3:15
_____________________________ביהמ"ד הגדול 5 גארפיעלד - למטה

_____________________________מבצר הכוללים - 16 גארפיעלד
_____________________________כולל דרך החיים 8 ווען ביורען

_____________________________כולל היכל הוראה זמיגראד
_____________________________ישיבת נייטרא - טשעסטער

_____________________________ישיבה גדולה וויזניץ - 17 סליפי האלאו

3:30
_____________________________ביהמ"ד חרדים - חדר מרדכי

Brach & Mann - 254 Ninninger Rd. (conference room)_____________________________
 

3:55
_____________________________בני יואל מצה בעקעריי - 156 עיקערס

 4:00
Ner Shavah Candles - 20 Industry Drive #94_____________________________

Business Center #1 - Suite #401_____________________________
 Business Center #2 - 4th floor Lowes HVAC #418_____________________________

4:30
_____________________________ביהמ"ד חרדים - חדר מרדכי

_____________________________ קרית יואל מצה בעקעריי - דינוב
_____________________________ביהמ"ד בית מרדכי לייב דקיט"ל 

4:45
_____________________________ביהמ"ד גבאת שאול - זענטא

5:00
_____________________________אהל פיגא - דרוביטש

שלומי'ס גראסערי - דעעש רד.

5:25
 Monroe Cable Co. - 14 Commercial Avenue

Middletown NY 10941_____________________________ 

הר"ר יוסף הי"ו איז מתפלל פארגאנגענעם חנוכה – אין ברען 
פון די מלחמה – ביים ציון הק' אין ווילעדניק

אן ערוואקסענער איד איז אריינגעקומען בבריתו של אברהם אבינו. מי כעמך ישראל

אויף אט די חרוב'ע וועגן דארף מען אריבערפירן 
כשר'ע עסן און קליידונג פאר די ארטיגע אידן
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דא אויף, מ'צינדט עס אן ס'זאל קאכן און ברענען. דאס איז 
אויסער די ברית'ן וואס קומען פאר דארטן יעדע שטיק צייט, 
אדער  גרופעס  עלטערע,  אדער  קינדער  אויף  זיין  עס  זאל 
יחידים. עס איז געוואלדיג די הייליגקייט און קדושה וטהרה 
וואס דער פלאץ פארמאגט; וויפיל אידישע קינדער זענען דא 
אריין תחת כנפי השכינה, אפי' ווען עס איז נישט אנגעקומען 
אזוי לייכט, אזוי סאך אידישע שמחות ווערן דא געפראוועט. 
נאמנים  בתים  שטובער,  אויף  בויען  קינדער  אידישע  ווען 
לה', וועט מען אין די קהילה מסדר זיין אלעס, א חתונה מיט 
אלע שבע ברכות, עס זאל זיין אן אומפארגעסליכע שמחה. 
מעדעצינישע הילף איז אויך זייער א וויכטיגע פונקציע פון 
די קהלה, סיי וועלכער איד וואס מוז צוקומען דערצו, טוט די 
קהלה פארזארגן די מאקסימום וואס איז שייך. די זעלבע איז 
ל”ע ווען מ'דארף נוצן די חברא קדישא טוט מען אלעס פאר'ן 

כבוד המת, אריינגערעכנט די טהרה און קבורה.

טאקע  גייט  וויאזוי  אינספערירנד.  זייער 
"שארית  קהילת  אין  טוב  יום  א  פאריבער 

ישראל"?

אייך  ביי  ווי  פונקט  צו  קהילה  די  שטעלט  טובים  ימים 
א  הויף  אין  אהער  מען  שטעלט  סוכות  ערב  אינדערהיים! 
ריזן סוכה, אלעס ווערט געטון דורך די ערליכע מתיקות'דיגע 
תושבים, זיי פרייען זיך ביז גאר ווען עס קומט א סוכות, זיי 
וועלן אליין בויען די סוכה, לייגן די סכך און עס שיין באצירן, 
מ'שאפט ארבע מינים און ס'איז יום טוב! מיינט נישט אז עס 
שוואכע  עמי-הארצות'דיגע  צוריקגעבליבענע  א  עפעס  איז 
יום טוב, פארקערט גאר ס'לעבעדיג און ליסטיג. עס קומט 
און  זמר,  כלי  מיט  השואבה  בית  שמחת  א  פאר  דארטן 
די  ווערן פארטיילט פאר  אפילו נאשערייען מיט שפילצייג 
טוב  יום  א  מ'פראוועט  בקיצור,  תורה.  שמחת  קינדערלעך 
און  פון שמחה  הויכע שטאפל  א  אויף  זיין,  צו  ס'דארף  ווי 

התרוממות. נישט ווי פארווארפענע אוקריינישע אידן....

ראש השנה בלאזט מען שופר, מיט א בעל מקריא און בעל 
תוקע מבני הקהילה, און יעדער עסט די סימנים. פסח זינען 
רייך געדעקטע טישן  דא הערליכע סדרים, עלעגאנטע און 
כבני מלכים, מ'ליפערט אהין פילע מצות און וויין און אלע 

צוגעהערן. אזוי גייט יעדע יומא דפגרא.

דעטאלן,  אזויפיל  אריין  אבער  נעמט  דאס 
ווער האט דאס אלעס אינזינען?

ב”ה אז אין די פרייע צייט קען מען טון פאר די אידן. עס 
איז אמת אז עס פאדערט זיך א געוואלד פון קאפ און מח אז 
אלעס זאל דארט אנגיין און פארקומען על צד היותר טוב, 
ווייטער  אבער די שמחה אויף די אידנ'ס פנימ'ער געט כח 
און  טאנצט  נפש  אידישע  זייער  וויאזוי  זעט  מען  אנצוגיין. 
דען  עס  מען  קען   - שבת  אדער  טוב  יום  א  ביי  שפרינגט 

אפשטילן?!

הישן תחת הבנין...
קשיא,  ערווארטעטע  לאנג  צום  אצינד 
די  אין  ווערט  וואס  פראגע  אלוועלטליכע  דער 
געפרעגט:  מערסטע  דאס  תקופה  איצטיגע 
אין  ברידער  אידישע  אונזערע  מאכן  וואס 
מלחמה  שווערע  די  אין  יעצט  אוקריינע 

אומשטענדן?

אז איר פרעגט וועלן מיר אייך פארציילן, אונזער קהילה 
גייט אן מיט א פעסטקייט! יא, אזוי ווי איר הערט, אידן זענען 
די אמונה און בטחון  געווען העלדן, און מיט  פון אלעמאל 
וואס אונזער קהילה פלאנצט כסדר אריין אין די אידן, לעבן 
קאראסטין  אין  דארטן  ברידער  ישראל'  'שארית  אונזערע 
אינעם  דארט  וואס  דעם  טראץ  שמחה,  ספעציעלע  א  מיט 
די  און  מיסילס,  עטליכע  אריינגעפלויגן  שוין  זענען  געגנט 
באווארפן  טאג  איינציגע  יעדע  ווערן  שטעט  דערנעבנדיגע 

מיט א שלאקס פון אויפרייס מאטריאל.

מער  פיל  און  שווערער  אסאך  עס  איז  געוויס  אוודאי 

די אומשטענדן, אבער מיר  קאמפלעצירט אנצוגיין אין אט 
אייביג  אונז  וואס האט  און דער באשעפער  נישט  זיך  לאזן 

געהאלפן פארלאזט אונז אויך נישט אין די קריגס חדשים.

עסן  כשר'ע  דארט  צו  יעצט  שטעלט  איר 
טעגליך, אפגעזען די שווערע אומשטענדן?

יא! אזוי ווי איר זאגט! מיר שיקן אהין איינמאל אין צוויי 
וואכן אנגעפילטע קעסטלעך און געפאקטע שאכטלעך פון 
מטעמים.  וכל  פיש  און  פלייש  אריינגערעכנט  עסן,  כשר'ע 
מיר מוזן ווייזן פאר די אידן אז מיר פארלאזן זיי נישט יעצט, 
ווייל מיר ווילן דאך נישט זיי זאלן גיין זוכן הילף און מאכלים 
ביים גוי, מיר ווילן נישט פארלירן אונזערע נשמה'לעך, מיר 
ווייזן שטיצע און סימפאטיע. אויך דארף  זיי אייביג  דארפן 
מען אינאכט נעמען אז יעצט קומען פיל מער מענטשן צום 
קיך, צוליב וואס אין געווענליכע אומשטענדן וועלן געוויסע 
שווער  זייער  עס  איז  יעצט  אבער  קאכן,  אליין  פאמיליעס 
צוליב וואס אסאך געשעפטן זענען פארשפארט, און עס איז 
כמעט אוממעגליך צו גיין אויפ'ן גאס ביינאכט צוליב וואס די 
לעקטערס אין די גאסן ארבעטן נישט, דעריבער איז אלעס 
אסאך שווערער. ממילא אז איר פרעגט צי די קיך גייט אן, 
זאג איך אייך יא, און נאך שטערקער און פלייסיגער ווי איר 

נארמאלע סדר.

אידן,  צאל  א  אז  אנצומערקן,  אינטערעסאנט  איז  עס 
די  פון  אנפאנג  אין  אנטלאפן  זענען  וואס  ונשים,  אנשים 
מלחמה מיט'ן ציל צו טרעפן רואיגקייט און באקוועמליכקייט 
ערגעץ אנדערש, זענען צוריקגעקומען צו אונז און געפינען 
זיך ווידער אינעם שארית ישראל קהילה, די אידישע צענטער 
פון קאראסטין. דא האבן זיי א קהלה וואס זארגט פאר זיי, 
מ'באקט פרישע ברויטלעך טעגליך, מ'קאכט ווארימע עסן, 
צוליב קורצשלוסן  קיין לעקטער,  ס'נישט דא  ווען  אויך  ווי 
וועלכע מאכן זיך אין די טעג כסדר, זיצן אלע צוזאמען אין 
מ'זיצט  און  ליכט,  מיט  הקהלה  בנין  פונעם  בעיסמענט  די 

צוזאמען ווי איין גרויסע משפחה.

ממש להפליא. וואס נאך גייט אן אצינד אין 
די בניני הקהילה, איר ווילט מיר זאגן אז אלעס 

איז ווי געווענליך?

נישט ממש... אלעס גייט אן נאך מיט א שמוץ אריבער... 
אפאר וואכן צוריק האבן מיר געשיקט א ריזיגע שיפמענט פון 
קליידער פאר די בני הקהילה, עס האט אויסגעזען ממש ווי 
א קליידער געשעפט וואס האט נארוואס באקומן א פרישע 
דער  קליענטן.  אירע  פאר  פארקויפן  צו  יו”ט  ערב  סטאק 
נפקא מינה איז נאר געווען אז עס איז אלעס געווען גענצליך 
דאכענעס,  געווען  איז  דארטן  אפצאל!  פון  פריי  בחינם 
וועטער  דער  הענטשוך.  און  היטן  מאנטלעך,  קישענעס, 
דארט איז יעצט גאר גאר קאלט און ווי באוואוסט זיצט מען 
די  צוליב  הייצונג  קיין  אן  צייט  אסאך  זייער  יעצט  דארטן 
מיר  האבן  דעריבער  באמבאדירונגען,  רוסישע  נאכאנאנדע 
אהינגעברענגט ספעציעלע ווארימע קליידונג אז מען זאל זיך 
קענען שיצן פון די פראסטיגע וועטער, ווייל מיט די נישט 

פאסיגע קליידונג איז גאר מסוכן ארויסצוגיין אין גאס.

ווי אויך שלאפן די אלע אידן אסאך נעכט אינעם בונקער 
האט  ממילא  וועטערס,  קאלטע  יעצטיגע  די  אין  הביהמ”ד 
מען געברויכט אריינברענגען פרישע ווארימע געפאנצערטע 
קליידונג וועלכע זאל דינען ווי א פאנצער פאר די שניידענדע 

קעלט.

אזא חסד, פשוט אויסצושטאפירן די גאנצע 
אבער  אשריך!  קליידונג,  ווארימע  מיט  קהילה 
וועגן שלאפן אין בונקער,  איר האט דערמאנט 

קענט איר זיך בעסער מסביר זיין?

אוקריינע;  אין  צייט  פשוט'ע  קיין  נישט  יעצט  איז  עס 
באמבעס פליען, מיסילס קראכן, מ'קען נישט וויסן וואס די 
קומענדיגע מינוט גייט ברענגען מיט זיך. דעריבער ווען מען 
הערט אז עס איז פארגעזאגט שווערע וועטערן... )פליענדע 
מאטריאלן למיניהם...( וועט מען זיך מוזן באהאלטן און שיצן. 
אבער נישט יעדער פארמאגט בונקערס ביי זיך אינדערהיים 
)קוים וואס זיי פארמאגן א היים(, ממילא אין די נעכט קומט 

דאס הויז וואו מרן רבינו הקדוש 
זי"ע האט געדאווענט מנחה אין א 
זונטאג נאכמיטאג אין קרית יואל 

רבתי מיט העכער 55 יאר צוריק

מקום
שהתפללו
אבותי

צו אפדעיטן אדער צולייגן א מנין רופט אין אפיס 845.774.6234   און לאזט א מעסעדזש אויף #6 

Mincha@KYWeekly.com  :אדער שיקט א אימעיל צו

> > > המשך

געדענקט די געוואלדיגע 
גרויסקייט פון ״קרבנות 
בציבור״ היט כלל ישראל
פון אלע פגעים רעים און 

פון מגיפות רח"ל

20 מינוט קודם זמן צאה"כ 

_____________________________הוניאד - רימאנוב קט.

15 מינוט קודם זמן צאה"כ

_____________________________בית שלמה יודא באגאד - טשעסטער
_____________________________ווילעדזש אפיס - פארעסט
_____________________________היכל יצחק - 101 פארעסט

_____________________________ביהמ"ד ישמח משה דקיט"ל
_____________________________ביהמ"ד שארמאש - ארשיווע קט.

_____________________________ביהמ"ד בית פנחס - 15 סאטמאר דר.
_____________________________ביהמ"ד טארנא - מנין ב': 10 מינוט קודם זמן

_____________________________ביהמ"ד בית יקותיאל
_____________________________ביהמ"ד של הרה"ח ר' יחזקאל פר"מ - 15 סאטמאר

_____________________________ביהמ"ד שלום על ישראל - 19 ישראל זופניק 
_____________________________שערי תפילה - 4 העלף האלאו

_____________________________סאטמאר - מעריוואד
_____________________________סאטמאר - רינאוקע

_____________________________ראדאוויץ - 19 סיערס
_____________________________זמיגראד - 55 מענגין

Sunnyside Grocery - Satmar Dr._____________________________

 151 Acres Rd. - משכן הסופרים_____________________________

Business Center #2 - (52) - 4th floor_____________________________

Excelforce - 1170 Route 17M, Chester, NY 10918_____________________________

Professional square - 491 Rt. 208 Suite #310_____________________________

Snaxit - 475 NJ Rt. 4 west, Englewood, NJ 07631_____________________________
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בנין  תחת  בונקער  אינעם  שלאפן  מ'גייט  און  צוזאם  יעדער  זיך 
הקהילה, אין א בחינה פון 'הישן תחת הבנין...' אמת'ע שרעקעדיגע 

מלחמה צייטן!!

וואס נאך דארף מען אינאכט נעמן אין די קריגס 
אביעקטן  נויטיגע  אומגעווענליכע  וועלכע  צייטן? 
אדער געצייג דארפן די אידן אין אוקריינע היינט מער 

ווי אלעמאל?

גאר  סעזאן  יעצטיגע  די  איז  באקאנט  יעדער  פאר  איז  עס  ווי 
דער  ריזיקע,  לעבן  די  פון  חוץ  אבער  ריזיקאליש,  אין  אנגעצויגן 
דא  זענען  אטאקירט,  ווערן  פון  דרוק  אונטער  איז  וואס  נפש 
צום  פארהוילן.  ווי  ווערן  וועלכע  פראדוקטן  מענטשליכע  אסאך 
גערעדט  שוין  האבן  מיר  וואס  אויף  קליידער  און  עסן  ביישפיל, 
ווערט  וועלכע  ארטיקל  אן  איז  לעקטער  אויך  אבער  דערוועגן. 
אין די איצטיגע מלחמה טעג אסאך געשעדיגט און פארניכטערט, 
גרענטעד.. שטארקע  נעמען פאר  וואס מיר  יא עלעקטריציטעיט, 
קורצשלוסן אויף ריזיגע שטחים פון אוקריינע איז היינט אן אפטע 
הייצונג,  קיין  האבן  נישט  מ.  ד.  מציאות,  טריקענע  א  ערשיינונג, 

פרידזשידערס, לעקטער, וכו' וכו' - ג-א-ר-נ-י-ש-ט.

ב”ה מיר האבן מיט סייעתא דשמיא ערלעדיגט אהינצוברענגען 
צוויי נייע טייערע גענעראטארס אין די בניני המסדות, אזוי ארום 
אז  פארזיכערט  דאס  ווארעם.  און  לעכטיג  פלאץ  די  מיר  האלטן 
די הייפעלע אידעלעך זאלן טראץ די אנגעשטרענגטע דרויסנדיגע 
נארמאל  מערסטע  די  לעבן  מיט'ן  אנגיין  קענען  ווייטער  מציאות 

וואס איז שייך.

יעצט ווען מיר פרעגן וואס מאכן אונזערע אידישע 
קאראסטין  אין  אז  מיר  ווייסן  אוקריינע  אין  ברידער 
מאכן אונזערע ברידער זייער פיין, עס אי דא איינער 

וואס זארגט פאר זיי – ר' יוסל שקולניק..

הע... אמת, אבער דער לעבן דארט איז פארט שווער, גאר שווער, 
ביטער שווער, מ'לעבט אין א פחד; עסן און קליידונג זענען טאקע 
פונדאמענטאלע נויטיגע חפצים, אבער לעבן אין א לאנד וואס איז 

אין מלחמה איז קיינמאל נישט געשמאק.

היימישע חסידישע פירות
ארטיגע  די  באשטייט  נפשות  וויפיל  פון  יוסל,  ר' 

הייליגע קהילה, "שארית ישראל"?

נפשות,  פופציג  און  הונדערט  אומגעפער  געזאגט  וואלט  איך 
ומצוות  תורה  שומרי  אסאך  אריינגערעכנט  וטף,  נשים  אנשים 
וועלכע זוכן צו זיין גאטפארכטיגע אידן און מיט די הילף פון דער 
קהילה און אירע אנפירער בלאזט מען אריין א חיות דקדושה און 
א אידישע שטראל אין יעדנ'ס הארץ, דארט דאווענט מען, דארט 
פארוויילט  מען  און  מ'פארברענגט  תורה,  שיעורי  פאר  קומען 

אינאיינעם, אידישליך און ברידערליך.

לאמיר צוריק גיין צו די זמנים פאר דער מלחמה, 
צו פרידנס צייטן. זעט מען פארשריט מיט די ארטיגע 

ארויס  למעשה  קומט  אידישקייט  וואספארא  אידן? 
פון די קהילה?

א  בין  איך  איד,  ארטאדאקסישער  פרומער  א  מיר,  זעט  איר 
לעבעדיגער עדות, איך בין א תלמיד פונעם שארית ישראל ישיבה. 
גרויסע  א  אבער  פארמאכט  טאקע  שוין  זענען  ישיבה  און  חדר  די 
בבריתו  געקומען  דא  זענען  וואס  תלמידים  אמאליגע  די  פון  טייל 
של אברהם אבינו, און דא געלערנט אידישקייט זענען מיט די יארן 
אוועקגעפארן און חתונה געהאט קיין א"י אדער אמעריקע, וואו זיי 

האבן אויפגעשטעלט משפחות לשם ולתפארת.

איר ווילט עפעס הערן, עס וואוינט היינט א יונגערמאן אין קרית 
אידיש  וואס  טראגע,  פולע  די  מיט  יונגערמאן  חסידישער  א  יואל, 
איז היינט זיין ערשטע שפראך, און ער פירט א געלונגענע ביזנעס, 
יאר  פאר  קנאפע  א  בלויז  מיט  איז  ער  אז  אבער,  אינטערעסאנט 
צוריק געווען א חבר פון די שארית ישראל קהילה, א קאראסטינער 

איינוואוינער!

איר פרעגט וועגן די מצב היהדות, לאמיר זיך אליינס איבערצייגן, 
אויב פערציג יעריגע אידן זעען פאר וויכטיג זיך צו מל'ן און קענען 
אין  אז  ישראל,  – כלל  הייליגע פאלק  די  אין  גענצליך אריינקומען 
פארווארפענע פארשטופטע געגנטער זענען מענטשן מקפיד צו עסן 
בלויז כשר, אויב אונטער אלע אומשטענדן וועלן די אידן אויספירן 
אלע תורה'דיגע ענינים און מצוות, דאן "אין לך אידישקייט גדולה 

מזו...”

וואס  מענטשן  עלטערע  זענען  קהלה  די  פון  חלק  גרעסערע  א 
די צרות האבן איבערגעלאזט אויף זיי די סימנים, פארהאן ביי אונז 
אסאך אידן וואס היטן יודישקייט במסירות נפש ממש, ס'דא עלטערע 
אידן וואס קומען צופיס יעדן טאג צו די מוסדות א וועג פון איבער 
א האלבע שעה, זיך צו שפארן די פאר קאפיקעס וואס ס'קאסט צו 
פארן מיט די באס'עלע, און די זעלבע אידן לאזן די לעקטער ברענען 
א גאנץ שבת כאטש די הויכע לעקטער קאסט! אה, מי כעמך ישראל!

א  מיט  באגרייפן,  נישט  קענען  מיר  וואס  נפש  מסירות  מיט 
שטאלצקייט און עזות דקדשוה מיט וואס מיר ווערן נישט געפראווט, 
לאזן די ארטיגע אידן אפ אלע זייערע האב און גוטס אבי צו קענען 
זיין א חלק פון זייער ריכטיגע אפשטאם און זיך צוריקקערן לאביהם 
שבשמים! מיר קענען זיך נישט פארשטעלן די תמימות'דיגע שמחה 
של מצוה ווען די אידן שאקלען ארבע מינים, די העכערקייט וואס 
זיי שפירן ביי אן איינפאכע סעודת שבת, ביי א סיום מסכת, צי ביי א 
פרייליכע אידישע שמחה, דא שרייט מען מיט יעדער טאט: "יא איך 
בין א איד! איך בין שטאלץ צו זיין א חלק פון באשעפערס פאלק! 
איך בין גליקליך צו זיין א קינד פון אונזער פאטער פון אויבן!" שמחת 
תורה ביי די הקפות האט זיך איינער פון די עלטערע אידן צעפייערט 

און אנגעהויבן צו זינגען "איך בין א איד!"

עס ווארעמט אן די הערצער פון אלע באזוכער זעענדיג ווי מ'בלאזט 
אין שארית ישראל דער שופר אן קיין חשבונות אדער נגיעות, נישט 
וויל זיי זענען געוואוינט דערצו פון קינדווייז אן, נאר בלויז צוליב וואס 

דאס איז רצון בוראינו, והוא הדין צו יעדע דבר שבקדושה.

מהיכן ירק זה חי?
ר' יוסל טייערער, מיר גלייבן אז דאס קאסט אפ 
גרויסע  אזא  מען  דעקט  וואו  פון  געלטער,  ריזיגע 

בודזשעט?

דאס איז טאקע א ריזיגע בודזשעט וועלכע קאסט אפ א געוואלד 
מיט געלט. מיר לויפן ארום און פרובירן צו שאפן וואס מער געלט, 
אין נארמאלע אומשטענדן קאסט דאס אויך אפ גאר אסאך געלט, 
און יעצט ספעציעל אין די מלחמה טעג ווען זאכן זענען גאר שווער 

קאסט אלעס אפ הון תועפות...

לאמיר אריינטראכטן; אין די גאנצע וועלט שטייגן די פרייזן פון 
אלעס גאר דראסטיש, מיט דער תירוץ אז אין אוקריינע קומט פאר 
א קריג. נו דאן אין אוקריינע אליינס, בתוך המערכה, קאסט יעדער 
ריר דריי מאל אזוי טייער... די פראיעקטן פון צושטעלן כשר'ס אין 
קריגס צייטן, דאס שיקן ווארעמע קליידונג אין די טייערע תקופה 
ברענגט צו אסטראנאמישע סומעס. מיר האפן אז אונזערע ברידער 
וועלן אונז העלפן און אנטקעגן קומען און שטיין צו דער האנט מיט 

חיזוק בממון, מיט גרעסערע סכומים און הויכע נתינות.

רשימת מורי צדק דקהלתינו 
העומדים הכן להורות את דבר ה' זו הלכה

יעשון
ה אשר 

והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעש

הקדוש זי״ע  ·  בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א
רבינו 

מרן 
ע״י 

דה 
ייס

נת

 יטב לב סאטמאר, קרית יואל
דקהל

בית הוראה.
בס״ד

הגאון הדומ״ץ שליט״א
4 Orshava ct. #301______________________________________________________

______________________________________________________היים: 845.783.8790   ספרים שטוב: 845.782.7399

 הרה"ג רבי יעקב יודא ברוין שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד בית מאיר

51 Satmar Dr. #302______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.8259   ספרים שטוב: 845.782.4671

 הרה"ג רבי מנחם מענדל ווייס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד טיב לבב

5 Schunnemunk Rd. #201______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.782.3190   סעל: 347.598.3917

 הרה"ג רבי בערל ראזענבערגער שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד ישמח משה

15 Fillmore ct. #303______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.3224

 הרה"ג רבי שלמה יונגער שליט"א
דומ"ץ טאהש

4 Krolla dr. #201 ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.7201   סעל: 845.248.8021

 הרה"ג רבי שמואל יעקב מייזעלס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד בית מרדכי לייב

5 Van Buren Dr. #303______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.781.8143   סעל: 845.395.4972

 הרה"ג רבי שבתי קאהן שליט"א
מורה צדק בקהלתינו הק׳

15 Getzil Berger Blvd. #302______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.3572   סעל: 845.537.1559

 הרה"ג רבי יואל ברוין שליט"א
' דומ"ץ ביהמ"ד בית יעקב נחמי

37 Raywood Dr. #204______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.9842   סעל: 845.537.7843

 הרה"ג רבי מנחם נתנאל יונגרייז שליט"א
דומ"ץ בקהלתינו שכונת בלומינגראוו

 9 Strawberry Ln. ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 718.302.0917   סעל: 347.415.5850

 הרה"ג רבי יצחק בריזל שליט"א
מו"ץ בבית הוראה דקהלתינו הק'

4 Iron Hill Plaza #301 ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.774.3622   סעל: 845.637.4570

זמני בית הוראה 

 הרה"ג רבי יואל אלימלך כהנא שליט"א
מו"ץ בבית הוראה דקהלתינו הק'

15 Garfield Rd. #202______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.7325   סעל: 845.238.7199

 הרה"ג רבי משה זאב שווארטץ שליט"א
מו"ץ בבית הוראה דקהלתינו הק'

 8 Austra Pkwy #405 ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.799.1988   סעל: 347.486.1199
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מעמד חינוך הטהור
תשפ"ג מוצש"ק פ' וארא

לפ"ק

זענען מיר אנטשלאסן און

צו באפעסטיגן דעם רבי'נס 
ירושה מיט א פייער און ברען!

כאיש אחד בלב אחד

שבת'דיגע

מאבנטו של כהן גדול
מרן רבינו הקדוש זי"ע

אריינגענייט דערין הייליגע שטריקן

היסטארישע, 
זעלטענע, 
הייליגע 
מתנה

הייליג 
און 

טייער!

ר 
טהו

וך ה
גיבט: פאר חינ

דעם 
רבי'נס 
פייער!

 פאר אייער
פייערדיגע נתינה פון:

קומט: א מתנה
בא

בס"ד

באקומט

ַח ְמֹאד ֲחגֹו"ר ַעל ָיֵרְך ִגּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך, ַחֵזק מְתַנִים ַאֵמץ ּכֹ
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אין ברען פון לימוד מס׳ מנחות
טוען מיר בעז״ה שענקען ַא

פרישער חיזוק פַאר לומדי זכרו!

$100 הוספה
פַאר יעדן לומד ווָאס נעמט בעז״ה

די 2 קומענדיגע בחינות

 בִּנְיָמִין 
ֹ
ְמו

ׁ
לְָכךְ נְִקָרא ש

ּ
 ו

בֶּן יָמִ”ן, בגימ׳ מֵָאה
ויעלה בזכרו״ן טוב נדבת לבו של האי מקים עולה של תורה
 הרבני הנגיד המרומם אוהב את התורה ומכבד את לומדי׳

מו"ה אברהם בנימין 

אלימלך קרויס הי”ו
ת ו ח נ מ ת  כ ס מ ן  ו ר ט

ּ
פ

 הוא הגבר אשר דורש מהנהלת החבורה 
עלים להגדיל תורה ולהאדירה 

ּ
להרבות פ

וכעת הוסיף ידו ויקח מן הבא בידו מנח״ה, 
לחזק את לבב כל לומדי החבורה

אשרי לו וחלקו;
יתברך במא״ה ברכות!

ְָּרָכ״ה תִי לָכֶם ב
ֹ
את, וַהֲרִיק

ֹ
ז ָּ נִי ָנא ב

ּ
בְָחנו

ּ
ו

ּ לְָך! סִיפו
ֹ
וְיו

בנוסף צו די געווענליכע מתן שכרה בצדה פַאר יעדע בחינה!

בחינה ו'- זונטאג צובחינה ה' - זונטאג תרומה

בס״ד
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ֶריָך ְוטֹוב ָלְך. יָך.. ַאׁשְ ּפֶ ה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת! ְיִגיַע ּכַ ֵרי ֹעׂשֵ ַאׁשְ

עטרת מאיר צבימוצש"ק פ' וארא אשרינו - תשפ״גמעמד חינוך הטהור
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ֶריָך ְוטֹוב ָלְך. יָך.. ַאׁשְ ּפֶ ה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת! ְיִגיַע ּכַ ֵרי ֹעׂשֵ ַאׁשְ

עטרת מאיר צבימוצש"ק פ' וארא אשרינו - תשפ״גמעמד חינוך הטהור
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מורי ורבותי! מיר שטייען דא מוצאי שבת קודש, מען גייט 
ארויס פון אזא געהויבענעם שבת און מען קומט זיך צוזאם צו 

סעודת מלוה מלכה כדי צו מחזק זיין די הייליגע מוסדות. 

חזק חזק ונתחזק: דער חיזוק פון 
ק״ק קרית יואל

מען האט געזאגט היינט ביי קריאת התורה, חזק חזק ונתחזק. 
אמאל מיינט מען, מען קומט און מען איז מחזק א צווייטן, צו 
געבן א חיזוק, אבער דער אמת איז, מען נעמט ארויס אסאך מער 
חיזוק פון דעם וואס מען האט געגעבן, עס איז חזק חזק ונתחזק, 

מען ווערט אליינס נתחזק. 

ווען מען זעט דָא אין קרית יואל אזא חשוב'ער ציבור בכמות 
ובאיכות! אזא ליכטיגער שבת! אזעלכע תפילות פון שבת, קבלת 
שבת, די זמירות און שלש סעודות, מיט אזא מין ווארימקייט, און 

דער גאנצער ציבור האלט זיך ַאזוי אינאיינעם.

און יעצט מוצאי שבת מען קומט זיך צוזאם כדי צו קענען 
ממשיך זיין און מחנך זיין אונזערע קינדער, אויף דעם וועג וואס 
זיינע  זיין  אונז געלערנט, מחזק  זי"ע האט  הייליגער רבי  דער 
הייליגע מוסדות, מחזק זיין די מצדיקי הרבים ככוכבים )דניאל 

יב, ג(, די מלמדים )בבא בתרא ח' ע"ב(, די מנהלים.

איז דאס אליין דער גרעסטער חיזוק, פון ״ונתחזק״ וואס מען 
טוט זיך אליינס מחזק זיין.

דער כח זיך מחזק צו זיין איז דורך ״האספו״
יוסף  יעקב  תולדות  )עי'  שטייט  הקדושים  ספרים  די  אין 
פרשת וישב(, יעקב אבינו האט געזאגט, האספו ואגידה לכם את 
אשר יקרא אתכם באחרית הימים )בראשית מט, א( אז דער כח 
וואס מען וועט זיך מחזק זיין איז נאר דורכ'ן האספו, מען וועט 
זיך צוזאמנעמען אין אן אסיפה לשם שמים, אז נדברו יראי ה' 

איש אל רעהו, ויקשב ה' וישמע )מלאכי ג, טז(. 

עס קען אויך זיין דאס לשון ״ונתחזק״ מיט א לשון רבים, מען 
ווערט נתחזק דא אלע אינאיינעם, דער גאנצער ציבור הקודש 

דָא צוזַאמען. 

טאקע  זיך  זאל  מען  העלפן,  העולמים  כל  בורא  דער  זאל 
מתחזק זיין. מען זאגט אין די זמירות פון מוצאי שבת, ״חזק ימלא 
משאלותינו אמיץ יעשה בקשתינו״, און מ׳בעט מיר ַאז ס׳זָאל זיין 

״והוא ישלח במעשי ידינו ברכה והצלחה״.

נסתמו עיניהם ולבם של ישראל, 
שסתם ממנו כל צרות שבעולם

איך וועל מקדים זיין א קורץ ווארט אויף דער וואכעדיגער 
סדרה.

עס איז ידוע וואס אלע שטעלן זיך, ויחי יעקב בארץ מצרים 
)שם מז, כח( ברענגט רש"י פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר 
יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל. ווען יעקב אבינו 
איז נסתלק געווארן, איז ״נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת 

השעבוד״. 

רש"י ברענגט דבר אחר, עס שטייט שפעטער יעקב אבינו 
האט געזאגט, האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית 
הימים, ביקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו, און ער האט אנגעהויבן 
צו רעדן אנדערע דיבורים, איז צוליב דעם איז די פרשה סתומה 

ווייל ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם ממנו.

רש"י ברענגט נישט, אין דעם זעלבן מדרש )ב"ר פצ"ו א'( 
מדרש  דער  סתומה,  זו  פרשה  דעם  אויף  פשט  א  נאך  שטייט 
הצרות  כל  ממנו  שסתם  לפי  סתומה  זו  פרשה  למה  ברענגט 
שבעולם, אין די זיבעצן יאר וואס עס שטייט, ויחי יעקב בארץ 
מצרים שבע עשרה שנה, אין די יארן איז געווען א בחינה ״שסתם 

ממנו כל צרות שבעולם״. 

לכאורה, די צוויי פשטים זענען ממש מהיפך להיפך, דא זאג 
איך אז עס איז סתומה ווייל עס איז סתם ממנו כל צרות שבעולם, 
און דא זאג איך כיון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם ולבם 

של ישראל, ביקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו.

יוסף הצדיק איז געקומען מיט מנשה  שפעטער שטייט אז 
וגו'  ויקח  און אפרים, און די תורה איז מאריך )שם מח, יב-כ( 
את אפרים מימינו משמאל ישראל, ואת מנשה משמאלו מימין 
ראש  על  וישת  ימינו  את  ישראל  וישלח  נאכדעם  און  ישראל, 

אפרים וגו' ואת שמאלו על ראש מנשה שכל את ידיו וגו’.

האט  ער  בעיניו,  וירע  וגו'  יוסף  וירא  שטייט,  נאכדעם 
געוואלט אראפנעמען. א גאנצער אריכות, די תורה דערציילט 
אונז סיי אז יוסף הצדיק האט געוואלט שטעלן מנשה פריער, און 
יעקב אבינו האט געזאגט ״ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם 

וגם הוא יגדל״ און ער שטעלט אפרים לפני מנשה. 

נאכדעם שטייט דארט ויברך את יוסף און ער האט געזאגט, 
בך יברך ישראל ישימך אלקים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים 

לפני מנשה. 

שטעלט מען זיך: וואס טייטש בך יברך ישראל, ווי קומט דא 
אריין יוסף, ער האט געבענטשט אפרים ומנשה, ווי מען זאגט 
ישימך אלקים כאפרים וכמנשה וואס טייטש בך יברך ישראל, 
״ישימך  זאגן  וועט  מען  ווען  ישראל,  את  יברך  יוסף  דיר  מיט 

אלקים כאפרים וכמנשה״.

גזירה על המת שישתכח מן הלב, 
ווייל דער מת אַליין פאַרגעסט

עס קען אפשר זיין, איך האב געזאגט די פריערדיגע וואך 
וישב, עס שטייט  יפות אין פרשת  אין פנים  שבת, עס שטייט 
דארט )שם לז, לב-לה( אז די שבטים זענען געקומען און האבן 
געזאגט הכר נא הכתונת בנך היא אם לא, שטייט דארט וימאן 

להתנחם. 

זאגט רש"י: פארוואס וימאן להתנחם, ״שאין מקבלין תנחומין 
על החי״, לפי שגזירה על המת שישתכח מן הלב. שטעלט זיך 
דער פנים יפות וואס טייטש גזירה על המת שישתכח מן הלב, ער 
וואלט געדארפט זאגן, עס איז א גזירה אויף דעם לעבעדיגן ער 

קרית יואל איז מקיים דעם "ויפרו וירבו מאד"

משא הקודש
בשבח ק״ק קרית יואל ומוסדותי׳

שזכינו לשמוע מאת פום ממלל רברבין הוד כבוד קדושת

מרן רבינו עט״ר שליט"א
אצל המעמד הנהדר והמפואר להחזקת המוסדות הקדושים

דינער ״גדולה וכבוד״ לנדיבי קרית יואל
מוצאי שב"ק פרשת ויחי תשפ"ג לפ"ק • באולם “עטרת מייזעלס"



Fr
id

ay
 J

an
ua

ry
 1

3,
 '2

3

55

זאל פארגעסן פון דעם מת, וואס הייסט גזירה על המת.

זאגט דער פנים יפות, די סיבה פארוואס מען איז נישט מקבל 
תנחומין על החי, ווי למשל יוסף הצדיק, יוסף הצדיק איז געווען 
אין מצרים, און האט געבענקט און געהאפט און געגלוסט צוריק 
צו גיין צו יעקב אבינו, מיר ווייסן ביי יעדע זאך איז כמים הפנים 
לפנים )משלי כז, יט(, אז יוסף הצדיק האט געגלוסט און געדענקט 

און געבענקט נאך יעקב אבינו, דעריבער וימאן להתנחם. 

סיבה  די  הלב״,  מן  שישתכח  המת  על  ״גזירה  טייטש  דאס 
דערפון איז, ווייל דער מת ווען ער גייט אוועק פון דער וועלט, 
פארגעסט ער פון דער וועלט, גזירה על המת, שישתכח מן הלב, 
אזוי ווי דער מת פארגעסט פון דער וועלט צוליב דעם פארגעסט 

מען פון אים אויך. 

נישט  פארגעסט  ער  און  יא  דאך  לעבט  חי  דער  אבער 
דעריבער פארגעסט מען פון אים אויך נישט.

חי  לק-ל  לאלקים  נפשי  צמאה  דעם  מיט  ער  טייטשט 
נפשי  דער צמאה  זיך  נעמט  וואו  פון  לכאורה  ג(,  מב,  )תהלים 
לאלקים, מען איז דאך נישט משיג דעם אייבערשטן, נאר דער 
אייבערשטער איז ק-ל חי, ער איז א לעבעדיגער באשעפער און 
דער אייבערשטער פארגעסט נישט פון אידן עד סוף כל הדורות, 
אז דער אייבערשטער פארגעסט נישט פון יעדן איד, דעריבער 
קען זיין צמאה נפשי לאלקים, פארוואס לק-ל חי, ווייל עס איז 
דא א לעבעדיגער באשעפער וואס דער אייבערשטער פארגעסט 

נישט פון קיינעם.

כי נשני אלקים את כל עמלי ואת 
כל בית אבי 

זאגט דארט דער פנים יפות, אין פרשת ויגש שטייט )מד, כ( 
ווען יהודה האט גערעדט צו יוסף שטייט דארט, ער האט געזאגט 
ואחיו מת, זאגט רש"י ער האט געזאגט ואחיו מת, ער האט מורא 
געהאט צו זאגן אז ער לעבט יא, ווייל ער וואלט געזאגט ברענגט 

אים אהער, און דעריבער האט ער געזאגט ואחיו מת. 

נתעלה  איז  הצדיק  יוסף  ווען  ניין.  יפות  פנים  דער  זאגט 
געווארן אין מצרים, ער איז געווארן מלך און עס איז געבוירן 
געווארן מנשה און אפרים, וואס איז דער נאמען פון מנשה כי 
נשני אלקים את כל עמלי ואת כל בית אבי )בראשית מא, נא(. 
גאנצער  מיין  געמאכט פארגעסן  מיך  האט  אייבערשטער  דער 

צער, ואת כל בית אבי. 

זאגט ער, עס איז ביי יוסף שוואכער געווארן דאס וואס ער 
האט אגאנצע צייט געטראכט פון יעקב אבינו, און אזוי ווי ער 
האט געזאגט כי נשני אלקים את עמלי ואת כל בית אבי, דאן 
ווייל  איז פאר יעקב אבינו אויך גרינגער געווארן די אבילות, 
די גאנצע אבילות וואס ער האט נישט געקענט מקבל זיין קיין 
אים,  צו  געגועים  געהאט  האט  יוסף  ווייל  געווען  איז  תנחומין 
אבער אז די געגועים פון יוסף הצדיק האבן נאכגעלאזט, ווי ער 
האט געזאגט, כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. איז 

דאן אויך גרינגער געווארן פאר יעקב אבינו.

אזוי ווי די שבטים האבן געזעהן, אז עס איז גרינגער געווארן 
איז  וואס  טראכטן  צו  אנגעהויבן  זיי  האבן  אבינו  יעקב  ביי 
פשט, עס מוז זיין, אז יוסף לעבט נישט, ווייל אויב וואלט יוסף 
געלעבט, קען דאך נישט זיין אז יוסף האט פארגעסן פון יעקב 
אבינו. דעריבער האבן זיי געזאגט ואחיו מת, פון דעם וואס זיי 
האבן געזעהן אז ביי יעקב אבינו איז גרינגער געווארן די אבילות 

צוליב דעם האבן זיי געזאגט על כרחך איז אחיו מת.

אבער לכאורה איז דאך טאקע א מורא'דיגע קשיא, ווי קען 
עס טאקע זיין, מילא דאס וואס ער האט געזאגט כי נשני אלקים 
את כל עמלי, ער האט געזעהן ווי אלעס איז אדורכגעגאנגען, 
ער איז געווארן דער משנה למלך, און ער האט פארשטאנען אז 
עס קומט שוין די ישועה דא, דעריבער כי נשני אלקים את כל 
עמלי, אבער כי נשני וגו' ואת כל בית אבי — פארוואס האט ער 

דאס פארגעסן.

נאר וואס דען, די מינוט וואס יוסף הצדיק איז געווארן דער 
משנה למלך און ער האט פאראויס געזאגט, די שבע שני השבע 
און די שבע שני הרעב, דאן האט יוסף הצדיק פארשטאנען אז 
די  מיט  אבינו  יעקב  קייט,  לאנגע  איין  איז  מעשה  גאנצע  די 
שבטים דארפן אנקומען קיין מצרים, און די סיבה פארוואס ער 
קענען  זאל  ער  כדי  נאר  אלץ  איז  למלך,  משנה  געווארן  איז 

צוגרייטן אז יעקב אבינו זאל קענען קומען קיין מצרים.

ביז דעמאלט האט יוסף געלעבט מיט דער האפענונג, אז ער 
וועט גיין צו יעקב, ער האט אלץ געגלוסט אז ער וועט גיין צו 
יעקב, אין דער מינוט וואס ער איז געווארן מלך אין מצרים, און 
ער האט פותר געווען דעם גאנצן חלום, אז עס וועט קומען שבע 
שני השבע, שבע שני הרעב האט ער פארשטאנען אז דא טוישט 
זיך די גאנצע זאך, נישט אז ער וועט ארויסגיין פון מצרים און 
יעקב  פארקערט,  פונקט  איז  עס  ישראל,  ארץ  קיין  צוריקגיין 

אבינו מיט די שבטי ק-ה וועלן אלע אנקומען קיין מצרים.

דעמאלס איז גרינגער געווארן די געגועים וואס יוסף הצדיק 
האט געהאט, ער האט אלץ געגלוסט, מתי אבוא ווען וועל איך 
קענען צוריקגיין צו יעקב אבינו, דאס האט זיך איבערגעטוישט, 
און ער האט יעצט פארשטאנען, אז יעקב אבינו וועט קומען קיין 
מצרים, אויף דעם איז געווען כי נשני אלקים את כל עמלי ואת 
כל "בית" אבי, דאס וואס ער האט אלץ געגלוסט צוריקצוגיין 
צו בית אבי, דאס האט ער פארגעסן און צוליב דעם איז אים 

גרינגער געווארן. 

ביי  טאקע  איז  געווארן,  גרינגער  איז  דאס  ווען  מינוט  די 
יעקב אבינו אויך גרינגער געווארן די אבילות, ווייל יוסף הצדיק 
האט שוין נישט געהאט דעם גלוסטעניש, ער זאל קענען צוריק 

קומען צו בית אבי.

בורר אוכל מתוך הּפסולת
די בחינה וואס יעקב אבינו דארף קומען קיין מצרים, קען 
אז  וועג  פשוט'ער  דער  אופנים,  צוויי  אין  אפגעטייטשט  ווערן 
דאס איז געווען אן התחלה פון דעם גזירת הגלות, וואס יעקב 
וואס אידן  גזירת הגלות  אבינו דארף קומען און אנהייבן דעם 
וועט מען ארויסגיין פון  גיין קיין מצרים, און נאכדעם  דארפן 

מצרים.

עס שטייט אין אמרי נועם אויף חודש כסלו לגבי חנוכה, זאגט 
ער, יציאת מצרים וואס אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, 
דאס זעלבע ווען אידן זענען ארויסגעגאנגען פון גלות בבל, מען 
ארויסגעברענגט  האט  אייבערשטער  דער  ארויפגעגאנגען  איז 
אידן פון גלות און זיי ארויפגעברענגט צוריק קיין ארץ ישראל. 
זאגט ער, עס איז געווען א בחינה פון בורר אוכל מתוך הפסולת, 
און  מצרים,  פון  אידן  ארויסגענומען  האט  אייבערשטער  דער 
האט  ער  ישראל,  ארץ  אויף  אריינגעטראגן  שפעטער  זיי  האט 
ארויסגענומען אידן פון גלות בבל, און האט זיי גענומען קיין 

ארץ ישראל. דאס איז בורר אוכל מתוך הפסולת.

ווען מען איז בורר אוכל מתוך הפסולת דאן נעמט מען דעם 
אוכל צו זיך, און די פסולת בלייבט אויפ'ן זעלבן פלאץ וואו עס 
געווען, מען טוט גארנישט מיט'ן פסולת, מען נעמט נאר  איז 
ארויס דעם אוכל, און מען ברענגט אים צו זיך. זאגט ער, די אלע 
יציאת מצרים און גלות בבל איז געווען אזא מין בחינה, פון בורר 

אוכל מתוך הפסולת.

בכל  להתפשט  ישראל  ארץ  עתידה  שטייט,  לבא  לעתיד 
הארצות, לעתיד לבא וועט זיין כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, 
עס וועט נישט זיין קיין בורר אוכל מתוך הפסולת, נאר מען וועט 
בורר זיין די פסולת און אוועקווארפן די פסולת און אידן וועלן 

בלייבן, דאס איז די גאולה וואס וועט זיין לעתיד לבא.

ווען יעקב אבינו איז געקומען קיין מצרים, אין הכי נמי, עס 
זיך  איז געווען אן התחלה פאר'ן גלות, אבער דער גלות האט 
ערשט אנגעהויבן נאך דער הסתלקות פון יעקב אבינו, ווען יעקב 
אבינו איז געקומען קיין מצרים, איז געווען די בחינה וואס יעקב 
אבינו האט געמאכט די בחינה וואס עס וועט זיין לעתיד לבא, 

אז עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל הארצות, יעקב אבינו 
האט מיטגענומען ארץ ישראל ווען ער איז געקומען קיין מצרים. 

ואלה  סדרה,  קומענדיגער  דער  אין  טייטשן  ספרים  די  ווי 
שמות בני ישראל הבאים מצרימה, עס שטייט הבאים, מיט א 
לשון הוה, אז זיי קומען יעצט, ווייל את יעקב איש וביתו באו, 
געקומען  נישט  ער  איז  געקומען  איז  אבינו  יעקב  ווען  ווייל 
האט  ער  ישראל,  ארץ  מיט  צוזאמען  געקומען  איז  ער  אליין, 

מיטגעברענגט די קדושה פון ארץ ישראל. 

ווען יעקב אבינו איז געקומען קיין מצרים און מיטגעברענגט 
גזירת  די  געווען  נישט  איז  דאס  ישראל,  ארץ  פון  קדושה  די 
הגלות, דאס איז געווען די הכנה און די הזמנה אויף דער גאולה 
ווען עתידה ארץ ישראל  זיין לעתיד לבא,  וועט  וואס  העתידה 
ממשלת  תעביר  כי  זיין  וועט  עס  און  הארצות  בכל  שתתפשט 

זדון מן הארץ.

ביקש יעקב לגלות את הקץ, 
ונסתלקה ממנו שכינה 

ויחי יעקב בארץ מצרים, שסתם ממנו כל הצרות שבעולם, ער 
האט אוועקגעשטעלט דעם כח אזוי ווי עס וועט זיין לעתיד לבא, 
עס וועט זיין כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, עס וועט נישט 
זיין קיין שום שלעכטס אויף דער וועלט, עס וועט נתרבה ווערן 

און נתפשט ווערן קדושת ארץ ישראל בכל הארצות.

דאס איז די בחינה פון ויחי יעקב אז עס איז נסתמו ממנו 
וואס  זמן  כל  נאר  געווען  איז  דאס  אבער  שבעולם,  צרות  כל 
יעקב אבינו איז געווען קיים, אבער ווען יעקב אבינו איז נסתלק 
געווארן, און יעקב אבינו האט משביע געווען יוסף ושכבתי עם 
אבותי, ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם )בראשית מז, ל( 
אויף  ארויפטראגן  און  מצרים  פון  ארויסטראגן  מיך  זאלסט  דו 
ווייל עס גייט נישט בלייבן די קדושת  ארץ ישראל פארוואס, 

ארץ ישראל.

יעקב אבינו ווי לאנג ער איז געווען האט ער מיטגעברענגט 
א בחינה פון לעתיד, ער האט מיטגעברענגט עס זאל זיין אז דער 
כח פון ארץ ישראל זאל נתפשט ווערן אפילו אין מצרים אויך. 

דאס  האט  געווארן  נסתלק  איז  אבינו  יעקב  ווען  אבער 
געפעלט, צוליב דעם שטייט שפעטער, ואלה שמות בני ישראל 
מצרים,  קיין  אנגעקומען  זיי  זענען  יעצט  מצרימה,  הבאים 
זיי זענען  ווייל ווען  ווייל את יעקב איש וביתו באו,  פארוואס 
געקומען מיט יעקב אבינו איז מיטגעקומען קדושת ארץ ישראל. 
קומט אויס דער גלות פון מצרים האט זיך ערשט אנגעהויבן, נאך 

דער הסתלקות פון יעקב אבינו.

ווען עס איז געווען אז ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ, 
וועט  ווי עס  וואס איז געווען ביי יעקב אבינו, אזוי  די בחינה 
זיין לעתיד לבא, אז עתידה ארץ ישראל שתתפשט לכל הארצות 
און עס וועט זיין כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ביקש יעקב 
לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה, עס איז נָאכנישט געווען 
דער זמן, אז עס זאל קענען זיין, דער כי תעביר ממשלת זדון 

מן הארץ. 

שבטים  די  האבן  בבני,  פסול  יש  שמא  געמיינט  האט  ער 
געזאגט, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד )פסחים נ"ו ע"א(, רש"י 
טייטשט אין חומש )דברים ו, ד( וואס טייטש ה' אלקינו ה' אחד, 
שמע ישראל ה' אלקינו, אז יעצט איז נאר ה' אלקינו, און לעתיד 
לבא דעמאלס וועט זיין אז אלע אומות העולם וועלן וויסן, ביום 
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, יעצט איז נאר ה' אלקינו, לעתיד 

לבא וועט זיין ה' אחד.

דאס טייטש, ביקש יעקב לגלות את הקץ, האבן זיי געזאגט, 
עס איז נאכנישט דער זמן, שמע ישראל ה' אלקינו יעצט איז 
נאך ה' אלקינו, און ווען עס וועט קומען דער זמן וועט זיין ה' 
אחד. אבער די בחינה האט יעקב אבינו אוועקגעשטעלט פון דער 

ערשטער רגע, דעם כח.
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כי הפרני אלקים בארץ עניי — עתידה ארץ 
ישראל שתתפשט בכל הארצות

יוסף הצדיק האט געשטעלט מנשה פאר אפרים, פארוואס 
מנשה ווייזט אויף דעם כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל 
בית אבי, פארוואס ווייל יעקב אבינו וועט אראפקומען קיין ארץ 
פון ארץ  קדושה  גאנצע  די  מיטברענגען  וועט  ער  און  ישראל 
ישראל קיין מצרים, מיט דער מחשבה אז עס גייט זיין האט ער 
געזאגט, כי הפרני אלקים בארץ עניי, אז דורך דעם וואס מען 
וועט ברענגען די קדושה פון ארץ ישראל קיין מצרים איז געווען 

כי הפרני אלקים בארץ עניי.

יעקב אבינו האט אבער געזאגט פאר יוסף הצדיק, עס איז 
נישט אזוי, דאס וואס דו האסט דיך געפלאגט איידער איך בין 
וועט  אבינו  יעקב  אז  געוואוסט  האסט  דו  איידער  געקומען, 
ארויפגיין קיין מצרים, דו ביסט עומד געווען אין די אלע נסיונות 
געזעהן  נישט  האסט  דו  ווען  עניי,  בארץ  געווען  איז  עס  ווען 
קיין שום ליכטיגקייט, ער האט זיך געדארפט שלאגן מיט אשת 
דו  וואס  די עבודה  געווען אין בית האסורים,  פוטיפר, ער איז 
האסט דעמאלס געטוהן, דאס האט צוגעגרייט, עס זאל קענען 
זיין כי נשני אלקים את כל בית אבי, אז יעקב אבינו זאל קענען 
ארויפקומען קיין מצרים און מיטברענגען א קדושת ארץ ישראל 
ישראל  ארץ  עתידה  פון  לעתיד  זיין  וועט  עס  וואס  בחינה  א 

שתתפשט בכל הארצות. 

עס דארף אבער צו זיין אן הכנה און הזמנה פון פריער.

דער כי הפרני אלקים בארץ עניי וואס דו האסט דיך געפלאגט 
בארץ עניי, דאס האט געמאכט, אז עס זאל קענען זיין כי נשני 
וגו', את כל בית אבי, אז יעקב אבינו זאל קענען ארויפקומען 
קיין מצרים אין א בחינה פון לעתיד אראפצוברענגען די קדושת 
ארץ ישראל קיין מצרים, וואס דאס וועט זיין לעתיד לבא, עתידה 

ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות.

די הייליגע עבודה פון רבי׳ן זי״ע: 
כי הפרני אלקים בארץ עניי!

לענינינו, מען קומט זיך צוזאם צו מחזק זיין, דעם הייליגן 
וואס די עבודה פון רבינו  יואל,  רבי'נס מוסדות דא אין קרית 
הקדוש והטהור איז געווען, די בחינה פון כי הפרני אלקים בארץ 
געדארפט  האט  מען  אמעריקע  קיין  געקומען  איז  מען  עניי, 
מקדש ומטהר זיין א טמא'נע לופט, וואס מען האט געוואוסט, אז 
די ערד איז מטמא, מען האט געוואוסט אז ווען מען קומט קיין 

אמעריקע האקט מען זיך אפ אינגאנצן פון דעם דרך הקדושה.

זיין  מרבה  העמים,  ארץ  זיין  מטהר  געדארפט  האט  ער 
קדושה וטהרה, עס זאל קענען זיין ראוי, אז עתידה ארץ ישראל 
שתתפשט בכל הארצות, עס האט געמוזט קומען דער כח פון יוסף 
הצדיק פון הפרני אלקים בארץ עניי, וואס דאס האט געקענט 
אוועקשטעלן די הכנה און די הזמנה וואס מיר וועלן זוכה זיין 
לעתיד לבא, ווען עס וועט זיין להעביר גילולים מן הארץ, כי 
תעביר ממשלת זדון מן הארץ, און עס וועט נתפשט ווערן די 

קדושה פון ארץ ישראל בכל הארצות.

אין די הייליגע מוסדות פון רבינ׳ס 
שטאָט קרית יואל איז דאָ ַא 
באַזונדערע השראת השכינה

בפרט דָאהי, די הייליגע שטאט קרית יואל, וואס דער רבי 
האט מייסד געווען לשמו ולזכרו, עס איז זיכער אז זיין קדושה 
און זיין טהרה זיינע תפילות באגלייטן די אלע וואס זוכן צו גיין 

אויף דעם וועג וואס ער האט אוועקגעשטעלט.

דעריבער איז אוודאי דא אן השראת השכינה אויף די מוסדות 
הקדושים אויף אלע קינדער וועלכע ווערן נתגדל און ווערן נתחנך 

אין די הייליגע מוסדות.

עס איז זיכער אז זיינע הייליגע תפילות וואס ער האט מתפלל 

געווען, ווען ער האט געזאגט דעם ״ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי 
צאצאינו כולנו יודעי שמך״, האט ער געמיינט אט די אלע תלמידים 
זיינע  אין  נתחנך  ווערן  וועלכע  קינדער  אלע  די  בנים,  הקרויים 
ונהיה אנחנו  הייליגע מוסדות, אויף דעם האט ער מתפלל געווען 

וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך!

די  אויף  זאגן  קען  מען  וואס  ברכה  גרעסטע  די  איז  עס 
די  אין  וואקסן  וואס  תלמידים  אנגערופן  ווערן  זיי  אז  קינדער 
מוסדות וועלכע ווערן אנגערופן לשמו ולזכרו, זיי האבן די זכיה 
צו ווערן אנגערופן תלמידים, צאצאי וצאצאי צאצאינו, קינדער 

פון דעם הייליגן רבי'ן זי"ע.

ווען מען קוקט זיך דָא צו אויף די פירות, אויף די בחורים פון די 
ישיבות אויף די כולל אינגעלייט, מען זעהט אמת'ע חשוב'ע בחורים 
און אינגעלייט, לומדי תורה, אמת'דיגע יראי שמים בלא כחל ובלא 

שרק. 

אידישע  איז מחנך  וואס מען  מיט  צניעות  די  זעלבע  דאס 
טעכטער, דאס איז אוודאי נאר א דאנק די סייעתא דשמיא פון 
זיינע הייליגע תפילות וואס ער האט  מתפלל געווען, אז מען 
זאל קענען מגדל זיין אזעלכע חשוב'ע קינדער אין די גרויסע 
נסיונות אין דעם ביטערן חשכות וואס מיר לעבן, מיט אזעלכע 

שווערע נסיונות.

אין קרית יואל איז מען מקיים 
דעם ״ויפרו וירבו מאוד״!

מען האט פריער געזאגט ביי יוסף הצדיק, ער האט געזאגט 
דער  פון  סוף  צום  שטייט  עס  עניי,  בארץ  אלקים  הפרני  כי 
פריערדיגער סדרה )בראשית מז, כז( ״וישב ישראל בארץ מצרים 
תרגום  אין  שטייט  מאד״,  וירבו  ויפרו  בה,  ויאחזו  גושן  בארץ 

יונתן, וואס טייטש, ויאחזו בה, ובנו להון בתי מדרשין ופלטין. 

זיי האבן אויפגעבויעט בתי מדרשים, דאס איז דער חלק פון 
דעם הפרני אלקים בארץ עניי, ווי אזוי קען זיין ויפרו וירבו מאד, 
ווען מען בויעט נייע תורה, נייע בנינים, לתורה, בנינים לתפילה, 
פאר חינוך הבנים און פאר חינוך הבנות, אז מען זאל קענען זיין 

מיט הרחבת הדעת.

ברוך ה', די לעצטע פאר יאר האט מען דא אין קרית יואל מקיים 
געווען דעם ויפרו וירבו מאד, ובנו להון בתי מדרשין!

די הנהלת המוסדות און די הנהלת הקהלה, האבן אויפגעבויעט 
געוואלדיגע גרויסע בנינים דָאהי ב״ה.

דער  פאר  גאלדבערגער  בנין  דעם  געווען  מחנך  האט  מען 
מיידל סקול, יעצט האלט מען שוין ביים ענדיגן דארט דעם צווייטן 
זיך  ישראל האט  רבי  נדבן  אויך דער חשוב'ער  אזוי  בנין בקרוב. 
אונטערגענומען צו צובויען יעצט אין דער בנין התלמוד תורה נאך 

צוויי שטאק, אויפצובויען נייע כיתות פאר דער תלמוד תורה. 

מען האט אפגעקויפט דעם שטח פאר דער ישיבה קטנה ווי מען 
האט פריער דערמאנט דעם ״בנין אליהו״, און דער חשוב'ער נדבן 

גייט צובויען ב״ה נאך בנינים פאר דער ישיבה קטנה. 

דער ראש הקהל רבי מענדל וואס שטייט שוין אלע יארן בראש 
בשליחות פונ'ם טאטן זצ"ל האט זוכה געווען די נייע בנין ישיבה 

קטנה אויף חברון וועט זיין נקרא על שמו ולזכותו.

מען האט פריער דערמאנט מען האט אפגעקויפט א געוואלדיגן 
גרויסן שטח אין בלומינגראוו, און מען האט שוין אויפגעשטעלט 

דארטן אויף דערווייל א בנין פון דער תלמוד תורה.

מען האט שוין פריער דערמאנט דא, אז מען האט גערעדט מיט 
א איד, וואס איז גרייט צו געבן און אפקויפן דעם נאמען פון דעם 

בנין, און מען האפט עס צו קענען גומר זיין גאר נאנט.

דער נייער שטח פאר׳ן ביהמ״ד הגדול 
אין קרית יואל, מיט׳ן כח הרבים

דאס זעלבע די הנהלת הקהלה האט אויפגעבויעט הערליכע 
נייע בנינים, בתי מדרשים, און א מקוה טהרה מיט אלע הידורים, 

און מען גייט אויפבויען נאך מקוואות טהרה. מען איז ווייטער 
מרחיב גבולי הקדושה אין דעם בנין בית המדרש. 

א  אפגעקויפט  סייעתא דשמיא  גרויס  מיט  יעצט  האט  מען 
געוואלדיגן גרויסן שטח אינמיטן דער שטאט, כדי מען זאל קענען 
בויען א גרויסן בית המדרש לתורה ולתפילה, עס איז שוין א לאנגע 

צייט וואס עס איז זייער וויכטיג פאר דער קהלה.

ווי  געזעהן,  האט  און  דעם שבת  מיטגעהאלטן  האט  עס  ווער 
מען איז געווען באפס מקום, אז עס פעלט זיך טאקע אויס מען זאל 
זיין די גבולי הקדושה מיט אסאך א גרעסערן בית  קענען מרחיב 

המדרש. 

און אוודאי און אוודאי קוקט שוין דער ציבור ארויס, מען זאל 
קענען אנהייבן צו זעהן דעם בנין בית המדרש.

מען זאגט אין די זמירות, בורא עולם בקנין השלם זה הבנין, 
מיר דארפן האבן אסאך סייעתא דשמיא, מען זאל קענען לברך 
על המוגמר, מען דארף אבער האבן דעם כח הרבים, דער ציבור 
זאל זיך צושטעלן צו דעם השלם זה הבנין, עס פעלט זיך שטארק 

אויס.

ויפרו וירבו ״מאד״, ס׳זאל ברענגען א 
השפעה אין פרנסה, צו קענען בויען

דער רבי האט אמאל געטייטשט, עס שטייט ויאחזו בה ויפרו 
וירבו מאד, האט ער געזאגט, מאד איז אויך טייטש געלט )עי' 
ווען מען האט  ברכות נ"ד ע"א(. ער האט געזאגט, ויאחזו בה, 
געבויעט בתי מדרשים, איז וירבו מאד, האט דער אייבערשטער 
געדארפט מרבה זיין און משפיע זיין אסאך געלט, כדי מען זאל 

קענען בויען די מוסדות.

פאר  געווען  משפיע  אייבערשטער  דער  האט  דעריבער 
וירבו מאד, דער  ויאחזו בה,  געווען  איז  און עס  איינעם,  יעדן 
אסאך  איינעם  יעדן  פאר  געווען  משפיע  האט  אייבערשטער 
השפעות טובות כדי מען זאל קענען אויפבויען. דער אייבערשטער 

זאל טאקע העלפן די ברכה זאל ווייטער מקוים ווערן.

רבי עזריאל ע"ה פלעגט אייביג נאכזאגן, אז ווען דער רבי 
זכרונו לברכה איז געווארן רב אין אורשיווא, און אורשיווא איז 
קיין  געווען דארט  נישט  איז  און עס  געווען א קליין שטעטל 
חיים  עצי  דער  זיידע  דער  האט  אידן,  הבתי'שע  בעל  גרויסע 
געזאגט, אז יעצט וועט דער עולם דארט ווערן בעל הבתי'שע 
אידן, ער האט געזאגט "מיין ברודער איז א גרויסער בעל צדקה 
און ער דארף האבן אסאך געלט, ער וועט מוזן משפיע זיין פאר'ן 
צו קענען  נפשו  זיין שאיפת  זיין  זאלן קענען מקיים  זיי  אז  עולם, 
געבן צדקה, ער וועט מוזן משפיע זיין, אז ער וועט ווערן רב אין דער 

שטאט וועט עס משפיע זיין פאר'ן עולם."

דער אייבערשטער העלפט מען זעהט ווי אידן רופן זיך אן, 
אסאך מאל קען מען נתפעל ווערן פון די נדבת העם וואס דער 
עולם שטעלט זיך צו, דאס איז די ברכה פון ״וירבו מאד״, וואס 

עס קומט אריין א ברכה אז אידן זאלן קענען געבן.

״ובנו להון״, עשירים זאלן האבן שכל און 
קויפן כתות און בניני הקהלה והמוסדות

מען קען אבער צולייגן, אז אפילו דער בורא כל העולמים איז 
משפיע הרחבה, אבער ווען דער אייבערשטער איז משפיע דארף 
מען האבן א ברכה מען זאל האבן די השגות צו נוצן דאס געלט 

טאקע אויף צו בויען בתי מדרשים.

עס זענען דא ברוך ה' אסאך אידן וועלכע האבן זוכה געווען 
צו גרויסע השפעות, ובנו להון פלטין מען בויעט זיך אויף שיינע 
דירות, פארוואס זאל א איד נישט האבן אן השגה פון ובני להון 

בתי מדרשין. 

בה,  ויאחזו  אויף  זאגט  ע"ב(  רי"א  )ח"א  הקדוש  זוהר  דער 
קען  געטייטשט,  לברכה  זכרונו  רבי  דער  האט  עלמין,  אחסנת 
מען דען זאגן אויף סתם ארץ מצרים, אחסנת עלמין נאר אז מען 
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בויעט אויף בתי כנסיות ובתי מדרשות און עתידין בתי כנסיות 
ובתי מדרשות שיקבעו בארץ ישראל )מגילה כ"ט ע"א( דאס איז 

אן אחסנות עלמין. 

אז מען קויפט א כיתה אין א בנין, איך רעד שוין נישט דער 
וועלכער קויפט א בנין, נאר אפילו בלויז א כיתה אין א בנין, ער 
האט א זכיה אז אין זיין כיתה איז מען מחנך דור נאך דור, מען 
איז מחנך יעדעס יאר נאך א כיתה, אינגלעך און מיידלעך, מען 

איז מחנך ערליכע אידישע דורות. 

דער  אין  כיתה  א  קויפט  ער  ווען  עלמין,  אחסנת  אן  האט  ער 
תלמוד תורה צו אין דעם בית רחל, האט ער אן אחסנת עלמין, עס 

איז א בחינה פון צדקתו עומדת לעד )תהלים קיב, ט(.

פון קרית יואל לערנט זיך יעדער 
להגדיל תורה ולהאדירה

צו  געוואלט ארויסברענגען, מען דארף  וואלט איך  בעיקר 
וויסן, די מנהלי המוסדות בכלל ובראשם רבי משה אלי' לייגן אריין 
מורא'דיגע כחות, מיט א געוואלדיגע ערנסטקייט, אויפצוהייבן דעם 

חלק הרוחני, עס זאל זיין אויפ'ן בעסטן אופן. 

דאס  ארויסצוברענגען  דערמאנט  פריער  אליינס  האט  ער 
חשיבות, מחשיב צו זיין די לומדי תורה, די מלמדים, מחשיב צו 
זיין די מנהלים, ארויסצוברענגען די עבודה די ארבעט וואס זיי 
לייגן אריין, און זיי מחשיב זיין, ארויסצוברענגען דאס מערסטע 
וואס מען קען, און אלע כלי קודש סיי ביי די אינגלעך און סיי די 
מחנכות אין דער מיידל שולע, זאלן באקומען בדרך כבוד, מען 

זאל זיי באצאלן.

אליינס  פריער  שוין  האט  ער  ווי  געווען,  מוסיף  האט  ער 
דערמאנט. עס איז דא א סיסטעם אויפ'ן טעלעפאן, וואס אלע 
עלטערן קענען מטיב זיין און צוגעבן פון זיך אליין ווען זיי ווילן 

ארויסווייזן אן הכרת הטוב פאר די מחנכים.

דער אמת איז, אז ער איז געווען דער ערשטער וואס האט עס 
אין  אונזערע מוסדות  נאכגעמאכט  און עס האבן אים  אנגעהויבן, 

וויליאמסבורג, און אנדערע מוסדות.

אסאך מוסדות האבן שוין נאכגעמאכט דעם סיסטעם, אז ווען 
א איד וויל געבן, סוף כל סוף, אידן ווילן מהנה זיין, מען קומט 
נאר נישט אן, אבער מען קען עס געבן אויף א וועג ווי די ישיבה 
שטעלט עס צו. זעהט מען אז אידן זענען מחזק און ווייזן ארויס 

אן הכרת הטוב.

איז אוודאי אז ער האט א געוואלדיגן זכות, וואס פון אים האט 
מען זיך אפגעלערנט להגדיל תורה ולהאדירה.

ומצדיקי הרבים ככוכבים: די עבודת 
הקודש במסי״נ פון די מלמדים

אבער די עלטערן דארפן צו וויסן, אז דאס מאכט א מורא'דיגן 
א  איז  עס  חיזוק,  א שטארקן  גיט  עס  מחנכים,  די  אויף  רושם 
וואס מחנכים און מלמדים דארפן אריינלייגן,  שווערע ארבעט 

עס איז יום ולילה.

דער טאטע האט אמאל געטייטשט, ומצדיקי הרבים ככוכבים, 
די  כוכבים,  צו  מלמדים  צו  גלייכט  מען  תינוקות,  מלמדי  אלו 
כוכבים זענען דא סיי בייטאג און סיי ביינאכט, נאר ביינאכט 
זיי  מען  זעהט  בייטאג  און  טוהען,  כוכבים  די  וואס  מען  זעהט 
זייער כח פיר און צוואנציג  זיי האבן  נישט. אבער די כוכבים 

שעה א טאג, סיי בייטאג און סיי ביינאכט.

דאס זעלבע, די מלמדים לייגן אריין כוחות, סיי ווען זיי זענען 
מיט די קינדער און סיי ווען זיי זענען נישט מיט די קינדער, סוף 
אריינצוטראכטן  מחשבה  געוואלדיגע  א  מיט  זיי  ליגן  סוף  כל 
ווי אזוי קען מען ארויסברענגען דאס מערסטע פון יעדן קינד, 
זיי טוהען זייער ארבעט מיט א געוואלדיגע נאמנות, א מלאכת 

שמים באמונה.

״אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל״ דער 
וואס האט מסירת נפש!

איך האב אמאל געהערט א ווערטל, עס שטייט די וואך ביי 
די ברכות פון יעקב אבינו )מט, ה-ז(, יעקב אבינו האט געזאגט 
שמעון ולוי אחים וגו'. באפם הרגו איש, ווען זיי האבן מלחמה 
אחלקם  געזאגט,  יעקב  האט  דעם  פאר  שכם,  מיט  געהאלטן 
זיין סופרים  זיי וועלן  ביעקב ואפיצם בישראל. זאגט רש"י אז 

ומלמדי תינוקות. 

וואס ער האט  זיך, דאס איז עפעס אן עונש  שטעלט מען 
געזאגט ואפיצם בישראל אז זיי וועלן זיין מלמדי תינוקות. נאר 
דער פשט איז, עס איז נישט קיין עונש, נאר יעקב אבינו האט 
געזאגט, די וועלכע האבן זיך געקענט מוסר נפש זיין, און גיין 
אין שכם זיך אננעמען איבער נבלה עשה בישראל )בראשית לד, 
ז( זיי דארפן ווערן מלמדי תינוקות, דער וואס האט מסירות נפש, 

דער דארף ווערן מלמדי תינוקות. 

עס איז נישט קיין עונש אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, 
פאר  אוועקצוגעבן  זיך  נפש,  מסירות  האט  וועלכער  דער  נאר 
קדושת ישראל, דער קען זיין א מלמד תינוקות, דאס איז אחלקם 

ביעקב ואפיצם בישראל, אז זיי זענען ראוי צו זיין מלמדים.

עלטערן זאָלן מחשיב זיין יעדע 
הוראה פון די מוסדות

מחנכים  די  וויסן  צו  דארף  מען  זיין,  מסיים  נאר  וויל  איך 
די  אינטערעסע  די  וויפיל  און  די עלטערן,  פון  זענען שלוחים 
עלטערן וועלן ארויסווייזן פאר'ן חינוך פון זייערע קינדער, נאר 
אזויפיל קען דער מלמד מצליח זיין. מען דארף מחשיב זיין די 

מנהלים און די מלמדים, און מטיב זיין מיט זיי ווען מען קען. 

מען דארף מחשיב זיין יעדע הוראה וואס קומט ארויס פון דעם 
מוסד און די עלטערן דארפן עס אננעמען מיט אן ערנסטקייט כדי 
צו קענען ארויסווייזן פאר די קינדער, אז זיי זענען מקבל מיט אן 
ערנסטקייט, די הוראה וואס מען ברענגט פון דעם מוסד, סיי ביי די 

אינגלעך און סיי ביי די מיידלעך לגבי אלע אנדערע זאכן. 

ווערט  מען  וואס  נסיונות  אסאך  היינט  דא  זענען  עס 
א  מיט  שטיין  מוז  מען  און  גאס,  דער  נאך  נאכגעשלעפט 
געוואלדיגע שמירה. אלעס איז תלוי ווי אזוי א קינד זעהט, ווי 
אזוי די עלטערן נעמען אויף דאס וואס מען פארלאנגט פון חדר.

התפילה,  עבודת  אין  עבודה  געוואלדיגע  אריין  לייגט  מען 
אבער ווען א קינד זעהט זיין טאטע ביים דאווענען ווי ער קומט 
אן שפעט, אדער ער שמועסט ביים דאווענען אדער ביים ליינען, 
דאן איז א שאד די גאנצע ארבעט וואס מען לייגט אריין אין חדר 

לגבי דער עבודת התפילה.

האבן  נישט  זאל  מען  כחות  געוואלדיגע  אריין  לייגט  מען 
חנוכה  יעצט  האט  מען  כלים,  שום  קיין  מיט  ומשא  מגע  קיין 
זאלן  קינדער  אלע  אז  עבודה  געוואלדיגע  א  אריינגעלייגט 
זיך מקבל זיין נישט צו זעהן די אלע כלים. מען האט געזעהן 
מיט  צוגעשטעלט  זיך  און  געפלאגט  זיך  האבן  קינדער  ווי 
אמת'דיגקייט, כדי צו קענען זיין אפגעהיטן ווי עס דארף צו זיין.

אויב אבער מען זעהט אין שטוב ווי מען נוצט די כלי פאר 
שטותים פאר הבלים, די אלע גרופעס, צו מען ווייזט פאר קינדער 
זאכן דערויף. מיט דעם צעברעכט ער די גאנצע עבודה וואס מען 
לייגט אריין אין די קינדער זיי זאלן קענען זיין אפגעהיטן ווי 

עס דארף צו זיין.

אויסניצן די שבתים וימים טובים 
מיט געהויבנקייט

די שבתות וימים טובים, ווי אזוי נוצט מען אויס די סעודות 
שבת, סעודת שבת איז א זמן ווען א טאטע קען באקומען א קשר 
מיט זיינע קינדער, ווען ער גרייט זיך צו ריכטיג אויסצוהערן די 

קינדער די דברי תורה וואס זיי זאגן, און אליינס זאגן א דבר 
תורה צושטעלן, זיך פארקוקן אביסל סיפורי צדיקים, רעדן מיט 

די קינדער, זינגען זמירות.

צו  עלטערן  פון  קשר  אמת'ן  דעם  מאכן  וואס  זמנים  די 
זיי  און  צוריק  קוקן  קינדער  די  ווען  זמנים  די  זענען  קינדער, 
זעהען דעם תענוג וואס זיי האבן געהאט ווען זיי זענען געזעסן 

שבת ביים טיש ביי די עלטערן.

ואל תטוש תורת אמך: די ּפירצה 
חמורה פון די לאַנגע שייטלען

דאס זעלבע דארף מען זיך שלאגן מיט דער געוואלדיגער 
פריצות וואס איז דא אויף דער גאס, די אלע בגדים, צו דער אופן 
ווי אזוי מען גייט, די אלע לאנגע שייטלעך וואס מען גייט, וואס 
מען איז משנה, עס איז זיכער דא דערין דער אל תטוש תורת 

אמך )משלי א, ח( 

כחות אבער  געוואלדיגע  קינדער  די  אין  לייגט אריין  מען 
זיי זעהען אין שטוב, אז עס האט נישט קיין חשיבות נאר פונקט 
פארקערט, דאן צעברעכט מען דעם גאנצן חינוך וואס מען לייגט 
אריין, און נישט נאר אין דעם, נאר עס ווייזט פאר די קינדער, 
אז אלעס וואס מען איז מחנך איז לאו דוקא, און נישט נאר לאו 

דוקא, נאר אמאל דוקא לאו. 

זכותו של רבינו הקדוש זי״ע יגן 
עלינו: ברכת הקודש

העלפן,  זאל  העולמים  כל  בורא  דער  זיין  מסיים  וועל  איך 
מען זאל קענען האבן די זכיה, מען זאל קענען ממשיך זיין אין 

דער עבודת הקודש, קענען ווייטער מרחיב זיין די גבולי הקדושה.

דער זכות פון רבינו הקדוש והטהור זאל מגין זיין אויף אונז 
אלע מען זאל קענען מאכן די ריכטיגע הכנה, צו דעם וואס עס 
וועט זיין לעתיד לבא, עס זאל קענען זיין עתידה ארץ ישראל 

שתתפשט בכל הארצות צו קענען אראפברענגען די קדושה.

אידישע  ערליכע  בנים  ובני  בנים  זיין  מגדל  קענען  זאל  מען 
דורות עוסקים בתורה ובמצוות, בשמחה ובנחת מיט הרחבת הדעת.

און א ברכה פאר די אלע חברי הנהלה, די אלע עוסקים במלאכת 
די  אוועק  וועלכע שטעלן  תורה  תומכי  אלע  די  פאר  און  הקודש, 
הייליגע מוסדות. זיי האבן א געוואלדיגע זכיה פאר די אלע דורות 

וועלכע ווערן נתחנך אין די מוסדות!

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
ועד לעתיד לבוא

טאקע  זאל  זכות  דער  העלפן,  אייבערשטער  דער  זאל 
וואס  דעם  צו  זיין  זוכה  בקרוב  קענען  זאל  מען  אז  באגלייטן, 
יעקב אבינו האט געזאגט, ווען די שבטים האבן געזאגט שמע 
ישראל ה' אלקינו ה' אחד, יעצט איז נאר ה' אלקינו און לעתיד 

לבא וועט זיין ה’ אחד.

האט יעקב אבינו געזאגט, ״ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
ועד״, וואס עס וועט זיין לעתיד לבוא, ווען וועט מען קענען זאגן 
בקול רם, ברוך שם כבוד מלכותו, עס וועט נתגלה ווערן כבוד 

מלכותו, עס וועט זיין לעולם ועד.

זיין אין די טעג,  זוכה  זאלן  דער רבוש״ע זאל העלפן מיר 
כימי צאתנו ממצרים אזוי ווי מען איז ארויס פון מצרים זאלן 
מיר זוכה זיין אין די טעג ארויסצוגיין פון דעם גלות, צו קענען 
זעהן בישועתן ובשמחתן של ישראל, בביאת גואל צדק במהרה 

בימינו, אמן.
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Its yours. Protect it.

845-782-3580

 support@jnlinsurance.com

Opening doors: August 16
YD Goldberger Drive  |  For reservation: 845.782.8800 x316 3בר מצוה | תנאים | פדיון הבן | שבע ברכות | יארצייט סעודה
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בבנין בית רחל ד'סאטמאר בנין גאלדבערגער - קרית יואל

782-8800
 #316 

7 van buren dr.
845.774.3392

The 
specialTy 
shop

24 שעה
לאנג

דיסטענס

Post Construction Cleaning  • Office Cleaning Service

p 845.517.8048
e info@zebracleaning.net

ci mhui rhhl

  24 Hour Towing          Car Rental         Auto Body Repair

אין פאל פון אן 
עקסידענט ח"ו, 
רופט גלייך:

845-782-2426

845.782.1200

3 Buchanan Ct. #005 • 845.782.2220

NER SHAVA
CANDLES INC.

Manufacturing & Distributing Beeswax Candles & Tapers

20 Industry Drive 
P.O. Box 289, Mountainville, NY 10953
Tell: 845.534.2821    Fax: 845.534.2857

Meyer Y. Polatsek
Cell: 845.248.3198

HAND MADE IN THE USA

קרית יואל, און גַאנץ כלל ישראלפַאר אונזערע לייענער, ַאדווערטייזער, תושבי ַא כתיבה וחתימה טובה ושנת גאולה וישועה 
וואונטשט

Wednesday  Sep. 4, '13                                               מיטווָאך,  ערב ראש השנה, תשע"ד לפ"ק      ב"ה    
Vol. 2 •  #1 (36)

תושבי קרית יואל וועלן אויספאָלגן די הוראה פון די גדולי וצדיקי 
דור הקודם זי"ע ויבלחט"א גדולי ומאורי דורינו שליט"א

ביי מגבית "כופר נפש" פאַר אגודת "אתרא קדישא"
אין אלע גרעסערע בתי מדרשים און ביי די כפרות צענטערן אפצונעמען "כופר נפש"ספעציעלע הייסע ערווארט נאך ַא שווער יָאר פון חטוטי שכבי רח"ל — עסקנים וועלן זיצן ערב יום הקדוש 

ַא כתיבה וחתימה טובה ושנת גאולה וישועה פַאר אונזערע לייענער, 
ַאדווערטייזער, תושבי קרית יואל,  און גַאנץ כלל ישראל

וואונטשט

"קרית יואל וואכענשריפט"
68 Forest Rd. 
845.782.2900

 see our
 yom tov
 specials
 on page

#2

מוסדות תורה  ויראה "ויואל 
משה" ד'סאטמאר שטעלט צו 
גרויסאַרטיגן כפרות צענטער

צום גדלי' ביים בנין הבית רחל — ערב יום הכיפורים פַארטָאגס ביים
5 בנין הת"ת החדש אויף לַארקין דרייוו  — זייט 

תלמידי ישיבה קטנה שערי תורה 
ויראה ד'סאטמאר  ח"א שטעלן זיך  

צום פאַרהער אויף מסכת ברכות
ביי הגה"צ אבד"ק טשַאטה שליט"א

— 5 — זייט 

kosher grill
15 zenta rd.
845.774.Food
oPen dailY 5:00 PM to 11:30 PM

24 שעה לאנג דיסטענס סערוויס

845.783.5000

sterns interiors
dining/living rooms, vanities art, home decor & more

shopping 
center 2fl
845-774-4371

SANDeL'S 
LeGACY
elegant & afordable
BAIS HAMEDRASH FURNITURE

845.662.4151
845.783.4151

הערליכע בית המדרש 
סעטס פאר

אומגלויבליך 
ביליגע פרייזן

 אויך קען מען 
קויפן עקסטער:

 	
 	
 	
 	

ארון הקודש
באלעמער

עמוד
רב-עמוד

אצינד 
אין די ימי 
הרחמים 
והרצון

הערליכע 
אתרוגים

ספעציעלע קוואלעטי 
בעסטע סערוויס

יושע דוד 
טייטלבוים

אברהם שלום 
שווארטץ

גארפיעלד קאר. ווען ביורען
אריינגאנג אויף 2 ווען ביורען די רעכטע זייט

845-248-6552

845-537-0767

ביטע פארקן אויפן ראוד און נישט ביי די פארקינג
וואו עס ווארט אייך אפ העפליך

הרחיבי מקום אהלך:
ַאנעקסירונג פון 164–עיקערס צו 
קרית יואל בַאשטעטיגט געווָארן

ביי ַאן ָאּפשטימונג פונעם
מָאנרָאו טַאון בָאורד

קרית יואל

די געלע שטחים זענען די בַאשטעטיגטע  164 עיקערס
די גרינע שטחים זענען ַאלע איבריגע 
טַאון בָאדענס פון ביידע זייטן פונעם רוט–17

תושבי קרית יואל קוקן ַארויס מיט הָאפענונג  עס זָאל ברענגען ַא לעזונג צום שווערן דירות קריזיס
זייט 38

לעצטע הכנות צום יערליכן "תקיעת 
שופר ַאּפיעל" פַאר'ן מבצר התורה — 

זייט 8כולל ויואל משה ד'סאטמאר 

שטיצע ערווַארט צום יערליכן 
ַאּפיעל פַאר החזקת "כולל דרך 

זייט 14החיים אהל אלטא פיגא"

ניי–איבערגעבויטע מקוה 
פולקָאם פַארטיג
אין בית המדרש

זייט 10אהל מרדכי ד'טָאהש

הרבנים הגאוה"צ שליט"א זענען מזהיר תושבי קרית יואל נישט 
צו בַאנוצן זיך מיט די 'דערי לולבים' פון ארץ ישראל

זייט 7

 ַאנעקסירונג ּפעטיציעדי גרעסערעדי שטחים זענען פון

38
פרייטאג,  עש"ק פ' נצבים, כ"ז אלול תשע"ה

דרוק  צום  גייען  מיר  בעת   — מָאנרָאו. 

טַאון–ָאוו–מָאנרָאו  דער  הָאט  ָאווענט,  דינסטָאג 

 2 די  איבער  ָאּפשטימונג  איר  ָאּפגעהַאלטן 

ביי  יואל,  קרית  פון  פָארשלַאגן  ַאנעקסירונג 

 1 קעגן   4 מיט  באשטעטיגט  הָאבן  זיי  וועלכן 

און  164–עיקערס,  פון  ּפעטיציע  קלענערע  די 

גלייכצייטיג פולשטענדיג ָאּפגעווָארפן די 507–

עיקערס ּפעטיציע.

ַא  געווען  ָאנוועזנד  איז  ָאּפשטימונג  דער  ביי 

קרוב  אויף  געשַאצט  ווערט  וואס  עולם  ריזיגער 

צו 1,000 מענטשן פון ביידע זייטן, וועלכע הָאבן 

זַאל.  ּפַארַאדייס"  רחל  "בית  דעם  איבערגעפילט 

רעדנער,  די  צווישן  ַאּפלָאדיסמענטן  די  אויסער 

איז דער מיטינג דורך פַארהעלטניסמעסיג רואיג.

ערשט הָאבן ַאלע 5 בָאורד מעמבערס קלָאר 

ַאדרעסירן  דורך  מיינונגען,  זייערע  געמַאכט 

געפילן  און  סיבות  די  איבער  פַארזַאמלטע  די 

צעטיילט  הָאט  ווָאס  אישו  היציגע  די  איבער 

טַאון– דעם  לענגאויס  בַאפעלעקערונג  די 

מעקוועיד  דזשערי  קאונסילמאן  ָאוו–מָאנרָאו. 

הָאט  מינוט,   20 ַארום  גערעדט  האט  וועלכער 

די  ָאּפצואווַארפן  בַאשלוס  דעם  בַאצייכענט 

וועט  און  ּפשרה,  ַא  ַאלס  ּפעטיציע  גרעסערע 

די 507– פון  דריטל  ַא  יואל  קרית  צו  צוטיילן 

עיקערס. ער הָאט געזָאגט, ַאז מערערע ווילעדזש 

דַאפן  און מידל–אינקָאם  לָאו  איינוואוינער מיט 

ַאפָאורדעבל האוזינג. ער הָאט איינגעשטימט אז 

דָאס  איז  ּפעטיציע  ַאנעקסעישאן  קלענערע  די 

דער  ווייל  ציל,  דעם  פאר  צוגעּפאסט  מערסטע 

טַאון ערלויבט שוין רעלַאטיוו–געדיכטע הייזער 

ַאריין  פַאלן  זיי  וויבַאלד  און  שטחים  יענע  אין 

אין די "לעכער" פון די עקזיסטירענדע ווילעדזש 
גרעניצן.

דערנָאך איז פָארגעקומען די ָאּפשטימונג פון 

הַארלי  סוּפערווייזער  וועלכן  ביי   ,1 קעגן   4

דָאולס, און די קאונסיללייט דען בוירק, דזשערי 

מעקוועיד און ריק קָאלָאן הָאבן געשטימט לטובת 

קאונסילמַאן  בעת  ּפעטיציע,  164–עיקער  די 

דעניס מעקווָאטער הָאט געשטימט דערקעגן.

איז  בַאשלוס  די  אז  זעלבסטפַארשטענדליך 

באגריסט געווָארן דורך תושבי קרית יואל וועלכע 

קוקן ַארויס ַאז דָאס זָאל ברענגען ַא לעזונג צום 

ָאנגייענדן דירות–קריזיס, מיט דער הָאפענונג אז 

די הויכע ּפרייזן זָאלן דרַאסטיש פַאלן. 

די  פון  לָאיער  דער  הָאט  ָאּפשטימונג  נָאכ'ן 

בָאדן–אייגענטימער סטיוו בָארשָאוו געזָאגט, ַאז 

ער איז צופרידן איבער די 164 עיקערס, ָאבער 

נישט  איז  גרעסערע  די  ַאז  ַאנטוישט  איז  ער 

באשטעטיגט געווָארן.

ניוהַאוז הָאט  קַאונטי עקזעקוטיוו סטיוו  דער 

אין ַא סטעיטמענט פַארדַאמט די בַאשטעטיגונג, 

און דערקלערט ַאז ער איז נישט איבעררַאשט פון 

די בַאשלוס, ָאבער עס איז געווען אויסדריקליך 

ַא  דָא  איז  עס  אז  צוגעגעבן  און  אומגערעכט, 

טַאון–ָאוו– אינעם  פירערשַאפט  אין  מַאנגעל 
מָאנרָאו.

די  ַאז  שטעלונג  זיין  ווידערהָאלט  הָאט  ער 

ַאלגעמיינע  די  אין  נישט  איז  ַאנעקסעישאן 

ַאז  געזָאגט  און  ּפָאבליק,  פונעם  אינטערעסן 

לעגיסלַאטור  קַאֹונטי  די  געבעטן  שוין  הָאט  ער 

ַא  ָאּפצוהַאלטן  ברעסיע  סטיוו  טשערמַאן 

סּפעציעלער מיטינג צו בַאטרַאכטן די קַאונטי'ס 

מעגליכקייטן. ער הָאט ָאנגעוויזן איבער ַא 30–

א  ַאריינגעבן  קען  מען  ווען  ביז  טערמין  טָאג 

קלַאגע אין געריכט.

גיין  צו  ווילעדזש  ּפלַאנט דער  ווי עס שיינט 

בָאורד  דעם  ַאּפעלירן  צו  ַאּפעלַאט–געריכט  אין 

בַאשלוס ווָאס הָאט ַארָאּפגעשטימט די גרעסערע 

ַאנעקסירונג ּפעטיציע. לויט'ן געזעץ ליגט עס אין 

צומַאכן דעם  ַאּפעלַאט–געריכט  פונעם  די הענט 

בָאורדס  ביידע  פַאל  אין  בַאשלוס  ענדגילטיגן 

זענען נישט איינשטימיג איבער ַאן ַאנעקסעישאן 

ווָאס  קלַאגעס  די  אויסער  איז  דָאס  ּפעטיציע. 

ווערט ערווַארטעט פון די שכנים וועלכע גרייטן 

זיך ַאריינצוגיין אין סטעיט און פעדערַאלן געריכט 

צו בַאקעמפן די ענוויירָאמענטאלע שטודיע.

*

ווי בַאריכטעט אין פָאריגן נומער, הָאט די בָאורד 

איבער  ָאּפשטימונגען  די  ָאּפצוהַאלטן  בַאשלָאסן 

די פָארגעשלָאגענע ַאנעקסירונג ּפעטיציעס דעם 

היינטיגן דינסטָאג מיטָאג. ָאבער 

די מעלדונג וואס איז געמַאכט 

פול–געּפַאקטן  ַא  פַאר  געווָארן 

הָאט  מיטינג,  הָאל  טַאון 

אויפברויז  גרויס  ַארויסגערופן 

וועלכע  בַאטייליגטע  די  ביי 

ַאז דָאס איז  הָאבן בַאשולדיגט 

דעם  פַארמיידן  צו  געצילט 

מיטהַאלטן  קענען  פון  ּפָאבליק 

וויבַאלד  ָאּפשטימונגען,  די 

דעמָאלט  איז  טייל  מערסטן 

הָאבן  זיי  ַארבעט.  דער  ביי 

געפָאדערט אז די ָאּפשטימונגען 

זָאלן פָארקומען 7 ַאזייגער אין 

די  הָאט  יעדער  ווען  ָאווענט, 

מעגליכקייט דָאס מיטצוהַאלטן.

בָאורד  טַאון  דער  וויבַאלד 

געמוזט  דינסטָאג  נָאך  הָאבן 

בַאשלוסן  זייערע  ַאריינגעבן 

צום  און  קלוירק  טַאון  צום 

די  איבער  קלוירק  ווילעדזש 

ּפעטיציעס  ַאנעקסירונג   2

זיך  הָאט  ַאריינגעגעבן, 

קלוירקס  ביידע  ַאז  געפאדערט 

דינסטָאג  בלייבן  ָאפען  זָאלן 

זיי  כדי  ביינַאכט  שפעט  ביז 

דערויף  שטימען  קענען  זָאלן 

דינסטָאג ָאווענט. מיטווָאך ווען 

ביידע קלוירקס הָאבן געמָאלדן 

לענגערע  הָאבן  וועלן  זיי  אז 

נַאכט,  דינסטָאג  אום  שטונדן 

סוּפערווייזער  טַאון  דער  הָאט 

אז  געמָאלדן  דָאולס  הַארלי 

ָאּפשטימונגען וועלן פָארקומען 

דינסטָאג 7 ַאזייגער ָאווענט אין 

"בית רחל ּפארַאדייס" אין קרית 
יואל.

איז  דָאס  אויך  ָאבער 

אין  פַארוויקלט  געווען 

די  ווען  קָאנטרָאווערסיע, 

סקול  מָאנרָאו–וואודבורי 

האבן  בַאַאמטע  דיסטריקט 

צו  דָאולס  פַאר  ָאנגעבָאטן 

פון  אוידיטָאריומס  די  נוצן 

דָאולס  ָאבער  שולעס.  אירע 

זַאל  דער  ַאז  ָאנגעוויזן  הָאט 

זיץ–ּפלעצער,   800 פַארמָאגט 

בעת די ּפיין–טרי עלעמענטערי 

בלויז  ַארייננעמען  קען  סקול 

די  כָאטש  און  מענטשן,   300

אין  סקול  מָאנרָאו–וואודבורי 

גרעסער,  פיל  איז  וואודבורי 

הָאט ער באקומען רַאט פונעם 

טַאון לָאיער ַאז די ָאּפשטימונג 

אינערהַאלב  פָארקומען  מוז 

טַאון–ָאוו– פונעם  גרעניצן  די 

נישט– די  ָאבער  מָאנרָאו. 

הָאבן  איינוואוינער  אידישע 

הָאט  ּפַארַאדייס  ַאז  גע'טענה'ט 
ווייניג ּפַארקינג.

דָאולס  הָאט  ָארגינעל 

בָאורדס  ביידע  ַאז  ערווַארטעט 

וועלן   — ווילעדזש  דער  און  טַאון  דער   —

ָאּפהַאלטן ַא געמיינזַאמער מיטינג וואו זיי זָאלן 

למעשה  ָאבער  ּפעטיציעס.   2 די  אויף  שטימען 

הָאט דער בָאורד פון ווילעדזש–ָאוו–קרית–יואל 

שוין געשטימט דעם זונטָאג 6 ַאזייגער נָאכמיטָאג 

וואו זיי הָאבן בַאשטעטיגט ביידע ּפעטיציעס פון 
5 קעגן 0.

ַאדָאּפטירט  בָאורד  ווילעדזש  אויך הָאט דער 

"פיינעל  די  צו  סטעיטמענטס  ּפָאזיטיווע  די 

אימּפעקט  ענוויירָאמענטאל  דזשענעריק 
סטעיטמענט" .

*

דָאולס  הָאט  פרייטָאג  פַארגַאנגענעם  דעם 

געשיקט ַא בריוו צו סטעיט עדיוקעישאן בַאַאמטע, 

צו שטעלן ַא מָאניטָאר וועלכער זָאל איבערקוקן 

אינעם  טַאון–לַאנד  פון  ַאנעקסעישאן  די  וויַאזוי 

ווילעדזש קען ַאפעקטירן די מָאנרָאו–וואודבורי 

סקול דיסטריקט.

אין ַא בריוו צו די סטעיט קָאמישָאנער, 

סעקרעטאר,  עדיוקעישאן  דעּפיוטי 

בָאורד–ָאוו–רידזשענטס  סטעיט  ַא  און 

איז  עס  ַאז  דָאולס  שרייבט  מעמבער, 

נויטיג די זָאפָארטיגע אינטערווענץ פון 

די סטעיט צו בַארואיגן די זָארג פון די 

לָאקַאלע איינוואוינער.

מיט 2 ווָאכן צוריק, הָאט דער לָאיער 

 — ָאנגעוויזן  דיסטריקֿט  סקול  פַאר'ן 

ביים שַאצן די ווירקונג פון ַאנעקסירונג 

דערפון,  גרויסקייט  די  ָאּפגעזען  ַאז   —

בַאדייטענדע  הָאבן  ָאבער  דָאס  וועט 

מָאנרָאו-וואודבורי  די  צו  ַאפעקטן 

ווָאס  "ָאּפגעזען  סקול–דיסטריקט. 

פינַאנציעלע  און  דעמָאגרַאפישע  די 

פָאראויסגעזָאגעכטס צו די בַאדייטענדע 

וואוקס אין קרית יואל'ס בַאפעלקערונג 

ווערט  ווי עס  יָארן  אין די 10 קורצע 

ענוויירָאמענטַאל  די  אין  אנגעוויזן 

שטודיע זענען אונטערגעשַאצט, ָאבער 

אויך אויבמען נוצט די אומּפינקטליכע 

איבערקומען  נישט  מען  קען  הנחות, 

דער ַאפעקט אויף די סקול–דיסטריקט. 

דאס איז ַא קריטישע אישו — צווישן 

וויבַאלד   — אישוס  קריטישע  פילע 

סקול–דיסטריקט  די  ַאפעקטירט  דָאס 

פינַאנצן און ּפָאטענציעל ווער עס קען 

שטימען אויף סקול בָאורד קַאנדידַאטן 

און בודזשעט ַאנגעלגנהייטן.

דָאס ברענגט אויף ַאן ָאנגעווייטָאגטע 

ַאן  איז  דָאס  איסט–רַאמַאּפָא.  אישו: 

זענען  שכנים  די  וועלכן  פון  אישו 

אין  וויַאזוי  זעענדיג  בַאזָארגט,  זייער 

חרדי'שע  די  הָאבן  קַאונטי  רַאקלענד 

אידן בַאקומען קָאנטרָאל פון די שולע 

בָאורד, און מערערע ּפרָאגרַאמען זענען 

בַאזייטיגט געווָארן, ַאז עס איז שווער 

צו  סטודענטן  ּפָאבליק–סקול  די  פַאר 

קרעדיטס.  גרעדועיט  גענוג  פַארדינען 

די  ַאז  ווייט,  אזוי  דערגַאנגען  איז  עס 

סטעיט געזעצגעבער וועלכע פארטרעטן 

די געגנט הָאבן גערופן פַאר די סטעיט 

צו נָאמינירן ַא מָאניטָאר צו הָאבן דעם 

אויפזיכט איבער'ן דיסטריקט.

בריוו,  אינעם  בַאטָאנט  דָאולס 

און  ריכטיג  נישט  איז  טענה  די  ַאז 

בַאפעסטיגן  צו  געצילט  בלויז  איז 

ַאנעקסירונג.  קעגן  קַאמּפיין  דעם 

גלייכצייטיג הָאט ער אויך קריטיקירט 

מָאנרָאו- פון  סוּפעראינטענדענט  דעם 

וועלכע  סקול–דיסטריקט  וואודבורי 

הָאבן אויסגעדריקט זייער זָארג איבער 

די בעפָארשטייענדע ַאנעקסירונג.

סוּפעראינטענדענט  די  ָאבער 

ַאלס  בריוו  דָאולס'  בַאצייכענט 

די  פַארקירעווען  צו  "טַאטיק  ַא 

אויפמערקזאמקייט" פון די ָאּפשטימונג, 

סקול  ביידע  אז  צוגעגעבן  און 

דיסטריקטס זענען אין "גוד סטענדינג" 

זיך  נויטיגט  עס  און  סטעיט,  די  מיט 

ווערט  נישט קיין מָאניטָאר. געווענליך 

פַארזיכערן  צו  מָאניטָאר  ַא  געשטעלט 

ַאנעקסירונג פון 164–עיקערס צו קרית יואל בַאשטעטיגט 

געווָארן דורך ַאן ָאּפשטימונג פונעם מָאנרָאו טַאון בָאורד

תושבי קרית יואל קוקן ַארויס מיט הָאפענונג  ַאז דָאס זָאל ברענגען ַא לעזונג צום שווערן דירות קריזיס

די בַאריכט אין "דער איד" עש"ק פ' במדבר תשמ"ג, 

איבער די ערשטע ַאנעקסירונג פון טַאון בָאדנס צו קרית יואל
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צען גרעסטע טרַאנספָארמַאציעס
ַא פילפַארביגע איבערזיכט מיט ַא בליק אויף צוריק, ַארום די 10 גרעסטע געשעענישן און אנטוויקלונגען וועלכע זענען זיך פַארלָאפן תשע"ג - תשע"ד - תשע"ה - תשע"ו - תשע"ז - תשע"ח - תשע"ט - תש"פ - תשפ"א - תשפ"ב - תשפ"ג

אין דער "עיר עוז לנו" קרית מלך רב, דורכאויס די 10 גלָאררייכע פַארלָאפענע יָארן, מיט הרמת קרן העיר אין ַאלע ַאספעקטן

וועלכע האבן געטוישט אונזער 
שטאט צום גוטן אויף אייביג

פרייטאג,  עש"ק פ' עקב, כ"ב מנ"א תשע"ה30

מקומות  די  אויף  אפפליען  געוואלט  האט  מען  אז  אמאל 
הקדושים, אין אייראפע אדער אין ארצינו הקדושה, האט מען 
געדארפט באשטעלן א טיקעט פאר א שיסל קאפיקעס, דערנאך 
לאנגע  פון  רייזע  אפמוטשענדע  לאנגע  א  אויף  ארויספליען 
טעג און נעכט, צום ניו יארקער פליגער האפן, צום פעקלעך 
ווארט-זאל,  באורדינג  צום  ביורא,  זיכערהייט  צום  סטאנציע, 
צום ראנוועי, צו די וואלקנס, צום איינגעדרוקטן טאשקע, אראפ 
פון די וואלקנס, צום ראנוועי, צום ווארשעווער האפען, צום 
פעקלעך סטאנציע, צום זיכערהייט ביורא, צום... בקיצור, איר 
פארשטייט די מעשה. און ווער רעדט נאך פון א "קאנעקטינג 
פלייט" אין דער שווייץ, פראנקפורט אדער גאר שאנכאי, און 
דער גאנצער לאנגער וועג ביז'ן אהיימקומען און ענדליך זוכה 
זיין צו זעהן די הייליגע מזוזה פון אייגענעם מקדש מעט און 

ענדליך אפאטעמען.
גיי דערצייל וואספארא רייזע פיבער עס האט זיך געווירבלט 
קיין  צאנז  פון  צפת,  ביז  האמבורג  פון  פארנדיג  אמאל, 
יעקישן  ווייטן  פון  מעזשיבוש,  קיין  אוהעל  פון  ניקלשבורג, 
פראג אזש ביז גאר קיין טברי' אדער מירון. גראדע פון רימנוב 
ביז סטראפקוב איז אמאל אויך נישט געווען אזוי ווייט, אדער 
קראקא און אניפאלי און פרעמישלאן, אבער דאקעגן צווישן 
זענטא און בארדיטשוב גייט מען אדורך זעקס-זיבן באזונדערע 
גרעניצן, און צווישן סאטמאר און לעמבערג איז מען געפארן 

א ווייטקייט פון 24 שעה – שוין מיט'ן שנעלצוג.
דאס איז געווען אמאל.

היינט, וואס רעדט איר. מען נעמט די אייגענע אויטא, מען 
פארט צו א דריי-פיר מייל פאר א שיסל ברענשטאף, און – 
ויסעו, מען פארט אדורך ס'גאנצע ערד-קוגל, "כמעט." שאנכאי 
איז נאך נישט דא לאקאל, אבער אלעס אנדערש, ממש ווי ביים 

טאטן אין וויינגארטן...!
ווען דער  גרויסער טאג  ווערט געפראוועט דער  און איצט 
רינגל ווערט פארפולקאמט, ווען א געדיכט אנגעפילט בלעטל 

פון אזא רייכע היסטאריע ווערט איבערגעמישט, און די שטאט 
טאטאל  מאפע  די  ראוד,  שפאגל-נייע  א  מיט  זיך  דערזעהט 
קיינמאל  נאך  ווי  אויפסניי  יואל  קרית  פונאנדערגעטוישט, 

בעפאר.
***

ב"ה, קרית יואל האט זיך אנטוויקלט, ורוח הקודש אומרת 
כן ירבה וכן יפרוץ.

פארבינדונג  צענטראלע  די  ווערט  וועג  "דעעשער"  דער 
פונעם  שטח  גאנצן  איבער'ן  קאנטינענטן  אלע  די  צווישן 
איינצלנעם קוואדראט מייל, נאך פאר'ן אנעקסעישאן... פראג 
און רימינוב זענען געווארן נאנטע שכנים ווי די בעסטע ידידים, 
ווי די ווישעוועס צי ווארדיינס. פון אמאליגן דריי-טעג נסיעה 
פארקורצט  געווארן  רימינוב  און  פראג  צווישן  רייזע  די  איז 
אויף צוועלף מינוט נישט צופיל מער ווי צווישן וויליאמסבורג 
און בארא פארק )אן טראפיק...(. און איצט מיט די נייע ראוד 
זענען די גבולי הקדושה אזוי נתרחב געווארן צו א שיבוש פון 

א רייזע, א מינוט אנדערטהאלבן.
נאך  איז  שורות,  די  שרייבנדיג  ממש  וועגל,  קורצער  דער 
אספאלט.  פרישע  די  פון  וואלקנדל  רויך  אינעם  איינגעהילט 
הרחבת  נייע  א  ברענגט  שטעגל  קליינליכער  דער  אט  אבער 
הדעת אויפ'ן גאנצן שטאט, אויף אזא פארנעם אז ס'איז צום 
שטוינען ווי עטליכע הונדערט פוס פון נייע אויסגעפלאסטערע 

שאסיי קען טוישן אזא ריזיגן שטח כ"י.
טוישונגען  גרויסע  אריין  קומט  אומאפיציעל  און  אפיציעל 
וועלן  פלעצער  היטש  טעגליכן.  טאג  פון  הינזיכטן  פילע  אין 
אננעמען נייע אדרעסן, טראפיק פרעצלעך וועלן זיך פארקניפן 

אין נייע קווארטאלן.
פאליציי אויטאס וועלן זוכן פרישע מויזן לעכער, ספעציעל 
ויו"ט. די נייע ראוד  צווישן די צוויי פייפן פון ערבי שבתים 
מיניסטארן  פינאנץ  די  פאר  צוגעשטעלט  גוט  ווירקליך  איז 
פארמאסטיקירט אלס פאליציי וועמענ'ס טיקעט קוואטעס מוזן 

ערפילט ווערן מאנאט ביי מאנאט. די ראוד איז גלאט, אן קיין 
אפשטעל, אן קיין הייזער, ווינקלען, ממש ווי געאייגנט צו כאפן 
גרינגערהייט די ספידער'ס, און נישט דארפן זיין פארנומען צו 
כאפן די פארברעכער וואס וואגן זיך צו געבן אפילו א האלבע 
דריי אן אנצינדן די בלינקערס און נאך אזעלכע מינדערוויכטיגע 

פארלעצונגען.
יעדן טאג  ווי  פראג,  און  מירון  ביי  מען  זעהט  איצט  שוין 
די  אדורך  גייען  אויטאס  פליענדע  די  אז  נסים  נסי  פאסירן 
וואונדערליכע אומוועגן פון גאסן און הייזער אן קיין שאדנס 
שפילן  סצענעס  "פלי-רייזע"  דאזיגע  די  קינדער.  אידישע  צו 
זיך אפ טעגליך סיי מיט אויטאס, און אויך די באסעס פון אלע 
שיכטן און קרייזן אין שטאט. מאנכע זאגן אז דאס זענען די 
איינציגסטע "פלי רייזעס" וואס נישט די פאסאזשירן באצאלן 

די טיקעטס, נאר די פילאטן זעלבסט.
לויט די איצטיגע סצענעס זעהט אויס ווי א פארשטענדליכע 
אדער  פריער  וועלן  גאסן  צוויי  די  פון  ראנוועיס  די  אז  זאך 
שפעטער דארפן באקומען "ספיד באמפס," וויבאלד דארט גייט 
ווערן בלויז שווערער אנגעלייגט צוליב די נייע טרעפיק פלוס 
פון דעעש, און שטעלט אריין אין א גרעסערע סכנה די טייערע 

קינדערלעך אינעם געגענט.
***

דאקעגן ביים ווינקל פון ווען ביורען און פארעסט – נעמען 
וואס זענען לויט היסטאריקער נישט ערשינען אויף די מאפע 
אין דער אלטער היים – וועט די טראפיק ארום ביהמ"ד הגדול 
דקהל חרדים וואס איז שוין אזוי אויך אנגעשטויסן ווערן נאך 
מער געדיכטער, צוליב דעם טרעפיק וואס ריכטעט פון און צום 
נייעם ראוד. אין צוגאב וואס עס קומען אהין פרישע הייזער 
גארפיעלד,  פון  קומט  וואס  טראפיק  די  און  געשעפטן.  און 
די  אדער  אומלעגאל,  ריכטונג  פארקערטן  אין  אדער  גראד 
וואס גייט פון און צום שאפינג צענטער און עזרת חולים און 
דאקטאר ווערצבערגער און פון ביידע זייטן פארעסט ראוד און 

א טויש אויף 
די  מאפע

קרית יואל'ער

אפהאנדלונג

מען הייבט אן צו שניידן ביימער ביים נייעם ראוד 
פארגאנגענעם יאר ווינטער

מען טראגט אוועק גאנצעטע ביימער צו מאכן פלאץ פאר 
די קארס אויפן ראוד

דער נייער היטש פלאץ:
מענס קארנער

א אלטע בילד פון א ליידיגע קוויקוועי ראוד...
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ערפילט ווערן מאנאט ביי מאנאט. די ראוד איז גלאט, אן קיין 
אפשטעל, אן קיין הייזער, ווינקלען, ממש ווי געאייגנט צו כאפן 
גרינגערהייט די ספידער'ס, און נישט דארפן זיין פארנומען צו 
כאפן די פארברעכער וואס וואגן זיך צו געבן אפילו א האלבע 
דריי אן אנצינדן די בלינקערס און נאך אזעלכע מינדערוויכטיגע 

פארלעצונגען.
יעדן טאג  ווי  פראג,  און  מירון  ביי  מען  זעהט  איצט  שוין 
די  אדורך  גייען  אויטאס  פליענדע  די  אז  נסים  נסי  פאסירן 
וואונדערליכע אומוועגן פון גאסן און הייזער אן קיין שאדנס 
שפילן  סצענעס  "פלי-רייזע"  דאזיגע  די  קינדער.  אידישע  צו 
זיך אפ טעגליך סיי מיט אויטאס, און אויך די באסעס פון אלע 
שיכטן און קרייזן אין שטאט. מאנכע זאגן אז דאס זענען די 
איינציגסטע "פלי רייזעס" וואס נישט די פאסאזשירן באצאלן 

די טיקעטס, נאר די פילאטן זעלבסט.
לויט די איצטיגע סצענעס זעהט אויס ווי א פארשטענדליכע 
אדער  פריער  וועלן  גאסן  צוויי  די  פון  ראנוועיס  די  אז  זאך 
שפעטער דארפן באקומען "ספיד באמפס," וויבאלד דארט גייט 
ווערן בלויז שווערער אנגעלייגט צוליב די נייע טרעפיק פלוס 
פון דעעש, און שטעלט אריין אין א גרעסערע סכנה די טייערע 

קינדערלעך אינעם געגענט.
***

דאקעגן ביים ווינקל פון ווען ביורען און פארעסט – נעמען 
וואס זענען לויט היסטאריקער נישט ערשינען אויף די מאפע 
אין דער אלטער היים – וועט די טראפיק ארום ביהמ"ד הגדול 
דקהל חרדים וואס איז שוין אזוי אויך אנגעשטויסן ווערן נאך 
מער געדיכטער, צוליב דעם טרעפיק וואס ריכטעט פון און צום 
נייעם ראוד. אין צוגאב וואס עס קומען אהין פרישע הייזער 
גארפיעלד,  פון  קומט  וואס  טראפיק  די  און  געשעפטן.  און 
די  אדער  אומלעגאל,  ריכטונג  פארקערטן  אין  אדער  גראד 
וואס גייט פון און צום שאפינג צענטער און עזרת חולים און 
דאקטאר ווערצבערגער און פון ביידע זייטן פארעסט ראוד און 

פארעסט עוועניו און טאון אוו מאנראו און... בקיצור, עס קומט 
וואלט  איך  און  שטאפל,  העכסטן  אויפ'ן  אלערט"  "גרידלאק 

אייך געראטן עס אויסצומיידן.
"סניף עצי חיים," און די בניני הת"ת "ווידער פאלאטשעק" 
וואס ביז היינט האבן זיי ווי נישט עקזיסטירט אויפן קרית יואל 
מאפע און מען האט די בנינים נאר געקענט פון די בילדער..., 
קומען אריין צום צענטער פון שטאט, און וועלן געזעהן ווערן 

דורך רוב תושבי קרית יואל מינימום 2 מאל א טאג.
איר  אין  שטיל  געזעסן  איז  וואס  ביהמ"ד  הוניאדער 
באשיידענעם ווינקל, לאנדעט אצינד אויפ'ן הויפט פאנאראמע 
ווערן א בא'חנ'טער  ווייסט, ס'קען נאך  ווער  יואל.  פון קרית 
מנחה,  שחרית,  מנינים  טעגליכע  פון  צענטער  ווירבלנדיגער 

מעריב, פון תרח'ס מנין ביז... ביז'ן עלות השחר.
ים"  "מיטלענדישער  דער  ווערט  קוויקוועי  אויף  לעיק  די 
דער ווינקל ביי "מענ'ס קארנער" וואס איז שוין ביז יעצט אויך 
בארימט ביי תושבי קרית יואל, וועט ווערן די מענער ווינקל 
אין פולן זין פון ווארט, די נייע צענטער פון היטשעס, לייגנדיג 
כמעט אין שאטן די איצטיגע הויפט ביורא פון היטשעס אויף 
די קאלטע  אין  אז  זיך  און פארשטייט  און העיס,  גארפיעלד 
ווינטער טעג ווארטנדיג אויף א היטש וועלן זיך די אינגעלייט 
זיכער ערלויבן צו קויפן א קוטשמע, שאל, הענטשוך, און אלע 
אנדערע געברויכן.... און עס ערלויבט זיך צו זאגן, אז ווערנדיג 
געשטעלט אין אזא פארנומענע פאזיציע, וועלן די קאסטומערס 

אין אלגעמיין מער אריינפאלן דארט.
באמת וואלט דער מצב פון היטשעס אין קרית יואל פארדינט 
א באזונדערן ארטיקל, צו באשרייבן די הארציגע חסדים און 
הכנסת אורחים וואס שפילט זיך אפ מינוט ביי מינוט, ספעציעל 
אין "ראש אוערס" פון צופרי און פארנאכטס, און די תושבי 
העיר קענען זיין שטאלץ מיט'ן געוואלדיגן קידוש שם שמים 
די קאר  און  מען עפענט דאס הארץ  וואס  יעדן מאל  ברבים 
בימינו  "קפיצת הדרך"  מיט  וועג  אין  גיין  אידן  א  צו העלפן 
זיכער  א שטיקל ארדענונג,  מיט  גיין  דארף  עס  אלה. אבער 
אזוי ביים נייעם פלאץ אויף "מירון קארנער דעעש" )טראכטס 
איבער אט די דריי ווערטער( וואס שטייט אויס צו ווערן "דער" 
דארף  מען  גאר  זאגן  מאנכע  און  פון שטאט,  צענטער  היטש 
די  פאר  בלע"ז(  )שאולדער  פלייצע  ברייטע  באזונדערע  א 
היטשעס, עס זאל נישט האבן אזא פנים ווי ביי די הויפט כולל 
פונעם  טעראסע אויף פארעסט קארנער סקאנימאנק צופיסנס 

סאטמארען פלייש באנק.
עס קען געזאגט ווערן אז א גרויסער בענעפעטירער פונעם 
נייעם "קאנעקטינג ראוד" וועט לכאורה זיין שלוימיס גראסערי 
וואס איז ביז היינט געווען באהאלטן אינעם סוב-בעיסמענט פון 

פראג בולעווארד.
סופערמארקעט(  )היינטיגע  ביידל  קלייטל  ארגינעלע  דאס 
א  שטיבל,"  "פארטאגס  קליינע  א  אלס  אנגעהויבן  זיך  האט 
קליינע גראסערי פאר מילך און ברויט, אביסל גרינצייג צום 
געזונט מיט אביסל אייער צי טונא און א פעקעלע "ספלענדא." 
סוף  ביז  פארטאגס  פון  שעה'ן  געציילטע  נאר  אפען  געווען 
זמן קרי"ש, און א מאנשאפט פון קוים מזומן, אבער מיט די 
א  ערווארבן  און  אויפגעארבייט  "שלוימי'ס"  זיך  האט  צייט 
העכסט  ווערנדיג  הינזיכטן,  אלע  אין  נאמען  שטארקע  גאר 
פאפולער, כאטש נאך אלץ אויפ'ן זעלבן פלאץ מיט'ן אריינגאנג 
טייכל  זעהבארע  קוים  און  וועלדל  גרינע  דאס  קעגן  פונקט 
גרינע  און  ביימער  געדיכטע  די  אונטער  בלויז  מ'זעהט  וואס 
בלעטער. אצינד מיט'ן נייעם שאסיי וואס פארפולקאמט דעם 
רינג פון כל קצוי קרית יואל, איז די גראסערי אריינגעקומען 
אין א הערליכע פאזיציע, אלס דער פראנט ראנער אויף דעעש 

בלווד. און מהיום והלאה וועט זיין א פרישער רעסט עריע אין 
קרית יואל צו קויפן א קאווע, א סענדוויטש, א פעקל טישוס, 

און אפי' א ארדער... 
די באקאנטע ווענס פונעם געשעפט, ווערן רעגלמעסיג געזען 
קאנטינענט,  יואל'ן  קרית  פונעם  ראיאנען  אלע  צירקולירן 
אפטמאל טרייבנדיג צו פראגעס וויאזוי איין און דער זעלבער 
דעליווערי ווען קען זיין אויף צוויי אדער גאר פינעף גאסן אין 
זעלבן צייט, נאך דערצו אויף אנדערע עקן וועלט... דאס איז 
געווען ביז איצט, אבער אצינד מיט'ן נייעם ראוד קענט איר זיך 
רישן צו באקומען אייער גראסערי ארדער אזוי שנעל, אז נאך 
איידער אראפלייגן דעם טעלעפאן מיטן ארדער וועט מען שוין 

קלאפן אויפ'ן טיר מיט די דעליווערי.
עס איז נישט שווער פאראויסצושאצן אז די דירות פרייזן 
די  ווייל  ארויפגיין,  מער  נאך  וועלן  געגנט  גאנצן  אינעם 
אלטן  אויפ'ן  באזירט  געווען  נאך  זענען  פרייזן  פריערדיגע 
פאקט אז יענע דעוועלאפמענטס זענען ווייט גאנצעטע מינוטן 
פון צענטער פון שטאט, וואס די וועלכע געניסן דערפון ברויכן 
זיך לאזן קאסטן דערפאר, אבער איצט אז די צייט אפשניט איז 
געווארן פילפאכיג שנעלער, א פראגע פון סעקונדעס, איז דאך 
אינגאנצן אן אנדערע מעשה, און מ'דארף אפשר גיין אויפסניי 
צו "ריפיי," אדער הייבן די רענט מיט נאך 50-60 פראצענט, 

מער ווייניגער.
אלע  איגנארירנדיג   – גערעדט  ערנסט  מער  אבער 
אומבאגרינדעטע שפעקולאציעס – איז קלאר אז די אלע טראקס 
און באסעס, סיי די פונקציאנירנדע און סיי די פארלאשענע, 
ביים  מירון  פון  זייטן  די  אין  איבערנאכט  אפ  זיך  רוען  וואס 
דרימלען,  צו  פלעצער  נייע  טרעפן  דארף  וועלן  וואסערל, 
ווערן  צו  זיך  גרייטן  טברי'  און  פראג  צווישן  וועגן  די  ווייל 
קענען שטעלן א שטארקע  וואס  מיט טראפיק  איבערגעפילט 
די  קענען  העכסטנס  באסעס.  און  טראקס  די  פאר  ענגשאפט 
און  קאטשקעס  די  נאכגיין  טראקס  און  באסעס  שלאפנדיגע 
טרעפן א וועג אויפ'ן בא'חנ'טן וואסערל וואס לויפט אונטער'ן 
וועג  דער  אויס  זיך  קלויבן  זיי  צי  חילוק  קיין  נישט  שאסיי. 
טברי',  פון  זייט  די  אדער  לייפניק  פון  ריכטונג  צום  נענטער 
איז אויפ'ן שאסיי מער קיין פלאץ נישטא פאר די איבערנאכט 

קווארטירן אונטער'ן פרייען הימל.
און אלס זייטיגע טובה איז געראטן, אז ווייניגסטנס אין די 
ווילט  איר  אז   – ראוד"  "קאנעקטינג  פונעם  תקופה  ערשטע 
ביזנעס  פון  למשל  פארעסט,  צו  בעיקערטאון  פון  אנקומען 
איר  זאלט  פארקערט,  אדער  צענטער,  שאפינג  צום  צענטער 
בלויז נוצן די מאפע פון אמאל, בעיקערטאון, עיקערס, פארעסט, 
ווייל נאר אזוי וועט איר קענען אויסמיידן די שווערע טרעפיק 
ביי טברי', לייפניק, מירון, אין די רייזענדע אויפן נייעם ראוד 
אנגעלייגטע  -שווער  איצט  ביז   – די  צו פארמיידן  זיכן  וואס 

עיקערס פארעסט.
איינוועגס וועט דער נייער ראוד זיין "קפיצת הדרך" פאר'ן 
ווייטן מרחק צווישן אלע בניני המוסדות, פאר אלע מוסדות 
החינוך איבער אלע עקן שטאט וועט דער וועג פאר די צאן 
קדשים ווערן בלויז א פראקציע פון פריער, אויפאמאל וועלן 
זומער,  און  ווינטער  גיין שנעלער,  די באסעס  מיט  די טריפס 

אלע צייטן, בליעה"ר.
עס בלייבט נאר צו זעהן וואס די "מאנראו באס קאמפאני" 
נייעם קפיצת הדרך ארום די שטאט. צו עס  וועט טאן מיט'ן 
עס  וועט  אדער  רוט,  באס  די  אין  טויש  א  אריינקומען  וועט 

בלייבן ווי ביז איצט.
בדרך המלך נלך.

פלאץ: היטש נייער דער
קארנער מענס

הוניאדער ביהמ"ד לאנדעט אצינד אויפ'ן הויפט א אלטע בילד פון א ליידיגע קוויקוועי ראוד...
פאנאראמע פון קרית יואל

 די גראסערי אריינגעקומען אין א הערליכע פאזיציע, 
אלס דער פראנט ראנער אויף דעעש בלווד

דער נייער ראוד שוין אין העפטיגן באנוץ... 

א פארקער פארנט פון שלוימיס גראסערי

 "סניף עצי חיים," וואס האט ביז היינט ווי 
נישט עקזיסטירט אויף די קרית יואל מאפע

א וואונדער; דער ראוד איז קלאוזד, און איז פיל מיט 
פארנדע אויטאס
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אמאל ווינטער פלעגט שנייען... 
בילד פון העיס קארנער גארפיעלד

רפואה העלפ ליין בילדבאורד אויף בעריגעיטס ביים אריינגאנג צו שכונת עצי תמרים 
אונטער דעם ווערט געזען די ארבעט אויף די נייע קארלסבורג גאס 

שכנים איינוואוינער פון קרית יואל פארנט פון 
דעמאלט'דיגן נייעם בית רחל אויף ישראל זופניק 
ביים אויסדרוקן קעגנערשאפט צום אנעקסעישאן 

בשעת א פובליק היערינג אין די פאראדייס זאל

מודעה אז דערווייל איז נישטא קיין כלים מקוה. 
מען ווארט אויף א גוטן רעגן

ווארשיינליך וועט יעדער דערקענען דעם בילד וועלכע איז אזוי 
געשטאנען פאר לאנגע יארן און איז געווארן באקאנט אלס 'דער 

גולם פון פראג'... היינט איז דא די בארימטע 'נשר' געשעפט

ביהמ"ד טאהש אויף אורשיווע זייט ווען 
אויפן זויל הענגט שילד צום 'ילד' מסיבה 

צובראכענע גלאז און טיר פון 'שפע' נאך גניבה 4:30 פארטאגס 
גנב רייכער געווארן מיט גאנצע 180$ נאך וואס רעדזשיסטער 

ווערט אויסגעליידיגט יעדע נאכט
ערשטע פילטערינג דרייוו אין שטאט אין די 

'משומר' מאביל פארנט פון גרויסן ביהמ"ד
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היסטאריש בילד תש"ע: העסקן הדגול ובריח התיכון פון מוסדות קרית יואל הרה"ח ר' יקותיאל מאיר גראס הי"ו ביים באגלייטן די 
ארבעט ווען טראקטאר שטעקט אריין ערשטן גאפל אויפן שטח המוסדות צו עפענען נייע י.ד. ג"ב ראוד אין קרית יואל דארט ווי עס 

שטייען כהיום בנינים אדירים וואו עס ווערן נתחנך אלפי בנות ישראל הכשירות בתוככי המוסדות 

ערשטער באס פון די נייע 'בנות ישראל' מיידל שולע אין קרית 
יואל וועלכע איז נתייסד געווארן תשע"ג

טראק ווערט ארויסגעשלעפט פון בלאטעדיגן היינט 
בארימטן 'דעעש ראוד' מערקט צורעכטס פעלט די היינט 

בארימטע 'אמני' דענטל

מכתב פון הגה"צ רבי שמעון משה וואלדמאן זצ"ל דומ"ץ 
דקהל חרדים צום פתיחת שערים פון נייע 'היכל התורה' 

מוקדש בלויז ללימוד התורה 

באשיידענע הויז אויף 6 גארפיעלדגעביידע ווערט איינגעווארפן 

וואס פלעגט מען עסן בעפאר די עטאבלירונג פון 
די בארימטע 'סאטמאר פלייש' טעיק אוט...?
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טראקטאר זיך איבערגעדרייט אויפן 
שטח בית החיים אין קרית יואל

אנאנס מיט גענוי צען יאר צוריק פרשת וארא תשע"ג אינעם 'ארגאן פון אומאפהענגיגן ארטאדאקסישען אידענטום'

התרגשות'דיגער מעמד 'הנחת אבן הפינה' פארן נייעם בנין המוסדות אויף פארעסט
להרחיב ולהגביר כח הקדושה בקרב העיר רבתי

דבר בעתו: 'מיליאן דאלאר נאכט - מוסדות בני יואל 
ד'סאטמאר' אויפן דרך מאיר צבי באס
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שנת תשע"ה לפ"ק ציטאטן פון אמאל

Friday  February 27, '1517

בית רחל בנין 
גאלדבערגער

שטח שנקנה 
קיץ תשע"ד

שטח החדש 
שבט תשע"ה

שטח הקהלה 
והמוסדות

 סווימינג 
פול

 שטח 
הבית רחל

כן ירבה וכן יפרוץ:

א חיות דקדושה האט אריינגעבלאזן אין דעם גאנצן ציבור די 
געמאלדן  איז  עס  וואס  ומרנינות  טובות  בשורות  איבערראשנדע 
געווארן בשער בת רבים בשעת'ן מעמד, דורכ'ן לעגענדארן ראה"ק, 
הרה"ח ר' מענדל שווימער הי"ו, איבער א ריי גאר דערפרייענדע 
יעצט  זענען  וואס  אנטוויקלונגען,  הקדושה  גבולי  הרחבת 

בעפארשטייענדן פאר'ן ציבור אין קרית יואל.
דער ציבור איז געזעסן באגייסטערט, זיצנדיג און זיך צוהערנדיג 
ובריח  התווך  עמוד  תורה,  של  עולמות  ומקים  בונה  האי  ווי 

שילדערט  התיכון, 
גרויסצוגיקע  די 
זענען  וואס  ּפלענער 
ן  ד נ ע י י ט ש ר פא ע ב
מרחיב  עתיד,  אויפ'ן 
גבולי  די  זיין  צו 
הקדושה פון די קהלה 
קרית  אין  ומוסדות 
יואל, וואס וועט פריש 
דעם  פארפעסטיגן 
גאנצן  פונעם  עתיד 
ציבור, פון די הייליגע 
כי  עד  הק',  מוסדות 

גדול מאוד בעז"ה.
הויכּפונקט  דער 
איז געווען די בשורה 
איבער  מרנינה, 
א  פון  אּפקויף  דעם 
שטח,  גרויסן  פרישן 
צוויי- כמעט  פון 
אקער- און-אהאלב 

די  נעבן  הארט  לאנד, 
שטחים  עקזיסטירנדע 

אויפבוי  די  דערמעגליכן  אי"ה  וועט  דאס  וואס  רחל,  בית  פונעם 
פון א פרישן בנין הבית רחל, נאך גרעסער פון דעם יעצטיגן בנין, 
ווייל דער נייער בנין איז שוין יעצט אויסגעוואקסן, און א גרויסער 
נייעם בנין!  נישט קיין ּפלאץ אין דעם  צאל תלמידות האבן שוין 
די נייע ּפראּפערטי, וואס געפינט זיך אין "טאון אוו מאנראו", איז 
ּפונקט צוגעּפאסט אויפצובויען דערויף א פרישע ריזיגע געביידע, 
וואס אינאיינעם וועט עס אי"ה ווערן א מעכטיגער קאמּפלעקס פון 

בנינים פאר'ן חינוך הבנות אין עיר הצדק קרית יואל.

ס'איז שווער צו שילדערן די איבערראשונג ביים ציבור צו הערן, 
הגבר  הוא  הי"ו,  מענדל  ר'  הרה"ח  בשורה  איש  דעם  פון  טאקע 
וועלכער האט אריגינעל דערהאלטן דעם שליחות הקודש פון כ"ק 
מרן רבינו הגה"ק בעל ברך משה זצ"ל צו ווידערגרינדן די קהלה 
ומוסדות אין קרית יואל — עּפעס וואס האט זיך ב"ה פארווירקליכט 
העכער יעדע ערווארטונג, מיט מוסדות וואס שטייען פעלזן-פעסט 
על מכונם מיט העכער דריי טויזנט תלמידים ותלמידות כ"י — און 
ווען ער איז עומד בראש, אינאיינעם מיט אלע חברי הנהלת הקהלה 
וועט  והמוסדות, 
די  האבן  אי"ה  מען 
און  כוחות  ריכטיגע 
סייעתא דשמיא, דאס 
דורכצופירן  אלעס 
גאר  פאקט,  אין 
בקרוב, וחפץ ה' בידו 
תורה  להגדיל  יצליח 

ולהאדירה.
איז  חיזוק  דער 
אין  עד  געווען 
ווי  הערנדיג  לשער, 
ב"ה  שוין  מ'האט 
ּפלענער  קאנקרעטע 
ווייטערדיגן  פאר'ן 
די  פון  עקזיסטענץ 
צו  ומוסדות,  קהלה 
מיט  פארווירקליכן 
דעם  ּפירושים,  אלע 
ישגה  'ואחריתך 

מאוד'.

עד כי גדול מאוד!

 איבערראשנדע מעלדונג איבער אּפקויף 
פון פרישן "בית רחל" שטח ביי דרשה 
פון ראה"ק וחבר הנהלת המוסדות, 
הרה"ח ר' מענדל שווימער שליט"א

רוץ: פ י ן  כ ו ה  רב י ן  כ

 נייער בָאדן גרעניצט 
זיך מיט'ן גיגאנטישן 

"שטח הבית רחל" און די 
דערנעבנדיגן באדנס פון די  

קהלה און די מוסדות

ויקן את חלקת השדה אשר 
נטה שם אהלו:

פרייטאג,  ערב פסח, י"ד ניסן תשע"ה12

פארגאנגענעם  דעם  הצלחה  גרויסע  די  נָאך   — יואל.  קרית 
צו פארברענען  היי–יָאר  אויך  יואל  קרית  תושבי  זיך  גרייטן  יאר, 
די חמץ אויף די סּפעציעל באשטימטע פלעצער וועלכע וועט זיין 
די קינדער  זיך און  ארומגענומען מיט באריקאדעס, צו פארהיטן 

פון סיי וועלכע שעדיגונג אדער שאדן רח"ל.
עס איז גענצליך איבריג ארויסצוברענגען די געוואלדיגע תועלת 
די  צוליב  סיי  פסח,  ערב  אום  חמץ"  "שריפת  ביי  זיכערהייט  פון 
האבן  וואלונטירן  הצלה  געטרייע  די  וואס  סצענעס  שרעקליכע 
מיטגעהאלטן יעדן ערב פסח, און סיי צוליב וואס מען האט שוין די 
לעצטע צען יאר מיטגעהאלטן ווי שיין עס האט זיך אויסגעארבעט 
די דעזיגנירטע פלעצער פאר שריפת חמץ אין די אנדערע אידישע 
אין  דא  עסקנים  געטרייע  די  האבן  יארק,  ניו  איבער  געגנטער 
קרית יואל נאכגעמאכט די לעצטע עטליכע יאר דעם געוואלדיגן 
געדאנק צו באשטימען סּפעציעלע פלעצער וואו מען זאל קענען 
"מצילי  געטרייע  פון  אויפזיכט  אונטער'ן  חמץ  דעם  פארברענען 

זייער פארנומענע ערב  פון  אוועק  געבן  וועלכע  וואלונטירן  אש" 
קיינער  אז  וואך  די  אויף  שטיין  און  מאכן  צו  זיכער  שעות,  פסח 
פון  נישט ארויס  גייט  פייער  ווען דאס  געשעדיגט  נישט  ח"ו  זאל 

קאנטראל.
צייגט  וואס  מאפע  א  געווארן  אויסגעלייגט  איז  יאר  היי  אויך 
פונקטליך די באשטימטע פלעצער און די באטרעפנדע גאסן, וואו 
תושבי קרית יואל וועלן קענען פארברענען דעם חמץ, יעדער לויט 

זיין באקוועמליכקייט. 
עצי  די  אין  לאקאל,  פרישן  א  געווארן  געטוישט  איז  היי–יאר 
תמרים געגענט וואו עס האט זיך פאריגעס יאר אנגעזען א שטארקע 
פארלאנג, און מען האפט אז דערמיט וועט מען צופרידנצושטעלן 
יעדן איינעם אויפן באקוועמסטן אופן, אז יעדער זאל קענען האבן 
א פלאץ וואו צו פארברענגען דעם חמץ נאנט צו זיין הויז, און נישט 

דארפן ארומפארן און זוכן אין דעם פארנומענעם ערב–פסח.
ווי אויך האט מען געוויסע ערטער אביסל אוועקגערוקט פון די 

פאר–יעריגע ּפלעצער, נאכדעם וואס דאס האט שווערער געמאכט 
דעם פארקער אינעם געגענט. דעריבער איז ראטזאם נאכאמאל 
איבערצוקוקן די מאפע בעפארן ארויסגיין צו פארברענען די חמץ.

קרית   – הצלה  "חברה  געטרייע  די  ארויס  קומען  גלייכצייטיג 
די  אויספאלגן  זאל  מען  אז  ציבור,  צום  רוף  הייסן  א  מיט  יואל" 
וועלכע  ּפלעצער  באשטימטע  די  ביי  עסקנים  די  פון  אנווייזונגען 
טוען אלעס ווָאס נאר מעגליך אז די פייערן זאל זיין אונטער דעם 
פולסטן קאנטראל, און נישט לאזן די קינדער זיך שפילן מיט פייער 
ח"ו, און זיכער נישט אליין מאכן א פייער וואס קען זייער שנעל 

ארויסגיין פון קאנטראל.
ווי די הצלה גיט איבער איז ערב פסח געווען פון די פארנומענסטע 
טעג ביי זיי, ווען קינדער האבן זיך געשפילט ביי די אייגן געמאכטע 
פייערס און זענען ל"ע ערנסט געשעדיגט געווארן. ביי טייל משפחות 
און  געקאסט  זיי  האט  עס  נפש  עגמת  וויפיל  ביינער  אין  נאך  ליגט 

דערצו האבן זיי געדארפט אפרעכטן דעם סדר אין שּפיטָאל.

שריפת חמץ וועט דורכגעפירט ווערן אונטער'ן קָאנטרָאל
פון די "מצילי אש" ביי די סּפעציעל דעזיגנירטע פלעצער

ספעציעלע נייע לאקאל צוגעלייגט היי–יאר צום שריפת חמץ מאפע — "מצילי אש" ערווארטעט פולסטע קָאָאפעראציע — רוף איבערצוקוקן 
די פרישע מאפע צוליב געוויסע ענדערונגען פאר די באקוועמליכקייט פונעם ציבור און כדי צו פארמיידן טרעפיק אויף די גאסן

איחוד הקהילות
נייעס, בַאריכטן, נָאטיצן און מעלדונגען פון

דער דַאך–קערּפערשַאפט פון די קהילות, מוסדות התורה, און וואוילטעטיגע ָארגַאניזַאציעס אינעם עיר הצדק קרית יואל

גרויס ווייטאָג און צער צווישן תלמידי וחסידי סאַטמאַר 
נאָך פטירה פון באַרימטן איש האשכולות ומברר מקחו של 

צדיק, הרב החסיד מוה"ר שלמה יעקב געלבמאַן ז"ל 
ַארויסגעבער און פַארפַאסער פון בַארימטע "מושיען של ישראל" 9 בענדער, פַאראייביגנדיג קורות ימי חייו פון כ"ק מרן 
רבינו הקוה"ט זי"ע מיד ולדורות — מו"ל פון וואונדערבארע ספרים "רצון צדיק" און "אביר הרועים" מיט הערליכע ענינים 

פון רביה"ק זי"ע — בַאשיינט די וועלט מיט די ספרים הק' "טיב לבב", פריש-ַאנטדעקטע חידו"ת פון רביה"ק זי"ע

זוכה געווען מהנה צו זיין ַאלס בדחנא דמלכא כ"ק מרן רבינו 
געווען  משמח  יָארן  לַאנגע  און  ימיו  בערוב  זי"ע  הקוה"ט 
אלקים ואנשים בחצר הקודש סַאטמַאר — אויפגעטרעטן 
ביי הונדערטער מסיבות ומאורעות לטובת ק"ק סַאטמַאר 

ומוסדותיה בדיבוריו הנעימים

ריזיגער ציבור באטייליגט מוצש"ק ביי דער לוי' פארנט פון 

ביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב דסַאטמַאר אין וויליאמסבורג 

שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  פון  פרידה  דברי  הארציגע   —
ַארויסברענגענדיג די גרויסע אבידה — באזונדערע לוי' אין 

קרית יואל ביים ביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב — געקומען 

למנוחת עולמים אויפ'ן בית העלמין דקהל יטב דסַאטמַאר

פרייטאג,  עש"ק פ' נשא, י"א סיון תשע"ה26

פון  ַארום 100 מיטגלידער  מידעלטַאון. — 
מעדיקל  "עמוירדזשענסי  קַאונטי'ס  ָארענדזש 
סערוויסעס" געמיינדע, הָאבן זיך פָאריגע ווָאך 
מיטוואך נַאכט פַארזַאמעלט ביים "וואוילקיל 
בַאעהרן  צו  מידלטַאון  אין  קלָאב"  גָאלף 
עטליכע אויסגעצייכענטע מעדיקל ווָאלונטירן, 
יואל"  קרית  הצלה  "חברה  די  ַאריינגערעכנט 
וועלכע איז ַאנערקענט געווָארן ַאלס די "אי–

עם–עס  ַאגענטור פון יָאר".
ָארַאנדזש  פון  קָאמישָאנער  געהילף  דער 
צענטער"  סערוויס  "עמוירדזשענסי  קַאונטי'ס 
אין גוישען, פרענק קעסענייט, הָאט צוגעטיילט 
ווָאלונטירן  געטרייע  די  פַאר  בַאלוינונג  די 
אין  דינער  ַא  ביי  הצלה  יואל  קרית  פון 
ווַארעם גערעדט  מידעלטַאון. קעסענייט הָאט 
חסיד'ישע  איינציגסטע  קַאונטי'ס  די  איבער 
עמוירדזשענסי מעדיקל סערוויסעס ווָאלונטירן. 
"די קרית יואל ַאמבולַאנס קָארּפס איז געווָארן 
איבערגעגעבענע  זייער  און  שטַארקע  ַא 
ַאגענטור. זיי זענען דָארט סיי–ווען ַאן ַאנדערע 
ַאגענטור דַארף זיי הָאבן. זיי ווייסן ַאז מען קען 
זיי רופן ַאלעמָאל און איך ווייס ַאז זיי וועלן 

זיין דָארט צו רעַאגירן".
נָאכַאנַאנדיגע  פָארגעקומען  זענען  עס 

די  בעת  ָאווַאציעס  שטייענדיגע  ַא  און  ַאּפלָאדיסמענטן 
זענען  יואל"  קרית  הצלה  "חברה  די  פון  ווָאלונטירן 
ַאווָארד–ערהַאלטער  לעצטע  די  ַאלס  געווָארן  ַארויפגערופן 

פון די נַאכט.
דער בַארימטער עסקן למען חולי ישראל, מוה"ר אברהם 
פון  קָאָארדינעיטאר  ּפַארַאמעדיק  דער  הי"ו,  פלָאהר  יצחק 
"חברה הצלה קרית יואל", הָאט בַאדַאנקט עטליכע מיטגלידער 
ַאמבולַאנס  שכנות'דיגע  די  קָארּפס,  ַאמבולַאנס  דער  פון 
פון  קָאמּפַאניס און פרענק קעסענייט, דעּפיוטי קָאמישָאנער 
די קַאונטי'ס עמוירדזשענסי סערוויסעס צענטער אין גוישען. 
דעם  זען  צו  דערקוויקענד  איז  עס  ַאז  ָאנגעוויזן  הָאט  ער 
קַאונטי'ס 24  די  צווישן  ווָאס עקזיסטירט  געפיל  קָאמיוניטי 

ַאמבולַאנס קָאמּפַאניס.

ַאז  ַארויס  ברענגט  יעדן,  פון  פָארנט  ַאנערקענט  זיין  "צו 
די ַארבעט בַאציאונגען ווָאס מיר הָאבן פַאר פילע יָארן איז 
וואונדערלעך. "עס הָאט גענומען ַא לַאנג צייט צו שַאפן די 
דָאס  מיר  גייען  גוט,  ַארבעט  ַאז עס  יעצט  און  בַאציאונגען, 
מוזן  מיר  ַאז  איז,  שורה  אונטערשטע  די  פָארזעצן.  ווייטער 
זיך העלפן איינער דעם ַאנדערן, ווייל עס זענען ַאלעמָאל דָא 
ווָאס מיר דַארפן איינער דעם ַאנדערן", הָאט ר' אברהם יצחק 

אויסגעפירט
אי– קַאונטי  "ָארענדזש  די  פון  פָארזיצער  מעקוען,  קעלי 

עם–עס קַאונסיל" הָאט ָאנגעוויזן, ַאז זי איז געווען צופרידן 
צו געבן די גרויסע בַאעהרונגען צו די קרית יואל שטַאב. "מיר 
הַאלטן אז זיי זענען קומען ַא לַאנגן וועג, מיר הָאבן געלערנט 
מיט'ן  גוט  ַאזוי  ַארבעטן  זיי  אינאיינעם.  ַארבעטן  צו  באמת 

קאונסיל, און יעדע צייט ווָאס מיר דַארפן זיי 
צו טָאן עּפעס, זענען זיי שטענדיג דָארט".

ריטש מילער, דירעקטָאר פון ָאּפערעישאנס 
ּפריווַאטע– ַא  סוּפָארט" —  לייף  "מָאביל  ביי 

וואס  סערוויס  ּפַארַאמעדיק  אייגענטום 
פונקציָאנירט אין די הָאדסָאן–ווַאלי — זָאגט, 
די  פון  איינער  ווַארשיינליך  זענען  "זיי 
די  אין  סערוויסעס  ווָאלונטיר  שטַארקסטע 
זיי  קַאונטי.  ָארענדזש  מער–ווייניגער  סטעיט, 
עווָאלושָאנס און  ַאסַאך טרעינינג  דורך  גייען 
זיי בָאטן ָאן ַאסַאך צו זייער געמיינדע און די 
געמיינדע ַארום זיי. זיי זענען ַא גרויסע פריינד 
ווען איר דַארפט זיי, איך קען נישט גענוג זָאגן 

וועגן קרית יואל".
"וואודבורי  פון  קָאנקוועס  בען  קעּפטען 
אויסגעלויבט  הָאט  ַאמבולַאנס"  קָאמיוניטי 
איר  פַאר  יואל"  קרית  הצלה  "חברה 
ַאנדערע  מיט  קָאַאּפערַאציע  פילהַארציגע 
שכנים  זענען  "מיר  קָאמּפַאניס.  ַאמבולַאנס 
קרית  איז  סיי–ווָאס,  דַארפן  מיר  ווען  און 
יואל שטענדיג דָארט און העלּפט אונז ַארויס. 
"אויב מיר הָאבן ַאן אינצידענט מיט מערערע 
ּפַאציענטן וואו מיר דַארפן מער מענטשן, איז 

קרית יואל שטענדיג דָארט פַאר אונז".
"חברה  פון  ַאדמיניסטרַאטָאר  הי"ו,  קנָאבלָאך  ישראל  ר' 
הצלה קרית יואל", הָאט באטָאנט, ַאז מיט'ן בַאעהרט ווערן 
ַאלס "ַאגענטור פון יָאר", וועט דינען אלס ַאן אינסּפירַאציע 
געבן  אונז  וועט  "דאס  ווָאלונטירן.  הצלה   100 ַארום  די  צו 
מער ברענשטָאף צו ווייטער צו טָאן די גוטע ַארבעט ווָאס מיר 
האבן געטאן און ווייטער צו רַאטעווען לעבנס צוזַאמען מיט 
די ַאלע אנדערע לעבן–רעטונגס מענטשן אין די געמיינדע און 
ַארום די געמיינדע, און צו פָארזעצן צו צושטעלן קעגנזייטיגע 

הילף פַאר ַאלע איינוואוינער פון די מיד-הָאדסָאן געגנט.
די קרית יואל הצלה, ווָאס איז געגרינדעט געווָארן בַאלד 
היינט  נעמט  תשל"ה,  אין  שטעטל  דער  פון  גרינדונג  נָאכ'ן 
יָאר און הָאט 75  צו טָאג אויף ַארום 6,000 קָאלס יעדעס 
אי-עם-עס טעכנישָאנס, 15 ּפַארַאמעדיקס און 7 ַאמבולַאנסן.

קרית יואל "הצלה" בַאעהרט ַאלס "ַאגענטור פון יָאר"
דורך ָארענדזש קַאונטי'ס "אי–עם–עס קַאונסיל" 

דעוועלָאּפער  דער   — טשעסטער. 
ווָארט  געהַאלטן  נוסבאום הָאט  פרענק 
און ַאריינגעגעבן ַא קלאגע אין געריכט 
ביי וועלכן ער זוכט 2.8 מיליָאן דָאלער 
ווילעדזש–ָאוו–טשעסטער  די  פון 
ער  ווָאס  שָאדענס  זיינע  ערזעצן  צו 
פַארהַאנקערטע  זיין  צוליב   ליידט 

קָאנדָאמיניום ּפרָאיעקט.
דָאס איז די סומע ווָאס נוסבאום זאגט 
די  במשך  אויסגעגעבן  ביז  הָאט  ער  ַאז 
די  נָאכצוגיין  יָאר  פינף  פַארלָאפענע 
ּפרָאיעקט.  דעם  פַאר  בַאשטעטיגונגען 
אויסער דעם, וויל ער קָאמּפענסַאציעס 
סומע  געלט  אומבַאגרעניצטע  ַאן  אויף 
פַאר די ּפרָאפיטן ווָאס ער וועט דערלייגן 
ביז ווען דער ווילעדזש וועט בַאשטימען 
זָאונינג  רעזידענשל  מולטי–פעמילי 
צו  צוגָאב  אין  בָאדן,  די 66–עיקער  צו 

אינטרעסט און לָאיערס אויסגַאבן.
ווילעדזש  די  ָאן  קלָאגט  נוסבאום 
הויך- די  בלָאקירן  פַאר  בָאורד 
נויטיגט  ער  וואס  זָאונינג  געדיכטקייט 
קָאנדָאמיניומס   340 בויען  צו  זיך 
"שַאּפ– הינטער  עיקערס   68.4 אויף 
רייט" אין טשעסטער. ער הָאט שווער 
געארבעט זייט 08' צו בַאקומען זָאונינג 
געביידעס,  הויכע  בויען  קענען  צו 

און  טַאון  די  צו  ּפרעזענטַאציעס  מערעע  צוגעשטעלט  הָאט  ער 
צייטונגען,  לָאקַאלע  די  צו  בריוו  שרייבן  בָאורדס  ווילעדזש 
איבערהויּפט  און  פירמע,  ּפאבליק–רילעישאנס  ַא  געדינגען 
 60 ווי  מער  ַאנעקסירן  צו  ווילעדזש  די  מיט  קָאלַאבָארירן 
די  הָאט  ווילעדזש  די  ָארט.  דעוועלָאּפמענט  די  פון  עיקערס 
ווַאסער אינפרַאסטרוקטור ווָאס ער דַארף צו קענען בויען אויף 
יענע 60 עיקערס  זָאונינג פַאר  די  ַאן אינטענסיווען אופן, בעת 
קָאנדָאמיניומס.  פַארבָאט  טַאון–ָאוו–טשעסטער,  אונטער'ן 
דעריבער מוז דער ווילעדזש יעצט אויפקומען מיט זָאונינג פַאר 

די ניי ַאנעקסירטע עיקערס.
הָאלדינגס"  "בי–טי  פירמע  זיין  און  נוסבאום  הָאט   '12 אין 
אויפגעשטעלט ַאן עסקרָאו ַאקַאונט צו פַארגיטיגן דעם ווילעדזש 
לָאיער– איר  צו  בַאצָאלט  הָאט  זי  ווָאס  דָאלער  טויזנטער  פַאר 
פירמע "נָארטָאן ענד טשריסטענסען", צו צווינגען די ַאנעקסירונג 
אין געריכט. דער טַאון–בָאורד איז געווען קעגן די ַאנעקסירונג 
ָאבער הָאט נָאכגעגעבן אין 13', ווען נוסבאום הָאט איינגעשטימט 

ַארָאּפצוגיין מיט'ן ּפרָאיעקט פון 458 צו 340 דירות.
דעם פַארגַאנגענעם נָאוועמבער הָאט נוסבאום געמָאלדן דורך 
ּפלַאנט  ער  ַאז  גוביץ",  ענד  "דזשעיקָאבָאוויץ  לָאיער–פירמע  די 
דער  ווָאס  נָאכדעם  געריכט,  אין  ווילעדזש  דעם  ָאנצוקלאגן 

זוכט.  ער  ווָאס  זָאונינג  די  ָאּפגעווָארפן  הָאט  בָאורד  ווילעדזש 
פַארגַאנגענעם  דעם  געווָארן  ַאריינגעגעבן  איז  ווָאס  קלַאגע  די 
מַארטש–4 בַאשולדיגט דעם ווילעדזש אין ברעכן ַא קָאנטרַאקט.

דעניס לינטש, דער לָאיער ווָאס פַארטיידיגט דעם ווילעדזש, 
זָאגט ַאז דער קָאנטרַאקט איז נישט פַארלעצט געווָארן, ווייל עס 
זָאגט נישט ַאז ַא מינימום צָאל דירות מוזן געבויט ווערן, נָאר ַאז 
ער  ערלויבט.  ווערן  וואס  מַאקסימום  די  זיין  וועלן  דירות   340
זָאגט, ַאז די קָאנטרַאקט הָאט געלעזט די ַאנעקסירונג ּפעטיציע, 
ָאבער עס הָאט נישט ַאדרעסירט קיין לענד-יוז בַאשטעטיגונגען 

ווָאס ווערן פַארלַאנגט.
לינטש הָאט אויך געשטעלט אונטער ַא פרַאגע צייכן די סומע 
 900 אומגעפער  ַאז  זָאגט  ער  זוכט.  הָאלדינגס"  "בי–טי  ווָאס 
טויזענט דָאלער פון די 2.8 מיליָאן דָאלער וואס נוסבאום הָאט 

נוסבאום  געבעטן  ווילעדזש  דער  הָאט 
זָאונינג  ַאנדערע  פָארצושלָאגן 
די  נָאוועמבער,  אין  ַאלטערנַאטיווען. 
ביידע  ָאּפגעווָארפן  בָאורד  ווילעדזש 
נייע זָאונינג רעגולַאציעס פַאר מולטי-

הָאט  נוסבאום  ווָאס  הייזער  פעמילי 
דעם  פַאר  זָאונינג  ָאן  פָארגעשלָאגן. 
בָאדן, קען דָאס נישט ַאנטוויקלט ווערן.

ַאז  איינשטימיג  איז  ווילעדזש  די 
פרישע  דַארף  בָאדן  ַאנעקסירטע  די 
ַא  ַאז  פרַאגע  קיין  איז  "עס  זָאונינג. 
זָאונינג דיסטריקט מוז צוגעּפַאסט ווערן 
צו דעם לַאנד" — האט לינטש געזאגט 
— "די אישו איז נָאר, ווָאס עס איז אין 
די בעסטע אינטערעסן פון טשעסטער".

בערנַארד,  פָאטער,  נוסבאום'ס 
פון  מיטגליד  ַא  אויך  איז  וועלכער 
ַא  געווען  ַא  איז  הָאלדינגס",  "בי–טי 
רַאטגעבער צום געוועזענער ּפרעזידענט 
ביל קלינטָאן אין די ערשטע יָארן פון 

זיין ַאדמיניסטרַאציע.
פון  ליכט  אין  קומט  קלַאגע  די 
דערגרייכט  איז  ווָאס  קָאנטרַאקט  ַא 
געווָארן ביי די ענדע פון ַאן ַאנעקסירונג 
שטרייט צווישן "בי–טי הָאלדינגס" און 
די ווילעדזש אויף איין זייט, און דער 
טַאון–ָאוו–טשעסטער אויף די ַאנדערע 
איז  ווָאס  בָאדן,  הָאלדינגס"  "בי–טי  די  פון  עיקערס   60 זייט. 
כדי  געווָארן  ַאנעקסירט  עווענטועל  איז  טַאון,  דער  אין  געווען 
פַאר  ווַאסער  מוניציּפַאלע  צושטעלן  קענען  זָאל  ווילעדזש  דער 
"בי–טי  הָאט  קָאנטרַאקט,  פונעם  טייל  ַאלס  דעוועלָאּפמענט.  די 
זי  ווָאס  דירות  צָאל  די  רעדוצירן  צו  איינגעשטימט  הָאלדינגס" 
הָאט געווָאלט בויען פון די ָאריגינעלע 440 צו בלויז 340, ווָאס 

100 דערפון וועט גיין צו סיניאר סיטיזען האוזינג.
איין–פעמילי  ַאן  פַאר  געזָאונד  געווען  איז  ווָאס  בָאדן,  דער 
די  זָאונינג אין  קיין  ָאן  ָאבער איז געבליבן  טַאון  הויז אין דער 
קלַאסיפיקַאציע  זָאונינג  ַא  צו  ווערן  בַאשטימט  מוז  ווילעדזש, 
סייט–ּפלען  די  צו  גיין  ווייטער  קען  דעוועלָאּפער  דער  איידער 
ענוויירָאנמענטאל  ַאן  פַאזע.  בַאשטעטיגונג  סוב–דיוויזשָאן  און 
איבערזיכט פַאר די דעוועלָאּפמענט איז פַארטיג געווָארן אין 11'.

דעוועלָאּפער קלָאגט ָאן טשעסטער איבער זָאונינג;
פַארלַאנגט 2.8 מיליָאן דָאלער פון די ווילעדזש

טשעסטער דעוואלפמענט אין לאנג פארצויגענע קאמפף

קרית יואל הצלה באעהרט אלס 'אגענטור פון יאר'. דאס איז פאר אונז נישט קיין 
נייעס, אבער אז די פרעמדע קענען דאס מודה זיין 'דאס' איז די נייעס

זעלטענע פארלוסט פאר תלמידי וחסידי סאטמאר מיט די פטירה פון בארימטן 
איש האשכולות און מברר מקחו של צדיק הרה"ח מוה"ר שלמה יעקב געלבמאן 

ז"ל מו"ל: ספה"ק 'טיב לבב' ומח"ס 'מושיען של ישראל' ושא"ס. א ריכטיגע 
אבידה שאין לה תמורה

אין א דריטע מאל.. דריטער באדן אנגעשלאסן אינעם רינג פון שטחי 
המוסדות וועלכע ציהט זיך אויף פילע אקער לאנד אין צענטער פון קרית 
יואל - די לעצטע יאר תשפ"ג האט מען שוין אויך אפגעקויפט די לעצטע 
קנייטש אריין אזוי ווי עס איז געמאלדן געווארן ביים מעמד 'גדולה וכבוד' 

#כן ירבה וכן יפרוץ
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ווערט  דקדושה  שמחה  און  התרגשות  מיט 
אויפגענומען ביי סַאטמַארער חסידים און אידען 
טובה  בשורה  די  וועלט  גָארער  דער  איבער 
ומרנינה, מיטן התגלות פון ַאן אור חדש, ווען 
און שווערע  יארן  לאנגע  נָאך  ענדליך  איז  עס 
הארעוואניע, אויפגעעפנט געווָארן דער בענדל 
די  געווָארן  רעקָארדירט  איז  עס  וועלכע  אויף 
תשי"א  שנת  רבה  הושענא  דרשת  פייערדיגע 
אדמת  על  יארן  ערשטע  סאמע  די  אין  לפ"ק 
פרישע  ַא  אנטפלעקט  וועלכע  ַאמעריקע, 
ווָאס  ונפלאה  נוראה  דרשה  ַא  פון  ליכטיגקייט 
ביום  געווען  משמיע  הָאט  זי"ע  רביה"ק  מרן 
הערבה מיט בכיות עצומות און בחינות נפלאות 

בַאגלייט מיט געוואלדיגער התעוררות.
זאך  יעדע  אויף  חפץ.  לכל  ועת  זמן  לכל 
ברויך קומען דער באשטימטער זמן ווָאס עס איז 
באשטימט משמי מעל ווען עס זָאל נתגלה ווערן 
ווען עס  וועלט,  פרישע דברי תורה אויף דער 
זָאל געזָאגט ווערן, און ווילאנג עס זָאל בלייבן 
באהאלטן ביז עס זָאל אנטפלעקט ווערן, ווי חז"ל 
זָאגן )קהלת רבה ב' כ"ו( ועת לכל חפץ. זמן הי' 
הי'  זמן  ביבי  ר'  אמר  לישראל.  התורה  שתנתן 
לאותו דבר שהי' נתון למעלה מן השמים ועכשיו 
יהי' נתון למטה מן השמים ואיזו זו התורה וכו'. 
אט ַאזוי איז אצינד ענדליך ָאנגעקומען די צייט 
נָאך  צוגעפירט,  הָאט  עליונה  השגחה  די  ווָאס 
אט  ווי  אויסגעזעהן  הָאט  עס  ווָאס  יארן  פילע 
דער בענדל איז ַא פַארפַאלענער און וועט שוין 
קיינמאל נישט אנטפלעקט ווערן, איז עס בחסדי 
השי"ת און מיט די עקשנות'דיגע אומערמידליכע 
דָאס  איז  אידן  חשובע  עטליכע  פון  ארבעט 
נתגלה געווָארן לאור עולם, להוציא אורה מאין 

תמורה, להאיר פני תבל תנובה.
ַא בַאזונדערער הערליכער קָאלירפולער ביכל 
איז אצינד ערשינען אינאיינעם מיט דעם נייעם 
סידי, וועלכע וויקלט אויף אויסנאם היסטארישע 
פונקטן און אומבַאקַאנטע גילויים איבער יענעם 
טָאג הושענא רבא מיט קנאפע 65 יאר צוריק 
אין די בית יעקב זַאלן אויף סאוט אכט, ווער עס 
הָאט  מען  ווען  בענדלעך,  די  ָאּפגעכאפט  הָאט 
ָאנגעהויבן, ווען עס הָאט זיך אויפגעהערט, ווי 
עס הָאט זיך ָאּפגעשטעלט דער בענדל, און ווי 
ביכל  דער  יאר.   50 דורכאויס  געלעגן  איז  עס 
דורכגייענדיג  לייענער  דעם  געשפאנט  האלט 
גלגולים, און שבעה מדורים  אומבאשרייבליכע 
ממקום למקום ומפח אל הפחת וועלכע אט די 
ָאפיציעלע  וויפיל  פאריבער,  זענען  בענדלעך 
עף-בי-איי  געוועזענע  אפילו  און  בַאַאמטע 
ביז  איבערגעגעבן  הָאט  מען  וועלכע  אגענטן 
צו איר איצטיגע התגלות לשמחת לב הצמאים 

לדבר ה'.
די הייליגע עבודה אין דעם טָאג הושענא רבא 
איז ביי מרו רביה"ק זי"ע געווען דער קלימאקס 
פון די הייליגע טעג, ָאנגעהויבן פון די קריאת 
משנה תורה וועלכע דער רבי זי"ע הָאט אליינס 
געליינט עטליכע שעה, און דערנָאך דער טיש, 
דערנָאך  השחר,  עלות  עד  געזעגענען  דָאס 
תהילים.  גאנץ  אויסגעזָאגט  רבי  דער  הָאט 
עס  וויַאזוי  שילדערן  צו  סופר  ואי'  שוקל  אי' 
און  הלל  דער  תפלות,  די  אויסגעזעהן  הָאט 
לאנגע  געצויגן  זיך  הָאט  וועלכע  נענועים  די 
שעה'ן, ווען אלפי ישראל זענען עומדים צפופים 
צוצוקוקן מראה כהן בעבודתו הק', און דערנָאך 
ביי די הושענא'ס ווען דער רבי זי"ע הָאט כמנהג 
אבותיו הק' געזָאגט די פייערדיגע הושענא רבא 
זמן  גרעסטער  דער  געווען  איז  וועלכע  דרשה 
התעוררות דעמאלט, און הָאט זיך ַאריינגעצויגן 

הָאבן  אידן  החג,  כניסת  זמן  צום  שפעט  ביז 
פון  ַארויסקומען  נָאכ'ן  געגלייבט  נישט  דאן 
נָאך  קומט  משיח  ַאז  דרשה  רבא  הושענא  די 
נישט, מען הָאט באמת געהאלטן ַאז עס איז ַא 
פראגע פון מינוטן, שעה'ן, נָאכ'ן הערן אזעלעכע 
מעורר  הָאט  זי"ע  רבי  דער  ווי  נוראות  בכיות 
געווען פאר ישועתן של ישראל, מען זאל נישט 
ַארויסגיין פון בית המדרש ביז מען וועט זוכה 
זיין למען כמה עד שקעה האש, עס זאל שוין 
ארָאפקומען בנוי ומשוכלל דער בית אשר אהבת 

משמי אש.
די ַאלע אידן ווָאס הָאבן דאן די זכי' געהַאט 
צו הערן מפה קדשו פון רבי'ן ביי די הושענא 
רבה דרשה שנת תשי"א ווי דער רבי וויינט מיט 
יאמערליכע בכיות כבן המתחטא לפני אביו ַאז 
נָאך די שרעקליכע חבלי משיח ווָאס אידן הָאבן 
צו  געברויכט  משיח  שוין  הָאט  מיטגעמאכט, 
קומען ממש אין געציילטע טעג... און דָאס ביסל 
אידן ווָאס זענען געבליבן וואלטן זיך געברויכט 
פונה זיין מכל ההבלים און זיך נישט ָאפלָאזן פון 
בוכ"ע, צו פועל'ן די ישועה, ביי זיי איז נישט 
עולה געווען על הדעת ַאזַא טפשות'דיגע מחשבה 
שּפעטער  יאר   63 גַאנצע  ַאז  געדאנק  אויפן 
וועלן נָאך זייערע טויזנטער אייניקלעך און אור 
שמאכטן  נָאך  איבעראל  אידן  און  אייניקלעך 
ַאלס  נָאך  וועט  מען  גלות,  פינצטערן  אינעם 
נישט זיין אויסגעלייזט, און זיצן אין דער טונקל 
אין ַא חושך כפול ומכופל און זיך קלַאמערן נָאך 
יעדן דיבור פונעם צדיק אמת רביה"ק זי"ע ווי ַא 
פאר'חלש'טער נָאך ַא טרונק וואסער, כמים קרים 
זיך  על נפש עייפה, להחיות בהם נפש כל חי, 
צו קענען דערהאלטן אינעם כובד הגלות ועומק 
נסיונות הזמן, און ַאז אט די טעיּפס וועלן נָאך 
מעורר זיין זייערע אייניקלעך, אור אייניקלעך, 
ישראל  אלפי  רבבות  אייניקלעך,  אור  אור  און 
מכל קצוי תבל מדי שנה בשנה לתשובה שלימה.
איבער,  גיבן  תורה-שרייבער  די  ווי  לויט 
די  ביי  התעוררות  געוואלטיגע  די  אויסער  איז 
תורה, די בכיות עצומות, די קלארקייט פונעם 
טעיּפ, איז די דרשה ַאן אוצר בלום פון חידושי 
תורה נפלאים, מורא'דיגע בחינות ווָאס דער רבי 
פארטייטשט בתוך הדברים, ווָאס זענען נָאך עד 
ווערט  און  געווָארן,  געדרוקט  נישט  הזה  היום 

בעז"ה ַאצינד נתגלה ווערן לאור עולם.

חסידים  סַאטמַארער  און  בכלל  אידען  ביי 
זיין  סוכות  יו"ט  יעריגער  היי  דער  וועט  בפרט 
ַא ריכטיגער זמן שמחתינו במלוא מובן המלה, 
אין שמחה כשמחת התורה, ושמחת בכל הטוב 
אשר נתן לך ד' אלקיך, אין טוב אלא תורה, די 
זענען געהערט געווָארן  ווָאס  הייליגע דיבורים 
מפורש יוצא מפי כהן גדול מפום ממלל רברבן 
פון  איינע  אין  יאר,  פון  זמן  העכסטן  דעם  אין 
הָאט  רבי  דער  ווָאס  יארן  ערשטע  סאמע  די 
ברוב קדושתו מחולל געווען די מהפיכה עצומה 
פארהארטעוועטע  די  פון  טמאה  אדמה  על 

ַאמעריקע.
עס קומט זיך טַאקע צו פַארדַאנקען פאר די 
חברת מעתיקי שמועה פון קרית יואל אין שפיץ 
פון הרה"ח ר' משה בר"י שווארץ ני"ו ובנו הר"ר 
ַאריינגעלייגט  הָאבן  ווָאס  הי"ו,  שלו'  אביגדור 
יגיעות  מיט  כוחות  אומבאשרייבליכע  ַאלע  די 

ַארויסצוגעבן  דָאס  משמע  תרתי  ודמים  כבידות 
לאור עולם די טעיּפס מיט די העתקות דערפון, 
און אצינד זוכה געווען ענדליך צום יגעת ומצאת 
תאמין ַארויסצוגעבן אויך אט די תורה, כמעשהו 
הָאבן  זיי  וועלכע  תורות  הונדערטער  די  מיט 

שוין זוכה געווען ַארויסצוגעבן לאור עולם.
תוך  אל  ברכה  קחו  ד'!  מבקשי  לב  ישמח 
בתיכם! די היסטארישע סי–די מיט דעם קונטרס 
וואונדערליכן  בַאגלייט מיט דעם  דברות קודש 
אויף  וויקלט  וועלכע  ביכל  קָאלירפולן 
אויספירליך די געשיכטע פון אט דעם בענדל, 
איז דא צו באקומען אין ַאלע געשעפטן איבער 
איר  קענט  הָאלסעיל  פאר  יארק.  ניו  גרעיטער 
נומער  אויפן  יואל  קרית  שמועה  מעתיקי  רופן 

.646-739-6026
ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא!

אומגעהויערע שמחה צו וואונדערליכער 
אַנטּפלעקונג פון פייערדיגע  "דרשת הושענא 
רבה" שנת תשי"א פון מרן רבינו הקוה"ט זי"ע

הערליכער סּפעציעלער רייכער ביכל ערשינען איבער היסטאריע פון טויזנטער שעות — עף-בי-איי אַגענטן, גרעסטע עקסּפערטן
פון קאַליפאָרניע און סּפעציעל דעזיגנירטער שטאַב אַרבעטן דורכאויס 2 יאָר צו עפענען פאַרקניּפטן זיבן טויזנט פיסיגן לאַנגן בענדל 

מיטווָאך,  ערב ראש השנה תשע"ה

תלמידי ישיבות מהרי"ט ד'סאטמאר אויף 
אַ גייסטרייכער באַזוך בביתו נאוה קודש פון 

מרן רביה“ק זי"ע אין שעראָן סּפרינגס
קרית יואל. — די תלמידי ישיבות מהרי"ט ד'סאטמאר הָאבן אפגעהאלטן א 
גייסטרייכע נסיעה קיין שערָאן–סּפרינגס, וואו זיי הָאבן באזוכט בביתו נאוה 
קודש פון מרן רבינו הקוה"ט זי"ע וועלכער פלעגט זיך דָארט אויפהאלטן אין 

די זומער וואכן במשך פילע יָארן.
די הערליכע נסיעה איז צושטאנד געקומען דורך די עסקני מוסדות בני 
וועלכע  ַא "מתן שכרה בצדה" פאר די בחורי חמד  יואל ד'סאטמאר, אלס 
גרעסערע  ַאריינגעברענגט  הפורים  בימי  ובפרט  יאר  דעם  דורכאויס  האבן 
סכומים לטובת החזקת המוסדות הק'. די געהויבענע נסיעה הָאט זיי געגעבן א 
געלעגנהייט צו זען ַא וועלט פון היסטאריע מימי קדם בהלו נרו על ראשינו.

קיין  ראה  פרשת  פארמיטאג  זונטאג  ארויסגעפארן  זענען  באסעס  די 
ומרביצי  שיעור  מגידי  חשוב'ע  פון  בַאגלייטונג  דער  אין  שערָאן–סּפרינגס 
תורה שליט"א וועלכע הָאבן אויפ'ן וועג אויפגעטרעטן מיט אינטערעסאנטע 
און באלערנדע דרשות. באזונדער האבן זיך די בחורים דערקוויקט מיט די 
געשמאקע זכרונות פון הרה"ח מרביץ תורה לעדרים רבות בשנים הר"ר ליפא 
וואלנער שליט׳׳א, וועלכער האט דערציילט ענינים נפלאים פון די וואכן ווָאס 

דער רבי זי"ע הָאט זיך געפינען אין שערָאן–סּפרינגס.
פון דעם  ָאנוועזנהייט  די  נסיעה  די  צו  א באזונדערן חן האט צוגעגעבן 
בַארימטן הויז–בחור, הרה"ח המפו' כהן שדעתו יפה ר' וואלף כ"ץ שליט"א, 
שערָאן– קיין  ארויסצופארן  געווען  מטריח  ספעציעל  זיך  האט  וועלכער 

יענע  פון  זכרונות  זיינע  טייירע בחורים מיט  די  פַאר  ספרינגס מיטצוטיילן 
לעכטיגע תקופות.

אפגעווארט  שוין  האט  שערָאן–סּפרינגס  אויף  אנגעקומען  איז  מען  ווען 
חרה"ח חמפו' ר' משה ראובן אינדיג הי"ו, וועלכער איז נתגדל געווארן אין 
שערָאן–סּפרינגס וואו זיין אומפארגעסליכער פאטער חרה"ח ר' נפתלי אינדיג 
ז"ל האט דארט מייסד געווען די בארימטע "ישיבת אורח חיים" מחוץ לעיר 

פאר בחורי חמד.
ַאזויווי דָאס הויז געפינט זיך שוין אין ַא גאר שוואכן צושטאנד, דעריבער 
און  גרופעס,  קלענערע  אין  געווארן  איינגעטיילט  תלמידים  די  זענען 
צוביסלעכווייז אריינגעקומען בביתו נאוה קודש פון מרן רביה"ק זי'׳ע וואו 
ר' משה ראובן הי"ו האט זיי ַארומגעפירט, זייענדיג איינער וועלכער האט די 
זכי' געהאט פון קינדווייז ָאן מיטצוהאלטן טאג–טעגליך אין די וואכן וואס 
הי"ו  ראובן  ר' משה  אין שערָאן–סּפרינגס.  זומער  געוויילט  האט  רבי  דער 
האט  געשילדערט פאר די בחורי חמד גענוי יעדן ריר, די זכרונות פונעם 
הָאט  רבי  דער  וואו  ּפלַאץ  הייליג  דָאס  קודש,  נאוה  בביתו  המדרש׳ל  בית 
ָאּפגערָאכטן זיין עבודת הקודש ביים דאווענען און פירן טיש, ווער עס איז 
אלס דארט געווען, וויאזוי עס האט אויסגעזען די פרייטאג צונאכט, די שלש 
סעודות. דעם רבינ'ס ספרים שטוב, און דער ּפריווַאטער צימער וואו דער רבי 

איז כמעט נישט געשלאפן, און דער הויף פון פארענט.
ַא סּפעציעלער רושם הָאט געמַאכט די טאראסע פון אונטער'ן הויז, ווָאס 
הָאט ַא גרויסן חשיבות ווייל דאט הָאט דער רבי זי"ע געשריבן בדם לבבו דעם 
ספה"ק על הגאולה ועל התמורה, דעם לעצטן זומער ווָאס ער הָאט זיך דָארט 
געפינען, בשנת תשכ"ז. )כָאטש דער רבי זי"ע הָאט אויך געשריבן חלקים פון 
ספה"ק ויואל משה זייענדיג אין שערָאן–סּפרינגס, איז עס ָאבער געווען אין 

ַאן ַאנדערע דירה(.
פון דָארט האט מען זיך ַארויסגעלאזט אויף ַא שּפאציר איבער די גאסן פון 
דעם אמאליגן שפורדלדיגן קור-ארט, וועלכע האט אין יענע יארן געווירבלט 
וואכן מיט צענדליגער רבנים ואדמורי"ם, און פילצאליגע  זומער  במשך די 

אידן.
די בחורי חמד האבן געשלונגען מיט דורשט די שיינע שמועסן פון הרה׳׳ח 
ר׳ וואלף כ“ץ שליט׳׳א וועלכער האט געשילדערט זיינע זכרונות פון יענע 
צייטן. מען איז דורכגעגאנגען דעם בניך הישיבה אורח חיים, און דערנאך 
ערליכע  )וועלכע  שול  שטאטישע  אור–אלטע  די  צו  אנגעקומען  מעך  איז 
אידן האבן אמאל נישט געוואלט באנוצן צוליב וואס עס האט באלאנגט פאר 
וואס זענעך געווען געכאפט איך ציונות ל"ע, און עס האט אויך  אזעלכע 
שוין  עס  ּפוסטעוועט  יארן  די לעצטע  דוד. אבער  מגן  א  געהאנגען  אמאל 
וויבאלד עס געפינט זיך שוין נישט דארט קיין אידן, איז דאס איבערגענומען 

געווארן און ווערט באנוצט דורך היימישע אידן(.
איך היכל הביהמ"ד איז סערווירט געווארן א נארהאפטיגע מיטאג פאר די 
בחורי חמד. עס האט אויפגעטרעטן הרה"ג ר' נחום שמשוך מאיער שליט"א 
ר"מ בישיבה קטנה וועלכער האט דערציילט אינטערסאנטע ענינים וואס ער 
האט געהערט פוך זיין פאטער הגה"צ ר' מנשה שליט"א. באזונדער האט ער 
ארומגערעדט איבעד דעם וואס מעך זעט אז דאס הויז פוך ַא צדיק אמת איז 
אזוי חרוב, נאכזאגנדיג פון הייליגן חתם סופר אז דאס איז א דוגמא פון חודבן 

בית המקדש אוך איז א מכפר פַאר'ן דור.
האט  וועלכער  שליט"א,  וואלף  ר'  הרה"ח  אויפגעטרעטן  האט  דערנָאך 
דערציילנט שיינע זכרונות אוך הפלא'דיגע עובדות פון רבי'ן ביי זיינע נסיעות 
הרה"ג  ווען  געוועך  איז  אינטערעסאנט  באזונדער  שערָאן–סּפרינגס.  קייך 
געפרעגט  האט  יואל  בני  במוסדות  תורה  מרביץ  שליט"א  שווארץ  דוד  ר' 
פארשידענע פראגן פוך ר' וואלף איבער'ן רבי'נס סדר היום, אויף וועלכע ר' 

וואלף האט געענטפערט בטוב טעם ודעת.
לחיים  אהיימגעפארן  צוריק  תלמידים  די  זענען  מנחה  דאווענען  נאכ'ן 
ולשלום, מיט פולע באגאזשן פון העכסט אינטערסאנטע ידיעות וזכרונות פון 

די לעכטיגע יארן בהלו נרו של רביה"ק עלי ראשינו.

מָאנרָאו. — ווען די ניו יָארק סטעיט ָאפיס ָאוו עמוירדזשענסי 
רוף  סטעיטווייד  ַא  ַארויסגעשטעלט  הָאט  מענעדזשמענט 
איז  וועלכע  געגנט  בָאפעלָא  די  צו העלפן  מַאשינעריען  פַאר 
"בַאגרָאבן" געווָארן זיין אונטער זיבן פיס שניי, הָאבן ווילידזש–

ָאוו–מָאנרָאו הייוועי ַארבעטער געענטפערט די רופן.
וואוירקס  ּפָאבליק  מָאנרָאו'ס  סמיט,  ברייען 
סוּפעראינטענדענט, און עטליכע ָאנגעשטעלטע הָאבן גענומען 
ַאזייגער   5:00 אום  סוף–ווָאך  צוריק  ווָאכן   2 מיט  אורלויב 

פַארטָאגס פַאר ַאן ַאכט-שעה'איגע רייזע.
שניי– זייער  זיך  מיט  גענומען  הָאט  גרוּפע  מָאנרָאו  די 

בַאזייטיגונג מַאשינעריען, גַארבעדזש טרָאק, ָאנלָאדערס און 
בלאוערס, און הָאבן זיך בַאגעגנט זיך מיט עטליכע וואוילקיל 

הייוועי ַארבעטער.

די וואוילקיל גרוּפע הָאט גענומען מָאנרָאו'ס מַאשינעריען 
אין זייער טרַאקטָאר–טרעילער און אינאיינעם געגאנגען און 

געַארבעט מיט זיי.
די  אין  ַארבעטן  צו  געווָארן  געבעטן  זענען  מַאנשַאפט  די 
פון דרום  מינוט  זיך 20  געפינט  וואס  פון הַאמבורג,  שטָאט 
בָאפעלָא. זיי האבן פַארציילט, ַאז זייער ַארבעט איז געווען 
זענען  וועלכע  רָאודס  די  עפענען  און  שניי  די  ָאּפצורוימען 
ַא  זיי הָאבן געַארבעט 17–18 שעה  נָאך געווען פַארמַאכט. 
טָאג און נָאך 16 שעה, אויסברייטערנדיג הַאמבורג'ס סטעיט 
 300 ַאוועקצופירן  בַאוויזן  האבן  זיי  זונטָאג.  אום  רוט–62 

לָאודס שניי.
די איינוואוינער פון די בַאשנייטע שטָאט זענען געווען ַאזוי 
דַאנקבַאר פַאר זייער הילף, און הָאבן זיך געהַאלטן אין איין 

בַאדַאנקען פַאר די דרויסענדיגע ַארבעטער.
די ַארבעטער זענען דערנָאך צוריקגעקומען זיך צוצוגרייטן 
מָאנרָאו  אין  ערווַארטעט  געווען  איז  ווָאס  שטורעם  פַאר'ן 

פָאריגן מיטווָאך.

מיטגלידער פון ווילידזש–ָאוו–מָאנרָאו ּפָאבליק וואוירקס
דעּפַארטמענט ענטפערן בָאפעלָא'ס רוף פַאר הילף

Friday December 5, '1413

בס"ד

הגבאים

בקשה נחוצה ומיוחדת
 היות שבעת הריסת בית מדרשינו 
נאבד בין שאר החפצים וכלי קודש

 פנקס 
בית מדרשינו

 אשר שם היה רשום כל הנדרים ונדבות 
 של המתפללים שנדרו למען בית ה' 

אלוקינו בעת שעלו לתורה

 ע"כ שטוחה בקשתינו אל כל הקהל, 
אשר כל מי שזוכר הסכומים שנדר ונדב

נא ונא לפנות אל המשמש 
ולשלמו במוקדם האפשרי

יישר כחכם וחילכם לאורייתא

בית המדרש

תהלות יואל
נתייסדה ע"י מרן רבינו הקוה"ט זי"ע

דקהל יטב לב

ד'סאטמאר
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

Address: 49 Satmar Dr. Monroe, N.Y. 10950

Friday  October 31, '1411
בהיכל ביהמ"ד הגדול

5 גארפיעלד רד.

ואת עלית על כולנה הני חבורתא קדישתא אברכים יקרים וחשובים כולם אהובים 
כולם ברורים, קובעי עתים לתורה בתדירא, מיקירי חברי קהלתינו הק', הלא הם

קרוב לחמשים מקשיבי השיעור של מוה"ר מרדכי צבי שפיטצער שליט"א 
הלומדים בצוותא בקביעותא,  בכל ערב בביהמ"ד תולדות צבי ד'ספינקא

 אשר יחדיו בכח הרבים נאזרו בגבורה ואיש אל רעהו אמרו חזק חזק ונתחזק 
 להעמיד גדרי שמירה חזקים ואיתנים להם ולביתם לדורותם ולעומתם 

ברוך יאמרו ותשבחות ישמיעו כי הרימו קרן הקדושה!

הנהלת התאחדות אברכים  ⋅  הנהלת הקהלה  ⋅ וועד משמרת ד'סאטמאר

ה ר ו ת ב ת  ש ל ו ש מ ה ה  כ ר ב ב ה  ש ו ד ק ד ה  ח מ ש י  ש ג ר ך  ו ת מ ם  י מ ת ו ח ה

וכשמונים אנשים אנשי מלחמה 
עזבו ושברו את כליהם הכלי 

משחית ה'סמארטפאון'
 למען קדושת ישראל ותפארתם ולמען חינוך צאצאיהם להעמיד 

דורות ישרים ומבורכים בשלום ושלוה, בדרך התורה והיראה

 כאשר אברכים יקרים העוסקים במשא ומתן באמונה, שמחו ודצו לעשות 
רצון קונם במסי"נ, ואזרו כגבורי חיל מלומדי מלחמה ברוב עוז ותעצומות

ואם בגבורות שמוני"ם.
בלבות מלא רגשי שמחה דקדושה וצהלה, אין בנו כח לעצור מילין, וחובה נעימה עלינו להודות ולהלל לשבח 
ולפאר, בהוד והדרה, בכבוד ותפארה, בקול אדיר וחזקה, על האי שמועה טובה, אשר בדורינו השפלה כאשר 

חושך יכסה ארץ, וגברו הנסיונות קשים ומרים, זכינו לראות את המעט מן האור הדוחה הרבה מן החושך

יגן  ונהדר הלז להרבות גדרי הקדושה וטהרה במחנינו  וזכות אדיר  ברוכים הם לקל עליון קונה שמים וארץ, 
ויעזור ויושיע להם לרוב נחת דקדושה מבניהם אחריהם לדור דור, ובכל מקום שאתה מוצא קדושה אתה מוצא 
ברכות והשפעות טובות מן השמים ושפע קודש, אך טוב וחסד ימצא בבתיהם, מתוך רוב שמחה ועושר וכבוד, 

עדי נזכה כולנו יחד במהרה לאור חדש על ציון תאיר בביאת בן דוד גואלינו ומלכינו בראשינו בב"א

וכאן יוצא הקריאה אל כל קהל עדת

חזקו ואמצו והתחזקתם והייתם אנשי חיל לעשות הטוב 
והישר, למענכם, למען ביתכם, ולמען דורותיכם, לעצור את 

כלי משחית מבתיכם, כי בנפשיכם היא!

היסטארישע דערגרייכונג דורך אינגעלייט תושבי קרית יואל וועלכע זענען 
געזעסן טויזנטער שעות און וואונדערליך צוריקגעברענגט דעם 'קול ה' בכח' 
פון מרן רביה"ק זי"ע פון פייערדיגע דרשת הושענא רבה וועלכע איז געליגן 
אויף א צעקניפטע רעקארד בענדל. ואלמלא הם נשתכחו תור"ה מישראל!

באזוך בביתו נאוה קודש אין שערָאן ספרינגס 
דורך תלמידי ישיבות מהרי"ט

באגריסונג פון קהל יטב לב פאר קרוב צו אכציג אברכים פון חבורת 
'ללמוד' לכבוד די גדרים וסייגים למען קדושת ישראל צו זיין 

אפגעשיידט פון די שעדליכע כלים

פנקס געזוכט אין כל חדש תחת השמש. באפעלאו רופט פאר הילף נאך היסטאריש גרויסע שניי בליזארד וואס האט באטראפן די ראיאן
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שנת תשע"ה לפ"ק ציטאטן פון אמאל

לענדסלייט זיג פאַר'ן "חסיד אומות העולם" 
דעניס מעקוואָטער, אַ דאַנק דעם

בלאַק–וואָוט פון "איחוד הקהילות"
ערוועלטער מָא נרָא ו טַא ון בָאורד מעמבער בַא דַא נקט זיך פַא ר  " קרית יואל אלייענס "  

פַארשּפרעכט ָאנצוהַאלטן לַאנג–יעריגע צוזַאמענַארבעט לטובת די אינטערעסן פון די קהילות ומוסדות התורה

68 Forest Rd. 
845.782.2900
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בד"ץ

 דומ"ץ
 דקהל יטב לב

קרית יואל

שליט"א
ארי' ראזענפעלד 
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Its yours. Protect it.

845-782-3580
 support@jnlinsurance.com

גרויסער עולם הערט דרשת פתיחת 
הזמן פון געהויבענעם גַאסט הגה"צ 
אבד"ק סַאטמַאר ירושלים שליט"א 

אין ביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב ד'סאטמאר
זייט 5

זייט 3

זיבעטע יומא דהילולא פון הגה"ק 
גאב"ד מָאנטעווידעָא זצ"ל, ח"י חשון, 
קומענדיגן דינסטָאג חיי שרה הבעל"ט

עלי' לציון הק' בביה"ח דק' אין קרית יואל דינסטָאג נָאכמיטָאג
זייט 4

פרישער פול-טיים-דרייווער אויפגענומען 
דורך "גמ"ח הצלה" נאָכצוקומען דעם 
געברויך פון חולי ישראל ומשמשיהן

זייט 5

הסופר
נתן נטע טויב - סופר סת”ם  | 347-563-6655

הסופר
נתן נטע טויב - סופר סת”ם  | 347-563-6655

LAW OFFICE OF 
 J. JOSHUA HERBST

T. 845.205.9303
F. 845.205.9301

E. J.Herbst@lawofficejh.com
48 Bakertown Rd. Suite 213

JJH
JOSHUA 
HERBST, 

ESQ

מיר זענען גרייט
צו געבן
די ביליגסטע
אדווערטייזט
פרייזן 783-8711

845

פילט באקוועם צו בעטן!

All Major Brands  •  Free Delivery

21 Hayes Ct., Unit #101 • Monroe, NY 10950

We’ll Give You
The Best Service

and Lowest
Advertised

Price!
 Please Feel

Comfortable
To Ask For It!

קומט אריין פאר
אונזערע ספעשל

סערוויס און
ביליגע פרייזן

אדער רופט פאר
פרייע דעליווערי

בס‘‘ד

845-783-8711

24 שעה
לאנג

דיסטענס

845.782.1200

24 שעה לאנג דיסטענס סערוויס

845.783.5000

  24 Hour Towing          Car Rental         Auto Body Repair

אין פאל פון אן 
עקסידענט ח"ו, 
רופט גלייך:

845-782-2426

NER SHAVA
CANDLES INC.

Manufacturing & Distributing Beeswax Candles & Tapers

20 Industry Drive 
P.O. Box 289, Mountainville, NY 10953
Tell: 845.534.2821    Fax: 845.534.2857

Meyer Y. Polatsek
Cell: 845.248.3198

HAND MADE IN THE USA

Friday  December 26, '1417

בס"ד
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בו
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פר
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נזהר זיין אין גראסערי

זייענדיג לעצטנס אין גראסערי האב איך באמערקט ביים 
רעכענען, אז די גאנצע רעדזשיסטער איז אנגעקלעבט און 
באטלעך  מילך  די  וואס  דעם  צוליב  מילך,  מיט  אנגעגאסן 
זענען נישט גוט פארמאכט און עס מאכט זיך אז עס רינט 
דורך.  גייען  אייטעמס  אלע  וואו  קאונטער  אויפן  אראפ 

דעריבער דארף מען זייער נזהר זיין דערין.
דאס בעסטע וואלט געווען אז די קאמפאניס זאלן זען 
די  צו פארמאכן  וויאזוי  וועגן  אויפצוקומען מיט בעסערע 
ברויך  נישט,  רינען  זאכן  אנדערע  ווי  פונקט  און  באטלעך, 
גראסערי  די  וואלטן  אויך  רינען.  נישט  אויך  מילך  דאס 
ריין מאכן  צייט פריש  צו  צייט  פון  געדארפט  ארבעטערס 
ערנסטע  פון  אידן  אפצוהאלטן  כדי  רעדזשיסטער,  די 

מכשולות.
פון  אפהיטן  השי"ת  זאל  דערין  זיין  נזהר  פון  זכות  און 

יעדן מעגליכן מכשול ברוחניות ובגשמיות
ח.י.

איבער היטשעס

און די יעצטיגע שנייאיגע און גאר קאלטע ווינטער טעג 
איז נאך מער ווי א גאנץ יאר וויכטיג צו דערמאנען פאר די 
דרייווער זיך אריינצולייגן אין יענעמס מצב, און זיי זאלן זיך 
דערמאנען פון די אמאליגע צייטן ווען זיי האבן נאכניטש 

געהאט א קאר.
אפצושטעלן  זיך  מינוט  פאר  די  אוועקגעבן  ביטע 
מען  קאר.  די  מיט  פארנדיג  איד  צווייטן  א  אויפנעמען 
יענעם  פאר  שּפָארט  מען  וואס  וויסן  נישט  קיינמאל  קען 
אין די עטליכע מינוט, איבערהויפט ווען אלע וועגן זענען 
אנגעלייגט מיט אייז און עס איז ממש א סכנה צו גין אפילו 
אויף א קורצע וועג. מעןו קען קיינמאל נישט וויסן וויאזוי 

דער איד וואלט געענדיגט זיין וועג ָאן א היטש.
אמאל האט זיך איינער געווערטעלט מיט מיר )זייענדיג 
דש  מצוות שאדם  די  פון  זענען  דאס  אז  היטש..(  א  אויף 
בעקביו, צוליב דעם וואס מען דריקט אויפ'ן סטַאּפ ברעיק 

ביים זיך אפשטעלן פאר א צווייטן איד. 
עס שאדט אויך נישט ווען מען נעמט אויף דעם היטשער 
מיט ַא פריינטליכן גוט מארגן ָאדער ַא גוטן טאג. דאס קאסט 
זיכער נישט קיין געלט, און איר מאכט באקוועם דעם איד 
נייש מיינען אז ער האט אייך יעצט באמוטשעט.  ער זאל 
)אוסער דעם קען מען קיינמאל נישט וויסן וואס איר האט 

געמאכט מיט יענעמס טאג דורך אים ווארעם באגריסן(.
ד.א.פ.

קרית יואל אלס שטאט

מענטשן טראכטן און שפעקולירן צי קרית יואל קען שוין 
באקרוינט ווערן אלס א שטאט, אדער נאר אלס א שטעטל. 
און  אזוי  איינמאל  צייטונגען  די  שרייבן  זען  קען  מען  ווי 

אמאל אזוי, און קענען נישט אפמאכן ווי מיר שטייען איין. 
כרכים קשה...  ישיבות  די  פון  מורא  האבן  זיי  אז  זיין  קען 
אבער אויב זענען מיר א שטאט דאן איז דאס שוין ממילא 

קשה טא צו וואס באהאלט מען דעם אמת?
שטאט  ַא  לאנג  פון  שוין  איז  דאס  אז  איז  מיינונג  מיין 
נאר  פעלט  עס  וואס  זיכער...  פרייזן  דירות  די  מיט  עכ"פ 
פאר  וואס  געשעפט  א שטריימל  איז  יואל  קרית  אין  נאך 
פארן  אריינפארן  געדארפט  מען  האט  צוריק  לאנג  נישט 
מאכן די קלענסטע שמחה, שוין ָאּפגערעדט פון א בר מצוה 
און א חתונה, האט מען דאן גענומען דעם וואנדער שטעקן 
)ליין: מאנראו באס( און אריינגעפארן אין שטאט מיט'ן חתן 
ושושבינין און איינגעקויפט פאר די חתונה אלע געברויכן, 
מען  דארף  היינט  אבער  דירה שטאפיר.  און  מלבושים  ווי 
צו  און מען האט שוין אלעס  נישט טראכטן דערפון  שוין 

די האנט.
נאכנישט,  דאס  מען  זעט  מלבוש  איין  ביי  בלויז  אבער 
אלס  נאך  זיך  דארף  מען  וואס  שטריימלעך  ביי  איז  דאס 
איינפאקן און אריינפארן אין שטאט קויפן א שטריימל. איך 
א  אריינטאנצן  זאל  עס  צייט  העכסט  שוין  איז  עס  האלט 
שטריימל געשעפט און אהערשטעלן א פולן געשעפט אין 
ציבור  דער  וואו  מיט אלע סארט שטריימלעך  יואל  קרית 
זיין אנגעוויזן  נישט דארפן  זיך קענען אויסוועלן, און  זאל 

אויף די שטאט'ס טובות.
ר. שווארץ

שריפטן
צום
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היים– מָאנרָאו  פון  גרוּפע  ַא   — מָאנרָאו. 
אייגענטימער הָאט ַאריינגעגעבן ַא ּפעטיציע צו 
ַאנעקסירן 336 עיקערס פון צפון-מזרח מָאנרָאו 
ווילידזש–ָאוו–סאוט– דערנעבנדיגע  די  צו 

בלומינגגרָאוו.
אונטערגעשריבן  זענען  וואס  ּפעטיציעס  די 
געגנט  די  פון  איינוואוינער   17 דורך  געווָארן 
ווָאס ווערט פָארגעלייגט פַאר ַאנעקסירונג זענען 
ַאריינגעגעבן געווָארן פָאריגע ווָאך דינסטָאג צו 
און  בלומינגגרָאוו  און  מָאנרָאו  פון  טַאונס  די 
די  ווילידזש–ָאוו–סאוט–בלומינגגרָאוו,  די  צו 
דריי מוניציּפַאליטעטן וועמענס פירנדע בָארדס 
מוזן ענדגילטיג שטימען אויף די פַארלַאנגען. די 
ָארענדזש קַאונטי בָאורד–ָאוו–עלעקשָאנס הָאט 
באשטעטיגט ַאז 14 פון די ּפעטיציָאנערן זענען 
רעגיסטרירטע וויילער, ווָאס טוט צופרידנשטעלן 
ַא פָאדערונג אונטער דעם סטעיט געזעץ ַאז לכל 
הפחות 12 וויילער — ָאדער 20 ּפרָאצענט פון 
די 57 רעגיסטרירטע וויילער וואס וואוינען אין 
די ַאנעקסירונג געגנט — הָאבן אונטערגעשריבן 

די ּפעטיציע כדי עס צו זיין גילטיג.
די בָאדן ווָאס ווערט געזוכט ַאריבערגעשטעלט 
ַאריין  נעמט  בלומינגגרָאוו  אין  ווערן  צו 
טעריטָאריע פון די ַאנעקסירונג ּפעטיציע ווָאס 
יָאר צוריק  ַא  ַאריינגעגעבן געווָארן ּכמעט  איז 
דורך ַא גרוּפע פון חסיד'ישע בָאדן אייגענטימער, 
וועלכע פַארלַאנגען ַאז זייער בָאדן זָאל ווערן ַא 
 507 די  פון   235 ַארום  יואל.  קרית  פון  טייל 
ווערן  ּפעטיציע  יואל  קרית  די  אין  עיקערס 
נייע פַארלַאנג, שַאפנדיג  די  אויסגערעכנט אין 
צוויי פַארשידענַארטיגע זָאונינג אויסזיכטן פַאר 

די טעריטָאריעס.
מָאנרָאו"  "יונייטעד  ַא  ַאלעגרָא,  דזשַאן 
מיטגליד — וועלכער וואוינט אין די ַאנעקסירונג 
געגנט און הָאט ָאנגעפירט די ּפעטיציע–דרייוו 
שכנים  זיינע  און  ער  ַאז  דערקלערט,  האט   —
"ווילן לעבן אין ַא מוניציּפַאליטעט וואס הָאט ַא 
פַאראייניגטע ציל צווישן אונזערע ּפרָאּפערטיס 
ער  געגנט".  ַאלגעמיינע  די  אין  זָאונינג  די  און 
זָאגט, ַאז די איינוואוינער פון דעם געגנט ווילן 
געזונט  צוליב  בלומינגגרָאוו  פון  טייל  ַא  ווערן 
און זיכערהייט סערוויסעס און צו ּפרעזערווירן 

די זָאונינג פון די דָארפישע געגנט וואו זיי לעבן.
זיי  ַאז  ַארגומענטירט,  אויך  הָאט  ַאלעגרָא 
די  דורך  ווערן  געדעקט  פון  בענעפיטירן  וועלן 
טַאון–ָאוו–בלומינגגרָאוו ּפָאליציי און ווילידזש–

ָאוו–סאוט–בלומינגגרָאוו פייערלעשער, וועמענס 
פייערהויז איז פיל נענטער צו זייער געגענט ווי די 
מָאמבַאשַא פייער פירמע וועלכע איז די מָאנרָאו 
די  סטַאנציע.  הויּפט  דעּפַארטמענט'ס  פייער 
ַאנעקסירונג געגנט און ַאנדערע נישט–ווילעדזש 
טיילן פון מָאנרָאו ליגן אויף די סטעיט ּפָאליציי 
דעקונג ווייל דער טַאון–ָאוו–מָאנרָאו הָאט נישט 

קיין אייגענעם ּפָאליס דעּפַארטמענט.

די  פון  ַאוועק  הייזער  צוויי  בין  "איך 
איך  און  ווילידזש–ָאוו–סאוט–בלומינגגרָאוו, 
זע די בלומינגגרָאוו ּפָאליס דעּפַארטמענט פיל 
מער ווי איך זע סטעיט טרוּפערס" הָאט ַאלעגרָא 

געזָאגט.
די נייע ּפעטיציע גייט ַאריין אין ַא שטרייט 
יָאר איבער קרית  ַא  ָאן כמעט  ווָאס גייט שוין 

יואל'ס ַאנעקסירונג פַארלַאנג.
פון  ּפעטיציע  ַאנעקסירונג  507–עיקער  די 
ַא  אונטער  דערווייל  זיך  געפינט  יואל  קרית 
פראגע צייכן, ווייל די סטעיט ענוויירָאנמענטַאל 
)די–אי–סי(  דעּפַארטמענט  קָאנסערוועישאן 

הָאט צוריקגעוויזן צו לעזן ַא קָאנפליקט צווישן 
דעם טַאון–ָאוו–מָאנרָאו און קרית יואל איבער 
די פרַאגע וועלכער מוניציּפַאליטעט זָאל ָאנפירן 
דעם  פַאר  שטודיע"  "ענוויירָאנמענטַאלע  ַאן 
פָארשלַאג. דעריבער הָאבן בָאדן אייגענטימער 
נעמט  ווָאס  ּפעטיציע  צווייטע  ַא  ַאריינגעגעבן 
וואו  עיקערס,   507 די  פון   164 בלויז  ַאריין 
"ליעד  ַאלס  דערקלערט  זיך  הָאט  יואל  קרית 
עידזשענסי", און די ווילעדזש'ס קָאנסָאלטענטס 
הָאבן ָאנגעהויבן — ווָאס זיי זָאגן ַאס עס וועט 
זיין — ַאן ַאנַאליז פון די ּפָאטענציעלע ַאפעקטן 
ּפעטיציע  ערשטע  די  פַארלַאנגען.  ביידע  פון 
און  געווָארן  צוריקגעצויגן  נישט  קיינמָאל  איז 
בלייבט טעכניש ַאקטיוו, כָאטש עס איז קיינמָאל 
ליעד- די  איבער  פָאראויס–געגַאנגען  נישט 

עידזשענסי שטרייט.
די  אין  בָאדענס   52 די  פון  איינס  קיין 
ַאריינגערעכנט  איז  ּפעטיציע  בלומינגגרָאוו 
וועט  ווָאס  פָארשלַאג,  164–עיקער  די   אין 
צו  ביז  גרעניצן  יואל'ס  קרית  אויסברייטערן 
וואודבורי אויף די צוויי זייטן פונעם ווילעדזש.

אין צוגָאב צו די ַאנעקסירונג פַארלַאנג, הָאט 
קרית יואל געלָאזט אויסרינען ַא ּפלַאן צו שַאפן 
ַא פרישן ווילעדזש אויף ַאלע ַארומיגע שטחים 
אין טַאון ָאוו מָאנרָאו נָארט — דָאס מיינט אויף 
דער קרית יואל'ער זייט פונעם רוט–17 — אין 
צוגָאב די שטחים אין טַאון ָאוו מָאנרָאו סאוט, 

אויף די ַאנדערע זייט פונעם רוט–17.
סטרַאשען  צו  געצילט  איז  ּפלַאן  יענער 
איינגיין  נישט  זיי  וועלן  אויב  ַאז  שכנים  די 
פָארגעשלָאגענע  די  פון  ַאנעקסירונג  די  צו 
פרישן  ַא  ווערן  געשַאפן  וועט  עיקערס,   507
"ווילעדזש ָאוו גלילות קרית יואל" ווָאס וועט 

ַאנטהַאלטן 1140 עיקערס.
לויט'ן סטעיט געזעץ איז די פָארמירונג פון 
ַאן  אויף  ָאנגעוויזן  נישט  ווילעדזש  פרישן  ַא 
ָאּפשטימונג פונעם טַאון, און דַארף אויך נישט 
דורכגיין ַאן ענוויירָאמענטַאלע שטודיע. עס איז 
בלויז נויטיג ַא רעפערענדום פון די איינוואוינער 

אינעם פָארגעשלָאגענעם געגענט.
וואוינען  מוזן  ווילעדזש  ַא  ווערן  צו  כדי 
אינעם פָארגעשלָאגענעם געגענט 500 מענטשן. 
דערווייל איז נישט קלָאר צי עס וואוינען טַאקע 

500 מענטשן אין די גרעניצן.

גרוּפע מָאנרָאו איינוואוינער געבן ַאריין ַא דריטע ַאנעקסירונג ּפעטיציע;
זוכן צו ַאנעקסירן 336 עיקערס צום ווילידזש–ָאוו–סאוט–בלומינגגרָאוו

דרייט זיך א וועלט...!: גאר אינטערסאנטע באריכט איז געקומען צו אונזערע אויגן ווען די שכנים וועלכע האבן 
נישט געקענט צוקוקן אז קרית יואל וועט צובאקומען שטחים מיטן אנעקסעישאן האבן אין א פארלוירענע 
שריט פרובירט צו פיילן א אייגענע פעטיציע אז אנשטאט די מאנראו שטחים זאלן אנעקסירט ווערן צום 

ווילעדזש אוו קרית יואל האבן זיי אריינגעגעבן א פעטיציע אז 336 אקער לאנד שטחים זאלן אנעקסירט ווערן 
און ווערן טייל פון 'ווילעדזש אוו סאוט בלומינגראוו'... 

קרית יואל אלס שטאט

בימים ההם מיליאן איז אזוי ווי היינט 5 מיליאן...

זיגרייכער קעפל מיטן זיג פון חסיד אומות העולם 
א דאנק בלאק וואוט פון "איחוד הקהילות" 
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בָאבוב'ער בחורים ביי ַא סַאטמַארער 
שלש סעודות אין בית כהנא...

לכבוד דער שופר פון קרית יואל, דער אלעמען 
באליבטער "וואכנשריפט", הע"י.

איך וויל ארויסברענגען לשבח די געוואלדיגע 
שיינקייט פון אונזער שטאט קרית יואל מיט אירע 
פילע פעולות צדקה וחסד, ספעציעל מיט די מדה 
פון הכנסת אורחים וואס קרית יואל איז מיט איר 

אויסגעצייכט.

תושבי העיר זענען שוין געוואוינט צו זען דאהי 
בחורים,  פילע  ויו"ט  שבתות  די  אין  שטאט  אין 
ווָאס קומען פון אנדערע שטעט. מ'טרעפט ַאסַאך 
ליטווישע,  חסידישע,  ישיבות  פארשידענע  מָאל 
א.א.וו. וועלכע קומען מיטהאלטן א שבת אין דעם 
עיר גדולה לאלקים, וועלכע איז ב"ה געבענטשט 
מיט אזויפיל קהילות און בתי מדרשים אין יעדע 
א  מיטלעבן  ווילן  אידן  ַאסַאך  בַאזונדער.  געגנט 
שבת אין קרית יואל און ווי באקאנט טוען תושבי 

העיר זיי אויפנעמן מיט ברייטע ארעמעס.

דעם פארלאפענעם שבת שמות העעל"ט האבן 
געוויילט אין שטאט א גרופע באבוב'ע בחורים, 
צולים דעם וואס זייער רבי, כ"ק אדמו"ר מבאבוב 
מנוחת  אויף  מיאמי  אין  ַאצינד  וויילט  שליט"א, 
הנפש. די בחורים הָאבן געהאט זייער אכסניא אין 
איינע פון די לאקאלן און מאטעלן אויפן סעווען 

ספרינגס מאנטען ראוד אין שטָאט.

שבת נאכמיטאג זענען די באבוב'ער בחורים  
שלש  סַאטמַארער  א  מיטהאלטן  געקומען 
אויף  דקיט"ל  כהנא  בית  ביהמ"ד  אין  סעודות 
אויפגענומען  געווארן  זענען  וואו  רָאוד,  חברון 
וויל  איך  און  מתּפללים.  די  דורך  הראוי  בכבוד 
דא ארויסברענגען לשבח, דער געטרייער משמש 
עמו  ואתו  הי"ו,  מארקאוויטש  לייב  זלמן  הר"ר 
וועלכע  הי"ו,  ראזענבערג  הערש  מענדל  הר"ר 
האבן בליץ שנעל צוגעלייגט טישן און בענקלעך, 
ַאלע  הָאבן  בחורים  די  ַאז  געמַאכט  זיכער  און 

זייערע געברויכן ביי שלש סעודות.

טַאקע  מען  הָאט  "אודה"  פון  זמירות  די  ביי 
מכבד געווען די בחורים צו זינגען דעם קַאּפיטל, 
זיי האבן דאס פארגעזונגען מיטן באבוב'ער  און 
טעם, אויפן בַאקַאנטן ניגון פון דעם קדושת ציון 

זצ"ל "הן בבקעה והן בהר".

נאך מעריב זענען עטליכע בחורים פארבליבן 
מורא'דיגע  די  מיטהַאלטן  צו  וויילע  לענגערע  ַא 
טעיפ פון די הייליגע שובבי"ם תורה פון רביה"ק 
והטהור זי"ע וועלכע איז געהערט געווארן ברוב 

עם אינעם היכל הביהמ"ד.

א  האט  זי"ע  רביה"ק  אז  זיכער  איז  עס 
תלמידיו  ווי  רוח  קורת  און  הנאה  געוואלדיגע 
הנאמנים גייען בדרכיו הק' און צייכענען זיך אויס 
מיטן מידת החסד בפרט אין דער שטאט הנקראת 

על שמו הק'.

מיט דאנק פַאר'ן דרוקן מיינע שירות

ב.ש.
*

מען דַארף זיך אויפפירן אידישליך ווען 
מען געט ַארויס ַא דירה אויף רענט

דער  קיינעם  פאר  סוד  קיין  נישט  איז   עס 
די  יואל  קרית  שוין  פלאגט  וואס  דירות-מאנגל 
שווערע  די  אז  טאקע  אמת  יאר,  פאר  לעצטע 
קריזיס איז שוין אדורך - געלויבט דער באשעפער 
- אבער עס איז נאכאלץ נישט פון די גרינגסטע 

זאכן צו זוכן א דירה.

די דאזיגע מציאות איז אויטָאמַאטיש גורם אז 
א  באקומען  זאלן  הייזער  די  פון  בעלי-בתים  די 
דארף  יעדער  וויבאלד  אויבערהאנט,  שטארקן 
דאך צוקומען צו זיי, און דאס שטעלט זיך ארויס 
סיי לגבי די פרייזן, די סערוויס, קלייבן טענענטס, 

און נאך.

עס  ווען  זיין  צו  געפאסט  טאקע  וואלט  אזוי 
לענדלארדס,  נישט-אידישע  פון  זיך  האנדלט 
קרית  היימישע  פון  איז  רעדע  די  ווען  אבער 
יואל'ע אידן, מיט אידיש הארץ און געפיל, דארף 
אריינגענומען ווערן אין בילד נאך עפעס אויסער 

געלט, נעמליך זיך אויפפירן אידישליך.

מיר ווילן ח"ו נישט מקטרג זיין אויף קיינעם, 
קריטיקירן,  צו  אויס  נישט  אפי'  פעלט  עס  און 
וויבאלד יעדער וויל דאך טאקע נאר טון ריכטיג, 
געוויסע  ווי  אויף  נישט  מען  כאפט  צומאל  נאר 
איז  "נארמאל"  היינט  שוין  זענען  וועלכע  זאכן 
ווען  אפי'  און  פויגלדיג,  אזוי  גארנישט  באמת 

מ'האנדלט מיט 'געלט' דארף מען אויך טראכטן 
פון יענעם.

דאס איז נוגע לגבי די פאלגנדע ענינים:

1( די ּפרייזן:

וויבאלד עס איז נישטא קיין ברייטע אויסוואל 
זוכט  איינער  יעדער  אז  נאכדערצו  דירות,  פון 
דאך אין זיין ספעציפישן געגענט, און א געוויסע 
הויז- אסאך  זיך  ערלויבן  וכדומה,  שטאק  מאס, 

אייגנטומער צו בעטן מער - אדער פיל מער - ווי 
די געווענליכע פרייזן, און די טענענטס פרובירן 
אפי' נישט זיך צו דינגען מיט'ן פרייז, אויס מורא 
אז מען וועט זיי אפזאגן און נעמען דעם קומענדיגן 

אויפ'ן ליסטע אנשטאט.

מיט'ן  ארויף  גייען  געוויסע  נאר  ווי  און 
פרייז, הייבן אנדערע עס אן נאכצוטון, און אזוי 
צושפרייט זיך עס גאר שנעל, ביז עס ווערט גאר 
שוין  בעט  'יעדער'  און  פרייז,  נארמאלער  דער 

דעם סכום מיט א רואיגע געוויסן.

דאס איז אבער נישט די אידישליכע וועג!  נאר 
פון  ארויסצוריקן  וויאזוי  וועג  א  האסט  דו  ווייל 
יענעם נאך אפאר דאלער, איז שוין יענער באמת 
מחיוב דיר צו געבן? א ערליכער איד בעט פאר 
א דירה לויט וויפיל ס'איז באמת ווערד, אפי' ער 

האט א מעגליכקייט צו פארדינען מער.

אדער  צענדליגער  די  לטובה,  יזכר  ברם 
וועלכע  שטאט,  אין  לענדלארדס  הונדערטער 
גאס  פון  ווינט  מיט'ן  מיטגעשלעפט  נישט  ווערן 
און בעטן פאר זייערע דירות נארמאלע פרייזן, די 

זכות וועט זיי זיכער ביישטיין.

2( זוכן א טענענט:

ביים ארויסגעבן א דירה צו פארדינגען זענען 
 )1 טון:  צו  עס  אזוי  ווי  אופנים  צוויי  פארהאן 
וכדו'  אדווערטייזן  דורך  טענענט  א  זוכן  אליינס 
2( איבערגעבן פאר א פארמיטלערשאפט וואס זיי 
זיך אפגעבן מיט'ן ארויסגעבן די דירה און  זאלן 

אלעס ארום.

לעצטענס איז מיר אויסגעקומען מיטצוהאלטן 
האבן  וועלכע  באקאנטע,  פון  פעלער  עטליכע 
קאנטראקט  אונטערשרייבן  ביים  געהאלטן  שוין 
זיי  ווען  ריעלטי,  א  דורך  דירה  א  דינגען  צו 
שוין  האט  בעה"ב  די  אז  געווארן  געוואר  זענען 
)גראדע  צווייטן  א  פאר  דירה  די  ארויסגעגעבן 
שוין  ס'איז  אז  חבר  א  פון  געהערט  איך  האב 
קויפן  ביים  פאסירונג  ענליכן  אן  פארגעקומען 
פליכט  א  פאר  איך  שפיר  דעריבער  דירה!(  א 
אויפמערקזאם צו מאכן די חשוב'ע לענדלארדס:

צו  ריעלטי  א  פאר  רעכט  די  גיבט  איר  ווען 
איר  אז  דאס  באדייט  דירה,  אייער  אדווערטייזן 
איר  און  זיי,  פאר  אינגאנצן  איבער  עס  געבט 
זיי  אויב  אפי'  און  אליין,  נישט  עס  פארדינגט 
א  זיי  מיט  אפ  מאכט  קונה,  קיין  נישט  טרעפן 
דעדליין ווען איר וועט צוריק נעמען די ארבעט 
פון ארויסגעבן די דירה. און אודאי ווען איר קענט 

אליינס פארדינגען אייער דירה.

3( לאזן בַאשלוסן:

דירה  יעדע  ווען  מצב  יעצטיגן  אינעם 
ווערן  וועט  )אדער  אוועלעבעל  ווערט  וואס 
רייע  לאנגע  א  גלייך  פארמאגט  אוועלעבעל...( 
אז  'נארמאל'  געווארן  איז  דערויף,  ווארט  וואס 
מען געבט נישט פאר'ן הויז-זוכער די מינימאלע 
צייט איבערצוטראכטן און באשליסן צי ער וויל 
נעמען די דירה אדער נישט, נאר ווער עס איז די 
ערשטע גרייט צו סיינען קאנטראקט ער באקומט 

עס.

פאר'ן  גרינגסטע  די  איז  דאס  אז  טאקע  אמת 
לענדלארד. אבער דאס פארשווערט גאר שטארק 
אז  פארשטייט  יעדער  ווייל  טענענטס,  די  פאר 
דירה דארף מען האבן כאטש  א  אויסקלויבן  צו 
מעלות  די  אדורכצוטראכטן  הדעת  ישוב  אביסל 
געשעט  וואס  ארום,  אלס  און  חסרונות  און 
מען  ווערט  איבערטראכטן  נאכ'ן  אז  אדער  איז 
געוואויר אז די דירה איז שוין פארנומען, אדער 
אז מ'כאפט אן טראכטן בעפאר, און צומאל איז 

די דירה למעשה נישט אזוי פאסיג.

די 'אידישליכע' וועג איז, צו גיין לויט די סדר 
כאטש  ערשטן  פאר'ן  געבן  און  רופער,  די  פון 
גיין  דאן  ערשט  און  באשליסן,  צו  טאג-צוויי  א 
וויכטיג  טאקע  איז  דערפאר  קומענדיגן,  צום 
חודש-צוויי  א  כאטש  דירה  די  אדווערטייזן  צו 
בעפאר עס ווערט גרייט, כדי מען זאל נישט מוזן 

נעמען א טענענט געכאפטערהייט.

טענענטס  די  דארפן  זייט  אנדערע  די  פון 
ביזן  צופיל  ארומצושלעפן  נישט  געבן  אכטונג 
באשלוס נאר עס איבערשלאפן א נאכט, זען די 
אויסוואלן און מאכן א באשלוס מיט בטחון אינעם 

אויבערשטן אז דָאס איז די ריכטיגע דירה.

4( אויסוועלן טענענטס:

עס זענען פארהאן געוויסע לענדלארדס וואס 
זייערע  זיין  זאל  עס  ווער  שטארק  זיך  וועהלן 
טענענטס, זיי האבן די רעכט דערצו, אבער מען 
דארף אכטונג געבן נישט צו לאזן די אפליקאנטס 
ווארטן צו לאנג אויף שפילקעס, נישט וואוסנדיג 
צי זיי באקומען א דירה אדער נישט, ס'איז כדאי 

שריפטןשריפטן
צום

טעלעפאָן )לאזן א מעסעדזש(: 
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 POB 113, Monroe ny 10949
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צו באשטימען א וואך-צוויי וואס מען נעמט 
אן אפליקאציע און ביים באשטימטן זמן תיכף 

באשליסן וועמען צו נעמען.

און יעצט א ווארט צו די אלטע איינוואוינער 
זייער  פון  ארויס  אט  אט  שוין  גייען  וועלכע 

אויסגעוואקסענע דירה:

אין  ערשיינונג  געווענליכע  א  איז  עס 
פון  טעלעפאן-רופן  באקומען  צו  צייט,  די 
אזעלכע וואס ווילן קומען קוקן די דירה. עס 
איז טאקע נישט אלעמאל גרינג אריינצולאזן 
פרעמדע אין די אייגענע דירה, ספעציעל ווען 
נעמט  פאקן,  זיך  אינמיטן  שוין  האלט  מען 
דירה  א  זען  פאר'ן  אז  באטראכט  אין  אבער 
עס  וויל  מען  צי  באשלוסן  נישט  מען  קען 
נעמען, און אין פיל פעלער ווארטן נישט די 
זיי נעמען  לענדלארדס אויף קיין כבוד, נאר 
ווער ס'איז גרייט, און איר קענט זיין דער גורם 

אז יענער זאל נישט באקומען די דירה.

מיינע  ליינען  פאר'ן  יישר-כח  גרויסן  א 
אז  און איך האף צום אויבערשטן  ווערטער, 
עס זאל אויפטון דאס ריכטיגע, און עס זאל 

ווערן א שינוי לטובה אין דעם הינזיכט.

א.י.ל.

*

עּפעס דארף געטון ווערן ביי דעם 
"דעעש" שארטקאט

ביינַאכט  דורכגעפָארן  לעצטנס  בין  איך 
"שארטקאוט"  דעם  נעבן  רד.  דעעש  אויף 
ממש  מיר  הָאט  עס  שּפַאצירן.  בחורים  וואו 
רָאוד  טונקעלע  ַא  ס'איז  שרעק.  ַא  געכַאּפט 
און בחורים קומען און גייען כסדר, ווָאס מען 
בַאמערקט זיי אינגַאנצן נישט. ס'איז ניטַאמָאל 
און  בַאלייכטונג  עלעקטרישע  קיין  פַארהַאן 
קיין  מיט  נישט  געווענליך  גייען  בחורים  די 

ריפלעקטערס.

ַאן  מַאכן  צו  וויכטיג  קריטיש  ס'איז 
די  זיין  מעורר  צו  שטָאט,  אין  אויפווַאכונג 
ַארויפלייגן  דָארט  זָאל  מען  ַאז  וויכטיגקייט 
אויסטיילן  זָאל  מען  ַאז  און  לעקטער,  ַא 
זיכער  און  בחורים  די  פאר  ריפלעקטארס 
דָארט  נישט  גייט  בחור  שום  קיין  ַא  מַאכן 

ַאריבער ָאן קיין ריפלעקטארס.

וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים 
עולם מלא!

מ.מ.
פה קרית יואל

*

ס'איז אומלעגַאל צו מַאכן 
ַא לינקס ביים 23

די  ביי  ווָאך  פַארגַאנגענע 
"שריפטן" ָאּפטיילונג צום ווָאכנשריפט, הָאט 
צו קענען  וויַאזוי  ַאן עצה  געשריבן  עמיצער 
שנעל פארן ווען מען קומט ַארויס ביים 32 און 

מַאכן ַא לינקס, דורך בלינקן מיט די לייטס.

איז  עצה  די  ַאז  וויסן  לָאזן  דָא  איך  וויל 
ס'איז  און  אומלעגַאל  ס'איז  ריכטיג.  נישט 
קעגן דָאס געזעץ צו מַאכן ַא לינקס ווען מען 
דָא  דָארט  ס'איז   .32 דעם  פון  ַארויס  קומט 
סַאליד ווייסע ליינס ווָאס מיינט ַאז ווען מען 
קומט ארויס טאר מען דארט נישט מאכן קיין 
גיין  און  נאר מאכן רעכטס  לינקס. מען קען 

אינעם טונעל.

ליידער  שוין  האבן  מענטשן  אסאך  זייער 
געמאכט  האבן  זיי  ווייל  טיקעטס  באקומען 
דעם  פַאררעכט  ביטע  און  לינקס,  א  דארט 
פאליציי  די  ווייל  ווָאך,  קומענדיגע  טעות 
שטייען דארטן און געבן געווענליך טיקעטס.

כל טוב.
*

"א בליק אויף צוריק"

איך וויל זיך זייער שטַארק בַאדַאנקן פאר 
דעם נייעם קָאלום, ווָאס מען הָאט לעצטנס 
בליק  ַא  פון  בילדער  ַאריינלייגן  ָאנגעהויבן 
אין  יָארן  פַארגַאנגענע  די  פון  צוריק  אויף 

קרית יואל.

קרית  אין  דָא  אויפגעווַאקסן  בין  איך 
יואל, ָאבער איך בין געווָארן ַאן איידעם אין 
אויסלַאנד. ַא שיינע צָאל יָארן הָאב איך נישט 
געוואוינט דָאהי, ס'איז דעריבער פאר מיר ַא 
בַאזונדערע הנאה און קורת רוח צו בַאטרַאכטן 
די בילדער. ס'איז זייער אינטערעסַאנט צו זען 
די ַאלע זַאכן און ּפלעצער ווָאס זענען געווען 

ַאמָאל און וויַאזוי עס הָאט זיך געטוישט.

ַארויסגעבן  טָאג  איין  איר  קענט  אפשר 
ַאסַאך  זייער  ַאז  כ'גלייב  דעם...  פון  ביכל  ַא 
מענטשן וועלן הנאה הָאבן דערפון. ַא גרויסן 

ייש"כ!

א תושב וואס קומט פון אויסלאנד

*

דער רבי שיקט ַא ייש"כ פַאר'ן 
דערציילן איבער די לבנה..

ַארטיקל  זיסן  דעם  צו  הוספה   ַאלס 
במקום  לבנה  "קידוש  ווָאך  פַארגַאנגענע 
איך  ווָאס  מעשה  ַא  דָא  איך  שיק  סעודה", 
הָאב געזען אין דעם ספר "מנהגי קידוש לבנה 

מרבינו זי"ע":

עס הָאט ּפַאסירט ַאמָאל אין איינע פון די 
ָאנפַאנג  לבנה  קיין  געווען  נישט  איז  חדשים 
בַאזָארגט  געווען  שוין  איז  רבי  דער  חודש, 
מען זָאל קענען מחדש זיין די לבנה, ווייל עס 
איז געווען שטַארק פַארווָאלקנט. איינער פון 
גַאנץ הי"ו( איז  יואל’יש  די אנ”ש )הרה"ח ר’ 
צוריקגעקומען אינמיטן די נַאכט פון ניו יָארק, 
און ער הָאט געזען ַא שיינע לבנה. ר’ יואל’יש 
הָאט תיכף טעלעפָאנירט צום רבי’ן אין שטוב 
איבערגעבן ַאז עס איז דָא ַא הערליכע לבנה 

ווָאס מען קען עס מחדש זיין.

ר’ עזריאל ז"ל הָאט געזָאגט ַאז עס איז שוין 
אין  ַאריין  שוין  איז  רבי  דער  און  חצות  נָאך 
שטוב, און ער איז מסופק צי דער רבי וועט 
יעצט ַארויסגיין אינדרויסן. ער איז ָאבער דָאך 
ַאז  דערציילט  און  שטוב  רבי’נס  אין  ַאריין 
עס איז דָא ַא שיינע לבנה. ווי דער רבי הָאט 
דערהערט די בשורה ַאז עס איז דָא ַא שיינע 
לבנה, הָאט ער זיך צוגעאיילט און ַארויס אין 
הויף מחדש זיין די לבנה. דער רבי איז געווען 
שטַארק אויפגעלייגט און געהייסן איבערגעבן 
ַא יישר כח פַאר ר’ יואל’יש גַאנץ הי”ו פַאר'ן 

מודיע זיין איבער די שיינע לבנה.

אינהַאלטסרייכע  אייער  פַאר  דַאנק  מיט 
ַארבעט, כה לחי!

(-)

די 
מולד 
וועט 
זיין...

געדענקט: 

'ראש 
חודש 
געלט'

פארן 
חינוך 
פון 
אייער 
קינד!

בס״ד

צום נייעם יָאר: שיקט ַא 
טיּפ דורכ׳ן טעלעפָאן!
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שע״י ישיבה תורה ויראה ובית רחל
ויואל משה ד׳סאטמאר קרית יואל

נתייסדה ע״י מרן רבינו הקדוש זי״ע   •   בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א

״טיפ״ ליין845.378.4080
הקשר
________________________________ 
________________________________בין הורי המוסדות להכלי קודש

נתייסדה ע״י מרן רבינו הקדוש זי״ע   •   בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״אויואל משה ד׳סאטמאר קרית יואלשע״י ישיבה תורה ויראה ובית רחל
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ַבט ֹראׁש ֹחֶדׁש ְשׁ
ִני ּיֹום ַהׁשֵ ְיִהי׳ ּבַ
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נתייסדה ע״י מרן רבינו הקדוש זי״ע   •   בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א
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________________________________ 
________________________________ בין הורי המוסדות להכלי קודש
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ויואל משה ד׳סאטמאר קרית יואל

נתייסדה ע״י מרן רבינו הקדוש זי״ע   •   בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א ֵהא ָבנּו ַאֲהַבת  ְתּ ַחִיּים ֶשׁ
ַמִים.... ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָשׁ
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פלאַמעדיגע התמדת התורה מיט שעות 
"לימוד רציפות" צווישן די תלמידי כתה ט' 

דעם פאַרלאָפענעם צום עשרה בטבת
תלמידי כתה ט' גרייטן זיך זיך צו שטעלן צום פארהער אויף פרק 'אלו דברים' אין מס' ברכות נאכן 

דאס אדורכלערנען מרישא ועד גמירא על בוריו אין א קארגע צייט אפשניט פון צוויי וואכן
ַאן אויסטערלישע חידוש הָאט זיך ָאּפגעשּפילט 
דעם פַארלָאפענעם עשרה בטבת בין כותלי הת"ת, 
פון  רוב  דאס  ווען  טאג,  תענית  דעם  טראץ  ווען 
די תלמידים פון כתה ט' פאסטן שוין, איז ָאבער 
ָאּפגעהַאלטן געווָארן ַא הערליכער סדר פון "לימוד 
'אלע'  דורך  געוואלדיגע התמדה  א  רציפות" מיט 

תלמידי כתה ט', מתוך עמל התורה עד להפליא!
פָארגעקומען  רציפות" איז  "לימוד  סדר  דער 
ברוב עם, אין היכל ביהמ''ד ברך משה, ָאנגעהויבן 
בַאלד נָאך דעם ווַארימען תפילת שחרית וסליחות, 

ווָאס הָאט ָאנגעהַאלטן ביז מען איז ַאהיימגעפָארן, 
ווען דאס גאנצע ביהמ''ד האט געקאכט ווי א קעסל 
מיט א דינערדיגע קול תורה, און די תלמידים האבן 
געברענט אין א פייער פון התמדת התורה פאר א 

גאר לאנגע צייט.
איידערן צוטרעטן צום לימוד רציפות האט דער 
מנהל, הרה''ג ר' שמעון שמואל שווארטץ שליט''א, 
נאכגעזאגט פאר די תלמידים, ווָאס דער הייליגער 
עשרה  טאג  דער  אז  שרייבט,  זי"ע  סופר  חתם 
מ'וואלט  וואס  תענית  הארבער  אזא  איז  בטבת 

געפאסט אפי' שבת, צוליב דעם ווייל אין דעם טָאג 
איז יעדעס יָאר דן פון פריש אויבן אין הימל, צי 
דָאס בית המקדש זאל אויפגעבויעט ווערן, ָאדער 
אונזערע  לויט  און  ח''ו בלייבן בחורבנה,  זאל  עס 
מעשים און דעם טאג זענען מיר מכריע דעם בניית 
מעורר  הָאט  מנהל  דער  במהרה.  בימינו  ביהמ''ק 
געווען ַאז מען זָאל דָאס נעמען אין בַאטרַאכט, זיך 
צו אנשטרענגען און אויסנוצן די צייט צו לערנען 

מיט התמדה.
בַאזירט  געווען  איז  רציפות  לימוד  דער 

די  נָאכַאנַאנד  מאל  עטליכע  צו איבערחזר'ן 
ברכות,  מס'  אין  דברים'  'אלו  פרק  פון  בלעטער 
וואס די תלמידים האבן באוויזן דאס וואונדערליכע, 
מיט'ן דאס אדורכלערנען פעסט און גרינטליך מיט 
א שלימות, אין א קארגע צייט אפשניט פון צוויי 
ווָאכן, דורכאויס די טעג פון די ימי החנוכה, ווען דער 
מנהל שליט''א האט דָאס יעדן טאג פארגעלערנט 
פאר די תלמידים אין די נאכמיטאג שעה'ן. דערנָאך 
הָאבן די תלמידים דאס איבערגע'חזר'ט און בַאלד 
נָאך חנוכה, שטייענדיג אין די יעצטיגע ווָאכן, איז 
באשטימט געווארן ַאז דָאס זָאל פַארהערט ווערן 
דורך ַא חשוב'ער דיין, ווי דער שטייגער ַאז יעדע 
פרק פון מס' ברכות ווערט פַארהערט דורך אחד 

מדייני קהילתינו שליט''א.

ָאט דערפַאר איז טַאקע פארגעקומען דער לימוד 
רציפות מיט א געוואלדיגע התמדה, אין בנין הת''ת 
די פארמיטאג שטונדן פון דעם טָאג "עשרה  אין 
בטבת". דָאס הָאט גלייכצייטיג נָאכגעפָאלגט אין 
די נאכמיטאג שטונדן ווען אין ַאלע בתי מדרשים 
זיצן  וואו עס  אין דער שטָאט איז געווען קענטיג 
לערנען  צו  צייט  די  אויס  נוצן  און  תלמידים  די 
לימוד  געוואלדיגע  א  מיט  ּפרק,  דעם  חזר'ן  און 

בהתמדה, אשרי מי שבא לכאן ותלמידו בידו!

המוסדותהמוסדות
· אינערהאלב די ממלכת התורה והיראה די הייליגע מוסדות אין שטאט קרית יואל ·

נייעס • באריכטן • אנטוויקלונגען
נאטיצן • קרישקעלעך

בס״ד

דרשת התעוררות אָפּגעהאַלטן לתשובה 
ותיקון המעשים פאר תלמידי המוסדות

אין  שטייען  יואל  קרית  תושבי  ונחקורה!  דרכינו  נחפשה 
ביטערע  עטליכע  פאסירט  ליידער  ווָאס  נָאכדעם  תקופה  ַא 
טראגעדיעס ביי כלל ישראל, ובפרט דא ביי אונז אין שטָאט, וואס 
עס איז זיכער אז פון הימל וויל אונז דער אויבערשטער וועקן, זיך 
מעורר זיין צו תשובה ותיקון המעשים. איבערהויּפט זענען ַאלע 
אויפגעטרייסלט פון די שוידערליכע טראגעדיע פון איינע פון די 
טייערע תלמידים וואס איז נתחנך געווארן צווישן די ווענט פון 
מוסדותינו הק' מיט די טראגישע פטירה פון הילד אברהם יעקב 
)בן הר"ר יואל הי''ו( לעבאוויטש ע''ה, ווָאס הָאט געברענגט אן 
זיך צו פארבעסערן  אויסטערלישע התעוררות ביי די תלמידים 

אין אלע ענינים הצריכים חיזוק, בתורה ויראת שמים.
דעריבער  איז  ת''ת,  דער  פון  תלמידים  עלטערע  די  ביי 
פָארגעקומען א שטארקע דרשת התעוררות פאר די תלמידים, 
פרשת  מאנטאג  פארגאנגענעם  ַארָאּפגערופן,  האט  מען  ווען 
ויחי, הגה''צ אב''ד איבראן שליט''א פון וויליאמסבורג, וואס איז 
און  ישראל  געוואלדיגע כח, להלהיב לבבות  זיין  באקאנט מיט 

מעורר זיין תנוקות של בית רבן.
הונדערטער תלמידים  די  זענען  די פארמיטאג שטונדען  אין 
היכל  דעם היכל  אין  צוזַאמענגעקומען  זיך  ט'  ח'  ז'  כתות  פון 
ביהמ''ד הגדול 'ברך משה' אין בנין הת''ת. צוערשט הָאט דער 
מנהל שליט''א ארויסגעברענגט פאר די תלמידים, די ווערטער 
פונעם הייליגען רמב''ם, אז ווען ס'פאסירט ר''ל א צרה, און מען 
איז נישט נותן לב תשובה צו טון אויף זיינע שלעכטע מעשים, 
הרי זה ממידת אכזריות, און מיט דעם דרשת התעוררות ווילן מיר 
ווייזן פארן הייליגען באשעפער, אז מיר האבן דערהערט דעם 
רוף, און מיר ווילן פארבעסערן אונזערע מעשים און וועגן און טון 

דעם רצון ה' באמת.
דערנאך האט דער איבראנער רב שליט''א אנגעהויבן מיט זיין 
די  אויפגעפלאמט  ער  האט  צייט  א שעה  ַאריבער  ווען  דרשה, 
יונגע הערצער מיט געוואלדיגע דיבורים נלהבים, אין אלע ענינים 
הצריכים חיזוק, בעניני לימוד תורה, בעניני תפילה, וויפיל מיר 
דארפן דאנקען און לויבן דעם בוכ''ע יעדע רגע, ועל כל נשימה 

ונשימה תהלל קה, און וויפיל מ'דארף בעטן דעם באשעפער.
דער רבי שליט"א הָאט אויך גאר שטארק ארומגערעדט בעניני 
'בין אדם לחבירו', חלילה נישט מצער צו זיין א צוויטן, און ח''ו 
נישט פוגע בכבוד זיין אין א חבר. און אזוי אויך ווי אזוי ערליכע 
מיט  ערליך  און  איידל  אויפפירן,  זיך  דארפן  קינדער  אידישע 

אפגעהיטענע אויגן, מויל, אויער, א.א.וו.
בתוך דבריו הָאט דער איברַאנער רב שליט"א מעורר געווען 
אמונה  גאנצע  און  ריכטיגע  א  צו האבן  וויכטיגקייט  די  איבער 
אינעם בוכ''ע, נישט טון קיין שום פעולה וואס דער באשעפער 
לאזט נישט צו געפעלן פאר א צווייטן, נאר פארקערט, דורך דעם 
גיבט  ערליך  זיך  מ'פירט  און  באשעפער,  דעם  מ'פאלגט  וואס 
שוין דער אויבערשטער זיין חן ביי יעדעם איינעם, אן דארפן טון 
נארישע פעולות דערצו, ווי מ'זעהט דאס אלעס פון די יעצטיגע 
סדרות, מעשה אבות סימן לבנים, וויַאזוי די אבות הקדושים, און 
זיך געהאלטן פעלזן  י''ב שבטי קה, האבן  די  און  יוסף הצדיק, 
פעסט אנטקעגן דעם שטראם, און נאר געטון דעם רצון השם, 

מיט אן אמונה בשלימות.
די התעוררות'דיגע ווערטער האבן געמאכט אן אויסטערלישע 
רושם אויף די תלמידים, וואס מ'האט טאקע געזען די שטארקע 
התעוררות און חיזוק וואס דאס האט אריינגעגעבן אין די תלמידים 
זיך מתחזק צו זיין, און ארויפגיין העכער שטייגן אין תורה ויראת 
שמים, און אין אלע ענינים, מיט א געוואלדיגע התעלות, בסולם 

העולה בית קל.
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ר מי ר א פ ה ע ש 1
2

א' שמות

געווינערגעווינער
7 גליקליכע
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ר מי ר א פ ה ע ש 1
2

א' שמות פונעם גרויסן טאג 'יום המוסדות'
אויף די פראכטפולע 'מלכות' פעקעדזשעס

10

שבת פעקעדזש

מו״ה יואל ראטטער הי״ו

פורים פעקעדזש

הר״ר חיים הערש שפירא שליט״א

פסח פעקעדזש

מו״ה שלמה לאנדא הי״ו

ראש השנה פעקעדזש

מו״ה אברהם בנימין שפירא הי״ו

יום כיפור פעקעדזש

מו״ה חיים משה שטיינמענץ הי״ו

סוכות פעקעדזש

מו״ה מרדכי ישעי' קאהן הי״ו

חנוכה פעקעדזש

מו״ה אברהם חיים גאלדמאן הי״ו

בעל הבית פעקעדזש

מו״ה שמעון שלמה שווימער הי״ו

אברך פעקעדזש

מו״ה יצחק מנשה שטיינפעלד הי״ו

בר מצוה בחור פעקעדזש

מו״ה ראובן לויפער הי״ו

אויף די פראכטפולע ״מלכות״ פעקעדזשעס
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ירושלים - מיט גרויס באדויער און אויפברויז 
די  אז  ידיעה  די  געווארן  אויפגענומען  איז 
"אגודת ישראל"  פארטיי, האט צום צווייטן מאל 
פארלעצט די הוראה פון זייער אייגענע "מועצת 
דעם  פון  איינשווערונג  די  מיט  התורה",  גדולי 
חבר כנסת המינים מ. פרוש אלס "שר" אין דער 
נייע "משרד ירושלים ומסורת ישראל", וואס וועט 
צופרידנצושטעלן  ווערן  געגרינדעט  ספעציעל 
דעם נייעם מיניסטער מיט צענדליגער פאסטנס 
וואס ער וועט פארטיילן פאר די יוצאי משרתים.

ווי ערווענט אין די לעצטערע וואכן, האט די 
ישראל"  "אגודת  די  פון  התורה"  גדולי  "מועצת 
געשטעלט  ס'איז  ווען  תשל"ז,  זינט  פארטיי 
געווארן אזא שאלה, קלאר גע'אסר'ט צו נעמען א 
פאסטן פון א "שר" אין די ציוניסטישע רעגירונג, 
נישט וועלנדיג אז זייערע דעפוטאטן זאלן האבן 
א מיניסטעריאלע פאראנטווארטליכקייט אויף די 
אלע פשעים און עקירת התורה והמצוות דורך די 

ציוניסטישע רעגירונג.

אדמו"ר  כ"ק  האט  יארן  לעצטערע  די  אין 

מאל  עטליכע  שוין  דאס  שליט"א  מסלאנים 
אויסגעשמועסט אין דער עפנטליכקייט, אז בלויז 
איינמאל האט די מועצת כלומר'שט מתיר געווען 
דאס נעמען א פאסטן פון א "שר", נאכדעם וואס 
דער בג"ץ האט גע'פסק'עט אז מען קען נישט זיין 
נאכדעם,  אויך  און  שר",  במעמד  שר  "סגן  קיין 
גדולי  "מועצת  חברי  אדמורי"ם  די  שוין  האבן 
התורה", זיך מתחייב געווען אז זיי גייען דאס מער 

נישט מאשר זיין.

האט  תשפ"ג  בטבת  עשרה  פארגאנגענעם 
"אגודת  פון  פרוש  מ.  המינים  כנסת  חבר  דער 
הוראה  קלארע  די  פארלעצט  פארטיי  ישראל" 
פון די מועצת גדולי התורה, און האט געשוואוירן 
געטריישאפט פאר די חוקי המדינה, רח"ל, אלס 
די  פון  רעגירונג  ציוניסטישע  נייע  די  אין  "שר" 

עקסטרעם רעכטע און רעליגיעזע פארטייען.

האט  וואס  פרוש  מ.  המינים  כנסת  חבר  דער 
זיין  וואס  אויפברויז  דעם  איבער  געוואוסט  גוט 
אייגענע  די  אינערהאלב  ברענגען  וועט  שריט 
"אגודת ישראל" קרייזן, האט ער דעריבער, כדרכו 
כסל למו, געשריבן עטליכע שורות מלא סילופים 
אז  שרייבט  ער  וואו  צייטונג,  "המבשר"  זיין  אין 
בעפאר די גרינדונג פון די מדינה של גיהנם איז 
שוין געווען א היתר פון די מועצת צו נעמען א 
כנסת  אז דער ערשטער חבר  און  "שר" פאסטן, 
המינים פון "אגודת ישראל" איטשע מאיר לעווין 

איז אויך געווען א שר.

שפאס  מיט  האט  פרוש,  מ.  שר  נייער  דער 
ליצנות געמאכט פון זיינע אייגענע לייענער, ווען 

קאפיטלען  די  פון  גענצליך  זיך  פארהוילט  ער 
געשילדערט  ברייט  ווערן  וועלכע  היסטאריע 
איבער  אייר"  ה'  עד  "מקאטאוויץ  ספר  אינעם 
אין  ישראל"  "אגודת  חברי  פון  שטיק  בלאף  די 
נאמען פון זייערע אייגענע רבנים, און נוצט יענע 
גדולי  מועצות  די  קעגן  היתר  אלס  "הוראות" 
האבן  וועלכע  ווייטער  און  תשל"ז  פון  התורה 
א  פון  א פאסטן  נעמען  דאס  גע'אסר'ט  בפירוש 

"שר".

ווייטער שרייבט דארט דער נייער "שר" אז ער 
האט געמוזט נעמען דעם "שר" פאסטן, וויבאלד 
די  באקומען  געקענט  נישט  ער  וואלט  דעם  אן 
דעם  דרשב"י  הילולא  די  אפצוריכטן  אויפגאבע 
הבן שואל,  וכאן  בעומר תשפ"ג.  ל"ג  קומענדיגן 
מאן יימר אז דאס נעמען די אחריות אויף מירון 
איז א סיבה צו מתיר זיין דאס נעמען א פאסטן 

פון א "שר".

אן עולם התיקון,  געווען  ס'וואלט  ווען  אפילו 
טובה  די  געמיינט  וואלט  פרוש  "שר"  דער  און 
קיין  נישט  בכלל  אויך  איז  מירון,  עולי  די  פון 
ספק אז דער הייליגער רבי שמעון וואלט געזאגט 
"מי ביקש מידך רמוס חצרי", אז דו זארגסט זיך 
כלומר'שט פאר מיין כבוד און דו טרעטסט אויף 
גופי התורה, ושכינה הק' צווחת "הלואי אותי עזבו 

ותורתי שמרו".

אבער נאכמער דערפון, ס'איז מער מסתבר אז 
די  אנצופירן  "שר"  נייעם  דעם  אויפנעמען  דאס 
הילולא אין מירון, איז ווארשיינליך א טראגעדיע 
פאר די הילולא דרשב"י, נאכדעם וואס דער "שר" 

חומתינוחומתינו
משמרת

"אגודת ישראל" פארטיי פארלעצט ווידעראמאל הוראה פון אייגענע מועצת גדולי 
התורה מיט'ן אויפנעמען א צווייטן פאזיציע פון "שר" אין ציוניסטישע רעגירונגן

חבר כנסת המינים מ. פרוש איינגעשוואוירן אלס "שר" אין די ממשלת הכפירה במלכות שמים

גרויס ווייטאג אויף פרישע גרופע 
פון חרדי'שע זעלנער וועלכע 

זענען רעקרוטירט געווארן אין 
ציוניסטישן מיליטער

תל השומר - א טרויעריגע סצענע איז פארגעקומען דאנערשטאג פרשת ויגש תשפ'"ג, 
ווען א גרופע פון דריי הונדערט יוגנטליכע זענען אנגעקומען צום מיליטערישן לאגער אין 
תל השומר, זיך איינצוגלידערן אין דעם טמא'נעם מיליטמער, דער ציוניסטישער שמעלץ 

טאפ וואס כל באיה לא ישובון, רח"ל.

גרופע פון דריי  געווארן דורך די מידיא "א  זענען באטיטלט  וועלכע  גרופע  די  צווישן 
הונדערט חרדי'שע בחורים", ציילט זיך ליידער צענדליגער חרדי'שע קרבנות, טייערע בחורי 
חמד וועלכע זענען ליידער אוועקגעשלעפט געווארן מבאר מים חיים, פון ערליכן חרדי'שן 
לעבנס שטייגער צו דעם טמא'נעם ציוניסטישן מיליטער, זייענדיג אונטער'ן איינדרוק פון 
טורמע סטראשונקעס און גאלדענע הבטחות וועלכע וועלן זיך עווענטועל אויסלאזן מיט א 

זייפן בלאז.

געלאזט  זיי  האבן  מידיא,  די  פאר  חרדים"  לגיוס  "מנהלת  די  פון  סטעיטמענט  א  אין 
קומען  וועלכע  יוגנטליכע  חרדי'שע  פון  דערגרייכונג  גרויסער  דער  צו  פרייד  זייער  הערן 
אן אין מיליטער, און זיי פארצייכענען אז זינט די ערשטע מאל וואס די יוגנטליכע האבן 
זיך געשטעלט אין לשכת הגיוס, האבן זיי שוין געלייגט אן אויג אויף זיי, און נאך פיל מיה 
און פלאג האבן זיי דערגרייכט דעם טאג ווען זיי קומען זיך שוין פאקטיש רעקרוטירן צום 

מיליטער.

די  אין  נעבעך  פאלט  וואס  קרבן  חרדי'שער  יעדן  אויף  הארץ,  דאס  ווייטאגט  עס 
ציוניסטישע מיליטער, אויף אים, אויף זיינע דורות און אויף זיינע עלטערן וועלכע באוויינען 
זייער שיקזאל, און בעיקר אויף דעם צער וגלות השכינה ווען אזעלכע יונגע נשמות ווערן 

אזוי טראגיש אוועקגעריסן צום מיליטער.

אין אנדערע נייעס ווערט באריכטעט, איבער א צערעמאניע פון די א.ג. חרדי'שע בריגאדע 
"נצח יהודה" וואס איז אפגעראכטן געווארן פארגאנגענעם חנוכה אין הארץ פון די חרדי'שע 
רמות געגנט אין ירושלים, מיט'ן קלארן ציל צו צייגן פאר'ן ציבור אז עס איז א "נארמאלע 

זאך" אז "חרדי'שע סאלדאטן" דרייען זיך אין חרדי'שע געגנטער.

יאמר לשבחם   פון ערליכע ליטווישע אידן וועלכע וואוינען אין די געגענט, וועלכע האבן 
מיט א אידישע שטאלץ צושטערט דעם כינוס, דורכ'ן ארגאניזירן א מחאה פאר'ן זאל, און די 

סאלדאטן האבן געמוזט אפטראגן פון די געגנט בבושת פנים.

2 ערליכע פרויען ארעסטירט 
ביים לשכת הגיוס

ערליכע  העלדישע   2 געווארן  ארעסטירט  זענען  בטבת,  עשרה  ביום  דינסטאג, 
פרויען וואלאנטירן, וואס שטייען טאג טעגליך אויף די וואך נעבן די לשכת הגיוס אין 
און  מיליטער,  טמא'נעם  אין  אריינפאלן  פון  מיידלעך  ראטעווען  העלפן  צו  ירושלים, 
מדינה,  די  פון  געזעצן  די  לויט  אפילו  אויסגעהאלטן  לעגאל  איז  ארבייט  זייער  כאטש 
די העלדישע  פון   2 און ארעסטירט  געקייטעלט  ברוטאלע פאליציאנטן  די  דאך האבן 
פרויען, צוליב פאלשע מסירה פון א שיקסע וואס האט פארמסר'ט די פרויען כאילו זיי 
האבן איר געטשעפעט, די פאליציי האט מיט צוואנג אוועקגעפירט די 2 פרויען צו די 
פאליציי סטאנציע אויף אויספארשונגען. א ריזן ציבור יונגעלייט זענען באלד געקומען 
פראטעסטירן פארענט פון די פאליציי סטאנציע אויפ'ן ארעסט פון די 2 פרויען, מען 
האט געדראעט די פאליציי אז עס וועלן אויסברעכן שטורעמישע פראטעסטן וואס וועלן 
אויפפלאקערן די שטאט ירושלים. די פאליציי האט זיך דערשראקן, און באלד באפריייט 
די 2 פרויען פון די פאליציי סטאנציע. די פרויען זענען יענע נאכט אויפגענומען געווארן 

מיט גרויס כבוד ביי א חיזוק פארזאמלונג פון די ארגאניזאציע "בנות מלך".
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חומתינוחומתינו
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שוידערליכע באריכטן פון "גיוס בנות" לצבא 
פון חרדי'שע סעמינארן

די עסקנים האבן זיך דערוויסט די לעצטע וואכן, מער שוידערליכע פאקטן פון די גיוס בנות חרדיות פראדעצור, וואס 
גייט ליידער אן די לעצטע יארן מיט די צוזאמארבייט פון חרדי'שע מיידל סעמינארן, וואס לערנען אויס די תלמידות צו 
ארבייטן אויף מיליטערישע קאמפיוטערס, נאכ'ן באקומען די הסכמה פון ראשי ישיבות פון דגל התורה, דורך די שתדלנות 
פון יצחק פינדרוס פון דגל, וואס האט ערלעדיגט די געלטער פון די רעגירונג, האבן די סעמינארן גצעפענט זייערע טויערן 
פאר די רעליגיעזע "גייסת" א. סולומון, וואס זי רעקוטירט חרדי'שע פרויען און מיידלעך צו ווערן ארבייטער פאר'ן מיליטער, 
זיי ארבייטן אויף די קאמפיוטערס פון די לופט כוחות פון צה"ל, און אין זייער שפיאנאזש 2800, וואו זיי פארדינען שיינע 

פרנסות.
לויט די עדות פון חרדי'שע מיידלעך וואס ארבייטן שוין אין מיליטער מוזן אלע מיידלעך אונטערשרייבן פון פאראויס 
אויף  אפיסעס  מיליטערישע  אין  ארבייטן  זיי  דינסט,  מיליטערישן  אין  ווי  פונקט  יאר   2 פארבלייבן  דארטן  וועלן  זיי  אז 
מיליטערישע קאמפיוטערס, אונטער די אויפזיכט פון קאמאנדירן פון צה"ל, זיי ארבייטן אויס מיליטערישע צילן פאר די 
לופט כוחות, און אויך פאר די שפינאזש כוחות. אין די זעלבע געביידע געפונען זיך אויך פרייע סאלדאטן און סאלדאטקעס 
פון מיליטער אין אנדערע צימערן, נאר די פרומע מיידלעך ארבייטן אין א באזונדערן צימער און זיי גייען נישט געקליידעט 
אין מיליטערישע קליידער ווי די פרייע זעלנערקעס, אבער ביים עסן מיטאג און נאכטמאל עסן זיי אין זעלבן זאל ווי די 
פרייע זעלנער, וואס איז זיכער בכלל האיסור פון גיוס בנות לצבא, וואס אלע גדולי ישראל האבן געפסק'נט אז עס איז ביהרג 

ואל יעבור.
לויט ווי די מיידלעך דערציילן, האבן זיך שוין אסאך חרדי'שע מיידלעך פון די סעמינארן איינגעשריבן ביים מיליטער, 
צו ווערן ארבייטער פאר'ן מילטער כדי צו ווערן שיין באצאלט, אבער דאס מיליטער וועלט זיך שטארק, זיי קלויבן אויס 
אויפצונעמען די מער פעאיגע מיידלעך וואס זענען געאייגענט  צו די מיליטערישע ארבייט, און פון די איז שוין דא צענדליגער 

חרדי'שע מיידלעך אין מיליטער רח"ל.

פרוש איז שוין ליידער טרויער בארימט מיט זיין שיטה פון "שמור לי 
ואשמור לך" און אז אלע נאענטע צום טעלער באקומען כל מה שלבם 
חפץ און די טויזנטער עולי מירון וועלן מוזן מוותר זיין פאר די קהלות 

וועלכע זענען אים נאענט צום הארץ.

בלויז אין די לעצטערע וואכן, זענען אפירגעקומען רעקארדירונגען, 
דאלערס  מיליאנען  מציע  איז  פרוש,  "שר"  דער  וויאזוי  צייגן  וועלכע 
פאר די וועלכע וועלן זארגן אז עס זאל נישט קענען דורכגעפירט ווערן 
א גרונטליכע אויספארשונג אויף וואס ס'קומט פאר אין מירון, און די 

וועלט זאגט שוין, אויפ'ן גנב'ס קאפ ברענט דאס היטל.

אומפארשטענדליך  איז  עס  אז  ווערן  באטאנט  דארף  בכלל  און 
דער גאנצער לאנגער בריוו פון פרוש צו זיינע לייענער, אויב האט די 
זיי האבן מתיר  היינטיגע "מועצת" דאס מתיר געווען, דאן שרייב אז 
געווען, און אז נישט, וואס העלפט דאס גאנצע פשעטל גג על גג מיט 

דיין אייגענעם היתר פאר'ן פאסטן וואס דו האסט אזוי געגלוסט?

"דגל  פון  פארזיצער  דער  גפני  מ,  וואס  דאס  איז,  אמת  דער  נאר 
התורה" האט זיך ארויסגעכאפט אין א מינוט פון אויפברויז קעגן זיינע 
אז  פארציילט  האט  ער  און  פארטיי,  ישראל"  "אגודת  פון  קאלעגעס 
פאר'ן חתמ'ען אויפ'ן דאקומענט פון די פאסטנס אין די רעגירונג האט 
ער געפרעגט דעם דעפוטאט פון "אגודת ישראל" פארטיי י. גאלדקנאפ, 
צי ער האט שוין אן ערלויבעניש פון זיינע רבנים צו באשטעטיגן דער 
הסכם, און גאלדקנאפ האט אים געענטפערט: "איך פרעג נישט, טאמער 

וועל איך פרעגן וועלן זיי אלעס אסרן".

היינו טעמא פון חתמ'ען אויפ'ן "מגילת עצמאות", היינו טעמא פון 
נעמען "שר" פאסטנס, מען פרעגט נישט און פארטיג...

צום שלוס מוז באטאנט ווערן נאך א פאסטן וואס "אגודת ישראל" 
דער  ווען  וואך,  פאריגע  די  אין  איינגעהאנדלט  זיך  האט  פארטיי 
וויזשניצער דעפוטאט י. טעסלער איז אויפגענומען געווארן אלס "סגן 
שר התרבות והספורט", און מהיום והלאה ווען קהילת וויזשניץ בפרט, 
און "אגודת ישראל" פארטיי בכלל קענען האבן א דירעקטע השפעה 
און  גיהנם,  של  מדינה  די  פון  שפילערייען  ספארט  גרויסע  די  אויף 
"ראטעווען פון אינעווייניג" וויפיל ס'איז מעגליך פאר'ן יהדות החרדית...

ס'איז ליידער נישטא ווער ס'זאל לאכן, זעענדיג ווי די "אגודת ישראל" 
פארטיי, די וועלכע האבן בייזוויליג אפגעשפעט פון מרן רביה"ק זי"ע 
ספר  זיין  אין  הבהירה  תורה  דעת  דעם  ארויסגעשריבן  האט  ער  ווען 
הקדוש "ויואל משה", זיי זענען די וועלכע גייען אצינד מדחי אל דחי, זיי 
זענען די גרעסטע בזיונות פאר יעדן ערליכן חסידי'שן איד, הערנדיג אז 
זיי האבן מיניסטארן אין דעם שלטון הכופרים, און זיי זענען זיך אלעס 

מתיר פאר די תאוה פון געלט און כבוד.

אוי לאותה בושה!!
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Jan. 19 6:09 4:57 
 

4:54 3:39 
 

12:38 12:07 10:31 10:07 9:06 7:18 6:06 
 

  




Jan. 20 6:10 4:58 4:43 4:55 3:40 
 

12:39 12:08 10:31 10:07 9:06 7:18 6:06 
 

  

Jan. 21 6:12 4:59 
 

4:56 3:40 1:09 12:39 12:08 10:31 10:07 9:06 7:17 6:05    

Jan. 22 6:13 5:00 
 

4:57 3:41 
 

12:39 12:08 10:31 10:07 9:06 7:17 6:05 
 

   




Jan. 23 6:14 5:02 
 

4:58 3:42 1:10 12:40 12:08 10:31 10:07 9:06 7:16 6:04    

Jan. 24 6:15 5:03 
 

4:59 3:43 
 

12:40 12:09 10:31 10:07 9:06 7:15 6:03 
 

   

Jan. 25 6:17 5:04 
 

5:00 3:44 
 

12:40 12:09 10:30 10:06 9:05 7:14 6:02 
 

   

Jan. 26 6:18 5:05 
 

5:01 3:44 
 

12:41 12:09 10:30 10:06 9:05 7:14 6:02 
 

   

Jan. 27 6:19 5:06 4:51 5:02 3:45 
 

12:41 12:09 10:30 10:06 9:05 7:13 6:01 
 

  

Jan. 28 6:20 5:08  5:03 3:46 1:11 12:41 12:10 10:30 10:06 9:04 7:12 6:00     
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 זמני מניני מעריב
 · בביהמ"ד הגדול ·

קהל 
יטב לב 
סאטמאר

בחדרי התפלה למטה
בכל  10 מינוט מזמן מעריב עד שעה  11:00

היכל בית המדרש הגדול
10:4011:45 11:30 11:15 11:0012:00



שפ"ג
שמות, כ' טבת ת

שת 
פרייטאָג פר

72

שפ"ב
ת

תמוז  
ָאג פ'  פ'  בלק, ט"ז 

ט
פריי

62

די.א.טי. שטעלט צוריק קרית יואל–וויליאמסבורג באס 
סטאנציע שילדן פאר זיכערהייט פון רייזער

יו.דזשעי.א. באדאנקט קאמישאנער ראדריגעז, מעיאר'ס סיניאר געהילף ר' יואל אייזדארפער, קאמישאנער 
קרייזמאן, און קאונסילמאן רעסטלער

די.ָא. די  וואס  נאך  חדשים  אנדערהאלבן   – וויליאמסבורג 
באס  מאנרא-וויליאמסבורג  די  אראפגענומען  פלוצים  האט  טי. 
בי.קיו.אי.  די  העכער  עוועניו,  בעדפארד  אויף  שילדן  סטאנציע 
הייוועי, האט מען ב"ה גע'פועל'ט אז די שילדן זאלן צוריקגעלייגט 
נוצן דעם באס. דאס  וואס  רייזער  די  זיכערהייט פון  די  ווערן פאר 
פאלגט נאך א רייע אינטערווענצן פון די יו.דזשעי.א., ארבעטנדיג 
די  איבערהויּפט  און  רעסטלער,  לינקאלן  קאונסילמאן  מיט 
געטרייע ארבעט פונעם מעיאר'ס סיניאר אדווייזאר מו"ה ר' יואל 
אייזדארפער הי"ו, און קאמיוניטי אסיסטענס יוניטי קאמישאנער 

פרעד (ר' פישל) קרייזמאן הי"ו.
מיט ארום זעקס וואכן צוריק האט די יו.דזשעי.א. ערהאלטן א 
ווענדונג פון מו"ה ר' אברהם פאלקאוויטש הי"ו, מענעדזשער פון 
מאנראו  די  איבערגענומען  האבן  וועלכע  באסעס  עקסעלענט  די 
זייערע  אלע  באזייטיגט  ּפלוצים  האט  טי.  די.א.  די  אז  ליניע  באס 
אּפלאדענען  און  אויפנעמען  קענען  צו  סיינס  סטאנציע  באס 
ּפאסאזשירן. אראּפנעמען די סיינס האט באדייט אז דער באס קען 
זיך נישט שטעלן ביים קוירב, און ּפאסאזשירן דארפן אויפשטייגן, 
וואס  ליניע,  טרעפיק  די  און  ּפעקלעך  די  נעמען  און  אראּפשטייגן 
שטעלט זיי אין סכנה פונעם טרעפיק און קארס וואס פארן אריין 

און ארויס פון די ּפארקינג ליניע ח"ו.
זייער ערנסט די זיכערהייט פון די  וועלכער נעמט  ר' אברהם – 
ּפאסאזשירן, האט אלארמירט די יו.דזשעי.א. אז מ'זאל שתדל'ען 
ער  האט  אויך  ווי  סטאנציעס.  די  צוריקצושטעלן  די.א.טי.  די  ביי 
הי"ו,  צו דעם לאנגיעריגן עסקן הרב בעריש פרייליך  געוואנדן  זיך 
זיך  האט  אויך  יו.דזשעי.א.  די  מיט  פארבונדן  זיך  האט  וועלכער 
אריינגעלייגט אין די אישו העסקן מו"ה ר' אברהם יעקב פריעדמאן 
הי"ו. סּפעציעל האבן זיך אריינגעווארפן צו העלפן דעם מעיאר'ס 
סיניאר אדווייזאר, דער געטרייער עסקן פאר'ן ציבור, מו"ה ר' יואל 

אייזדארפער הי"ו, און קאמישאנער פרעד קרייזמאן.
נאך געשּפרעכן מיט די די.א. טי. האט זיך ארויסגעשטעלט אז 
די מאנראו באס ליניע האט געדארפט באנייען זייער לייסענס. די 
די.א.טי. האט נישט געוואוסט אז עס איז דא א נייע פארוואלטונג, 
און געשיקט די נאטיצן צום אלטן אדרעס. נאכ'ן נישט ערהאלטן 
לייסענסעס.  סטאנציע  די  צוגענומען  זיי  האבן  ענטפערס,  קיין 
אן  אריינגעבן  זאל  עקסעלענט  אז  פארלאנגט  איצט  האבן  זיי 
נעמען  דארף  וואס  ּפראצעדור  א  לייסענס,  נייע  פאר  אּפליקאציע 

כאטש א האלב יאר.
די יו.דזשעי.א. האט זיך פארבונדן מיט'ן קאמישאנער'ס אפיס, 
ליניע  באס  עקזיסטירנדע  אן  איז  דאס  וויבאלד  אז  אּפעלירן  צו 
וויליאמסבורגער  רוב  וואס  ציבור  פאר'ן  וויכטיג  אזוי  איז  וואס 
מ'האט  יואל.  קרית  אין  משפחה  נאענטע  האבן  איינוואוינער 
באס  די  זאל  רייזער  די  פון  וואוילזיין  דעם  לטובת  אז  אּפעלירט 
האט  אפיס  קאמישאנער'ס  דער  ווערן.  צוריקגעשטעלט  סטאּפ 
אבער  אּפליקאציע,  די  צוצואיילן  ּפרובירן  וועלן  זיי  אז  רעאגירט 

האט  אנטווארט  ענליכן  אן  חדשים.  עטליכע  נעמען  מוז  עס 
ערהאלטן קאונסילמאן רעסטלער, וועלכער האט זיך געוואנדן צום 

קאמישאנער'ס אפיס.
ראדריגעז  קאמישאנער  די.א.טי.  דער  איז  באריכטעט  שוין  ווי 
דעם  מעלדן  צו  עוועניו  ליע  קיין  חודש  דעם  אראּפגעקומען 
יארן,  שוין  פארלאנגט  יו.דזשעי.א.  די  וואס  טויש  דראסטישן 
4 ּפארקינג   – פרייטאגס  פאר  מיטאג'   7 'נאו  די  אראּפצונעמען 

ר'  שבת.  פאר  דארט  ּפארקן  קענען  צו  מיטערס,  די  טוישן  צו  און 
נאך  אדרעסירן  צו  געלעגנהייט  די  אויסגענוצט  האט  דוד  משה 
און  קאמישאנער,  מיט'ן  ציבור,  פאר'ן  וויכטיג  זענען  וואס  אישוס 
סטאנציע.  באס  מאנראו  די  צוריקצושטעלן  הילף  געבעטן  האט 
קאונסילמאן רעסטלער – וועלכער איז אנוועזנד געווען – האט זיך 
אויך צוגעשטעלט צום פארלאנג. דער קאמישאנער האט זאפארט 
צוגערופן זיין הויּפט געהילף און אים באאויפטראגט צו טרעפן א 

לעזונג צו די אישו.
אין  געווען  ווייטער  א.  יו.דזשעי.  די  איז  באזוך,  דעם  נאך 
געמאלדן  האבן  וועלכע  אפיס,  קאמישאנער'ס  מיט'ן  פארבינדונג 
אייזדארפער  יואל  ר'  ּפראצעדור.  אּפליקאציע  די  צו  איילן  זיי  אז 
קענען  צו  לעזונג  א  טרעפן  צו  געשטוּפט  שטארק  גאר  האט  הי"ו 
ארבעט  געטרייע  די  אדאנק  סטאנציע.  די  צוריקשטעלן  זאפארט 
איז מען פאריגע וואך געווען צופרידן צו הערן אז דער באס סטאּפ 
בעז"ה  וועט  וואס  געווארן,  צוריקגעשטעלט  השם  ברוך  שוין  איז 

העלפן די רייזער צו קענען נוצן די באס ליניע זיכערערהייט.
אזוי  פאר  ראדריגעז  ידאניס  קאמישאנער  די.ָא.טי.  "אדאנק 
סטאנציע  באס  די  אז  זען  און  ביטע  אונזער  צו  רעאגירן  שנעל 
די  פון  געהערט  האט  ער  נאר  ווי  צוריקגעשטעלט.  ווערן  זאל 
וועט  ער  אז  געשטעלט  קלאר  קאמישאנער  דער  האט  אישו, 
אין  נישט  שטייט  ביוראקראטיע  אז  פארזיכערן  צו  וועג  א  טרעפן 
ב"ה  דאס  האט  און  פאסאזשירן,  די  פון  זיכערהייט  די  פון  וועג 
נידערמאן. "א גאר  שנעל ערלעדיגט," האט געזאגט ר' משה דוד 
הי"ו  אייזדארפער  יואל  ר'  מו"ה  פאר  זיך  קומט  דאנק  סּפעציעלן 
א  מ'טרעפט  אז  פארזיכערן  פארן  קרייזמאן  קאמישאנער  און 
סלאגאן:  עדעמס'ס  מעיאר  פארקערּפערן  זיי  אישו.  די  צו  לעזונג 
פאר  'ניין'  נישט  נעמען  און  דאן),  סטאף  (געט  זאכן!  ערלעדיג 
אויך  וויל  איך  ציבור.  דעם  העלפן  צו  קומט  עס  ווען  ענטפער  קיין 
רעסטלער,  לינקאלן  קאונסילמאן,  געטרייער  אונזער  באדאנקען 

פאר אינטערווענירן פאר די אישו און עס ברענגען צו א לעזונג".

וחם השמש ונמס
די  מיט  היסטאריע  מאל  צווייטע  דאס  געבראכן  שבת  פארגאנגענעם  דעם  הָאט  יארק  ניו 
מעכטיגע בליזַארד ווען עס איז געפאלן קרוב צו 30 אינטשעס שניי אין סענטראל ּפַארק, וואו מען 

רעכנט געווענטליך די שניי ביי א גרויסן ליידיגן שטח.

ווי  געגרייט  ווייניגער  טאקע  זיך  האט  מען 
אנגעקומען,  נישט  איז  די שניי  ווען  יאר  פאריגעס 
אבער היי יאר איז די שניי יא אנגעקומען און מיט א 
שטורעם. די וועטער עקסּפערטן הָאבן שוין נישט 
געווָאלט  פָאראויסזָאגן דעם וועטער און הָאבן נָאר 
געווָאנדן  וועטערס,  סָארט   2 פָאראויסגעשַאצט 
איז  שניי  די  ווען  גיין.  וועט  ווינט  דער  ווי  לויט 
שטַארקער  ַאביסל  געקומען  עס  איז  ָאנגעקומען 
ווי גערָאכטן און היבש ּפַארלַאזירט די שטָאט. דער 
עמוירדזשענסי  ַאן  דערקלערט  הָאט  גָאווערנָאר 
צו  נָאכמיטָאג  שבת  פון  פַארבָאטן  און  צושטַאנד 

פָארן אויף די רָאודס, בריקן און טונעלן.

שניי,  ַא  געפאלן  אויך  איז  יואל  קרית  אין  דא 
אין  שניי"  "קליינער  ַא  שוין  הייסט  דָאס  אבער 
יואל  פַארגלייך צו די שטָאט. דָאסמָאל איז קרית 

נישט געווען קיין מיוחס מיט די גרויסע שנייען...

ווארימע  ָאנגעקומען  זענען  ווָאך  די  ווי  ַאזוי 
שניי– די  אז  ערווארטעט  ווערט  טעמּפערַאטורן 

אוועקנעמען  לאנג  צו  נישט  וועלן  בערגלעך 
האט  יואל  קרית  וואס  פון  ּפלעצער  ּפַארקינג 
בתי  די  ביי  סיידן  מאנגעל,  קיין  נישט  ממילא 
ביורען,  ווען  פארעסט,  אויף  צענטער  מדרשים 

אוהעל, גארפיעלד...

שטורעם  דער  אז  איז,  אינטערעסאנט  גָאר 
שניי  אינטש  איין  קיין  איבערגעלָאזט  נישט  האט 
וועלכע זענען געווענליך  ַאּפסטעיט רַאיָאן  אין די 
סטעיט  יָארק  ניו  אין  ראשונים"...  "עשרה  די  פון 
יואל'ער  קרית  ווי  שנייען.  העכערע  באקומען  צו 
רוט–17 דעם  ארויפגעפָארן  זענען  ווָאס  אידן 

אויפ'ן ריכטונג פון מידעלטַאון און ווייטער, זענען 
ערשטוינט געווָארן צו זען ווי די דָארטיגע רָאודס 

זענען זייער גוט געשארט פון שניי...

)ל(מה יאמרו הגוים?
 איינע פון די גרעסטע פינַאנץ פירמעס אין אמעריקע און ארום די גאנצע וועלט, האט ערשטוינט 
"וואל סטריט" און די באנק אינדוסטריע מיט א שטרענגע מעסעדזש פאר אלע ארבייטער פון 

אויבן ביז אראפ: ארָאּפלייגן דעם סמארטפאון...!

דאס איז געקומען פון נישט קיין אנדערן ווי מר. דזשי דיימאן, דער הויּפט ָאנפירער פון "טשעיס" 
באנק, און די "דזשעי. פי. מארגען" פינאנץ אימּפעריע.   די אינציאטיווע ווערט גערופן "ארָאּפלייגן 
דעם ּפענסיל", צו געבן א מעסעדזש פאר די איינגעשטעלטע אפילו אין די העכסטע ראנגען אז 

דער דזשאב איז נאר א דזשאב, און פאמיליע איז דער צענטער פון א מענטש'ס לעבן.

שוין צוויי יאר צוריק האט "טשעיס" איינגעמָאלדן אירע ארבייטער, אז אויב מען שּפירט ַאז די 
ארבייט נעמט אוועק פון די אייגענע פאמיליע, זאל מען באלד זאגן פַאר'ן מענעדזשער און מ'וועט 
איז  אצינד  ביזנעס–טעלעפאן.  די  מיטנעמען  אפילו  דארפן  ָאן  פריי,  "וויקענד"  גאנצן  א  באקומען 
"טשעיס" - די גרעסטע באנק אין אמעריקע - געגאנגען היבש ווייטער, און אנגעזאגט אלע שטאב 

מיטגלידער, נישט צו נעמען דעם דזשאב צו ערנסט אויפ'ן חשבון פון די נאנטסטע מענטשן.

אויב דאס קומט שוין פון א "וואל סטריט" אימּפעריע, וואס קענען מיר נאך צולייגן...?

יא, מ'קען נאך צולייגן, אז דאקטוירים האבן ַא נייע דיַאגנָאז פאר א הויקער, די "איי-האנטש", אלס 
רעזולטאט פון נוצן ַאן "איי-פָאון" וואס פארלאנגט צו האלטן די קָאּפ, האלז, קערּפער און הענט, אין 

אזא וועג וואס איז ווי שלעּפן 5 גאלאן וואסער, און ברענגט שווערע יסורים און אפילו א הויקער.

אלס  "סקרין",  א  אויף  קוקט  מען  טאג  אין  צייט  מער  ווי  אז  שטודיע  א  צולייגן  אויך  מ'קען 
שוואכער פונקציָאנירט דער מוח ביי ערוואקסענע, און ווער רעדט נאך ביי יונגערע.

ַאן  קינמאן,  געיל  ּפראפעסָאר  בריטישן  פון  באריכט  שטוינענדע  א  צולייגן  מען  קען  אויך 
"ָאקיוּפעישָאנעל ּפסיכָאלָאג" ביים בריטישן פאראיין פון ּפסיכָאלָאגן. קינמאן זאגט אז "פלעקסיבל 
ארבייט שטונדן" טוט "מער שאדן ווי גוטס", ווייל מען מיינט אז די ארבייט איז נאר זייטיג און 

מען האט ּפריוואטע צייט, אבער פאקטיש גיט עס א געפיל אז מען איז שטענדיג "אויפ'ן דזשאב", 
"מאכן  אז  באטאנט,  קינמאן  מענטש".  אויפ'ן  שאדן  ּפסיכָאלָאגישע  "שווערע  א  האט  דאס  און 
אומקלאר די ליניע צווישן ארבייט און היים ברענגט שווערע ָאנגעצויגנקייט און האלט ָאן הויכע 

שעדליכע הָארמָאן שטאּפלען אין קערּפער אלע צייטן".

 און מ'קען אויך צולייגן וואס מער און מער ביזנעס פירער טוען, אז זיי נעמען וואקאציע "ָאף 
די גריד", אן קיין שום קָאנטאקט מיט סמארטפַאונס אדער אימעיל "בכלל", טאטאל אפגעהאקט. 

זיי זאגן אז מיט א סמארטפָאון קען מען נישט האבן נארמאלע צייט מיט די אייגענע פאמיליע.

כלל  פון  מאמעס  די  צדקניות,  נשים  טייערע  אונזערע  "מיר",  זאגן  וואס  און  "זיי",  זאגן  דאס 
ישראל?

ראש השנה לאילנות... רמון, זית שמן
עשר  חמשה  דעם  און  המינים",  "שבעת  די  פון  פרוכט  פינפטע  די  איז  מילגרוים,  דער  רמון, 
האט כלל ישראל נאכאמאל געהאט די זכי' צו עסן דעם זאפטיגן, געשמאקן, נארהאפטיגן, זיס-

ציּפעדיגע פרוכט לכבוד ראש השנה לאילנות.

יחיד במינו ממש. עס  דער מילגרוים איז גאר א רייכע זעלטענע און אייגנארטיגע פרוכט, א 
האט אלע טעמים, עס איז גרינג צו האדעווען, עס וואקסט שוין היינט אין אזעלכע ּפלעצער ווי 
מעקסיָאו, אינדיע, אפגאניסטאן, מיטל מזרח און מיטלענדישע ים ראיָאן, און אפילו אין אמעריקע 
פלעיווארס,  באקן,  קאכן,  עסן,  צו  גענוצט  ווערט  עס  קאליפָארניע.  און  אריזָאנע  אין  זעלבסט, 
בלוט  די  הייבן  צו  ווי  צוועקן,  מעדיצינישע  פאר  און  אלקאהאל,  וויין,  אייסעס,  דעקָארַאציעס, 

שטַאּפלען און פלעיטלעטס, און שטארקן די כוחות אין אלגעמיין.

אויך, אין צוזאמענהאנג מיט די זעקסטע פון די שבעת המינים, "זית שמן", ווערט באריכטעט 
אנערקענט  פאראייניגטע–שטאטן  די  אין  אינדוסטריע  אגריקולטור  די  אז  חודש,  דעם  טאקע 
די  ווי  קוואליטעט  שטאּפל  זעלבע  די  אלס  איילבירטן  געוואקסענע  היגע  פון  קוואליטעט  די 

אימּפָארטן פון מיטלענדישן ים ראיאן.

אבער  )אליווס(,  איילבירטן  האדעווען  קאליפארניע  אין  פארמערס  וואס  יאר  אכצן  שוין 
און  פרוכטן  די  זענען  יארן  די  במשך 
פאר  געווארן  געהאלטן  אויל  זייער 
פון  אימּפָארטן  ווי  סחורה  שוואכערע 
אזעלכע לענדער ווי שּפאניע, ּפָארטוגאל, 
היי-יאר  אבער  מַארָאקָא.  און  איטאליע 
באריכטעט  ווערט  מאל  ערשטן  צום 
קריכן  אליווס  אמעריקאנער  די  אז 
שוין  קענען  און  שאטן  זייער  פון  ארויס 
מיט'ן  אליווס  ריכטיגע  אלס  שטאלצירן 
גאנצן "פלעיוואר", און מיט די רייכע אויל 
דאקטורים  וואס   - זית  שמן   - דערפון 
איז  עס  געזונט  ווי  מער  און  מער  זאגן 

פאר'ן מענטשן.

די שטוינענד–ביליגע געז ּפרייזן
ווי באקַאנט, זענען די געז ּפרייזן ביי אונז אין ניו יארק דראסטיש געפאלן אין די לעצטע עטליכע 
וואכן, און ווי עס שיינט האט ער נאך א וועג צו גיין. אבער ארויספארענדיג צו ניו דזשוירזי האלט 

שוין געז ּפרייז ביי אונטער 2 דאלער.

אבער עס איז אינטערעסאנט צו וויסן אז אין געוויסע 
שטאטן אין אמעריקע זעט מען ביי געוויסע סטאנציעס 
וואס  דאלער,  א  אונטער  שוין  הַאלטן  געז–ּפרייזן  די  ווי 
האט צוריקגעברענגט זיסע זכרונות פון א צענדליג יארן 
צוריק נאך איידער די לעצטע עקָאנָאמישע רעסעסיע אין 
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וויליַאמסבורג  פון  פָארן אסאך  וועלכע  די  פאר  אגב, 
איז  נישט?...(  דען  פָארט  ווער  )און  יואל,  קרית  קיין 
די  צווישן  געז–סטאנציע  ביליגסטע  די  אז  וויסן  צו  גוט 
2 בערך  זיך  געפינט  וועלכע   "4 "פיול  איז  שטעט,  צוויי 

מינוט וועג אויפן רוט–4–נָאורט נָאכ'ן ַאריבערפָארן דעם 
דזשָארדזש וואשינגטאן בריק. די פארגאנגענע וואך האט 
די ּפרייז פאר א גאלאן דארט געהאלטן ביי 1.65 דָאלער.

לעצטע  ביי  נייעס  לָאקַאלע  די  ביי  אויך  )לייענט 
זייטן פון "ווָאכענשריפט" איבער די ביליגע געז–ּפרייזן, 

און די "ּפרייזן מלחמה" דָא אין ָארענדזש קַאוֹנטי(.

געזעהן 
געהערט
און

אינטערעסאנטע 
פיקאנטע אנעקטאדןנאטיצן און  געהערט

פאליציי מיט שאוולען ארויסצוזעהן א 
פעדעקס טראק פונעם שניי

דָאסמָאל איז קרית יואל נישט געווען 
קיין מיוחס מיט די גרויסע שנייען...

חמין במוצאי שבת.. אידן מיט ווארימע 
הערצער ביים העלפן א אמבולאנס 
דורכפארן א שניי אנגעלייגטע גאס.

חמשה עשר בשבט טיש אינאיינעם מיט שבע 
ברכות לרגל השמחה בבית רבינו אנגעגרייט אין 

חדר האוכל בישיבה גדולה דסאטמאר

אין געוויסע שטאטן אין אמעריקע 
זעט מען שוין ביי געוויסע סטאנציעס 

געז–ּפרייזן אונטער א דאלער

ר' משה דוד שמועסנדיג מיט קאמישאנער ראדריגעז אויף 
ליע עוועניו, מיט וועמען ער האט פערזענליך אויפגעברענגט 
די אישו, אינאיינעם מיט'ן מעיאר'ס סיניאר אדווייזאר ר' יואל 

אייזדארפער און קאמישאנער קרייזמאן.

די ניי-צוריקגעשטעלטע באס סטאפ

די עבודה פון שמירת עינים
)גליון הליכות החיים(

איך  האב  מעשה  קומענדיגע  די  דערציילט:  אשור  דוד  רבי 
גיין  געדארפט  האט  איד  א  אליין.  המעשה  בעל  פונעם  געהערט 
אביסל אויף אפרו נאכ'ן אריבערגיין אסאך שוועריגקייטן. ער האט 
געליטן אויף שטארקע רוקן-וויי און נאך אנדערע ווייטאגן במשך 
שטיקל  א  געהאט  ער  האט  ענליך  און  צייט,  יאר  האלבע  א  פון 

רפואה, אבער נישט אינגאנצן.

זייענדיג אויף אפרו, האט ער זיך געגעבן א נישט-גוטן בייג ל"ע, 
מאל  איין  אויף  זענען  געהאט  האט  ער  וואס  יסורים  אלע  די  און 
שוין  האט  און  רירן  געקענט  נישט  זיך  האט  ער  צוריקגעקומען. 
געוואוסט ביי זיך אז די וואקאציע איז פארטיג. די יסורים זענען דא 
מיט דער פולער קראפט, און ער האט אפילו נישט דעם כח און מוט 

הנאה צו האבן.

פונקט אין יענער רגע איז אריבערגעגאנגען פאר אים א גרופע 
נישט  אנגעטון  געגאנגען  און  גערעדט  האבן  וועלכע  פארשוינען 
צו  צייט  די  יעצט  איז  'אפשר  זיך,  צו  געטראכט  ער  האט  איידל. 
נישט  ער  האט  דארט  פון  אוועקגיין  רפואה'...  מיין  אויס'פועל'ן 
רירן. דאן  זיך  יסורים, נישט קענענדיג  גרויסע  די  געקענט צוליב 
האט אים אויפגעבליצט א מחשבה: מי יודע? אפשר איז טאקע 
עס  בשעת  אז  דאך  שטייט  עס  געלעגנהייט.  פאסיגע  די  יעצט 
זיך  שטארקט  ער  און  מענטש  א  פאר  נסיון  א  אונטער  קומט 
ישועות.  פועל'ן  צו  כח  גרויסן  א  צייט  אזא  אין  ער  האט  דערויף, 
ער האט געמאכט ביי זיך א פעסטע החלטה, אז ווילאנג די גרופע 

גייט נישט אוועק פון דארט, וועט ער זיצן מיט פארמאכטע אויגן. 
און  אויגן,  פארמאכטע  מיט  מינוט  פופצן  געזעסן  ער  איז  אזוי 
זאל  געווען אז ער  דערביי האט ער געזאגט תהילים און מתפלל 

ווערן אויסגעהיילט.

מיט  דארט  געווען  זענען  וואס  קינדער  זיינע  און   – מיטאמאל 
אים זענען עדות דערויף – זענען די יסורים אינגאנצן נעלם געווארן, 
און פון דעמאלט ליידט ער מער נישט קיין יסורים ב"ה, און גייט אן 

מיט'ן לעבן מיט א רואיגקייט.

לאמיר געדענקען, אז די נסיונות זענען אונז געגעבן געווארן נישט 
צופעליג, נאר ווייל דער רבוש"ע ווארט אז  מיר זאלן זיי איבערקומען. 
מלאכים ושרפים באוואונדערן, ווי שוואכע מענטשן דא אונטן, אין א 
דור וואס פלאקערט מיט נסיונות, שטארקן זיך אויף די שוואכקייטן 

לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו.

*

בס"ד

הלכה ברורה 

זמן הבחינה
בשעה 7:30 בערב

בהיכל בית המדרש הגדול
נמנו אלפים ללימוד זכרו הלכה,

אף אתה תהא נמנה עמהם!

 לימודי
החודש:

 מסימן י' סעיף ו' 
עד אחר סי' י"ג

חזרת 
החודש:

 מסימן ו' עד אחר 
סי' י' סעיף ה' 

 על שלוש וחצי סימנים 

א’ בשלח
ט  ” ל ע ב ה

הצטרף ׳עכשיו׳  ועולמך תראה בחיי״ך!

בחבורת לומדי הלכה 
1 עצה פונעם אייבערשטן אליינס:

איך וויל 
זיך עפעס 

פארנעמען 
לרגל ימי 

השובבי"ם 

אבער, 

א שטיקל
 פון רבותינו
 הק' מאורי

 החסידות זי"ע 

ווארעמט די הארץ, און זעטיגט די נשמה.

וויאזוי 
באווייזט 
מען דאס

ָראִתי ֵיֶצר ָהָרע  ּבָ
ְבִלין ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה ּתַ

    א חסידיש איד
לערנט ספרי חסידות!

וחסידות
שע״י חבורת זכרו תורת משה

זייט אייך

קובע 
טעגליך

ן ילקוט  אי
דבריהם 
זכרונם 

להשיג 
בכל 
חניות 

הספרים
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)גליון טהור עינים – הרה"ג רבי בערל גורעלניק שליט"א(

 דו טו וויפיל דו קענסט
 הגאון רבי אלי' בער וואכטפויגל שליט"א, ר"י סאוט פאלסבורג, 
האט אמאל גערעדט א דרשה, האט ער געזאגט דארט אזא ווארט: 
ס'שטייט אין גמרא, רש"י ברענגט עס אראפ אין פרשת וישב ביי 
דער מעשה פון אשת ּפוטיפר, אז לויט איין מאן דאמר דאס וואס 
ה ַלֲעשׂוֹת ְמַלאְכּתוֹ מיינט אז דעמאלט  יתְָ ָבֹא ַהבַּ שטייט אין פסוק ויַּ
נאר  בנסיון,  זיין  עומד  צו  גרייט  געווען  נישט  הצדיק  יוסף  איז 

דאס  אים  צו  באוויזן  זיך  ס'האט 
געשטאלט פון זיין טאטן און אזוי 
שטארקן.  געקענט  זיך  ער  האט 
קשיא,  א  דעם  אויף  מען  פרעגט 
גרויסע  די  איז  וואס  אזוי  אויב 
ווער  הצדיק?  יוסף  פון  רבותא 
געווען  מתגבר  נישט  זיך  וואלט 
ער  ווען  טאטן,  זיין  זעט  ער  ווען 

זעט יעקב אבינו?

 האט ער געזאגט א מורא'דיג 
פשוט'ן תירוץ. אין פסוק שטייט 
אז דער נסיון פון יוסף הצדיק איז 
געווען טאג-טעגליך. ס'איז נישט 
געווען נאר איינמאל, נאר זי האט 
גערעדט צו אים אומאויפהערליך 
אים  און  נוסחאות,  מיני  כל  מיט 
שווער געמאכט אויף אלע סארט 
אז  מדרש  אין  ס'שטייט  אופנים. 
די מרשעת האט געלייגט א שפיז 
זאל  ער  האלז  יוספ'ס  אונטער 
נישט קענען אראפקוקן, און אזוי 
האט זי געטון כל מיני שטיקלעך 
ברענגען  צו  אים  שפיצלעך  און 
זיך  האט  יוסף  און  נסיון,  לידי 

כסדר געשטארקט.

איז  דאמר  מאן  דעם  לויט   
מאמענט  א  געווען  דעמאלט 
נישט  שוין  האט  ער  וואס 
איבער  געווען  ס'איז  געקענט, 
איז  הרע  יצר  דער  כוחות.  זיינע 
קען  הרע  יצר  דער  מלאך,  א 
אנדרייען גרויסע זאכן, און ס'איז 
פשוט געווען איבער זיינע כוחות. 
פלוצלינג  ער  האט  דעמאלט  און 
דשמיא  סייעתא  א  באקומען 
טאטנ'ס  זיין  געזען  האט  ער  אז 
מלחמות  זיינע  אלע  נאך  צורה. 
ער  וואס  געטון  האט  ער  וואס 
ער  האט  געקענט,  יא  האט 
געהאט די סייעתא דשמיא. ווייל 
ווען א מענטש טוט וואס ער קען 
טון, דעמאלט ווען ער קומט צו א 
מצב אז ס'ענדיגן זיך זיינע כוחות 
דשמיא.  סייעתא  ער  באקומט 
בער  אלי'  רבי  האט  ווארט  אזא 
וואכטפויגל שליט"א געזאגט ביי 

זיין דרשה.

 נאך דער דרשה קומט צו אים 
ער  אז  אים  זאגט  און  איד  א  צו 
וויל אים פארציילן א מעשה. "אין 
פארציילט  יארן,"  יונגע  מיינע 
א  אין  געווען  איך  "בין  יענער, 
רח"ל  בין  איך  וואו  מצב  שווערן 
תהום.  צו  תהום  פון  געגאנגען 

איך בין געווען מורא'דיג פארכאפט אין אומריינקייט, זיך געדרייט 
ארויס  וועג  א  געזוכט  האב  איך  וויפיל  ערטער.  געפערליכע  אויף 
און פרובירט אלע סארטן עצות האט גארנישט געארבעט. נישט 
ראש  צום  געגאנגען  איך  בין  ארויס,  וועג  א  טרעפן  קענענדיג 
ישיבה'ס טאטע, הגאון רבי נתן וואכטפויגל זצ"ל, משגיח בישיבה 
גבוה דלעיקוואד, איך האב אים פארציילט מיין מצב, בעטנדיג אן 

עצה ווי אזוי איך קען מיך ארויסדערזען.

 "האט מיר דער משגיח געזאגט, 'איך וויל דיר בעטן איין זאך. 

אנגעהויבן  טעג  צען  קומענדיגע  די  אין  אז  צוזאגן  מיר  זאלסט 

פון  נישט  איך  פארלאנג  מער  זינדיגן.  נישט  גייסטו  יעצט  פון 

מיך  איך  קען  דאס  טעג?  צען  מיר,  ביי  געטראכט  האב  איך  דיר.' 

אונטערנעמען. איך האב טאקע צוגעזאגט פאר'ן משגיח אז צען 

טעג וועל איך מיך שטארקן מיט אלע כוחות.

גאנץ  טאג,  צווייטער  דער  טאג,  ערשטער  דער  דורך  "ס'איז   

האלט  איך  אבער  שווער,  שוין  איז  טאג  דריטער  דער  כמעשה. 

ווארט, א צוזאג איז א צוזאג. דער 

פערטער טאג איז שוין געווען נאך 

שווערער, דערנאך דער פינפטער, 

זיבעטער,  דער  זעקסטער,  דער 

געווארן שווערער און  ס'איז אלץ 

שווערער. איך האב געשפירט איך 

אבער  אריבער,  נישט  עס  טראג 

מיט  געהאלטן  מיך  האב  איך 

אלע כוחות צו מיין ווארט און זיך 

געקומען  ס'איז  געווען.  מתגבר 

דערנאך  טאג,  אכטער  דער 

דער  ענדליך  און  ניינטער,  דער 

צענטער. היינט איז דער לעצטער 

איך  געקלערט.  איך  האב  טאג, 

וואס  געווען  מקיים  טאקע  האב 

אונטערגענומען,  מיך  האב  איך 

אבער מער גייט עס נישט. ס'איז 

פשוט אוממעגליך. איך גיי צוריק 

צום אלטן, צוריק אין תהום רח"ל.

 "פארנאכטס בין איך געגאנגען 

לעצטע  די  מנחה.  דאווענען 

און  טעג,  צען  די  פון  תפילה 

דערנאך איז אלעס אויס. איך האב 

מיך געשטעלט דאווענען שמונה 

אינמיטן  געווען  ס'איז  עשרה. 

האב  איך  ווען  עשרה,  שמונה 

מיטאמאל אנגעהויבן שפירן אזא 

מיך  האט  עדן  גן  א  ממרום,  רוח 

נישט  האב  איך  איבערגענומען. 

איך  דאווענען;  ענדיגן  געוואלט 

שמונה  לאנגע  א  געשטאנען  בין 

צייט.  שעה  א  איבער  פון  עשרה 

בין  אויסגעטראטן  האב  איך  ווען 

מענטש.  צווייטער  א  געווען  איך 

נישט  קיינמאל  מער  האב  איך 

געזען דעם וועג צוריק!"

נישט  טאקע  האט  איד  דער   

האט  ער  אבער  מער,  געקענט 

געקענט,  האט  ער  וואס  געטון 

איין  נאך  אז  געוואוסט  האט  ער 

מנחה קען ער און דאס האט ער 

די  באקומען  ער  האט  געהאלטן, 

סייעתא דשמיא ווי יוסף הצדיק.

חשבונות.  קיין  נישט  מאך   

יעצט איז יעצט און שפעטער איז 

מתגבר  זיך  מ'איז  אז  שפעטער. 

אלע  צו  זוכה  מען  איז  יעצט, 

ֱחזֶינָה  תֶּ יוֹ  יפְָ בְּ ֶמֶלך  פון  סגולות 

זאל  אויבערשטער  דער  ֵעינֶיךָ. 

זיין  זוכה  אלע  זאלן  מיר  העלפן 

בשובך  עינינו  ותחזינה  צו  בקרוב 

בימינו,  במהרה  ברחמים,  לציון 

אמן.
845.662.4151 ■  845.783.4151

בס"ד

Sandel's Legacy
Bais Hamedresh Furniture

BAIS HAMEDRASH 
FURNITURE

F O R  H I G H  Q U A L I T Y

YOUR BEST CHOICE 
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טאקע  זאל  ער  העלפן,  זאל  אייבערשטער  דער 
האבן סייעתא דשמיא, ער זאל קענען שטיין לשירות 
פון דעם ציבור, און משפיע זיין תורה און יראת שמים, 
און משפיע זיין צו צוהעלפן פאר'ן ציבור אלעס וואס 
מען דארף ארויסצוהעלפן אידן, מיט א געוואלדיגער 
טוב  לב  אידן,  העלפן  צו  הארץ  איבערגעגעבענער 
עולה על גביהן, וואס ער גיט זיך אוועק פאר א צווייטן 
צו צוהעלפן, איז דאך אוודאי און אוודאי אז ער וועט 
האבן סייעתא דשמיא וואס וועט אים באגלייטן, דער 
זכות פון רבי'ן זי"ע וועט ווייטער באגלייטן אים מיט 
דער גאנצער קהלה מיט דער גאנצער ציבור בפרטיות 
דא אין בית המדרש, און דער גאנצער ציבור אין דער 
שטאט, דער גאנצער תכלית פון די אלע בתי מדרשים 
זיך  זאל  מען  נאר  איז  אלעם,  מיט  מוסדות  די  און 
קענען האלטן, און מען וויל זיך האלטן און גיין אויף 
דעם וועג, וואס מען האט מקבל געווען, אוודאי און 
אוודאי. מען האט פריער נאכגעזאגט וואס דער זיידע 
אין עצי חיים זאגט, שליחותייהו דקמאי קא עבדינן 
)עי' גיטין פ"ח ע"ב(, אז עס איז דער כח פון דעם 

משלח אין דעם שליח.

וועג,  דעם  אין  גייט  מען  אז  ווייסט  מען  אז 
זייערע  דא  איז  עבדינן,  קא  דקמאי  שליחותייהו 
האבן  זיי  וואס  דשמיא,  סייעתא  זייער  און  זכותים 
אויפגעשטעלט דאס באגלייט אים און דאס באגלייט 
דעם גאנצן ציבור. דער אייבערשטער זאל העלפן ער 
זאל קענען טאקע זוכה זיין, כדאי הוא מינוי הדיינין 
אדמתן  על  ולהושיבן  ישראל  את  להחיות  הכשרים 

)ספרי פרשת שופטים סי' קמ"ד(.

)דער איד - דברי ברכה מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
אצל מסיבת לחיים לרגל התמנות נכדו הגה"צ רבי 
משה חיים  לאבין שליט"א רב דביהמ"ד בית כהנא 
דקיט"ל(

רב  חוסטער  דער  ווי  געהערט  אמאל  האב  איך 
שליט"א רעדט איבער דעם ענין אז היינט זוכט מען 
צו שפארן ביי די זשולערי פון די נשים, און די מוזיק, 
פורניטשור וכו' דאס בלייבט אלעס ווי אמאל און נאך 
מיט א שמוץ אריבער. אבער דער אמת איז אז צירונג 
פאר פרויען געפינען מיר אין די תורה הק' אז יצחק 
האט געגעבן פאר רבקה טייערע תכשיטים, און אזוי 
טרעפט מען אין חז"ל אויף פילע ערטער אז מ'דארף 
געבן תכשיטים פאר די פרוי. און אזוי איז זיך דער מאן 
מתחייב אין די כתובה צו געבן טייערע תכשיטים. איז 
די הוצאות,  זאל מען שניידן  פונקט דארט  פארוואס 

יעדער פארשטייט דאך די וויכטיגקייט דערפון.

ווידעראום ביים מאן, ווער זאגט אז ער דארף האבן 
א  אין  קידוש  ער מאכן  טייערע בעכער, אפשר קען  א 
זילבער פלעיטעד בעכער וואס מ'קען ערזעצן אין פינף 
יאר שפעטער פאר אן אנדערע. אזוי אויך א מנורה מוז 
דאך נישט זיין די פיר טויזנט דאלארדיגע, פארוואס זאל 

מען נישט דארט שניידן. און דאס זעלבע די שטריימל איז 
פארשטענדליך אז ס'מוז נישט זיין די טייערסטע, ס'קען 
זיין פון די ביליגע. אזוי אויך די מוזיק פעלט נישט אויס 
זינגער און שפילער. און אזוי  צו האבן דעם טייערסטן 
זייער אסאך פאר  וואס  גיין צו די פורניטשור  קען מען 
פעלקער טוען ערזעצן די פורניטשור ווען מ'מופט אריין 
אין א נייע דירה, און מ'דארף נישט וואס מ'האט געקויפט 
ביי די חתונה. דארט קען מען טאקע מסדר זיין אז די 
הוצאות זאלן זיין אויף די ביליגע סטאנדארט, אבער ביי 
די תכשיטי נשים; צו שניידן פון די פרוי אז זי זאל נישט 
דימאנט  עכטע  קיין  נישט  און  ברעיסלעט,  קיין  האבן 
רינגל און אויך נישט קיין עכטע קייטל, דאס איז נישט 
אויסגעהאלטן על פי תורה. איך פארשטיי אז ס'איז אפשר 
גרינגער צו מכניע זיין די נשים אז זיי זאלן נאכגעבן ווי 
איידער צו אונטערבייגן די מענער, אבער מ'דארף קוקן 

על פי דעת תורה נישט על פי דעת בעל הבית.

)יעזורו - חזק(

צמצום הוצאות החתונהאיין תכלית

בשורה טובה.

מיר נעמען אן צו באזוכן עלטערע / נישט געזונטע / עלענדע אידן לשם מצוה.

אריין  רופט  פריינד  גוטע  אייערע  אדער  קרובים  אייערע  אדער  אייך  באזוכען  זאל  מען  ווילט  איר  אויב 
845.776.9073 לאזט א מעסעדזש.

)דבר יום ביומו(

והדרת פני זקן

אייגענארטיגע 
קאלירפולער 

אריינבליק אינעם 
הויפן פובליקאציעס 

וועלכע ערשיינט 
רעגלמעסיג איבער 

עיר רבתי קרית יואל 

נאטיצן  • אויסשניטן  • קרישקעלעך  • אבזערוואציעס  אויסצוגן   • ציטאטן 
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"כ'האב אינזין געהאט אזוי אריינקומענדיג, יעצט זעט 
מען זיי נישט, אבער פריער זענען זיי דא געווען, ארום 
א מנין שפילערס, און נאך א מנין זינגערס. דאס האט א 

גרויסע שייכות צו גמ"ח הצלה.

"ווייל מ'זעט אן אינטערעסאנטע זאך אין רש"י. אלע 
בית המקדש,  אין  געזינגען  האבן  לוים  די  וואס  ניגונים 
האבן געמוזט קומען פון דוד המלך. טאמער א צווייטער 
האט געמאכט א ניגון האט עס נישט געטארט אריינקומען 
דוד המלך אליינס  זאגט  אין ספר שמואל  אין ביהמ"ק. 
זינגער,  דער  בין  איך  ישראל",  זמירות  "נעים  זיך  אויף 
זאגט רש"י, און דער אברבנאל נאך מער, מ'האט נישט 

נישט געטארט זינגען עפעס אויסער זיינע ניגונים.

"און נישט נאר דאס, אין דברי הימים איז דא א פסוק, 
אז די כלים, דאס מיינט די מוזיקאלישע אינסטרומענטן, 
זענען אויך געווען דוד המלך'ס. ס'שטייט אין פסוק ויעמדו 
הלוים בכלי דוד, דערנאך שטייט אז חזקיהו המלך האט 

געהייסן קומען זינגען על כלי דוד מלך ישראל, אין עזרא 
איז דא א פסוק להלל את ה' על ידי דוד מלך ישראל.

"וואס עפעס פונקט דוד המלך, ער איז דער זינגער, 
זיינע ניגונים, זיינע אינסטרומענטן?

"א מורא'דיגער שפת אמת. א איד וואס וויינט אויף 
יענעמ'ס צרה, באקומט א מתנה פון הימל, אז ער זאל 

זינגען פאר אידן!

געדאפט ארבעטן.  נישט  אין מצרים האבן  לוים  "די 
וואס האבן זיי געטאן א גאנצן טאג? זיי זענען נישט געזעצן 
און געלערנט קצות מיט נתיבות, זיי האבן "מיטגעוויינט 
מיט אידישע קינדער". אז די לוים האבן גענומען זייער 
רואיגע צייט וואס זיי קענען ווען זיצן אין ביהמ"ד, און עס 
געגעבן זיך צו משתתף זיין אינעם צער פון א צווייטן איד, 
זענען די לוים געווארן די זינגערס פאר כלל ישראל אין 

ביהמ"ק לדורות עולם.

"דוד המלך, דער וואס האט דאס מערסטע געוויינט 
אויף צרות ישראל, ווי ס'איז דער באקאנטער לשון פונעם 
רד"ק, "שהיה מתפלל על כל הענינים שצריכים ישראל עד 
ביאת המשיח, על החולים שיתרפאו, ועל הבריאים שלא 
הגזירות  כל  ועל פרנסתם שיתברכו, לבטל מהם  יחלו, 
קשות". דוד המלך האט מתפלל געווען פאר כלל ישראל 
עד דורות עולם, ער האט מיטגעבלוטיגט און מיטגעוויינט 
מיט יעדע צרה פון יעדן איד, איז ער געווארן דער זינגער.

"ממילא איז זייער פארשטענדליך די שייכות פון נגינה 
צו די הייליגע ארגאניזאציע "גמ"ח הצלה", זיי זענען זיך 
משתתף מיט צרות ישראל וואס איז נישט זיי נוגע. מ'געט 
אוועק די צייט און וואס נאר מעגליך, ארויסצוהעלפן די 
וואס מאכן ליידער מיט, דארפן וואנדערן דא און דארטן 

אינעם שפיטאל".

)דינער באריכט גמ"ח הצלה - דרשת הגה"צ שמעון זאב 
מייזליש שליט"א רב דביהמ"ד ישמח משה - דינוב(

נעים זמירות

בית  מתפללי  אנ״ש  פאר  מעלדן  מיר  טוען  דעם  מיט 
מדרשינו בית יקותיאל ותושבי שכונת ויואל משה.

שטייענדיג געציילטע וואכן נאך די געלונגענע מסיבה 
שוין  זיך  האבן  דאן  זינט  וואס  העעל"ט,  וישלח  מוצש״ק 
זיך  סכומים  גרויסע  מיט  אנגעשלאסן  נדיבים  מערערע 

איינהאנדלדיג זכותים נצחיים בקרב בית מדרשינו.

הר״ר  אויפגענומען  איז  עס  אז  איינמעלדן  מיר  טוען 
קרן  גזבר  דער  אלץ  דינען  צו  שליט״א  שפילמאן  שמואל 

הבנין.

און  הבטחות  די  איינקאסירן  בעז״ה  וועט  וואס 
אויפארבעטן פרישע נדבות הלב.

כי אנחנו יחד נבנה לה' אלקי ישראל!

מיר בעטן דעם ציבור צו שטיין לימינו בעבודת הקדוש 
און אויפנעמען בסבר פנים יפות למען בית ה' אלקינו.

)קהלס בלעטל(

כי ביתי בית תפלה
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אין  דא  געקומען  איז  ישראל  ארץ  פון  איד  א 
אמעריקע צו א גרויסן עושר און אים געבעטן אויב 
ער קען אים מנדב זיין א נייע דירה ווייל עס האט 

זיך פארברענט דורך די חנוכה ליכט ל"ע, 

האט ער געזאגט, אז ער איז אים גרייט צו געבן, 
ער דארף אים אבער קודם ווייזן אן המלצה בריוו 

פון רבנים, אז עס איז אמת וואס ער זאגט. 

האט ער געזאגט, ער האט געהאט א שיינע המלצה פון עטליכע רבנים אבער 
די שריפה איז געווען אזוי גרויס, אז די המלצה האט זיך אויך פארברענט...

)המערכת לשלחן - נהורא דשרגא שיעורי הרה"ג ר' שרגא  פייוויל קליין שליט"א 
מגי"ש בחבורת זכרו(

שאלו שרופה באש

דאס "אלטע ביהמ"ד" איז טאקע געווען ַאן אלטע בנין, 
עס איז אבער דאך געווען זייער בא'חנ'ט, און חן דקדושה 
האט פארמאגט יעדעס ווינקל. עס איז געווען שיין באלאכטן 
און  )פלָארעסענט(  לעמּפ  ווייסע  ַארָאּפ-הענגיקע  די  פון 

די  מיט  טשילַארס  די  פון  אויך 
איין  רערן.  געדרייטע  גאלדענע 
ברייטע טשילַאר איז געהאנגען 
ביהמ"ד  גרויסן  דעם  אינמיטן 
און איינס אדער צוויי קלענערע 
ביי מזרח זייט פון ביהמ"ד. קיין 
שטויב האט — מיין איך — נישט 
ווינקלען.  געמַאנגעלט ביי אלע 
זיין  מקיים  געקענט  הָאט  מען 
מתאבק...  והוי  דעם  ריכטיג 
יעדעס  אז  זיך  דאכט  אבער 
שטויב האט געבליטשקעט ווי א 

דיימאנד.

היימישע-הייליגע  די 
דארט  האט  אטמאספערע 
און  חן  רוח  א  מיט  געהערשט 
חסד, מיט אמת און שלום אהבת 
תורה ויראת שמים, און מיט א 
וואס  אידן  די  פון  זקנים  טעם 
מיטגעברענגט  זיך  מיט  האבן 
די  פון  אריגינעלקייט  דאס 
אין  דורות  פארצייטישע 
דורכמַאכן  נָאכ'ן  איירָאּפע, 

מלחמה- די  פון  ישמרנו  השם  איבערגאנג  ביטערע  די 
לאגערן, און זיך געטראפן אין א פרעמדע וועלט מיט א 
לעבן פונדָאסניי, און מקבל געווען באהבה ווי געזאגט "גר 
ותושב אנכי עמכם", איך בין טאקע א גר פון איין אנדערע 

לאנד, אבער די השגחה עליונה האט געפירט אז נתיישבתי 
עמכם - מען מוז זיך אריינלעבן אין דעם טאג טעגליכן 
לעבן פון די אמעריקאנער וועלט - לויפן און יאגן ארבעטן 

און פארדינען".

זענען  יארן  יענע  אידן  די 
פַארּפלָאגט  זייער  טאקע 
די  פון  פרנסה,  די  מיט  געווען 
ארבעט שעה'ן.  פילע  טעגליכע 
וואס  "ביהמ"ד"  דאס  נאר  איז 
א  אריינגעבלאזן  זיי  אין  האט 
חיות אינעם נפש פון תורה און 
תפלה, און בפרט אין די הייליגע 
מען  ווען  טובים  וימים  שבתות 
להסתופף  געווען  זוכה  הָאט 
זצ"ל,  רבי'ן  פונעם  קדשו  בצל 
וואקסן  עס  ווי  צוזעענדיג  און 
אונטער די טייערע קינדער'לעך 
וואס  פנימ'לעך  בא'חנ'טע  מיט 
ביהמ"ד  אין  ארום  שוין  לויפן 
ווייסן  און  פרישקייט,  א  מיט 
ווי  אנדערש  עּפעס  פון  נישט 
די חדר מיט דער רבי'ס און די 

"ביהמ"ד".

)קרית יואל וואכנשריפט - 
ממלכת סאטמאר איבער 
דאס אלטע ביהמ"ד אויף 550 
בעדפארד עוועניו(

מענטשן האבן אונז דערציילט אז אין די זעלבע צייט וואס אידן פונעם זעלבן 
געגנט האבן געדארפט פארן לאנגע שטרעקעס צו קענען טרעפן א לבנה האבן זיי 
געזען די די לבנה און עס מחדש געווען פארנט פון זייער הויז אן דארפן גיין איין 

איבריגע טריט.

און  לבנה  די  געזען  יא  זייט שטאט  איין  אין  געגנטער האט מען  געוויסע  אין 
וואודבערי  אין  יואל האט מען  נישט, לדוגמא דא אין קרית  זייט  די אנדערע  אין 
דשאנקשן געזען די לבנה דאנערשטאג נאכט א גוטע האלבע שעה אבער אין קרית 
יואל בלויז האט מען עס נאר געזען פאר איין מינוט, אזוי איז געווען נאך פארשידענע 

אינטערסאנטע זאכן.

)קרית יואל היימשטאט(

קידוש לבנה 
אין קרית יואל

ראשון הוא למקראי קודש
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ביהמ"ד הגדול

זה קלי ואנוהו

מקוה מאשין אינסטאלירט 
ביי נייע מקוה טהרת מרדכי

עלעקטריק צימער פאר אלע 
איינריכטונגען פונעם צענטראלן ביהמ"ד

פענסטער אפגערייניגט בעפארן 
צונעמען די סקעפאלדס

אין די קומענדיגע סצענע וועלן מיר זען...

והיה המשכן אחד

הויכשטאקיגע סקעפאלדס ווערט אויפגעשטעלט ארום עליוועיטאר שעפט ביים גרויסן ביהמ"ד
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ביהמ"ד הגדול

 כולו אומר כבוד בפלטרין של מלך קרית יואל המעטירה

פארשריט ביים בנין ביהמ"ד ובית רחל החדש מיטגעהאלטן פון פארעסט ראוד

גאלאפירנדע פארשריט ביים גרויסן ביהמ"ד 'בנין אליהו' אויף פארעסט זייט ווערט געזען אין הונטערגרונט ביהמ"ד 'בית יקותיאל' אויף אוסטראה פארקוועי
נאכן פארענדיגן תבנית הבנין ברוב פאר והדר
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ביהמ"ד הגדול

יפה נוף משוש כל העיר

פנים חדשות באו לכאן אין שיעור למעלה 
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פיסגייער בריק צו שכונת ויואל משה 

גראב ארבעט ביי רוט 105 דארט וואו עס ווערט אראפגעשטעלט ווערן א שטאנדהאפטיגע בריק פאר פיסגייער צווישן שכונת ויואל משה און טברי' בעיקערטאון

ארבעט געזען אויף די זייט פון אויסטראה פארקוועי ביים אריינגאנג צום שכונהמאסיווע דריל מאשין בויערט אריין טיפע לעכער 
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דער געדרענג ווערט 
אומדערטרעגליך
ביהמ"ד"  "אלטע  דאס  איז  צייט  דער  מיט 
יארן  לעצטע  די  אין  ביז  ענגער,  אלץ  געווארן 
ווי תשכ"ז-כ"ח לפ"ק איז עס שוין געווען מלא 
על כל גדותיו בלעיה"ר, ַאז עס איז שוין כמעט 
ראש  לעצטן  דעם  קאנטראלבאר.  געווען  נישט 
השנה שנת תשכ"ח איז די ערשטע נאכט געווען 
דורכגיין  ביים  געשטוּפעניש  מורא'דיגע  ַא 
מחליט  הָאט  מען  און  טובה,  לשנה  וואונטשן 
וועט  יאר  קומענדיגן  אויף  אז  דעמאלט  געווען 
ווי  לויט  ביהמ"ד.  נייע  א  האבן  מוזן  שוין  מען 
איז  אויפדערנאכט  ר"ה  יענעם  געדענק  איך 

פייער-לעשער  א  ביהמ"ד  פארן  געשטאנען 
טרָאק - זעט אויס אלס ּפרָאטעקשאן - און ווי 
דער  ווען  אז  דעמאלט  נאכגעזאגט  הָאט  מען 
איז  ביהמ"ד  פון  ארויסגעגאנגען  איז  כ"י  עולם 
פייער-לעשער  די  פאר  וואונדער  א  געווען  עס 
א  ארויס  איז  שאצונג  זייער  לויט  אז  דארט, 
ביהמ"ד  דָאס  ווי  קע"ה  עולם  גרעסערער  פיל 
די  איבערגעשטיגן  האט  הוצאה  די  ַאנטהַאלט, 

הכנסה...

וואכן  שובבי"ם  די  אין  יאר  יענעם  אויך 
ממש  געווען  איז  תורה,  סעודות  שלש  די  ביי 
אומדערטרעגליך, פון וואך צו וואך איז נתרבה 
פרשת  שבת  אז  אזוי  כ"י,  עולם  דער  געווארן 
סעודות  שלש  לעצטע  די  ביי  תשכ"ח  וארא 

תורה וואס דער רבי זי"ע האט געזאגט אין דעם 
מיאמי,  קיין  געפארן  איז  ער  איידער  ביהמ"ד 
זיין  ממשיך  געקענט  נישט  זי"ע  רבי  דער  האט 
מיט די דברי התעוררות און האט מקצר געווען 
דיוקים  די  פארענטפערן  צו  נאר  דרוש,  מיטן 
אויף די פרשה - און האט געגעבן א זָאג "איך 
נישט".  וועל שוין פארטיגן, מען הערט ממילא 
פיל  בקודש  כדרכו  אנגעוואונטשן  דערנאך 
זיין צו  זָאל שוין זוכה  ווארימע ברכות, אז מען 
זען ישועות כל ישראל ושמחתן, בהתגלות כבוד 

שמים עלינו בב"א.

אום ראש השנה שנת תשכ"ט לפ"ק האט מען 
המדרש"  בית  "נייעם  דעם  באנייט  טאקע  שוין 
געווען  נאך  איז  וואס  סטריט,  ראדני  אויף 

רוי, אבער דאך האט מען שוין  זייער  דעמאלט 
הייליגע טעג ראש השנה  די  געדאווענט דארט 
און יום כפור. דאס איז אויך געווען דאס ערשטע 
יאר וואס דער רבי זי"ע איז ליידער שוין נישט 
געזונט געווען, און איז נישט געווען דער שליח 
ציבור נאר ביי עטליכע פזמונים ווי ונתנה תוקף 
וכדומה. דער חזן הרה"ח ר' משה יוסף שווארץ 

ז"ל האט געדאווענט פארן עמוד.

יו"ט סוכות איז מען צוריק צום "אלטן  אויף 
ביהמ"ד", און במשך די יארן תש"ל–תשל"א איז 
ביהמ"ד"  "נייעם  צום  אריבער  צוביסלעך  מען 
אויף ראדני סטריט, ערשט נאר אויף שבתים און 
דערנאך עטליכע מנינים אינדערוואכן, ביז אום 
שנת תשל"ב איז מען שוין גענצליך ַאריין דערין.

מאר
ממלכת סאט

"סאטמארער בתי מדרשים
אין דער היסטאריע"

ִתּקּונֹו  ֵחנּו ּבְ ִבְנָינֹו ְוַשּׂמְ מעשה אבות סימן לבנים!ְוַהְרֵאנּו ּבְ

דֹול ְוַהְפֵלא ר ֲאִני בֹוֶנה ּגָ ִית ֲאֶשׁ י ַהּבַ ּכִ
ערשטמָאליגער ּפרָאיעקט סּפעציעל צו "קרית יואל ווָאכנשריפט"; היסטָארישע איבערבליק ַארום די גלארייכע סַאטמַארער פעסטונגען 

"סאטמארער בתי מדרשים"
אשר יסדם טפחם וכוננם מרן רבינו הק' מסַאטמַאר זי"ע בחיים חיותו עלי אדמות 

ּפרעזענטירט צו דער היסטארישער ָאּפקויף פון שטח הענקי, לבנות ולהקים בית חיינו ותפארתינו, בנין אדיר אדיר רם נכון ונשא 

בית המדרש הגדול החדש דק"ק קרית יואל 

ית ֶאלִֹקים; דָאס ַאלטע בית המדרש 550 בעדפָארד עוועניו – תשי"ב לפ"ק י ִאם ֵבּ ֵאין ֶזה ִכּ

ט 550 בעדפָארד חלק ג'
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כי ממנה יתד וממנה 
פינה...
"דאס אלטע ביהמ"ד" קען אפשר באטיטלט ווערן 
"ניו יארק",  אלס דער אבן פנתה אויף דעם אדמת 
וואס איז געווען א עיר רבתי עם, רבתי  די שטאט 
בדיעות שונות ומשונות, וואו א יעדע התחדשות אין 
אידישקייט האט דא געטראפן א פרייע וועג, און די 
אויסגעזען ליידער  דא  האט  אידישקייט  אריגינעלע 

בלויז ווי ַאן אנטיק-בילד.

דאס  געווען  איז  המדרש  בית  הייליגע  דאס  אט 
צו  אנגעהויבן  זיך  האט  עס  וואו  פון  ווינקל-שטיין 
בויען דער דרך התורה והמסורה אויף דעם הארטן 
אמונה  ריינע  די  באדן.  אמעריקאנעם  טריפה'נעם 
אין די י"ג עיקרים און די תורת אמת האט פון דעם 
ביהמ"ד ארויסגעשיינט, און אריינגעלאכטן אין אלע 
און  ארום  מעט  מקדשי  די  מדרשים  בתי  הייליגע 
וועלכע  זצ"ל  וגאונים  גרויסע צדיקים  די  ארום פון 
זענען געווען אין וויליאמסבורג, און זיי פלעגן אויך 
מזמן לזמן קומען צום הייליגן רבי'ן זי"ע זיך מתחמם 
צו זיין לאורו און הערן די דברי תורה בכל זמן ועידן. 
ה'  דבר  דער  ארויס  איז  המדרש'ל  בית  דעם  פון 
ברמה וואס האט ָאּפגעקלונגען איבער דער גארער 
וועלט, בקצוי ארץ וים רחוקים, און אין דעם ביהמ"ד 
תורות'  'שובבי"ם  הייליגע  די  געווארן  געזאגט  איז 
באגלייט מיט די בכיות נוראות ועצומות, וואס האבן 
גערייניגט און געוואשן אידישע הערצער און נשמות, 

עד עצם היום הזה.

פלעגט  ז"ל  ראזענבערג  יודל  ר'  הרה"ח  ווי  אזוי 
חזר'ן אין קעמּפ דעם טייטש פונעם הייליגן רבי ר' 
אלימלך זי"ע אין נועם אלימלך פ' חיי שרה אויפ'ן 
פסוק ואברהם זקן וגו' און די משנה מסכת ביכורים 
מקיים  האט  מען  ווען  אז  לפניהם'  מכה  'והחליל 
געגאנגען  איז  מען  און  ביכורים  מצוות  די  געווען 
פון גאנץ ארץ ישראל ארויף קיין ירושלים צום בית 
לופט  די  געווארן  צושלאגן  דורכדעם  איז  המקדש, 
ה"י  חיצונים  מיט  פול  זענען  זיי  וואס  גאסן  די  פון 
וואס שטערן דעם מענטש ח"ו צו קומען צום הייליגן 
דורכן  איד, אבער  אן ערליכער  זיין  און  באשעפער 
זכות פון די מצוה וואס די אידן האבן געטראגן די 
פירות ביכורים קיין ירושלים, איז געווארן דער חלל 
זויבער, דאס איז די פשט והחליל,  העולם ריין און 
איז א לשון פון חלל - די לופט - מכה לפניהם איז 

אויסגעקלַאּפט געווארן פאר זיי.

די  געווען  מסביר  ז"ל  יודל  ר'  האט  דעם  מיט 
ווערטער וואס דער רבי זי"ע האט אים אמאל געזָאגט 
- מיטגייענדיג אויף א שּפַאציר אין בעל-הארבער - 
אז "די לופט פון אמעריקע איז שוין בעסער ווי עס 
איז געווען", וואס דאס איז די בחינה פונעם הייליגן 
נועם אלימלך, אז דורך די עבודת הצדיקים זענען זיי 
מטהר דעם אויר, און אזוי אויך האט דער רבי זי"ע 
אויר  דעם  געווען  מטהר  דורנו  צדיקי  אלע  די  און 

ארץ אמעריקע!

*

צייט  די  מיט  איז  ביהמ"ד"  "אלטן  דעם  פון 
גרויסע  מער  און  מער  אלס  קע"ה  אויסגעוואקסן 
קצוי  בכל  מדרשים  בתי  סאטמארער  שיינע  און 
העיר. און אזוי אויך כמעט אלע אלטע בתי מדרשים 
און  פארגרעסערט  פילפאכיג  זענען  שטאט  די  פון 

"סאטמארער בתי מדרשים אין דער היסטאריע"
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ווי  געווארן.  פארשענערט 
'לרומם  זאגט  פסוק  דער 
ומקום  אלקינו  בתי  ולפאר 

מקדשינו'. 

צו  כדאי  איז  עס 
צחות  דבר  א  דערמאנען 
פורים–רב  ַאלטן  פונעם 
הרה"ח ר' נתנאל'ע פארקאש 
ז"ל, וואס ער האט געזאגט 
איינמאל שושן פורים ביים 
זי"ע,  רבי'ן  פונעם  טיש 
דאס  ווען  צייט  דער  אין 
שוין  איז  ביהמ"ד"  "אלטע 
ַארָאּפגעווָארפן,  געווען 
ווַאנט  מערב  די  נאר  און 
שטיין  געבליבן  נאך  איז 
עס  צייט,  לענגערע  א 
עטליכע  הויך  געווען  איז 
זיך  האט  עס  און  שטאקן, 
אנגעזען דערויף דאס צייכן 
און  ארויף,  שטיגן  די  פון 
פונעם  ּפעינטינג  אלטע  די 
אלטן  פונעם  מערבית  צד 
נתנאל'ע  ר'  האט  ביהמ"ד. 
געזאגט מיט זיין פורימ'דיגע 
די  ווי  אזוי  אז  ערנסטקייט, 
זאגן  ז"ל  חכמים  הייליגע 
רחמנא  לן  דאסר  מה  "כל 
יעדע  א  כוותי'",  לן  שריא 
זאך וואס די הייליגע תורה 
דא  איז  גע'אסר'ט,  האט 
איז  וואס  זאך  ענליכע  ַאן 
מותר, ווי למשל פלייש פון 
ַאן  דא  איז  אסור,  איז  חזיר 
קָאּפ  אינעם  טעם  ענליכע 
וואס  "שיבוט"  פיש  פונעם 
פיש.  כשר'ע  א  איז  עס 
אזוי אויך אז דער רבי זי"ע 
האט גע'אסר'ט צו גיין צום 
איז  וואס  המערבי"  "כותל 
דורך  געווארן  איינגענומען 
אונז  איז  שר"י,  ציונים  די 
וואנט"  "מערב  די  געבליבן 
וואו  ביהמ"ד  אלטן  פונעם 
דארט  זיכער  זיך  קען  מען 
גוטס,  אלעס  אויסבעטן 

ודפח"ח.

"סאטמארער בתי מדרשים אין דער היסטאריע"

מען אינסטָאלירט עיר–קאנדישאן
דער געדרענג אין ביהמ״ד במשך די ימים נוראים איז געווען אויסערגעווענליך 
גרויס. נישט בלויז ווען מען האט נאך געדאווענט אין רבי׳נס קליינעם ביהמ"ד 
אויף 500 בעדפָארד, נאר אויך זייט מען איז אריבער צום 'גרויסן' ביהמ״ד אויף די 
סליחות תשי״א, וואס פון יאר צו יאר איז עס געווארן אלס מער איבערגעפילט, 
הרנה  אל  לשמוע  חסידים  הונדערטער  פרישע  צוגעקומען  זענען  יאר  יעדעס 
ואל התפלה, יוצא מפי קודש הקדשים בקדושה ובטהרה, דעם רבי׳נס הארציגע 
ורבבות  תפלות און דרשות התעוררות האבן געצויגן די הערצער פון אלפים 
מישראל, וועלכע זענען נתעורר געווארן לתשובה, הערנדיג ווי דער רבי איז זיך 

משתטח בתפלה לפני אביו שבשמים.

צוליב דעם גרויסן עולם, האט מען אויף די ימים נוראים געמוזט ארויסנעמען 
אלע טישן פון ביהמ״ד, דאס גאנצע ביהמ״ד איז געווארן אויסגעשטעלט פון 
רייעס געדינגענע בענקלעך איינס אונטערן אנדערן, )במשך יענע טעג האט דער 
רבי נישט געפירט טיש אין גרויסן ביהמ״ד, נאר אין ּפָאליש(, און ווי דערמַאנט, 
גענוג  נישט  אוין  איז  דאס  גאלעריען, אבער   2 צוגעבויט  מען שּפעטער  הָאט 
איז  ביהמ״ד  אין  היץ  און  געדרענג  דאס  בלעיה״ר,  ציבור  ריזיגן  פארן  געווען 

געווען אויסערגעווענליך.

מיט  דורכגעווייקט  זיין  מלבושים  רבי׳נס  דעם  פלעגן  תפילות  אלע  נאך 
אלע  מיט  דאווענען  פלעגט  רבי  דער  בעקיטשע.  און  טלית  זיין  אויך  שווייס, 
כוחות, בבחינת כל עצמותי תאמרנה, בקול חוצב להבות אש, ער פלעגט ווארפן 
זיין קערּפער בהתלהבות. די רעביצין פלעגט אייביג אינזין האבן צו צוגרייטן 
פארן רבי׳ן פרישע מלבושים און וועש, ַאז גלייך נָאכ'ן דאווענען זאל זיך קענען 
זי  ווען דער רבי איז אהיימגעקומען אין שטוב האט  אויפטוישן די מלבושים. 
זיך געטוישט  גלייך געברענגט די פרישע מלבושים. אפטמאל האט דער רבי 
איז  ער  ווייל  קריאת התורה,  לייענען  פַאר'ן  דרשה,  די  נאך  אויך  דעם העמד 

געווען דורכגעווייקט מיט שווייס, אז עס איז ממש גערינען וואסער.

ביהמ"ד"  "ַאלטע  דָאס  האט  תשכ״ב  ביז  תשי״ב  פון  יאר   10 ערשטע  די 
נאכנישט פארמאגט קיין עיר–קאנדישאנס, נאר דריי גרויסע פענס אויף די דריי 
פענסטער פון מערב זייט פונעם ביהמ"ד. די היצן אינעם זומער זענען טאקע 
געשטוּפעניש  די  ווען  טעג  הייליגע  די  אין  ובפרט  אומדערטרעגליך,  געווען 
ז"ל האט פארציילט,  ראזענבערג  יודל  ר'  ווי הרה"ח  גרויס קע"ה.  געווען  איז 
"קאלטע  טיילן  ארומגעגאנגען  מוסף  אינמיטן  השנה  ראש  מען  איז  אמאל  אז 
וואסער" פאר'ן עולם צו טרינקען, אויך האט מען געדארפט צומאל ביי שלש 
סעודות אין ביהמ"ד אנדערש אויסשטעלן דעם טיש כדי עס זאל זיין נענטער 

צום פענסטער.

אין שנת תשכ״א האט א דָאקטער געווארענט די רעביצין, אז די היץ קען 
נָאכ'ן עטווָאס ליידן אויפ'ן הַארץ. דעריבער  ח״ו שָאטן פַאר'ן רבי׳נס געזונט, 
האט די רעביצין פארלאנגט פון די ראשי הקהלה זיי זאלן אריינשטעלן ַאן עיר 
קָאנדישָאן אין ביהמ״ד. פון אנהויב האבן די ראשי הקהלה געקווענקעלט, ווייל 
דאס האט געדארפט ָאּפקָאסטן ארום 35 טויזענט דָאלער, און קהל׳ס קאסע איז 
געווען זייער ארעם בימים ההם. די ראשי הקהלה האבן פארשטאנען ווי שווער 

עס וועט זיין צו קַאסירן פון די מתפללים א סּפעציעלן שטייער צו קויפן אזא 
גרויסן עיר קָאנדישָאן וואס פעלט אויס פאר אזא ביהמ״ד.

קהל  פאר  שווער  זייער  איז  עס  אז  גערעכט,  געגעבן  זיי  האט  רבי  דער 
אויסצוגעבן אזא גרויסן סכום. די רעביצין הָאט אבער גע׳טענה׳ט אז זי וועט 
אים בשום אופן נישט לאזן גיין דאווענען אין ביהמ״ד אין די ימים נוראים, אויב 
זיין בריאות  זי ציטערט פאר  ווייל  מען רישט נישט איין קיין עיר קָאנדישָאן, 
הגוף. אויב וויל קהל אז דער רבי זאל דאווענען פַאר'ן עמוד, זאלן זיי איינרישן ַאן 
עיר קָאנדישָאן, און סּפעציעל נעבן רבי׳נס עמוד עס זאל ברענגען לופט פַאר'ן 

רבי׳ן, אויב נישט, זאל קהל דאווענען ָאן דעם רבי׳ן!

קָאנדישָאן,  עיר  דעם  קויפן  צו  באשלאסן  שוין  הָאט  מען  ווען  עווענטועל, 
האט מען באשטייערט יעדן מיטגליד מיט 30 דָאלער, און אסאך אידן האבן זיך 
באקלאגט דערויף, און האבן עס נישט אזוי וויליג באצאלט, מיט פארשידענע 
טענות, ווי צב"ש, דער רבי אליין האט עס נישט פארלאנגט, עס איז אזוי אויך גוט 
געווען, אינדערהיים האבן זיי אויך נישט קיין עיר קָאנדישָאן, און פארשידענע 
טענות וואס מען האט גענוצט צו פארדעקן דעם ביטערן אמת, אז מען הָאט 

נישט געהאט קיין איבריג געלט...

ערב ר״ה איז דאס נאכנישט פארטיג געווען, האט די רעביצין נישט געלאזט 
דעם רבי׳ן גיין אין ביהמ״ד זאגן סליחות. דער רבי האט געזאגט סליחות ביי 
זיך אין קליינעם ביהמ״ד. די ראשי הקהלה האבן צוגעיאגט דעם עלעקטרישאן 
הרה"ח ר' יצחק שלמה הָאפמַאן ע"ה וועלכער האט איינגעארדענט דעם עיר 
שנת תשכ"ג.  השנה  ראש  אויף  ארבעטן  געזאלט  שוין  האט  און  קָאנדישָאן, 
אבער עס איז אים נישט געלונגען עס געהעריג צו פארטיגן אויף ר״ה צוליב 
עּפעס א צומישונג אין די ווייערס, און עס האט נאכנישט גוט געארבעט אין 
צו  פולשטענדיג  אנגעהויבן  עס  גדלי' האט  צום  אום  ביהמ״ד. ערשט  גאנצן 

ארבעטן, אזוי אז מען האט דורכגעשוויצט נאך א ר"ה ָאן עיר קאנדישאן.

נישט באצאלן דעם פולן ּפרייז  געוואלט סטראשען דורך  קהל האט אים 
פאר זיין ארבעט, אבער דער רבי האט נישט צוגעלאזט, נאר געהייסן באצאלן 
פעולת שכיר וויפיל מען הָאט ָאּפגעשמועסט, און נישט עובר זיין אויף ביומו 

תתן שכרו.

די עיר-קאנדישאן איז באשטאנען פון א גרויסן מאשין אינמיטן די צפון ווַאנט 
פונעם ביהמ"ד, וואס עס איז אויסגעקומען אונטער דעם שלחן הטהור פון רבי'ן 
ביהמ"ד,  פון  דַאך  פונעם  ולרחבו  לארכו  געצויגן  זיך  האבן  דערפון  און  זי"ע, 
פיר–עקיגע בלעכענע רערן ארבעה על ארבעה טפחים, לערך, א מקום חשוב 
וואס איז צומאל גענוצט געווארן ארויפצוזעצן דערויף א קינד, וליישבו בדוחק, 

כדי צו קענען מיטהאלטן גוט א דרשה אדער די הקפות...

די  ָאּפגעקילט  אביסל  קָאנדישָאן  עיר  גרויסער  דער  האט  צייט  די  מיט 
שרעקליכע היצן אין ביהמ״ד, דער רבי האט געהאט דערפון א קורת רוח, עס 
האט אים לייכטער געמאכן די עבודת הקודש, און אויך דער גאנצער עולם האט 

פון דעם הנאה געהאט לאנגע יארן.
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אויף דער 
וועלט, און 
אויף 'יענע' 
וועלט!..

אויף 'יענע'  וועלט:

איבערשמועסן 
די טשיקַאווע קליּפ'ס, 

איבערקייען 
די גוי'אשע נייעס,

אויסדרעשן 
אלע הייסע 
פאליטיקס

איבערזאגן
פרשה פערל ווערטער,

ארומרעדן השקפה, 
פארציילן 

מעשיות,
זינגען ווַארעמע זמירות

אויף 
'דער' וועלט:

בבתימדרשים

אר
מ
ט
א
ד?ס לב יטב

הל
ק
עפ"יד

פקודת 

א שבת'דיגע סעודה
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בנין בית רחל החדש

א בליק אויפן מענער זייט פונעם נייעם חתונה זאל וואס ווערט געבויעט מיט א מלכות'דיגע שיינקייט

אייזן אינסטאלירונג פארענדיגט ביי די 6 טרעפן צימערן ביזן העכסטן שטאק בחומר ובלבנים
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בנין בית רחל החדש

בנין האדיר לחנך אלפי בנות ישראל לתפארת העיר רבתי

2 שטאקיגער ריזיגער אודיטאדיאום פיבערט מיט בוי אקטיוויטעטןאולם הגדול ווערט פארענדיגט גרייט ארויפצולייגן דעם דאך

אקטיווע בוי ארבעט לענגאויס אלע שטאקן מיטגעהאלטן מכל קצוי העירשורות סקעפאלדס איבער די לענג פונעם זאל ארויפצוציען הויכע ציגל ווענט מיט לעכטיגע פענסטער
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ניי פארברייטערטע פארקינג פאר די 8 סעניטאציע טראקס פונעם ווילעדזש אויף נינגער ראוד וועלכע זענען אקטיוו בלויז אין די נאכט שטונדען נישט צו שטערן שטאטישע טרעפיק 

נייע דורכזיכטיגע געביידע אויף פארעסט זיך צו דערווארימען אין די קאלטע טעגשניי שארער טרעקל שטייט ארבעטסלאז אין שכונת גאלדען היללס אונטערן שטארקן זון

סיידוואק אויסגעפלאסטערט לענגאויס עיקערס ראוד צווישן שכונת לעמבערג ביז פארעסט ראוד פאר די זיכערהייט פון די פיסגייער
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נייע זיכערהייט מאסנאמען פאר פיסגייער פארנט פון גרעסערע בתי מדרשים 
נאך לעצטערע פלאג פון קארס פארקירט אויפן סיידוואק

ציגל דעליווערי אויף וויי.די. ג"ב דרייוו 

ביהמ"ד אהל מרדכי טאהש 

ארבעט זעצט פאר אויסצוברייטערן גאס ארום ביהמ"ד טאהש אויף סאטמאר קאר. ארשיווע למען באי בית ה' ערב ובוקר וצהרים

ארבעט זעצט פאר מיט אימפעט אויף דעעש און מירון פאר נייע אפלויף וואסער 
וועג וואס ווערט געצויגן ביז שכונת לעמבערג המורחבת
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ה+צדיקיםע_+ל 

ער רבי ר' משה לייב זי"ע איז געווען ד
זלאטשובער  הייליגן  פון  תלמיד  א 
זי"ע.  מיכל  יחיאל  רבי  הגה"ק  מגיד, 
א  געווען  איז  יעקב,  רבי  טאטע,  זיין 
גרויסער תלמיד חכם און גדול בתורה. דערצו איז 
ער אבער געווען א גרויסער מתנגד צו חסידות. 
פארשטייט זיך אז ער איז נישט געווען צופרידן 
זיך אן אין דער נייער  זון שליסט  זיין  ווי  צו זען 
א  ביי  פארדאכט  ארויס  רופט  וואס  באוועגונג 
גרויסן טייל פון ערליכע אידן. ביי וועם עס זענען 
נתקבל געווארן די לשון הרע'ס וואס האבן דאן 

קורסירט איבער "די כת".

אים  ער  האט  זייט  אנדערער  דער  פון  אבער 
וועג.  אין  שוועריגקייטן  קיין  געשטעלט  נישט 
איבערהויפט ווען ער האט געזען ווי דערהויבן זיין 
זון ווערט גייענדיג אויף דעם דרך, און איינזעענדיג 
זון איז געווארן א חסיד  זיין באליבטער  זינט  אז 
איז ער דערהויבן געווארן פי כמה אין עבודת ה', 
און שטייגט יעדן טאג מעלה מעלה וואס יעדער 

וואונטשט זיך צו האבן אזא זון.

רבי יעקב האט געוואוינט אין בראד, און רבי 
מדקדק  און  נזהר  זייער  געווען  איז  לייב  משה 
ער  פרטים.  אלע  מיט  אב  כיבוד  במצות  געווען 
טאטן,  זיין  צו  נענטער  וואס  זיין  געוואלט  האט 
כדי ער זאל אים קענען מכבד זיין און באדינען ביי 
יעדע געלעגענהייט. אבער זיינע געגועים צו זיין 
און  דערהויבן  אים  האט  וועלכער  רבין,  הייליגן 
באלויכטן דעם וועג אין עבודת הבורא, איז געווען 
ווי  ווייניגער  גארנישט  און  שטארק,  אזוי  פונקט 
פון  הבורא  מצות  די  זיין  צו  מקיים  באגער  זיין 

כיבוד אב.

וואס האט ער געטאן? 

סאסוב  קיין  געצויגן  אריבער  זיך  האט  ער 
זלאטשוב  צווישן  אונטערוועגנס  זיצט  וועלכע 

און בראד, און אזוי האט ער געקענט אריינכאפן 
זיך  אויך  און  אב  כיבוד  זיין  מקיים  זאכן.  ביידע 
זיין  אויך  און  רבי,  הייליגן  זיין  ביי  דערהייבן 
אינדערהיים ביי זיך אין סאסוב, אין וועלכע ער 
איז געווען דאס ווייניגסטע, פיל ווייניגער ווי אין 

זלאטשוב און אין בראד.

ברוב  געפילט  האט  לייב  משה  רבי  אבער 
קדושתו, אויף זיין הויכע בחינה, אז ער איז נישט 
גענוג מקיים די מצוה פון כיבוד אב, איבערהויפט 
ווערן  וועגן  די  ווען  חדשים  ווינטער  די  אין 
און  אייז,  און  שניי  שיכטן  דיקע  מיט  באדעקט 
דאס פארן קיין בראד איז נישט אזא לייכטע זאך, 
מאנכע מאל מאכט זיך אז עטליכע וואכן קען מען 
נישט פארן אויף די וועגן און דער צדיק רבי משה 
לייב קען נישט פארן צו זיין טאטן מקיים זיין די 
און  צער  גרויס  דערפון  ער  האט  מצוה,  גרויסע 
זיין  פארשטערט  אים  האט  צער  דאזיגער  דער 

מנוחה.

*

און  שטוב  אין  אזוי  זיצנדיג  איינמאל 
און  אפ  אים  שטעלט  שניי  דער  אז  טראכטנדיג 
איז דער גרעסטער שטער פון פארן צום טאטן, 
איז רבי משה לייב געווארן זייער פאר'צער'ט, און 
זיך אויפגעהויבן  גרויס עגמת נפש האט ער  פון 
פון פלאץ, ער האט זיך גענומען גיין צום ריכטונג 
ווי  אויך  געדינט  האט  וועלכעס  מארק,  פונעם 
עגלה  בעלי  אלע  פאר  סטאנציע  צענטראלע  א 
וועלכע האבן געזוכט אביסל ארבעט זיך מפרנס 
צו זיין. זיי זענען געשטאנען אין מארק ציטערנדיג 
פון קעלט, און געווארט בכליון עינים אז איינער 
זאל זיך מרחם זיין אויף זיי און זיך אנטראגן אז 
אריינווארפן  זיי  און  וואו,  ערגעץ  פארן  וויל  ער 

אפאר גראשן.

די  טראץ  איז  וואונדער  לייב'ס  משה  רבי  צו 

גרויסע פרעסט וואס האט דאן געהערשט, האבן 
גרייט  געווען  זענען  וואס  מענטשן  געפינען  זיך 
צו פארן. רבי משה לייב האט זיך דערנענטערט 
כמעט  געווען  שוין  איז  וואס  וואגן  דעם  צו 
א  גיט  ער  אפצופארן.  גרייט  און  איבערגעפילט 
שריי אריין: "אידן! איר וועט זיין אין בראד?". און 
איינער פון די פאסאזשירן האט זיך גענומען די מי 
און געענטפערט אז ווארשיינליך וועט מען טאקע 
אריבערפארן די שטאט בראד. האט זיך רבי משה 
לייב געוואנדן צו אים מיט א געבעט: אויב אזוי, 
טוט מיט מיר א חסד און גייט אריין צו מיין טאטן, 
און זאגט אים אז זיין זון משה לייב איז חי וקיים, 
און איך פיל זיך ב"ה גוט, אלעס איז אין בעסטן 

ארדענונג".

דער איד צו וועמען דער רבי ר' משה לייב האט 
גערעדט האט צוגעשאקלט מיטן קאפ אז ער גייט 
וועט איבערגעבן פאר  איין אויפ'ן געשעפט, ער 
רבי יעקב וואס רבי משה לייב זאגט. און עס איז 
קענטיג געווען אז דער איד איז ווי מיטגעשלעפט 
זיין  צו  געפילן  לייב'ס  משה  רבי  מיט  געווארן 
טאטן, און מיט זיין התלהבות מקיים צו זיין מצות 

כיבוד אב.

זיינע  אין  געווארן  פארזינקען  איז  שליח  דער 
ווייסט  "ווער  זיך,  ביי  געטראכט  און  מחשבות 
וויפיל יאר דער טאטע האט שוין נישט געהערט 
האט  איצט",  משפחה?  זיין  פון  און  זון  זיין  פון 
ער ווייטער געשפינט זיינע מחשבות, "וועל איך 
די  מיט  אויפצולעבן  אים  געלעגנהייט  די  האבן 
בשורה טובה וואס איך ברענג אים, ער וועט ממש 
איך  וואס  גרוס  ווארימען  דעם  פון  אויפטאנצן 
וועל אים ברענגען". און ווי נאר די וועגעלע מיט 
אפגעשטעלט  זיך  האט  סאסוב  פון  מענטשן  די 
אין בראדער מארק, איז דער שליח אראפגעלאפן 
דערפון מיט אן אימפעט און געלאפן זוכן וואו רבי 

יעקב וואוינט.

צופרידענעם  א  מיט  און  אטעם  איין  מיט 
שמייכל האט ער איבערגעגעבן פארן טאטן דעם 
גרוס וואס זיין זון האט אים געשיקט פון סאסוב. 
ווען  ווי איבערראשט איז דער שליח געווען  און 
דער טאטע איז נישט געווען אזוי ברענענדיג צו 
רוח  ותחי  קיין  געווען  נישט  איז  עס  גרוס,  דעם 
זיצן  געבליבן  איז  טאטע  דער  אביהם.  יעקב 
אויפגעשפרינגען  נישט  איז  און  ארט  זיין  אויף 
געגעבן  בלויז  ער האט  גרוס,  דעם  פון  הערנדיג 
א צופרידענעם קרעכץ און געזאגט: געזונט זאל 
זיין מיין משה לייב, דו ביזט שוין דער זיבעטער 

שליח היינט...".

*

זיבן און נאך מער אין איין טאג,  די שליחים, 
לייב  רבי משה  רבי'ן  הייליגן  געווען דעם  זענען 
די  אין  נאר  שטעל-פארטרעטער  סאסובער'ס 
ווען  צייטן  די  אין  אבער  טעג,  ווינטער  שווערע 
האט  שטער,  קיין  אן  פארן  געקענט  האט  מען 
יותר  בו  "מצוה  מאמר  דעם  געווען  מקיים  ער 
מבשלוחו" און זיך נישט צופרידנגעשטעלט מיט 
די פילע גרוסן וואס ער האט כסדר געשיקט צו 
זיין טאטן. דעם רבי'ן רבי משה לייב'ס פיס פלעגן 
אים פירן זייער אפט אויפ'ן וועג וואס פירט פון 

סאסוב קיין בראד. 

סאסוב ליגט טאקע צווישן בראד און זלאטשוב, 
און  לייכטער  קיין  נישט  גענצליך  איז  ער  אבער 
און  לאנג  גאנץ  איז  וועג  דער  וועג.  שנעלער 
לויפט  עס  געדרייט,  און  פארקריפלט  שטארק 
לענג  די  צוליב  און  וואלד,  געדיכטן  א  אדורך 
איין  מיט  אדורכגיין  נישט  עס  מען  קען  דערפון 
זיך אפשטעלן  מוז  קיין אפשטעל. מען  אן  מאל, 
אטעם.  דעם  דערכאפן  זיך  און  אונטערוועגנס 
אממערסטן  און  פאפולערסטע  די  פון  איינע 

הרב הקדוש 

רבי ארי' ליב 
פון שפאלע זי”ע

דער שפאלער זיידע
ו' תשרי תקע"ב

הרב הקדוש 

רבי משה 
לייב מסאסוב 

זי”ע
ד' שבט תקס"ז
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געווען  איז  באקאנטע סטאנציעס אונטערוועגנס 
פאדהורץ  געהייסן  האט  וואס  דערפל  קליין  א 
און האט זיך געפינען ממש אינמיטן וועג און די 
פאסאזשירן האבן ספעציעל ליב געהאט צו מאכן 

דארטן א סטאפ.

זיך  האט  פאדהורץ  דערפל  דאזיגער  דער 
געפינען אויפן שפיץ פון איינע פון די העכסטע 
די  האבן  דעריבער  און  געגענט,  יענע  אין  בערג 
סטראטעגישע  א  דערין  געזען  קעניגן  פוילישע 
יאהן  קעניג  דער  קלאס.  ערשטן  פון  פארמעגן 
א  דארטן  אויפגעשטעלט  האט  סאביעסקי 
קאנטראלירן  קען  מען  וועלכען  פון  פעסטונג 
דעם גאנצן ראיאן. פאר די פוילישע קעניגן איז 
ארט,  חשוב  א  געווען  פאדהורץ  דערפל  דאס 
אבער פאר די אידן האט עס נישט געמיינט קיין 
דעם  אין  אז  געווען  איז  פאקט  דער  און  סאך, 
געוואוינט  האבן  פאדהורץ  דארף  סטראטעגישן 
נישט מער ווי צוויי אידישע משפחות, וואס איינע 

איז געווען א חסידישע.

דער ראש המשפחה פון די משפחה וואס איז 
געגאנגען בדרך חסידים איז געווען גוט באקאנט 
ר'  געהייסן  האט  ער  דורכפארער.  אלע  פאר 
ר' סענדר. ער  גערופן האט מען אים  אלכסנדר, 
קרעטשמע  די  הענט  זיינע  אין  געהאלטן  האט 

פונעם דערפל.

און  ליבליכער  א  געווען  איז  סענדר  ר'  דער 
געלעגנהייט  יעדע  ביי  און  מענטש,  פיינער 
אריבערגעפארן  דא  איז  לייב  משה  רבי  וואס 
איז  געזאגט  ווי  און  טאטן,  זיין  צו  אונטערוועגס 
עס געווען זייער אן אפטע זאך, האט ער זיך דא 

אפגערוט.

חכם  תלמיד  שיינער  א  געווען  איז  סענדר  ר' 

אויסער א חסיד, און דערצו אן אריסטאקראטישער 
פערזאן, דעריבער איז נישט קיין וואונדער וואס א 
קורצע צייט פון ווען דער רבי ר' משה לייב האט 
גענומען  זיך  און  סאסוב  קיין  אריינגעצויגן  זיך 
געווארן  סענדער  ר'  איז  וועג,  דעם  באנוצן 
משה  רבי  רבי'ן  פון  אנהענגער  הייסטע  די  פון 
זיך  ידידות און קשר האט  לייב און א שטארקע 
זי"ע  לייב מסאסוב  צווישן רבי משה  פארקניפט 
און ר' סענדער. דער רבי ר' משה לייב איז געווארן 
פארוויקלט אין דעם לעבן פון ר' סענדער און זיין 

משפחה.

און  געשעצט  שטארק  האט  סענדר  ר' 
וואס ער  יונגערמאן,  פארהערליכט דעם הייליגן 
האט געזען אויף אים אז ער איז נישט סתם נאך 
א חסידישער אינגערמאן, נאר עפעס קאכט אין 
מאל  עטליכע  באמערקט  האט  סענדר  ר'  אים. 
וואס רבי משה לייב האט באזוכט אין דעם דערפל 
ארויס שטילערהייט  זיך  גנב'ט  ער  ווי  פאדהורץ 
פארשוואונדן.  ווערט  און  קרעטשמע  דער  פון 
דער גאסט-געבער ר' סענדר איז געווען נייגעריג 
אינגערמאן  געהויבענער  דער  וואו  וויסן  צו 
נאכגעגאנגען  אים  איז  ער  פארשוואונדן.  ווערט 

שטילערהייט ביז צום נאנטן וועלדל.

וועלדל?  אינעם  אינגערמאן  א  זוכט  וואס 
האט  טרעפן?  דארטן  ער  קען  גליקן  וואספארא 
זיך ר' סענדר געוואונדערט אויף דעם פייערדיגן 
נישט  אים  האט  לייב  משה  רבי  און  יונגערמאן, 
האט  לייב  משה  רבי  ווארטן.  לאנג  צו  געלאזט 
זיך  און  תפלין  און  טלית  אין  איינגעוויקלט  זיך 
און  וועלדל  דאס  נישט  אז  דאווענען  גענומען 
נישט  דאווענען  אזא  נאך  ר' סענדר האבן  נישט 
געהערט. ר' סענדר האט עטליכע מאל אינמיטן 

דאווענען געמיינט אז אט אט לאזט זיך ביי אים 
אויס דער אטעם, עס האט זיך אים געדאכט אז 
ליאדע  א  פארלאזן  ביים  אים  האלט  נשמה  זיין 
די  וועלט,  די  זיך  ענדיגט  מינוט  א  אין  מינוט. 
גאנצע בריאה האט זיך אנגעשלאסן אין רבי משה 

לייב'ס דאווענען און מיטגעזינגען שירה.

ר' סענדער איז אהיימגעקומען פון דארטן מיט 
אויף  אפטייטש  ריכטיגן  און  באגריף  פרישן  א 
בשעת'ן  יער".  עצי  כל  ירננו  "אז  ווערטער  די 
רבי  צו  צוקוקנדיג  און  באהאלטן  דארטן  שטיין 
זיך  סענדער  ר'  האט  דאווענען  לייב'ס  משה 
ארומגעקוקט און געווארט מיט אומגעדולד אז די 
א  אין  ארויסגיין  פשוט  זאלן  וואלד  פון  ביימער 

טאנץ הערנדיג רבי משה לייב'ס דאווענען.

סענדער  ר'  פאר  זיך  האט  עס  ווען  פון 
זיין  פון  געשטאלט  אמת'ער  דער  אנטפלעקט 
אינגאנצן  סענדער  ר'  זיך  האט  גאסט,  אפטער 
איבערגעגעבן צו הרה"ק רבי משה לייב זי"ע. און 
אים  האט  פאדהורץ  קיין  געקומען  איז  ער  ווען 
אפילו  אויג  פון  ארויסגעלאזט  נישט  סענדער  ר' 
אויף איין איינציגע מינוט. ער האט זיך באהאפטן 
אים  פון  געלערנט  און  אהבה  בעבותות  אים  צו 
דרכים אין עבודת ה'. ר' סענדער האט זיך נישט 
גערירט אן רבי משה לייב סאסובער'ס אנווייזונג, 
ענטפער  אן  וויסן  געוואלט  האט  ער  וואס  און 
האט ער אנגעפרעגט ביי רבי משה לייב'ן ווי מען 
פלעגט אנפרעגן אין אורים ותומים אין די צייטן 

פון בית המקדש.

*

סענדער  ר'  וואס  שמועסן  די  פון  איינע  ביי 
האט געהאט מיט רבי משה לייב'ן, האט ער אים 
וועגן  פארציילט  שוין  אייך  איך  האב  געפרעגט: 

מיין וואונדערליכן פערד?".

ניין, האט געענטפערט דער רבי ר' משה לייב 
זי"ע וועלכער האט שוין פארשטאנען ר' סענדר'ס 
שפראך און געוואוסט אז ער מיינט נישט צו זאגן 
אז זיינע פערד קענען שנעל לויפן. "וואס זענען די 

וואונדער פון דיינע פערד?'

צוריק,  יאר  צוויי  מיט  פאסירט  האט  אלעס 
האט דער בעל אכסני' ר' סענדער אנגעהויבן זיין 
שמועס, און דערציילט פאר'ן רבי'ן ר' משה לייב 

די גאר אינטערעסאנטע געשיכטע:

יענעם יאר איז ר' סענדר געפארן קיין לייפציג 
צום גרויסן יריד. א יאר פאר דעם זענען אפאר פון 
זיינע פערד פארפרוירן געווארן צום טויט, פונעם 
און  געהערשט,  דאן  האט  וואס  פראסט  גרויסן 
נישט האבנדיג קיין געהעריגע טראנספארטאציע 
שטוב  אין  פארשפארט  געווען  ער  איז  מיטלען 
דעם גאנצן ווינטער. ווען עס האט זיך אנגערוקט 
דער פרילינג האט זיך ר' סענדר געיאגט צו פארן 

קיין לייפציג כדי צו קויפן פיינע פערד.

געהערשט  האט  וואס  טומל  גרויסן  אינעם 
באקאנטן  דעם  באמערקט  ער  האט  יריד,  ביים 

געשטאלט פון איציק דעם פערדן הענדלער.

צו  אנטראגן  מיר  קענסטו  וואס  "איציק! 
קויפן?", האט ר' סענדער געגעבן א כאפ איציק'ן 
ביים  פארזינקען  זייענדיג  איבערראשונג  אין 
אויסקעמען די האר פון איינע פון די הויכע ברייט 
אין  געברענגט  האט  ער  וואס  פערד  געבויטע 

מארק אריין צו פארקויפן.

ברייט  זיך  האט  איציק,  איבערראשטער  דער 
גוטן  אלטן  זיין  צו  געפרייט  און  צעשמייכלט 
וועמען ער האט שוין געפירט פיל  פריינט, מיט 

הורי החתן

יצחק שלום יאקאבאוויטש וב"ב
קרית יואל יצ"ו

הורי הכלה

שלמה זלמן האלצער וב"ב
לעיקוואד יצ"ו

בעזרת השם יתברך

נעלה את ירושלים על ראש שמחתינו 

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים

קול ששון  •  וקול שמחה  •  קול חתן  •  וקול כלה

בשבח והודאה להשי"ת שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

הננו מתכבדים בזה להזמין את קרובינו וידידינו

להשתתף בשמחת כלולת בנינו היקרים שיחיו

הבחור החתן המופלג בתוי"ש

אברהם זאב ני"ו
עב"ג

הכלה הבתולה המהוללה

אידלא שינא רחל תחי'
שתתקיים אי"ה למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת

ביום ד' לסדר "וחגותם אותו חג לד' לדורתיכם" )בא(

Jan 25 'אור ליום ד' לחודש שבט תשפ"ג לפ"ק ולמס

החופה בשעה 7:00 קבלת פנים בשעה 6:00 

The fountain ballroom
725 Vassar Ave. Lakewood NJ 08701

ואי"ה ביום שמחתכם ישמח לבנו גם אנו בל"נ  
ידידיכם המצפים לקבל פניכם באהבה ובשמחה

ייי
העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת וארא

באולם בראך'ס זאל
237 seven springs rd.

קידושא רבא אחר התפלה 

הורי החתן

אברהם סג"ל גראסס וב"ב
קרית יואל יצ"ו

הורי הכלה

מאיר פריינד וב"ב
קרית יואל יצ"ו

בעזרת השם יתברך

נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו 

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים

קול ששון  •  וקול שמחה  •  קול חתן  •  וקול כלה

בשבח והודאה להשי"ת שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

הננו מתכבדים בזה להזמין את קרובינו וידידינו

להשתתף בשמחת כלולת בנינו היקרים שיחיו

הבחור החתן המופלג בתוי"ש

יצחק סג"ל ני"ו
עב"ג

הכלה הבתולה המהוללה

רחל תחי'
שתתקיים אי"ה למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת

ביום ב' לסדר "ולכל בני ישראל הי' אור במושבותם" )בא(

Jan 23 'אור ליום ב' לחודש שבט תשפ"ג לפ"ק ולמס

החופה בשעה 6:30 קבלת פנים בשעה 5:30 

באולם עטרת מייזעלס
3 YD Goldberger Dr, Monroe, NY 10950

ואי"ה ביום שמחתכם ישמח לבנו גם אנו בל"נ  
ידידיכם המצפים לקבל פניכם באהבה ובשמחה

גגג

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת וארא

בביהמ"ד עטרת זקנים
71 Forest Rd.

קידושא רבא אחר התפלה 

לנשים באולם קלאוו פלאזא
101 Forest Rd.

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת בא

בבית המחותן
1 Stropkov Ct. unit 301

נא לקבל 
במקום הזמנה 
פרטית



שפ"ג
שמות, כ' טבת ת

שת 
פרייטאָג פר

92

געשעפטן. "אה, סענדר", האט ער געגעבן א שריי 
צוריק: "וואויל דו ביזט געקומען. כ'האב פאר דיר 
גוטע סחורה", האט ער אויסגערופן צו אים ווען 
ער איז אויפגעשטאנען פון דער ערד וואו ער איז 
איילנדיגע  מיט  איז  און  אריבערגעבויגן,  געווען 
ר'  ידיד  זיין  פון  נעמען שלום  צוגעגאנגען  טריט 

סענער.

אנגעכאפט  זיך  האבן  פריינט  גוטע  צוויי  די 
איבער  שפאצירן  גענומען  און  האנט  ביי  האנט 
פארשידענע  די  אבסערווירט  און  מארק,  דעם 
פערד  "אריסטאקראטישע"  און  פעסט-געבויטע 
צו  שטייענדיג  געפינען  דארטן  זיך  האבן  וואס 
פארקויפן, און זענען געשטאנען גראד ווי א דראנג 
און מיט א שטאלץ האבן זיי זיך אהערגעשטעלט 
ווייסן  זיי  גלייך  ווי  קונים  די פאטענציעלע  פאר 

זייער "יחוס".

זיך שוין דורכגעקומען איבערן  איז  ר' סענדר 
און  הענדלער  פערדן  דער  איציק  מיט  פרייז 
פערד  פיין-אויסזעענדע  צוויי  אויף  אנגעצייכנט 
וואס זייער הייך איז געווען היבש העכער ווי ר' 
ער  דערגרייכן.  געקענט  האבן  הענט  סענדר'ס 
מארק  דעם  פארלאזן  ביים  געהאלטן  שוין  האט 
אז ער האט דאס מאל,  וויסנדיג  צופרידענער  א 
זיין היפשע פארשפעטיגונג, איינגעקויפט  טראץ 

גוטע סחורה.

אויג  סענדר'ס  ר'  האט  ארויסגייענדיג 
א  ווינקל  אין  שטייט  עס  ווי  אויפגעכאפט 
ווי  אזוי  עפעס  פערד,  יונגער  קליינטשיגער 

פארשעמט, פארשטעלט פון יעדנס אויג.

און וואס איז מיט דעם לאשיקל? )אזוי רופט מען 
א יונגן פערד( האט ר' סענדער געפרעגט איציק'ן. 
דער בארימטער פערדן הענדלער האט זיך ממש 
געפילט באליידיגט פון זיין פריינט ר' סענדר און 
פון אזא פראגע. ער האט אים געענטפערט: דאס 
ערוואקסענער  אן  נאר  לאשיקל  קיין  נישט  איז 
אומפארשטענדליכע  אן  צוליב  איז  וואס  פערד 
נאך  איז  ער  געוויקסיג,  קליין  געבליבן  סיבה 
געווארן  פלוצים  ווערן  אנטוויקלט  חדשים  צוויי 
איז  ער  וואקסן.  צו  אויפגעהערט  און  קרענקליך 
נישט קיין סחורה, איך ווייס אליין נישט פארוואס 
קיינער  אריין,  אין מארק  געברענגט  אים  כ'האב 

וועט אים סייווי נישט קויפן".

דער  איציק  וואס  געהערט  האט  סענדר  ר' 
גרויסער מבין אויף פערד זאגט און זיך גענומען 
אדער  לאשיקל  דער  וואו  ווינקל  דעם  פארלאזן 
אומדערמאכטער פערדל איז געשטאנען. ער איז 
שוין אוועקגעגאנגען אפאר טריט אבער ער איז 
דעם  אין  האט  עפעס  שטיין,  געבליבן  האסטיג 
צוריקגעצויגן,  אזוי  שטיין  פערדל'ס  קליינעם 
האט  עס  סענדר'ן,  ר'  גערופן  צוריק  הכנעה'דיג, 

אים נישט געלאזט אוועקגיין.

און  צוריקגעקערט  זיך  האט  סענדר  ר' 
דערנענטערט צום פערדל, ער האט אים גענומען 
באטראכטן פונדערנאנט, און גאר מאדנע האט זיך 
דער פערדל אויפגעהויבן דעם קאפ צו ר' סענדר 
און אים אריינגעקוקט אין פנים מיט א בעטנדיגע 
מינע אין די אויגן ווי איינער וואס זאגט "נעם מיך 

מיט דיר, לאז מיך נישט דא אליין".

איציק האט זיך צוגעקוקט צו דעם ספעקטאל 
און זיך נישט געקענט אפוואונדערן פון זיין פריינט 
צו  אינטערעס  גרויס  ארויס  ווייזט  וואס  סענדר 

דעם קליינעם פערדל.

"זאג? ווילסט אים טאקע? ווילסט קויפן דעם 
אומבאלומפערטן פערדל וואס איז נישט ווערד צו 

גארנישט?", האט איציק נישט געמאכט קיין סוד 
דעם פערדל.  איבער  מיינונג  נעגאטיווע  זיין  פון 
און אפגערעדט זיין פאטענציעלן קונה פון קויפן 
וואס זעט אויס  דעם קליין געוואקסענעם פערד 

ווי א לאשיקל.

ר' סענדר האט דוקא זייער געוואלט קויפן דעם 
קליין געוואקסענעם פערד, עס האט אים געצויגן 
א געהיימער קראפט צו דעם, אבער איציק האט 
איז  דעריבער  דערפון,  אפגערעדט  זייער  אים 
געקענט  נישט  און  פארטראכט  געשטאנען  ער 
באשליסן וואס ער זאל טאן. יא קויפן אדער נישט 
זיך  האט  פארטראכטקייט  זיין  אינמיטן  קויפן? 
איציק אנגערופן צו אים "ווייסטו וואס? איך וועל 
עס דיר געבן פאר א נישטיגן פרייז, קיינער וועט 
עס סייווי סיי נישט קויפן, טא נעם עס פאר קאסט 

פרייז".

און דער מקח איז געשלאסן געווארן.

פון  אהיימגעקומען  צוריק  איז  סענדר  ר'  ווען 
מארק, האט ער אנטפלעקט א מאדנע זאך, עפעס 
וואס האט לגמרי נישט געשטימט מיט זיין פריינט 
איציק'ס ווערטער. דער קליינע אומערוואקסענער 
פערד האט זיך ארויסגעוויזן צו זיין א געזונטער 
אומנארמאלע  עפעס  זיך  אין  האט  וואס  פערד 
ר'  פערד.  געווענליכער  א  ווי  מער  פיל  כוחות, 
סענדר איז געווען צופרידן אז ער האט פאר אים 
באצאלט א נישטיגע פרייז, אבער געטראכט האט 
געצאלט  וואלט  ער  ווען  אפילו  אז  זיך,  צו  ער 
פאר  ווי  פרייז  דאפלטן  א  פערדל  דעם  פאר 
אויך  אים  עס  זיך  וואלט  פערד,  געווענליכן  א 

געלוינט.

ר' סענדר האט זיך געמאכט דעם חשבון וויפל 
פערד  פעסט-געבויעטע  און  געזונטע  צוויי  די 
לייפציג  פון  אהיימגעברענגט  האט  ער  וואס 
ארבעטן צוזאמען, און וויפיל דער קליינער פערד 
ארבעט, און ער איז געווארן ערשטוינט פון דעם 

באלאנס.

ארבעט  זייער  אז  געוויזן,  האט  חשבון  דער 
זיין ארבעט. ביידע  ווערט "בטל בשישים" קעגן 
געבויעטע פערד האבן נישט געקענט קאנקורירן 
מיט דעם קליינעם נידריג-געוואוקסיגער פערדל 
וואס זיין בעל הבית, איציק דער פערדן הענדלער, 

האט אזוי ציניש מזלזל געווען אין אים.

כמעט  געגעסן  פערדל  דאס  האט  עסן  און 
א  ווי  געארבעט  באמת  האט  ער  גארנישט, 
"פערד...", און נאכן אפעסן א קליין בינטל שטרוי 
אפשטעל.  קיין  אן  שעה'ן  געארבעט  ער  האט 
זיך  האבן  פערד  געבויטע  צוויי  די  דערקעגן 
בעיקר אויסגעצייכנט אין פארלענדן גאנצע זעק 
שטרוי... זיי האבן געפוילעצט און געקייט אן קיין 

אויפהער.

אונזער ר' סענדר האט נישט געקענט זיך גענוג 
אפוואונדערן פון דעם אויסטערלישן כח וואס דער 
ארויסגעוויזן.  האט  פערדל  קליינער  און  דארער 
כח  מאסיוון  א  האבן  געדארפט  האט  מען  וואו 
קליינעם  דעם  איינגעשפאנט  סענדר  ר'  האט 
פערדל און ער האט אים קיינמאל נישט אנטוישט, 
און פון טאג צו טאג האט ער ארויסגעוויזן מער 
און מער כח. עס האט אויסגעזען ווי דאס פערדל 
נאטור.  דער  העכער  כח  א  מיט  איז באשאנקען 
מענטשן האבן באוואונדערט דעם פערדל און עס 

נישט געקענט פארשטיין.

א  דערפל  אין  פארלאפן  אפילו  איז  עס 
איז  סחורה  מיט  אנגעפילט  וואגן  א  אז  מעשה 
וואס  פערד  עטליכע  וואס  לאך  א  אריינגעפאלן 

זענען געווען צוגעבינדן צו דעם וואגן האבן עס 
נישט געקענט ארויסציען און ווען ר' סענדר איז 
יעדער  זיין פערדל האט  לויפן מיט  געקומען צו 
געלאכט פון די "הוא אמינא" אז דארט וואו פיר 
קיין  באווייזן  געקענט  נישט  האבן  פערד  ריזיגע 
קונצן זאל דאס קליינטשיקע פערדל קענען עפעס 
שטוינונג  און  וואונדער  יעדנס  צו  און  אויפטאן, 
האט דער פערדל א שלעפ געטאן דעם וואגן ווי 
גלייך עס איז נישט מער ווי אן אויפגעבלאזענער 

באלאן און עס איז מיני' בי' געווען אינדערויסן. 

וואס  פערדל,  דאס  איז  ווייטער  אין  דאן  פון 
פאר  איציק'ן  פון  אפגעקויפט  האט  סענדער  ר' 
א שיבוש, געווארן א גאלד גרוב פאר ר' סענדר. 
וואס  געגענט  גאנצער  דער  פון  גוים  אלע 
וואס  וואונדער  גרויסן  דעם  פון  געהערט  האבן 
געוואוסט  האבן  דערפל  דעם  אין  עקזיסטירט 
אויסטערלישע  צו  צוקומען  מוז  מען  ווען  אז 
פערדישע כוחות, לויפט מען צו ר' סענדר, און ער 
מיט זיין קליין פערדעלע באווייזט וואס אנדערע 

ריזן-פערד קענען נישט באווייזן.

עס  ווי  געוואוסט  עס  האט  סענדר  ר'  און 
אויסצונוצן. ער האט פאר ארבעט פון זיין פערדל 

געבעטן א פיינע פרייז.

מערסטע  דאס  מיר  איז  עס  וואס  "און 
צוגעענדיגט  סענדר  ר'  האט  אינטערעסאנט", 
דערציילן פאר הגה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע 
פערדל  דאס  "אז  פערדל  דעם  מיט  געשיכטע  די 
שטרוי  ביסל  קליינע  דאס  גארנישט,  כמעט  עסט 
וואס ער עסט צופרי איז אים גענוג אויף צו ארבעטן 
שווער א גאנצן טאג. אסאך מאל טראכט איך ביי 
מיר, אז עס זעט עפעס אויס ווי דאס פערדל גייט 
ארויס פון זיין גדר מיך צופרידנצושטעלן. איך ווייס 
אבער נישט פארוואס, די אונטערשטע שורה איז 

אז ער קאסט מיך גארנישט, און ברענגט אריין א 
הערליכע הכנסה". האט ר' סענדר אויסגעפירט א 

צופרידענער. 

*

האט  זי"ע  לייב  משה  ר'  רבי  הייליגער  דער 
געמיטליך אויסגעהערט וואס ר' סענדר דערציילט 

אים, און גארנישט געזאגט.

לייב  משה  רבי  האט  פארנאכט  יענעם 
די  פון  איינע  אין  אריינגעקוקט  זי"ע  סאסובער 
אלטע ספרים וואס ר' סענדר האט געהאט אין זיין 
באזיץ. אזוי לערנענדיג איז פלוצים ארויסגעפאלן 
געלער  און  אפגעריבענער  צוקנייטשטער  א 
פאפיר'ל, עס איז געווען קלאר פון דער ערשטער 
מינוט אז דאס איז אן אלטער פאפיר'ל וואס מען 
וועט קענען שווער אפליינען וואס דארטן שטייט.

דאס  האט  זי"ע  סאסובער  לייב  משה  רבי 
פאפירל אויפגעהויבן, און עס אפגעליינט.

אין דעם צעטל איז געווען פארשריבן אז עפעס 
א איד, פלוני אלמוני, איז שולדיג א סכום געלט 

פאר אן אנדערן איד, פלוני אלמוני.

סענדר  ר'  צו  צוגעגאנגען  איז  לייב  רבי משה 
און אים געוויזן דעם געלן צעטל, פרעגנדיג צי ער 

ווייסט אפשר וואס דא שטייט.

אין דער ערשטער מינוט האט ר' סענדר נישט 
געקענט געבן צו פארשטיין פאר'ן רבי'ן ר' משה 
לייב וואס דא רעדט זיך. ער האט בלויז געוואוסט 
צו זאגן אז דאס צעטל איז געלעגן אין אן אלטן 
טאטן  זיין  פון  באקומען  האט  ער  וואס  ספר 
פון  באקומען  עס  האט  טאטע  זיין  און  בירושה, 
זיין זיידן בירושה, און ביז היינט האט ער זיך נישט 
געמאכט קין צייט דורכצוגיין די אלע ספרים און 

בעזרת השם יתברך
נעלה את ירושלים על ראש שמחתינו

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים  ⋅  קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה

ברוב שבח והודאה להשי"ת ובלב מלא שמחה שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה מתכבדים אנו
  להזמין את קרובינו וידידינו בקריאה של חיבה להשתתף בשמחת כלולת בנינו היקרים שיחיו ה"ה

הכלה הבתולה המהוללה הבחור החתן המופלג בתוי"ש

תחי' בילא אלימלךנ"י עב"ג מרת נכד הרה"ק רבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע   כמר

שתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
ביום ד' לסדר "ולכל בני ישראל הי' אור במושבותם" (בא)

(January 25 ולמספרם) אור ליום ד' שבט שנת תשפ"ג לפ"ק הבעל"ט
קבלת פנים בשעה 6:00          החופה בשעה 7:00

באולם עטרת מייזעלס
3 YD Goldberger Drive, Monroe, New York

ואי"ה ביום שמחתכם ישמח לבינו גם אנו בל"נ
המצפים להשתתפותכם מתוך שמחה וטוב לבב

הורי הכלה הורי החתן
פינחס יאקאבאוויטש וב"ב אלעזר פריעד וב"ב

ברוקלין יצ"ו קרית יואל יצ"ו

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת בא

בביהמ"ד הגדול
5 Garfiled Rd.

במקום הזמנה פרטית
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אויסזוכן די צעטלעך וואס געפינען זיך דארטן און 
זיי פרובירן צו פארשטיין.

אבער דער הייליגער צדיק רבי משה לייב האט 
אים נישט געלאזט זיך פטר'ן מיט דעם ענטפער. 
סענדר  ר'  אז  געוואלט  האט  לייב  משה  רבי 
מוח,  דעם  זיין  מצמצם  זיך  אראפזעצן,  זיך  זאל 
אנשטרענגען זיין זכרון וויפיל עס איז נאר מעגליך 
און זיך דערגרונטעווען וואס דא שטייט געשריבן, 

וואס דאס מיינט און פון וועמען מען רעדט דא.

נישט  א  נאך  און  געטאן  אזוי  ר' סענדר האט 
חקירה  און  הדעת  ישוב  לאנגע 
געהאט  סענדר  ר'  האט  ודרישה 

דעם ענטפער אין די האנט.

דאס צעטל איז פון אן אלטן חוב 
וואס א איד וואס זיין נאמען שטייט 
אין דעם צעטל איז שולדיג געווען 
פאר זיין זיידן, זיין טאטנס טאטע. 
חוב  בעל  דער  פערזאנען,  ביידע 
געווען  איז  מען  וועמען  פאר  און 
שוין  זענען  געלט,  דאס  שולדיג 

לאנג געווען אויפן עולם האמת.

"זאג מיר" האט רבי משה לייב 
זיך געוואנדן צו זיין גאסט געבער 
מיט א פראגע, "דו וואלסט, אלץ 
און  דין, מוותר  פי  יורש על  דער 
מוחל געווען פאר דעם בעל חוב 

מיט א מחילה גמורה?". 

האט  שאלה",  "וואספארא 
א  מיט  אנגערופן  סענדר  ר'  זיך 
וואונדער, "וואספארא פראגע איז 
דער  שוין  איז  סיי  סייווי  דאס?, 
נישט אויף דעם עולם,  בעל חוב 
נישט  אים  איך  זאל  פארוואס 

מוחל זיין?". 

"וואויל איז דיר און וואויל איז 
איצט  האסט  דו  וואס  חלק,  דיין 
פארווארפענער  א  געווען  מציל 
רבי  צדיק  דער  זיך  האט  נפש". 
א  מיט  אנגערופן  לייב  משה 
סענדר,  ר'  צו  ניגון  פריידיגן 
געשטאנען  איז  וועלכער 
פארגאפט און נישט פארשטאנען 
וואס דא קומט פאר און וואס דער 

רבי מיינט מיט זיינע ווערטער.

אים  האט  לייב  משה  רבי 
טראכטן.  צופיל  געלאזט  נישט 
ביים  אנגענומען  אים  האט  ער 
ארבל און געזאגט: "איצט, לאמיר 
ארויסגיין אין הויף זען וואס דיין 

וואונדערליכער פערדל טוט".

זי"ע  רבי משה לייב סאסובער 
צוזאמען  זענען  סענדער  ר'  און 
דארטן  פון  און  הויף  אין  ארויס 
צום שטאל וואו דאס פערדל איז 
זיין  צו  אבער  געשטאנען  פריער 
האט  וואונדער  אויסטערלישן 
זיין  אז  געזען  יעצט  סענדער  ר' 
פערדל וואס האט באוויזן אזויפיל 
אויסגעצויגן  ליגט  וואונדער 
א  טויט.  ס'איז  ערד,  דער  אויף 
ארויסגעריסן  זיך  האט  געשריי 
פון ר' סענדער'ס מויל. "אוי וויי! 
האט  ער  געשען?".  דא  איז  וואס 
מקור  גאנצע  זיין  אז  געפילט 

פרנסה איז געגאנגען א גאנג.

אים אבער  זי"ע האט  לייב  ר' משה  רבי  דער 
בארואיגט און געזאגט: "זאלסט וויסן מיין ליבער 
פריינט אז ווען איינער איז שולדיג פאר א צווייטן 
געלט און ער באצאלט נישט, וועט מען פון הימל 
צוברענגען  אויך  און  דערוועגן  אויפפאדערן  אין 
ער זאל עס באצאלן, אויף פארשידענע אופנים. 
איינס פון די אופנים איז אז דער מענטש ווערט 
צום  וועלט  דער  אויף  קומען  מוז  און  מגולגל 

צווייטן מאל כדי עס צו באצאלן. 

רבי  דער  האט  דיינעם,  פערדל  דעם  אין 
איז  פערדל,  זיין  אויף  סענדר  ר'  פאר  אנגעוויזן 
געווען  איז  וואס  מענטש  דער  געווארן  מגולגל 
זיין  וואס דו ביזט  זיידן,  שולדיג געלט פאר דיין 
יורש. און דאס איז טאקע די סיבה פארוואס ער 
געשיקט  איז  ער  פלייסיג.  אזוי  געארבעט  האט 
געווארן צו דיר פון עולם האמת ער זאל ביי דיר 
אפארבעטן וויפל ער איז געווען שולדיג פאר דיין 
זיידן. ער האט נעבעך געארבעט אזוי שווער און 
פלייסיג, ווייל ער האט עס געוואלט אפארבעטן 
דעם  זיין  מוחל  דיין  מיט  אבער  שנעלער.  וואס 

און  פארשטויסענע  זיין  באפרייט  האסטו  חוב, 
געפינען  זיך  האט  וואס  נשמה  פארוואגלטע 
אין דעם פערדל, און אין זכות פון דיין רחמנות 
און הצלחה. האב  זיין צו שפע רב  זוכה  וועסטו 
נישט קיין מורא, דער באשעפער וועט דיר שיקן 

כפל כפלים אויף א גרינגערן אופן.

אזוי איז טאקע געווען, ר' סענדר איז מפרסם 
געווארן אין דער גאנצער געגענט אלס א גרויסער 

עושר און גרויסער בעל חסד וצדקה. 

זכותו יגן עלינו, אמן.

להולדת הבנים
הר"ר הילל קאהן שליט"א

הר"ר יחיאל מיכל קליין שליט"א
ר' יודא לייבוש אייזנער הי”ו

ר' יעקב יוחנן ברוין הי”ו
ר' חיים הערש )ברי"א( גאלדבערגער הי”ו

ר' יושע גרינהוט הי”ו
ר' שלמה דוד גרינפעלד הי”ו
ר' יואל )בהר"ח( הערמאן הי”ו

ר' דוד וויינבערגער הי”ו
ר' דניאל וויינשטאק הי”ו

ר' חיים אלעזר כהן הי”ו
ר' יוסף )ברחמ"א( כ"ץ הי”ו

ר' מרדכי כ"ץ הי”ו
ר' אלכסנדר יושע לאנדא הי”ו

ר' אהרן שלום לעבאוויטש הי”ו
ר' שלמה זלמן מאשקאוויטש הי”ו

ר' פישל פאלקאוויטש הי”ו
ר' בצלאל פערל הי”ו

ר' משה פרענקל הי”ו

ר' יוסף יעקב )ברש"ש( קאהן הי”ו
ר' יצחק אייזיק קארפען הי”ו
ר' יוסף דוב ראזענבערג הי”ו

ר' עזריאל מאיר יואל רובינשטיין הי”ו
ר' מנשה הערש שניטצער הי”ו

להולדת הבנות
הרב משולם זושא ראזענבוים שליט"א

ר' משה אהרן ווייזער הי”ו
ר' שמעון עוזר וויינבערגער הי”ו

ר' הערש אלימלך זינגער הי”ו
ר' ישראל שמואל טעללער הי”ו

ר' חיים הערש מארקאוויטש הי”ו
ר' חיים אברהם מאשקאוויטש הי”ו

ר' דוד סימאן הי”ו - תאומות
ר' חיים )ברא"א( פארגעס הי”ו

ר' נפתלי רובינפעלד הי”ו
ר' עזריאל מאיר יואל רובינשטיין הי”ו

ר' יואל זאב )ברא"י( שווארטץ הי”ו
ר' אליעזר זוסיא שטראהלי הי”ו

להכנסת בניהם לעוה"מ
ר' שמואל בראך הי”ו

ר' משה לוי ברוין הי”ו
ר' אברהם שמואל געשטעטנער הי”ו

ר' אשר שמואל כ"ץ הי”ו
ר' פישל )ברי"י( סופר הי”ו

ר' וואלף פערל הי”ו
ר' דוד יודא קאהן הי”ו

ר' יוסף חיים ארי' )ברשש"צ( קויפמאן הי”ו

לנישואי צאצאיהם
ר' יעקב הערש יאקאבאוויטש הי”ו

לנישואיהם
ר' יצחק יאקאבאוויטש הי”ו

הרה"ג אברהם מארגענשטערן שליט"א, קרית יואל רפאל הי”ו הרה"ג שמואל אליעזר פריעדמאן שליט"א, קרית יואל

הר"ר שלמה אליעזר שפיטצער שליט"א, קרית יואל חיים אשר זעליג זאב הי”ו הר"ר יואל )בהרז"ל( גראס שליט"א, בארא פארק

ר' יואל )ב"ר אביגדור( ראזענבערג הי”ו, קרית יואל פנחס דוד הי”ו ר' מרדכי וועבערמאן הי”ו, מאנטרעאל

ר' אליעזר זוסמאן ראטה הי”ו, קרית יואל וואלף הי”ו ר' אהרן יוסף בערגער הי”ו, קרית יואל

הר"ר ישראל גוטמאן שליט"א, קרית יואל נתן דוד הי”ו ר' יואל )בהרי"א( גאלדבערגער הי”ו, וויליאמסבורג

ר' יצחק יעקב כ"ץ הי”ו, קרית יואל מאיר אלי' הי”ו ר' משה מענדל ווערטהיימער הי”ו, קרית יואל

ר' לוי יצחק הירשפעלד הי”ו, בארא פארק מנחם זאב הי”ו ר' יואל מאיער הי”ו, קרית יואל

ר' יעקב גראס הי”ו, מאנסי נחום דוד אהרן הי”ו ר' אליקים געציל פאלאטשעק הי”ו, קרית יואל

ר' יואל אלכסנדר שטערן הי”ו, קרית יואל אהרן הי”ו ר' יואל קיש הי”ו, בארא פארק

ר' הערשל )ברי"י( יאקאבאוויטש הי”ו, קרית יואל מנחם זאב הי”ו ר' אברהם יוסף )ברא"ד( רובינשטיין הי”ו, וויליאמסבורג

ר' יצחק אייזיק פישער הי”ו, קרית יואל יעקב אליעזר הי”ו ר' מענדל וואלף שטערן הי”ו, קרית יואל

לאירוסי צאצאיהם
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אונדערפינינג ארבעט אנגעהויבן פאר נייעם ביזנעס סענטער אויף בעיקערטאון 

סקיצע פון גרויסן ביזנעס צענטער 6# אין שכונת ברך משה המורחבת 

ערשטע פאזע פון באפעסטיגן ווענט ארום נייע געפלאנטע ביזנעס צענטער טראקטארן אויפן שטח פון נייעם ביזנעס צענטער אויסצוליידיגן טאנען זאמד פון שטח 
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ווילעדזש סערוויס געביידע 

געביידע געזען פונעם ווינקל סאטמאר דרייוו קארנער עיקערס וואו עס וועט זיין צוויי שטאקן פון אפיסעס פאר פילע סערוויס דעפארטמענס פאר די שטאטישע איינוואוינער 

4 ברייטע גאראדזשעס פאר פילע סערוויס פונקציעס צו סערווירן די טויזנטער איינוואוינער

ציגל רינגס און ארום גאנצע געביידע הייבט זיך אינדערהייעך ציגל פארן צווייטן שטאק ווערט ארויפגעצויגן ארום נייע געביידע 
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פרשת שמות צווישן די חדר ווענט

פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, במאוד, מאודעבודה קשה

וואס שטייט אין תורה אז די שטערן זעער האבן פארגעזאגט לידת משה?כל הבן הילוד היאורה תשלכוהו

תחת התפוח עוררתיךאת פיתום ואת רעמססויקם מלך חדש...
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בית אופה דקהל בני יואל ד'סאטמאר

ברייטע רחבות'דיגע וואלק-אין אריינגאנג צום 'בית האופה' וועלכע איז פילפאכיג פארגרעסערט געווארן נאכצוקומען שטייגענדע פארלאנג בליעה"ר

נייע סיידוואק און הויפט אריינגאנג געפלאסטערט פארנט פון די בניני המוסדות אויף עיקערס ראוד נאכן ענדיגן די קאסטבארע קאנסטרוקציע אויפן שטח
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#18

רירנדע 
ערשטהַאנטיגע 

שילדערונגען דורך 
הרה"צ רבי אברהם 

יהושע פריינד 
שליט"א מנַאסויד 
פון זיינע בַאזוכן 

ביי האי איש חסיד 
הנכבד, ידיד כל 

בית ישראל, הרה"ח 
רבי נחמי' צבי בן 
דינה וועבערמַאן 

שליט"א

צו  תפיסה  אין  ָאנגעקומען  זענען  מיר 
דינה  בן  צבי  נחמי'  רבי  הרה"ח  בַאזוכן 
שליט"א פַארלָאפענע ווָאך מיטווָאך. כ'וועל 
אייך זָאגן דעם אמת, ס'איז געווען קענטיג ַאז 
ער איז ליידער זייער צוברָאכן. ער הָאט זיך 
אויסגערעדט פַאר אונז ַאז די לעצטע תקופה 

איז אים זייער שווער דָארט.

צוריקגעקומען  איז  ער  זינט  איבערהויּפט 
פון די שרעקליכע "רייקערס איילענד" תפיסה, 
אויך  זיך  הָאט  צוריק,  ווָאכן  עטליכע  מיט 
"בַאקוועמליכקייט" צו  ביסל  דָאס  פַארלוירן 
און  צוגעוואוינט.  געווען  שוין  איז  ער  ווָאס 
ער דַארף ַאצינד ָאנהויבן פון פריש, אין נייע 
פַאלט  ווָאס  אומשטענדן,  נייע  און  צימערן 
אויס:  זיך  דרוקט  ער  ווי  שווער,  זייער  אים 
רייקערס,  פון  צוריקגעקומען  בין  איך  "זייט 
מיינע  געהעריג,  דַאווענען  נישט  איך  קען 
כ'הָאב  שווַאכער,  געווָארן  זענען  שיעורים 

נישט דָאס ביסל ישוב הדעת".

נחמי'  ר'  ָאבער  הָאט  רעדנדיג  ַאזוי 
הָאט  ער  געווען.  מחזק  בַאלד  זיך  שליט"א 
אונז ָאנגעהויבן נָאכזָאגן די תורה אויף "ויחי 
לעצטע  געדרוקט  געווען  איז  ווָאס  יעקב", 
נקודה  די  ווָאס  ווָאכנשריפט,  דער  אין  ווָאך 
דערפון איז ַאז די תורה הק' זָאגט עדות "ויחי 
יעקב", יעקב אבינו הָאט געלעבט אין מצרים, 
ווייל דוקא אין די ביטערע גלות, דָארט הָאט 
השי"ת ַא נחת רוח ווען מיר שטַארקן זיך און 

מיר ווערן נישט צוברָאכן פון די נסיונות.

ר' נחמי' שליט"א הָאט זיך אריינגעקאכט 
אין די הייליגע בחינות פון די ספרים הק' ַאז 
דָאס הייסט געלעבט! ווען מען איז זוכה און 
ווען  אפילו  אמונה,  מיט  זיך  שטַארקט  מען 
ס'איז שווער, דָאס איז די מדריגה פון יעקב 
אבינו ווָאס מיר ַאלע קענען זוכה זיין דערצו.

פַארקירעוועט  שמועס  דער  איז  נָאכדעם 
פון  מצוותיך"  "נתיב  שטיקל  ַא  צו  געווָארן 

הָאט  מען  זי"ע.  קָאמַארנער  הייליגן  דעם 
פייערדיגע  די  אינאיינעם  איבערגע'חזר'ט 
שרייבט  קָאמַארנער  דער  ווָאס  ווערטער 
דָארט ַאז ּפונקט ווי די גאולה העתידה וועט 
זיך  וועט  גאולה  די  פאר  און  ּפלוצים,  זיין 
מתגבר זיין דער חושך, דָאס זעלבע איז מיט 
קומט  עס  איידער  מענטשן.  ּפריווַאטן  יעדן 
גייט  אים די גאולה פון השי"ת, איידער ער 
זיך  איז  צרות,  זיינע  פון  אויסגעלייזט  ווערן 
ער  הדעת,  חלישות  די  חשכות,  די  מתגבר 
שּפירט ווי ער הַאלט עס שוין נישט אויס, ער 

איז ביי זיך פַארשעמט.

זָאגט ָאבער דער הייליגער קָאמַארנער אין 
נתיב מצוותיך: "זָאלסט וויסן און גלייבן מיט 
ַא גַאנצע אמונה ַאז די ישועה גייט קומען אין 
איין רגע! דורכדעם ווָאס ַא מענטש גלייבט 
ַאז אפילו אין די גרעסטע חשכות געפינט זיך 
אויבערשטער אויך דָארט מיט דעם, אין זכות 
פון די אמונה וועט ער אויסגעלייזט ווערן פון 

זיין אייגענע חושך!

מיט  מאריך  דָארט  איז  קָאמַארנער  דער 
די  פון  זכות  אין  ַאז  לשונות  מורא'דיגע 
אמונה, ווָאס ַא מענטש איז זיך נישט מייאש, 
ער גלייבט ַאז אפילו אין די הסתרה איז דָא 
"אלוקותו יתברך", ס'איז נָאר בהסתרה גדולה. 
דער  ַאז  ַאריין  דעם  אין  מען  טרַאכט  אויב 
אויבערשטער איז דָא מיט אים, דעמָאלט מיט 
ָאט דעם כח האמונה וועט געשען די ריכטיגע 
יחוד ווָאס דַארף געשען און די ישועה וועט 

אים ּפלוצים קומען!

וויַאזוי  בַאשרייבן  נישט  זיך  לָאזט  עס 
איבערגע'חזר'ט  הָאט  שליט"א  נחמי'  הר"ר 
שטיקל  דעם  אין  געווען  מעמיק  זיך  און 
נתיב מצוותיך. ער הָאט ממש אויפגעשיינט 
בטחון,  און  אמונה  ַאזַא  מיט  געלָאכטן  און 
ממש  איבערגעלָאזט  ַאלע  אונז  הָאט  ווָאס 

איבעררַאשט און מרוגש עד עומק הלב. 

דער הייליגער קָאמַארנער איז ַא
טרייסט אין ַאלע ביטערע אומשטענדן...

ווענט פארציילן...תפיסה

די
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HGMLS Hudson Gateway Multiple Listing Service, Inc. All 
Rights Reserved. Information Deemed Reliable But Not 
Guaranteed. The data relating to real estate for sale or lease 
on this page comes in part from HGMLS. Real estate listings 
held by brokerage firms other than Realty Blue. 

שלום מאיר טארים
845-629-5186

שלמה פריעד
845-309-7262

יצחק אייזיק ראטטענבערג
845-662-1849

845-629-5186845-662-1849

N o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t y p o g r a p h i c a l  e r r o r s

845-309-7262
group

        The

“

3 San Marcos Dr. Monroe NY 10950

Roosevelt Ave County Rd 53, Fallsburg, NY 12733

 רופט ווילאנג עס איז נאך עוועילעבל! 845-544-3732 845-309-7262

אין הארץ פון וואודרידזש

5 bedrooms 3 baths Property taxs $8,421

7 Rooms+ Car Garage

South Blooming Grove
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Full Privacy

Location Location

SF Dwelling 0.7 Acres

Location
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FOR SALE ALREADY

LAST 30 DAYS

A
ddress

Price

Beds

Baths

Sq Ft

Lot

1 15 San Antonio Circle $649,000 4 2 (1 1) 2,050 0.4913

2 266 Seven Springs Mountain $1,195,000 3 2 (2 0) 1,942 3.8

3 3 San Marcos Drive $714,000 4 3 (2 1) 1,595 0.3431

4 103 Barnes Road $420,000 3 2 (1 1) 1,175 0.4687

5 20 High Ridge Road $424,990 3 2 (1 1) 1,474 0.4917

6 42 Moulton Circle $499,900 4 3 (3 0) 1,854 0.2256

7 21 Orchard Terrace $439,900 3 2 (2 0) 1,448 0.3472

8 9 Chatham Road $499,900 3 3 (1 2) 2,116 0.5538

9 70 Dunderberg Road $659,000 3 3 (3 0) 3,266 1.6

10 159 Barnes Road $439,000 3 3 (2 1) 1,812 0.3931

11 8 Sutherland Drive $549,000 4 3 (2 1) 1,884 0.2152

12 159 Pine Tree Road $499,000 4 3 (2 1) 1,832 0.4729

13 139 Barnes Road $565,000 5 3 (2 1) 2,873 0.4132

14 20 Millard Circle $524,900 3 3 (3 0) 1,854 0.1802

15 8 Menayas Court $729,900 4 3 (2 1) 2,803 1.9

16 1443 Route 208 $439,999 3 3 (2 1) 1,988 1

17 79 Barnes Road $554,997 4 4 (3 1) 2,704 0.4756

18 22 Stainton Fareway $649,000 1 2 (1 1) 1,702 0.24

19 32 Moulton Circle $499,000 3 3 (2 1) 2,016 0.1802

20 317 Lake Shore Drive $699,000 4 2 (2 0) 1,900 0.4101

21 1 Newbury Street $499,900 3 2 (1 1) 1,584 0.2826

22 14 Half Hollow Turn $525,000 4 3 (2 1) 2,268 0.2152

23 52 Ridge Road $480,000 3 3 (2 1) 1,720 0.6474

24 23 Horton Road $640,000 3 3 (2 1) 4,141 1.6

25 112 Round Hill Road $849,000 4 4 (2 2) 3,045 2.7

26 2 Hallock Court $999,999 4 3 (2 1) 3,040 1

27 16 Tanyas Court $779,000 5 4 (4 0) 3,103 0.2288

28 7 Larch Court $375,000 3 2 (2 0) 1,409 0.0826

29 1 Midland Court $675,000 4 2 (2 0) 1,792 0.3685

30 403 Stage Road $720,000 5 3 (2 1) 3,205 1.1

31 2 Dara Court $785,000 4 4 (3 1) 3,578 0.8953

32 247 Harriman Heights Road $665,000 5 4 (4 0) 3,400 1

A
ddress

Price

Beds

Baths

Sq Ft

Lot

1 1 Seely Road $499,000 3 3 (2 1) 1,742 0.6308

2 4 Van Keuren Court $494,995 3 2 (2 0) 1,508 0.3031

3 3 Amy Road $469,999 4 2 (2 0) 1,762 0.88

4 16 James Street $459,000 4 2 (2 0) 1,938 1.0847

5 383 Prospect Road $449,999 2 1 (1 0) 768 1.6

6 22 Helms Hill Road $444,000 3 3 (2 1) 1,800 0.978

7 132 Ridge Road $315,000 3 2 (2 0) 1,751

8 9 Bride Hill Road $299,999 4 2 (2 0) 2,118 0.6018

UNDER CONTRACT / ACCEPTED OFFER

 * AVAILABLE * BELOW $500,000 

הייזער פאר סעיל אין קרית יואל     / מאנרא / בלומינגראוו / טשעסטער / וואודבערי

text your email address to:
845-544-3732 | or 845-629-5186

845-629-5186845-662-1849

N o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t y p o g r a p h i c a l  e r r o r s

845-309-7262
group
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TAKEN!

4 Bedrooms 2,331 Square feet

1,250 sqft finished basement 

Highland Mills

GONE!

GONE!

LAST 30 DAYS

GONE!
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פרייטאָג פר

100
ציבור אין אלטן היכל ביהמ"ד ביי די דברות קודש ביים לחיים נאכן מעמד יציקת הבורותהרה"ג ר' יואל גאלד שליט"א מו"ץ ביים יצקת הבורות

תבנית הבנין 

פארקינג שטח פון ביהמ"ד פיבערט מיט בוי ארבעט ביים נייעם ביהמ"ד

הרה"ח ר' ישראל דוב גאלדבערגער לימין כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ביים זיך אומקוקן אויף די בוי 
ארבעט פון די נייע בניני המוסדות

יציקת הבורות וחנוכת ביתו נאוה קודש אין קרית יטב לב
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
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יציקת הבורות וחנוכת ביתו נאוה קודש אין קרית יטב לב
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ציבור אין פרייליכע ריקודים 'בורא עולם בקנין השלם זה הבנין' אין גרויסן היכל החדש פארן נייעם ביהמ"ד דקהל יטב לב
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בעיקערטאון ראוד קאנסטרוקציע

אויסגעגליכענע בעיקערטאון ראוד ווערט געזען פון שכונת ויואל משה

טרעפיק אויפן זאמדיגע בעיקערטאון ראוד דורך צענדליגער זאמד טראקס פאראויסצוגיין מיטן ראוד אויסברייטערונג
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מה מקוה מטהר:
אנגעהויבן גראבן אין שכונת 'היילענד לעיק' קרית יואל פאר נייע מקוה מהודרה

נייע זויל באפעסטיגט העכערע שטאקן פון בנין ביהמ"ד צו קענען פאראויסגיין מיט די בוי 
ארבעט פארן נייעם מקוה

גענצליך אויסגעריסן אלע ווענט און שטיגן אויפן מקוה שטאק צו קענען אהערשטעלן 
קארידארן, בור, שאוערס און אלע געברויכן למען באי בית ה'

ערשטע שאוול אריינגעגראבן אראפצושטעלן די יסודות הטהרה אינעם שכונה 

ספעציעלע ברייטע אריינגאנג געעפענט צו ערמעגליכן טראקטאר 
אריינצוקומען אויפן מקוה שטאק אנצוהייבן מיט די גראב ארבעט

טייל פונעם שטח פארן חדר המקוה



COME ONE, COME ALL! GET YOUR TICKETS TO THE 
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BONEI’S ANNUAL ACTION IS LIVE 
WIN A TRIP FOR 6 TO ERETZ YISROEL, TUITION, A NEW WIG,  
A HIGH-END KITCHEN, PLUS, THE GRANDEST GIFT OF ALL:   

THE THRILL OF PARENTHOOD

Enter Great Adventures 
BONEIAUCTION.ORG / 718.534.0054 / DEADLINE FEB 20

REQUEST A BOOK: BOOKS@BONEIOLAM.ORG

©
 B

on
ei

 O
la

m
  

  P
te

x 
G

ro
up




