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שווערע גליטש פַאראורזַאכט 
בָאס עקסידענט אויף מַאונטן 
רד. פירט צו קורצשלוס אויף 

טיילן פון קרית יואל

•  הרחבת גבולי הטהרה  •

פרייד אין ״שכונת 
היילענד לעיק״ צום 

אויפבוי פון נייע מקוה 
ַאלס צענטער לקדש 
ולטהר פַאר גַאנצער 

אומגעגנט

•  מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל  •

געהויבענע ביקור חיזוק פון אבינו רועינו כ"ק מרן רבינו 
עט"ר שליט"א אין שכונת בלומינגראוו-קרית יואל

געהויבענע תפלת שחרית בקרב אנ"ש און הייליגע מאמענטן ביי מעמד "יציקת הבורות" 
פאר'ן מקוה אין בנין הביהמ"ד החדש "בית יעקב" - דועלק דקיט"ל

ַארבעט אויסצוברייטערן 
בעיקערטַאון רָאוד זעצט 

פָאר צו דערלייכטערן 
טרַאפיק פלוס

אנטווארט צום געריכט דורך פערל"ס 
איבער פארלאנג צו אפהאלטן ביטערע 

גזירה אויפ'ן ערליכן חינוך 
פון אריינגיין אין קראפט

״תרוממנה״! שרייט ק״ק קרית יואל אויס מיט עקסטַאז 
צו צעמענטירן יסוד קהלתינו ועירנו אין 
ברען פון ״תרוממנה קרנות צדיק״ עּפָאכע

 ָהִעיר ַהקֶֹדׁש ְוַהְמחּוזוֹת:קרית יואל האדירה והמעטירה, וכל גלילותי׳ אשר סביבותי׳, שּפַאנט 
געשּפַאנט און איינגעשּפַאנט, צו די פלַאמעדיגע ימי הקהלה לפאר ולרומ"ם, להדר ולנצח!
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 פרישע 4 שטאקיגע ביזנעס צענטער אין הַארץ 
פון היימישן ווילעדזש אויפן רוט 208

נייע מעגָא 'עקזעקיוטיוו צירקל' ביזנעס צענטער ַאּפרָאווד אויפגעבויעט צו ווערן צופיסענס פון 'מאונטען ראוד'

פרייטאָג פרשת וארא, ה' שבט תשפ"ג
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דאס התייסדות פון די 
שטעטל קוממיות

דער דערפל קוממיות איז געגרינדעט געווארן 
יתומים  בחורים  פאר  ספעציעל  תש"י,  יאר  אין 
פון אייראפע וועלכע האבן איבערגעלעבט דעם 
שרעקליכן צווייטן וועלט קריג, און זענען ארויף 
קיין ארץ ישראל, אבער האבן געזוכט א רואיג און 
ערליכן ווינקל וואו זיי זאלן זיך קענען באזעצן און 

אנהויבן מיט א ניי לעבן. 

אז  געהערט  האט  זצ"ל  איש  חזון  דער  ווען 

יתומים  בחורים  פון  גרופע  א  פאראן  ס'איז 
אבער  אייגן שטעטל,  אן  גרינדען  ווילן  וועלכע 
ער  האט  דערפאר,  געלט  דאס  נישט  האבן 
זיי  ער  זאל  ע"ה  באש  לוי  ר'  הרה"ח  געבעטן 
געבן דאס געלט אז זיי זאלן קענען קויפן דעם 
שטעטל, און ער זעלבסט זאל זיך אויך אהינציען, 
כדי עס זאל זיין ווער ס'זאל זיך אומקוקען אויף 

די בחורים.

דעם  אפגעקויפט  טאקע  מען  האט  דאן 
דרום  אין  זיך  געפינט  וואס  "קוממיות",  דערפל 
אויפן  גת',  'קרית  פון  ווייט  נישט  ישראל,  ארץ 
מלחמה  די  בחורים  די  און  שבע',  'באר  צו  וועג 

איבערלעבער האבן זיך דארט באזעצט.

הגאון רבי בנימין 
מענדלזאהן זצ"ל

גרינדונג  נאכן  יאר  אהאלב  און  איין  ארום 
פונעם שטעטל, אין יאר תשי"א, איז דער גרויסער 
גאון און צדיק רבי בנימין מענדלזאן זצ"ל געשיקט 
געווארן דורך דעם חזון איש זצ"ל משמש צו זיין 
ברבנות אין דעם שטעטל. רבי בנימין, וועלכער 
איז געווען פונעם פוילישער אפשטאם, איז געווען 
באקאנט אלץ זעלטענער גאון און צדיק, און האט 
זייענדיג א  נאך  צדיקים.  פילע  ביי  געווייקט  זיך 

כ"ק  פון  תורות  די  אפשרייבן  ער  פלעגט  בחור 
זי"ע.  מגור  אמת  אמרי  בעל  הרה"ק  אדמו"ר 
"אפילו פאר צוויי הונדערט יאר צוריק וואלט ער 
געווען א חידוש" האט זיך הרה"ק מהר"א מבעלזא 

זי"ע אויסגעדריקט אויף דעם רב.

דער רב האט טאקע פאר לאנגע יארן געפירט 
יעדן  ישק, אויף  פיו  וכל דבר על  דעם שטעטל, 
איינגעלעגנהייט אינעם דארף איז ער געווען דער 
פוסק און לעצטער ווארט, און האט טאקע באוויזן 
צו אויפהייבן און האלטן די ארטיגע איינוואוינער 
פרום און ערליך, און ביישטיין די פילע שווערע 
נסיונות וועלכע זענען אונטערגעקומען דורכאויס 
מיר  ווי  שמיטה',  'עניני  אין  בעיקר  יארן,  יענע 

וועלן באלד זען.

מקור הפרנסה
היפש  געווען  פרנסות  די  איז  אנהייב  אין 
אין  געווען  פראבלעם  דער  איז  בעיקר  שווער. 
דעם ערשטן און צווייטן יאר, תש"י און תשי"א, 
וויבאלד מ'האט נישט געקענט דעמאלט אנהויבן 
פלאנצן, שטייענדיג א יאר בעפאר שמיטה וועלכע 
איז  דאס  און  תשי"ב,  יאר  אין  אויסגעפאלן  איז 
טאקע געווען א גרויסע שוועריקייט. צוליב דעם 
האט מען זיך אין די ערשטע יאר בלויז אפגעגעבן 
מיט אהערשטעלן די הייזער פונעם שטעטל, און 

טייענדיג אין די וואך פון פרשת בא, ווען מיר לערנען איבער דעם גרויסן "מכת הארבה" ווָאס השי"ת הָאט געשיקט ש
אויף דעם לַאנד מצרים, "אשר לא ראו אבתיך ואבות אבתיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה", איז איז דָאך נישט 
מער ווי ּפַאסיג ַאלס ַא 'דבר בעתו' צו ַארָאּפברענגען ַא וואונדערליכע שילדערונג איבער די ָאפענע נסים ווָאס ווָאס 

הָאט זיך ָאּפגעשּפילט אין דער נישט ווייטער פַארגַאנגנהייט אין דעם דערפל 'קוממיות' אין ארה"ק.

געווען איז דָאס אין דעם שנת השמיטה שנת תשי"ט, ווען ַא שרעקליכע מכת הארבה פון הונדערטער טויזנטער היישעריקן 
הָאבן פַארפלייצט ַאלע פעלדער פון ארץ ישראל, ָאבער בלויז אין 'קוממיות' הָאט דער ארבה נישט געהַאט קיין שום שליטה, 

זייענדיג אן ָאפענע 'אצבע אלקים' ַאדַאנק די מסירת נפש'דיגע שמירת שמיטה פון די ערליכע אידן אין 'קוממיות'.

פָאלגנד איז ַאן ָאריגינעלע שילדערונג איבער דָאס לעבן אין 'קוממיות' און דער גרויסער נס ווָאס הָאט בשעתו ָאּפגעהילכט 
איבער גַאנץ ארה"ק מיט אן אויסטערלישער קידוש שם שמים. 

ויעל הארבה:

די אויסטערלישע ניסים ביים 

מכת ארבה
אינעם קוממיות

שטעטל

שפ"ג
שבט ת
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געוואלד! אייכם?

גַאסט עדיטָאריעל 

ולם כמנהגו נוהג, די וועלט זעט אויס שטיל, מען הערט ע
נישט קיין באזונדערע ליארמען. אבער ליידער איז די 
ירושלים  אין  ברודער  אונזערע  פשוט.  פון  ווייט  מצב 
די  צעשלאגען.  און  געפייניגט  גערודפ'ט  ווערן  עה''ק 
פעלד,   שלאכט  א  ווי  אויס  אפט  קוקען  שערים  מאה  ארום  גאסן 
די  ביז  באוואפענט  אדם,  בצורת  חיות  פאליציאנטן  בארבארישע 
העלמעטס,  אייזערנע  און  פאנצערס   מיט   גענומען  ארום  ציין, 
מיט  און  שטייג,  פון  ארויס  חיות  ווילדע  ווי  ארום  זיך  דרייען 
שרעקליכע בארבאריזום שטורעמען זיי אריין אין אידישע הייזער 

מיט מורא'דיגע ווילדקייט ווי פארצוקענדע וועלף.  

געפאנצערטע פאליצייאישע טראקס אויסגעשטאטעט מיט אלע 
כלי משחיתים, און שפריץ מאשין באוואפענט מיט ריזיגע וואסער 
וועלכע  וואסער  בואש  געפארבטע  שפריצען  וועלכע  קאנאנען 
זייער  מיט  אויך מענטשן  און  געגנשטאד  יעדן  די ערד  צו  ווארפן 
מעכטיגען שטראם שעדיגען די איברים פאר בחורים און אינגעלייט 
מאכען קאליע די בגדים און היטן, און ברענגען צו שווערע שאדענס 
און  קערפערליך  גערוך  אומדעטרעגליכען  עקעלדיגען  זייער  מיט 

גייסטיש.

מעכטיגע  זייערע  אויף  רייטער  פאליצייאישע  אכזריות'דיגע 
פערדן ווארפן אן שרעק אויפן גאנצען ארום.  מחוץ תשכל חרב, 
גדולי  פקודת  עפ''י  פירן  וועלכע  אינגעלייט  איידעלע  טייערע 
ירושלים א העראישע מערכה קעגען די חנויות תועבה אין הארץ 
כלי  טמא'נע  די  אריין  ברענגען  וועלכע  מלך  של  פלטרין  פונעם 
נאאיווע  זענען מכשיל  און  גלייכן  און דאס  משחית סמארט-פאון 

זיך  ישראל  בנות  און  אינגעלייט  בחורים 
פאונס  גע'אסר'טע  די  איינצוהאנדלען 
וועלכע זענען שולדיג פאר קאליע מאכען 
שיעור  א  אן  לייגען  צוגרונד  טאטאל  און 

נפשות נקיות וטהורות.

זיין  מציל  וועלן  פון  חטא  דעם  פאר 
און  קינדער  אייגענע  זייערע  און  אונזערע 
אייניקלעך פון אריינפאלן אין די נעץ פון 
די  דורך  גע'רודפ'ט  זיי  ווערן  מ'ם,  ס'מך 
פירן  זיי  חורמה.  עד  ממשלה  ציוניסטישע 
אלע  אנטקעגן  קריג  סיסטעמאטישע  א 
לוחמים, זיי צו קלאפן פיזיש און צוקלאפן 
גייסטיש, זיי רייסן זיך אריין אין הייזער אויף 
א רוטינע פארנעם. מען וועקט אויף גאנצע 
משפחות אזוי ווי עס וואלט זיך געהאנדלט 
פון טעראריסטן. מען פליקט אויף טירן, און 
מען זעצט איין אין די תפיסות פאר לאנגע 

צייט אפשניט.

צווישן די ארעסטירטע זיצט א חשוב'ער 
לוחם מלחמות ה' הרב דדון שליט"א וועלכע 
שמאכטעט שוין אין תפיסה לאנגע וואכען 
באקעמפען  און  חושד  אים  מוז  ווייל  נאר 

דעם נגע צרעת ממארת פון סעליולער געשעפן וועלכע פארקויפן 
די טמא'נע מכשירים. און זיין תפיסה ווערט פארלענגערט נאכאמאל 
און נאכאמאל אן קיין סיבה, און טראצדעם וואס ער איז א טאטע 

פון א שטוב מיט פיצלעך קינדער. 

רבותי! האט נישט קיין טעות, נישט בלויז הרב דדון זיצט און 
תפיסה. נישט אים פערזענליך צילן די פאליציי דעטעקטיווען פון 
די מדינת סדום ישראל רעגירונג. דער ציל איז קדושת ירושלים און 

קדושת ישראל. דאס איז עצת בלעם אין פולען זין פון ווארט.

זינט די לעצטערע  ווייטאג נאך פיל גרעסער,  ליידער איז דער 
די  און  הכשר  א  מיט  קומט  ישראל'  'שנאת  פון  אויפשטייג 
רעליגיעזע פארטייען וועלכע שטייען אונטער דעם. ווייל זיי זענען 
א אינטעגראלער טייל פון די ממשלת הכופרים, און דער בראך איז 
פילפאכיג גרעסער דער ניאוץ השם איז אין לשער ווען ס'קומט פון 
אזעלכע וואס רעדן בשם התורה. און זענען שותפים צו די גרעסטע 
עקירת הדת, און צום פינסטערן פרואוו צו דערשטיקען דעם וויי 
לעצטע  די  אויף  איז  מלחמה  די  הנאמנה.  יהדות  די  פון  געשריי 
פעסטונגען אין ירושלים עיה''ק וועלכע זיי זוכן אויף צו צוברעכן 

און דערשטיקן. 

מיר דארפן אלע געדענקען אז דער שפיץ פון די מלחמה פון דעם 
שטן וכת דיליה איז ירושלים עיה''ק. און מיר אלע בכל קצוות תבל 
זענען מחוייב און צו גארטלען אלע כוחות און נישט דערלאזן דעם 

שטן הבוחר בירושלים דורכפירן זיין בייזוויליגען פלאן. 

ירושלים תתן קולה, די אידן זענען גרייט צו שמאכן אין תפיסה 

וכל  צעברעכן  זיך  וועט  הרשע  כח  דער  ביז  שמים,  כבוד  פאר 
קרני רשעים אגדע. אבער מיר דארפען געדענקען אז די טייערע 
אינגעלייט האבען איבערגעלאזט אין שטוב א משפחה מיט קינדער 
די  ווי פארשטענדליך איז די רשעות'דיגע פארלענגערונג פון  און 
תפיסה בעפאר א משפט, וואס דאס טוט מען נישט נישט אמאל 

צו מערדער ר''ל. 

די ארעסטן, די מכות, די פארפאלגונגען האט א קלארע מטרה 
און געצילט צו ברעכן דעם מאראל פון די טייערע אינגעלייט דמסרי 
נפשייהו על קדושת השם, דורך ברעכן די גייסט פון די פרוי און 
טייערע קינדער, וועלכע לעבן אין נויט און אנגסט אויס זארג פאר 
זייער טאטע ברויט ברענגער און באשיצער,  מיר זענען מחוייב צו 
טון אלעס זיי צו מונטערן מחזק זיין און שטיצען גייסטיש מאראליש 
און מאטעריאל. וואויל איז דעם וואס האט א זכיה מחזק צו זיין די 
שרידים אשר ד' קורא, און שטיצן די ברכים אשר לא כרעו לבעל. 

מיר תושבי קרית יואל, די ראשונים לכל דבר שבקדושה דארפן 
שטיין אין שפיץ פון די מערכה און טון אלעס פאר קדושת ירושלים 
אזוי ווי מיר האבען געזען ביי רבינו הקוה''ט זי''ע, וואס עינו ולבו 
שם כל הימים, און ער האט נישט מסיח דעת געווען פון ירושלימער 
יהי.  אין קהלת מקום  שיפול העץ שם  זאגט  אידן. שלמה המלך 
זאגט רש''י א שטאט ווי ס'האט געוואוינט א צדיק דערקענט אויך 
נאך זיין הסתלקות אויף די תושבי המקום דאס וואס ער האט געטון 

בחייו.

מקום שיפול העץ ווי דער צדיק איז געווען און באהאלטן שכאן 
זיינע גרויסע    חלקת מחוקק ספון. פארבלייבט דא דער רושם פון 
פעולות ומעשים טובים און צדקות. לאמיר 
רבינו הקוה''ט  וואס  אויגן  די  האלטן פאר 
זי''ע האט געטון ווען ס'האט געשוועבט א 
סכנה אויף קדושת ירושלים ביי די פרשה 
מרעיש  האט  ער  בריכה,  די  מועדון,   פון 
עולמות געווען און דער גאנצער עולם איז 
געווארן נאכגעצויגען אין די התלהבות אש 
און  וועלטן,  געשטורמט  האט  מען  קודש. 
די  קעגען  פראטעסטן  ריזיגע  מיט  ארויס 
ציוניסטישע טמא'נע רעגירונג און פאליציי. 

וועלכע באהאלטן נישט זייערע צילן. 

זאל זיך דאס פייערל אויפפלאמען, זאל 
דעם  פון  צופלאקערן  זיך  קודש  אש  דער 
מקום קודש הקדשים פון שטאט קרית יואל. 
איז  דאס  תכבה.  לא  וגו'  תוקד  תמיד  אש 
זכיה,  אונזער  איז  דאס  און  פליכט  אונזער 
ארויסגיין  און  זיין  מתבונן  יעדער  זיך  זאל 
לישע אחינו הנתונים בצרה ובשביה, דאס 
איז הצלת נפשות יעדע מינוט איז קריטיש, 

וחוסה נא ואל תתעלם.

לא ננוח ולא נשקוט!

א.ל. קעניג

תושבי קרית יואל התעוררו:

פרייטאָג פרשת וארא, ה' שבט תשפ"ג
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"מייזלעך מייזלעך, 
וואס זוכט עטס דא?"

עזריאל  ר'  החסיד  הרב  דערציילט  האט  עס 
אים  האט  זי"ע  רבי  דער  אז  משב"ק,  ז"ל  גליק 
זיין  פון  מעשה  אנהייב  אן  דערציילט  אמאל 
הייליגן ברודער דער עצי חיים זי"ע, און האט אים 
דערביי געבעטן ער זאל נאכפארשן די המשך פון 

דער מעשה.

און אזוי האט אים דער רבי דערציילט:

)מחשובי  ז"ל  שעהנברוין  אברהם  ר'  הרה"ח 
אינדערהיים  האט  פארק(  בארא  אין  אנ"ש 
ער  וואו  פאבריק,  טעקסטיל  גרויסע  א  געהאט 
סחורה.  ענגלישע  טייערע  פארקויפן  פלעגט 
אין  אריינגעכאפט  פלוצלינג  זיך  האבן  איינמאל 
זיין געשעפט אסאך מייז און ראטן, וועלכע האבן 
צוביסן און מזיק געווען די טייערע סחורה, און ער 

האט געליטן דערפון גרויסע שאדנס.

קיין  אריבערגעקומען  דאן  איז  אברהם  ר' 
אורשיווע וואו דער רבי האט דאן משמש געווען 
אים  צו  אויסגערעדט  זיך  האט  און  ברבנות, 
איבער די שווערע צרה וואס האט אים באטראפן. 
האט אים דער רבי געראטן ער זאל אריבערגיין 
זי"ע,  חיים  ברודער דער עצי  זיין  צו  סיגוט  קיין 
וועלכער האט געהאט א ספעציעלן כח אין דעם 

געביט.

ר'  פאר  דערציילט  רבי  דער  האט  אהער  ביז 
די המשך  גמור,  זיל  פירושא  ואידך  ז"ל.  עזריאל 
ר'  פון  געבעטן  רבי  דער  האט   - מעשה  די  פון 
עזריאל - זאל ער מברר זיין ביים בעל העובדא 

זעלבסט, הר"ר אברהם שעהנברוין ז"ל.

ר' עזריאל איז אריבערגעגאנגען צו ר' אברהם, 
דערציילן  פארגעזעצט  טאקע  האט  ער  און 
טאקע  איז  ער  אז  סיפור,  פונעם  המשך  דעם 
דער  און  זי"ע,  חיים  עצי  צום  אריבערגעגאנגען 
און  קמיעות,  פיר  געגעבן  אים  האט  חיים  עצי 
פיר  די  אין  די קמיעות  לייגן  געהייסן  אים  האט 
ווינקלען פונעם געשעפט. אויסער דעם האט אים 
דער עצי חיים געהייסן ער זאל נעמען א טעלער 
לייגן נעבן דאס ארט פון  וואסער און דאס  מיט 

וואו די מייזן און ראטן קומען ארויס.

אברהם  ר'  האט   – זאגן  דיר  איך  זאל  "וואס 
אויסגעפירט – איך האב געלייגט אויף אלע פיר 
זייטן די קמיעות מיט'ן טעלער, און אזוי ווי איך 
האב דאס אראפגעלייגט האבן די ראטן אנגעהויבן 
ארויסצוקומען און זיי האבן ארויסשפאצירט פון 
איינער  ארמיי,  אן  ווי  אויסגע'שורה'ט  געשעפט 
האב  איך  אחד...  עד  נשאר  ולא  אנדערן,  נאכ'ן 
דעמאלט גערופן מיינע גויים מיט וועם איך האב 
געהאנדלט און זיי געוויזן דעם אפענעם וואונדער 
ווי אזוי די ראטן שפאצירן ארויס פונעם געשעפט, 
און זייט דעמאלט האב איך קיינמאל מער נישט 

געזען אין געשעפט קיין ראטן.

וואס  ז"ל האט צוגעשטעלט דערצו  ר' עזריאל 
כ"ק מרן רבינו בעל ברך משה זי"ע האט אים כמה 
פעמים דערציילט, אז ווען ער איז געווען א קינד 
פון פינף יאר אלט, איז ער אמאל אהיימגעגאנגען 
ביהמ"ד,  פון  זי"ע  חיים  עצי  דער  טאטן  זיין  מיט 
פילע  ווי  געזען  זיי  האבן  אהיים  אנקומענדיג  און 
מייז שפאצירן אריין אין זייער הויז, האט זיך דער 
עצי חיים אנגערופן מיט א ניגון: מייזלעך מייזלעך, 
וואס זוכט עטס דא?. און אזוי ווי ער האט געזאגט 
אנגעהויבן  מייז  אלע  תיכף  האבן  ווערטער,  די 
האט  מער  און  הויז,  זייער  פון  ארויסצושפאצירן 

מען נישט געזען קיין מייז ביי זיי אין שטוב.

"ווען די ווענט 
וואלטן געקענט 

רעדן..."
קכ"א(  עמ'  )ח"ב  דחיי"  "באילנא  ספר  אין 
זצ"ל  לעוו  ארי'  משה  רבי  הרה"ג  דערציילט 
מטעמעשוואר וואס זיין שווער הרה"ק רבי אליעזר 
פיש זצ"ל מביקסאד האט אים דערציילט אז אין 
יאר תרס"ה, קורץ נאכדעם וואס דער קדושת יו"ט 
איז נפטר געווארן, האט דער רבי זי"ע געוואוינט 
א שטיק צייט אין סיגוט. אין יענער צייט, האט 
מיט'ן  בחברותא  געלערנט  רבי  ביקסאדער  דער 

עצי חיים זי"ע און מיט'ן רבי'ן זי"ע.

מיט'ן עצי חיים האט דער ביקסאדער רבי זצ"ל 
געלערנט דורכאויס די נעכט. דורך דער גאנצער 
וואך האבן זיי זיך ניטאמאל אויסגעטון די קליידער 
נאר  געלעגערס,  די  אויף  געלייגט  נישט  זיך  און 
אין  געהארעוועט  און  שעה'ן  לאנגע  געזעסן 
דער  ווען  צו-נאכטס,  פרייטאג  אויך  לערנען. 
עצי חיים האט געענדיגט פראווען דעם "צווייטן 
זיך געזעצט לערנען אויף ארום  זיי  טיש", האבן 
זענען  דאן  ערשט  און  נאכאנאנד,  שעה  צוויי 
ביקסאדער  דער  אראפלייגן.  זיך  געגאנגען  זיי 
זצ"ל פלעגט דערציילן, אז נאכ'ן טיש האט  רבי 
דער עצי חיים אים געזאגט בלש"ק: "נו, לאמיר 

אוועקפאקן די רבי'סטעווע און גיין לערנען".

זצ"ל  רבי  ביקסאדער  דער  האט  בייטאג  יעדן 
רבי'ן  מיט'ן  בחברותא  לערנען  צו  פארגעזעצט 
די  צווישן  זיך  האט  דאן  ארוכות.  שעות  זי"ע 
אויסטערליש- אן  איינגעפעדימט  צדיקים  צוויי 

שטארקע פארבינדונג.

שטענדיג  פלעגט  זצ"ל  רבי  ביקסאדער  דער 
זאגן: "ווען די ווענט פונעם סיגוטער רב'ס שטוב 
]מרן הקדושת יו"ט[ וואלטן געקענט רעדן, וואלטן 
זיי נישט געקענט גענוג דערציילן מיט וואספארא 

קדושה די צוויי ברידער זענען אויפגעוואקסן".

"דיין רבי איז ַא גנב! 
ַא גנב... אומעטום 

ווייסט ער..."
בנימין  יוסף  ר'  הרה"ח  דערציילט  האט  עס 
זיין  פון  געהערט  האט  ער  וואס  ז"ל  ווילליגער 
מובהק  תלמיד  א  ז"ל,  מרדכי  ר'  הרה"ג  טאטן 
שפעטער  האט  וועלכער  זי"ע,  חיים  עצי  פונעם 
חתונה געהאט אין מונקאטש און דארט געווארן 

פון די מקורבים ביים מנחת אלעזר זי"ע:

איינמָאל איז דער עצי חיים און דער מונקַאטשער 
זיך  הָאבן  זיי  און  אונטערוועגנס,  געווען  רב 
אינאיינעם געטרָאפן אין די שטָאט "טשָאּפ", וואו 
ס'איז געווען דער הויּפט בַאן סטַאנציע פון וואו 
ַאלע בַאנען זענען ַארויסגעפָארן. ּפונקט דעמָאלט 
זיך  הָאט  טשָאּפ  אין  געפינען  זיך  הָאבן  זיי  ווען 
ַארָאּפגעלָאזט ַא גרויסער און שווערער שניי, ַאזוי 
ַאז מ'הָאט נישט געקענט פָארזעצן די נסיעה, און 

דערפַאר זענען זיי געבליבן נעכטיגן אין טשָאּפ.

הָאבן  רב  מונקַאטשער  מיט'ן  חיים  עצי  דער 
בעל  דער  אכסניא,  איין  אין  איבערגענעכטיגט 
אכסני' הָאט צוגעגרייט צוויי בעטן פַאר די צוויי 
)קאהן(  משה  ר'  גבאים  די  ווידער  און  רבי'ס, 
נַאנַאשער פון סיגוט און ר' חיים בער גרינפעלד 
ערד.  דער  אויף  געשלָאפן  זענען  מונקַאטש  פון 

געקליבענע עובדות און סיפורים
לרגל די יארצייט פון 

מרן הגה"ק רבי חיים צבי 

טייטלבוים זצוק"ל
 בעל "עצי חיים" מסיגוט 

אור 
עולם 
באוצר 
חיי"ם: דער הייליגער עצי חיים

לכל 
איש 
ואיש די 
פרנסתו
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דורות 
ישרים 

מבורכים

info@dorosfund.org
845.843.6767 באקענט אייך מיט דורות

רופט אדער אימעילט צו באקומען די אינפארמאטיווע בראשור

* קלארשטעלונג: די בראשור וועט ארויסגעשיקט ווערן בלויז פאר עלטערן פון חתן כלה און פאר אינגע פארפעלקער

בס"ד
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דורות 
ישרים 

מבורכים

info@dorosfund.org
845.843.6767 באקענט אייך מיט דורות

רופט אדער אימעילט צו באקומען די אינפארמאטיווע בראשור

* קלארשטעלונג: די בראשור וועט ארויסגעשיקט ווערן בלויז פאר עלטערן פון חתן כלה און פאר אינגע פארפעלקער

בס"ד
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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

1,952
משפחות אלמנות

3,695
יתומים )ילדים בבית(

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

$39,247,959.00

סניף קרית יואל - עם הקמחא דפסחא
97 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

מכתב קודש מאת הגה"צ רבי מנחם 
פישער שליט"א דומ"ץ וויען מאנסי

בעזהשי"ת                                                   ד' לס' וארא אל האבות תשפ"ג לפ"ק

כבר נודע בשערים פעולותיהם הכבירים החובקת זרועות עולם של הקרן לאלמנות 

ויתומים, העומדת ומתנהלת ע"י הרה"ג ר' אברהם לויפער שליט"א אב"ד דאראג 

מברוקלין נ"י יצ"ו, והדברים המפורסמים באמת אין צריכין ראיה.

ומעצמן מכרזת ואומרות, אשרי אדם הזוכה ליקח חבל 

בדבר הנשגב הזה, ויקחו עליהם החזקת אלמנה אחת 

עכ"פ בקביעות, או חלק גדול ממנו.

כי אין לשער גודל המצוה המכופלת שיש בזה במה שמשמחין את לבות אלמנות 

ויתומים, והקב"ה הבטיח דמי שמשמח את שלי אני אשמח את שלו, ויתברכו בבריות 

גופא, ונהורא מעליא, באריכת ימים, מתוך רוב נחת דקדושה, עד ביאת גואל צדק בב"א.

כו"ח למען המצוה הגדולה

הק' מנחם פישער
דומ"ץ דקהל עדת יראים וויען
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אלע מבינים
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בפי מלא רון שיר ושבחה, הננו להגיש מעומקי לבבינו את רגשי תודותינו, אל כל הקהל הקודש אנשי שלומינו, 
דיירי קרתא קדישא הדין קרית יואל, אשר נטו שכם אחד בהרימו את תרומתם בנדבת לבם לחזק ולאמץ את מוסדותינו הק' אצל

ברכה לראש משביר

גדול המעשה

הקב״ה ישלם שכרם

בשער בת רבים נביע תודתינו לידידינו היקרים, שעשו מלאכת ד' באמונים, אצל 

הדינער טישלעך
הן בשעת המעמד גדולה וכבוד, והן בשעת יום המוסדות

לקבל מן הציבור הנאספים, נדבתם ההגונות אשר העם להביא מרבים, רודפי צדקה וחסד עסקנים הנכבדים

מו"ה אברהם ציממערמאן הי"ו   •   מו"ה יעקב ווייס הי"ו   •   מו"ה משה יחזקאל בראך הי"ו
מו"ה הלל פאזען הי"ו   •   מו"ה יואל פאזען הי"ו   •   מו"ה אשר מרדכי שלעזינגער הי"ו

מו"ה משה יחזקאל לויפער הי"ו   •   הר״ר אברהם וואלף לויפער הי"ו
מו"ה אלעזר מענדל לויפער הי"ו   •   מו"ה יואל ברי"ב לויפער הי"ו   •   מו"ה גדלי' בר"ב לויפער הי"ו

מו"ה הילל שלמה דייטש הי"ו   •  מו"ה אברהם שלמה כ״ץ הי"ו   •  הרה"ג ר' נחמן זיגעלמאן שליט"א
מו"ה יואל זיגעלמאן הי"ו   •   מו"ה אלחנן פעלדמאן הי"ו   •   מו"ה יואל בר״ק טייטלבוים הי"ו

מו"ה שלמה האלצער הי"ו   •   מו"ה ישראל יוסף ווייס הי"ו   •   מו"ה יוסף מרדכי רובינשטיין הי"ו
מו"ה אשר יוסף דאסקאל הי"ו   •   מו"ה יחיאל יצחק שטויבער הי"ו

ועל צבאם ידידינו היקר מו"ה יודל שטיינער הי"ו

יהי ברכת ה' אתם בכל אשר יפנו יצליחו וכגפן פורחת יפריחו, בזכות תורת אלפי תשב"ר, ובזכותו של אותו זקן מייסד מוסדותינו הק' 
מרן רבינו הקוה"ט זי"ע, להגן בעדם ובעד ביתם כל הימים בכל טוב סלה ועד, עד ביאת מלכא משיחא בעגלא ובזמן קריב ומלכינו בראשינו בב״א

משה אלי׳ עסטרייכער, מנכ״ל

אתקינו סעודתא

אתקינו ברכתא דמהימנותא, ועלינו להודות ולהלל, 
להכיר ולהוקיר את מסירתו הנאמנה, של האי אומן נפלא,

מו"ה יואל קלמן 
הערשקאוויטש הי"ו וב"ב

עטרת מייזעלס קעיטערינג

מו"ה אליעזר גרשון וויינשטאק הי"ו
מו"ה מיכאל הערש טייטלבוים הי"ו

מו"ה חיים יודא חיימאוויטש הי"ו

אמרו רבנן תודה בכפיל״א שעמדו בראש 
המערכה להכין הסעודה באומנות

מו"ה דוד ישעי' פישער הי"ו
בית רחל קיטשען מענעדזשער

גם יתברכו משמי מעל הני עסקנים חשובים
שבאו לעזר לערוך המעמד הדין

מו"ה וואלף יאקאבאוויטש הי"ו
מו"ה מנחם יאקאבאוויטש הי"ו

מו"ה יצחק שלום מאנן הי"ו
מו"ה חיים בעריש מאנן הי"ו
מו"ה שלמה יודא מאנן הי"ו

מו"ה משה יחזקאל פערלמוטטער הי"ו
מו"ה אלימלך שלום ווייס הי"ו
מו"ה מנחם מענדל ווייס הי"ו
מו"ה פישל ראזענבערג הי"ו

מו"ה יואל גאנץ הי"ו 

שעמדו על המשמר בחלוקת המאכלים
סעודת מלוה מלכה, והן למסיבת יום המוסדות

במסירת נאמנה להנאת כל הקהל הקודש

וכל מי שעוסקים

יבואו על הברכה, ידידינו היקרים, רודפי צדקה וחסד 
העסקנים הנכבדים, כל אחד ואחד בשמו הטוב יבורך, ה"ה

מו"ה ליפא טארים הי"ו
מו"ה יהוסף מענדלאוויטש הי"ו

מו"ה שלמה הערש פערלמוטער הי"ו
מו"ה יואל ראטטער הי"ו

מו"ה יואל הילל פריעדמאן הי"ו
מו"ה יודל ברי״ש יאקאבאוויטש הי"ו

מו"ה אהרן עוזר טעסלער הי"ו
ברכה מיוחדת לידידינו היקר

מו"ה יואל משה בארלעוו הי"ו
שעמדו הכן במשך כל המעמד לעמוד לשרת בשם ה', 
לקבל פני אלופי אלפי המשתתפים בסבר פנים יפות 

מאוד נעלה, והודות לפעלם זכינו ב"ה להצלחה יתירה 
ומופלגת למעלה מן המשוער

מַיִם מֵעָל ּבִרְכֹת ָשׁ

ברכה להני ברוכי כשרונות שעמדו בשער
במסירות לטובת הדינער ידידינו היקרים

מו"ה חיים דוד מאנדל הי"ו
מו"ה אברהם אבא בארלעוו הי"ו

שקישטו האולם בחן ובחסד
לתפארת ולנוי

וברכה מיוחדת לחן ולכבוד ולתפארה, ויתברך ויתרומם ה"ה

מו"ה משה יושע בערנבלוט הי"ו
מענעדשזער בית רחל

המסור בלב ונפש למען מוסדותינו הקדושים 
שעשה מלאכתו באמונה להצלחת המעמדים

כוס של ברכה להאי עסקן נמרץ נדיב לב העושה ומעשה עבור מוסדותינו רבות בשנים
איש חי ורב פעלים, איש אמונים, יקר מפנינים, זך הרעיון, ברוך הכשרון

מו"ה יואל ווייס הי״ו
שמסר עצמו באמונה בכוחות עצומות, לעריכת המסיבות להחזקת המוסדות
וחפץ ה׳ בידו הצליחה, שהתקיימה פאר והדר, וחיסך על ממון הקדש ומ״מ לא יחסר המזג, בדעה בתבונה ובהשכל

משה משה ויאמר הננו

וכה יעלה ברכותינו, להאי איש חי ורב פעלים, איש אמונים, יקר מפנינים, 
זך הרעיון, ברוך הכשרון, עושה ומעשה בהכשר ויתרון, שמו הטוב מפארים

מו"ה משה אלי׳ ווייסמאנדל הי״ו
אשר התייצב והשקיע כוחו ואונו למען הצלחת הקאמפיין והמעמדי הדינער

וברוב תבונה אזר עצמו כחלמיש למען הצלחת קאמפיין עבור הבנין הת״ת החדש

אחרון חביב בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת

עושי המסיבות לאברכים
שפתחו את ביתם בית ועד לחכמים להחזקת המוסדות הקדושים

איש על דגלו
מזמור לתודה להני עסקנים יקרים שעמדו על

משמרת וסדר הפארקינג משך המסיבות
בסד יפה לשביעת רצון הציבור, ה״ה

מו"ה בנציון יואל זילבערשטיין הי"ו
מו"ה ישעי׳ הירש הי"ו

מו"ה משה יחזקאל פערלמוטטער הי"ו

ברכה וחיי״ם

השיר והשבח לידידינו היקר המהולל בתשבחות
כליל המעלות, עוסק במלאכת שמים ה״ה

הר״ר חיים יושע טייטלבוים הי"ו
שהשקיע מיטב כוחותיו לסדר השירה וזמרה

והפרעזענטאציע עם ילדי תשב"ר
בחן וחסד ונעימות יתירה

עלינו לשבח

לפאר ולרומם ולהכיר פעולתם הטובים של ידידינו
הנאמנים המסורים בלונ״ח למען מוסדותינו הק׳, 

מו"ה משה אהרן ווייס הי"ו 

מו"ה יהוסף מענדלאוויטש הי"ו

המה העסקנים רבות בשנים, שהשקיעו
מטיב כוחותם לסדר המעמדים

מעומק הלב מביעים אנו בזה מיטב תודתינו, ואיחולי לבבינו, לידידינו המפוארים אנשי חסד ונדיבי הלב,  אשר נדב לבם אותם לסייע ביד המסיבה

מפרסמין עושי מצוה מפעלי מזון שנדבו מבית מפעלם צרכי הסעודות להחזקת המוסדות
מו"ה שלמה אדלער הי״ו

Satmar Meat

מו"ה יצחק הערש היימאן הי״ו
Chester Plastic

מו"ה מרדכי גוטמאן הי״ו
Golden Flow

Landaus Supermarket

מו"ה משה חיים ראזענפעלד הי״ו
R&L Food

מו"ה זלמן לייב קאפעל הי״ו
Mehadrin Dairy

מו"ה יוסף בנימין פריעדמאן הי״ו
Forest Seafood 

מו"ה שמעון קרויס הי״ו
Sourdough Challah

מו"ה אברהם יצחק פראנצאז הי״ו
Franczoz Bakery

מו"ה משה שמעון ומו"ה יוסף בינעט הי״ו
Crusters Bagels

מו"ה משה מארקאוויטש הי״ו
Greens Bakery

מו"ה אלימלך פאלאטשעק הי״ו
Hungarian Bakery

מו"ה שמואל סטעפענסקי הי״ו
Dagim Fish

מו"ה רפאל פערלמוטטער הי״ו
Golden Taste

מו"ה אשר יאלעס הי״ו
Liberty Pizza

מו"ה אברהם וועבער הי״ו
Chefs Kingdom

שהתקיימה ברוב הצלחה ביום א׳ שמות העעל״ט

יום המוסדות
מסיבה נהדרה

שהתקיימה בפאר והדר מוצש"ק פ' ויחי העעל"ט  

גדולה וכבוד
מעמד נהדר

בס״ד

אברכים יוצאי ישיבה שנת תש"פ
בעל אכסניא:

 מוה״ר נפתלי הירצקא שלעזינגער הי״ו
ואתו עמו מוה״ר אהרן הערש פריעד הי״ו 

מוה״ר שלמה מנשה פאלקאוויטש הי״ו, מוה״ר דוד הערשקאוויטש הי״ו

 מוה״ר יוסף יודא יאקבאוויטש הי״ו

אברכים יוצאי ישיבה שנת תשפ"א 
בעל אכסניא:

מוה״ר משה ברש״י יאקאבאוויטש הי״ו
ואתו עמו מוה״ר אברהם משה מייזעלס הי״ו, 

מוה״ר ליפא גוטמאן הי״ו, מוה״ר ארי' הערשקאוויטש הי״ו

אברכים יוצאי ישיבה שנת תשפב 
בעל אכסניא:

מוה״ר יחזקאל ברא״א יאקאבאוויטש הי״ו
 ואתו עמו מוה״ר מאיר גאנדעל הי״ו, 
מוה״ר יעקב אלעזר שווארטץ הי״ו, 

מוה״ר הערש פנחס בראך הי״ו

  ועל כולם יתברך ויתרומם משמי מעל  

הרה"ח מו"ה יעקב אלימלך אייזענבערג הי"ו פורטשעסער דמוסדותינו הק'
אשר עומד על מלאכתו באמונה בכל השנה כולה, והתמסר עצמו למען הצלחת הדינער



Fr
id

ay
 J

an
ua

ry
 2

7,
 '2

3

7

בס״ד

VenosnuRaised: $1,750,00070% from $2,500,000
From 7632 donations

Update

Eliyohu KlienTotal Raised: $48,036 [2nd]
From 140 donations [1st]

Team update 62730

Tea

י מ ד י  כ י ה ר  ש כ ו ו  ו י י ל

מ'הַאלט מיט 
די ׳קאמּפיין 

אּפדעיטס 
לייוו׳ כשר וישר

ונתנו: די סָאפיסטיקירטע 
ּפלַאטפָארמע פאר קאמּפיינס 

על טהרת הקודש

טעקסט מעסעדזש סיסטעם
מיט אלע ּפיטשיווקעס

1

טעלעפאן סיסטעם
פול-אּפדעיטעט

2

כשר'ע וועב-ּפעיזש
מינימאל און אויסגעהאלטן

3

www.venosnu.com     :     info@venosnu.com     :     718.790.3249

T E C H N O L O G Y  A W A R E N E S S  G R O U P

INTERNATIONAL

Approved and 
endorsed by:

הויפט ונתנו 
דורכברוך:

אויסטערליש-
סאפיסטאקירטע 

טעקסט 
מעסעדזש 

סיסטעם 
באקוועם און 

צוגעשטעלט סיי 
פארן 'דאונער' און 
סיי פארן 'רעיזער' 

מיטצוהאלטן 
אלע אפדעיטס, 
געבן נדבות און 
שיקן באעהרונג 

ווערטער, 
אלעס מיט אן 

איינפאכן טעקסט 
מעסעדזש.
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אפצוקויפן די זכות נצחי פון א

צו קויפן דער זכות פון א "באנק צימער" קען מען זיך מעלדן צי די עסקני המחנה:

מוה"ר ישראל הערשקאוויטש הי"ו

מוה"ר יחזקאל שרגא ראזענבערג הי"ו

718.344.8378

347.986.7299

נחלה 
לו יזכה 
בהר...

הנהלת מחנה רב טוב 
טוט פארשטעלן
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ס׳פארהאן מענטשן וועלכע זען בלויזע ליינס, אבער אנדערע זען 
דא נומערן. ס׳דא מענטשן וועלכע זענען געבוירן געווארן מיט די 

טאלאנט פון קענען נומערן, פארשטיין צו פיינענס און א געשמאק 
צו אקאונטינג. זענט איר פון די סארט?

אין 8 חדשים וועט איר זיין גרייט אריינצוגיין אינעם פעלד פון 
אקאונטינג און פיינענס, און פארדינען הערליך שיין!

FINANCE AND 
ACCOUNTING COURSE
Accounting process & software | Finance| Reports | Tax Filing | Laws

718.766.7177 • VIEWPOINTLEARN.COM
Call   today   to   see   if   you'r e qualified

Finance and Accounting | IT | Software development | Architecture | Photography | Motion graphics
Web design | Graphics | English & Math | Basic computer | Videography | Interior design | Cyber security 
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געוואלד! אייכם?

גַאסט עדיטָאריעל 

ולם כמנהגו נוהג, די וועלט זעט אויס שטיל, מען הערט ע
נישט קיין באזונדערע ליארמען. אבער ליידער איז די 
ירושלים  אין  ברודער  אונזערע  פשוט.  פון  ווייט  מצב 
די  צעשלאגען.  און  געפייניגט  גערודפ'ט  ווערן  עה''ק 
פעלד,   שלאכט  א  ווי  אויס  אפט  קוקען  שערים  מאה  ארום  גאסן 
די  ביז  באוואפענט  אדם,  בצורת  חיות  פאליציאנטן  בארבארישע 
העלמעטס,  אייזערנע  און  פאנצערס   מיט   גענומען  ארום  ציין, 
מיט  און  שטייג,  פון  ארויס  חיות  ווילדע  ווי  ארום  זיך  דרייען 
שרעקליכע בארבאריזום שטורעמען זיי אריין אין אידישע הייזער 

מיט מורא'דיגע ווילדקייט ווי פארצוקענדע וועלף.  

געפאנצערטע פאליצייאישע טראקס אויסגעשטאטעט מיט אלע 
כלי משחיתים, און שפריץ מאשין באוואפענט מיט ריזיגע וואסער 
וועלכע  וואסער  בואש  געפארבטע  שפריצען  וועלכע  קאנאנען 
זייער  מיט  אויך מענטשן  און  געגנשטאד  יעדן  די ערד  צו  ווארפן 
מעכטיגען שטראם שעדיגען די איברים פאר בחורים און אינגעלייט 
מאכען קאליע די בגדים און היטן, און ברענגען צו שווערע שאדענס 
און  קערפערליך  גערוך  אומדעטרעגליכען  עקעלדיגען  זייער  מיט 

גייסטיש.

מעכטיגע  זייערע  אויף  רייטער  פאליצייאישע  אכזריות'דיגע 
פערדן ווארפן אן שרעק אויפן גאנצען ארום.  מחוץ תשכל חרב, 
גדולי  פקודת  עפ''י  פירן  וועלכע  אינגעלייט  איידעלע  טייערע 
ירושלים א העראישע מערכה קעגען די חנויות תועבה אין הארץ 
כלי  טמא'נע  די  אריין  ברענגען  וועלכע  מלך  של  פלטרין  פונעם 
נאאיווע  זענען מכשיל  און  גלייכן  און דאס  משחית סמארט-פאון 

זיך  ישראל  בנות  און  אינגעלייט  בחורים 
פאונס  גע'אסר'טע  די  איינצוהאנדלען 
וועלכע זענען שולדיג פאר קאליע מאכען 
שיעור  א  אן  לייגען  צוגרונד  טאטאל  און 

נפשות נקיות וטהורות.

זיין  מציל  וועלן  פון  חטא  דעם  פאר 
און  קינדער  אייגענע  זייערע  און  אונזערע 
אייניקלעך פון אריינפאלן אין די נעץ פון 
די  דורך  גע'רודפ'ט  זיי  ווערן  מ'ם,  ס'מך 
פירן  זיי  חורמה.  עד  ממשלה  ציוניסטישע 
אלע  אנטקעגן  קריג  סיסטעמאטישע  א 
לוחמים, זיי צו קלאפן פיזיש און צוקלאפן 
גייסטיש, זיי רייסן זיך אריין אין הייזער אויף 
א רוטינע פארנעם. מען וועקט אויף גאנצע 
משפחות אזוי ווי עס וואלט זיך געהאנדלט 
פון טעראריסטן. מען פליקט אויף טירן, און 
מען זעצט איין אין די תפיסות פאר לאנגע 

צייט אפשניט.

צווישן די ארעסטירטע זיצט א חשוב'ער 
לוחם מלחמות ה' הרב דדון שליט"א וועלכע 
שמאכטעט שוין אין תפיסה לאנגע וואכען 
באקעמפען  און  חושד  אים  מוז  ווייל  נאר 

דעם נגע צרעת ממארת פון סעליולער געשעפן וועלכע פארקויפן 
די טמא'נע מכשירים. און זיין תפיסה ווערט פארלענגערט נאכאמאל 
און נאכאמאל אן קיין סיבה, און טראצדעם וואס ער איז א טאטע 

פון א שטוב מיט פיצלעך קינדער. 

רבותי! האט נישט קיין טעות, נישט בלויז הרב דדון זיצט און 
תפיסה. נישט אים פערזענליך צילן די פאליציי דעטעקטיווען פון 
די מדינת סדום ישראל רעגירונג. דער ציל איז קדושת ירושלים און 

קדושת ישראל. דאס איז עצת בלעם אין פולען זין פון ווארט.

זינט די לעצטערע  ווייטאג נאך פיל גרעסער,  ליידער איז דער 
די  און  הכשר  א  מיט  קומט  ישראל'  'שנאת  פון  אויפשטייג 
רעליגיעזע פארטייען וועלכע שטייען אונטער דעם. ווייל זיי זענען 
א אינטעגראלער טייל פון די ממשלת הכופרים, און דער בראך איז 
פילפאכיג גרעסער דער ניאוץ השם איז אין לשער ווען ס'קומט פון 
אזעלכע וואס רעדן בשם התורה. און זענען שותפים צו די גרעסטע 
עקירת הדת, און צום פינסטערן פרואוו צו דערשטיקען דעם וויי 
לעצטע  די  אויף  איז  מלחמה  די  הנאמנה.  יהדות  די  פון  געשריי 
פעסטונגען אין ירושלים עיה''ק וועלכע זיי זוכן אויף צו צוברעכן 

און דערשטיקן. 

מיר דארפן אלע געדענקען אז דער שפיץ פון די מלחמה פון דעם 
שטן וכת דיליה איז ירושלים עיה''ק. און מיר אלע בכל קצוות תבל 
זענען מחוייב און צו גארטלען אלע כוחות און נישט דערלאזן דעם 

שטן הבוחר בירושלים דורכפירן זיין בייזוויליגען פלאן. 

ירושלים תתן קולה, די אידן זענען גרייט צו שמאכן אין תפיסה 

וכל  צעברעכן  זיך  וועט  הרשע  כח  דער  ביז  שמים,  כבוד  פאר 
קרני רשעים אגדע. אבער מיר דארפען געדענקען אז די טייערע 
אינגעלייט האבען איבערגעלאזט אין שטוב א משפחה מיט קינדער 
די  ווי פארשטענדליך איז די רשעות'דיגע פארלענגערונג פון  און 
תפיסה בעפאר א משפט, וואס דאס טוט מען נישט נישט אמאל 

צו מערדער ר''ל. 

די ארעסטן, די מכות, די פארפאלגונגען האט א קלארע מטרה 
און געצילט צו ברעכן דעם מאראל פון די טייערע אינגעלייט דמסרי 
נפשייהו על קדושת השם, דורך ברעכן די גייסט פון די פרוי און 
טייערע קינדער, וועלכע לעבן אין נויט און אנגסט אויס זארג פאר 
זייער טאטע ברויט ברענגער און באשיצער,  מיר זענען מחוייב צו 
טון אלעס זיי צו מונטערן מחזק זיין און שטיצען גייסטיש מאראליש 
און מאטעריאל. וואויל איז דעם וואס האט א זכיה מחזק צו זיין די 
שרידים אשר ד' קורא, און שטיצן די ברכים אשר לא כרעו לבעל. 

מיר תושבי קרית יואל, די ראשונים לכל דבר שבקדושה דארפן 
שטיין אין שפיץ פון די מערכה און טון אלעס פאר קדושת ירושלים 
אזוי ווי מיר האבען געזען ביי רבינו הקוה''ט זי''ע, וואס עינו ולבו 
שם כל הימים, און ער האט נישט מסיח דעת געווען פון ירושלימער 
יהי.  אין קהלת מקום  שיפול העץ שם  זאגט  אידן. שלמה המלך 
זאגט רש''י א שטאט ווי ס'האט געוואוינט א צדיק דערקענט אויך 
נאך זיין הסתלקות אויף די תושבי המקום דאס וואס ער האט געטון 

בחייו.

מקום שיפול העץ ווי דער צדיק איז געווען און באהאלטן שכאן 
זיינע גרויסע    חלקת מחוקק ספון. פארבלייבט דא דער רושם פון 
פעולות ומעשים טובים און צדקות. לאמיר 
רבינו הקוה''ט  וואס  אויגן  די  האלטן פאר 
זי''ע האט געטון ווען ס'האט געשוועבט א 
סכנה אויף קדושת ירושלים ביי די פרשה 
מרעיש  האט  ער  בריכה,  די  מועדון,   פון 
עולמות געווען און דער גאנצער עולם איז 
געווארן נאכגעצויגען אין די התלהבות אש 
און  וועלטן,  געשטורמט  האט  מען  קודש. 
די  קעגען  פראטעסטן  ריזיגע  מיט  ארויס 
ציוניסטישע טמא'נע רעגירונג און פאליציי. 

וועלכע באהאלטן נישט זייערע צילן. 

זאל זיך דאס פייערל אויפפלאמען, זאל 
דעם  פון  צופלאקערן  זיך  קודש  אש  דער 
מקום קודש הקדשים פון שטאט קרית יואל. 
איז  דאס  תכבה.  לא  וגו'  תוקד  תמיד  אש 
זכיה,  אונזער  איז  דאס  און  פליכט  אונזער 
ארויסגיין  און  זיין  מתבונן  יעדער  זיך  זאל 
לישע אחינו הנתונים בצרה ובשביה, דאס 
איז הצלת נפשות יעדע מינוט איז קריטיש, 

וחוסה נא ואל תתעלם.

לא ננוח ולא נשקוט!

א.ל. קעניג

תושבי קרית יואל התעוררו:
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6׳טער בַאנד פון בַארימטן

ספר הנפלא 

באילנא דחיי

שוין דא צו באקומען
אין אלע ספרים-געשעפטן 

בס”ד

ק>חו
      ב>רכה 
א<ל  תוך

      בתיכ>ם!

להחיות 
בהם נפש 

כל ח"י 

א זעלטן רייכער 'אוצר נפלא' מיט 

וואונדערליכע עובדות וענינים
לעכטיגע זכרונות 

אריגינעלע שמועסן

 ערשטהאנטיג  געשילדערט  דורך זקני 
החסידים תלמידי וחסידי ובאי ביתו נאוה קודש

מרן רבינו הקדוש 
מסאטמאר זי״ע

באגלייט מיט גאר רייכע היסטארישע 
דאקומענטן און בריוו, וואס ווערן אצינד 

פארעפנטליך צום ערשטן מאל!

סאטמאר

רבותינו
נחלת

רבותינו
    נחלת

הוצאת

סאטמאר

הפצה 
ראשית

חלק
שישי



שפ"ג
שבט ת

שת בא, ה' 
פרייטאָג פר
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ָאלבַאני - פארלאפענעם דאנערשטאג פ' וארא 
האט די פערל"ס ארגאניזאציע וועלכע פארטרעט 
די היימישע מוסדות החינוך אין ניו יארק סטעיט 
פון  רעאקציע  די  אויף  אנטווארט  זייער  געגעבן 
נייע  די  אז  פארלאנגט  וועלכע  סטעיט  יארק  ניו 
גיידליינס וועלכע רעגולירן די לימודי חול אין די 
קראפט.  אין  אריינגיין  שוין  זאל  התורה  מוסדות 
דאס יהדות החרדית איז מתפלל און קוקט ארויס 
זאל  געריכט  די  אז  השי"ת  צו  האפענונג  מיט 
אנערקענען אונזער גערעכטיגקייט און אפהאלטן 
דעם  אויף  לויערט  וועלכע  גזירה  שרעקליכע  די 
וועלכע  אויף  דורות,  אונזערע  פון  חינוך  הייליגן 
זיך  האבן  רבי'ס  הייליגע  און  עלטערן  אונזערע 
די  אפשטעלן  טאקע  און  געווען,  נפש  מוסר 
געווארן  איז  וואס  גיידליינס  עדיוקעישאן  נייע 
אפגעשטימט אין די ניו יארק סטעיט באורד אוו 

עדיוקעישאן פון אריינגיין אין קראפט.

נאכפאלגנדיג די פארלאנג פון מוסדות התורה 
א  געבן  צו  געריכט  די  געבעטן  האבן  וועלכע 
די  אפהאלטן  צו  פארארדענונג  צייטווייליגע 
האט  החינוך  גזירות  די  פון  פארשריפטן  נייע 
צוריק  וואכן  עטליכע  מיט  סטעיט  יארק  ניו  די 
אריינגעגעבן זייער אנטווארט פארוואס די געריכט 
אפהאלט  צייטווייליגן  דעם  שענקען  נישט  זאל 
פראפעסיאנאלע  א  אין  אבער  מוסדות.  די  פאר 
 - ארגאניזאציע  פערל"ס  די  וואס  אנטווארט 
האבן   - אנקלעגער  אכט  נאך  מיט  אינאיינעם 
ניו יארק סופרים קאורט די  אריינגעגעבן אין די 
אדוואקאטן  געניטע  די  ווייזן  וואך  פארלאפענע 
טענות  פעלערהאפטיגע  פילצאליגע  די  אויף, 
צו  אריינגעגעבן  האט  סטעיט  יארק  ניו  די  וואס 
זייער אנטווארט צו די פארלאנג  די געריכט אין 
געריכט  די  אז  פערל"ס  פון  אדוואקאטן  די  פון 
צו  אינדזשאנקען"  "פרילימינערי  א  זאל שענקען 
יארק  ניו  די  פון  פארשריפטן  נייע  די  אפהאלטן 
פון  עדיוקעישאן  אוו  דעפארטמענט  סטעיט 

אריינגיין אין קראפט.

מעמאראנדום צו 
אונטערשטיצן פארלאנג 

פאר פרילימינערי 
אינדזשאנקשען

קלאגעס  געריכטליכע  פון  פראצעדור  דער 
א  אריין  גיבט  תובע  דער  וואס  נאך  אז  ארבעט 

פאר  פארלאנג 
פרילימינערי  א 
אינדזשאנקשען 
געגעבן  ווערט 
פון  פעריאד  א 
ווען  ביז  צייט 
דער נתבע דארף 
זייער  געבן 
און  אנטווארט, 
ווערט  דערנאך 
געגעבן  ווידער 
פון  פעריאד  א 
ווען  ביז  צייט 
דארף  תובע  דער 
די  אפענטפערן 
פונעם  טענות 

נתבע.

וואס  נאך 
אין  נתבע,  דער 
די  פאל  אונזער 
סטעיט  יארק  ניו 
ן  א ש י ע ק ו י ד ע

דעפארטמענט, האט אריינגעגעבן זייערע פאפירן 
צו די געריכט צו זאגן אז עס איז נישט דא קיין 
באגנוגענדע סיבה פארוואס די נייע רעגולאציעס 
זאלן  התורה  מוסדות  די  אז  פארלאנגען  וועלכע 
וועג  דעם  און  צייט  די  קוואליטעט,  די  טוישן 
זיי לערנען לימודי חול, האט די פערל"ס  וויאזוי 
היימישע  די  פארטרעט  וועלכע  ארגאניזאציע, 
די  אין  סטעיט  יארק  ניו  אין  החינוך  מוסדות 
געריכטליכע  די  אין  און  קארידארן  רעגירונג 
פארהערן - אינאיינעם מיט די מיטקלעגער וואס 
ד'אמעריקא,  ישראל  אגודת  די  אריין  רעכענט 
תורה ומסורה, מתיבתא ישיבת רבי חיים בערלין, 
ירושלים,  תפארת  מתיבתא  ודעת,  תורה  ישיבה 
ישיבת רבי יעקב יוסף, ישיבת חתן סופר, ישיבת 
רבי שלמה קליגער - אריינגעגעבן א מאכטפולע 
השי"ת  בעזרת  וועט  וועלכע  אנטווארט 
געדאנקען  בייזוויליגע  די  אפווארפן  האפענטליך 
פון די סטעיט רעגירונג זיך צו משתלט זיין אויף 
די  וואס  צייט  די  אין  מוסדות  הייליגע  אונזערע 
לענגערע געריכטליכע פארהאנדלונגען שפילן זיך 
אויס. א פראצעדור וואס קען נעמען עטליכע יאר 
ביז אן ענדגילטיגע אורטייל ווערט ארויסגעגעבן.

ר  ע ד
ם  ו ד מעמאראנ
 24 פון  באשטייט 
זייטן, אין וועלכע 
באגאבטער  דער 
ס  " ל ר ע פ
מו"ה  אדוואקאט, 
הי"ו,  שיק  אבי 
אין צוזאמענהאנג 
די  מיט 
ן  א מ ט ו א ר ט "
ר  ע פ פ ע פ
ן  א ט ל י מ ע ה
 " ס ר ע ד נ א ס
גרופע,  אטוירני 
בטוב  מסביר  איז 
ודעת,  טעם 
אונטערגעשטיצט 
קלאר  מיט 
פון  באווייזן 
ע  ג י ד ר ע י ר פ
ע  כ י ל ט כ י ר ע ג
אז  אורטיילן, 
ניו יארק סטעיט באאמטע איז  די טענות פון די 
לעכערליך, אבסורד און פאלש. ער ווייזט דערביי 
האט  דעפארטמענט  עדיוקעישאן  די  אז  אויף 
נייע  די  פון  כאראקטער  די  פארדרייט  בייזוויליג 
אז  צוריקהאלטן  צו  ציל  דעם  מיט  רעגולאציעס 
און  ארויסגעווארפן,  ווערן  זאלן  פארשריפטן  די 
ווארפט דערביי אפ די אלע אנדערע קלאגעס פון 
צו  פארלאנג  א  מיט  אויס  פירט  און  סטעיט,  די 
אפווארפן די ביטע פון די סטעיט צו ארויסווארפן 
דעם מאושען פאר א פרילימינערי אינדזשאנקשען.

די  איבערגע'חזר'ט  ווערט  קלאגע  די  אין 
די  אין  החינוך  גזירת  דעם  פון  היסטאריע 
לעצטערע יארן, ביז ווען די סטעיט עדיוקעישאן 
אפגעשטימט  ענדגילטיג  האט  דעפארטמענט 
זומער.  פארלאפענעם  דעם  פארשריפטן  נייע  די 
פילצאליגע  די  איבער  גייען  אדוואקאטן  די 
דורך  פארלעצט  ווערן  פארשריפטן  און  געזעצן 
גיידליינס, און פארוואס עס איז העכסט  נייע  די 
וועלן  פארשריפטן  סטעיט  די  אז  ווארשיינליך 
הויפט  א  געריכט,  די  דורך  אפגעווארפן  ווערן 
באשטאנדטייל אין די באשלוס פון די געריכט אויב 
זיי זאלן שענקען א פרילימינערי אינדזשאנקשען.

פאלשע הנחות אין די 
סטעיט אנטווארט ווערט 

קלאר אויפגעוויזן

צו  קלאר  זייער  זיך  באציען  אדוואקאטן  די 
אריינגעגעבן  האט  סטעיט  די  וואס  פאפירן  די 
ווי  ווייזן אויף קליפ און קלאר  צום געריכט, און 
אויף  געבויעט  זענען  טענות  הויפט  זייערע  אלע 
אנדערע  צווישן  הנחות.  פאלשע  און  גרייזיגע 
ווייזן די פערל"ס אדוואקאטן אויף אז די רעגירונג 
די  אונטער  אז  געטענה'ט  פאלשערהייט  האט 
זיין דירעקט  נייע געזעצן וועט די מוסדות נישט 
סקול  "לאקאלע  די  אונטער  אונטערגעווארפן 
אויטאריטעט", אבער נישט בלויז איז דאס עפעס 
וואס וועט אין צוקונפט אפעקטירן די ישיבות, נאר 
אפילו יעצט געפינט זיך שוין א ישיבה אונטער אן 

איבערזיכט פון א לאקאלע סקול אויטאריטעט.

אז  זאגט  סטעיט  דער  אז  אן  ווייזן  לויערס  די 
חול  לימודי  זייערע  לערנען  מוזן  שולעס  אלע 
זעלבע  די  אין  און  ענגליש,  אין  אויסשליסליך 
צייט זענען זיי מודה אז זיי אליינס געבן שטיצע 
ווי  אזויפיל  לערנען  צו  שולעס  פובליק  פאר 
אין  חול  לימודי  זייערע  פון  פראצענט   90 ביז 
שטיצן  צו  ענגליש,  אויסער  שפראכן  אנדערע 
ווי  מער  קענען  זאלן  זיי  אז  סטודענטן  די  ביי 
כאטש  די  אז  אן  זיי  ווייזן  ווייטער  שפראך.  איין 
די סטעיט טענה'ט אז די נייע רעגולאציעס זענען 
נישט געצילט קעגן קיינעם, איז די דעפארטמענט 
לאקאלע  די  דורך  איבערזיכטן  נייע  אז  מודה 
ווערן  אפגעהאטן  וועלן  אדמיניסטראציעס  סקול 

אויסשליסליך אין ישיבות.

אין די צייט וואס די סטעיט זאגט אז די נייע 
גיידליינס איז נישט מער ווי קלאר געמאכט דעם 
געזעץ, און אנטהאלט נישט קיין ערנסטע טוישן 
די  אז  אנגעוויזן  דארט  ווערט  ישיבות,  די  פאר 
מערקבאר.  זייער  איז  ישיבות  די  אויף  אפעקט 
איין ישיבה האט שוין באקומען א בריוו פון זיין 
לאקאלע סקול אויטאריטעט וועלכע האט געזוכט 
אויב  איבערקוקן  צו  אפוינטמענט  אן  מאכן  צו 
און  עקוויוואלענט",  "סובסטענשעלי  זענען  זיי 
צו  בריוון  באקומען  האבן  מוסדות  אנדערע  נאך 
נייע  די  צו  צושטעלן  זיך  זאלן  זיי  אז  וויסן  לאזן 

רעגולאציעס.

"צו אוועקנעמען די אויפמערקזאמקייט פון די 
דאפעלטע סטאנדארט, האבן די נתבעים געשאפן 

אנטווארט צום געריכט דורך פערל"ס איבער 
פארלאנג צו אפהאלטן ביטערע גזירה אויפ'ן 

ערליכן חינוך פון אריינגיין אין קראפט
איבערצייגענדע ענטפער דורך פערל"ס פארלאנגט אז די סופרים קאורט זאל 

איגנארירן די ביטע פון די סטעיט צו ערלויבן נייע רעגולאציעס צו ווערן אינפארסירט
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מערערע פאלשע טענות" שרייבן די אדוואקאטן 
ווען עס איז די רעדע פון די דאפעלטע סטאנדארט 
אין וועלכע די פובליק שולעס ווערן געמוטיגט צו 
לערנען אין אנדערע שפראכן, און פונקט ביי די 
היימישע מוסדות ווערט געלייגט אזא דגוש אויף 
די סטעיט  ענגלישע שפראך.  די  אין  צו לערנען 
מוסדות  די  פון  טענות  די  פארגעשטעלט  האט 
אויף אזא פאלשע פארמאט און דאס אפגעוואנדן, 
ווען אין פאקט האבן זיי פארגעשטעלט די טענות 

אויף א פאלשע און פארפירנדע אופן.

נייע  די  פון  מאטיוון  די  אז  אויפווייזן  צו 
רעזולטאט  אלס  געווען  נישט  איז  פארשריפטן 
פון אן ערנסטע איבערזיכט נאר באזירט אויף די 

אינפארמאציע פון קריטיקירער פון ישיבות צייגט 
די דאקומענט אז די סטעיט ווייזט אן אויף אזעלכע 
באריכטן",  "מידיא  ווי  מקורות  צווייפלהאפטיגע 
גרופע  "יאפעד"  העסליכע  די  פון  באריכט  א 
די  אונטערגראבן  צו  איז  ציל  איינציגע  וועמענס 
יסודות פון אונזער הייליגער חינוך, און א בריוו 
יוניאן",  ליבערטיס  "סיוויל  אמעריקאנער  די  פון 
איבער  באוואוסט  איז  וועלכע  ארגאניזאציע  אן 

אמעריקא מיט זייער שנאת הדת.

אויב  אז  אדוואקאטן  די  אויספיר שרייבן  צום 
פארלאנג  די  נאכגעבן  נישט  געריכט  די  זאל 
דאס  וועט  אינדזשאנקשען  פרילימינערי  א  פאר 
צווינגען די מוסדות צו טוישן זייער גאנצע סדר 

זיין אויסגעשטעלט  וועלן  די מוסדות  הלימודים, 
נאך  נישט  קומען  זיי  אויב  פארמאכט  ווערן  צו 
פון  ליידן  וועלן  תובעים  די  און  פארלאנגען,  די 
זייערע פארלעצונג פון רעליגיעזע רעכטן. "אויב 
די טענה פון די נתבעים אז די נייע רעגולאציעס 
זענען נישט קיין ערנסטע טויש פון די פריערדיגע 
אזוי  אויב  ריכטיג,  איז  געזעץ  עדיוקעישאן 
די  אויב  האבן  סטעיט  די  קען  וואספארא שאדן 
דורך  אפגעשטעלט  צייטווייליג  ווערט  גיידליינס 
די געריכט?" פרעגן די פערל"ס אדוואקאטן ביים 

אויספיר.

אצינד אז ביידע זייטן האבן שוין אריינגעגעבן 
אין  געריכט אריינלייגן  די  וועט  זייערע פאפירן, 

פארהער.  געריכט  א  פאר  דאטום  א  סקעדזשול 
די  אויסהערן  ריכטער  די  וועלן  הירינג  ביים 
די  פון  פארטרעטער  די  פון  טענות  מונדליכע 
מוסדות הק' און להבדיל די סטעיט עדיוקעישאן 
טעג  נאכפאלגענדע  די  אין  און  דעפארטמענט, 
ארויסגעבן זייער אורטייל איבער דעם פארלאנג. 
די הירינג וועט ווארשיינליך ווערן גע'סקעדזשולט 
אין בערך א חודש אדער צוויי, וואס וועט אי"ה 
און  אדר  פון  הגאולה  חדשי  די  אין  אויסקומען 
ניסן, וואס חז"ל זאגן אויף דעם "בר ישראל דאית 
ליה דינא בהדי נכרי לימצי נפשיה באדר דבריא 

מזליה".

המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד.

סטעיט עדיוקעישאן קאמישאנער פאַראָרדענט סיטי עדיוקעישאן 
דעפארטמענט צו צואיילן זייער אויספארשונג איבער לימודי חול 

אין ישיבות און אַרויסגעבן זייערע געפינסן בעפאָר דעם זומער
כלל ישראל בַאזָארגט איבער נייע ַאנטוויקלונג און די קָאנסקווענצן אין די ביטערע גזירה אויפ'ן חינוך

יהדות  דאס  וואס  צייט  די  אין   - יארק  ניו 
געריכטליכע  די  מיט  האלט  החרדית 
גזירת  די  אפהאלטן  פרובירן  צו  פראצעדורן 
החינוך פון די סטעיט באורד אוו עדיוקעישאן 
שוין  מען  שּפורט  קראפט,  אין  אריינגיין  פון 
בעת  גזירה.  נייע  די  פון  ַאפעקטן  די  ליידער 
אפיציעל האט די ערשטע פַארלאנגן אונטער 
די גזירה געזאלט אריינגיין אין קראפט אינעם 
שולעס  ּפריווַאטע  ווען  יאר,  לערן  קומענדיגן 
אויטָאריטעטן  די  פַאר  זָאגן  געדַארפט  הָאבן 
וועלכע גַאנג זיי ווילן נעמען צו איבערצייגן ַאז 
שטוּפט  רעגולַאציעס,  נייע  די  נָאך  קומען  זיי 
ענדיגן  צו  פַאקטיש  שוין  סטעיט  די  איצט 
די  נָאך  קומען  זיי  צי  מוסדות  אינסּפעקטירן 

נייע רעגולַאציעס. 

ווָאך,  די  געקומען  איז  פַארָארדענונג  די 
האט  קאמישאנער  עדיוקעישאן  די  ווען 
יארק  ניו  די  צו  פארלאנג  א  אונטערגעשריבן 
סיטי דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן אז זיי זאלן 
אויספארשונג  יארן-לאנגע  זייער  פארענדיגן 
אין די קוואליטעט פון די לימודי חול אין 39 
איז  בריוו  דער  סיטי.  די  לענגאויס  ישיבות 
דעם  געווארן  אונטערגעשריבן  און  געזיגעלט 
די  אין  10'טען.  דעם  יאנואר  פארלאפענעם 
בריוו שרייבט די קאמישאנער אז די סיטי איז 
באאויפטראגט צו פארענדיגן די אויספארשונג 
וועלכע שלעפט זיך שוין פאר יארן לאנג, און 
ארויסגעבן זייערע געפינסן, אינאיינעם מיט די 
דאקומענטן צו אונטערשטיצן זייערע געפינסן.

געווארן  פארמאל  איז  אויספארשונג  דער 
טרויעריג- די  וואס  נאך  אונטערגענומען 
געקלאגט  האט  "יאפעד"  גרופע  בארימטע 
טוען  זיי  אז  די טענה  מיט  רעגירונג,  סיטי  די 
פאראנטווארטליכקייט  זייער  פארנאכלעסיגן 
אויף די ערציאונג פון די קינדער אין ניו יארק 
ישיבות   39 ווי  אזויפיל  אז  קלאגנדיג  סיטי, 

נישט  קומען 
די  נאך 
גטע  פארלאנ
"סובסטענשאל 
עקוויווילענסי" 
פטן  י פארשר
פון די רעגירונג, 
אז  זאגט  וואס 
מוסדות  אלע 
זיין  דארפן 
הויפטזעכליך 
די  מיט  גלייך 
שולעס  פובליק 

אין די סטעיט.

בריוו  א  אין 
 July דאטירט 

2015 ,27 האט די ניו יארק סיטי דעפארטמענט 
האבן  זיי  אז  געמאלדן  עדיוקעישאן  אוו 
די  איבער  קלאגע  אפיציעלע  אן  באקומען 
תלמוד   39 ווי  אזויפיל  אין  הלימודים  סדרי 
תורה'ס און ישיבות, הויפטזעכליך חסידי'שע, 
סיטי.  יארק  ניו  פון  גרעניצן  די  אינערהאלב 
אירע  לויט  געווארן  געצווינגען  איז  סיטי  די 
אויספארשונג  אן  עפענען  צו  פארשריפטן 
אויף די אלע ישיבות, אבער זינט דאן איז שוין 
אדורך אזויפיל ווי נאענט צו 8 יאר, און די סיטי 
האט נאך נישט עספיעט צו פארענדיגן זייער 

אויספארשונג. 

עדיוקעישאן  וואס  בריוו  דעם  אין 
קאמישאנער האט איצט געשיקט צו די ניו יארק 
סיטי באאמטע, גייט די קאמישאנער אדורך די 
פארשידענע שטאפלען פון דעם אויספארשונג, 
אין וועלכע זי באקלאגט זיך אז צוליב פאליטיק 
סיטי  די  און  מעיאר  פריערדיגער  דער  האט 
אן  אונטערגענומען  נישט  און  געצעגערט 
ערנסטע אויספארשונג. זי ברענגט אראפ אז אן 

אויספארשונג 
יאר  אום 
האט   2018
רט  יסגעפי או
פאליטישע  אז 
האט  דרוק 
א  געשפילט 
אין  ראלע 
פארשפעטיגן 
ם  ע ד

אויספארשונג.

קאמישאנער 
פירט  ראזע 
זי  אז  אויס 
ט  ג נ א ל ר א פ
אפיציעל אז די 
ניו יארק סיטי דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן 
די  אין  אויספארשונג  איר  פארענדיגן  זאל 
און  ישיבות,   39 די  אין  געלערנט  חול  לימודי 
פארענדיגן דעטאלירטע רעקאמאנדאציעס און 
קומענדיגן  דעם  ווי  שפעטער  נישט  החלטות 
זיין  צו  אויס  קומט  וואס  30'טען,  דעם  יוני 
הבעל"ט.  חקת-בלק  פ'  תמוז  י"א  פרייטאג 
באריכט  דער  אז  פארלאנגט  קאמישאנער  די 
זאל אנטהאלטן די פונקטליכע ארט פון יעדע 
שולע, צי די שולע האט פארגעשטעלט א פלאן 
סובסטענשאל  די  צו  צושטעלן  צו  זיך  וויאזוי 
עקוויוואלענט פארשריפטן און א פונקטליכע 
אריין  פאלן  וועלכע  שולעס  פון  ליסטע 
אונטער די אויפזיכט פון די סיטי עדיוקעישאן 
ווערן  ווָאס  שולעס  די  און  דעפארטמענט 
בַאצייכנט ַאלס פעלדער סקולס, פַאר וועלכע 
רעקָאמענדַאציעס  מַאכן  בלויז  קען  סיטי  די 
ָאבער די סטעיט דַארפן מַאכן דעם ענדגילטיגן 

בַאשלוס אויב זיי קומען נָאך דעם געזעץ. 

סיטי  יארק  ניו  די  פון  באריכט  דער 

זייער  איז  דעפארטמענט  עדיוקעישאן 
ווייטגרייכענדע  האבן  צו  אומשטַאנד 
קאנסעקווענצן. צום בַאדויערן הָאט מען שוין 
און  מוסד,  ַא  פון  קעיס  לעצטע  די  ביי  געזען 
ַאז  סטעיט,  די  פון  קָאמיוניקַאציעס  ַאנדערע 
נָאכקוקן די ישיבות  זָאל  ַאז די סיטי  ווילן  זיי 
אונטער  פָארשריפטן  די  נָאך  קומען  זיי  צי 
פַארלאנגט  ווָאס  רעגולַאציעס,  נייע  זייערע 
גענוי  און  סָאבדזשעקטס  רייע  ַא  נָאכצוקוקן 
טיטשערס  די  ַאזוי  ווי  ּפרָאגרַאם,  לערן  דעם 
ַא  בַאדייט  דָאס  נָאך.  און  בַאשטעטיגט  ווערן 

געפערליכער ַאריינדרינג אין די מוסדות.

רעקָאמענדירן  זאל  סיטי  די  אויב  אפילו 
פַארלַאנגטע  די  נָאך  קומען  מוסדות  די  ַאז 
מוסד  ביים  געטָאן  הָאבן  זיי  ווי  ַאזוי  געזעץ, 
די  פון  אנקלַאגעס  אויסגעשטַאנען  איז  ווָאס 
מַאמע, הָאט ָאבער די SED עס ָאּפגעווָארפן 
זיי  דַארפן  סקול  פעלדער  ַאלס  ַאז  זָאגנדיג 
מַאכן דעם בַאשלוס און זיי זענען נישט גרייט 
דָאס  געפינסן.  סיטי'ס  די  ַאנערקענען  צו 
ַאלע  די  ביי  ערווַארטן  צו  ליידער  איז  זעלבע 
מוסדות, און דָאס קען פירן ַאז די מוסדות און 
און  אויסשטיין ּפרָאבלעמען  זָאלן  די עלטערן 

דרָאאונגען ח"ו.

פערל"ס  די  פון  עסקנים  באגאבטע  די 
פראנט  אויפ'ן  שטייען  וועלכע  ארגאניזאציע, 
אין די מלחמה מיט די וועלכע זוכן צו שעדיגן 
די  מיט  אינאיינעם  חינוך,  הייליגער  אונזער 
און  אדוואקאטן  פון  טיעם  פראפעסיאנאלע 
גרייט  שטייען  פירמעס,  רילעישאנס  פובליק 
אויף יעדע אפציע, צו פארטיידיגן און באשיצן 
צענדליגער  די  פון  רעכטן  רעליגעזע  די 
טויזענטער עלטערן צו צושטעלן אן ערליכער 
זעלבן  דעם  אויף  קינדער,  זייערע  פאר  חינוך 
פון  געווען  מקבל  דאס  האבן  מיר  ווי  וועג 

אונזערע עלטערן און הייליגע רבי'ס.
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און  ורנן  גילת  ברגשי   - וויליאמסבורג. 
חסידים  סאטמארער  האבן  הנפש,  התרוממות 
בא  פרשת  אווענט  מאנטאג  דעם  מיטגעלעבט 
העעל"ט א גאר געהויבענע שמחה בחצר הקודש, 
שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  נכדת  פון  חתונה  א 
והדר  פאר  ברוב  געווארן  געפראוועט  איז  וואס 
יצ"ו,  וויליאמסבורג  בחצר הקודש בתוככי העיר 
וישמחו  יראו  צדיקים  ובכן  והדר,  פאר  ברוב 

וישרים יעלוזו וחסידים ברנה יגילו.

חופה  דער  אונטער  געגאנגען  איז  עס 
הרב  פרע"ח  בתוי"ש  המו"מ  החתן  בשעטומ"צ 
פנחס  רבי  הגה"צ  בן  שליט"א,  מייזליש  שמעון 
מרדכי שליט"א דומ"ץ קהל יראים סיגעיט, עב"ג 
הגה"צ  בת  תחי',  קדושים  בת  המהוללה  הכלה 
רבי אלטר יעקב יצחק הכהן גלאנץ שליט"א בן 
הגה"צ אבד"ק סדילקאב שליט"א וחדב"ן כ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א.

תמיד  ווי  איז  הקודש  בחצר  שמחה  די 
חסידים  מאסן  די  דורך  געווארן  אויסגענוצט 
הנאה  פון  חפניים  מלא  שעפן  צו  ותלמידים 
טובות  השפעות  און  והתחזקות,  שמחה  רוחנית, 
צדיקים  די  דורך  השמים  מן  נמשך  ווערט  וואס 
ראשי  הגולה,  מאורי  הק',  רבותינו  וקדושים, 
השושילתא קדישא, וואס קומען אראפ פון גן עדן 
העליון מגן עדן גינתא זיך מיטצופרייען בשמחת 

צאצאיהם.

החופה  יום  פונעם  שטונדן  נאכמיטאג  די  אין 
גרויסן  דעם  ארום  רוישן  אנגעהויבן  שוין  האט 
סאטמארער צענטער אויף ראדני סטריט, וואס איז 
געווען הערליך באצירט ביז צו ביתו נאוה פון כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א לכבוד דער שמחה הרוממה. 

אל  החופה  ביום  אריין  זענען  חסידים  ציבור  א 
הקודש פנימה צו כ"ק מרן רבינו שליט"א זיך צו 

געזעגענען בעת חדותא דמלכא, כנהוג.    

ווען כ"ק מרן רבינו שליט"א און דער חתן און די 
מחותנים זענען ערשינען צום קבלת פנים אין די 
אווענט שטונדן אין בית המדרש הגדול, איז דער 
אויבנאן שוין געווען באצירט מיט די געהויבענע 
מחותנים, און די נאענטע קרובי המשפחות, בעת 
די פארענטשעס אויף די זייטן ארום זענען געווען 
איבערגעפולט מיט די בחורים תלמידי הישיבות 

און אברכים.

געווען  איז  המדרש  בית  גאנצע  דאס 
און  ערנסטע  שטארק  א  אין  איינגעהילט 
התרגשות'דיגע אטמאספערע, כנהוג אין אזא זמן 
זיך  מ'גרייט  ווען  חופה,  דער  צו  מ'גייט  איידער 
אויפצונעמען די צדיקים וואס קומען אראפ מגן 
צאצאיהם,  בשמחת  זיין  משתתף  זיך  עליון  עדן 
ואדמורי"ם  רבנים  חשוב'ע  געקומען  זענען  אויך 
אפגעבן א ברכת מזל טוב פאר'ן גרויסן זיידן כ"ק 

מרן רבינו שליט"א.

א  געשפירט  זיך  האט  המדרש  בית  אין 
רצון",  "עת  פון  אויר  אן  לופט,  התעוררות'דיגע 
הארציגע  דביקות'דיגע  די  געזינגען  מ'האט  ווען 
ווערן  וועלכע  ותחנונים,  התעוררות  ניגוני 
און  נוראים  ימים  די  אין  געזינגען בחצר הקודש 
הייליגע זמנים. די ניגונים זענען באגלייט געווען 
געהויבענע  שטארק  און  השתפכות-הנפש  מיט 

געפילן.

מען  האט  התעוררות  ניגוני  ריי  דער  נאך 
הר"ר  פון  והתעוררות  כיבושין  דברי  געהערט 
שמואל ביקעל הי"ו, וועלכער האט מעורר געווען 

געהויבנקייט  דער  איבער  חרוזים  רירענדע  מיט 
דעם  ובפרט  מאמענטן,  הייליגע  די  אט  פון 
זי"ע  רביה"ק  מרן  וואס  הקדוש  זוהר  באקאנטן 
פלעגט נאכזאגן ביי פארשידענע געלעגענהייטן, 
זיך צו  אז מ'שיקט אראפ די צדיקים פון גן עדן 
קומען משתתף זיין ביי דער שמחה בבית צדיקים. 
עולם  פארזאמלטן  דעם  געווען  מעורר  האט  ער 
הייליגע  די  ווען  מינוטן  געהויבענע  די  איבער 
זיידעס פון די חתן-כלה, די קדושי עליון ואיתני 
תבל, קומען אראפ פון גן עדן זיך משתתף צו זיין 
בשמחת צאצאיהם, וואס די געהויבענע שעה איז 

מסוגל אויסצו'פועל'ן בכלל ובפרט.  

נאכ'ן מסדר זיין די כתובה און ענדיגן די קבלת 
מחותנים  די  און  שליט"א  רבי  דער  איז  פנים 
"ויואל  צום  "באדעקן",  צום  אריבער  שליט"א 
משה" זאל, וואו עס איז פארגעקומען דער קבלת 
אנטון  נאכ'ן  נשים.  די  און  כלה  דער  פאר  פנים 
גענומען  זיך  מען  האט  חתן  פאר'ן  קיטל  דעם 
וואס  החופה,  מעמד  צום  ארויסצוגיין  גרייטן 
סטריט,  ראדני  אויף  אויפגעשטעלט  געווען  איז 

פארנט פונעם ביהמ"ד הגדול.

האט  ותלמידים  חסידים  פון  ציבור  ריזן  דער 
חופה,  דער  פון  פארנט  בלאק  דעם  אנגעפילט 
זענען  נשים  די  בעת  הגדול,  ביהמ"ד  נעבן 
גדרי  פולסטע  די  מיט  אפגעטיילט  געשטאנען 
הצניעות ביי דער אנדערער זייט גאס, און דורך 
דער הויכער פלאטפארמע קען יעדער מיטהאלטן 

די געהויבענע רגעים של התעוררות.

געשטאנען  זענען  החופה  בימת  דער  אויף 
די מחותנים דער חתן און די נאענטסטע קרובי 
אונטן  פון  ציבור  ריזיגער  דער  בעת  המשפחות, 

ערנסטקייט,  גרויס  מיט  מעמד  דעם  מיט  האלט 
בעת ס'געפינען זיך צווישן אונז די גרויסע צדיקים 
קדושי עליון, וואס קומען אראפ, ממקום שיושבים 
ועטרותיהם בראשיהם, צו אנטיילנעמען אין דער 

שמחה פון זייערע אייניקלעך.

געווארן  אנגעפירט  איז  החופה  מעמד  דער 
דורך די מנגנים ומשוררים פון דער סאטמארער 
ניגונים,  ווארימע  געזינגען  מ'האט  קאפעליע, 
האט  וואס  ניגון"  "נענועים  דעם  ספעציעל 
ארויסגערופן גרויס התעוררות ביים גאנצן ציבור. 
הר"ר זלמן לייב פעלדמאן הי"ו, דער משמש פון 
פון  כיבודים  די  אויסגערופן  האט  קהילה,  דער 

דער חופה. 

דער  געווארן  מכובד  איז  קידושין  סידור  מיט 
רב  סיגעיטער  הצדיק  הגאון  חתן,  פונעם  זיידע 
שליט"א. די עדי קידושין זענען געווען הרה"ג רבי 
דומ"ץ סאטמאר  ליבערמאן שליט"א,  ארי'  משה 
חיים  יעקב  רבי  הרה"ג  און  גארדענס,  ליע 
שטיינמעץ שליט"א, מנהל רוחני בישיבה גדולה.

מיט קריאת הכתובה איז מכובד געווארן דער 
סדילקאב  אבד"ק  הגה"צ  כלה  דער  פון  זיידע 

שליט"א.

געווארן  מכובד  איז  ראשונות  ברכות  די  מיט 
זיידע  עלטער  שליט"א,  משינאווא  אדמו"ר  כ"ק 
פון דער כלה, און מיט ברכה אחריתא, כ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א, זיידע פון דער כלה.

געפילן  געהויבענע  און  הארץ  פרייליך  א  מיט 
דער  נאך  צוגעהערט  זיך  ריזן-ציבור  דער  האט 
חופה צו די ברכת הקודש פון רבי'ן שליט"א, וואס 
טובות  והשפעות  טוב  מזל  אנגעוואונטשן  האט 

געהויבענע סאטמארער חתונה פון 
נכדת אבינו רועינו כ"ק אדמו"ר 

שליט"א געפייערט ברוב פאר והדר

וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלקים וישישו בשמחה:

הכנות צום שבת שבע ברכות בצל הקודש בהיכל בית המדרש הגדול
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פאר'ן גאנצן ציבור, און נאך דעם הילכיגן "אמן" 
איז זיך דער עולם פארגאנגען אין פרייליכע טענץ, 
טאנצנדיג ארויף און אראפ תחת כיפת השמים אין 

שפיץ פון די געהויבענע מחותנים שליט"א. 

די "סעודת החתונה" איז צוגעשטעלט געווארן 
אויף א הערליכן פארנעם פאר כל הקהל הקודש 
געטרייע  די  וואו  הגדול,  ביהמ"ד  פון  היכל  אין 
עסקנים פון "בצל תומר" אינאיינעם מיט הנהלת 
כוחות  גרויסע  אריינגעלייגט  האבן  הקהילה 
אהערצושטעלן דעם נייעם הערליכן סדר פון די 
אויפ'ן  צוגעשטעלט  זיין  ס'זאל  החתונה,  סעודת 
די  פאר  אנ"ש.  אלפי  להנאת  פארנעם,  שענסטן 
בחורי חמד איז געווען עקסטער צוגעגרייט אויבן 
אין די חדרי כהנא. )פאר די נשים צדקניות איז די 
סעודת החתונה געווען אין זאל פון "ויואל משה"(.

תיכף נאך דער סעודה האבן זיך אנגעהויבן די 
בקול  טענץ,  געהויבענע  און  ריקודין  פייערדיגע 
דערויף  קורץ  מ'האט  וואו  שמחה,  ובקול  ששון 
ראשינו  עטרת  אב,  בית  ראש  דעם  ענטפאנגען 
שטורמישן  א  מיט  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
און  צדיקים,  באהלי  וישועה  רנה  קול  געזאנג, 
ראתה  עין  אשרי  שליט"א.  חתן  דעם  דערנאך 

שמחת קהלינו.

לאנגע שעה'ן האבן אנגעהאלטן די פרייליכע 
ריקודין, ווען די פילע חסידים ותלמידים נוצן אויס 
דעם זמן השמחה צו שעפן מלא חפניים פון הנאה 
רוחנית, שמחה והתחזקות, און השפעות טובות, 
אין דער געהויבענער געלעגנהייט ווען עס קומען 
אראפ מגן עדן עליון די צדיקים וקדושים, רבותינו 
הק', מאורי הגולה, ראשי השושילתא קדישא, זיך 
מיטצופרייען ביי דער שמחה בבית צדיקים, ווען 
פארענטשעס  הויכע  די  אויף  ארום  און  ארום 

טאנצן די טויזנטער בחורי הישיבות שיחיו.

האט  שטימונג  התעוררות'דיגע  א 
מ'האט  ווען  המזון,  ברכת  נאך  אריינגעטרעטן 
זיך גענומען גרייטן צו די געהויבענע ריקודין של 
אלעזר  ר'  הרה"ח  בדחן  חסידישער  דער  מצוה, 
רבינו  מרן  כ"ק  אויפגערופן  האט  הי"ו,  קליין 
שליט"א, מיט הערליכע רעיונות, מלאים רגש, מיט 
קונסטליכע חרוזים, אהערשטעלנדיג א זעלטענע 
צונויפגעפלאכטן  און  רגש  מלא  געזאגט  יצירה, 
זכות  דעם  זיין  צו  מעורר  וסופרים,  ספרים  מפי 

אבות און גודל השעה.

געטאנצט  האבן  טאנץ,  מצוה  רבינ'ס  נאכן 
אבד"ק  הגה"צ  עלטער-פעטערס  די  חתן  מיט'ן 
זענטא שליט"א און כ"ק גאב"ד סאטמאר מאנסי 
שליט"א, און דערנאך די קינדער פון כ"ק הגה"צ 
חסידים  אלפי  די  בעת  זצ"ל,  ביסטריץ  אבד"ק 
מען  האט  דאן  ובחדוה,  בשמחה  מיט  טאנצן    
געהויבענע  די  אויסרופן  מיט'ן  געווען  ממשיך 
זיידעס, כ"ק אדמו"ר משינאווא שליט"א, הגה"צ 
מחותנים  חשוב'ע  די  שליט"א,  רב  סדילקאווער 

שליט"א און צום שלוס חתן וכלה.

זיך  האט  שטונדן,  נאכט  שפעטע  די  אין 
ווען  חתונה,  רבי'שע  געהויבענע  די  געשלאסן 
מיט  אנגעפילט  ביהמ"ד  דאס  פארלאזט  מ'האט 
רינה  גילה  פון  געפיל  א  מיט  טובות,  השפעות 
באנפין  רוח,  וקורת  תענוג  עילאה,  וחדוה  דיצה 
נהירין, מרומם על כל ברכה ותהלה, ובכן צדיקים 

יראו וישמחו.

ווערט  המשתה  ימי  שבעת  די  במשך 

איז  וואס  ברכות,  שבע  סעודות  די  פארגעזעצט 
יעדע פאר זיך א נאבעלע שמחה בבית צדיקים, 
געהויבענער  דער  זיין  וועט  קלימאקס  דער  און 
שבת שבע ברכות דעם שב"ק פרשת בא בחצר 
של  שבת  דער  וואס  וויליאמסבורג,  אין  הקודש 
מכל  לעילא  ווערן  געפראוועט  וועט  שמחה 

ברכתא.

שבת  בליל  הטהור  שלחן  געהויבענער  דער 
וועט כפי מנהג  אין היכל ביהמ"ד הגדול,  קודש 
בית סיגוט סאטמאר באגלייט ווערן מיט די "מצוה 
שטענדיג  ווי  איז  וואס  טיש,  פונעם  סוף  טאנץ" 
ווערט  וואס  איבערלעבעניש  געהויבענע  גאר  א 
תלמידים  ציבור  ריזיגן  דעם  פון  מיטגעהאלטן 

וחסידים. 

רעוא  עת  סעודות,  שלש  געהויבענע  די  אויך 
ווערן  וועט געפראוועט  דרעוין בימי השובבי"ם, 
מ'וועט  וואו  לב,  יטב  קהל  הגדול  ביהמ"ד  אין 

עקסטער זינגען לכבוד שמחת חתן וכלה.

החתונה",  "ועד  פונעם  עסקנים  געטרייע  די 
אלע  צוצושטעלן  ובנפש  בלב  ארבעטן  וואס 
די  מיט  קדשינו  בחצרות  שמחה  של  מאורעות 
הילף פון "בצל תומר" שע"י קהילתינו הק', איז 
דעם  פארצוברייטן  איינגעשפאנט  העפטיג  שוין 
געהויבענעם טיש פון שבת שבע ברכות און די 
וואס  הק',  בחצר  ברכות  שבע  מסיבות  אנדערע 

וועלן אי"ה געפראוועט ווערן ברוב פאר והדר. 

מיט  דורכגענומען  זענען  געפילן  אלעמענס 
איין  איז  וואס  השמחה,  ימי  די  פון  התרגשות 
ראשי  בהתאסף  הנפש,  חדות  פון  קייט  לאנגע 
וחסידי  תלמידי  אלפי  ישראל,  שבטי  יחד  עם 
כ"ק  ובראשם  צדיקים,  בית  בשמחת  סאטמאר, 
קול  וקול שמחה  קול ששון  רבינו שליט"א,  מרן 

חתן וקול כלה.

זו יושפע שפע רב לנו ולכל  ויה"ר שמשמחה 
ישראל אמן 

קול רנה וישועה באהלי צדיקים!

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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אלפי תושבי העיר נעמען אויף מיט עקסטאז 
ביזנעס  גרויסע  פרישע  ַא  איבער  מעלדונג  די 
"עקזעקיוטיוו צירקל"  די  צענטער,  ָאפיס  און 
די  ערהַאלטן  נָארווָאס  הָאט  וועלכע  געביידע, 
ּפלענינג  ווילעדזש  דעם  דורך  ּפערמיטן  נויטיגע 
אויפבויען  צו  ּפלענער  בַאלדיגע  מיט  בָאורד, 
און  ביזנעסלייט  פאר  צענטער  רחבות'דיגן  ַא 
הַארץ  אין   ,208 רד.  אויפ'ן  אייגטומער,  ָאפיס 
פון דעם היימישן געגנט אין ווילעדזש ָאוו סַאוט 

בלומינגראוו.
ַאריבער  ַאנטהַאלטן  וועט  גרויסע געביידע  די 
100,000 סקווער פיס מיט רייכע אפיס קאנדאס 
אויף די פיר לופטיגע שטאקן. די קאנדאס וועלן 
געבויעט ווערן אין עטליכע פָארמַאטן, גרעסערע 
ווערן,  פַארקויפט  וועט  עס  און  קלענער,  און 
ברענגענדיג ַא הערליכע צוקונפט פאר לָאקַאלע 

ביזנעסער.
נָאכדעם  געווָארן  געגעבן  זענען  ּפערמיטן  די 
ווָאס די ַאּפליקַאנטן זענען געזיצן מיט די זָאונינג 
נָאכגעקומען  זענען  זיי  וואו  און ּפלענינג בָאורד, 
ַא  ַאהערשטעלן  צו  פָארשריפטן,  נויטיגע  ַאלע 
זָאל טַאקע  ווָאס  געביידע,  ַארט'  די  ָאוו  'סטעיט 
זיין הונדערט ּפרָאצענט לעגַאל און פַארזיכערט 
פארן  סיי  און  בַאנוצער  פַאר'ן  סיי  געבויעט, 

ּפובליקום.
בַאזונדער איז געלייגט געווָארן ַא געוויכט אויף 
בַאקַאנט,  ווי  איז,  ווָאס  ּפַארקינג,  פון  טעמע  די 
ַא פונדַאמענטַאלע פַארלַאנג צו פָאראויסגיין מיט 

ַאז די  יעדע גרעסערע ּפרָאיעקט, צו פַארזיכערן 
טרַאפיק פלוס אין דעם ווילעדזש זָאל גָארנישט 
אונטערנעמונגען  נייע  די  פון  ווערן  ַאפעקטירט 

בהוה ובעתיד.

ווירקליך  דָאס  זענען  ַאּפליקַאנטן  די 
און  פַארשטענדעניש  ַא  מיט  נָאכגעקומען 
ּפַארקינג   300 פון  צָאל  ריזיגע  ַא  צוגעשטעלט 
געברויך,  דָאס  ַאקָאמַאדירן  וועט  ווָאס  ערטער, 
און  בענעפיטירן  בלויז  וועט  דָאס  ַאז  וויסנדיג 

דעם  פון  קווַאליטעט  פון  ניווָא  די  אויפהייבן 
ביזנעס צענטער.

ּפָאזיטיווע  שטַארק  ַא  דעריבער  ס'איז 
צענטער  ָאפיס  פרישער  דער  ווען  ַאנטוויקלונג 
סייט  "פיינעל  די  ערהַאלטן  שוין  פַאקטיש  הָאט 
פלען" אפראוועל, פַאר'ן בַאנוץ פון ווַאסער, סוער 
און ַאלע ַאנדערע פָארשריפטן. אין די קומענדיגע 
ַאריינגעבן  צו  דעוועלָאּפער  די  זיך  גרייטן  פַאזע 
וועט  ַארבעט  בוי  די  און  ּפערמיטן,  בילדינג  די 

דער  צו  ַאמשנעלסטן,  ווי  ָאנהויבן  דערנָאך  זיך 
צופרידנהייט פון ביזנעסלייט און ָאפיס אייגטומער.
גַאנצע  די  וועט  ּפלענער  ַאקטועלע  די  לויט 
געביידע ּפרעכטיג דעזיינט  'עקזעקיוטיוו צירקל' 
פיר  מיט  ענוויירָאמענט,  ביזנעס  ַא  אין  ווערן 
עלעוועיטערס,  פארגעשריטענע  און  שנעלע 
ַא  כַאּפן  קענען  צו  ווינקל  קאווע  געשמאקע  א 
רואיגע קאווע ברעיק אינמיטן א שווערע ביזנעס 
הָאבן  אויך  וועלן  קאנדאס  ָאפיס  פילע  טָאג, 
לופטיגע ּפָארטשעס, און ס'וועט אויפגעשטעלט 
ווערן ַא רואיג ווינקל פאר ַא בית המדרש זיך צו 
מניני  און  תורה  ַארויסכַאּפן פאר שיעורי  קענען 

מנחה מעריב.
ריזן שטילן שטח  א  אויף  געביידע שטייט  די 
נעבן   208 רוט  צענטראלן  פונעם  צופיסנס 
צו  נאנט  גענוג  אינטערסעקשאן  מאונטען  די 
מעגליכקייט  די  געבנדיג  געגנט  גַאנצער  דער 
ַאהין  אנקומען  קענען  צו  ביזנעסלייט  די  פאר 
דירעקט  וועט  געביידע  לייכטערהייט. די 
קיין  נישט  און  ביזנעסער  בלויז  ַאנטהַאלטן 
ברענגען  צו  ערווארטעט  דאס  וואס  געשעפטן, 
גאר א ּפרָאדוקטיווע ביזנעס אטמאספער מיט ַא 

גייסט פון הרחבת הדעת.
די  אויף  ארויס  קוקן  בלומינגראוו  תושבי 
הצלחה פון דעם ּפרָאיעקט ווָאס וועט געוויס זיין 
נָאך ַא נָאבעלע אונטערנעמונג אין דעם הערליכן 
אויפבליה פון אונזער שטאט, לכו והתפרנסו זה 

מזה!

פרישע  4 שטאקיגע ביזנעס צענטער אַפּראָווד 
אין האַרץ פון היימישן ווילעדזש אויפן רוט 208

נייע 'עקזעקיוטיוו צירקל' ביזנעס צענטער וועט אויפגעבויעט ווערן לינקס פון די 'מאונטען ראוד' נייע טרעפיק לייט

לכל איש ואיש די פרנסתו:
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א גרויסע טאג:
 י' שבט

א הייליגע צייט:
יארצייט פונם

הייליגן רש"ש זי"ע

אנשי ירושלים 
של מעלה וועלן 
אין דעם גרויסן 
טאג ארויפגיין 
צום ציון הק׳ 
פונם הייליגן 
רש"ש אויפן 
הר-הזיתים און 
אפרעכטן די

ב״ה

די בארימטע סגולה
וואס העלפט אלעמאל

)רבי חיים וויטאל(

רפואה שלימה  •  בני ברוכי  •  פרנסה 
בריווח  •  זרע של קיימא  •  גוטע שידוכים  

•  אריכת ימים ושנים

פאר א “פדיון הרש״ש״ רופט מען:
845-445-9182 

rashashpidyon@gmail.com

דעם טאג 
וואס איר 
וועט פועלן 
א גאנצע 
ישועה!

פדיון 
הרש"ש

ה:
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סגולת

פדיון 
הרש״ש

ע״י ארגון חסדי אבות •
 •

אריינצוגעבן א פדיון:
חצות הלילהביז דינסטאג בשלח 
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לעכטיגע ביקור קודש פון כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א 
אין ״שכונת בלומינג-גראוו קרית יואל״ מיט תפלת 
שחרית אין נייעם 'ביהמ"ד שכונת דועלק דקיט"ל'

לרגל שמחת ברי"מ לבן העסקן הדגול ר' חנוך זונדל שווארץ הי"ו, גזבר בית הוראה דק"ק קרית יואל 
 נאכגעפאלגט מיט פייערליכער "מעמד יציקת הבורות" אין נייעם בנין הביהמ"ד החדש דקיט"ל אויף 2 דועלק

ַא   — יואל.  קרית  בלומינגראוו,  שכונת 
וחדוה  שמחה  פון  שטימונג  טוב׳דיגע  יום 
הָאט געהערשט אין דער בליענדער שכונה 
בתוככי קרית יואל רבתי ווען די חשוב'ע 
תושבים הָאבן געהאט די זכי׳ ַאז צדיק זה 
בא לבית מלונם, און כ״ק מרן אדמו״ר עט״ר 
שליט״א איז געקומען בַאזוכן די שכונה און 
תפלת  געהויבענעם  ַא  ּפרַאווען  דערביי 
שחרית אינעם נייעם צייטווייליגן ביהמ״ד 
ָאקָארשט  מ׳הָאט  ווָאס  דועלק   102 אויף 

ולתפארת. בַאנייעט לשם 

דער יעצטיגער לאקאל, געפינט זיך אין סאמע 
איז  און  אומגעגענט,  דועלק  די  פון  צענטער 
לאקירט פונקט אנטקעגן איבער דעם בנין החדש. 
עס ווערט ָאנגעוויזן די געווַאלדיגע סיעתא דשמיא 
אויסברייטערן  צו  זיך  בַאוויזן  ב"ה  הָאט  מען  ַאז 
דער  ווָאס  נָאכדעם  בית המדרש,  נייעם  דעם  אין 
און  מהכיל,  צר  געווען  שוין  איז  לָאקַאל  אלטער 
הָאט נישט געקענט דערשטרייטן דעם איבערפלוס 
קובע  זיך  דייקא  וויל  וואס  ציבור,  גרויסן  פונעם 
די  אין  ביהמ"ד,  סאטמארע  היימישע  א  אין  זיין 
בארימטע קרנות צדיק, די בתי מדרשים דקהל יטב 

לב.

איבערהויּפט איז דָאס בית המדרש ַא צוציאונגס 
זייענדיג  געגנט  גַאנצער  דער  פאר  קרַאפט 
אויסגערופן מיט'ן איש על העדה, דער חשוב'ער 
דומ"ץ, הרב הגאון המפורסם מנחם נתנאל יונגרייז 
פאר  ומזיווו  מהודו  משפיע  איז  וואס  שליט"א, 
און כתר שם טוב עולה  אלע מתפללי הביהמ"ד, 
על גביהם, פארמאגנדיג אזא כח התורה וההוראה 
בתוככי הביהמ"ד, וואס ציעט ווי א מאגענט פילע 
אנ"ש, וואס זוכן זיך מתבשם צו זיין מאורו הזך.

געהויבענער תפלת שחרית אין ביהמ״ד 
החדש

די  פון  הלבבות  רגשי  די  שילדערן  צו  שווער 
עטרת  העדה  מנהיג  דער  ווען  השכונה  תושבי 
תפארת ראשינו, ממשיך דרכו וממלא מקומו של 
מרן רבינו הקדוש זי״ע מייסד ומרא דאתרא קדישא 
הדין, איז געקומען זיך אומקוקן אויף די הרחבת 
ווערן  לנו  עוז  העיר  גבולי  די  ווי  גבולי הקדושה 
אן  ַאזוי הערליך נתרחב. דאס האט ארויסגערופן 
אויסטערלישע שמחה ביי ַאלע מתּפללים ותושבי 

השכונה, אז צדיק זה בא לשכונתינו. צום ערשטן 
מָאל ווָאס דער מנהיג העדה ורעיא מהימנא רבינו 
צייטווייליגן  נייעם  דעם  בַאזוכן  גייט  שליט״א 
צוגענגליך  און  שיין  איז  וואס  ביהמ"ד, 
די  דורך  איילעניש  אין  געווארן  אהערגעשטעלט 
הנהלת הביהמ"ד מיט די נדבת הלב פון א שיינע 

הביהמ"ד. מתפללי  ציבור 

מיטוואך אינדערפרי אומגעפער 8:30 איז כ״ק 
מרן רבינו שליט״א ערשינען בהדרת קדשו אינעם 
איז  שליט״א  רבינו  ווען  החדש.  הביהמ״ד  היכל 
ביהמ״ד  אין  ָאּפגעווַארט  שוין  הָאט  ָאנגעקומען 
השכונה,  תושבי  מתּפללים  צָאל  הערליכער  ַא 

מיטדאווענען  געקומען  זענען  וועלכע 
אינאיינעם מיט רבינו שליט״א, די 

די  מ׳הָאט  ווָאס  תפלה  ערשטע 
ראשינו  תפארת  עטרת  ַאז  זכי׳ 

זיין  מחנך  דערביי  טוט 
לה׳  גדול  בית  דעם 

ולתורתו.

עס איז געווען 
בילד  הערליך  א 
צו זען דָאס סלתה 

ר  ע ג י ד ׳ ה נ מ ש ו
די  פון  צונויפשטעל 

מתּפללי הביהמ״ד תושבי 
השכונה, דער הערליכער 

נָאבעלער  דער  טוב,  מזג 
ַאזעלכע  פון  צונויפשטעל 

יונגעלייט,  איידעלע  טייערע 
כולם אהובים כולם ברורים, חסיד׳ישע ווַארעמע 
אברכים, תושבי קרית יואל רבתי, תלמידי וחסידי 
רביה״ק זי״ע ויבלחט״א כ״ק מרן רבינו שליט״א, 
וועלכע לייגן ַארָאּפ ַאזַא ווַארעמער און ערנסטער 
יסוד פונעם  זענען טַאקע דער  זיי  דַאווענען, און 
אין  ווָאס  ביהמ״ד  פונעם  געשטעל  דָאס  ה׳,  בית 
מינוטין ַאלס  לה  יצאה  שוין  איז  צייט  קורצע  די 

יקרת. ּפינת  זעלטענער 

גרויס  ַא  מיט  צוגעגַאנגען  איז  דַאווענען  דָאס 
געדאווענט  האט  עמוד  פאר'ן  געהויבענקייט. 
בעל  פונעם  פאטער  הי"ו  שווארץ  אייזיק  הר"ר 
די  פארגעקומען  איז  דאווענען  נאכ'ן  שמחה. 
שמחת ״ברית מילה״ לבן העסקן הנמרץ, איש חי 
זונדל  חנוך  מוה"ר  ולתעודה,  לתורה  פעלים  ורב 
קרית  דקיט"ל  הוראה'  ה'בית  גזבר  הי"ו  שווארץ 
יואל, וואו רבינו שליט"א איז מכובד געווארן מיט 

השם. וקריאת  ברכות  און  סנדקאות 

מסיבת לחיים ודברות קודש
אימּפָאזַאנטער  ַאן  פארגעקומען  איז  דערנאך 
מסיבת לחיים לרגל המאורע בראשות דעם רבי'ן 
גרעסערער  ַא  פון  באטייליגונג  די  מיט  שליט"א. 
ציבור, סיי די אידן ווָאס הָאבן געדַאווענט מיט׳ן 
השכונה  תושבי  פרישע  סיי  און  מנין  רבינ׳ס 
ַאזעלכע  פַארּפַאסן  געווָאלט  נישט  הָאבן  וועלכע 
בשכונתם. שהצדיק  בזמן  מָאמענטן  געהויבענע 

צום ערשט האט גערעדט דער חשובער דומ"ץ 
הרה"ג רבי מנחם נתנאל יונגרייז שליט"א, 
וואס האט איבערגעגעבן א גריס פאר 
מקדש  דעם  פון  שליט"א  רבינו 
והצליחו,  גדלו  ב"ה  אז  מעט, 
און עס דאווענט דא אינאיינעם 
ערענסטע  א  שב"ק  יעדן 
האלט  וואס  ציבור 
אינאיינעם  זיך 
גם  אחים  בשבת 
יחד, און עס ב"ה 
אויסגעוואקסן 
רעכטפארטיגער  א 
סאטמארער  חסידישער 
זיך  מהאלט  ווי  ווינקל 
אינאיינעם בדרך רביה"ק 
כ"ק  פון  דגלו  תחת  זי"ע 
רבינו שליט"א, דער דיין האט 
אויסגערימט  שטארק  דבריו  בתוך 
גזבר  דער  הי"ו  זונדל  חנוך  ר'  שמחה  בעל  דעם 
אריין  לייגט  ער  אז  הק',  דקהלתינו  הוראה  בית 
איבערמידליכע  זיינע  אדאנק  און  כוחות  אסאך 
פעולות האט מען בס"ד שטארק ארויפגעארבעט 
וואס  די בית הוראה, און די לשכת הבית הוראה 
זו  ה'  דינט אלס תל תלפיות פאר שואלים בדבר 
הלכה, און בכלליות די הנהלת הקהלה וואס האבן 
גאר שטארק מרומם געווען די קרן הדיינים לשם 
ולתפארת. ער האט אויסגעפירט זיינע ווערטער אז 
ענדיגן דעם  צו  קוקט ארויס  ציבור  גאנצער  דער 
אריינציען  קענען  זיך  און  הביהמ"ד  בנין  נייעם 

הימים. בקרב 

זיך דאן  ציבור  יראת הכבוד הָאט דער  א  מיט 
צוגעהערט צו די דברות קודש פון כ״ק מרן רבינו 
ָאּפצוהיטן  הדרכה,  ודברי  חיזוק  דברי  שליט״א, 
דערקענען  זיך  ס׳זאל  אז  ביהמ״ד,  קדושת  דעם 

ווי  ַאזוי  ביהמ״ד,  סאטמארער  א  איז  דָאס  ַאז 
זי״ע האט געוואלט, מיט איידלקייט און  רביה״ק 
ווייטער  אי״ה  מען  וועט  ַאזוי  און  ערליכקייט, 
מצליח זיין ביתר שאת וביתר עז. בתוך דבריו האט 
פרשת  פון  רמב"ן  די  דערמאנט  שליט"א  רבינו 
בא, די מעלה פון טון א מצוה בציבור, און תפלה 
בציבור, און דערמאנט אז מגרייט זיך צו גיסן די 
בורות אין נייעם בנין הביהמ"ד, וואס א מקוה איז 
וואסער איז צוזאמען און  ווען די  אויך נאר כשר 
ברכות  אנגעוואונטשן  און  זוחלין,  קיין  ס'נישטא 
לרוב פאר די מתפללים, עסקנים און בעלי שמחה 

קדשו. בברכת 

דערנאך איז דער גאנצער ציבור תושבי השכונה 
און מתפללי הביהמ"ד אריבער געבן לחיים פארן 

רבינו שליט"א.

רבינו שליט"א איז דאן אריבער אין שטוב פון 
נדיבי  מיקירי  הי"ו,  קרויס  משה  ר'  הנגיד  הרבני 
קהלתינו הק' קרית יואל, לאות הכרת הטוב פארן 
צושטעלן ביתו לרווחה פאר די 'לבנותו באנקעט' 
פארלאפענעם דאנערשטאג שמות פאר די תושבי 
השכונה, צו שאפן די ריזיגע סכומים פארן אויפבוי 

פון די בתי מדרשים המפוארים.

יציקת  'מעמד  דער  פארגעקומען  איז  נאכדעם 
הבורות' אינעם נייעם בנין הביהמ"ד אויף 2 דועלק, 
גרויסער ציבור חברי  פון א  די באטייליגונג  מיט 
הקהלה ועל צבאם הגאון הצדיק דומ"ץ קרית יואל 
שליט"א אינאיינעם מיט די דייני הקהלה שליט"א, 
עסקנים, נדבנים ואישי ציבור, ובראשם כ"ק מרן 
זיין  אויסגעדרוקט  האט  וואס  שליט"א  אדמו"ר 
געוואלדיגע הנאה פון די הרחבת גבולי הקדושה, 
און געוואונטשן ברכת קדשו פאר די חברי הנהלת 
דער  אז  השכונה,  תושבי  אלע  פאר  און  הקהלה 
רבוש״ע זאל העלפן מ׳זאל קענען ָאנגיין ווייטער 
מער און מער, ורוה״ק אומרת כן ירבה וכן יפרוץ, 
מתוך נחת ושמחה והרחבת הדעת, איבערלָאזנדיג 
די  פַאר  והתחזקות  חיזוק  הויפנס  דערמיט 
אין  הנהלת הקהלה  די  און פאר  היקרים  תושבים 
מיט  ווייטער  פָאראויסצומַארשירן  יואל  קרית 
וקדמה  ימה  הגבולים  הרחבת  אומגלויבליכע  די 

ונגבה. צפונה 

)זעהט באזונדערע באריכט פונעם מעמד יציקת 
הבורות אין היינטיגן נומער(

כשהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה 
והוא הדרה - תרוממנה קרנות צדיק!

בזמן שהצדיק בעיר:
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הדרה"!  הוא  זיוה  הוא  הודה  "הוא   - יואל  קרית  בלומיגראוו, 
דאס האט זיך בעשיינפערליך ארויסגעוויזן אין דער עיר רבתי עם 
אונטער'ן  טיף  אצינד  נאך  איז  וועלכע  יואל,  קרית  בלומינגראוו, 
וטהר"ה,  טוב  שכולו  יום  דעם  פון  וטהורה,  קדישא  רישומא 
האבנדיג די זכי' הרוממה אז כבוד קדושת מרן רבינו שליט"א האט 
אפגעשטאט א געהויבענער באזוך אין שטאט, צילנדיג דערמיט צו 
מרומם זיין קרן התורה ווהטהרה, און צו דערהייבן און פארשטארקן 
דעם "קרנות צדיק" מיט'ן קורא שם זיין ביהמ"ד הנהדר והמפואר 
אויף דער דועלק גאס אלס ביהמ"ד "בית יעקב" – דקהל יטב לב. 
און דער הויכפונקט דער אומפארגעסליכער געהויבענער מעמד 
"יציקת הבורות" פאר די בורות הטבילה פונעם פרעכטיגן מקוה 
אינעם ביהמ"ד בית יעקב ההולך ונבנית לשם ולתפארת, מיט איר 
גאלאפירנדער שנעלער בוי-קראפט, צו די אומגעהויערע פרייד פון 
תושבי  די  פאר  איבערהויפט  אלוועלטליך,  חסידים  סאטמארער 

העיר רבתי עם.

א רייע באזוכן בקרב העיר
צייטווייליגן לאקאל  נאך א געהויבענעם תפילת שחרית אינעם 
פונעם "ביהמ"ד דועלק" דקהלתנו הק', נאכגעפאלגט מיט א מסיבת 
לחיים לרגל המאורע, איז רבינו שליט"א צוגעפארן צום שטוב פון דער 
עושה ומעשה, הרבני הנגיד והנכבד, מו"ה ר' משה בהר"ש קרויס הי"ו, 
מיקירי תושבי השכונה, וועלכער האט געהאט די זכי' מיט בלויז א 
צוויי וואכן צוריק צו פארוואנדלען זיין שטוב פאר דעם רייכן באנקעט 
פאר א קבוצה פון די תושבי השכונה, צו אויפטרייבן מיליאנען פאר די 
גאלאפירנדע פראיעקטן די בתי מדרשים דקהילתינו וואס האלטן זיך 

אצינד אינמיטן בויען מיט אן אומגעהויערן שנעלן פארשריט.
נאכ'ן מכבד זיין רבינו שליט"א מיט טעימה, האט דער רבי שליט"א 

זיך באדאנקט פאר הנכבד ר' משה, און ארויסגעברענגט וואס דאס 
מיינט אז ער האט געהאט די זכי' צו זיין דער נחשון פאר די קייט 
פון מסיבות וואס גייט נאכפאלגן, און ס'לאזט זיך זאגן אז די אלע 
מיליאנען וואס מ'גייט שאפן בעז"ה אינעם עתיד פאר די קרן הבנינים, 
אלעס גייט גיין אויך אויף די פלייצעס פון ר' משה, ווייל דורך זיין 
דער  באקומען  מען  האט  באנקעט,  פונעם  הצלחה  אומגלויבליכן 
ארבעט.  די  מיט  פאראויסמארשירן  צו  דרייסקייט  און  שטארקייט 
דערנאך האט אים רבינו שליט"א אנגעוואונטשן מיט ברכתו הטהרוה 
און איבערגעלאזט ווארעמע ברכות פאר בני ביתו החשובה, האבנדיג 

די זכי' צו אריינעמען אין שטוב אזא הייליגן מאורע.
נאכדעם איז רבינו שליט"א צוגעגאנגען צום שטוב פון הרבני מו"ה 
ר' יעקב חיים כ"ץ הי"ו מחשובי חבר ועד קרן הבנינים "לבנותו", 
תורה  להגדיל  הפעולה  כוחות  פילע  זיינע  פאר  באדאנקט  זיך  און 
ולהאדירה, און דערנאך אנגעוואונטשן ער זיך ערהוילן פון זיין מיחוש 

און צוריקומען בקרוב צו זיינע כוחות.

בלומיגראוו קרית יואל אונטער 
רישומא קדישא פון געהויבענעם 

באזוך פון מנהיג העדה כבוד 
קדושת מרן אדמו"ר שליט"א 
היינטיג_ן מיטווא_ך פ' בא – יום שכו_לו טוב וטהר"ה 

 מעמד הנהדר "יציקת הבורות"
ביים ביהמ"ד "בית יעקב"

בית  ביהמ"ד  צום  אנגעקומען  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק  איז  דאן 
וועלכער שטיין שוין  יעקב דקהל יטב לב, אויף דער דועלק גאס, 
אויפגעשטעלט  סטרוקטאר  גאנצער  דער  מיט  בתפארתה  כמעט 
און ס'דערקענט זיך דער הערליכער אויסזען און גרויסקייט פונעם 
ביהמ"ד וואס מאכט איר וועג צום פולקאמער השלמה גאר בקרוב. 
באגלייט דורך די פילע תושבי השכונה איז רבינו שליט"א אראפ צום 
אונטערשטן שטאק, און צוגעטרעטן צום הייליגן מאמענט, דער מינוט 
וואס מ'האט אראפגעשטעלט דער שטאנהאפטיגער יסוד העתיד, דער 
פונדאמאנטאלער בסיס פאר קדושה וטהרה פאר'ן גאנצן אומגעגנט, 
וואס פון אט דער מקום גייט זיך צושפרייטן הייליגקייט און ריינקייט 
לדורות עולם פאר די יעצטיגע תושבים, און פאר אלע צוקנופטע 

משפחות וואז מאכן זייער וועג זיך אריינצוציען אין דעם אומגעגנט.
האט  המקוה,  יסודות  די  געגאסן  האט  רבינו שליט"א  וואס  נאך 
שליט"א  יואל  קרית  דומ"ץ  הגדול  הגאון  אז  זכי'  די  געהאט  מען 
האט געגאסן די יסודות המקוה, און דערנאך הרה"ג דומ"ץ קהלתינו 
בלומינגראוו שליט"א. און דערנאך האט געגאסן הרה"ח ר' אברהם 
בער יאקאבאוויטש הי"ו, ראה"ק קהילתינו הק' וויליאסבורג, און אזוי 
והנגידים, און די די חשוב'ע ועד  אויך די פילע תושבים, הנדיבים 
קרן הבנינים, ווען אין שפיץ שטייט דער חשוב'ער נדבן הבנין, הרבני 

הנגיד הנכבד מו"ה ר' יעקב שווימער שליט"א.
ספאנטאן האט זיך דער עולם ארויסגעלאזט אין א פייערדיגן טאנץ 

: ך ו ז א ב ם  ע נ ו פ ן  ט ק נ ו פ כ י ו ה

מעמד קריאת השם פאר'ן בנין 
ביהמ"ד דורכ'ן אפקויף פון נדבן 
הדגו_ל הרבני הנכבד מו"ה ר' 
יעקב בר"י שווימער הי"ו

היי_ליגע מאמענטן ביי מעמד 
"יציקת הבורות" פאר'ן מקוה 
דביהמ"ד המפואר דקהי_לתינו 
"בית יעקב" - שכונת דוע_לק
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 מעמד הנהדר "יציקת הבורות"
ביים ביהמ"ד "בית יעקב"

בית  ביהמ"ד  צום  אנגעקומען  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק  איז  דאן 
וועלכער שטיין שוין  יעקב דקהל יטב לב, אויף דער דועלק גאס, 
אויפגעשטעלט  סטרוקטאר  גאנצער  דער  מיט  בתפארתה  כמעט 
און ס'דערקענט זיך דער הערליכער אויסזען און גרויסקייט פונעם 
ביהמ"ד וואס מאכט איר וועג צום פולקאמער השלמה גאר בקרוב. 
באגלייט דורך די פילע תושבי השכונה איז רבינו שליט"א אראפ צום 
אונטערשטן שטאק, און צוגעטרעטן צום הייליגן מאמענט, דער מינוט 
וואס מ'האט אראפגעשטעלט דער שטאנהאפטיגער יסוד העתיד, דער 
פונדאמאנטאלער בסיס פאר קדושה וטהרה פאר'ן גאנצן אומגעגנט, 
וואס פון אט דער מקום גייט זיך צושפרייטן הייליגקייט און ריינקייט 
לדורות עולם פאר די יעצטיגע תושבים, און פאר אלע צוקנופטע 

משפחות וואז מאכן זייער וועג זיך אריינצוציען אין דעם אומגעגנט.
האט  המקוה,  יסודות  די  געגאסן  האט  רבינו שליט"א  וואס  נאך 
שליט"א  יואל  קרית  דומ"ץ  הגדול  הגאון  אז  זכי'  די  געהאט  מען 
האט געגאסן די יסודות המקוה, און דערנאך הרה"ג דומ"ץ קהלתינו 
בלומינגראוו שליט"א. און דערנאך האט געגאסן הרה"ח ר' אברהם 
בער יאקאבאוויטש הי"ו, ראה"ק קהילתינו הק' וויליאסבורג, און אזוי 
והנגידים, און די די חשוב'ע ועד  אויך די פילע תושבים, הנדיבים 
קרן הבנינים, ווען אין שפיץ שטייט דער חשוב'ער נדבן הבנין, הרבני 

הנגיד הנכבד מו"ה ר' יעקב שווימער שליט"א.
ספאנטאן האט זיך דער עולם ארויסגעלאזט אין א פייערדיגן טאנץ 

"אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין" און אפגעגעבן שבח והודי' 
להקב"ה שטייענדיג שוין ביים מאמענט וואס מ'האט געגאסן די יסודות 
פאר קדושה וטהרה אין שטאט, און מ'איז זוכה צו זען די שמחה'דיגע 
מיט  פאראויסרוקן  צו  זיך  ארויסגעווארט  אזוי  מ'האט  וואס  מינוטן 
די מלאכת הבנוי', און מ'האלט מיט ווי די ארבעט גייט פאראויס אן 

אשפטעל מיט'ן ציל צום גמר השלמה בקרוב.

 ויקרא שמו בישראל:
בית המדרש בית יעקב!

נאכ'ן געהויבענעם מעמד איז מען צוגעפארן צום ענדגילטיגער 
בית  זיין  קורא שם  צו  אין שטאט,  באזוך  געהויבענעם  פונעם  ציל 
המדרש דקהלתינו אויף דועלק אינאיינעם מיט'ן חשוב'ן נדבן הבנין. 
דער רבי שליט"א האט זיך געזעצט צום לחיים ומעמד קריאת שם, 
ווען צו דער זייט זיצט דער חשוב'ער נדבן הדגול, ה"ה הרבני הנגיד 
והנכבד, מפארי אנשי שלומינו, הנדבן הדגול בעל עת ועידן לממלכת 
בית סאטמאר די בכל אתר ואתר, מו"ה ר' יעקב שווימער הי"ו, דער זון 
פון הרבני הנגיד והנכבד מו"ה ר' יחזקאל הי"ו, חבר הנהלת מוסדות 
הקהל  ראש  דינאמישער  דער  בן  הקודש,  עיר  בירושלים  לב  יטב 
דקהלתינו קרית יואל, דער גענעראל פאר קדשי בית סאטמאר בעיר 
גדולה לאלוקים הרבני הנכבד והמרומם, הרה"ח ר' מענדל שליט"א. 

אצינד האט זיך ארויסגעשטעלט דער "וחוט המשולש לא במהרה 
ינתק" ווען די חשוב'ע משפחה איז זוכה צו זען בני שלשים, אלע 
איינס ביי איינס פון די גרעסטע נגידים ונדיבים לקהלתינו הקדושה 

די בכל אתר ואתר, אנגעהויבן ביין חשוב'ן ראש הקהל, וואס האט 
אין שטאט  הקדושה  קהילתינו  אויפגעבויט  פינגער  צען  זיינע  מיט 
אויפ'ן דירעקטן בקשה פון כ"ק מרן רביה"ק בעל ברך משה זי"ע, 
און איז אריינגעטון אין יעדן פראיעקט מרומם צו זיין קרן הקהילה 
וקרן התורה בעיר רבתי עם מיט זיינע פילינטראפישע נדבות צו יעדן 
צייט, און זיין חשוב'ן זון הרבני ר' יחזקאל הי"ו וואס אנשי שלומינו 
האבן ממש אין די לעצטע חדשים מיטגעהאלטן זיינע כוחות גדולות 
למען בנין הנהדר יטב לב בירושלים אויפצובויען דאס מיידל-שולע 
בקרב העיר, אן שטייט שטענדיג למען הצלחה המוסדות מיט זיינע 
גרויסע נדבות, און בכלל פאר קדשי בית סאטמאר אין יעדן שטאט, 
און אצינד איז מען זוכה צו זען ווי הנכבד ר' יעקב הי"ו איז ממשיך 
מיט די פעולות הנכבדות, און איז אצינד זוכה אפצוקויפן דער שם 

הבנין פונעם פרעכטיגן ביהמ"ד אויף דועלק גאס אין בלמינגראוו.
נאכ'ן שמועס'ן מיט'ן נדבן הבנין ובני המשפחה החשובה, איז מען 
צוגעטרעטן צום מינוט ווען מ'האט אונטערגעשריבן די שטרות, און 
קורא שם געווען פאר'ן בית המדרש המפואר דקהילתינו הקדושה 
בעיר בלומינגראוו קרית יואל, ויקרא שמו בישראל "בית יעקב", לזכר 
נשמת פון זיין חשוב'ן זיידע הרה"ח ר' יעקב פריעדמאן ז"ל, פאטער 
פון ר' יחזקאל'ס שווער הרה"ח ר' שלמה אהרן שליט"א. און אזוי איז 
נאמען  דער  אותיות,  גאלדענע  מיט  עולם,  לדורות  געווארן  נקבע 
פאר'ן ביהמ"ד, וואס זיין פילאנטראפישער נדבה קען מען זיך אצינד 

שנעלער פאראויסרוקן מיט די מארשירנדע עבודת הבנוי'.
בי תלמידי  איז אצינד דער געשפרעך  דער געהויבענרע באזוך 
וחסידי סאטמאר בכלל, און תושבי בלומינגראוו בפרט, ווען מ'האט 
זוכה געווען צו זען אזויפיל הרמת קרן התורה, להגדיל ולהאדירה, 
און האט אריינגעבלאזן הויפנעס חיזוק אנצוגיין ווייטער צו אויפטון 

גדולות ונצורות מיט די הרחבת גבולי הקדושה, והרמת קרן העיר!

תרוממנה קרנות צדיק! תרוממנה קרנות העי"ר!
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בס"ד

 מסוד חכמים ונבונים באנו בזה לומר שירה, בקול קול יעק״ב להביע ברכה בשם 
 כל הקהל הקודש המעטירה, להאי רך בשנים ואב בצדקות ובמעשים טובים, איש אמונים יקר מפנינים, 

תורה ומדות מוזהבות מתאחדים אצלו לתפארת ולתהלה, כל היום חונן ונותן וזרעו לברכה, תורת חסד על לשונו לשם 
ולתפארה, מוכתר בנימוסין ולו יאה קילוסין, ריכא ובר ריכא ממשפּחת האפרתים, ה”ה

עֵז!
ֹ ב״ מֵעַם ל

ֹ
”ב • ״בֵּית יַעֲק

ֹ
ָ יַעֲק הָלֶיך

ֹ
בוּ א מַה טֹּ

תו
ור

ת
ול

ה׳ 
 ל

שה
ה ומע

הדגול מרבבה, איש החסד ואיש אמונים, נדיב לב עוש
הנגיד 

 מוה"ר 
ר' יעקב 

 שוויממער
הי"ו

מיקירי פארי נדיבי ק״ק סאטמאר

ננו עוז הוא הגבר אשר התייצב לימי
 להרחיב את גבולי הקדושה, ובעד נדבתו ההגונה 
זכה כי לו נאה כי לו יאה, לקנות את זכות הנשגב

זכות שם הבנין
 של הבית הגדול והקדוש ביהמ״ד החדש והנהדר 

דקהל יטב לב שכונת בלומינגראוו קרית יואל
גדול יהי' כבוד הבית הזה לה' ולתורתו הק', הבית הגדול שיגדלו בו תורה ועבודה 

וגמילות חסדים וטהרתן של ישראל לשם ולתהלה
והנה כי כן יבורך גבר ירא ה', הננו לברך אותך אשר הזכות הגדול של מרן רבינו הקוה”ט זי”ע מייסד קהלתינו הק', וזכות בנין 

בית ה' לשם ולתהלה יגן עליך, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, ויתמלאו כל משאלות לבכם לטובה, עוד ינובון 
בשיבה דשנים ורעננים, באריכות ימים ושנים טובים, עדי נזכה לבנין בית מקדשינו, והשב שבות אהלי יעק”ב, בביגוא”צ בב”א.

המברכים ברגשי כבוד והערצה, ועד קרן הבנין ״לבנותו״

הבן יקיר לידידינו עוז הנגיד המרומם בונה ומקים 
עולמות של תורה, עמוד התווך של החינוך הטהור 
בדרך רביה״ק זי״ע בארצינו הק׳

הרה״ח ר׳ יחזקאל 
שוויממער הי״ו
חבר הנהלת מוסדות ״יטב לב״ בירושלים עיה״ק

 נכדו כבנו של מע״כ הטפסר הגדול, 
 נדיב ושוע, נזר הנדיבים לכל קדשי 

ק״ק סאטמאר ומוסדותי׳ בכל קצוי תבל 

הרבני החסיד ר׳ מענדל 
שוויממער שליט״א

ראש הקהל דקהלתינו הק׳ ק״ק קרית יואל

 וקנה את הזכות הדגול 
הנ״ל לזכותו של זקינו הנכבד והנעלה

הרבני החסיד הנכבד והמרומם, אשרי איש ירא 
את ה׳ במצוותיו חפץ מאוד

הרה״ח ר׳ שלמה אהרן 

פריעדמאן שליט״א
מיקירי ומנכבדי פארי ק״ק סאטמאר לאויט"א

אשר יעק״ב בחר לו לנחלה להנציח על 
הבנין האדיר את שם הוריו החשובים 

להבל״ח בגנזי מרומים, ה״ה
 הרבני החסיד המרומם, ותיק וחסיד, ת״ח ירו״ש

הרה״ח מוה״ר יעקב ב״ר שלמה 
אהרן פריעדמאן ע״ה

וזוגתו החשובה מרת שרה לאה 
ב״ר יקותיאל יהודא ע״ה

ושם הבנין יוקרא בעז"ה על שמם לזכרון עולם 
לכבוד ולתפארת, וכל הזכותים האלו של תפלת 
רבים ולימוד התורה וטהרתן של ישראל יעלו 
לזכות הנדיב ולזכות משפחתו היקרה שיחי' 

להתברך בכל משאלות לבבם לטובה מעתה ועד 
עולם!

אשריך ואשרי חלקך, הוד והדר פעלך, בין כותלי בית ה’ יחקק 
זכותך, בביתי ובחומתי יד ושם טוב, שם עולם אשר לא יכרת!

תַי
ֹ וְיִקֵָרא בָהֶם ְשִמי וְשֵם אֲב
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מתוך שמחה וחדוה לה׳ אשר כרחמיו וכרוב חסדיו הגדיל לנו, הננו בזה להגיש ולהביע מיטב ברכותינו, אל מעלת כבוד ידידינו, האי עושה ומעשה, ברוך הכשרון,
 רב פעלים בהכשר ויתרון, חכם ונבון, מוכתר בנימוסין, מופלא ומופלג בכל מדה ומעלה נכונה, בחכמה ּפותח שערים ודברים, בחן ובשכל טוב בעיני אלקים ואדם

איש אשר בו רוח גבורה, רב הּפעלים לתורה ולתעודה
 איש האשכולות, עושה גדולות

 לרומם ולהדר קרן הבית הוראה בעוז ותעצומות ביתר שאת ועז

ועומד על המשמרת ועל הפקודים  בכשרונותיו הברוכים, במסירות נאמנה ולב ונפש חפיצה 

מזל טוב, נחת לרוב!
ובכן הננו מברכים לו ברכת חמה ולבבית

לרגל השמחה השורה במעונו

בהולדת בנו למזל טוב
ומיטב איחולינו צרופות לפניו, שיזכה להצליח בכל דרכיו, בדין הוא שיטול שכרו, ויזכה לראות רב נחת כגפן פורחת, ויזכה לגדלם לתורה ולחופה 
ולמעשים טובים, מתוך רב נחת ותענוג דקדושה והרחבת הדעת,  ויזכה לילך מחיל אל חיל, לראות ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, שכרו הרבה מאוד 
על פי פעליו, בכל אשר יפנה יהי' עמו ה' אלקיו, וזכות רבינו הקדוש זי״ע מייסד קהלתינו הק׳ יגן עליו ועלינו להמשיך ביתר שאת ועוז בחינוך בנינו 

ודורותינו בדרכו הטהוורה, מתוך תענוג שמחה ונחת, עד ביאת גואל צדק, בב"א. 

ו ת ל ו ע פ ם  י ר י ק ו מ ו  , ו ת ח מ ש ב ם  י ח מ ש ה  , ב ל ה ק  מ ו ע מ ם  י כ ר ב מ ה י  ר ב ד ה  כ

יצחק יודא שווארץ, משה יואל מאשקאוויטש,
מאיר יעקב שווארץ, אשר יחזקאל שווארץ, יואל בלום

הנהלת הבית הוראה

מוה״ר

חנוך זונדל
שווארץ

הי״ו

הלא הוא הגבר איש גבור חיל עומד תמיד הכן לימינינו

מגדולי העסקנים בתקפו וגבורתו
 למען 'בית הוראה' דקהלתינו הק'

 לעורר לבב אנשי שלומינו, לנדב מהונם וממונם לתמוך ברוח נדבה
לרומם ולהאדיר הבית הוראה מעלה מעלה לשם ולתפארת

ברכת מזל טובעל זאת שבחו אהובים וידידים

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.
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״תרוממנה״! שרייט ק״ק קרית יואל אויס מיט 
עקסטאַז צו צעמענטירן יסוד קהלתינו ועירנו 
אין ברען פון ״תרוממנה קרנות צדיק״ עּפאָכע

ם יְִתבַָּרךְ וְיְִתרוֹמַ״ם:   ּלָ   וְעַל ּכֻ

ציבור פלאַקערט ווען ס׳קומט דער מאָמענט צו מרומם זיין די הייליגע קהלה און די געטרייע 
געשעצטע ראשי קהלה וועלכע שענקען חלבם ודמם לרומם קרן הקהלה והציבור

ויתנשא!״  ויתרומם  יתברך  כולם  ״ועל   — יואל.  קרית 
תרוממנה  ַא  יואל,  קרית  אין  צייטן  ״תרוממנה״  ס׳איז 
גרייט  דָאס  און  בעפָאר,  קיינמָאל  נָאך  ווי  צדיק  קרנות 
יואל,  קרית  כל העיר הגדולה הזאת, אתרא קדישא  זיך 
אויסצושרייען ּפה אחד, בלב אחד, כאיש אחד, ווען ס׳איז 
ָאנגעקומען דער זמן קהלה לכל, בהקהל את הקהל, דער 
עת מועד ווען ״קהל יטב לב״ קומט ַארויס מיט איר יערליכן 

דינט  ווָאס  ״מעמבערשיּפ״  דעם  איינצוקַאסירן  קַאמּפיין 
ַאלס פונדַאמענט פון די קהלה, פונדַאמענט פונעם ציבור, 

און פונדַאמענט פון יעדן יחיד ויחיד.

ת-ר-ו-מ-מ-נ-ה! דָאס איז נישט ַאבי סלָאגַאן פון ַא קַאמּפיין ווָאס 
מַארקעטינג-קעּפ הָאבן ערצייגט צו ציען אויפמערקזַאמקייט; דָאס 
איז נישט ַא שלָאג-ווָארט ַאדָאּפטירט צו איין געוויסע סּפעציפישע 
גָאלדענע  ַא  עּפָאכע!  ַאן  מציאות!  ַא  איז  דָאס   — אונטערנעמונג 

זיך ַאצינד, בשיר  ״תרוממנה תקופה״ אין ווָאס קרית יואל געפינט 
ובשבח לאדון כל, ולפיכך יברכו ויפארו וירוממ״ו לקל!

אויב דַארף מען אין איין ווָארט קענען ַארויסהייבן, ַארויסברענגען, 
תשפ״ג  יואל  קרית  ק״ק  פון  מציאות  דעם  שילדערן  ָאּפשּפיגלען, 
איז קיין צווייפעל נישט ַאז ָאט דָאס איז דער צויבער-ווָארט ווָאס 

״תרוממנה״! ַאלעס:  רעפלעקטירט 

די  בתים,  בעלי  די  אידן,  עלטערע  די  קהלה,  די  שטָאט,  די 

ה: א ְוִיְתַעֶלּ ׂ ֵאר ְוִיְתרֹוַמ״ם — ִיְתַנֵשּ עירנו קרית יואל ִיְתָפּ

יִקים: ִמְתרֹוֶמֶמת ֶקֶרן ַצּדִ

טרעפליכער קאמפיין סלאגאן, "תרוממנה", געבויעט אויף דברות קודש פון מרן רבינו שליט"א פארלאפענעם יאר מוצ"ש אחרי העעל"ט אין ביהמ״ד קיט"ל ווערנאן וומסב"ג:

"און דאס איז אונזער חוב היינט צוטאגס אוועקצושטעלן אונזערע בתי מדרשים, אוועקצושטעלן אונזערע מוסדות, צו געדענקן עס 
דארף זיין מיט די בחינה פון תרוממנה קרנות צדיק, דאס איז אונזער עבודה, און דאס איז אונזער ציל, און דאס איז אונזער תכלית!"

ובכן תרוממנה קרנות הקהלה!

תרוממנה: יעדער איינער צאָלט אויס דעם מעמבערשיּפ יעצט!
אַ באשיינפּערליכע תרוממנה: קרית יואל ׳קען׳ עס אַבסאָלוט באַווייזן | קרית יואל ׳וויל׳
מיט׳ן גאַנצן האַרץ עס באַווייזן | קרית יואל ׳וועט׳ עס אי״ה דערפאָלגרייך באַווייזן!

תרוממנה: אויפבוי פון ּפרעכטיגע בתי מדרשים!    ○   תרוממנה: אויפבליה פון אַלע קהלה סערוויסעס!
תרוממנה: צענדליגער ּפרָאיעקטן אין ּפלאַנירונג-פאַזעס להרחיב גבולי הקדושה!    ○   תרוממנה: אומאויפהערליכע התרוממות קרן הציבור והקהלה!

 תרוממנה: 1 מיליאָן אין מעמבערשיּפ!  

ָהעִיר ַהקֶֹּדׁש וְַהמְּחוּזוֹת: 
קרית יואל והמעטירה, וכל 
גלילותי׳ אשר סביבותי׳, שפּאַנט 
געשפּאַנט און איינגעשפּאַנט, 
צו די פלאַמעדיגע ימי הקהלה 
לפאר ולרומם, להדר ולנצח!
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אברכים, די חתנים, די בתי מדרשים, דער כח ההוראה, די זַאלן, די 
סערוויסעס, די נייע שטחים, די פרישע ּפלענער, יעדער ריר, ַאלעס 
איז ״תרוממנה״! ַא שטיק געהויבנקייט! געהויבן די קהלה, געהויבן 

ויחיד! יחיד  יעדן  געהויבן  און דערמיט  יסוד הקהלה,  דעם 

תרוממנה: אומאויפהערליכע התרוממות 
קרן הציבור, קרן הקהלה, קרן העיר!

למותר שפתים אך למותר. מען דַארף עס קיינעם נישט דערציילן, 
קיינעם נישט ערקלערן, ַאז האי שתא תשפ״ג לפ״ק איז איז ַא יָאר 
ווָאס אונזער הייליגע ׳שטָאט׳, אונזער הייליגער ׳ציבור׳, און אונזער 
צו  התרוממות,  ַאזַא  מיט  ארויפגעשּפרינגען  איז  ׳קהלה׳  הייליגע 
געקענט  נישט  ַאמָאל  ווָאלט  קיינער  ווָאס  ספערן  הויכע  ַאזעלכע 

פָארזָאגן! 

ַא יָאר אין וועלכע קהלתינו הק׳ הָאט בַאוויזן ַאזעלכע חידושים 
נפלאים, ַאזעלכע ווייטגרייכענדע דורכברוכן, ַא יָאר אין וועלכע — 
סיי בגשמיות און סיי ברוחניות — הָאט מען ב״ה פָאראויסגעברענגט 

הפלא׳דיגע אויפטוען פאר׳ן יסוד עתיד קיומינו בעיר עוז לנו.

דעם  ַארויסגעברענגט  הָאט  הק׳  קהלתינו  וועלכע  אין  יָאר  ַא 
מיט׳ן  ומלואה,  תבל  קבל  קהלתינו  תפארת  און  כח  אומשַאצבַארן 
בַאוויזן ַאדוררכצופירן ַאזַא היסטָארישע אונטערנעמונג פַאר׳ן עתיד 
מיט  ָאּפקלינגענדיג  הטבע,  מדרך  למעלה  הקדושה,  גבולי  הרחבת 
די ָאּפקלַאנגען  ווָאס  ועד סופו,  ה׳ מסוף העולם  ַא הילכיגן קידוש 

היום הזה! נָאך עד עצם  דערפון הילכן 

דעם  דורכאויס  ב״ה  מען  הָאט  מדרשים  בתי  נייע  ַאזויפיל 
מדרשים  בתי  באנייעט;  און  אהערגעשטעלט  יאר  פארלאפענעם 
זיך ַארויס בהוד תפארת און  וועלכע הייבן  מפוארים און מקוואות 
קדושת  כבוד  הוד  ווי  קהלה,  הייליגע  די  פון  צענטערן  דינען ַאלס 
יָאר  דעם פַארלָאפענעם  ַארויסגעברענגט  רבינו שליט״א הָאט  מרן 
בתי  מ׳בויעט  ווען  צדיק״  קרנות  ״תרוממנה  דער  איז  דָאס  ָאט  ַאז 
מדרשים פַאר׳ן אייגענעם ציבור צו קענען דַאווענען אין סַאטמַארער 

והמסורה. התורה  בדרך  זיך  פירן  ווָאס  מדרשים  בתי 

תרוממנה: סאטמאר קרית יואל דער 
סימבָאל פון ״תרוממנה קרנות צדיק״!

קרית  לב  יטב  ״קהל  מליהם.  תבל  ובקצה  קום  יצא  הארץ  בכל 
קרנות  ״תרוממנה  פון  סימבָאל  דער  הזה  כהיום  איז  יואל״ 
הערט  ווָאס  קהלה  פעסט-בַאזירטע  ַא  פון  ַא מָאדעל  צדיק״! 
נישט אויף צו ַארבעטן בלב ובנפש פאר אירע חברי הקהלה, 
און ַא קהלה ווָאס דינט ַאלס מוסטער: כזה ראה וקדש, ַאזוי 

אויסצוקוקן! קהלה  סַאטמַארער  ַא  דַארף 

קהלה  א  סערווירט!  ווָאס  קהלה  א  בויעט!  ווָאס  קהלה  ַא 
ווָאס שטעלט צו! ַא קהלה ווָאס איז זיך מוסר נפש פַאר אירע 
חברי הקהלה! ַא קהלה מיט ַאן אמת׳דיגע איבערגעגעבנקייט! 
ַא קהלה ווָאס הָאט ַא וויזיע! ַא קהלה ווָאס איז מחדש, ָאן קיין 

אויפהער און ָאן קיין ָאּפשטעל! א קהלה ווָאס איז דָא מיט ׳הארץ 
און געפיל׳ פאר כל חברי׳, און שטייט לימינם, און וועט זיי קיינמָאל 

נישט לָאזן פַאלן!

און ועל כולם: ַא קהלה ווָאס ברענגט כבוד, הנאה און התרוממות 
פאר׳ן הייליגן ציבור — ווי פַאר יעדן יחיד ויחיד — ווָאס קלַאמערט 
זיך ַארום איר, ווָאס אין דער קַאטעגָאריע ציילן זיך טויזנטער און 
טויזנטער תושבי קרית יואל המעטירה וכל גלילותי׳ אשר סביבותי׳!

תרוממנה: יעדער תושב קרית יואל וויל — 
און איז א חלק פון — דעם התרוממות!
גענוי ווי די קהלה אין קרית יואל איז ַא סימבָאל פון ״תרוממנה״, 
גענוי ַאזוי איז דער ציבור אין קרית יואל, די אלפי חברי הקהלה, ַא 

מוסטער פון א ציבור ווָאס שּפיגלט אּפ דעם ״תרוממנה״.

זיך  טוט  ציבור  דער  וויאזוי  ווערן,  צו  נתּפעל  באמת  איז  עס 
צושטעלן לכל עניני הקהלה, אויף יעדן ריר, יעדער יחיד איז ווי א 
גענעראל לטובת הקהלה, אלעמאל גרייט, בכל צעד ושעל, באופן 
ווָאס מ׳זעט נישט דאס גלייכן אין ערגעץ, ממש באמת הפלא ופלא!

וואו  ופני׳,  ווי בכל פני׳  די הנהלת הקהלה שטייט און שטוינט, 
אימער מ׳האט זיך נאר געקערט, ביי יעדע מאורע, ביי יעדע ּפעולה, 
זיין מיט  זָאל עס  ציבור,  נָאר מ׳הָאט געדַארפט צוקומען צום  וואו 
בעסקנות,  השתתפות  בממון,  השתתפות  מיט  בגוף,  השתתפות 
איבעראל, יעדער איז געווען ״דָא״ מיט׳ן גַאנצן הַארץ און געפיל.

להרחיב  געווארן  געטון  היי-יָאר  ס׳איז  אדירות  ּפעולות  וויפיל 
גבולי הקדושה, און וויפיל ״מיליאנען״ האבן זיך געגָאסן דערפאר, 

לָאזט דָאך זיך נישט שַאצן און זָאגן.

און דָאס ַאלעס איז צושטאנדגעקומען — בעזר ה׳ — ַאלעס פון 
דָא ״קרית יואל והגלילות״, אנשי שלומינו היקרים, חברי קהלתינו 
הנכבדים, ווָאס כמים ּפנים אל ּפנים, ווי זיי זעען די קהלה פיבערט 
זיי זענען בעז״ה מפליא  זיי דָא באותו מדה, און  און לעבט, זענען 

ּפלאות מיט חידושים נפלאים.

ַאזוי איז עס ביי די נדיבים בעם, אזוי איז ביי די בני תורה, אזוי 
געזען  מען  הָאט  איינעם  יעדן  ביי  איבעראל,  אברכים,  די  ביי  איז 
גרייט  מ׳איז  און  ובמאודם,  ובנפשם  בלבבם  גייט  קהלה  די  ווי 
ווייטערדיגער  דער  פאר  שעתא,  ובכל  עת  בכל  אנטקעגנצוקומען 

יואל. קרית  קרנות  ״תרוממנה״  פונעם  פַארוויקליכונג 

״תרוממנה״! בכל לב, בכל נפש, בכל 
מאוד, ווייל מיר ווילן ַא תרוממנה, 
העכער שטערקער און שענער!

דעם  מיט  ארויסקומען  עדתינו  קהל  טוט  תקופה  אזא  אט  אין 
מעמבערשיּפ,  יערליכן  דעם  איינצוקאסירן  קאמּפיין  ״תרוממנה״ 
וואס דאס דינט אלס דער יסוד הקיום פון יעדן ריר פון די הייליגע 

ציבור. הייליגן  פונעם  און  קהלה, 

אנ״ש היקרים דַארפן פַארשטיין — און פַארשטייען געוויס ַאליין 
מיט הַארץ און נשמה — דָאס פָאלגענדע:

קהל יטב לב סאטמאר קרית יואל איז שוין נישט די זעלבע קהלה 
ווי אמאל; דער אמאליגער מעמבערשיּפ קלעקט שוין נישט!

אוודאי איז עס געבויעט אויף די ַאלטע הייליגע יסודות, דָאס איז 
האט  זי״ע  רביה״ק  ווָאס  קהלה  אותו 
ובמסירת  לבבו  בדם  געווען  מייסד 
לא  מיני׳  אשר  הק׳,  ביסודותיו  נפשו 

נזוע. ולא  נזוז 

ָאבער דער געשטעל, די ווירטשַאפט, די בנינים, דָאס איז עּפעס 
ווָאס איז ניי אינגַאנצן! תרוממנה!

״מעכטיגע  ַא  היינט  איז  יואל  קרית  סאטמאר  לב  יטב  קהל 
ווירטשַאפט,  טעגליכע  פַארצווייגטע  ריזיגע  א  מיט  אימּפעריע״, 
ריזיגע  מדרשים,  בתי  חלקים,  צוגעקומענע  צענדליגער  מיט 

ביומו. יום  מדי  ָאנגיין  מוזן  ווָאס  אונטערנעמונגען, 

מ׳מוז היינט אויפהאלטן א ברייטע ָאפיס מיט שטַאב, ענערגישע 
יונגעלייט, העומדים על הּפקודים, וועלכע זענען ממונה צו בַאגלייטן 

ַאלע ּפרָאיעקטן פון קהל אא״וו.

ב״ה  ווָאס  מדרשים,  בתי  נייע  פון  ערעפענונג  נָאכַאנַאנדע  די 
ס׳נישט ַאדורך קיין גאנצע ּפאר חדשים דעם פארלאפענעם יאר וואס 
מ׳האט נישט געהערט איבער א פרישער ביהמ״ד, א פרישער ״שבת 
פתיחת שערים״, און אזוי ווייטער, דאס אלעס קאסט דאך אּפ עפרות 

זהב.

ס׳מוז זיין א ״בַאזע״ ווָאס איז דער יסוד דערפאר! ָאן קיין יסוד, ָאן 
קיין בַאזע, איז נישט מעגליך ס׳זָאל עקזיסטירן!

יעדער וויל א ״תרוממנה״, יעדער וויל זען די ווייטערדיגע הצלחה 
און הרחבת גבולי הקדושה, און יעדער וויל קענען ארויסווייזן הכרת 
הטוב, אמת׳דיגע געטרייע ָאנגעהערשַאפט אין די קהלה ווָאס איז זיך 
מקריב פַאר יעדן, און ָאט דָאס וועט אינאיינעם פַאראייניגטערהייט 
פַארווַאנדלען דעם ״תרוממנה״ קאמּפיין אין ַא היסטָארישן סוקסעס, 

בעזר ה׳.

תרוממנה! ַא גַאנצער מיליָאן אין 
מעמבערשיּפ! פרישע מעמבערס; נייע 
חברי הזהב! ת-ר-ו-מ-מ-נ-ה!

יואל אויפווַאכן  וועט אי״ה קרית  די בעפָארשטייענדע טעג  אין 
מיט׳ן ריזן קַאמּפיין ווָאס גייט ַארויס אין וועג, און ַא ּפרָאפעסיָאנַאלער 
די  איבער  דעטַאלן,  גענויע  די  פָארשטעלן  אי״ה  וועט  ברָאשור 
קאמּפיין,  ״תרוממנה״  מעמבערשיּפ  היי-יאריגן  דעם  פון  דעטַאלן 
געלט,  קעש  אין  דָאלער  מיליָאן   1 ה׳  בעזר  גרייכן  צו  צילט  ווָאס 

הקהלה! וקיום  עתיד  ווייטערדיגן  פַאר׳ן 

מ׳גייט ָאנשליסן אי״ה ַאלע פרישע אברכים אלס פולשטענדיגע 
חברי הקהלה, פַארשטַארקן און פַארפעסטיגן דעם יסוד הקיום, און 
גייען הונדערטער חברי  די טויזענטער ַאקטיווע מעמבערס  צווישן 
הקהלה פארוואנדעלט ווערן אין ״חברי זהב״, ווָאס זענען די סַאמע 

עמודי התווך ווָאס עליהם איז קהל יטב לב קרית יואל עומד.

יָא, אמת ס׳איז ריזן ציפערן, ָאבער קרית יואל הָאט די ציפערן — 
קלָאר און דייטליך! נישטָא אפילו ווָאס צו רעדן! 

קהל יטב לב קרית יואל האט אין די לעצטע עטליכע יָאר פַאקטיש 
דורכגעפירט,  בעז״ה  ווערט  דורכפירן,  מ׳דארף  וואס  אז  באוויזן, 
פעלזן און שטָאלן שטַארק, אינאיינעם ביינַאזַאם, מיט׳ן כח הציבור, 
בסייעתא דשמיא, ובכן וועט מען דָאס אויך קרעפטיג און מעכטיג 

דורכפירן בעזר הבורא!

ַא היסטָארישער ״תרוממנה״ מָאמענט, 
הנה זה בא!

מיט׳ן  עס  בַאנעמט  יואל  קרית  און  קלָאר,  זייער  איז  ַאזויפיל 
איז  הקהל״  קיום  ״עצם  דער  ַאז  מצב,  פונעם  ערנסטקייט  פולסטן 
הקהל!  עת  ״תרוממנה״  יעצטיגן  אינעם  ליניע  דער  אויף  ַאצינד 

ַאלעס ַאלעס ווָאס מ׳בויעט במשך דעם גַאנצן יָאר, ַאלעס 
ַאלעס ווָאס מ׳טוט פַאר׳ן ציבור יעדן טָאג, יעדע מינוט, יעדע 
דעם  פון  הצלחה  די  אין  בס״ד  ָאנגעווָאנדן  איז  ַאלעס  רגע, 
יעצטיגן ״תרוממנה״ קַאמּפיין, אין די העפטיגע אייפערדיגע 
קהל׳ישע טעג און ווָאכן, ווָאס די דעטַאלן דערפון גייען ָאט 

בעז״ה. ווערן  פַארעפענטליכט  ָאט 

הָאבן,  ״יעדן״  ַאצינד  יואל  קרית  דַארף  רגע,  ַאזַא  אין  און 
סאטמאר  ק״ק  ה׳,  עדת  לקהל  בַאלַאנגט  ווָאס  איד  יעדן 
גַאנצע  מיט׳ן  פולשטענדיג  צושטעלן  זיך  זָאל  יואל,  קרית 
הַארץ, מיט׳ן גַאנצן געפיל, אינעם יעצטיגן ווָאגשָאל מָאמענט, אז 
״תרוממנה״ ציל זָאל דערפָאלגרייך עררייכט ווערן, ווייל אין דעם 
איז תלוי דער ווייטערדיגער בליה און אויסוואוקס פון קהל יטב לב 

יואל! קרית  סאטמאר 

עושים  ַאלע  הקהלה,  ראשי  ַאלע  עסקנים,  ַאלע  משמשים,  ַאלע 
ַאנטשלָאסן,  און  איינגעשּפַאנט  זענען  הקהלה,  בקרב  ומעשים 
ועוז  קיום הקהלה בכל כח  די העפטיגע שריט למען  צו בַאגלייטן 
די מַאקסימום  אריינצוברענגען  לנצח,  להדר,  לרומם,  חיל,  לעשות 
מעמבערשיּפ, ואם את הדבר הזה תעשה ויכלת עמוד, אויב וועט מען 
ַאזוי טון דַאן וועט מען אי״ה קענען שטיין פעלזן-פעסט, בַאווייזן ַא 
״תרוממנה״ במלוא מובן המילה, צו פַארזיכערן ַאז קרית יואל גייט 
הקודש  ורוח  ״תרוממנה״,  לעבהאפטיגן  ַא  מיט  פָאראויס,  ווייטער 

אומרת כן ירבה, כן יפרוץ, כן יתרומם!

חּו ְורוְֹממּו — ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נוָֹתר!!! ַא  ּבְ ַעל זֹאת ׁשִ
פַאראייניגטער ״תרוממנה״; קיינער פַאלט נישט ַארויס!

קרית יואל, וכל גלילותי׳ אשר סביבותי׳, שּפַאנט 
געשּפַאנט און איינגעשּפַאנט צו די פייערדיגע ימי 
הקהלה! נרוממה קהלתינו יחדיו!
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פּאָזיטיווע מעלדונג דורך "וועד משמרת 
ד'סאַטמאַר" טוט באַשטעטיגן דאָס באַנוץ 
פון גאָר - אויסגעהאַלטענע 'נעטפרי' פילטער

 אין אן ָאפיציעלע מעלדונג מטעם דעם "וועד 
איז  סאטמאר  ומוסדות  קהל  שע"י  משמרת" 
ַאנומלט געמָאלדן געווָארן פַאר די טויזנטער חברי 
הקהלה און הורי המוסדות הק' די בכל אתר ואתר 
ַאז בפקודת הקודש פון כ"ק מרן רבינו שליט"א, 
דער  ָאנגענומען  אויך  ווערן  והלאה  מהיום  וועט 
ווערן  וועט  ווָאס  פילטער,  'נעטפרי'  בַאקַאנטער 
פילטער  אויסגעהַאלטענער  ַאלס  ַאקצעּפטירט 
ולקדשינו  לטהרינו  משמרת,  וועד  דעם  מטעם 

בקדושתך העליונה.

בַאגריסט  איז  ַאנטוויקלונג  גינסטיגע  די 
ווָאס  שלומינו  אנשי  פילצָאליגע  דורך  געווָארן 
גדרים  סָארט  ערליכסטע  און  בעסטע  דָאס  זוכן 
בַאנוץ,  צו טעכנָאלָאגיע  ווען עס קומט  וסייגים, 
ווי מען הָאט כסדר די זכי' דָאס צו הערן פון כ"ק 
מרן רבינו שליט"א, וועלכער איז אומאויפהערליך 
לפני  הולך  דער  זייענדיג  ישראל,  לבבות  מעורר 
מחנה ישראל מיט דעם גרויסן מלחמה קעגן די 
ָאנגעהויבן  טעכנָאלָאגיע,  פון  מגיפה  ביטערע 
פון דעם היסטָארישן כינוס כלל ישראל בשעתו, 
סַאמע  די  ַאהערשטעלן  מיט'ן  נָאכגעפָאלגט 
ערשטע ווירקזַאמע פילטער פַאר'ן בַאנוץ פונעם 
דער  ווען  טָאג  היינטיגן  ביז'ן  ציבור,  היימישן 
רבי שליט"א איז ַאזויפיל מרבה ּפעלים אין דעם 

הינזיכט צו ָאּפהיטן דעם כרם ה' צבקות.

די אויסטערלישע מעלות 
פון דעם 'נעטפרי' פילטער

לַאנגע  ַא  שוין  איז  פילטער  'נעט-פרי'  דער 
צייט בַאקַאנט ביי אידן מדקדקים ַאלס די סַאמע 
דעם  אין  פַארהַאן  איז  ווָאס  פילטער  בעסטע 
ריינקייט  מַאקסימום  דָאס  פַארזיכערן  צו  געביט 
טויזנטער  פַארהַאן  שוין  ס'איז  ַארבעט.  דער  ביי 
אידן בכל רחבי תבל, ווָאס זענען עדות ַאז דער 
שלימות'דיגע  ַא  מַאכן  למעשה  טוט  פילטער 
דעם  אופן  בעסטן  אויפ'ן  פילטערן  צו  ַארבעט 
אויסגעהַאלטן  זיין  זָאל  עס  בַאנוץ  אינטערנעט 
און זויבער פאר אידן ווָאס ווילן זיך ָאּפהיטן און 

פַארבלייבן הייליג און ריין.

נייע חידוש'דיגע  ַא  'נעטפרי' הָאט געברענגט 
ַארבעט  ווָאס  פילטער  ַא  זייענדיג  רעווָאלוציע 
ווָאס  סיסטעם,  אויטָאמַאטישן  קיין  מיט  נישט 
פַארשידענע  ַאדורכלָאזן  ליידער  צומָאל  קען 
הַאלט  'נעטפרי'  אינהַאלט.  אומאויסגעהַאלטענע 
זיצן  וועלכע  גוים  ַאן אייגענעם שטַאב פון  אויף 
זיי  וואו  וועלט,  עק  ַאנדערע  די  אויף  שעה   24
פַארדעקן יעדעס בילד און יעדע ווָארט ווָאס איז 

נישט אויסגעהַאלטן פאר ַא איד צו זען.

דער פילטער פַארמָאגט הונדערטער טויזנטער 
וועבזייטס ווָאס זענען שוין פולקָאם געפילטערט 
געווָארן צום בַאנוץ פון ערליכע אידן, און אויך 

פרישע  ַא  צו  ָאנקומען  וויל  מען  ווען 
קען  וועבזייט  אומבַאקַאנטע 

מען ַאריינגעבן ַא פַארלַאנג 
ווערן  וועט  עס  און 

און  איבערגעקוקט 
ַאז  בַאשטעטיגט 
הונדערט  ס'איז 
ָאן  ריין  ּפרָאצענט 

קיין מכשולות.

די  פון  איינס 
גרעסטע חידושים 

פילטער  דעם  פון 
געניטער  דער  איז 

סיסטעם פון "אימעדזש 
ווערט  ווָאס  פילטערינג" 

ווָאס  מענטשן,  דורך  געטון 
שמירה  געווַאלדיגע  ַא  איז 

קיין  בלייבן  נישט  ס'זָאל  ַאז 
ווָאס  סצענעס  אומאויסגעהַאלטענע 

כַאּפט  סיסטעם  אויטָאמַאטישע  געווענליכע  ַא 
בילד  ווערט יעדע  'נעטפרי'  ביי  אויף.  נישט 
עס  איז  כשר  עס  איז  איבערגעקוקט! אויב 
אינגאנצן אפן און אויב נישט איז דָאס גענצליך 

פַארדעקט, למהדרין מן המהדרין!

מעלה  בַאזונדערע  ַא 
פילטער  נעטפרי  די  הָאט 
אויך  רייניגט  דָאס  ַאז 
ַאלע פרָאומָאושען  די 

מען  אימעילס ווָאס 
אן  כסדר  זיך  שטויסט 

מַאכט  נעטפרי  דערמיט. 
סָארט  ַאלע  די  ַאז  זיכער 

אימעילס זָאלן נישט הָאבן קיין 
קיין ראי' אסורה.  פון  שום חשש 

)די ּפערזענליכע אימעילס קענען זיי 
נישט דורכקוקן, נאר אויב דָאס ווערט 

ך  י ל נ ע ז ר ע ּפ
פון  פַארלַאנגט 
אימעיל  דעם 

אייגנטומער(.

ך  י ו א
ַאזעלכע  אין 

דער  טוט  ָאפן  זענען  וועלכע  וועבזייטלעך 
ס'איז  תוכן,  גַאנצן  דעם  איבערגיין  שטַאב 
ָאפן  נָאר  ס'איז  ווָאס  וועבזייטס  פילע  פַארהַאן 
די אויסגעהַאלטענע חלקים דערפון. די פילטער 

טעקסט  "וועבסייט  בַאזונדערע  ַא  אויך  הָאט 
פַאלט  עס  ווען  ַאז  בַאדייט  ווָאס  פילטערינג" 
ּפַארַאגרַאפן  אומאויסגעהַאלטענע  ַאריין  ַאמָאל 
יענע  וועבזייט, וועלן  גוטע  ַא  אין 
ווערטער  אומאויסגעהאלטענע 
ווערן אומליינבאר, בעת ווָאס 
די איבריגע שורות וועלן 
געהעריג ָאפן!  זיין 
ז  י א  ' י ר פ ט ע נ '
סאמע  למעשה די 
ע  ט ס ג י צ נ י י א
וואס  פילטער 
ַא  ז ַא ט  א ה
סָארט שמירה ַאז 
ווָארט  יעדעס 
ווערט געפילטערט 
און צוגעפאסט פאר אן 

ערליכער איד.

סיסטעם  זעלבן  דעם 
דעם  ביי  גענוצט  אויך  ווערט 
ווערט  עס  וואו  ענדזשין",  "סוירטש 
אומאויסגעהַאלטענע  סָארט  ַאלע  געפילטערט 
שום  קיין  ַארויפקומען  נישט  ס'זָאל  ַאז  טעקסט 
ַא  איבער  זוכט  מען  ווען  זַאכן  אומגינסטיגע 
ָאנשטויסן  נישט  זיך  מ'זָאל אפילו  ענין.  געוויסע 
מיט די קעּפל און די ערשטע צוויי דריי שורות 
און  וועבסייטס  געמיינע  די  פון 
הָאט  אויך  ַאזוי  לינקס. 
געניטע  ַא  'נעטפרי' 
פילטערינג'  'ווידיאו 
ּפערזענליך  ווערט  ווָאס 
גוים,  דורך  איבערגעקוקט 
ס'פַאלט  ַאז  פַארזיכערן  צו 
קורצע  אפילו  ַאריין  נישט 
ע  נ ע ט ל ַא ה ע ג ס י ו א מ ו א

מאטריאל.

דירעקט  איז  'נעטפרי' 
אויסגעשטעלט ַאז דער פילטער קען 
דעזיגנירט  ווערן 
ַאלע  לויט 
דרגות.  סָארט 
פַארמָאגט  עס 
ערליי  פילע 
ן  ל ַא ו ו ס י ו א
ָאּפציעס  און 
און  בעסער  מַאכן  צו  סטַאנדַארטן,  ַאלע  פאר 
פאר  געאייגנט  אויך  פילטער.  דעם  שטַארקער 
עפפס  איינצעלנע  נאר  דַארפן  וועלכע  ַאזעלכע 

ָאפן פַאר זייערע ביזנעס.

'נעטפרי' פילטער ווערט 
בַאשטעטיגט אין סַאטמַאר

ס'איז שוין ַאריבער צען יָאר ווָאס די 'נעטפרי' 
דעם  איבערגענומען  גענצליך  הָאט  פילטער 
היימישן מַארקעט אין ארץ ישראל, וואו עס ווערט 
און  הקודש  קהלות  ַאלע  דורך  רעקָאמענדירט 
דורך דעם ביד"ץ העדה החרדית, פאר אידן ווָאס 
זענען געצווינגען זיך צו בַאנוצן מיט אינטערנעט, 
ַאלס די סַאמע בעסטע פילטער ווָאס איז פַארהַאן.

האבן  יאר  עטליכע  לעצטע  די  אין 
צו  דאס  אריינגעווארפן  זיך  עסקנים  חשוב'ע 
מאכן  דאס  און  קיין אמעריקע,  אריבערברענגען 
פארן  באנוצליך  און  באקוועם  פולשטענדיג 
הָאבן  זיי  און  יארק,  ניו  אין  דא  ציבור  היימישן 
ווירקליך מצליח געווען מיט דעם ּפרָאיעקט, ווען 
עס קומען צו הונדערטער באנוצער יערליך צום 

'נעטפרי' פילטער.

ד'סַאטמַאר,  משמרת  ועד  עסקני  געטרייע  די 
רבינו  מרן  כ"ק  פון  שטיצע  שטַארקע  די  מיט 
שליט"א, האבן שוין א לענגערע צייט צוריק זיך 
אריינגעלייגט אין דעם, אז דער 'נעטפרי' פילטער 
בעלי  סאטמאר'ע  פאר  אפציע  אן  זיין  אויך  זאל 
בתים וואס ווילן זיין די מערסט אפגעהיטן וואס 
שייך. עס איז אינוועסטירט געווָארן ַאסַאך ַארבעט 
'נעטפרי'  די  און איבערגיין מיט  זיכער מאכן  צו 
שטרענגע  די  נאכקומען  צו  קאמפאני  פילטער 
צו  כדי  נאר  משמרת',  'ועד  פונעם  פארשריפטן 

פארשטעקערן טהרתן וקדושתן של ישראל.

ב"ה  זענען  דעטַאלן  ַאלע  ווען  ַאצינד, 
איז  פַארנעם,  בעסטן  אויפ'ן  געווָארן  ערגענצט 
סַאטמַארער  ַאלע  אין  געווָארן  געמָאלדן  טַאקע 
צענטערן די ָאפיציעלע מודעה מטעם דעם "וועד 
ווערן  וועט  פילטער  'נעטפרי'  דער  משמרת" ַאז 
פילטער  אויסגעהַאלטענער  ַאן  ַאלס  ָאנגענומען 
הק'  מוסדותינו  והורי  הק'  קהלתינו  חברי  פאר 

בכל רחבי תבל.

די  דורך  געמָאלדן  טַאקע  ווערט  טעג  די  אין 
ליכט  אין  ַאז  ָאפיסעס  אינטערנעשאנעל"  "טעג 
דעם  נאכקומען  צו  כדי  און  מעלדונג  דעם  פון 
זיין  זיי  גרעסערן פארלאנג פארן פילטער, וועלן 
גרייט מיט א פארגרעסערטע שטאב אין עטליכע 
דעם  ַאקָאמַאדירן  צו  לָאקַאציעס,  זייערע  פון 
סַאטמַארער בעלי בתים און ַארבעטער וואס ווילן 
ארויפלייגן דעם 'נעטפרי' פילטער מיט ַאלע אירע 

מעלות און הידורים בסור מרע.

והי' מחנינו קדוש!



Fr
id

ay
 J

an
ua

ry
 2

7,
 '2

3

27

בס"ד

חשוב'ע 
מעלדונג

לאור די התעוררות בקרב 

ק"ק סאטמאר

 לאזן מיר וויסן פארן ציבור 
המדקדקים אז דער נעטפרי פילטער

ווערט אינסטאלירט 
און אויסגעשטעלט 
דורך אונזער שטאב 
וואס האבן ברייטע 
ערפארונג מיט דעם 
פילטער
צו די צופרידנהייט פון דעם ציבור.

איבער נוצן די בארימטע אויסגעהאלטענע

נעטפרי 
פילטער

אונזערע אפיסעס
אין ניו יארק אומגעגנט

5316  New Utrecht Ave
718-225-5824

בארא פארק

Atrium Plaza, 401 Route 59
845-371-1824

מאנסי

500 West Kennedy Blvd
732-730-1824

לעיקוואד

170 Lee Ave 
718-437-1824

וויליאמסבורג

נייע לאקאציע
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מוצש״ק  פַארגַאנגענעם  דעם   — יואל.  קרית 
דעם  נָאך  ווָאך  איין  בלויז  שטייענדיג  וארא,  פ׳ 
וואונדערבַארן סוקסעס פונעם ״רצונינו״ דינער-
קאמּפיין פַאר מוסדות קרית יואל — ַא סוקסעס 
דער  איבער  ָאּפגעקלינגען  הילכיג  הָאט  וועלכע 
״אנשי  צענדליגער  די  הָאבן   — וועלט  גָארער 
המעש״, די גבורי החיל פון קרית יואל׳ס עסקנים-
אונטער  געשטַאנען  זענען  וועלכע  גווַארדיגע, 
ַא  צו  צונויפגעזַאמעלט  זיך  נפלאה  הצלחה  די 
וסעודת מלוה  הערליכער מסיבת ״הכרת הטוב״ 

מלכה.

ווָאס  קַאמּפיין  מַאסיווער  ַאזַא  אונטער 
מאורעות  צוויי  זיך  אין  ַאריינגענומען  הָאט 
און  המוסדות״  ״יום  און  וכבוד״  ״גדולה  כבירים 
מוסדות  הייליגע  די  פַאר  ״מיליָאנען״  ערצייגט 
בליץ-אויספַארקויף  דער  ַאריינגערעכנט   —
התורה  התלמוד  בנין  דער  אין  כתות  ׳אלע׳  פון 
געטרייע  ַאזויפיל  געשטַאנען  זענען   — החדש 
עסקנים נמרצים, אנשי חיל גבורי כח עושי דברו, 
וועלכע הָאבן זיך מקריב געווען בכל כוחם ואונם, 
ַאהערצושטעלן די מַאקסימום סוקסעס לטובת די 

הייליגע מוסדות.

ַאצינד איז געקומען דער פריידיגער מָאמענט 
ווען  מגדיו״,  ּפרי  ויאכל  לגנו  ירד  ״דודי  פון 
זיך  זָאלן  עסקנים  איבערגעגעבענע  ַאלע  די 
די  פייערן  צו  אחד,  גג  קורת  תחת  צונויפקומען 
הצלחת המוסדות, די הצלחת הציבור, די הצלחת 
הקדושה,  גבולי  הרחבת  הצלחת  די  יואל,  קרית 
און דערביי זָאל מען קענען ַארויסברענגען דעם 
ריכטיגן ״הכרת הטוב״ להביע רננות בעד מפעלם; 
זייער  ַאנערקענען  ווייט מ׳טוט  ווי  ַארויסצוהייבן 
ווָאס  איבערגעגעבנקייט  און  געטריישַאפט 

שטענדיג  טוען  און   — ַארויסגעצייגט  הָאבן  זיי 
ַארויסצייגן — פַאר׳ן עתיד המוסדות.

המקום קא גרים: 
ּפרַאכטפולער ״בנין 
מענדל שוויממער״

מסיבה  די  איז  ּפרַאכטפולקייט  ַא  מיט 
קרית  אין  געווָארן  איינגעריכטעט  הנהדרה 
מענדל  ״בנין  הישיבה  בנין  מלכות׳דיגער  יואל׳ס 
נָאבעל- ביי  וואו  חברון,  אויף  שוויממער״, 

והנהדר  החדש  ביהמ״ד  אינעם  טישן  געדעקטע 
געטרייע  די  געזעסן  זענען  ישראל״  בית  ״היכל 
עושים ומעשים, כלי קודש און לומדי הכולל זייט 
ביי זייט מיט יונגעלייט בעלי מסחר, אלעס כאיש 
אחד ובלב אחד, מיט אויפגעהייטערטע געמיטער; 
סיי מיט ַא פרייד אויף די הצלחה נפלאה עד הנה, 
ווייטערדיגע  די  צו  ַארויסקוק  ַאן  מיט  סיי  און 
גַאלָאּּפירנדע רצונינו-רייזע אויף ַארויף, והיית אך 

למעלה.

ַא  שוין  הָאט  גופא  המעמד  מקום  דער  בלויז 
פריידיגע טיוכע אין הארצן געטון, ווען דָאס הָאט 
צוריקדערמַאנט די עסקנים די פריידיגע הרחבת 
מעלדונגען  אדירים  נדבות  און  הקדושה  גבולי 
ווָאס מ׳הָאט געהערט באותו מעמד ביים ״גדולה 
דָאך  איז  זיי  פון  איינס  ווָאס  בַאנקעט,  וכבוד״ 
געווען דער ָאּפקויף פון ָאט בנין הנהדר ברחוב של 
עיר קרית יואל דורך הנגיד הבונה ומקים עולמות 
אביו  לכבוד  הי״ו  שוויממער  יחזקאל  ר׳  הרה״ח 
הדגול לעגענדארער ראש הקהל ומנהל המוסדות 
הרבני החסיד רבי מענדל שליט״א, לשמו לזכותו 

לעד ולנצח אלס ״בנין מענדל שוויממער״.

ַאזַא כח העסקנות ווי אין 
קרית יואל, איז נָאכנישט 

געזען געווָארן!
הָאט  מעמד  פונעם  טָאן  דעם  ָאנגעשלָאגן 
דער בַאגַאבטער יושב ראש וּפה מּפיק מרגליות 

שליט״א,  ראזען  יעקב  מרדכי  ר׳  הרב 
בשנים  רבות  המעש  איש  ַאן  ַאליין 
ניו  אין  סאטמאר  ומוסדות  ק״ק  לטובת 
יָארק, וועלכער הָאט מיט נָאבעלע רייד 
אונטערגעשטרָאכן דָאס חשיבות פון ַאן 
״עסקן״, ווָאס איז גרייט זיך ַאוועקצוגעבן 
מ׳בַאדַאנקט  ווען  אפילו  ובנפש,  בלב 
מ׳ַאנערקענט  ווען  אפילו  נישט,  אים 
תכלית  דער  ָאבער  ַארבעט,  זיין  נישט 

ומטרה ברענט בלבו ובנפשו. 

״איז על אחת כמה וכמה, איז דאך א 
נחת צו זען״, הָאט דער יושב ראש ּפַאסיג 
געזָאגט, ״ווי דָא יעצט באותו מעמד טוט 
מען יָא בַאדַאנקען, און יָא ַאנערקענען די 
ס׳טאקע  ווָאס  כָאטש  עסקנים,  געטרייע 
ַארויסצוברענגען  גענוג  מעגליך  נישט 
די  וויל  ָאבער  איז  הטוב,  הכרת  דעם 
הנהלת המוסדות מעומק הלב ַארויסהייבן 
און  הטוב,  הכרת  דעם  רבים  בת  בשער 
נקודה  הערליכע  ַא  באמת  איז  דָאס 

מיטצוהַאלטן און מיטצולעבן״.

וועטערַאן-עסקן,  ַא  זייענדיג זעלבסט 
וועלכער הָאט ַאזויפיל געטון ּפערזענליך 
עסקנות  מיטגעהַאלטן  ַאזויפיל  און 
בעבר,  עסקנים-אונטערנעמונגען  און 
נעשה, הָאט  אשר  כל  את  ידע  ומרדכ״י 

דער יו״ר ַארויסגעגָאסן זיינע ּפערזענליכע הרגשים, 
זיך אייסערנדיג ַאז ָאט דער ברען און פייער ווָאס 
מען טוט צוזען דָא אין קרית יואל, איז עּפעס ווָאס 

איז נָאכנישט געזען געווָארן בדומה לה!

דעם  פון  שטוינט  און  שטייט  סאטמאר  גַאנץ 

איינדרוקספולער מסיבת ״הכרת הטוב״ 
פאַר קרית יואל׳ער עסקנים-גוואַרדיע 

נאָך וואונדערליכער סוקסעס פון ׳רצונינו׳ 
דינער און אירע 2 מאורעות הכבירות

וכל מי שעוסקים באמונה — המה הגבורים עושי החיל למען קרית יואל:

מנכ״ל המוסדות שמועסט זיך אויס ברודערליך מיט די עסקנים איבער 
דעם אומגלויבליכן דערפָאלג ווָאס מ׳הָאט בַאוויזן ַאלעס נָאר ַאדַאנק דעם 

שּפרודלדיגן כח העסקנות מיט ווָאס קרית יואל איז ב״ה געבענטשט

ראשי העסקנים פַאר׳ן הצלחת הדינער, הרה״ח ר׳ יואל ווייס הי״ו און 
הרה״ח ר׳ משה אלי׳ ווייסמַאנדעל הי״ו, ַארויסגעהויבן בשער בת רבים מיט 

הילכיגער הכרת הטוב על מסירתם הנאמנה שלא על מנת לקבל ּפרס

עסקני׳שער פַארזַאמלונג 
ָאּפגערָאכטן מיט ּפרַאכט אין 
ּפרעכטיגן ביהמ״ד ״היכל בית 

ישראל״: בנין הישיבה המפואר 
והאדיר ״בנין מענדל שוויממער״
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ברען און פייער ווָאס מ׳זעט אין קרית יואל, און 
דאס אינסּפירירט עסקנים בכל מקום ומקום אויך 
זיך אויפצופלַאמען לעשות חיל פַאר די מוסדות 

פון רביה״ק זי״ע די בכל אתר ואתר.

אשריכם העסקנים! 
ּפערזענליכער הַארציגער 
אויסשמועס פונעם מנכ״ל

דער  ווען  קלימַאקס,  דער  געקומען  איז  דַאן 
המוסדות,  גענערַאל  ענערגישער  געטרייער 
הָאט  הי״ו,  עסטרייכער  אלי׳  משה  ר׳  הרה״ח 
זיך  ָאפנהַארציג  און  ווָארט,  דָאס  גענומען 
ָאנגעהויבן אויסשמועסן מיט אחיו ורעיו הנאמנים, 
געווַאלדיגן  דעם  איבער  היקרים,  עסקנים  די 
סוקסעס ווָאס מ׳הָאט ב״ה מיטגעלעבט דורכאויס 

דעם דערפָאלגרייכן ״רצונינו״ קַאמּפיין.

כדבר איש אל רעהו, איז דער ַאדמיניסטרַאטָאר 
השתלשלות  גַאנצן  דעם  איבערגעגַאנגען 
ַאריינגעלייגט  ב״ה  מ׳הָאט  וויַאזוי  הענינים, 
בעפָאר׳ן  ווָאכן  און  טעג  די  אין  כוחות  ַאזויפיל 
איז  דערצו  געקומען  ס׳איז  ווען  ב״ה  און  דינער, 
ָאן  כַאּפט  הַאנט  העכערע  ַא  ווי  געווען  עּפעס 
פון אויבן. די נדבות זענען געווען עּפעס למעלה 
ַאז  מיטגעהַאלטן,  הָאט  יעדער  ווי  הטבע,  מדרך 
פַאר  קלַאסן   20 העכער  אויספַארקויפט  מ׳הָאט 
75 אלפים ּפער קלַאס אין קַארגע 12 שעה מיט 
נאך פילע אנדערע גרעסערע זכותים לטובת קרן 
הבנינים בתוככי מוסדותינו הק', עּפעס ווָאס הָאט 
און  דשמיא,  בסייעתא  רעקָארד,  יעדע  געברָאכן 
ווערן בקורות  פַארשריבן  געוויס  וועט  טָאג  ַאזַא 

ימי העיר קרית יואל.

הָאט  און אמת׳דיגן הכרת הטוב  טיפן  ַא  מיט 
דער מנכ״ל דערביי אויסגעניצט די געלעגנהייט 
די  פַאר  ובזמירות  בתודה  בַאדַאנקען  צו  זיך 
גענומען  הָאבן  וועלכע  הנמרצים  עסקנים  ַאלע 
און  מאורעות,  צוויי  די  ביי  ּפָאזיציעס  זיך  אויף 
אריינגעלייגט אזויפיל שעה׳ן און ַאזויפיל כוחות 
בלב ובנפש חפיצה, שלא על מנת לקבל ּפרס, כל 

אחד ואחד בשמו הטוב יבורך.

סיי ביים באנקעט ׳גדולה וכבוד׳ און סיי ביים 
ביים  תיכף  געשּפירט  מען  הָאט  המוסדות׳  ׳יום 
ַאריינקומען ווי דָאס זענען ״איינגעטונקען״ אידן 
מיט הַארץ און נשמה, ווָאס שטייען גרייט יעדע 
דָאס  אויס.  זיך  פעלט  ווָאס  ַאלעס  טון  צו  רגע 
אויפנעמען מענטשן, מכבד זיין נגידים, צוגרייטן, 
געדַארפט,  מ׳הָאט  ווָאס  ַאלעס  ַאלעס  בַאגלייטן, 
ונקודה  נקודה  כל  געדַארפט,  מ׳הָאט  ווען  און 
איז געווען עסקנים געטרייע וועלכע הָאבן נישט 
גערועט ביז ַאלעס איז געפַאלן אין ּפלַאץ, מיט׳ן 

מַאקסימום סוקסעס.

זי״ע״,  ַארויס דעם הייליגן רבי׳ן  ״ַאז מ׳העלפט 
הָאט דער ַאדמיניסטרַאטָאר געזָאגט מיט ּפַאטָאס, 
״איז מען זוכה צו ַא קירבות ביים רבי׳ן! דער רבי 
איז מכיר טובה!״ אונטערשטרייכנדיג דערביי ווָאס 
דָאס מיינט ַאז ַא יונגערמאן קען היינטיגע צייטן, 
רביה״ק  פַאר  טון  טובה  ַא  קענען  תשפ״ג,  בשנת 
זי״ע, און דָאס איז דורכ׳ן העלפן זיינע מוסדות הק׳ 
געווען  מקריב  זיך  הָאט  צדיק  אותו  וועלכע  פַאר 
נפשו  געווען משאת  איז  דָאס  און  נפשו  במסירת 
הטהורה כל הימים. ״אשרינו ַאז מיר ַאלע עסקנים 

דָא זענען זוכה צו קירבות ביים צדיק אמת״!

נביעה רננות בעד מפעלם: 
ַא בַאזונדערע בַאגריסונג 
פַאר די ראשי העסקנים

ַא  אויסגערופן  מנכ״ל  דער  הָאט  בַאזונדער 
דדהבא,  צנתרי  תרי  הני  פַאר  כח  ישר  הַארציגן 
ידיד  דער  וראשון  בראש  המפוארים,  העסקנים 
נפש כל חי, איש המעש וכביר הפעלים, הרה״ח 
ווייס הי״ו, דער עמוד העסקנות לטובת  יואל  ר׳ 
וועלכער  במסי״נ,  ממש  יאר  אגאנץ  המוסדות 
די  פון  דינער,  פונעם  דעטַאל  יעדן  בַאגלייט 
זָאל  זַאך  ַאז יעדע  סעודות, פון די צוגרייטונגען, 
אויף  קוקנדיג  נישט  טוב,  היותר  צד  על  קלַאּפן 
קיין צייט, מח און כח וואס דאס קאסט אלץ אּפ.

ונאמן,  נמרץ  עסקן  דער  לו  בדומה  ומשנהו 

משה  ר׳  הרה״ח  תבונות,  ורב  האשכולות  איש 
ווָאכן  באמת  ווָאס  הי״ו,  ווייסמאנדעל  אלי׳ 
כוחותיו,  מיטב  געווען  משקיע  ער  הָאט  לַאנג 
ובתושי׳,  ובמעש  בעצה  נעכט,  און  טעג  גַאנצע 
און  הכבירות  מאורעות  צוויי  די  פָארצוברייטן 
מייסטער-סוקסעס  דעם  ַאהערשטעלן  געהָאלפן 
פונעם בליץ-אויספַארקויף ביום המוסדות פון די 
צענדליגער קלַאסן, ביישטייערנדיג צום מולטי-

מיליָאן דָאלערדיגער סך הכל פונעם טָאג, בעזר 
ה׳, בסייעתא דשמיא.

ועל כולם, שוין נָאך ווָאס ַאלע עסקנים הָאבן 
צוויי  די  נָאך  ווַאקַאציע  שטיקל  ַא  גענומען 
העסקנים  תרי  הני  הָאבן  מאורעות,  העפטיגע 
זיך פונדאסניי אריינגעווארפן אהערצושטעלן די 
יעצטיגע מסיבה המפוארה ״הכרת הטוב״ לכבודן 
של כל העסקנים, ולא נס ליחם ולא כהתה רוחם 
ביז ווילַאנג מ׳הָאט נישט געגרייכט ַאזַא הערליכן 
דארף  עקסטער  דשמיא.  בסייעתא  סוקסעס 
באדאנקט ווערן הרה"ח ר' יואל ברמ"י פריעדמאן 
הי"ו – מענדעזשער בנין הישיבה וואס האט מיט 
לארכה  אריינגעלייגט  זיך  געטריישאפט  גרויס 
מיט  ווערן  געקרוינט  זאל  מעמד  די  אז  ולרחבה 
סוקסעס תשואות חן חן להם. ויבואו על הברכה 
יעמוד  זי״ע  הקדוש  רבינו  זכות  השמים,  ממעון 

להם ולזרעם לעד ולנצח.

מעמד הפוך ראיתי: די 
עסקנים ווָאס רוען קיינמָאל 

נישט, פַארברענגען 
יעצט באהבה ואחוה...

ַארויסגעהויבן  איז  ּפונקט  מערקווירדיגער  ַא 
געזען  מ׳הָאט  ווי  מאורע,  דער  בשעת  געווָארן 
ביי  ווָאס  עסקנים  שטענדיג-פַארנומענע  די 
מען  זעט  יואל  קרית  אין  ומאורע  מעמד  יעדן 
זייערע  אין  פַארשוויצט  און  פַארּפָארעט  זיי 
 — טויש  ַא  פַאר   — דָא  זיצן  מיסיעס,  עסקני׳שע 
רואיג און געשמַאק ביי הערליך-געגרייטע טישן 
ַאנשטָאט  יחד.  גם  פַארברענגען שבת אחים  און 
זיי זָאלן סערווירן, זענען זיי ָאּפגעווַארט געווָארן 

מיט ַאן עלעגאנטע מלוה מלכה בכל מילי דמיטב.

לייגענדיג ַאן אויער צווישן די אחים לדעה׳דיגע 
מלכה  מלוה  נָאבעל-געדעקטע  די  ביי  שמועסן 
עסקנים  די  ווי  ַארויסגעהערט  זיך  הָאט  טישן 
מ׳טוישט  געדַאנקען,  פַארשידענע  אויס  שמועסן 
מער  נָאך  וויַאזוי  פָארשלַאגן,  און  הצעות  אויס 
וויַאזוי  המוסדות,  מאורעות  די  פַארשענערן  צו 
המוסדות,  הכנסות  די  הייבן  צו  שטערקער  נָאך 
און וויַאזוי מ׳קען נָאך מרומם ומגדל זיין דעם כח 

האדיר פון ק״ק ומוסדות סַאטמַאר קרית יואל.

ווידערַאמָאל הָאט דָא געלויכטן און געשיינט 
איז  וואס  העסקנות״  כח  יואל׳ער  ״קרית  דער 
ַא שם דבר אין גאנץ סאטמאר  שוין כהיום הזה 
אומעטום! ווי דער מנכ״ל הָאט דערמאנט ביי זיין 
דרשה, ַאז די עסקני העיר קרית יואל שענקען כח 
לעשות חיל פַאר סַאטמַארער עסקנים בכל קצוי 
תבל, אשר ממנו יתד וממנו פינה, וויַאזוי מ׳דַארף 
קהלה  הייליגע  די  פַאר  ברענען  און  עסקנ׳ען 
געווען  מייסד  הָאט  זי״ע  רביה״ק  ווָאס  ומוסדות 
על  ובטהרה  בקדושה  ווייטער  זיך  ס׳פירט  און 
דרכו הסלולה ע״י ממשיך דרכו בקודש הוד כבוד 
קדושת מרן רבינו שליט״א, אשר לאורו נסע ונלך 

עד ביאת הגואל.

און  געבענטשט  מ׳הָאט  ווָאס  נָאך  לַאנג  שוין 
דער ָאפיציעלער ּפרָאגרַאם פון דער סעודת מלוה 
איר  צו  געקומען  איז  הטוב  הכרת  ומעמד  מלכה 
ווי די פילע עסקנים  נָאך געזען  ענדע, הָאט מען 
ווען  גרוּפעסווייז,  אינאיינעם  זיצן  המעשה  ואנשי 
דער געטרייער מנכ״ל פַארנעמט ַאן ָארט צווישן די 
אויסשמועסנדיג  עסקנים-צירקלען,  ברידערליכע 
ווָאס  סוקסעס  אומגעהויערן  פונעם  דעטַאלן  די 
אזא  שַאפן  צו  בַאוויזן,  ב״ה  הָאט  יואל  קרית 
קאלאסאלע פאנטאסטישע סומע פון העכער פיר 
כח  דעם  ַאדַאנק  שטונדן,   12 אין  דָאלער  מיליָאן 
האחדות און די ּפָאזיטיווע גייסט ווָאס הערשט אין 
דער עיר רבתי עם, על בנינו ועל דורותינו ועל קהל 
עדתינו, פַאר׳ן בליה און וואוקס און הרחבת גבולי 

הקדושה, להגדיל קרית יואל ולהאדירה.

אשריכם העסקנים, גבורי כח עושי דברו!
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פילצאליגע  די   — יואל.  קרית  וואודבורי, 
טוען  לעיק״  היילענד  ״שכונת  פון  איינוואוינער 
״ברוך  עקסטַאזליכן  און  פריידיגן  ַא  אויסרופן 
דער  צו  הזה״,  לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו 
גליקליכער ווענדּפונקט אין דער ַאנטוויקלונג פון 
צוצוטרעטן  זיין  זוכה  מיט׳ן  די שכונה המפוארה, 
צו די עבודת הקודש אויפצובויען א מקוה נהדרה 
גַאנצער  דער  פון  דינסט  צום  שטיין  וועט  וואס 

אומגעגענט, לקדש ולטהר בקדושה עליונה.

אין  רינגעלע  פרישע  א  איז  מקוה  נייער  דער 

וועלכע  השכונה  גבולי  הרחבת  פון  קייט  די 
שפאנט מחיל אל חיל לתקן בית מדרש, און אלע 
פונעם  אויפבליה  פארן  געברויכן  רוחניות'דיגע 
הערליכן געגענט בקרב העיר קרית יואל. די נייע 
מקוה ווערט געבויעט אויף א גרויסן ארט אינעם 
נייעם ביהמ"ד פונעם שכונה וועלכע איז לעצטנס 

באנייעט געווארן לשמחת לב תושבי השכונה.

״ביהמ״ד  נייעם  פונעם  שערים  פתיחת  דער 
הגדול״ פון די שכונה, איז געעפענט געווארן מיט 
נוראים'  'ימים  פארלאפענע  די  אין  שמחה  גרויס 

הבעל"ט, דורך די חשוב'ע תושבים אברכים תלמידי 
וחסידי סאטמאר, די שמחה דאן איז געווען נישט 
בלויז ַא פריידיגע נייעס פַאר דער געגענט — נָאר 
דער  פאר  ַאנטוויקלונג  שמחה׳דיגע  ַא  זָאגַאר  איז 
געגענט  דער  ווָאס  יואל״,  ״קרית  שטָאט  גַאנצער 
שנעל-וואקסנדע,  און  הערליכע  אירע  פון  איז 
צושּפרייטן,  וואונדערליך  ַאזוי  ב״ה  זיך  מ׳טוט  ַאז 
כמה  ורב  עצום  פַארשטַארקן,  פַארפעסטיגן, 

שנאמר, ימין ושמאל תפרוצו ואת ה׳ תעריצי!!

ס׳זעט  ווער  בַאוואונדערן,  צום  באמת  ס׳איז 

בַאוויזן  הָאבן  עסקנים  די  ווָאס  בנין  נייעם  דעם 
מיט  בַאגייסטערט  בַאלד  ווערט  אהערצושטעלן 
איר  מיט  געביידע,  ַא  דערזעענדיג  התּפעלות, 
געבויעט  ס׳איז  ווי  רחבות  און  גרויס  גאנצער 
אידישע  פַאר  ביהמ״ד  ַאלס  דינען  צו  געווָארן 

קינדער, לעשות רצון קונם וחפץ צורם!

ס׳הָאט נָאר געדַארפט קומען די ריכטיגע מינוט, 
ווען אחינו בני ישראל הָאבן זיך בַאזעצט ַארום און 
ַארום, ַאז די געביידע זָאל ַאריינפַאלן ווי ַא רייפע 
עּפעלע צום ציבור אין די הַאנט, ״ויקם השדה — 

פרייד און עקסטאַז אין ״שכונת היילענד 
לעיק״ צום אויפבוי פון נייע מקוה אינעם בנין 
ביהמ"ד החדש וואס וועט דינען אַלס צענטער 

לקדש ולטהר פאַר גאַנצער אומגעגנט

פרישע דערפרייענדע ״הרחבת גבולי הטהרה״ פַאר דער שטָאט ״קרית יואל״:

תושבי השכונה גרייטן זיך ווידעראמאל צו גיסן קָאלָאסַאלע סכומים, פָארצוברייטן ״רוחניות׳דיגע בַאזע״ 
מיט אחריות פארן עתיד השכונה וואס וואקסט און בליהט מיט פרישע משפחות בליעה"ר

אל המקום אשר הכינותי:

אלע ווענט אויפן מקוה שטאק אינעם בנין שוין גענצליך אויסגעריסן גרייט 
אנצוהייבן גראב ארבעט פאר די בורות הטבילה און בורות מי גשמים

טייל פונעם שטח פארן חדר המקוה ספעציעלע ברייטע אריינגאנג געעפענט צו ערמעגליכן טראקטאר אריינצוקומען אויפן מקוה שטאק אנצוהייבן מיט די גראב ארבעט



Fr
id

ay
 J

an
ua

ry
 2

7,
 '2

3

31

תקומה היתה לה״, צו קענען דינען ַאלס בית גדול 
ותפלה אויפ׳ן שענסטן  וקדוש שמגדלין בו תורה 

פַארנעם!

סייעתא  ָאפענע  די  פון  טייל  ַא  קלָאר  ס׳איז 
דשמיא ווָאס בַאגלייט דעם וואוקס פון דער שטָאט 
קרית יואל מיום הווסדה, ווי דער בַאשעפער שיקט 

גבולי  די  זיין  מרחיב  קענען  מ׳זאל  ַאז  צו  ַאלץ 
הקדושה פון דער שטָאט ווָאס רבינו הקדוש זי״ע 
הָאט מייסד געווען ַאז ערליכע אידן זָאלן דָא קענען 
הרחבת  מיט  קינדער  די  זיין  מגדל  און  וואוינען 

הדעת.

פאראויסגיין  השכונה,  עסקני  די  טוען  אצינד 

זיך  מיטן 
אין  אריינווארפן 
קאסטבארע  די 
 , ט ק ע י א ר פ
אזא  זעענדיג 
השתתפות  שיינע 
זעלטענע  און 
פון  צוזאמארבעט 
אלע תושבי השכונה 
גרויסע  געבן  צו 
די  פאר  סכומים 
ע  ג י ד ' ת ו י נ ח ו ר
האט  פעסטונגען 
די  אנגעהויבן  מען 
ארבעט  טייערע 
א  אויפצובויען 
א  מקוה  הערליכע 
נוף  יפי  ריכטיגע 
מיטן גאנצן פראכט. 

דערפאר  און 
מקדש  מען  האט 
פולע  א  געווען 
פונעם  שטאק 
הביהמ"ד  בנין 
וועט  דארט  וואו 
אוועקגעשטעלט 
צרכי  אלע  ווערן 
צוערשט  ציבור. 
דארט  וועט 
ווערן  איינגערישט 
מקוה,  הערליכע  א 
הטבילה,  בור 
המקוה,  חדר 
שאוערס,  פילע 
באזונדער  און 
דארט  וועט 
און  שטיבל,  איד  מקוה  א  ווערן  איינגעריכטעט 
ברייטע קארידארן און אזוי אויך ביה"כ און אלע 
מיט  ה'  בית  דעם  אוועקצושטעלן  הצטרכות'ן 
ולומדי  באי  לתועלת  באקוועמליכקייט  פולסטן 
וואס  צענטער  פרעכטיגן  דעם  פון  ומתפללי 
שטייט צום דינסט לתורה ולתפלה און איז דער 

בריליאנט פונעם גאנצן שכונה.

די  פון  ווארימקייט  און  די נויטווענדיגקייט 
אינעם פרישן  ַאריינצושּפרינגען  חשוב'ע תושבים 
פראיעקט, דערקענט זיך אויף די נדבות רוח וואס 
נעמט ארום דעם גאנצן געגענט. ווען יעדער יחיד 
ויחיד לאזט זיך קאסטן ריזיגע סכומים צו פינאנצירן 
דעם רוחניות'דיגן יסוד מוסד וואס וועט דינען אלס 

קראנטער עתיד פארן גאנצן געגענט. 

ציבור,  בצרכי  עוסקים  ווייסן  יואל  קרית  אין 
ַאז מ׳פַארזוימט זיך נישט לַאנג, נאר ווען ס׳קומט 
הייליגער  דער  פון  הקדושה  גבולי  את  להרחיב 
נישט  מ׳מאכט  ַאריין,  מען  שּפרינגט  דַאן  שטָאט, 
העלפט,  אויבערשטער  דער  און  חשבונות,  קיין 
גענוי אזוי זעט זיך שוין אן די ארבעט אויפן מקוה 
אינעם  טראקטאר  און  מאנשאפט  א  מיט  שטאק 
אראנזשירונגען  נויטיגע  די  מאכט  וואס  געביידע 
צו גראבן און באפעסטיגן די געביידע מיט פרישע 
און  ווענט  אלטע  אלע  אויסרייסן  קענען  צו  זוילן 
תיכף דערנאך צו קענען צוטרעטן צו די פאקטישע 

בוי ארבעט אויפן מקוה זעלבסט.

ראוד  קאלעדזש  אויף  ביהמ"ד  בנין  דער 
איז  עס  לָאקַאל״.  ״סטרַאטעגישער  אין  שטייט 
און  ווָאס טוט פַארבינדן  ״צענטער״,  אינעם  ממש 
לעיק  צונויפנעמען אלע געגענטער פון היילענד 
וואס איז צוזייעט אויף פילע גאסן. ַאלע ַארומיגע 
ַאזוי  דיסטענס״,  זענען ממש ״ווָאלקינג  געגענטער 
ַאז ס׳זָאל קענען דינען סיי ַאלס דער שבת׳דיגער 
ביהמ״ד און סיי ַאלס דער צענטער און פאסיגער 
הערליך  מיט  החול  לימות  מנינים  פאר  ביהמ״ד 

צוגעשטעלטע מקוה אויפן פלאץ!

זיך  גרייט  מען  ווען  אנטוויקלונג  מיטן  אצינד 
מקוה  א  אויפצובויען  פראיקט  פרישע  א  פאר 
פארזיגלען  פולשטענדיג  דאס  טוט  שטאט,  אין 
אויף  שטייט  וואס  שלימות  א  אלס  'שכונה'  דעם 
פעסטע יסודות ״על תילה בנוי’״ אצינד ווערט דער 
פרעכטיגער שכונה א פולקאמע טייל פון שטאט 
קרית יואל, ַא יופי ווי עס ּפַאסט זיך — איינגערישט 
יעדן אספעקט  אויף  מיט אלע באקוועמליכקייטן 
גארנישט ווייניגער ווי די ּפרעכטיגע הייזער אין 

דער געגענט.

ויה"ר שתשרה שכונה במעשה ידינו!

ערשטע שאוול אריינגעגראבן אראפצושטעלן די יסודות הטהרה אינעם שכונה 
נייע זויל באפעסטיגט העכערע שטאקן פון בנין ביהמ"ד צו קענען 

פאראויסגיין מיט די בוי ארבעט פארן נייעם מקוה



שפ"ג
שבט ת

שת בא, ה' 
פרייטאָג פר

32

תושבי קרית יואל באו לעזרת ה׳ בגיבורים

איבעראשענדע באטייליגונג ׳בכמות׳ און 
מאַסיווע שטיצע  ׳באיכות׳ פאַר די הייליגע 

מוסדות ״ישיבה תורה ויראה בני יואל 
ד׳סאַטמאַר״ ביים מעמד נהדר ״אשרינו״

אויסנאמליכע מאביליזאציע פון תושבי קרית יואל המעטירה צו פארזיכערן 
ווייטערדיגע אריגינעלע ״חינוך הטהור״  ברענגט צום אויבערפלאך פייער 
און קאך ביי שלומי אמוני ישראל – אין ליכט פון ׳גזירות החינוך׳ ה״י - צו 

שטיין פעלזן-פעסט כחומה בצורה להמשיך דרך הסלולה   

ָאּפגעהַאלטן פַארגַאנגענעם מוצש״ק וארא, אין פראכטפולע חתונה-זַאלן ״עטרת מאיר צבי״

זייער  המראה!  הי'  נהדר  מה  ובכן   — יואל.  קרית 
און  הענט  די  אין  פעדער  דעם  נעמען  צו  איז  שווער 
די  דורכדרינגען  טוען  ווָאס  הלב  רגשי  די  שילדערן 
כינוס  דעם  פון  רושם  אונטער׳ן  שטייענדיג  הערצער, 
כביר פון מקהלות יראי ה׳ וחושבי שמו דָאהי בתוככי 
צום  זיך  קלַאמערן  וועלכע  נאמנה  קרי׳  הצדק  עיר 
הסלולה לנו מאבינו רועינו רבינו הקוה"ט זי"ע, וועלכע 

האבן דעם פארגאנגענעם מוצש"ק פ’ וארא אל האבות, 
ַא  ונהדר;  אדיר  מעמד  זעלטענעם  ַאזַא  מיטגעלעבט 
א  אין  געווארן  פארוואנדלט  איז  ווָאס  נשגבה  מאורע 
מאניפעסטאציע פון ״כבוד שמים״, ״הרמת קרן החינוך 
הטהור״ און ״המשכת דרך האמת והקדושה״ אין דעם 

רבינ׳ס הייליגע שטָאט ״קרית יואל״.
״אשרינ"ו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו!", הָאט זיך פון זיך 

ַאליין אויסגעשריגן זעענדיג דעם מחזה הוד!

א מאביליזאציע אין פולסטן זין פון 
ווארט

יָארן״!  cלמעלה מן המשוער״! ״עס הָאט איבערגעשטיגן ַאלע 
״ַאזָאנס איז נָאכנישט געווען״!

איבעררַאשנדע בַאטייליגונג ״בגוף״ מיט מַאסנווייזער השתתפות פון המוני יראי ה׳ וחושבי שמו שּפיגלט זיך 
ָאּפ אין דרַאמַאטישער אויסגיס פון שטיצע ״בממון״ מיט קָאלָאסַאלע געלט-סכומים אויפגעטריבן ״אויפ׳ן ּפלַאץ״ 
צו אוועק שטעלן פעסטער בסיס זיך צו קענען אנהייבן אפזאגן פון רעגירונג׳ס געלטער אין ליכט פון שרעקליכע 

גזירות החינוך  ה״י און פארזיכערן בס״ד ווייטערדיגע המשכת חינוך הטהור!
ִעים ּגֹוָרֵלנּו: ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ּוַמה ּנָ ַאׁשְ

דרַאסטישע נדבות-הייבונגען, אנשליסונגען פון המוני ישראל מיט ׳מטבע של אש׳ בזכות 3600$ צו ערהאלטן זעלטענע 
הייליגע אומ-שאצבארע ״חפץ של צדיק״, מאבנטו של צדיק״, ַאלעס אינאיינעם טוט רעפלעקטירן בַאשיינּפערליך די 
גליקליכע רגשי הלב ביים ציבור אשרינו מה טוב חלקינו, און די טיפע הערצה צו דעם לויטערן חינוך הטהור ווָאס מיר 

ווילן בלב ובנפש ָאנהַאלטן לבנינו ולדורותינו, חיי״ם וקיימים ונאמנים לעד ולעולמי עולמים! 
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זיך  הָאבן  ווָאס  אויסדרוקן  די  פון  טייל  נָאר  זענען  דָאס 
צוריקגעהערט פון דעם ציבור המשתתפים דורכאויס די פַארלָאפענע 

טעג ווָאס פָאלגן נָאך דעם מעמד רבתי ותחיין.

ַאן  געשּפירט  זיך  הָאט  הינזיכט,  יעדן  אין  דעטַאל,  יעדן  אין 
יעדן  אייגנַארטיגע הצלחה, און אלעס מיט א ברען און קאך, אין 
מיר  אז  "אשרינו"  פון  געפיל  דער  ָאּפגעשּפיגלט  זיך  הָאט  געביט 
זענען גליקליך צ קענען האבן מסירות נפש פאר אונזערע קינדער 
און דער עתיד הדורות, פאר די הייליגע לויטערע קינדערלעך. סיי 
אין די ּפרַאכטפולע זַאל-צוגרייטונג און ַאלע ַארומיגע צוגעהערן; די 
איכות, די כמות, דָאס ווַארעמקייט פונעם ציבור מיט ַא ברען פַאר׳ן 
דויערהַאפטיגע  און  קרַאנטע  די  פַארזיכערן  צו  און  הטהור  חינוך 
אויפ'ן  געקלַאּפט  הָאט  וואס  ּפרָאגרַאם  נאבעלער  דער  המשכה; 
טַאקט; די היימישע ברודערליכע ַאטמָאספערע צווישן אחים לדעה 
גם יחד; די אומערמידליכע הַארציגע כוחות פון געטרייע עסקנים 
וואס ארבעטן בכל לבם ובכל כוחם ואונם; די הערליכע בַאלערנדע 
דרשות חיזוק פון די בעלי דרשנים והרבנים הגאונים, ועל כולם: די 

קָאלָאסַאלע סכומים וואס אנ"ש האבן געגאסן ונדרי לה׳ אשל״ם.

דער עצם כינוס יראי ה׳ הָאט ָאּפגעשּפיגלט דעם שם הנאה לה 
געזען  און  אומגעקוקט  זיך  מ׳הָאט  ווען  "אשרינו"!  דינער,  פונעם 
ציבור  ַאזַא  יואל,  בני  הק'  מוסדות  די  פון  ּפירות  ּפרעכטיגע  די 
אהובים  כולם  לדורותיהם,  המוסדות  ויוצאי  תלמידי  ורב  עצום 
עס  אז   - דקדושה  חן  ָאריגינעלן  דעם  מיט  אלע  ברורים,  כולם 
געדענקט זיך זעלטן ווען פריער אזא ערהַאבענער מעמד, מיט ַאזַא 
אויסנַאמליכן השתתפות, מיט ַאזַא הנאה׳דיגן ּפרָאגרַאם, און מיט 

ַאזַא אויסטערלישער חיזוק פַאר׳ן עתיד המוסדות!

זעלטן  א  געבילדעט  ״אשרינו״  דער  האט  אינאיינעם  אלעס 
ערהַאבענער געשעעניש, ַא מַאניפעסטַאציע פון כבוד שמים, דלאו 

בכל יומא מתרחיש בכגון דא! 

ח״י אנכי לעולם — חזק חזק ונתחזק!
ס׳איז געווען ָאט דער מעמד ווָאס הָאט רעפלעקטירט דעם הייסן 
ַאנדערש  עּפעס  גָארנישט  נישט  ווילן  מיר  אז  שטרעבן,  און  ווילן 
נפש  מסירת  דעם  דרך,  אויסגעטרעטענעם  ַאלטן  דעם  אויסער 
רביה״ק  ווי  גייט,  דָאס  ווען  אפילו   — לעולם  אנכי  ח״י  דער  פון 
קעגן  הטבע,  דרך  דעם  קעגן  אדם״,  בני  ״נגד  זָאגן  פלעגט  זי״ע 
וואונדערליך  ַאזוי  הָאט   — שוועריגקייטן  און  שטרויכלונגען 
אויפגעבויעט, בסייעתא דשמיא בכחו ובזכותו של אותו זקן, רבינו 
הקדוש זי"ע, און ָאט דער אומבויגזַאמער כח איז ווָאס וועט אי״ה 
בעד  ונתחזקה  חזקו  ועז,  כח  וביתר  ביתר שאת  ווייטער  פָארזעצן 

עמינו ובעד ערי אלקינו!

ביים  אנערקענונג,  די  געפיל,  דאס  געווען  גלייכצייטיג  ס'איז 
ציבור תושבי קרית יואל, סיי די עלטערן און זיידעס פון קינדער אין 
די מוסדות און סיי פילצָאליגע געטרייע תומכים וידידים נאמנים 

תפארת  דעם  זיין  מחשיב  טוען  וועלכע 
קרי׳  הצדק  העיר  בתוככי  הטהור  החינוך 
נאמנה, אז אצינד ווען מ'צייכענט אּפ ַאזַא 
מוסדות  און  לה',  בשבח  וואוקס  הערליכן 
סַאמע  אין  זענען  ד׳סאטמאר״  יואל  ״בני 
וואונדערליכן  זייער  פון  צענטערּפונקט 
ָאן  מ׳הַאלט  בליעה״ר,  וואוקס  און  בליה 
מיט מסי״נ די ״צייטליכע צָאלונגען״ ווָאס 
איז דער יסוד המוסדות, מוז מען שענקען 
די שטַארקסטע שטיצע, כדי צו פארזיכערן 
דאס עקזיסטענץ און בליה פון דעם מבצר 
הקדוש,  רבינו  בדרך  הדורות  לחנך  הכביר 
אין  ציבור  ערליכן  פונעם  רוקן-ביין  דער 

דעם עיר הצדק קרי׳ נאמנה, קרית יואל!

די  ָאט  ַאנערקענונג,  די  ָאט  דָאס,  ָאט 
געפיל,  הַארציגער  דער  ָאט  ווַארעמקייט, 
איז ארויסגעקומען אין די שענסטע פארבן, 
זיך  האט  הדין  קדישא  קהלא  כל  ווען 
צונויפגעקליבן מוצש״ק וארא העעל״ט אין 
ַאז  דעמָאנסטרירנדיג  צבי״,  מאיר  ״עטרת 
כולנו  היום  פה  אלה  אנחנו  זענען —  מיר 
פעלזן-פעסט  פַאראייניגט  ַאלע   — חיים 

הקדושה  דרך  המשכת  ָאריגינעלן  פַאר׳ן  פַאר׳ן  אומבויגזַאם  און 
מאבותינו ורבותינו לדורות הבאים, מיט גענוי דעם זעלבן, ומיני׳ 

לא נזוז ולא נזוע עד עולם!

דער נָאבעלער ״כמות ואיכות״ פון די 
ציבור המשתתפים!

נישט בלויז ״בכמות״ איז מען ַאזוי איבעררַאשט געווָארן פון דעם 
ווָאס  איז  ״איכות״  דער  איבערהויּפט  נָאר  ורב,  עצום  גדול  ציבור 
הָאט געכאּפט די אויגן און דערווַארעמט דָאס הַארץ. בעלי בתים 
נכבדים, ערנסטע חשוב׳ע אנשי שם, ּפארי נכבדי העיר, געווייקטע 
חסידישע אידן ווָאס לעבן און ָאטעמען במשנתו של צדיק רבינו הק׳ 
זי״ע, זייט ביי זייט מיט פרישע אברכים שלא ידעו את יוסף ָאבער 
זיי ברענען און פלַאמען מיט׳ן גַאנצן הַארץ פַאר די הייליגע מוסדות 
העתידים  לדורות  הבנים״,  חינוך  ״ערליכן  דעם  ממשיך  איז  ווָאס 

ללא שינוי כל דהוא.

באזונדער איז געווען ַא גָאר הערליכע מחזה צו זען די פילע טישן 
בַאזעצט מיט ״יוצאי מוסדותינו״; אברכים יקרים ונעלים, אשר על 
ּפניהם יכירון כי אברכ״י ברך ה׳ המה, ערליכע, איידעלע, ערנסטע, 
חשוב׳ע יונגעלייט, ווָאס זענען מקדש את ה׳ בהתנהגותם, וועלכע 
זענען נתחנך געווָארן בימי ילדותם בין כותלי המוסדות, וכעת טוען 

זיי שוין ווייטער פלעכטן די גָאלדענע קייט בהעמדת דורות לה׳. 

״אשרינו", האט זיך ביי אלעמען ַארויסגעריסן די רגשי הלב פון 
וצלך  מתוקין  ״ּפירותיך  די  בעין,  עין  זעענדיג,  העבר  על  הודאה 
נאה״, הכרת פניהם ענתה בם לשם ולתהלה! פַאר זייער חינוך הָאט 
נפש  מוסר  כוחות  איבערמענטשליכע  ַאזעלכע  מיט  דָאך  זיך  מען 
און  יגיעה  און  בלוט  ַאזויפיל  מען  הָאט  עתיד  זייער  פַאר  געווען; 

געלט ַאוועקגעָאּפפערט!

״ראה ּפניך לא פללתי״, והנה הראה אותי אלקים גם את זרעך, 
ווי דער כח הקדושה ציעט זיך ווייטער, זיי זענען שוין כהום טופח 
על מנת להטפיח פַאר די נייע דורות, הילדי״ם רכים, מיט די זעלבע 
הייליגע תשוקה און שטרעבן פָארצוזעצן די אויסגעטרעטענע וועגן 
וועט  זי״ע, און דָאס  וואס מיר האבן מקבל געווען פון רבינו הק׳ 
בלייבן ח״י וקיים לעד ולנצח, ולא ייבוש המעיין ולא יקצץ האילן, 

עד ביאת הגואל בעז״ה!

ביום ההיא יהי׳ לעטר״ת צב״י — די 
ּפרַאכטפולע ״עטרת מאיר צבי״ זַאלן 
קווַארטירן דעם מעמד הנשגב
בלויז דָאס ָאבזערווירן די הויּפט-אריינגַאנג מיט די אלע עסקנים-

טישלעך, האט זיך דאס הארץ געהויבן פאר פרייד, זעענדיג ווי דער 

ציבור ״גיסט״ ּפשוט מיט נדבות פַאר די הייליגע מוסדות!

 די געטרייע עסקנים הָאבן העפטיג געַארבעט צו ַאקָאמָאדירן דעם 
ציבור ווערנדיג געברענגט אויף די בָאסעס פון די טרַאנסּפָארטַאציע 
פלָאטע וועלכע טרָאגן מיט שטָאלץ די הייליגע לעכטיגע בוכשטַאבן 
״מוסדות בני יואל ד׳סאטמאר״ וועלכע הָאבן קורסירט איבער ַאלע 
קרית יואל׳ער גַאסן לענגאויס די גַאנצע נַאכט, און ווי אויך דורך 
די צוגעשטעלטע אּפציע פון ּפריוואטע קַאר-סערוויס צוגעשטעלט 

דורך ״ליבערמַאן׳ס קַאר סערוויס״.

וועלכע  בָאס-דרייווערס  געטרייע  די  ווערן  באדאנקט  מוז  עס 
האבן אראּפגעלייגט ַאן אויסערגעווענליכע ַארבעט.

דא היא סעודתא — די ּפראכטפולע 
סעודת מלוה מלכה לכל העם 
הנאספים

ַאריינקומענדיג אינעם צענטרַאלן זַאל פון עטרת מאיר צבי גופא, 
הָאט א געהויבענע ערליכע ַאטמָאספערע דורכגעדרינגען דעם זַאל, 
גאר  אויף  ״מַאקסימום״,  צום  אויסגעשטעלט  געווען  איז  וועלכע 
א שיינעם פָארמַאט. די סעודת מלוה מלכה נכבדה איז סערווירט 
געווָארן דורך היימישע יונגעלייט, עסקני המוסדות, שענקענדיג ַא 
געשמַאקער ווַארעמער חן, פון ַא ריכטיגע ״סעודה שחסידים ואנשי 

מעשה מסובין בה״ במלוא מובן המילה, מיט ַא חיות דקדושה.

משפחת  חשוב׳ע  די  לשבח  דערמַאנען  מען  דארף  בַאזונדער 
ובניו  הי״ו  מאיר  ישראל  מוה״ר  החסיד  הרבני  שיחי׳,  וואלדמאן 
היקרים והנעלים שיחי׳, וועלכע הָאבן זיך ַארומגעדרייעט צווישן 
קודש  למוצאי שבת  חמין  פַארטיילן  נַאכט  די  דורכאויס  טישן  די 
ביד רחבה וברוח נדיבה, צו דערקוויקן דעם ציבור, ובפרט די ווָאס 
זיך  וועטער,  קַאלטן  דעם  אין  אינדרויסן  פון  ָאנגעקומען  זענען 

דערקוויקנדיג מיט די ווַארעמע בָארשט לכבוד מוצאי שבת.

זמירות  מיט  ציבור  דעם  געווען  מהנה  האבן  נגן  מטיבי  די 
ותשבחות מיט ַא חסיד׳ישן טעם און געשמַאק. ַאזוי איז דער עולם 
געדולדיג געזעסן און אנגענעם פארברענגט לַאנגע שעה׳ן באחוה 
געשמאקן  דעם  אינטערעסע  מיט  מיטגעהאלטן  און  ורעות,  שלום 
קָאך  און  ברען  ַא  מיט  גיסא  מחד  ּפרָאגרַאם,  אינהאלטסרייכן  און 
להחזקת המוסדות, ומאידך גיסא מיט הערליכע זכרונות מימי קדם.

המזרח״,  ּפני  ״האיר  דעם  זען  צו  געווען  איז  הוד״  ״מחזה  ַא 
דער מלכות׳דיגער אויבנָאן בַאשיינט פון מאן מלכי רבנן, הרבנים 
רבינו  תלמידי  וחשובי  ופארי  גדולי  שליט"א,  הצדיקים  הגאונים 
אן  מעמד,  צום  תפארת  ַאזַא  צוגעגעבן  האט  וואס  זי”ע,  הקדוש 
פונדערנָאענט  זעענדיג  כבוד,  בהדרת  ערנסטקייט  אויסטערלישן 
הרבנים  גדולי  די  וואס  וחשיבות  הערצה  די  בַאשיינּפערליך  ַאזוי 
דעם  ממשיך  זייענדיג  מוסדות,  הייליגע  אונזערע  כלפי  שּפירן 
ָאריגינעלן דרך האמת פון מרן רביה"ק זי"ע 

מיט מסירות נפש.

נדרי לה׳ ״אשלם״ — 
דער עולם גיסט מיט 
״נדבות״ און מ׳ערהַאלט 
די ּפראכטפולע 
״מתנות״ 
געווען  זענען  זַאל  צום  טויערן  די  ביי 
וואו  ״דינער-טישלעך״,  די  ּפלַאצירט 
עסקנים  געטרייע  די  געזעסן  זענען  עס 
ָאּפצונעמען די ״נדבות הציבור״. ס׳הָאבן די 
עסקנים תיכף ביים ָאנהויב מעמד געגעבן 
ָאנצוהערן ַאז ס׳הערשט א פייער און קאך 
יאר  היי  זיך  האט  וואס  נדבות  געבן  ביים 
דראמאטישע  א  מיט  געהויבן  דראסטיש 

״העכערונג אין נדבות״. 

ציבור  דער  ַאז  קלָאר  געזען  מ׳הָאט 
געפונען  מיר  וואס  מצב  דעם  באגרייפט 



שפ"ג
שבט ת

שת בא, ה' 
פרייטאָג פר

34

זיך, און מ'האט געשפירט דעם חיוב צו פארזיכערן אז די הייליגע 
מוסדות קענען אנגיין און ״מ׳מוז״ ארויסהעלפן מיט ריזן סכומים

היטב אשר דיבר — יושב ראש 
המעמד הרה״ג ר׳ אייזיק ליפא 
פריעדמאן שליט״א מחשובי תלמידי 
מוסדותינו

ווען ס׳איז געקומען דער ריכטיגער מינוט הָאט זיך דער נָאבעלער 
געשמאקע  די  הנאה  ַא  געווען  יעדן  ס’איז  ָאנגעהויבן.  ּפרָאגרַאם 
פערלדיגע ווערטער וועלכע האט זיך געגאסן כמעיין הנובע פונעם 
מחשובי  שליט"א,  פריעדמאן  ליפק  אייזיק  ר׳  הרה"ג  ראש,  יושב 
ופארי יוצאי מוסדותינו הק', וועלכער הָאט ָאנגעפירט דעם מעמד 
בטוב טעם ודעת, מיט שיינע רעיונות, ושפתיו ברור מללו וואס דער 
ציבור האט באמת געשלונגען מיט דורשט און ס'איז געווען מיטן 

ריכטיגן היימישן געשמאק.

דבר הנהלת המוסדות — הרה״ח ר׳ 
יצחק יונה לאנדא הי״ו

דעם  פון  געהערט  מען  האט  המוסדות  הנהלת  דבר  דעם 
לאנגיעריגן חבר הנהלת המוסדות, הר"ר יצחק יונה לאנדא שליט"א, 
זה  המוסדות  קיום  למען  ונפש  בלב  המעש  איש  געטרייער  דער 
משתתפים  חשוב׳ע  אלע  בַאגריסט  הָאט  וועלכער  בשנים,  רבות 

ונדיבים ועסקנים, און ער האט ספעציעל באדאנקט עטליכע נייע 
פארמירט  און  אהערגעשטעלט  זיך  הָאבן  וועלכע  קָאמיטעען 

בַאגלייטן  בעסער  צו  כדי  צייט  שטיק  לעצטערע  די  אין 
א  מוסדות,  הייליגע  די  פון  וחלקים  אּפטיילונגען  אלע 

שטייגער ווי דער קרן מלמדים, פלייש-געשעפט 
קאמיטע, עטרת מאיר צבי קָאמיטע, אא״וו, וואו 

חשוב׳ע אנשי חיל געבן זיך אוועק מיט 
א געוואלד צייט, כח און מח, להגדיל 
המוסדות ולהאדירם, וחפץ ה׳ בידם 

ישכיל ויצליח.

מעלודונג  איבעראשענדע  א  אין 
די  געמאלדן  הנהלה  חבר  דער  האט 
מקח  א  געשלאסן  מ'האט  אז  נייעס 
טוב איבערן שם הבנין פון די אלטע 

דער  פיגא,  אלטא  בית  שולע  מיידל 
איז  וואס  בנין,  אריגינעלער  ערשטער 

חשובע  די  דורך  געווארן  אפגעקויפט 
שותפים רודפי צדקה וחסד, הרבני הנכבד ר' 

יואל מאנן שיחי' און הרבני הנכבד ר' נפתלי הירצקא 
בראך שיחי', וואס וועט גערופן געווארן "בנין מאנן – בראך" 

וואס וועט זיין לזכותם למזכרת נצח.

צו  דער  אמרים  בקוצר  ארויסגעברענגט  ער  האט  באזונדער 
השעה שטייענדיג אין אזא שעת הגזירה, ווען ליידער שטנא נצח 
מיטן  גזירה  די  געווארן  אריבערגעפירט  איז  רעגירונג  די  אז מצד 
ארויסגעבן די נייע גיידליינס, וואס באדראעט רח"ל אונזער חינוך 
הטהור, און טראץ וואס מ'האט געטון השתדלות במשך די יארן מיט 
פארשידענע אופנים איז דאס ליידער אצינד נישט בטל געווארן די 

גזירה.

ער האט דערמאנט די בריוו וואס די חשובע דיינים ומורי הוראה 
פון די קהלה און די מוסדות האבן אריינגעשיקט פאר די רעגירונג 
בחודש חשון תשפ"א ווי מ'האט זייער קלאר און אומ-צוויי-דייטיג 
קלאר געשטעלט אז מיר וועלן זיך בשו"א נישט צושטעלן צו קיין 
שום טויש אנדערש ווי מיר האבן מקובל פון אונזערע רבי'ס, און 
נאר דער דעת תורה פון אונזערע דיינים זענען מאסגעבנד אין אלע 

ענינים אינערהאלב אונזער סדר החינוך, וכו'. 

ליידער איז אצינד אבער די רעגירונג פאר'עקשן'ט, און דעריבער 
לאור המצב, אזוי ווי מ'האט שוין געהערט ברבים דעם תורה'דיגע 
דומ"ץ  שליט"א  בראווער  ירמי'  יקותיאל  ר'  הרה"ג  פון  שטעלונג 
בקהלתינו, פארגאנגאנעם כ"א כסלו, במעמד קהל רב, אז אין אזא 
פאל ווען ס'איז דא איזה חשש התערבות בחינוך איז דאך שוין דא 

נעמען  נישט  וועט  מען  אויב  אז  מאנטריאל  אין  רבי'ן  פון  הוראה 
זיי זיך נישט מישן, און דער דיין שליט"א האט  קיין געלט וועלן 
שוין געזאגט אז מען איז דן בכובד ראש וויאזוי מ'זאל קענען זיך 
גענצליך אפשאקלען פון די רעגירונג'ס געלטער, און מען הייבט 
זיין  וועט קענען בעז"ה  אצינד אן דאס טון ביסלעכווייז, ביז מען 

גענצליך זעלבסטשטענדיג.

ציבור  צום  אפעלירט  זייער  האט  הנהלה  חבר  חשובער  דער 
החשוב אז ביים יעצטיגן דינער איז טאקע די צייט קעגן צו קומען 
מיט גאר גרויסע סכומים כדי מען זאל האבן דעם שטיצע און חיזוק 

צו קענען גיין ווייטער ובשם ה' נעשה ונצליח אמן.

ַאזַא  פון  ווערטער  אויפריכטיגע  און  ווארעמע  הארציגע,  די 
רבות  זה  המוסדות  לטובת  הּפקודים  על  עומד  געטרייען  חשוב׳ן 
און  עולם  גַאנצן  ביים  אּפגעקלינגען  שטארק  גאר  האבן  בשנים, 
צו פַארשטיין מה חובתינו לעת  די הערצער,  אין  ַאריינגעדרינגען 

כזאת.

ועתה בני״ם שירו — די 
מייסטערהַאפטיגע ״אשרינו״ 
אויפטריט פון די תשב״ר

דַאן איז געקומען ַא קלימַאקס און הויכּפונקט, ווען די לעכטיגע 
בא'חנ'טע קינדערלעך, ילדי תינוקות של בית רבן, וואס האבן די 
זכי' נתחנך צו ווערן בין כותלי מוסדותינו הק׳, האבן מיט זייערע 
זיסע קלינגעדיגע קעלעכלעך פארגעשטעלט ַא לעבעדיגן 
בליק, מיט קונסטליכע חרוזים, איבער דעם בַאדייט פון 
"בני  החינוך  מבצרי  די  באדייט  עס  וואס  ״אשרינו״, 
לימוד  ָאנהַאלטן  ווייטער  טוט  מען  אווי  יואל", 
ולולא  בעניי,  נחמתי  וזאת  בטהרה,  התורה 

תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי!.

די  בַאָאבַאכטן  און  קוקן  דָאס  בלויז 
זייערע  אויסזינגען  ביים  קינדערלעך 
גליקליך  זענען  זיי  ווי  הלב  רגשי 
ווערן  נתחנך  און  תורה  לערנען  צו 
צווישן די ווענט פון אט די הייליגע 
ָאּפגעטייטשט  ַאליין  הָאט  מוסדות, 

דעם אשרינו!

נואם הכבוד: 
פייערדיגע דרשה פון 
הגה"צ אבד"ק שאפראן 
שליט"א

אויפגענומען  ציבור  דער  האט  הכבוד,  יראת  גרויס  מיט 
פאמ"ק  מדין,  על  היושבים  הרבנים  מחשובי  גאסט  חשובן  דעם 
געווען  מטריח  זיך  האט  וואס  שליט"א,  שאפראן  אבד"ק  הגה"צ 
בטירחא דגברא רבה, און ארויסגעקומען באשיינען דעם מעמד און 

משמיע זיין א דרשה בתור נואם הכבוד.

מיט גאר טרעפליכע ווערטער האט דער חשובער שאפראנער רב 
שליט"א איינגעלייטעט זיין דרשה, ארויסברענגנדיג זיין ספעציעלע 
נאנטקייט צום ציבור אנשי שלומינו וואס ער איז דא אסאך געווען 
קומענדיג מיט זיין גרויסן פאטער כ"ק הגה"צ משאפארן זצללה"ה, 
און באזונדער קען ער ב"ה פונדערנאנט די פירות פון די מוסדות 
ווען במשך די יארן האבן געלערנט אסאך תלמידי יוצאי מוסדותינו 
הק' אין די שאפאראנער ישיבה וכל רואיהם יכירון כי זרע ברך ה' 
המה, דער רב שליט"א האט זיך אויסגעדרוקט אז אויפן צעטל איז 
געשטאנען פה מפיק מרגליות, עס דארף שטיין מיט א חולם פה 
מפיק מרגליות, דא גיבט מען ארויס פערלשטיינער, דיימאנטן, די 
בני  מוסדות   פון  ארויס  קומען  וואס  תלמידים  לעכטיגע  טייערע 

יואל.

דער רב שליט"א האט שטארק מחזק געווען דאס ענין פון החזקת 
פון  אין א מצב  ווען מיר שטייען  און באזונדער כהיום  המוסדות, 
די  שוין  באקומען  סיטי  די  אין  מוסדות  די  ווען   החינוך"  "גזירת 
פאקטישע בריוון ווי די רעגירונג בעט זיי ווילן קומען באזוכן און 

זיך אומקוקן, און עס איז א שרעקליכער מצב, און אין אזא מצב 
פון  אפשקאלען  פרובירן  זיך  דארף  מען  אז  אליין  זיך  פארשטייט 
אלע זייערע שטיצע און קענען עקזעסטירן זעלבסטשטענדיג כדי 
אזוי צו קענען שטיין פעלזן פעסט און נישט נאכלאזן קיין זיז כל 

שהוא.

דער שאפראנאר רב שליט"א האט גאר שטארק מעודד געווען 
וואס  זי"ע,  וואס גייען ע"ד רביה"ק  יואל  די הייליגע מוסדות בני 
גדולי  די  דורך  יסודות  שטארקע  די  מיט  געשטעלט  אוועק  איז 
הרבנים מדור הקדום נבג"מ, און עס ווערט ב"ה נמשך אויף דעם 
וועג, און אצינד טוט מען בעז"ה די ריכטיגע שריט אין אזא שעת 
פון אלע  זיין  אינגאנצן מתנזר  זיך  און  אנצוהייבן שניידן  הגזירה, 
רעגירונגס פראגראמען, כדי מען זאל קענען אנהאלטן דעם הייליגן 
ריינעם חינוך ע"ד המסורה לנו. און דער רב שליט"א האט שטארק 
אפעלירט צום ציבור צו שטיין צו די רעכטע האנט פון די חשובע 
ווייטער מיט די  זיין  הנהלה דאס צו קענען דורכפירן און ממשיך 
פירות  שיינע  די  טובות  מרגליות  די  ארויסצוגעבן  הקודש  עבודת 

אין די מוסדות הק'.

* * *

ספר נא לי — הרב ר' הערשל 
ראזענבערג שליט"א, היסטארישע 
זכרונות מימי קדם

מיט אויסטערלישע אינטערעסע האט דער ציבור זיך צוגעהערט 
צו די היסטארישע זכרונות פון איינער פון די חשובע זקני ופארי 
זיידע פון חשובע אייניקלעך אין די מוסדות,  קהלתינו, אליינס א 
איבערגעגעבן  האט  וואס  שליט"א,  ראזענבערג  הערשל  ר'  הרב 
עולם  דער  וואס  רומעניא,  אין  נפש"  "מסירות  פון  דערציילט  און 
וואס  שטארקייט  געוואלדיגע  די  דורשט  מיט  צוגעהערט  האט 
זעלבע  וויכטיג דאס  איז כהיום  וואס  מ'האט געהאט בימים ההם, 

אנצוהאלטן ווייטער מיט מסירות נפש

ס׳איז געווען ַא מחזה הוד צו זען, ווי ווען דער זייגער הָאט שוין 
געקלַאּפט נאנט צו חצות הלילה, איז אבער נָאך אין ״עטרת מאיר 
צבי״ געווען ״לילה כיום יאיר״, און אונטער'ן רושם פון די ווארעמע 
דרשות הָאבן אידן זיך פריש געלָאזט קָאסטן סכומים עצומים, און 
אידן  נתינות,  פריערדיגע  די  אויף  געווען  מוסיף  גאר  האבן  טייל 
זענען ַאליין צוגעקומען שליסן גליקליכע "געשעפטן״, צו באצאלן 
פארזיכערן  און  אייניקלעך,  און  קינדער  זייערע  פון  מלמדים  די 
די א פעסטער יסוד פארן עתיד הדורות אין ליכט פונעם יעצטיגן 
זיין בעוז  מצב מיטן "גזירות החינוך" אז מען זאל קענען ממשיך 

ותעצומות המשכת כח הקדושה!

* * *

דער  ַאז  זיכער,  און  קלָאר  איז  מעמד  דעם  פון  ַאוועקגייענדיג 
גראנדיעזער כינוס ״אשרינו״ מוצש”ק וארא תשפ"ג הָאט פונדָאסניי 
אויפגעפלַאקערט דעם אש להבה ביי יראי ה׳ וחושבי שמו, ובפרט 
אינעם יעצטיגן זמן בעיקבתא דמשיחא, ווען אידישע קינדער בכל 
צו  מרובים  שמים  רחמי  אויף  ארויס  קוקן  מושבותיהם  מקומות 
קענען אנהאלטן די הייליגע ריינע ירושה, און פַארזיכערן ַאז דָאס 
זי״ע הָאט ָאנגעצינדן פַארבלייבט  הק׳  רבינו  ווָאס  הייליג פלעמל 
ברענען פַאר די ווייטערדיגע דורות — אש תמיד תוקד לא תכבה! 

הצלחה׳דיגער,  דער  ַאז  בַאשיינּפערליך,  און  קלָאר  ס׳איז 
הָאט  ״אשרינו״  אדיר  מעמד  דערפָאלגרייכער  און  סוקסעספולער 
די מקהלות  וחושבי שמו,  ה׳  יראי  די  געווען  ומלכד  פריש מאחד 
שלומי אמוני ישראל הברכיים שלא כרעו לבעל, צו ווייטער שטיצן, 
כוחות,  ַאלע  מיט  פַארפעסטיגן,  ווייטער  צו  ווייטער שטַארקן,  צו 
און מיט ״מסירות נפש״ דעם הייליגן לויטערן המשכת הדורות פון 
דעם הייליגן אּפגעהיטענעם ״חינוך הטהור אין קרית יואל״, בדרכו 
הקדושה של מרן רבינו הקדוש זי"ע, ווָאס לאורו הגדול נסע ונלך 

עד ביאת גואל צדק בב״א.

אשרי עין ראתה כל אלה — גדול הי׳ כבוד 
ותפארת וחיזוק המעמד הגדול לה׳ ולתורתו 
הקדושה — חזק חזק ונתחזק!
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ריעל עסטעיט

ליסטינגס ריעל עסטעיטפרשת וירא |  11/7/2022

ליסטינגס פרשת בא |  01/23/2022

דירות צו פארדינגען

צו פארדינגען - הערליך פריש איבערגעמאכטע דריי בעדרום דירה אין 
בלומניגראוו - ווירדזשיניע געגנט פאר צוגענגליכע פרייז. 

רופט/טעקסט 845-238-0247

To rent a 3 bedroom house in Blooming Grove, Great price! 
Please call: 845.238.1995

For 
Rent

The Jackson Getaway
Luxury hotel style home. Huge private property with a fireplace, 
a fire pit and a hot-tub. 7 bedrooms with 7 full bathrooms. 3 
family rooms. Close to a shul. Great for a family shabbos.

Call 732.267.1868 or email northlakehomes@thejnet.com

845.781.2410
Sales@HFArealty.com

ext. 3

Moshe@hfarealty.com
משה יוסף פריעדמאן

Mordechai@hfarealty.com
Cell 845-238-0039

ext. 4מרדכי יואל אונגאר

The most trusted realty in קרית יואל והגלילות

For Rent: 
• One Bedroom furnished apt on Drubitch 

• One bedroom apt on Meron 

• One Bedroom apt on Ehal 

• 4 room apt in smith Gardens 

• 4 room apt on Isreal Zupnick 

• 4 room apt on Zenta 

• 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 

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

Woodbury Junction 
Looking for a beautiful private 
5-bedroom house in Woodbury 
Junction? Look no further than this 
great opportunity at an even better 
price! This house is perfect for 
anyone looking for a nice house in 
a great area. With plenty of space 
both inside and out.

For
Sale

Quickway 
Have you been dreaming of a 
spacious 5-room apartment situated 
on the top floor with 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!!

Accepted 
offer

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!

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

For
Rent

דירות פאר קורצע טערמינען

4 room furnished basement for Chosson/Kallah, Atzei Temorim, 
front entrance. Please call: 845.655.9877 and leave a message.
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גרויסע התרגשות און פרייד צום 
עפענונג פון א נייע 'כולל חצות' אין 

טבריה ביים ציון פון רבי עקיבא
טבריה. - דאס הייליג שטאט צו וועלכע די תלמידי הבעש"ט הק' האבן זיך 
וועלט  גארער  די  איבער  פון  תפילות  אידישע  אלע  וואס  די שטאט  געצויגן, 
קומען זיך צוזאם און גייען ארויף אין הימל דורכ'ן כנרת טייך, אין די שטאט 
ווי עס ליגן למנוחת עולמים פון די סאמע גרעסטע תורה ריזן וואס כלל ישראל 

פארמאגט.

אין די לעצטע תקופה האט די הנהלה פון כולל חצות אריינגעשפרינגן אין א 
פרישע פראיעקט, נעמליך אויפצושטעלן א נייע לאקאל פון כולל חצות אלס א 

ישיבה על קברו פונעם גרויסן תנא רבי עקיבא.

מיט פלייס האבן די ענערגישע עסקנים זיך אריינגעלייגט אין די לענג און 
אין די ברייט צו שאפן געלטער כדי צו ענדיגן דאס בוי ארבעט אויפן הערליכע 
מקוה הארט ביים ציון הקדוש, כדי עס זאל קענען צוניץ קומען פאר די חשוב'ע 
רבני הכולל זיך צו מטהר זיין ביים עלות השחר, נאכן לערנען ברציפות פון 
ומי מטהר אתכם  מי אתם מטהרין  לפני  כו'  עקיבא  רבי  הלילה. אמר  חצות 

די שיין צוגערישטע בית המדרש העכער דעם ציון הק', אביכם שבשמים.
וואו די רבני הכולל זענען עוסק בחדוותא דאורייתא

וואס איז דאס 
פדיון הרש״ש?

הייליגן  דורכ'ן  געווארן  נתחבר  איז  פדיון  דער 
וויאזוי  וועג  פונקטליכער  דער  וואס  זי"ע,  אריז"ל 
רש"ש  הייליגן  פונעם  מקובל  איז  דאס  טוט  מען 
מטבעות,  זילבערנע  ריין   160 נעמט  מען  אז  ז"ל, 
ארויסזאגנדיג דערביי ספעציעלע תפלות, און מען 

מיט  באגלייט  תפילות  ספעציעלע  דערביי  זאגט 
כוונות און שמות הקדושים. וואס דערמיט קומען 
גייען  זיי  און  מענטש  דעם  פון  דינים  די  אראפ 
ארויף אויף די מטבעות, און עס ברענגט א נייעם 
מען  זאל  דערנאך  און  מענטש,  צום  אלקים  צלם 
ווערט  און  תורה,  בני  פאר  געלט  דאס  פארטיילן 
געמאכט דורך חשוב'ע מקובלים, וואס רעכטן אפ 

א ספעציעלע פדיון פאר יעדן נאמען באזונדער.

וויטאל  חיים  רבי  הייליגער  דער 
געמאכט  אליינס  האט  וואס  ז"ל 
יאר,  יעדן  פדיון  דעם  זיך  פאר 
זיין ספר פרי עץ חיים  שרייבט אין 
אז "די פדיון איז שוין אויספרובירט 
געווארן טויזענטער מאל, און ס'האט 
אלעמאל געהאלפן, און אז ווער עס 
מאכט דעם פדיון איז פארזיכערט אז 

ער וועט אויסלעבן דאס יאר!"

זענען דא 
מקורת'דיגע 

סיפורי ישועות 
דורך דעם פדיון?

די  פון  רעביצין  די  איז  אמאל 
קראנק  שטארק  מעזריטש  פון  רב 
מגיד  הייליגער  דער  און  געווארן, 
פון מעזריטש האט געזאגט אז ס'איז 
ווערן,  צו  נפטר  צייט  איר  געקומען 
שטארק  זייער  האט  רב  די  אבער 
די  האט  מגיד,  ביים  געווען  מפציר 

פדיון  דעם  אפגעראכטן  אליינס  מגיד  הייליגע 
הרש"ש פאר איר, און זי האט געהאט א גאנצע 

רפואה.

*

נאפאליון,  דורך  מלחמה  די  פון  צייט  די  אין 
אפגעראכטן  ז"ל  סופר  חתם  הייליגער  די  האט 
דעם פדיון הרש"ש לשמירה פאר די שטאט און 
דורכאויס די מלחמה איז קיין איינער פון די אידן 
די  כאטש  געשעדיגט  געווארן  נישט  שטאט  אין 

גאנצע שטאט איז חרוב געווארן!!

*

א  געקומען  איז  רב  צאנזער  הייליגן  צום 
און  געזונט  נישט  איז שטארק  קינד  זיין  אז  איד 
האבן  דאקטוירים  די  און  נישט  כמעט  אטעמט 
צאנזער  צום  געלאפן  ער  איז  אויפגעגעבן.  שוין 
רב, האט דער רבי געזאגט אז ער וויל מאכן פאר 
 160 ברענגן  געלאפן  ער  איז  נפש,  פדיון  א  אים 
מטבעות און דער רבי האט גלייך געמאכט דעם 
ער  האט  אהיים  אנגעקומען  איז  ער  ווען  פדיון. 
געזען ווי דאס קינד שלינגט שוין מילעך און האט 

געהאט א רפואה שלימה.

וואס האבן צדיקים 
געזאגט אויף דעם פדיון?

די  אויף  ער  שרייבט  רחמים  שערי  ספר  אין 
אליהו  פון  מקובל  איז  עס  אז  הרש"ש"  "פדיון 
האט  ז"ל  רוזינ'ער  הייליגער  דער  אליין!  הנביא 
געזאגט אז "די פדיון איז מיין רעוואלווער!" הגאון 
האט  זצ״ל  שרעבי  מרדכי  רבי  המקובל  הצדיק 

געזאגט אז די איינציגסטע עצה קעגן די ביטערע 
מחלה ר״ל איז צו מאכן א פדיון הרש״ש!

"פדיון  די  מאכן  צו  מסוגל  שטארק  איז  עס 
הרש"ש" נאך חצות הלילה, ווי עס איז באקאנט 
געווען קראנק,  איז  ווען דער ראפשיצער רב  אז 
האט דער הייליג'ער "עטרת צבי" פון זידיטשויב 
אים געשריבן, אז ער גייט אים מאכן דעם "פדיון 
הרש"ש" אין די זמן עת רצון פון נאך חצות הלילה. 
ווי פלא'דיג איז דאס לשון וואס ער שרייבט אים 
דריי מאל "בטח בטח בטח" אז איר וועט האבן א 

ישועה"!!!

עס איז דאך א מצב פון עמך ישראל צריכין, 
נחת,  שידוכים,  רפואות,  אויף  ארויס  קוקן  אידן 
פרנסה וכדומה, און עס איז מקובל פון צדיקים אז 
זייער אסאך מאל זענען די השפעות טובות גרייט 
ראוי,  נישט  איז  מענטש  די  נאר  אראפצוקומען 
וואס דעמאלט איז די עצה צו מאכן א פדיון וואס 
וואשט אויס דעם מענטש און רייניגט אים אויס, 
אזוי אז נאכדעם קענען שוין אלע ישועות קומען.

און  אייך  פאר  הרש"ש  פדיון  א  שוין  מאכט 
אייער משפחה ביים ציון פון רבי שמעון בן יוחאי 
חשובע  די  דורך  שבט  ט'  קומענדיגן  מירון  אין 

כולל חצות מקובלים.

ווערן  דערמאנט  נעמען  אלע  וועלן  אויך  אזוי 
ביים ציון פון הייליגן רש"ש ז"ל אויפן הר הזיתים, 
און ווי אויך וועט איר ערהאלטן א ריין זילבערנע 
וועט אייער נאמען  סגולה מטבע, און אזוי אויך 
אתרא  אין  המצויינת  ציון  ביים  ווערן  דערמאנט 
קדישא מירון און ביי רבי עקיבא אין טבריה יעדן 

ערב ראש חודש במשך פון א גאנצע יאר.

פארכטיגע מעמד פדיון הרש"ש וועט פארקומען אין 
אתרא קדישא מירון תובב"א דורך דערהויבענע כולל 
חצות מקובלים קומענדיגן ג' בשלח ט' שבט הבעל"ט

רבי חיים וויטאל זי"ע: דעם פדיון איז שוין אויספרובירט געווארן טויזענטער מאל און עס האט אלעמאל געהאלפן!

כולל חצות אין מירון 
– פארגרעסערט. יתר 

שאת ויתר עוז!
פריידיגע נייעס ווערט איבערגעגעבן פון אינערהאלב 
האט  מען  אז  מירון  קדישא  אתרא  אין  חצות  כולל  די 
זעקס דערהויבענע  אויפנעמען פרישע  צו  געווען  זוכה 

אינגעלייט זיך אנצושליסן אין די רייען פון די כולל.

יעצט  ביז  געהאט  האט  וועלכע  מירון  אין  כולל  די 
בלילות,  ה'  בבית  העומדים  ה'  עבדי  רבנים,  צוואנציג 
און  עלייה,  בני  זעקס  נאך  באקומען  צו  אצינד  האט 
צוזאמען זענען זיי זעקס און צוואנציג כמנין שם הוי"ה. די 
הילכיגע קול תורה איז העכער געווארן, די שטורעמישע 
זענען פארשטערקערט געווארן, און  תפילות ותחנונים 

די פילצאליגע ישועות וועלן זיך געוויס פארמערן.

הם  היקוד  אור  מופלא  אור  לומדים,  הם  ה'  לימודי 
יוקדים. בזכות אדונינו בר יוחאי.
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בס"ד

די יארצייט
פונעם רש"ש זי"ע

ביים קבר פון
 רשב"י אין מירון

מיט בארימטע
מקובלים

ברענגט 
גאראנטירטע

ישועות

י' שבט הבעל"ט

אלע נעמען וועלן דערמאנט ווערן ביים
 יארצייט אויפן ציון פון הייליגען רש"ש זי"ע

שרייבט אייך איין ביז:

דינסטאג נאכט - ג' בשלח

רופט שוין! 

די "פדיון נפש" איז נתחבר געווארן דורכ'ן הייליגען אר"י 
הקדוש, וואס די פונקטליכע וועג ווי אזוי דאס צו טון איז 
מקובל פונעם הייליגען רש"ש ז״ל )נקודות הכסף(, אז מען 
נעמט 160 ריין זילבערנע מטבעות, און מ'זאגט דערביי 
שמות  און  כוונות  מיט  באגלייט  תפלות,  ספעציעלע 
הקדושים, וואס דערמיט קומען אראפ אלע דינים פונעם 
מען  און  מטבעות,  די  אויף  ארויף  ס'גייט  און  מענטש, 
ווערט אויפגעראכטן מיט: רפואה, פרנסה, זרע של קיימא, 

שידוכים, שלום בית, הצלחה, ועוד.
רבי חיים וויטאל וואס האט געמאכט פאר זיך יעדן יאר 
זיכער  וועט מען  דעם פדיון שרייבט: דורך דעם פדיון 
אויספרובירט  עס  האט  מען  און  יאר,  דאס  אויסלעבן 

טויזענטער מאל און האט אלעמאל געהאלפן! 
)הגהות שער הכוונות(

אפרעכטן  אצינד  דאס  וועלן  מקובלים  דערהויבענע  די 
פאר יעדן נאמען באזונדער, ביים ציון הרשב"י אין מירון 
בימי השובבי"ם, אויף די יארצייט פונעם הייליגען רש"ש.

וואס איז דאס פדיון הרש"ש?
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הונדערטער לומדי זכרו הלכה גרייטן 
זיך בלימוד וחזרה צום דריטן בחינה אין
שלחן ערוך או"ח קומענדיגן זונטאג 
בשלח הבעל"ט אין ביהמ"ד הגדול

המשלשים בשלש בחינו"ת לקדוש

לימודי החודש פון סימן י' סעיף ו' 
ביז נאך סימן י"ג - חזרת החודש 
פון סימן ו' ביז נאך סימן י' סעיף ה'

רוט 1( 7:25 שכונת ויואל משה באר שבע - אוסטראה פארקוועי - 7:30 שכונת ברך משה דינוב - 
פראנקפורט  7:35 סעקשאן 4 ישראל זופניק -  עיקערס קאר לעמבערג - פארעסט - ביהמ"ד הגדול

רוט 2( 7:45 ד. א. ווידער -  7:50 שכונת עצי תמרים ביהמ"ד בית יעקב נחמי' - רוזשין - צפת - 
ניקלשבורג  7:55 חברון קאר קארלסבורג  - ביהמ"ד בית כהנא - מאונטען - פארעסט - ביהמ"ד הגדול

טראנספארטאציע 
ווערט צוגעשטעלט לתועלת 

הרבים לומדי החבורה 
לויט די פאלגענדע רוטס

ג'שיעוריםכלליים

ביו"דח"ב
-מיוחדלבעה"בואברכים-

השיעוריםיתקייםבעז"ה

במוצאישבתות

בשלח,יתרו,משפטים
ע"יהרה"ג 

רבישמואליעקבמייזעלסשליט"א

דומ"ץביהמ"דביתמרדכילייבדקהלתינוהק'

אתהמעשהאשריעשון

התאחדות 
אברכים
�קריתיואל�

דרבינויואúמסאטמאר

הננובזהלהודיעשבעז"הסדרנולשביעיתרצוןהציבור

הנהלתהתאחדותאברכים

שיעור  שיעור 
הראשון  הראשון  בשבוע זו בשבוע זו

בביתהמדרשהגדול
היכליביתשמעון-טאלטשווא

בשעה9:00
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כלליים שיעורים ג'

ביו"דח"ב
- ואברכים לבעה"ב מיוחד -

בעז"ה יתקיים השיעורים

שבתות במוצאי

יתרו,משפטים בשלח,
הרה"ג  ע"י

מייזעלסשליט"א יעקב רבישמואל

הק' דקהלתינו לייב מרדכי בית ביהמ"ד דומ"ץ

אתהמעשהאשריעשון

התאחדות 
אברכים
� יואל קרית �

מסאטמאר úיוא דרבינו

הציבור רצון לשביעית סדרנו שבעז"ה להודיע בזה הננו

אברכים התאחדות הנהלת

שיעור שיעור 
הראשון הראשון 

בשבוע זובשבוע זו

הגדול המדרש בבית
שמעון-טאלטשווא בית היכלי

9:00 בשעה
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אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

 דערפרישנדע התחדשות בתוככי 
בית המדרש בית כהנא דקהל יטב 
לב מיט באַגריסנדע התמנות פון 
באַנייטע כוחות לשרת באי בית ה'

 תושבי השכונה און מתּפללי ביהמ"ד בית כהנא טוען אין די טעג 
בית המדרש,  דעם  אינערהַאלב  פָארשריט  ּפָאזיטיווע  די  בַאגריסן 
ווען ס'זענען ַאריינגענומען געווָארן פרישע כוחות פון ענערגישע 
ּפרעכטיגן  דעם  אויפהייבן  נָאכמער  וועט  ווָאס  ומעשים,  עוסקים 
גלַאנץ פון דעם בית המדרש ווָאס דינט ַאלס ַא מגדול אור פאר דער 

גַאנצער שטָאט.

דָאס בית המדרש בית כהנא דקהל יטב לב איז אין די עטליכע 
ַאלס  געווָארן  פַארווַאנדלט  ווירקליך  התייסדות  איר  זינט  חדשים 
פון  שלומינו  אנשי  פאר  נערוו-צענטער  רוחניות׳דיגער  דער  דער 
דער אומגעגנט. כולו אומר כבוד והדר, מיט די אומאויפהערליכע 
אין  ובמיוחד  וצהרים,  בוקר  ערב  תפלה,  מניני  און  תורה  שיעורי 
און  פלַאם  סַאטמַארער  אמת'ן  מיט'ן  השנה,  ומועדי  שבתות  די 

שיינקייט.

גלייכצייטיג, אינאיינעם מיט די הערליכע הצלחה און סייעתא 
ַאזַא  מיט  היוסדה  מיום  המדרש  בית  דעם  בַאגלייט  ווָאס  דשמיא 
פַארשענערן  צו  נָאכמער  חיל  אל  מחיל  עוסק  מען  איז  שיינקייט, 
ַאלע  אויף  וואוקס  בליענדע  די  און  הצלחה  די  פַארגרעסערן  און 

ַאסּפעקטן, ברוחניות ובגשמיות.

בלויז פַארלָאפענע ווָאך הָאט מען זוכה געווען צו ּפרַאווען דעם 
התמנות פון דעם נייעם רב הביהמ"ד, הגה"צ רבי משה חיים לַאבין 
ונכד כ"ק אדמו"ר שליט"א,  שליט"א, חתן הגה"צ מורינו שליט"א 
ווָאס מען גרייט זיך טַאקע אין די יעצטיגע טעג ַאז דער נייער רב 

הביהמ"ד זָאל זיך ַארויסציען קיין קרית יואל, און ָאנהייבן בַאשיינען 
דָאס בית המדרש באופן קבוע, מדי יום ביומו ומדי שבת בשבתו.

נישט  זיך  מען  שטעלט  הינזיכט  גשמיות'דיגן  דעם  אין  ָאבער 
ָאּפ. ַאצינד ווערט געמָאלדן די אויפנַאמע פון דעם בַאגַאבטן נייעם 
משמש פונעם ביהמ"ד, האברך היקר ברוך הכשרון, מו"ה זלמן לייב 
מַארקָאוויטש הי"ו, וועלכער וועט מיט זיינע ענערגישע טַאלַאנטן 
בַאגלייטן ַאלע פונקציעס און בַאדינען דעם ציבור מיט ַאלע נויטיגע 

בַאדערפענישן, להחיות בהם נפש כל חי.

בַאזונדער איז געמָאלדן געווָארן די אויפנַאמע פון האברך היקר 
וועלכער  הי"ו,  רָאזענבערג  הערש  מענדל  מו"ה  הדגול,  העסקן 
היווסדה  מיום  ביהמ"ד  הצלחת  למען  ומעשה  עושה  שוין  איז 
געווָארן  נתמנה  ַאצינד  איז  און  דאפשר,  מה  ובכל  ונפש  לב  בכל 
ַאלס גזבר הבית המדרש, צו בַאגלייטן די נדו"נ און ַאלע ַאנדערע 

ַאנגעלעגנהייטן.

די  פון  צופרידנהייט  אויס  דרוקן  העיר  ותושבי  שלומינו  אנשי 
ּפָאזיטיווע ַאנטוויקלונגען און הרחבת גבולי הקדושה בתוככי קרית 
בעבודת  עוסקים  פרישע  די  פאר  הצלחה  וואונטשן  און  רב  מלך 

הקודש להצליח בכל דרכיהם. 

יערליכע "נחת אינשורענס" 
שובבי"ם קאַמפּיין פון "ועד משמרת" 

שטעלט אַרויס גרעסערע זכותים
קרית יואל. — אריינגייענדיג אין די ימי שובבי"ם וואס זענען זמנים 
מיוחדים לתשובה ולתיקון המעשים, סּפעציעל בעניני קדושתן של 
ווערט ָאּפגערָאכטן דער יערליכער קַאמּפיין לטובת דעם  ישראל, 
ווַאך 'על  וויכטיגן "ועד משמרת", וועלכע שטייען אויף דער  גאר 
שומרי חומותיך' אין די שטָאט; מיט'ן היי-יעריגן קאמּפיין-נאמען-

אינשורענס,  אן  פארזיכערן  צו  כמשמעו,  פשוטו  "נחת",  און-ציל: 
פון  זכות  אין  קינדער,  אונזערע  אויף  הימל  פון  עליונה  ַא שמירה 

החזקת השמירה אויף אונזערע דורות, להינצל מכל מרעין בישין.

ס'איז גענצליך איבריג צו שילדערן ווי אזוי די היינטיגע וועלט 
זעהט אויס, און ווי ווייט די וועלט איז זייער מָארַאליש געזינקען, 
זיך  רופט  וואס  טעכנאלאגיע,  פון  ערפינדונגען  די  מיט  ובפרט 
ליידער ָאּפ אויך אויף די אידישע גאס, און עס ברעכט ליידער דורך 

דעם חומת הצניעות אומעטום.

פון יאר צו יאר ווערן ליידער די נסיונות גרעסער, מ'זעט בחוש 
ווי די כוחות הטומאה האלטן א שווערן קאמף און וויל באווייזן צו 
צוברעכן אונזערע מויערן און אריינדרינגען אין אונזערע שטיבער, 
באקעמפן  צו  מרובים  רחמי שמים  אויף  אנגעוויזן  זענען  מיר  און 
געפערליכן  דעם  נאך  נאכגעשלעּפט  ווערן  נישט  און  נסיונות  די 

שטראם.

פארשידענע  מיט  פארנומען  כסדר  משמרת"  "ועד  דער 
אקטיוויטעטן, צו היטן אויף די קדושת העיר אין יעדע פָארעם וואס 
ס'פעלט נאר אויס, ווָאס ווי פַארשטענדליך קאסטן די ַאלע הייליגע 
ּפעולות ָאּפ ריזיגע סכומים, און מ'קוקט ַארויס בעינים צופיות אויף 
די פַאראייניגטע מיטַארבעט און הילף פון ַאלע בני העיר וועלכע 
זענען ַאזויפיל נהנה פון די ּפעולות נשגבות און קיינער וויל נישט 
ַאז ס'זאל ח"ו פַארנַאכלעסיגט ווערן בלויז צוליב א מאנגל אין געלט.

אין די יעצטיגע שובבי"ם טעג, ווען ס'איז דער זמן גרמא, הערשט 

צו  איינוואוינער  שטָאט  די  ביי  ווארימקייט  געווַאלדיגע  ַא  טַאקע 
ַאקעגן קומען דעם גרויסן יערליכן קַאמּפיין מיט שיינע סכומים, צו 
איינהַאנדלן די אייביגע זכותים און זיך טַאקע פַארזיכערן מיט דעם 
ריכטיגן "נחת אינשורענס", פאר ערליכע לעכטיגע דורות, מאירים 

את העולם בתורה ובמעשים טובים.

כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך 
והיה מחניך קדוש!

התרוממות'דיגער "סעודת מלוה 
מלכה" געפּראַוועט דורך באַרימטע 
חבורה "בקיאות הש"ס" פאר בחורים 

מצויינים תלמידי ישיבות קטנות
אין ַא תורה'דיגע שטימונג איז דעם פַארגַאנגענעם מוצאי שב"ק 
מלוה  מסיבת  הערליכע  ַא  געווָארן  ָאּפגערָאכטן  העעל"ט  וארא 
מלכה, פאר די בני החבורה פון די גוט בַאקַאנטע "חבורה בקיאות 
אלע  פון  ומשמנה  מסלתה  חמד,  בחורי  טייערע  די  וואו  הש"ס", 
ישיבות הק' אין קרית יואל, זענען זיך צוזַאמגעקומען בשבת אחים 

גם יחד, זיך צו שטַארקן בלימוד וחזרת התורה.

דער הערליכער מעמד איז געּפרַאוועט געווָארן אין די זַאל פון 
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פילמָאר גַארדנס, מיט דער בַאטייליגונג פון די צענדליגער בחורים 
אין  ָאנגעשלָאסן  זענען  ווָאס  שטאט,  גַאנצער  דער  פון  מצויינים 
דור  קומענדיגן  איז בעז"ה מצמיח דעם  ווָאס  נפלאה  דער חבורה 
נתנדב  איז  נהדר  מעמד  דער  ישראל.  בית  בקרב  חכמים  תלמידי 
געווָארן דורך הרבני החסיד מו"ה יחזקאל כהנא הי"ו, פון די חשוב'ע 

עלטערן פון די בני החבורה.

די הייליגע חבורה "בקיאות הש"ס" 
און איר אויסטערלישע הצלחה

וואספארא  ערווענען  צו  איבריג  איז  יואל  קרית  תושבי  פאר 
האט  הש"ס"  "בקיאות  חבורת  נאבעלע  די  מהפיכה  רוחניות'דיגע 
הָאט  ווָאס  קטנות,  ישיבות  תלמידי  די  צווישן  פאראורזאכט  ב"ה 
אויפגעהויבן בחורי חמד מיט ַא מורא'דיגע התעלות, צו אויסנוצן די 

געבענטשטע בחורי'שע יארן מיט א געווַאלדיגע שלימות.

די "חבורה בקיאות הש"ס" איז שוין היינט צוטאג ברייט באקאנט 
אין קרית יואל אלס דער פלאץ פאר יעדן בחור וואס נפשו חשקה 
בתורה. יעדער בחור'ל מיט א רצון צו שטייגן אין התמדת התוה"ק, 
קומט אהין אן. במשך די יָארן הָאבן שוין הונדערטער בחורים, פון 
די סאמע מצויינים פון אלע ישיבות אין קרית יואל, קונה געווען 
דורכ'ן  הישיבה,  לימודי  די  צו  בנוסף  גמ',  בלעטער  הונדערטער 
מיטהאלטן דעם חבורה און אויסנוצן דעם פרייטאג און שבת אויף 

לימוד התורה.

ואשרי מי שבא לכאן ותלמידו בידו! עס איז ממש אומגלויבליך 
ווי אין די קורצע ווינטערדיגע עש"ק און שב"ק באווייזן די בחורים 
ריזיגע חלקי  זיין  קונה  און  צוזאמצוקומען מדי שבוע בשבוע,  זיך 

התורה וואס וועט זיי באגלייטן פאר אייביג.

ווי די מנהלים רוחנים און די מרביצי תורה שליט"א זענען טַאקע 
ַאלע פה אחד מעיד, אז די חבורה האט נישט בלויז אויפגעטון צו 
אויסנוצן די זייטיגע צייטן, נאר די בחורים זענען אויך דָאס מערסטע 
מצליח אין די סדרי הישיבה, ווייל ַא בחור ווָאס בַאקומט דעם פייער 
פון 'אהבת התורה' רופט זיך דָאס ָאּפ נָאכמער ביי די געווענליכע 

לימודים אין ישיבה, מיט ַא פלייסיגקייט און ַא ברען.

פון דעם  די עבודת הקודש  צו שעצן  ווייסן אלע  איבערהויּפט 
שמילאוויטש  מאיר  רבי  הרה"ג  החבורה,  שיעור  מגיד  חשוב'ן 
והשפעה  התורה  כח  זיין  מיט  אויסגערופן  איז  וועלכער  שליט"א, 
און  צוגעלאזנקייט  אויסטערלישע  זיין  מיט  בשפתותיו,  חן  והוצק 
איבערגעגעבנקייט פאר די בחורים און ווארימע פארשטענדליכקייט 
צו ַאלע תלמידים, וואס איז א געוואלדיגע תועלת פאר די התעלות 

פון יעדן בחור בַאזונדער.  

דער מעמד מרומם מלא חיזוק בתורה
ביי דעם גייסטרייכן סעודת מלוה מלכה הָאט מען געהערט די גָאר 
אינהַאלטספולע און פייערדיגע דרשה פון דעם איבערגעגעבענער 
צוף  בנועם  האט  וועלכע  שליט"א,  החבורה  ראש  געטרייער  און 
בחורי  די  פון  געמיטער  די  אויפגעהויבן  צייט  לענגערע  א  אמריו 
איבער  ווערטער  ווארימע  און  געדאנקען  פערל'דיגע  מיט  חמד 
זוכה צו אויסנוצן די טייערע צייט  ווָאס איז  ַא בחור  די גליק פון 
און עוסק זיין בהתמדת התורה. בַאגלייט מיט ּפרַאקטישע משלים 
געאייגנט פאר די בחורי חמד, בַאגלייט מיט פילע עובדות פון גדולי 
ישראל במשך הדורות. מיט פארשידענע טרעפליכע געדאנקן דברי 

התחזקות והתעוררות וויַאזוי זיך צו ַאוועקגעבן פאר די תורה הק'.

אן אויסטערלישע טיפע  געהַאט  נפלאה הָאט באמת  די דרשה 

פַארווַאנדלט  איז  און  החבורה.  בני  צענדליגער  די  אויף  השפעה 
געווָארן ַאלס דער געשּפרעך פון טָאג ביי בחורים מתמידים אין די 
ישיבות אין קרית יואל. פילע בחורים הערן אויס די דרשה און נָאך 
ַאנדערע דרשות ווָאס זענען געזָאגט געווָארן אינערהַאלב די חבורה 
במשך די יָארן אויף דעם סּפעציעלן טעלעפָאן ליניע, ווָאס איז מלא 

וגדוש מיט התחזקות בהתמדת התורה: 845.777.8177.

מיט געהויבענע געמיטער איז מען זיך צוגַאנגען פון דעם מלוה 
מוסיף  זיין  צו  ווייטער  פַארשטערקערטע התחזקות  ַא  מיט  מלכה 
והולך מיט די שיעורים און סדרים, צו אויסנוצן ריכטיג יעדע מינוט 
קדושת  בנועם  ולהתעלס באהבים  ימי הבחרות,  גָאלדענע  די  פון 

התורה.

מה אהבתי תורתיך כל היום היא שיחתי!

תושבי קרית יואל לעבן מיט שיינער 
שבת אין שכונת בלומינגראוו בראשות 
הגה"צ רבי אלעזר טייטלבוים שליט"א 

חדב"ן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בלומינגראוו קרית יואל. - תושבי העיר האבן דעם פארלאפענעם 
שבת קודש פרשת וארא העעל"ט מיטגעלעבט א גאר דערהויבענער 
שבת, בראשות האורח הדגול הגה"צ רבי אלעזר טייטלבוים שליט"א 
ראש הכולל תו"י סניף קליימער אין וויליַאמסבורג, חדב"ן כ"ק מרן 
שכונת  אין  שב"ק  אויף  געוויילט  האט  וועלכע  שליט"א,  אדמו"ר 
אויפגענומען  געווארן  איז  און  הצדק  עיר  בתוככי  בלומינגראוו 

בכבוד הראוי דורך די תושבי העיר.

פרייטאג צונאכטס הָאט דער חשוב'ער גאסט שליט"א געדאווענט 
אין ביהמ"ד דקיט"ל אויף דועלק, וואו ער הָאט יורד געווען לפני 
התיבה צו תפלת מנחה, און נָאכן דאווענען איז דער ציבור אריבער 

געבן שלום און גוט שבת זאגן.

ביהמ"ד  אין  געדַאווענט  שליט"א  הגה"צ  האט  אינדערפרי  שבת 
דקיט"ל אויף מעריוואלד, מיט ַא גרויסער ציבור המתּפללים פון ַאלע 
געגענטער אין בלומינגראוו. דער חשוב'ער גַאסט איז נתכבד געווָארן 

צו בענטשן ראש חודש און יורד זיין לפני התיבה צו תפלת מוסף.

ַא  פַארזַאמלט  ווידערַאמָאל  זיך  הָאט  רעווא דרעווין  צו סעודת 
גרויסער ציבור תושבי העיר אין בית המדרש אויף מעריוואלד, וואו 
דער חשוב'ער גאסט שליט"א האט פארגעזאגט די פסוקי יחוד מיט 
גרויס דערהויבענקייט און אויפגעטרעטן מיט דברי תורה במשנת 

רבותה"ק בגדולת ימי השובבי"ם לתשובה ולתיקון המעשים.

תושבי קרית יואל זענען ארויס פון דעם שבת ָאנגעהויפנט מיט 
חיזוק והתרוממות במדה גדושה.

טויזנטער וויליאַמסבורגער 
איינוואוינער שטראָמען צו 

שמחת קידושא רבא פון נכדת 
הגה"צ רבי יקותיאל יהודה 

פילאפף שליט"א, חבר הבד"ץ
די אידישע וועלט בכלל, און סַאטמַארער חסידים בפרט, הָאבן 
די פַארלָאפענע ווָאך זיך מיטגעפריידט מיט די געווַאלדיגע שמחה 
הגדולה בבית הגה"צ רבי יקותיאל יהודה פילאפף שליט"א, חבר 
הבד"ץ ובעל מכלל יופי, ווען ס'איז ב"ה געבוירן געווָארן ַאן אייניקל, 
בת תחלה, ביי בנו הרה"ג רבי יוסף שליט"א, נָאך לַאנגע יָארן פון 

ווַארטן אויף דעם גליקליכן מָאמענט.

די תפלת שחרית בצפרא דשבתא און די נָאכפָאלגענדע שמחת 
קידושא רבא איז געּפרַאוועט געווָארן ברוב עם והמון חוגג אין די 
זיך ָאנגעזען ַא מַאסן  גרויסע זאלן פון "ּפרדס פיגא", וואו ס'הָאט 
געקומען  זיך  זענען  וועלכע  טויזענטער תושבי העיר  פון  שטרָאם 
פון ַאלע עקן שטאט, זיך משתתף זיין אין דער גרויסער שמחה, און 

וואונטשן מזל טוב פַאר'ן זיידן דער חבר הביד"ץ שליט"א.

מוצאי שב"ק איז כ"ק מרן רבינו שליט"א ַאריבערגעגַאנגען אין 
הָאט  שליט"א  רבי  דער  וואו  שליט"א,  הגה"צ  מחותנו  פון  שטוב 
די  לרגל  הטהורה  מברכתו  געווען  מאציל  און  לחיים  געוואונטשן 

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די
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שמחה השרוי' במעון ביתו, ויה"ר שמשמחה זו ישפע שפע רב לנו 
ולכל בית ישראל.

הערליכער מסיבת שבת אחים ליל 
שב"ק העעל"ט בבית הגה"צ רב 

דביהמ"ד בית ברוך שליט"א
דעם פארלאפענעם ליל שב"ק איז פָארגעקומען אן התאספות 
אויף  ברוך  בית  מדרש  בית  מתפללי  וואו  יחד,  גם  אחים  בשבת 
סאסוב זענען זיך צוזאמגעקומען אויף א באטע בביתו פון הגה"צ 

רב הביהמ"ד שליט"א אויף מאונטען רָאוד.

עס איז זיך צוזַאמגעקומען א שיינער ציבור, ווָאס הָאט אינאיינעם 
געזינגען די ניגונים זמירות שירות ותשבחות לכבוד שב"ק, מיט ַא 
גרויס ווארימקייט, להתעדן באהבתך ויראתך אויף א דערהויבענעם 

פַארנעם.

ספרים  מפי  תורה  דברי  הערליכע  געהערט  אויך  הָאט  מען 
וסופרים אויף די פרשת השבוע דורכ'ן רב שליט"א, און ַאזוי אויך 
סיּפורי צדיקים וועמענס יומא דהילולא קדישא געפַאלט אויס די 
וואך, דערציילט בטוב טעם ודעת דורך דעם רב שליט"א. דער ציבור 
איז זיך צוגאנגען אין די שפעטע נאכט שעות מיט א דערהויבנקייט.

ריזיגער ציבור ביי פייערליכער 
חגיגת "הכנסת ספר תורה" צום 

ביהמ"ד "בית מרדכי לייב"
אַריינגעגעבן דורך הרה"ח מו"ה יעקב יצחק 

שפיטצער הי"ו לע"נ בתו הילדה חנה אסתר ע"ה
ַא הערליכער מעמד הכנסת ספר תורה איז געּפרַאוועט געווָארן 
דעם זונטָאג ּפרשת בא העעל"ט, בחוצות העיר קרית יואל, פאר די 
הערליכע נייע ספר תורה ווָאס איז געשריבן געווָארן דורך הרה"ח 
מו"ה יעקב יצחק שּפיטצער הי"ו, לע"נ בתו הילדה חנה אסתר ע"ה, 
ַאריינגעגעבן אין בית המדרש בית מרדכי לייב דקיט"ל, בקול צהלה 

ורנה.

כתיבת  מעמד  די  געווָארן  געּפרַאוועט  איז  נָאכמיטָאג  זונטָאג 
האותיות פאר די נייע ספר תורה איז געשריבן געווָארן דורך גאר ַא 
חשוב'ער סופר, מבני ציון היקרים ואנשי ישוב הישן אין ירושלים 
ידידים,  ציבור  גרויסער  ַא  געווען  משתתף  זיך  הָאבן  עס  עיה"ק. 
חברים און קרובים, צווישן זיי אויך פילע רבני ודייני העיר שליט"א, 
טיב  ביהמ"ד  דומ"ץ  שליט"א  ווייס  מענדל  רבי  הרה"ג  דערונטער 
לבב דקיט"ל, הרה"ג רבי יעקב יודא ברוין שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד 
שליט"א  מייזעלס  יעקב  שמואל  רבי  הרה"ג  דקיט"ל,  מאיר  בית 

דומ"ץ ביהמ"ד בית מרדכי לייב דקיט"ל, און נָאך.

הָאט  מען  און  מינוט  דערהויבענע  די  געקומען  ס'איז  ווען 
געענדיגט דעם כתיבת ספר תורה מיט'ן ַאריינשרייבן דעם לעצטן 
ַא  אין  אויסגעברָאכן  ציבור  דער  הָאט  ישראל"  כל  "לעיני  אות 
געזַאנג ארויסבאגלייטנדיג די ספר תורה מיט פייערדיגע  הילכיגן 

טענץ לרחובה של עיר.

בית  ביז'ן  געשלענגעלט  זיך  הָאט  תורה  הספר  תהלוכת  די 
במקהלות  געווָארן  געפירט  איז  און  לייב,  מרדכי  בית  המדרש 
המון חוגג מיט ַא גרויסע שמחה, בתופים ובמחולות. ָאנקומענדיג 
צום ביהמ"ד הָאט די שמחה זיך נָאכמער פַארשטַארקערט ווען די 
ספר תורה איז געווָארן ָאּפגעווַארט דורך די פילע מתּפללים אין 
שּפיץ פונעם דיין שליט"א, מיט די ספרי תורה שבהיכל, בַאגלייט 
ַא  ָאנגעהַאלטן  הָאט  ווָאס  מצוה  של  ריקודים  פייערדיגע  מיט 
שליט"א  מייזעלס  יעקב  שמואל  ר'  הרה"ג  ביז  צייט,  לענגערע 
דומ"ץ הביהמ"ד, הָאט פָארגעזָאגט 'לדוד מזמור' מיט דעם נוסח 
שאו  הקודש.  ארון  אין  ספר  דעם  ַאריינגעלייגט  און  המקובל 

שערים ראשיכם ויבא מלך הכבוד!

די סעודת מצוה לכבודה של תורה
אין די ָאווענט שטונדן איז געּפרַאוועט געווָארן די גרויסַארטיגע 
סעודה של מצוה לגומרה של תורה אין די "עטרת מייזעלס" חתונה 
זאלן, מיט דער בַאטייליגונג פון א גרויסער ציבור ידידים קרובים 

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

הנהלת ישיבה קטנה אין 
וויליאַמסבורג מעלדט פריידיגע 
מקח אויף נייע בנין ישיבה קטנה

וויליַאמסבורג - אין א גאר פריידיגע הרחבת גבולי הקדושה, איז דעם פארלאפענעם ערב שב"ק 
קאנטראקט  אין  אריין  ב״ה  איז  קטנות,  ישיבות  סַאטמַארער  די  פון  הנהלה  די  אז  געווארן  געמאלדן 
ָאּפצוקויפן ַא ריזיגע געביידע אין וויליַאמסבורג, אויף פלאשינג ביי טרופ, וואס וועט דינען ַאלס אכסני׳ 

של תורה פַאר ״2 סניפים פון די 7 סניפי הישיבות״.

דער נייער בנין הישיבה באשטייט פון 25,000 סקווער-פיס גרויס, און וועט ַאהערגעשטעלט ווערן 
מיט גרויס ּפרַאכט, ווען א פולשטענדיגע אינערליכע איבערבוי ווערט בעז״ה געּפלַאנט ַאהערצושטעלן 
אינעם בנין ּפרַאכטפולע בתי מדרשים והיכלי הלימוד, פָארלערנען-כתות, עס-זַאלן, ָאפיסעס פַאר די 
מנהלים רוחניים, און ַאלע צוגעהערן, צו דינען ַאלס אכסניא של תורה פַאר די הייליגע סַאטמַארער 

ישיבות!

די פריידיגע ַאנטוויקלונג איז ב״ה צושטאנד-געקומען נאך די אומערמידליכע שתדלנות פון די הנהלת 
הישיבה קטנה, האנט ביי האנט מיט די הנהלת המוסדות אין וויליאמסבורג, וברם יזכרו לטובה משּפחת 
הייזלער החשובה והנדיבה שיחי׳ פון בארא ּפארק, ותיקי ידידי וחסידי סיגוט-סאטמאר מימים ימימה, 

וועלכע האבן געשאנקען א גאר באדייטנדע נדבה צום דעפאזיט צו קענען אּפקויפן דעם בנין החדש.

סאטמארער  בעם,  נדיבים  די  צווישן  קאמפיין  א  אנהייבן  אי״ה  מען  וועט  טעג  נָאענטע  די  אין 
פילַאנטרָאּפן זיך אנצושליסן מיט ריזיגע סכומים דאס צו קענען דורכפירן מכח אל הּפועל, לתפארת כל 

בית סאטמאר.

מרבה ישיבה מרבה חכמה!



Fr
id

ay
 J

an
ua

ry
 2

7,
 '2

3

43

ובני המשּפחה פון ַאלע געגנטער.

מיט ַא גָאר הַארציגע דרשה הָאט אויפגעטרעטן א נָאנטער ידיד 
פונעם בעל שמחה, הרה"ג רבי דוד יוסף הערצָאג שליט"א ר"מ 
בישיבת מטה אפרים מָאנסי, וועלכער הָאט זעלבסט פַארלוירן ַא 
זון ל"ע מיט צוויי יָאר צוריק, און הָאט ַאריינגעגעבן ַא ספר תורה 
ַאזַא מעמד  פון  זכי'  די  ַארויסגעברענגט  לעילו נשמתו. ער הָאט 
מרומם, ווען מען איז מחנך ַא ספר תורה לעילו נשמת ַא לעכטיג 
נשמה  לויטערע  איר  זכר פאר  אייביגע  אן  זיין  וועט  ווָאס  קינד, 

בגנזי מרומים.

דַאן הָאט מען געהערט די דברי תורה וברכה פון הרה"ג ר' שמואל 
יעקב מייזעלס שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד בית מרדכי לייב ווָאס הָאט 
טרעפליך ַארומגערעדט מּפי ספרים וסופרים איבער דָאס חשיבות 
פון די מצוה און די גרויסע טובה פאר די נשמה ַאז מהיום והלאה 
וועט מען ליינען אין דעם ספר לע"נ, און די זכי' פון דעם חשוב'ן 
נדבן שליט"א ווָאס הָאט זוכה געווען מקיים צו זיין די לעצטע מצוה 

אין דער תורה מיט ַאזַא הידור.

ּפערזענליכע רגשי הלב הָאט דערנאך משמיע געווען דער בעל 
שמחה שליט"א, ווָאס הָאט זיך בַאדַאנקט פאר ַאלע משתתפים און 
ָאנגעוואונטשן פאר ַאלע מסובים ַאז דער זכות התורה זאל משּפיע 

זיין בני חיי ומזוני.

מען  ווען  שעות  נַאכט  שּפעטע  די  אין  געווען  שוין  ס'איז 
ַאזַא  פון  שיידן  קענענדיג  נישט  זיך  הכוס,  על  געבענטשט  הָאט 

דערהויבענע נַאכט, מלא וגדוש מיט התרוממות הנפש.

שישו ושמחו בשמחת התורה כי הוא לנו עוז ואורה!

וויכטיגע שובבי"ם "הלכה שיעורים" 
וועט פאָרגעלערנט ווערן דורך 

הרה"ג דומ"ץ טאָהש קרית 
יואל שליט"א יעדן זונטאָג

צווישן תושבי העיר איז שוין ברייט בַאקַאנט די גָאר הערליכע 
"הלכה שיעורים", ווָאס ווערט פָארגעלערנט כסדר אין בית המדרש 
שליט"א,  יונגער  שלמה  רבי  הרה"ג  דורך  ד'טָאהש,  מרדכי  אהל 
דומ"ץ ביהמ"ד, מיט דער בַאטייליגונג פון ַא גרויסער ציבור וועלכע 
קלארקייט,  ַא  מיט  איבערגעגעבן  שיעורים  רייכע  די  פון  געניסן 

לידע את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.

ַאצינד ווערט איבערגעגעבן דורך די הנהלת התאחדות האברכים 
ַאז שטייענדיג אינמיטן די ימי השובבי"ם איז איינגעשטעלט געווָארן 
ַא סּפעציעלע סדר פון שיעורים אין די וויכטיגע 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, 
ַא גרעסערער  ווערט ערווַארטעט  יתרו, און משּפטים. עס  בשלח, 
די  מיט  מיטכַאּפן  זיך  וועלן  ווָאס  ותושבים,  מתּפללים  ציבור 
געווַאלדיגע געלעגענהייט צו קונה זיין און איבער'חזר'ן די וויכטיגע 

הלכות אין ַאזַא קורצע צייט.  

הונדערטער תושבי העיר מיטגעהאַלטן 
לעכטיגער שבת בצל כ"ק מרן אדמו"ר 

מתולדות יהודה סטוטשין שליט"א
ַא  מיט  אינאיינעם  העיר,  תושבי  הונדערטער   – יואל.   קרית 
ַאנדערע  פון  אויך  יהודה  תולדות  וחסידי  תלמידי  ציבור  גרויסער 
שבת   – וארא  ּפרשת  שב"ק  פַארלָאפענעם  דעם  הָאבן  געגנטער, 
רבם  בצל  שב"ק,  דערהויבענעם  גָאר  ַא  מיטגעהַאלטן  מברכים 
וועלכע  שליט"א  סטוטשין  יהודה  מתולדות  אדמו"ר  כ"ק  ומאורם 

האט געוויילט צוגַאסט דָא אין שטָאט.

דער סידורו של שבת איז ָאריגינעל געווען געּפלַאנט צו ווערן 
געּפרַאוועט אין ביהמ"ד תולדות יהודה, ָאבער אין דער לעצטער 
מינוט הָאט מען זיך דערזען ַאז צוליב דעם ערווַארטעטן שטרָאם פון 
הונדערטער תושבי העיר, בנוסף צו די פילצָאליגע געסט וועלכע 
זענען געקומען צופָארן פון ַאנדערע שטעט, הָאט די הנהלת הקהלה 
אינאיינעם מיט די עסקנים פונעם שב"ק בַאשלָאסן ַאז דער ביהמ"ד 
וועט נישט קענען ַאקָאמַאדירן דעם ריזן ציבור, און ס'איז דעריבער 
ַארויסגעדינגען געווָארן דער דערנעבענדיגער בנין הישיבה אויף די 

געציל בערגער גַאס.

די הכנות צום גרויסן שב"ק הָאט זיך שוין ָאנגעזען אין די פרייטָאג 
נָאכמיטָאג שטונדן, ווען די פילע געסט, תלמידים וחסידים, זענען 
איז  ַאלעס  און  הת"ת  בניני  ַארומיגע  די  אין  געווָארן  ּפלַאצירט 
געווָארן ָאנגעגרייט צו ַארייננעמען די הונדערטער חסידים ואנשי 

מעשה, לקראת שבת לכו ונלכה.

דער שב"ק איז טַאקע ַאריבער מיט אן אויסטערלישע התרוממות 

הנפש. די תפלות ליל שב"ק זענען געווען מיט ַא געווַאלדיגע ברען, 
ווען נָאכ'ן דַאווענען הָאט הגה"צ שליט"א געמַאכט קידוש ברבים 
און שּפעטער איז געּפרַאוועט געווָארן די גרויסַארטיגע בָאטע מיט 
דער בַאטייליגונג פון הונדערטער תושבי העיר מבקשי ה' וועלכע 
ּפַארענטשעס  שטָאק  ַאכט  מיט  היכל  דעם  איבערגעפולט  הָאבן 
אויף ַאלע דריי זייטן און הָאבן זיך לַאנגע שעות געווַארימט מיט די 
הייליגע זמירות בניגונים המקובלים לבית ראפשיץ – ראזוואדאוו 
– סטיטושין, בהתעוררות להב יקוד אש, און די פייערדיגע דברות 

קודש ווָאס דער רבי שליט"א הָאט משמיע געווען ע"פ פרד"ס.

וכמעשהו בליל שב"ק כך מעשהו בצפרא דשבתא ווען די תפלות 
דערהויבנקייט  געווַאלדיגע  ַא  מיט  געווָארן  ָאּפגערָאכטן  זענען 
בהשתתפות ַא גרויסער ציבור וועלכע זענען געקומען זיך ָאנשעּפן 

מלא חפנים פון די השתפכות הנפש'דיגע תפילות.

סעודת  די  געווען  געוויס  איז  שב"ק  דעם  פון  קלימַאקס  דער 
רעוא דרעוין ווען הגה"צ שליט"א הָאט מאריך געווען בדברי תורה 
זיך צו שטַארקן בעבודת השי"ת מיט  וויַאזוי  ודברי הדרכה ישרה 

התעוררות לתשובה ולמוסר, בהאי שעתא דבי' רעוא דרעוין.

דער  ווען  שבת,  מוצאי  זמן  נָאכ'ן  לַאנג  געווען  שוין  ס'איז 
געהויבענער שבת איז געקומען צו ַא שלוס, איבערלָאזנדיג ַא טיפע 
השפעה און גייסטישע הנאה אויף דער גַאנצער שטָאט קרית יואל.

שמחת התנאים בבית תולדות 
רפאל קאשוי – בעהוץ – סאַטמאַר 

לעיקוואד געפּראַוועט אין די 
זאלן פון "עטרת מייזעלס"

ַא שיינע שמחת בית צדיקים, שמחת תנאים וקישור החיתון, איז 
ָאּפגערָאכטן געווָארן דעם דינסטָאג נאכט פרשת בא, אין די זַאלן 

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די
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REACH US AT: 845.774.6495
SERVICE@AWRWINDOWS.COM

פלאמבינג - עלעקטריק 

845-818-0750

YOUR GPS
From Renter To Homeowner

WE KNOW MENSWEAR

845.782.6756
Free delivery10 MORDCHE 

SCHER BLVD

New location: 

sales@owlsecurityinc.com

845.782.8090 אברהם יהושע בינער

845.204.8138 | contact@berryslandscapingny.com 

& health food

845.783.8711
 21 Hayes Ct. 

we carry all major brands

פרייעבס"ד

רי ע ו ו לי ע
ד

פון "עטרת מייזעלס" ווען ס'איז ַאריין בברית האירוסין החתן המו"מ 
קליין  ר' אלעזר  פון הרה"ג  זון  ני"ו,  זאנוויל  בתוי"ש כמר שמואל 
שליט"א, בן הגה"צ רבי מרדכי בצלאל שליט"א, דומ"ץ סאטמאר 
רבי ברוך בערגער ממישקאלץ  פון הגה"צ  איידעם  און  לעיקוואד 
פון  טָאכטער  די  תחי',  המהוללה  החשובה  הכלה  עב"ג  שליט"א, 
הרה"ג רבי יואל יהושע העשיל בלום שליט"א, זון פון הגה"צ אב"ד 
תולדות רפאל קאשוי שליט"א און איידעם פון הגה"צ אב"ד בעהוץ 

שליט"א. ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל!

ביי דער הערליכער שמחה איז געווען קענטיג דָאס השתתפות 
זיך  הָאט  בַאזונדער  וידידים,  מעריצים  ציבור,  גרויסער  ַא  פון 
ָאנגעזען דער ציבור מתּפללי בית המדרש בעהוץ וועלכע הָאבן ַאזַא 
נָאנטן קשר מיט'ן רב שליט"א און הָאבן זיך ַאצינד מיטגעפריידט 

בשמחתו הגדולה.

נָאכ'ן ליינען די תנאים איז דער ציבור ַאריבער וואונטשן מזל טוב, 
און מען הָאט געהערט די דרשות נפלאות פון די זיידעס הרבנים 
הגאוה"צ שליט"א, וועלכע הָאבן בנועם שפתם ארויסגעברענגט די 
געפילן פון שבח והודי' לה' אז מ'איז זוכה צו אזא שיינע שמחה, וואו 

די אבות הקדושים פרייען זיך מיט.

בית  שמחת  געהויבענעם  דעם  פון  צושּפרייט  זיך  הָאט  מען 

צדיקים, מיט ַא תפלה ַאז מען זָאל זיך שטענדיג קענען מיטפרייען 
מיט די חשוב'ע רבנים שליט"א מתוך נחת ושמחה בנהירו עילאה. 

שמחו בד' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב!

הגה"צ אב"ד מראה יחזקאל 
שליט"א פּראַוועט שבת מברכים 

שבט אין בלומינגראוו
הָאבן  יואל  קרית  בלומינגראוו  אין  שאור  לעיק  שכונת  תושבי 
דעם פַארלָאפענעם שב"ק געהַאט די געלעגנהייט זיך צו מתבסם 
זיין לאורו פון הגה"צ רבי ברוך דוד רָאטה שליט"א, אבד"ק מראה 
וועלכער הָאט געוויילט אויף שבת אין דער שטָאט, און  יחזקאל, 
געּפרַאוועט די תפלות אין בית המדרש "זכרון שארית יוסף פוזנא", 
ווָאס שטייט תחת הנהלתו פון חתנו, הרה"ג רבי צבי יעקב בריזל 

שליט"א, רב הביהמ"ד.

דער חשוב'ער רב שליט"א איז ווי בַאקַאנט ַא זון פון יבלחט"א 

הגה"צ גאב"ד קַארלסבורג זצ"ל, וועלכער איז געווען דער גרויסער 
דולה ומשקה מתורת רבו, רביה"ק זי"ע, ווָאס ווערט נמשך לאוי"ט 
דורך בנו הגה"צ שליט"א. תושבי העיר הָאבן טַאקע אויסגענוצט די 
געלעגענהייט צו נהנה זיין פון דעם חשוב'ן גַאסט דורכאויס דעם 

גַאנצן סידורו של שבת, הוא הודה זיוה והדרה!

הרה"ג רבי דוד ראזענבערג 
שליט"א בעל מנחת דוד, איז 

משמיע ווייטאָגליכע דברי מחאה 
קעגן דברי בלע פון רעליגיעז-
ציוני'סטישע פּראָפּאַגאַנדיסטן

קרית יואל – פייערדיגע דברי אמונה ודעת איז געהערט געווָארן 
סעודת  די  ביי  העעל"ט,  וארא  ּפרשת  שב"ק  פַארלָאפענעם  דעם 
רעוא דרעוין אין בית המדרש דקהל תולדות צבי ד'סּפינקא, דורך 
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די נומער פאר אלע
אייערע שמחות!

782.134084
5

טרַאנסּפָארטַאציע רוטס אינפָארמאציע
#9 דערנאך דרוקט #1  845.782.1340

  24 Hour Towing          Car Rental         Auto Body Repair

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

845-782-2426

A CUSTOM
EXPERIENCEC L O S E T S

845.324.0004 /  SALES@QBINCLOSETS.COM

D E P A R T M E N T

845-782-2900 Ext 150  
EEvveennttss@@ssaattmmaarrmmeeaattkkjj..ccoomm

$1,499
גאנצעוואכנאכט

Only!

Special Package

For all your Catering/Events, 
big or small, call us:

I N C L U D I N G

• Tables
• Chairs
• Tablecloths
• Set up
• Waiter
• Hot food 

Sesame chicken, Grilled 
chicken strips, Overnight
kugel, Kishka in gravy

• Gefilta fish platter
• Bilkalach
• Cake 
• Fruits
• Chocolate & Nuts
• Chips
• Soda + water
• Beer 
• Paper goods

בס״ד

In addition to our primary care 
appointments, we're now offering

For acute sick visits
No need to change PCP

(for most insurances)

WALK-INSWALK-INS
We’ve 
extended 
our hours.

Mon-Thurs 
8:00 AM - 8:00 PM

Sun 9:00 am - 8:00 pm 
Fri  8-2 hrs to the zman

8  TO  88  TO  8
845.782.4000  |  14 RAYWOOD DR MONROE, NY 10950

 • R A P I D COVID TEST
IN

G

שעלווינג,שעלווינג,
קאנעקטינגקאנעקטינג
אפלייענסעסאפלייענסעס

845.210.6610  •  sales@usefulny.com

C U S T O M  C L O S E T S

845-774-SHIP(7447)
6 VAN BUREN

845-774-SHIP(7447)
6 VAN BUREN

845-774-SHIP(7447)
6 VAN BUREN

845-774-SHIP(7447)
6 VAN BUREN

845-774-SHIP(7447)
6 VAN BUREN

99 Forest rd.

| פרייטאג פרשת כי תצא תש”פ |  53

| פרייטאג פרשת פנחס תש”פ |  33

537-5089

• Combination
Locks

• Deadbolts
• Door Closers
• Door Hardware

• Combination
Locks

• Deadbolts
• Door Closers
• Door Hardware

QUALITY WORK • BEST PRICES 

יואל סאנדעל

Security Is Our Business, Peace Of Mind Is Yours.Security Is Our Business, Peace Of Mind Is Yours.

בס"ד

אוראור
מנוחה
ושמחה

ליהודים

537-9787
since 2006

84
5.2

81
.32

19

Exclusive designsdesigns
Exclusivestylesstyles

in
oonnee
ddaayy

Done
Clean

Pay muchPay much
lower lower electric bills

electric billswith the new
with the newLED bulbsLED bulbs

RelaxRelax
with Relax Car Service

 מיר שטייען גרייט אייך צו סערווירן טעגליך
מיט געטריישאפט און אויסנאם גוטע סערוויס

Servicing all 
areas around KJ

Smith Gardens

Blooming Grove

Chester

845.238.1135
Call: For all your local & 

long distance trips

אחד המיוחד מחשובי תלמידי רביה"ק זי"ע, הרב 
הגאון רבי דוד ראזענבערג שליט"א, מחבר ספרי 
ובית  טוב  רב  מחנות  ומנהל  דוד,  מנחת  שו"ת 

האופה סַאטמַאר וויליַאמסבורג.

ברייט  איז  וועלכע  שליט"א,  דוד  רבי  הרה"ג 
באקאנט אלס דער דולה ומשקה מתורת רביה"ק 
שכונת  אין  שב"ק  אויף  געוויילט  האט  זי"ע, 
טעיטש סַאסוב, לרגל דעם שמחת האויפרוף פון 
נכדו החתן ני"ו, בן חתנו הרה"ג רבי  יצחק שלום  
נתכבד  איז  ער  וואו  שליט"א,  יאקאבאוויטש 
סעודה  ביי  תורה  דברי  זיין  משמיע  צו  געווָארן 

שלישית אין ביהמ"ד סּפינקא.

שליט"א  דוד  רבי  הרה"ג  הָאט  דבריו  בתוך 
זיך בַאצויגן מיט אן אש קודש צו די שענדליכע 
געווָארן  געהערט  זענען  וועלכע  כפירה  דברי 
לעצטנס דורך ַא געוויסן מגיד, פון דער טרויעריג 
– בַארימטער משכיל'ישער הויף, ווָאס הָאט פוער 
פיו געווען מיט שרעקליכע סילוף דברי צדיקים 
אויף ַא געמיינעם פַארנעם, און זיך נָאך מתחצף 

געווען צו ָאּפלַאכן מיט שוידערליכע זלזול בדעת 
דברי  מיט  בַאגלייט  זי"ע,  הק'  רבינו  פון  קדשו 
מינות וכפירה, אשר כל השומע תצילנו שתי אזניו.

ווייטָאג  ַא  הרה"ג רבי דוד שליט"א הָאט מיט 
דערמַאנט דָאס הַארבקייט פון צוהערן שיעורים 
גיפט  דעם  פַארשּפרייט  ווָאס  ּפַארשוין  דעם  פון 
מען  שטַארק  ווי  און  המחנה,  בתוך  ציונות  פון 
נשּפע  ווערן  צו  חלילה  נישט  זיין  נזהר  דַארף 
ומדיח  זענען מסית  וועלכע  ַאזעלכע מגידים  פון 
אידישע קינדער צו ציונות רח"ל ווָאס איז תסמר 

שערות אנוש.

די ווערטער האט איבערגעלָאזט ַא געווַאלדיגן 
תלמידים  סַאטמַארער  ַאלעמען.  אויף  רושם 
צו  טעג  די  אין  טַאקע  זיך  שטַארקן  אומעטום 
און  מגידים  די  פון  קשת  כמטחוי  ווייט  שטיין 
שוין  האט  וועלכע  קרייז  דעם  פון  משּפיעים, 
ליידער ַא מיאוס'ע היסטָאריע פון אפלאכן מכל 
וימלא  בינה  תועים  וילמדו  יתן  ומי  לנו.  הקודש 

כבוד ה' את כל הארץ.

 

   

  "חשובע מעðעראכטוðג "
    ט אין קרית יואל?דא אויף גאסזעðט איר 

  וואשן אייער וועש?   ווער עס זאל אייך  יעצט האט איר ðישט 

צו אויף אוðזער סיסטעם קעðט יעצט ארייðרופן איר  
  . ðגעלייגטויסגעוואשן צוזאמעעש אאייער וו באקומען

 Laundry service  םðבחי. 

845.640.1232 
*2 bags per week   
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גרויס  מיט   — יואל.  קרית 
איינוואוינער  די  הָאבן  צופרידנהייט 
תושבי השכונה און ַארום אויפגענומען 
מַאסיווע  די  איבער  נייעס  די 
רענָאווַאציע ווָאס הָאט זיך ָאנגעהויבן 
מיכל  שלמה  המדרש  בית  היכל  אין 
וועלכע  יואל,  בני  דק"ק  ראזנער 
ווערט מַאסיוו אויסגעברייטערט לשם 
מקום  הערליכער  ַא  ַאלס  ולתפארת 
מוכשר ובית שמגדלין בו תורה עבודה 
וגמילות חסדים בדרך כ"ק מרן רבינו 
בַאקוועמליכקייט  צום  זי"ֿע,  הקוה"ט 

פונעם גרויסן ציבור מתפללים.
געעפנט  איז  המדרש  בית  דָאס 
ווינטער  געווָארן דעם פַארגאנגענעם 
ווָאס  געגנט  יענער  אין  אנ"ש  פַאר 
פון  גאסן  פרישע  די  ַארום  נעמט 
און  הַאמבורג  טָאלטשעווע,  דינוב, 
גרויסן  פַאר'ן  דינען  צו  פרַאנקפורט, 
ציבור אנ"ש, ווָאס זוכט זיך קובע צו 
זיין מקום לתפלתם וללימודם אין ַאן 
אייגן ערליכן מקום תורה ותפלה, וואו 
מ'זאל קענען זיך דערהַאלטן צום דרך 
לנו. ערב שבת קודש לסדר  הסלולה 
"אין זה כי אם בית אלקים" )ויצא(, 
הָאט זיך געעפענט דָאס נייע ביהמ"ד 
ָאבער  פַארנעם,  קליינעם  ַא  אויף 
אויף  ּפלענער  גרויסַארטיגע  מיט 
ווייטערדיגע הרחבת גבולי הקדושה.

חודש  פַארגַאנגענעם  דעם  ערשט 
לבית  נדיבים  חשוב'ע  די  הָאבן  סיון 
די  פַאר  ָאּפגעקויפט  שיחי'  ראזנער 
"נָאמען"  דעם  נדבה  ַאסטרָאנָאמישע 
לעילוי  ביהמ"ד  נייעם  דעם  פון 
טייערן  זייער  פון  נשמתו  ולזכרון 
בארימטער  דער  אב,  בית  ראש 
אומפַארגעסליכער איש חסיד, הרבני 
הנגיד הנכבד המרומם, ראש וראשון 
לכל דבר שבקדושה, הלך תמים ופעל 
לצדיקי  ובנפש  בלב  דבוק  הי'  צדק, 
אמת, בנה והקים עולמות של תורה, 
ז"ל,  ראזנער  מיכל  שלמה  מוה"ר 
וועלכער  והמוסדות,  הקהלה  מראשי 

איז נפטר געווָארן דעם פַארגַאנגענעם 
יָאר.

איז  מינוט  ערשטער  דער  פון 
פארוואנדלט  ביהמ"ד  דָאס  טאקע 
געווָארן אין ַא מגדל אורה, וואו עס 
מתּפללים  ציבור  הערליכן  דַאווענען 
ָארט  זיךד  זענען  מסלתה ושמנה און 
ביהמ”ד  דָאס  לתורה.  עתים  קובע 
חדשים  עטליכע  די  במשך  האט 
הצלחה,  געווַאלדיגע  ַא  ָאּפגעצייכנט 
און איז היינט צו טָאג באוואוסט מיט 
איר שם טוב, ַאלס ַא הערליך ווינקעל 
מיט חשוב'ע און ערליכע מתפללים. 
עס איז ָאבער תיכף געווען קלאר ַאז 
דָאס ּפלַאץ איז נישט גענוג פַאר דעם 
השכונה,  תושבי  אנ"ש  ציבור  גרויסן 
און מ'מוז זיך נעמען צו ַאן ערנסטער 
אהערצושטעלן  בוי-אונטערנעמונג 
דָאס ּפלאץ ַאלס פולקאמער בית גדול 

שמגדלין בו תורה ותפלה.
אויפגענומען  איז  דערפַאר 
מַאסיווע  די  ביי  פרייד  גרויס  מיט 
בית  ולרומם  לפאר  רענָאווַאציע 
פולסטן  מיט'ן  טַאקע  און  אלקינו, 
הָאפנטליך  און  אייפער,  און  פלייס 
די  בַאפעסטיגן  צו  דָאס צוגעבן  ווָאס 
רוחניות'דיגע ַאקטיוויטעטן אויף גָאר 

ַא הויכן ניווָא.
חדשים  לעצטע  די  פון  לויף  אין 
געווָארן  אהערגעשטעלט  ב"ה  זענען 
הערליכע ּפלענער פאר ַא בנין מפואר 
לויט'ן  און  צוגעהערן,  ַאלע  מיט 
אויבערשטע  די  בעז"ה  וועט  ּפלאן 
היכל  ריזיגער  ַא  ַאנטהַאלטן  שטָאק 
הבית המדרש מיט ַא גרויסן לעכטיגן 
קודש,  ארון  ּפרַאכטפולער  ַא  דַאך, 
אא"וו,  שענק,  ספרים  הערליכע 
אלעס אויפ'ן שענסטן אופן, ובהיכלו 
ווערט  אויך  והדר.  כבוד  אומר  כולו 
וואו  שני"  "בית  ַא  אהערגעשטעלט 
מנינים  פילע  די  זָאלן פארקומען  עס 
שחרית מנחה מעריב מידי יום ביומו, 
און אויך וועט עס דינען ַאלס ַא מקום 

מיוחד צו לערנען מיט חברותות אין 
דער צייט ווען דָאס ביהמ"ד וועט זיין 
שטיבל  ַא  נָאך  לתפלה.  באנוץ  אין 
וועט זיך געפינען אויף מערב זייט פון 
ביהמ"ד ווָאס וועט דינען ַאלס "עזרת 
וועט  השבוע  ימי  במשך  און  נשים", 
קענען  צו  אויסגעשטעלט  זיין  דָאס 
דינען ַאלס נָאך ַא חדר לתורה ולתפלה. 
ַאריינגעלייגט  ווערט  בַאזונדער 
גרויסע כוחות אויפצובויען די מקוה 
מפוארה לטהרתן של ישראל, צו דער 
באקוועמליכקייט פון ַאלע מתּפללים. 
ַאזוי ַארום וועט דער גַאנצער ביהמ"ד 
שטיין צום פארפיגן ַאלס בית גדול רם 

ונשא לתפארת ולתהלה.
זיך  מען  גרייט  גלייכצייטיג 
ַארבעט  די  ָאנצוהייבן  אויך  שוין 
אהערצושטעלן ַא ּפרַאכטפולע מקוה 
וואס  שטאק  אונטערשטן  אויפ'ן 
די  דאנק  א  געקומען  צושטאנד  איז 
גרויסע נדבה פון הרבני החסיד הנגיד 
הי"ו  שווימער  מענדל  ר'  המפואר 
ד'סאטמאר  לב  יטב  דקהל  ראה"ק 
"ויואל  ויראה  תורה  מוסדות  ומנהל 
משה" ד'סאטמאֿר, וואס האט געגעבן 
ָאנהייבן  קענען  צו  מעגליכקייט  די 
זיין  קענען  זאל  עס  און  ארבעט  די 
ַאמשנעלסטן  ווי  פערטיג  פולקאם 

לשמחת לב תושבי השכונה.
די  פַארשּפרעכט  געזָאגט,  ווי 
אויפצוטָאן  רענָאווַאציע  מַאסיווע 
ַאהערשטעלן  און  ונצורות  גדולות 
פון  בילד  ּפרַאכטפול  ניי  גענצליך  ַא 
דעם בית המדרש וועלכע שטייט ַאזוי 

שטַארק לשרת את הציבור.
ַאז  זעלבסטפַארשטענדליך  ָאבער 
ַאריין  ציט  ַארבעט  רענָאווַאציע  די 
וואס  דָאלער,  טויזנטער  שווערע  אין 
ברייטהַארציגע  די  צו  צוגָאב  אין   —
נדבה וואס מיר האבן שוין ערהַאלטן 
ווערן  געשַאפן  איבריגע  דָאס  מוז   —
פארשטייען  וועלכע  עם  נדיבי  דורך 
דאס גרויסע חשיבות פון מרחיב זיין 

גרויסע רענאָוואַציעס אָנגעהויבן ביים בית המדרש 
שלמה מיכל ראָזנער דק"ק בני יואל אויף האַמבורג 

העפטיגע בוי–ארבעט אויסצוברייטערן דעם גאנצן ביהמ"ד עס זָאל זיין כלול בהדרו

ַא סקיצע פונעם בלו–ּפרינט 

ביהמ"ד בית שלמה מיכל ראזנער דקהל בני יואל - שכונת האמבורג

פרייטאג,  עש"ק פ' וארא, כ"ה טבת תשע"ה

קעגנער פונעם נייעם חרדי'שן ישוב 
אין בלומינגבורג זוכן פרישע וועגן

צו קענען אויפצולעזן דעם ווילעדזש
אין  ישוב  חרדי'שן  נייעם  פונעם  קעגנער  די   — בלומינגבורג. 
ווַאל–דורכפַאל,  זייער  פַארדייעם  נָאכנישט  קענען  בלומינגבורג 
דעבַאטירן יעצט צי מען קען פַארָארדענען ַא פרישן רעפערענדום 
אויף די פראגע צי מ׳זָאל אויפלעזן דעם בלומינגבורג ווילעדזש ווָאס 

זָאל צוריק ווערן ַא טייל פונעם טַאון–ָאוד–מאמאקעטינג.
די פרישע שּפעקולַאציע קומט נאכדעם ווי די סאליווען קאונטי 
אויסגאנג  וואל  דעם  באשטעטיגט  האט  באורד–אוו–עלעקשאנס 
לויט  ווָאס  רעפערענדום,   30 סעפטעמבער  ָאּפגעהַאלטענע  די  פון 
דעם  אויפלעזן  קעגן  געשטימט  האבן   107 הָאבן  רעזולטַאטן  די 
ווילעדזש און 85 לטובת דעם רעפערענדום. לויט׳ן סטעיט געזעץ, 
זעלבע  די  אויף  רעפערענדום  פרישע  ַא  דורכפירן  נישט  מען  קען 

פראגע ביז 4 יאר שּפעטער.
ווילן  נישט און  רוען  ישוב  פונעם חרדי'שן  די קעגנער  וויבַאלד 
זען דעם ווילעדזש אויפגעלעזט, זוכן זיי פרישע וועגן וויאזוי דָאס 
דורכצופירן. יעצט איז אויפגעקומען מארק שערמַאן וועלכער האט 
סוּפרים  קאונטי  סָאליווען  פונעם  סעקרעטַאר  געזעץ  ַאלס  געדינט 
לעגַאלע  די  אדרעסירט  הָאט  און  שיק,  סטיווען  ריכטער  קָאורט 
הָאט  שערמַאן  וויבַאלד  שיק.  פאר  געווען  זענען  וואס  טעמעס 
בייהילפיג  זיין  ער  קען   ,1 יאנואר  פַארגַאנגענעם  דעם  רעטייערט 

פאר די בלומינגבורג קעגנער.
לויט שערמַאן זענען פאראן ווייניגסטענס 3 וועגן אונטער וואס 
מען קען ַאנולירן דעם פריערדיגן ווַאל–אויסגַאנג און ברענגען צו 

פרישע וואלן.
דָאס ערשטע איז, אויב מ׳קען אויפווייזן ַאז עס זענען געווען גענוג 
וויילער צווישן די וואס האבן געשטימט און זייערע רעגיסטרַאציעס 
וואלט  שטימען  זייערע  ָאן  און  אויסגעהַאלטן,  געווען  נישט  זענען 
דער ווַאל–אויסגַאנג געווען ַאנדערש. ווָאס איז אין דעם פַאל מיינט 
עס ַאז מען דַארף הָאבן בלויז 23 אומריכטיגע רעגיסטרַאציעס פון די 
וויילער ווָאס האבן געשטימט סעּפטעמבער 30, צו קענען פָאדערן 

פרישע ווַאלן.
ַא צווייטער וועג איז, אויב עס ווערט בַאשטעטיגט ַאן אורטייל 
פון סטעיט קָאורט–ָאוו–ַאּפיעלס ַאז ווען מ׳הָאט ַאנעקסירט אין 06' 
ווילעדזש  בלומינגבורג  אין  אריינצוגיין  מאמאקעטינג  פון  שטחים 
איז דאס געווען אומלעגאל, מיינט דָאס ַאז די וויילער ווָאס הָאבן 

געוואוינט אין די שטחים האבן נישט געטָארט שטימען.ָ 
א דריטער וועג איז, אויב דאס ַאּפעלַאט געריכט וועט אורטיילן. 
פון  אויפ׳ן שטים צעטל  גענוצט  ווָאס מען האט  אויסדרוקן  די  או 
ווייל מ׳האט דארט  דעם רעפערענדדם איו געווען פעלערהַאפטיג, 
מיינט  וואס  “אויפלעזונג“,  ַאנשטָאט  “פאראייניגונג"  געשריבן. 
פַאראייניגן דעם שטח מיט מאמאקעטינג, אין ַא צייט ווָאס מען הָאט 

געווָאלט אריפלעזן בלומינגבורג.
דעם  פארטרעט  וועלכער  לָאיער  דער  גָאלדסטָאן,  עלען  לויט 
עקזיסטירט  עס  פַאל  אין  דושירארדי,  פרענק  מעיָאר  בלומינגבורג 
איינע פון די 3 מעגליכקייטן. קען דָאס ברענגען ַאז ריכטער שיק זָאל 

פַארָארדענען פרישיע וואלן.
וועלכער  לָאיער  לָאנג–איילענד  דער  גערי,  טאמעס  ָאבער 
פַארטרעט די אויפלעזונג קעגנער וועמענס שטימען מ׳האט געוואלט 
פסל'ען, זָאגט אז אויב איינער האט טענות צום ווַאל–אויסגַאנג קען 
ער נישט צוריקגיין צו ריכטער שיק, נָאר ער דַארף דָאס ַאּפעלירן 
צום סטעיט אטוירני דזשענעראל. אויך האט ער אנגעוויזן אז דער 
זיינע  וואס  רעפערענרום  פונעם  אויסדרוק  דעם  איבער  ַאּפעלַאט 
קליענטן האבן אריינגעגעבן צום אפעלאט געריכט אין צוריקגעצויגן 
זַאך וואס קען קומען אין  ַא  געווארן, ממילא איז דָאס שוין נישט 

באטראכט מיט ַאן אויסרייד צו בַאפעלן פרישע ווַאלן.
ָאבער  ווַאל–געזעץ לָאיער פון סקארסדעיל, הָאט  ַא  גָאלדסטָאן, 
אנגעלענגנהייט  די  באהאנדעלט  האט  שיק  ריכטער  ַאז  געזָאגט, 
וואל  ווַאל ּפרָאצעדורן, און דער סטעיט  ַאנדערע  ווי ביי  אנדערש 
קענען  יא  ער  וועט  ממילא  דעם,  אויף  מאכט  די  אים  גיט  געזעץ 

אורטיילן אויף ווייטערדיגע פרַאגעס.
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קרית יואל. — ַא געהויבענער מעמד 
איז פָארגעקומען דעם פַארגַאנגענעם 
דָאנערשטָאג פרשת דברים, ווען כ"ק 
קובע  הָאט  שליט"א  אדמו"ר  מרן 
געווען ַא מזוזה אין די נייע "משומר" 
ָאפיסעס, ווָאס ממנה יתד וממנה פנה 
צו בַאשיצן דעם גַאנצן ציבור און די 
נסיונות  ביטערע  די  די  פון  שטיבער 
פַארשידענע  די  ווָאס  קלקולים  און 

כלים ברענגען ל"ע.
העכסט- דעם  ַאוועקשטעלן  דָאס 
איז  ווָאס  ָאפיס  איינגערישטן 
נייע סיסטעמען  די  צוגעשטעלט מיט 
פַאר  פילטער  "משומר"  פונעם 
טעלעפָאנען  און  קָאמּפיוטערס 
פַארזיכערט ַאז מ'הָאט די מעגליכקייטן 
די  דורכצופירן  הילף-מיטלען  און 
ַאוועקגעשטעלט  זענען  ווָאס  תקנות 
ובית  שליט"א  רבי'ן  דורכ'ן  געווָארן 
דורות  די  רַאטעווען  קענען  צו  דינו, 
ווָאס  פון דעם געפערליכן נסיון מיט 
פון  געווָארן  בַאטרָאפן  איז  דור  דער 

די טעכנָאלָאגישע כלים. 
ָאּפגערָאכטן  איז  מעמד  דער 
געווָארן מיט ַא געקליבענע צָאל פון 
פַארמישט  דירעקט  זענען  ווָאס  די 
די  דורכפירן  אין  חלק  ַא  הָאבן  און 
ווָאס  די  ַאריין  שליסט  דָאס  תקנות: 
נעמען ַאנטייל מיט די עסקנות פַאר'ן 

און  טעכנישאנס  די  ובמיוחד  ָאפיס, 
טעכנָאלָאגישע מומחים, וועלכע געבן 
מח,  און  צייט  אומשַאצבַארע  ַאוועק 
זיכער צו מַאכן ַאז מ'קומט אויף מיט 
די  דורכצופירן  סיסטעמס  נויטיגע  די 

תקנות. 
ָאנגעזען  זיך  הָאבן  בַאזונדער 
דייני  שליט"א  הגאונים  הרבנים 
ומומרי צדק דקהל יטב לב ד'סאטמאר, 
איז  ווָאס  הוועד  חברי  די  אויך  ווי 
נתמנה געווָארן צו הָאבן די אויפזיכט 
ָאפיס  פונעם  ַאקטיוויטעטן  די  אויף 
די  פון  ַאנדערע חלקים  די  און אויף 

תקנות. 
שליט"א  רבי  דער  הָאט  ערשט 

טיר  אויפ'ן  מזוזה  ַא  ַארויפגעקלַאּפט 
ווָאס דינט ַאלס שמירה פַאר טויזנטער 
נשמות.  אידישע  און  טירן  אידישע 
געווָארן  נתכבד  זענען  אויך  ווי 
הדומ"ץ  הגה"צ  המזוזה  קביעת  מיט 
שליט"א, און דער בונה ומקים עולה 
ישראל  ר'  הנגיד  הרבני  תורה  של 

גָאלדבערגער הי"ו.
שליט"א  רבי  דער  איז  דערנָאך 
אין  אומקוקן  זיך  ַארומגעגַאנגען 
הָאט  און  ָאפיסעס,  פַארשידענע  די 
מ'הָאט  ווי  זען  צו  געהַאט  הנאה 
ַאהערגעשטעלט ַא געהעריגן ַאּפַארַאט 
ַאלעס  צושטעלן  צו  גרייט  זיין  צו 
מהודר'דיגסטן  אויפ'ן  בלויז  נישט 

אופן, נָאר אויפ'ן ּפרַאקטישסטן אופן, 
מיט ַא בַאקוועמע אויפנַאמע צימער, 
ַא הויּפט ָאפיס פַאר די טעכנישאנס, 
ָאפיסעס פַאר  ַא רייע  ַאזוי אויך  און 

די פַארשידענע אויפגַאבעס.
אינעם  ַאריין  מען  איז  דָארט  פון 
איז  עס  וואו  קָאנפערענץ–צימער 
עס  לחיים.  מסיבת  ַא  פָארגעקומען 
הָאט זיך ַאנטוויקלט ַא שיינער שמועס 
דייני  די  און  שליט"א  רבי'ן  צווישן 
תקנות  די  איבער  שליט"א  הקהילה 
וואס זענען ַאוועקגעשטעלט געווָארן 
מיט איבער איבער 3 יָאר צוריק, און 
פילטערס  נויטיגע  די  ערצייגן  דָאס 
ַא שמירה קעגן דעם  זיין  זָאלן  וואס 
דעם פלייץ פון טומאה וזוהמא ווָאס 
דור,  דעם  בַאהערשט  ליידער  הָאט 
שוין  מען  הָאט  צייט  די  במשך  און 
אויפצוטָאן  ַאסַאך  גָאר  בַאוויזן  ב"ה 
און עס ווערן כסדר געמַאכט פרישע 
תיקונים נָאכצופָאלגן די פרישע סָארט 
ליידער  ווערט  ווָאס  ּפרָאבלעמען 

געשַאפן דורך די טעכנָאלָאגיע.
איבער  געווָארן  ָאנגעוויזן  איז  עס 
ווען  ַאז  "משומר",  פון  הצלחה  די 

עס  כָאטש  ָאן,  מען  קומט  טוט  מען 
זענען געווען אזעלכע ּפעסימיסטן — 
דעם  אויף  טוען  ווָאס  די  פון  בעיקר 
ַאז  געזָאגט  האבן  וועלכע   — געביט 
ַא שָאד צו ּפרובירן, עס איז  עס איז 
ַא פַארלוירענער קַאמף, מ'קען ממילא 
ַאלע  די  קעגן  אויפטָאן  גָארנישט 
כלים, אויסער ַאז מ'וויל זיי גענצליך 
ביזנעס-לייט  פַאר  ווָאס  ָאּפשליסן 
ווָאס דַארפן עס איז עס שוין ממש ַא 
מצב פון אין הציבור יכול לעמוד בו, 
ביזנעס  די אומשטענדן אינעם  צוליב 

וועלט. 
אויסגעשמועסט  איז  גלייכצייטיג 
צו  ּפלענער  ווייטערדיגע  געווָארן 
פַארבעסערן די סיסטעמען צוגעּפַאסט 
ביזנעס  און  אינדוסטריעס  די  לויט 
צושטעלן  גלייכצייטיג  און  געברויכן, 
איז  עס  ווָאס  שמירה  מַאקסימום  די 
פון  ָאּפגעהיטן  זיין  צו  בעז"ה  שייך 
די קלקולים און ּפרָאבלעמען פון די 

אינטערנעט בעז"ה. 
שליט"א  רבי  דער  הָאט  דערנָאך 
ווַארים  און  לחיים  געגעבן 
ָאנגעוואונטשן מ'זָאל ווייטער מצליח 
זיין, בַאזונדער הָאט דער רבי שליט"א 
און  עסקנים  די  פַאר  ָאנגעוואונטשן 
איבערגעגעבן  זענען  ווָאס  מומחים 
בלב ונפש פַאר די אונטערנעמונג, און 
אויך פַאר'ן גַאנצן סטעף אינעם ָאפיס.

שליט"א  רבי  איז  דָארט  פון 
בנין  נייעם  צום  ַאריבערגעפָארן 
הקהילה והמוסדות וואס האלט יעצט 
הרבני  דורך  ווערן  געבויעט  אינמיטן 
הי"ו  גָאלדבערגער  ישראל  ר'  הנגיד 
רחל,  בית  פונעם  שטח  ָאנהויב  ביים 
שטָאלענע  די  שוין  שטייט  עס  וואו 
אין  ָאן  גייט  ַארבעט  די  און  ביעמס, 

פולן טעמּפָא.

געהויבענער מעמד ביי קביעת מזוזה און מסיבת לחיים פאַר 
נייע "משומר"  אָפיסעס דורך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
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"ך¿  ∆ú י מ∆ ן ַמֲעַ„נ≈ ≈ּ̇ ƒּו‡ י‰ מו… ו¿ ָנ‰ úַח¿ מ≈ ׁ¿̆ "ר  ׁ≈̆ ‡ָ מ≈
‡˘ר מנח˙   ˙‡ ú‰‚י˘  ו˘יר‰,  ˘בח  ˘יר  ברון  ‰˘ור‰,   ˙‡  ˙ú‚ú‚מ ‰ב‰   ‡
‡úימúך úר‡˘  עטרו˙  úבבינו,  ר‚˘י  ú‰ביע  ו‰‚יענו,  ‰ז‰  úזמן  ‰חיינו   ˘
מú"ך מע„ני  ú‡˘"ר  ‰ו„  עוט‰  ברכ‰  כבו„,  נספר‰  ו˘בח  ˘יר  ון  ר 

‡ ב‚בור˙  ויר‡‰  ˙ור‰  ú‰‡„יר  עמúו  י˜יר‡,  ‚בר‡  ú‰‡י  ú‰‡יר‰,  יחוúינו   ‡
ו  וúבנינ  úנו   ˜„ˆ‰ בעיר  כבירים,  חינוך  מבˆרי   ‰"‰ מפו‡רים,  בנינים  ‰˜י"ם   ú
ú  „‚úו úחז˜  רבי‰"˜  מוס„ו˙   ˙‡ ב˙מי„ו˙,  מ‚מו˙יו   úכ י˘בו˙,   ‡ú  úיúו ומם  י 
ם פú‡י  פú‡י  ב‡ופן  ‡ור‰,  עוט‰  ומחנו˙  פנו˙   úבכ ויר‡‰,  ú˙ור‰  עוúמו˙  ˜ים  מ 
‰ח„˘ ז‰  ר‡‰  ב˘ער,   úחי כ‚בור  ‰˙ייˆב  ‡נ"˘  úטוב˙  מפו‡ר,  ‡וúם  ‰˜ים   ú
  ú‡יו ˜רי˙  בעיר  ב‰בנו˙ו  ‰בי˙  úר‡ו˙  פעוú˙ו,  רב  ˙˘ו˜˙ו,  עוˆם  מ‚מ˙ו,   ú כ 

‰רבני ‰נ‚י„ ‰נכב„ ‰טפסר ‰מרומם, ‡י˘ ‚בור חיú, נ„יב ו˘וע, נ‚י„ וטפסר,
‡úוף ו˜ˆין, מעמו„י ‰˙וך ובריחי ‰˙יכון ˘ú ממúכ˙ ס‡טמ‡ר ‰‡„יר‰, ‰רבני ‰חסי„

מו"‰ ‡˘ר ‡úימúך מייזעúס ‰י"ו
úוי ˙בˆ˜ úמוס„ו˙ ס‡טמ‡ר בכ ú˘ מעמו„י ‰˙וך

ובפרט מˆו„˙ו פרוס‰ בעיר ‰ˆ„˜ ˜רי˙ יו‡ú úרומם ˜רן ‰˙ור"‰ ו‰יר‡"‰ ב„רך מרן רבינו זי"ע

 ס
"ך¿ ∆ú ‰ úו… ַ‰מ∆ ׂ ָ̆ ן ָע יו… ר¿ ּƒב ַ‡פ

ובז‰ ‰‚„יú úע˘ו˙ בˆ„˜˙ פזרונו, úכב„ ‡˙ ‰' מ‰ונו, וúע˘ו˙ úו ˘ם ב‡רú ıכבו„ ˆורו ו˜ונו, 
ו˜ונ‰ ˜נין ‰‚ו"ף ו˜נין פירו"˙ úעוúמי עוúמים במיטב כספו וממונו, úנ„ב

̇ ‰‡„יר‰  ̆ ב˙וככי ממúכ" ̇ ח„ מחו ‡וúם̆ 
̇ יו‡ú יˆ"ו רי ̆ בעיר עוז úנו̃  ̇ רחú ‰ח„ בנין ‰בי

ו˙ח˘ב úו úˆ„˜‰ ‡˘ר י‰י' בי˙ו פ˙וח úרוח‰ בפ˙חו ˘ú ‡וú"ם מפו‡ר ומ˘וכúú עú מכונו, ו‰ו‡ י‰‡ "בעú ˘מח‰" 
בכú ע˙ מ˘ו˘ ועי„ן ח„וו˙‡  וי„ ו˘ם úו בכú ‰˘מחו˙ ˘˙ערכו בˆú ˜ור˙ו ו˙פ‡ר˙ ‡פריונו

מ‰ ‚ם ˘י˘ בז‰ יסו„ מוס„ ו˜רן ˙מי„י ú‰חז˜˙ ‰מוס„ו˙ ‰˜' וזוכ‰ úי˜ח חבú ונחú‰ בúי מˆרים ב˙ור˙ ‡úפי ˙˘ב"ר כ"י, 
ו˙ור˙ חס„ עú ú˘ונו,וי˜ר‡ ‰‡וúם עú ˘מו úחן וúכבו„ וúעטר˙ ˙פ‡ר‰ ב˘ם ‰מיוח"„ úזכו˙ עוúם ונˆחי כחˆר בי˙ו וכמ‚ר˘ ‡רמונו, 

כי ˜נ‡‰ ב˜נין כסף ו˘ינוי ‰˘ם úמעúיו˙‡ כ‡˘ר עú‰ ברˆונו

‡˘רי ˘úו ככ‰, ˘נע˘‰ ‰˜נין כ„˙ וכ‰úכ‰, ובנ„ב˙ו זו זכ‰, ˘י˜ר‡ ˘מו ‰טוב עúיו úברכ‰, בכ˙ר ˘ם טוב ו‰ערכ‰

̇ מייזעúס" "‡וúם עטר
יום  ̇ ב„רך י˘ר‡ú סב‡, ועˆם̃  ̇ רחú ‰מפו‡ר, úמען ע˙י„ חינוך ‰בנו ú ‰בנין ‰בי ערי'̆  ̃ בריחי̆  ובז‰ חיז

.ú‡יו ̇ רי מוס„ו˙ינו ‰˜„ו˘ים בעיר̃ 
 ‡˘רי"ך, בנו˙ מúכ"ים בי˜רו˙יך! ________________________________ 

  ________________________________

ו‰נ‰ כי כן יבורך ‚בר יר‡ ‰', בúב מú‡ ‰˙ר‚˘ו˙ ‰ננו úברך ‡˙כם ˘˙זכו úחיים טובים ‡רוכים „˘נים ורעננים, ועיניכם ˙חזינ‰ מי˘רים בבנין ‡פריון ב˘וב ‰' ‡˙ ˆיון, 
ויזכ‰ מע"כ ˘úיט"‡ úר‡ו˙ רוב נח˙ „˜„ו˘‰ במ„‰ ‚„ו˘‰ מכú יוˆ‡י חúˆיכם ‰י˜רים, בנים ובני בנים עוס˜ים ב˙ור‰ ובמˆו˙, ú‡ורך ימים ו˘נו˙ חיים בבריו˙ 

‚ופ‡ ונ‰ור‡ מעúי‡, יי˘ר כחכם וחיúכם ú‰מ˘יך בעבו„˙ ‰˜ו„˘ בי˙ר ˘‡˙ ועוז, ברוך ‡˘ר י˜ים ‡˙ „ברי ‰˙ור‰ ‰ז‡˙, מ‡˘"ר ˘מנ‰ úחמ‰ ו‰ו‡ י˙ן 
מע„ני מú"ך,  ‡ורך ימים בימינ‰ וב˘מ‡ú‰ עו˘ר וכבו„, ע„י נזכ‰ úבנין בי˙ מ˜„˘ינו ו˙פ‡ר˙ינו, וú‚‡וú˙ן ˘ú י˘ר‡ú ו˘מח"‰ ‰‡מי˙י˙, בב"‡.

' ‰˜רי ˙ו˘בי   úכ ב˘ם  ב  ‰טו ב‰כר˙  בנעימ‰,  ו ר‰  ברו עú ‰ח˙ימ‰, ב˘פ‰  ם  ‰ב‡י

רן ‰בנין וע„̃ 
ל‰רחיב ‡˙ ‚בולי ‰˜„ו˘‰ בעיר עוז לנו ˜רי˙ יו‡ל

• קרית יואל •ועד קרן הבנין שע"י ק"ק ומוסדות סאטמאר

ב"ה

Friday  May 8, '1531

 ראזענפעלד' ארי
 סאטמאר'ץ דקהל יטב לב ד"דומ

ו"יצ קרית יואל

Rabbi Arye Rosenfeld
4 Orshava Ct. #301
Monroe NY 10950

845-782-7399

 

יום א' לסדר להזהיר גדולים על הקטנים תשע"ה לפ"קבס"ד

הייליגער רוף
צו די בנות ישראל הכשרות די פרויען פון קהלתינו הק'

אזוי ווי אינעם לעצטען זמן פארמערן זיך טעגליך ל"ע אויף א אופן מבהיל ביטערע ווייגעשרייען 
פון אומצאליגע אחינו בני ישראל וועלכע וויינען ליידער א בכיה נוראה איבער די שרעקליכע 
חורבנות וואס די מגיפה פון טעכנעלאגיע האט פאראורזאכט אין זייערע שטובער האבן מיר 
געשפירט אלס א חיוב גמורה צוזאמען צו נעמען די חשובע פרויען וועלכע זענען די "יסודות" 
פונעם צוקומפט פון כלל ישראל אויסצושמועסן קלאר דעם דעת תורה אויף דעם ענין, און 
פארשטיין געבן וואס די אידישע מאמע קען און דארף טוהן כדי צו ראטעווען זיך און אירע 

דורות בסייעתא דשמיא,

דעריבער אויפן פארלאנג פון כ"ק רבינו שליט"א איז 
באשטימט געווארען דער הייליגער מעמד

תקנה לדורות לנשים
וואס וועט פארקומען אי"ה

יום א' בהר בחוקותי הבעל"ט
און על פי דעת תורתינו הק' ליגט א 

פליכט אויף יעדע אידישע פרוי אנטייל 
צו נעמען און דעם דאזיגען כינוס

 בזכות זה וועט דער אייבערשטער העלפען מיר זאלן אלע זוכה זיין מגדל 
צו זיין ליכטיגע אידישע דורות לשם ולתפארת, עביגוא"צ בב"א

הק' אריה ראזענפעלד
דומ"ץ

פרייטאג,  עש"ק פ' ראה, כ"ט מנ"א תשע"ה10

אין בעפָארבערייטונג צו די קומענדיגע נָאוועמבער–ווַאלן:

'ַאלייענס' בָאורד מיטגלידער 
ביי ַא מיטינג מיט טַאון 
קאונסילמאן דען בוירק 

אויסצושמועסן ווייטערדיגע 
שריט לטובת תושבי קרית יואל

'אלייענס'  די  וואס  מיטינגען  סעריע  א  אין  ערשטע 

בָאורד וועט ָאּפהַאלטן אין די קומענדיגע ווָאכן מיט 

לויפן  וואס  קַאנדידַאטן  אין  בַאַאמטע  די ערוועלטע 

אין די בעפארשטייענדע לָאקַאלע נָאוועמבער–וואלן, 

כדי זיי צו באקענען מיט די געברויכן פונעם ציבור, 

און פָארצושעלן די קַאנדידַאטן  פַאר'ן ציבור

אויספירליכער באריכט וועט נָאכפָאלגן אי"ה

קעגנער פון קרית יטב לב האבן אין א לעצטע 
פרואוו פרובירט אויפצולעזן ווילעדזש און איר 
צוריקנעמען אלס טייל פון די טאון, וועלכע איז 

ענדע דורכגעפאלן 
און די ווילעדזש 
עקזעסטירט און 
ווערט געפירט 

דורך סימפאטישע 
באאמטע פאר די 
דארטיגע אידישע 
בליה און וואוקס - 

והיא לא תצלח

אפריון עשה לו המל"ך

פייערדיגע קו"ק אויף אידיש דורך הגאון הגדול 
הדומ"ץ שליט"א ספעציעל פאר נשי קרית יואל 

זיך צו באטייליגן ביים אויסנאמליכן 'תקנה לדורות 
לנשים' למען עתיד הדורות אינעם עיר הקודש

עשה אותה נקי'  מיטינג באהאנדלט פילע געביטן לטובת תושבי העיר און מוסדות התורה פון קרית יואל
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שנת תשע"ה לפ"ק ציטאטן פון אמאל

 העליש פייער ביים בית רחל קאָמּפלעקס 
אויף מאונטען ראוד; קרוב צו אַ האַלבן 
מיליאָן דאָלער שאָדנס פאר נכסי הקדש!

פאליציי נעמט אונטער אינטענסיווע אויספָארשונג וויַאזוי פייער הָאט אויסגעברָאכן

68 Forest Rd. 
845.782.2900

satmaR 
meat

&
takeout

שע"י

בד"ץ

 דומ"ץ
 דקהל יטב לב

קרית יואל

שליט"א
ארי' ראזענפעלד 

בי 
 ר
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Friday  November 14, '14          פרייטאג, עש"ק פ' חיי שרה כ"א חשון תשע"ה לפ"ק      ב"הVol. 3 • #7 (93)

Its yours. Protect it.

845-782-3580
 support@jnlinsurance.com

הסופר
347-563-6655 | סת”ם סופר - טויב נטע נתן

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

7 van buren dr.
845.774.3392

The 
specialTTy 
shop

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

רבבות אלפי ישראל גרייטן זיך בהדרת קודש מקבל פנים זיין 
דעם מרא דארעא דישראל כ״ק מרן גאב״ד ירושלים שליט״א 

ביי מלכות׳דיגן מעמד אי"ה זונטאג פ׳ ויצא, ר״ח כסלו 
אויספירליכער באריכט וועט נאכפאלגן אין קומענדיגן נומער אי״ה

יערליכע "סקול עפענונג ּפַארטי" פון זייט 2
בית אלטא פיגא  "בני יואל" ד'סאטמאר,

אי"ה קומענדיגן דינסטָאג תולדות 
ּפארטי געווידמעט לע"נ פון הרב החסיד רבי בעריש לויפער ז"ל

זייט 3 פון די געהויבענע מרביצי תורה אין די מוסדות הק'

יערליכע מלוה מלכה לטובת ביהמ"ד "חסידי ברסלב" 
זייט 11מאונטען רָאוד דעם מוצאי שבת פ' חיי שרה

איחוד הקהילות
נייעס, בַאריכטן, נָאטיצן און מעלדונגען פון

דער דַאך–קערּפערשַאפט פון די קהילות, מוסדות התורה, און וואוילטעטיגע ָארגַאניזַאציעס אינעם עיר הצדק קרית יואל

תלמידי וחסידי 
טָאהש אין קרית יואל 

שליסן זיך ָאן אין  
חבורת "מזון הנפש" 

מיט'ן התחלת
זייט 4מסכת שבת 

זייטן 7-6

גייענדיג צום דרוק: העפטיגע ארבעט אהערצושטעלן דעם בנין צו קענען אריינגיין אין דינסט לצרכי 
הקהלה והמוסדות ווי אמשנעלסטן, נאכדעם וואס דער נייער בנין איז איבערגעפולט על כל גדותיו

 Friday  May 1, '15    פרייטאג, עש"ק פ' אח"ק ]אבות ג'[, י"ב אייר תשע"ה לפ"ק    ב"ה  Vol. 3 • #30 (116)

Its yours. Protect it.

845-782-3580
 support@jnlinsurance.com

נייע ּפרַאכטפולע שמחה-זַאלן "אולמי 
עטרת מייזעלס" ַאהערגעשטעלט אין 
בנין "בית רחל — בנין גָאלדבערגער"

בנדבת לבו פון הרבני החסיד הטפסר מוה"ר אשר אלימלך מייזעלס הי"ו

צענטערן״ אין אלע אידישע געגנטער איבער דער וועלטטראגט אריין אייער קוויטל צו איינע פון די ״קוויטל  פועל׳ט אלעס גוטס ביים שרף!
מאכט זיכער אייער קוויטל ווערט געלייענט ביים הייליגן שרף פון מאגלניץ בעצם יומא דהילולא ט"ו אייר

Post Construction Cleaning  • Office Cleaning Service

p 845.517.8048
e info@zebracleaning.net

ci mhui rhhl

7 van buren dr.
845.774.3392

The 
specialTy 
shop

24 שעה לאנג דיסטענס סערוויס

845.783.3300
Always      n TimeTM

For locals call:
783.3000 / 783.8130

24 שעה
לאנג

דיסטענס

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 Hour Towing          Car Rental         Auto Body Repair

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

845-782-2426

845.782.1200

68 Forest Rd. 
845.782.2900

satmaR 
meat

&
takeout

שע"י

בד"ץ

 דומ"ץ
 דקהל יטב לב

קרית יואל

שליט"א
ארי' ראזענפעלד 

בי 
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3 Buchanan Ct. #005
845.782.2220

W. www.meshimer.com • E. Sales@meshimer.com

'משומר' עפענט נייעם 
בַאקוועמען ָאפיס אין 

צענטער פון שטָאט 
זייט 10

 
זייט 5

התרגשות דקדושה צום בַאנייאונג פון ניי-געבויטן ״אהל הקודש״, 
ערב יומא דהילולא קדישא פונעם מאגלניצער שרף זי״ע 

זייט 8

סּפינקער חסידים גרייטן זיך מיט ַאן הכנה דרבה צו 
דער "מסע הקודש" אויף קברי צדיקים אין איירָאּפע 

בראשות כ"ק אדמו"ר מתולדות צבי שליט"א 
זייט 9

גרויס פרייד צו הרחבת גבולי 
הקדושה אין שטָאט מיט גרינדונג 

פון נייעם כולל אברכים למצויינים
בהנהלת דעם ראש הכולל הרב הגאון רבי שמעון משה

זייט 6 ווַאלדמַאן שליט"א דומ"ץ דקהל חרדים ד'סאטמאר

פרייטאג,  עש"ק פ' ויצא ו' כסלו תשע"ה28

מוסדות  סאטמארער  די  אין  אצינד,  מ'טוט,  ווען 
פרישקייט  א  מיט  אריינטרעטן  צענטראלע אפיסעס, 
תשע"ה  שנת  פון  דינער-קאמּפיין  היי-יאריגן  אינעם 
לפ"ק, שּפירט זיך א שווערער און גרויסער חלל אין 
אלעמענס הערצער — דער דינער קאמּפיין איז עּפעס 

נישט דער זעלבער; לא כימים הראשונים!
די  שריט  און  טריט  אויף  אן  זיך  מערקט  עס 
אּפוועזנהייט פון דעם "עמוד התוך" פון די יערליכע 
קַאמּפיינס לטובת המוסדות, נעמליך, דער געטרייער 
החסיד  הרב  בקודש"  "משמש  אומפַארגעסליכער 
איז  וועלכער  ז"ל,  גליק  עזריאל  רבי  המפורסם 
אוועקגעריסן געווארן דעם פארגאנגענעם יאר לעולם 

שכולו טוב.
אסאך אסאך איז געשריבן געווארן אין לויף פון די 
וואכן און חדשים לאחר פטירתו, ווען תלמידי וחסידי 
פון  פארלוסט  גרויסן  דעם  באוויינט  הָאבן  סאטמאר 
איבער  געהערט  מען  האט  אסאך  מלך.  עבד  דעם 
הייליגע  די  געטריישאפט פאר  און  נפש  זיין מסירת 
וועלכע ער האט ממש מקריב געווען  מוסדות, פאר 
חלבו ודמו עדי זיבולא בתרייתא — ָאבער פָארט ווען 
ס'קומט דערצו, ווען מ'קוקט זיך ארום, מ'דארף אזוי 
וויכטיג דעם טייערן באליבטן ר' עזריאל צו מאכן א 
און  אנצושטרענגען  זיך  נדיב,  א  צו  טעלעפאן-קאל 

אליין ארויפקומען לביתו פון א תומך, דעמאלט שּפירט זיך דער ווייטאג 
אסאך מער, אסאך שטארקער. מ'זעט די אבידה בחוש.

אויב אגאנץ יאר, שטענדיג און אלעמאל, איז ר' עזריאל געווען א 
גרייט צו העלפן, איז  געווען  די מוסדות, ער איז אלעמאל  פון  חלק 
אבער "ערב דעם דינער" געווען אן אנדערע מסכתא איגאנצן. אין די 
ר' עזריאל ממש פארוואנדעלט  איז  דינער  נאכ'ן  און  וואכן בעפאר'ן 
געווארן אין דער רוח החיים פונעם קאמּפיין. ער פלעגט כסדר קומען 
אין אפיס. ער פלעגט דעם יונגערן דור עסקנים און גבאי קודש ממש 
מחייב זיין ביים זיין מיט וואס א פרישקייט, מיט וואס אן ענערגיע, 
דער רעסּפעקטירטער ר' עזריאל, וואס איז שוין געווען א בא בשנים 
און שוין נישט פארמאגט די יונגע כוחות, ער פלעגט זיך אנשטרענגען 
ארויסצוהעלפן די מוסדות. ער פלעגט נישט ווארטן מ'זאל אים רופן, 
נאר אליין פלעגט ער מָאנען און פָאדערן ביי די עסקנים, מ'זאל זען 

אריינצוכאּפן ווי מער ארויסצוהעלפן די מוסדות הק'.
זעלבסט פארשטענדליך, ווען א נדיב פלעגט דערהאלטן א טעלעפאן-

דער  עזריאל,  ר'  הרה"ח  פון  וויזיט  ּפערזענליכן  א  גאר  אדער  רוף 
נענטסטער מענטש צום צדיק הדורות, וועלכער פלעגט זיך בעטן ממש 
מיט טרערן אין די אויגן "העלפטס ארויס דעם רבינ'ס מוסדות, גיט א 
שענערן סכום ווי פאראיאר" בשעת ווען ער זאגט איבער די הייליגע 

דיבורים וואס ער האט אליין געהערט מּפום רבינו הקוה"ט זי"ע "ווער 
ס'וועט העלפן מיינע מוסדות וועל איך נישט שולדיג בלייבן" האט דאס 
געשאפן דעם שטארקסטן אפעקט אויף די הערצער פון די נדיבים בעם 

וואס פלעגן זיך לאזן קאסטן גרויסע סכומים.
תשע"ד,  פאראיאר  חייו,  לשנות  יאר  לעצטן  דעם  אין  נאך  אפילו 
ווען ער איז שוין געווען רתוק למיטתו און יעדער ריר איז אים שוין 
נישט  חזקה  הייליגע  זיין  אויף  אבער  ער  האט  שווער,  אנגעקומען 
אויפגעגעבן! מיט זיינע לעצטע כוחות האט ער זיך נאך אנגעשטרענגט, 
געבעטן הילף ביי נדיבים בעם, וואס זענען טאקע געווען נענה לקריאתו 

און בייגעשטייערט סכומים עצומים פאר די הייליגע מוסדות. 
כל אלה  "את  די עסקנים שטארק דער  צווישן  זיך  אצינד, שּפירט 
אבדנו", ווען דער באליבטער ר' עזריאל איז מער נישט דא, און מ'טוט 
זיך צוזאמנעמען מיט פרישע כוחות, צו ּפרובירן דערפולן דעם חלל 
האט  ער  וואס  מוסטער  דעם  נאכצומאכן  וועגן,  זיינע  אין  גיין  מיט'ן 
אראּפגעשטעלט מיט וויפיל מסירת נפש מ'דארף זיך אוועקגעבן פאר 
די הייליגע מוסדות הקדושים, וחפץ ה' בידינו יצליח לילך מחיל אל 
חיל, להרם את תרומת ה' ביי די נדיבים בעם בכפל כפליים, וואס וועט 

אודאי זיין די שענסטע עלי' לעילוי נשמתו בגנזי מרומים.
חבל על דאבדין ולא משתכחין!

מאין יבוא עזר"י:

דער גרויסער כח וואס פעלט פונעם היי-יָאריגן דינער תשע"ה

פרייטאג,  עש"ק פ' חקת, ט' תמוז תשע"ה26

קרית יואל. — ַא שטורמישע "ּפָאבליק הירינג" 
איז פָארגעקומען מיט 2 ווָאכן צוריק איבער די 
עיקערס   507 פון  ַאנעקסירונג  פָארגעשלאגענע 
פון טַאון–ָאוו–מָאנרָאו צו קרית יואל, ביי וועלכע 
הָאבן  זייטן  ביידע  פון  מענטשן  צענדליגער 
אויסגעלופטערט זייערע מיינונגען פַארווָאס דער 
שריט איז יָא ָאדער נישט אין די אינטערעסן פון 

דער עפנטליכקייט.
האבן  געשַאצט  הָאט  ּפרעסע  די  ווי  לויט 
די  ביי  מענטשן   700 ַארום  בַאטייליגט  זיך 
רחל  "בית  אין  פָארגעקומען  איז  וואס  הירינג 
דעזיגנירטע  געווען  איז  עס  וואו  ּפַארַאדייס", 
קרית  תושבי  די  פַאר  בַאזונדער  זיץ–ּפלעצער 
טַאון–ָאוו–מָאנרָאו  די  פאר  בַאזונדער  און  יואל 
איינוואוינער. די הירינג וואס איז איינס פון די 
ַאנעקסירונג  די  אין  שריט  פָארמַאלע  עטליכע 
ּפרָאצעדור, איז געווען ַא געלעגנהייט צו ערלויבן 
דער עפנטליכקייט אויסצודרוקן זייערע מיינונגען 
איבער די פָארגעשלָאגענע אויסברייטערונג מיט 

די פָארשטייער פונעם טַאון און ווילעדזש.
זַאל  גַאס פָארנט פונעם  אינדרויסן אויף דער 
זענען געשטַאנען 2 גרוּפעס פון דעמָאנסטרַאנטן 
מיט טעוועלעך: איינס פון חרדי'שע אידן וועלכע 
זענען קעגן די ַאנעקסירונג, און די צווייטע פון 
— להבדיל — עטליכע נישט–אידן וועלכע שטיצן 
יואל  קרית  די  דַארפן  זיי  ווייל  ַאנעקסירונג  די 

דזשַאבס...
ַא געשַאצטע 100 מענטשן הָאבן אויפגעטרעטן 
מיט זייערע קורצע רעדעס — ווָאס איז געווען 

געצוימט אויף בלויז 3 מינוט — צו לָאזן הערן 
ַאנעקסירונג  וועלכע פון די 2  זייערע מיינונגען 
 507 די  ָאדער  עיקערס   164 די   — פָארשלאגן 
פָאראויסצוגיין.  ווערן  זָאל ערלויבט  עיקערס — 
זייער  געטרָאפן  זיך  הָאבן  רעדנער  די  פון  טייל 
ּפרָאבלעמַאטיש מיט די געצוימטע 3 מינוט, בעת 
ביידע זייטן הָאבן דורכאויס די נַאכט געשליידערט 

בַאשולדיגונגען פון דיסקרימינַאציע.
דער ציל פון די "ּפָאבליק הירינג" איז געווען 
דָאּפלט: איינס, צי די  ַאנעקסירונג ּפעטיציע איז 
אין איינקלַאנג מיט'ן געזעץ; צווייטענס, צי דָאס 

איז אין די ַאלגעמיינע ּפָאבליק אינטערעסן.
די  מיט  געעפנט  זיך  הָאט  זיצונג  דער 
הַארלי  סוּפערווייזער  טַאון  פון  ָאנווייזונגען 
דָאולס וועלכער הָאט ָאנגעפירט דער מיטינג מיט 
די צושטימונג פון זיינע טַאון קָאלעגעס און פון 

די ווילעדזש בָאורד.
בַארשָאוו  סטיוו  אויפגעטרעטן  הָאט  צוערשט 
— דער לָאיער פון די בָאדן אייגענטימער ווָאס 
זוכן ַאנעקסירונג — וועלכער הָאט אויפגעקלערט 
ווַאקסט און די בַאטרעפנדע  יואל  וויַאזוי קרית 
ער  יואל.  קרית  צו  צוגעטשעּפעט  זענען  באדנס 
נישט  איז  ַאנעקסעישאן  ַאז  גע'טענה'ט  הָאט 
אויסשליסליך פאר מָאנרָאו, נָאר איבער'ן גַאנצן 

לַאנד קומען פָאר ַאנעקסירונגען.
אין  הָאט  ניוהַאוז  סטיוו  עקזעקוטיוו  קאונטי 
קורצן אויפגעקלערט די שטעלונג פון די קַאונטי, 
פַארווָאס  ּפונקטן   10 מיט  ַארויסברענגענדיג 
"ַאלגעמיינע  די  אין  נישט  איז  ַאנעקסעישאן  די 

זיין  וויבַאלד  ּפָאבליק".  פונעם  אינטערעסן 
 3 בלויז  צו  בַאגרעניצט  געווען  איז  אויפטריט 
מינוט, הָאט ער בַאטָאנט ַאז ַא לענגערער בַאריכט 
סּפעציעל–צוגעגרייטע  די  אין  זען  מען  קען 
פַארעפנטליכט  הָאט  קַאונטי  די  ווָאס  ברָאשור 
צו די הירינג, אין צוגָאב ווָאס ַאן אויספירליכע 
ווען  יוני–22  פַאר  פַארטיג  זיין  וועט  שטודיע 
עס איז דער דעד–ליין ַאריינצגעבן קָאמענטַארן 
ענוויירָאנמענטַאל  דזשענעריק  "דרעפט  די  פַאר 
אימּפעקט סטעיטעמענט" )די–דזשי–אי–איי–עס(.

זיך  הָאבן  גערעדט  הָאט  ניוהַאוז  בעת 
בַאַאמטע  ערוועלטע  ַאלע  אין  ַארום  געשטעלט 
קַארל  ַאסעמבלימַאן  ווי  קַאֹונטי  גַאנצע  די  פון 
סקָאופיס,  דזשעימס  ַאסעמבלימַאן  ברעיבענעק, 
קַאונטי לעגיסלַאטור ַאנַאגנָאסטעיקיס, הערימען 
מעיָאר סטיוו וועיל, בלומינג–גרָאוו סוּפערווייזער 
דזשעימס  מעיָאר  מָאנרָאו  פרָאמעגעט,  רַאבערט 
ּפורסעל, און וואודבורי מעיָאר מייקל קוויענען, 
שטיצע  פולשטענדיגע  זייער  דרַאמַאטיזירן  צו 

פַאר'ן קַאונטי עקזעקוטיוו.
אויך הָאבן אויפגעטרעטן ַאנדערע ערוועלטע 

בַאַאמטע ווי:
וועלכער  ברעיבענעק  קַארל  ַאסעמבלימַאן 
פַארטרעט קרית יואל וועלכער הָאט דערקלערט, 
ַאז די קעגנער האבן לעגיטימע טענות ווָאס מען 
דעם  גערופן  הָאט  ער  ַאוועקמַאכן.  נישט  קען 
זיך  און  ּפעטיציע  די  צוריקצוציען  ווילעדזש 
ַארָאּפצוזעצן מיט די שכנים פַארהַאנדלען. "איר 
קענט נישט שטיל–מַאכן די מענטשן", הָאט ער 

אויסגערופן.
וועלכער  סקָאופיס  דזשעימס  ַאסעמבלימַאן 
איבער  געפרעגט  הָאט  וואודבורי,  פַארטרעט 
הירינג,  יעצטיגע  די  איז  ַאנעקסירונג  וועלכע 
און וויאזוי איז עס מעגליך צו הָאבן איין הירינג 
ּפעטיציעס?   2 פַאר  צייט  זעלבער  דער  אין 
גלייכצייטיג הָאט ער געטַאדעלט דעם ווילעדזש 
פַאר די געוועזענע "ּפָאבליק סקָאוּפינג" ווָאס איז 
ָאּפגעהַאלטן געווָארן דעם פַארגַאנגענעם מַארטש 
אין ַא שרעקליך–אייז–שטורם וועטער און הָאט 
צו  זיך  ּפָאבליק  פַאר'ן  אוממעגליך  געמַאכט 
בַאטייליגן. ער הָאט אויסגעפירט מיט ַא דרָאאונג 
וועט  ַאנעקסירונג  די  פון  וועלכע  סיי  "אויב  ַאז 
געריכט  אין  טרעפן  זיך  איר  וועט  פָאראויסגיין 
אויפ'ן חשבון פון די שטייער–צָאלער ווָאס לויט 

מיין שַאצונג איר וועט פַארלירן". 
הָאט  וועיל  סטיוו  הערימען  פון  מעיָאר  דער 
"ַא  געוויזן  הָאט  ווילעדזש  דער  ַאז  באשולדיגט 
די  פאר  רעסּפעקט  אין  מַאנגל  פולשטענדיגע 
געטַאדעלט  הָאט  ער  קָאמיוניטיס".  ַארומיגע 
קָאמיוניטיס"  "ַאנדערע  און  ווילעדזש  דעם 
וועיסטווָאטער  הערימען  די  ביי  גערוך  די  פַאר 
טריעטמענט ּפלענט ווָאס ווערט ָאנגעפירט דורך 

ָארענדזש קַאונטי.
פָארשטייער  אויפגעטרעטן  הָאבן  אויך  ַאזוי 
ָאדער לָאיער פון די דערנעבנדיגע שטעטלעך ווי 
בלומינג–גרָאוו, קָארנווָאל און פון די מָאנרָאו–

דשָאינט פייער דיסטריקט.
די  רעדעס  געהַאלטן  הָאבן  גלייכצייטיג 

שטורמישער "ּפָאבליק הירינג" אין קרית יואל פון העכער פיר שעה איבער 
פָארגעשלָאגענעם ענוויירָאמענטַאלע שטודיע, מיטווָאך פרשת שלח

ערוועלטע סטעיט און קַאונטי בַאַאמטע ברענגען ַארויס זייער קעגנערשַאפט צו די ַאנעקסירונג — 
מערערע תושבי קרית יואל טרעטן אויף מיט הַארציגע רעדעס צו ערמעגליכן די  אויפבוי פון פרישע דירות
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conducted by a team of
consultation team led by the Center for Governmental Research (CGR) and the

the proposed action alone to annex 507 acres (or alternatively 164 acres) has been represented as a

procedural action involving simple adjustments of municipal boundary lines, this proposed action has clear

subsequent and related actions that cannot be segmented from the annexation proposal.   This includes highly

predictable development emanating therefrom which has the potential to result in significant adverse impacts

to any annexation lands, to the municipalities neighboring these territories, and to Orange County as a whole.  

Overall we find that there are gross deficiencies in the environmental, fiscal, and social impact analyses in

the DGEIS regarding each annexation alternative. These deficiencies are presented below and render the

DGEIS inadequate with regard to identifying potential impacts, mitigating or avoiding such impacts and

taking a “hard look” as required under SEQRA regulations.

The three part SEQRA "hard look" test requires a lead agency to:

1) Identify relevant areas of environmental concern,

2) Thoroughly analyze those areas to determine if the action may have a significant adverse

impact, and 
3) Support its determination with reasoned elaboration.

 הוראת שעה היתה: ערשטער און ווארשיינליך לעצטער 'פאבליק הירינג' אין קרית יואל...

מאין יבוא עזר"י: מוסדות סאטמאר וויליאמסבורג מיט הערכה 
אויף האי חסיד אין א אייגענארטיגע באריכט נאכן דינער תשע"ה 

רבבות אלפי ישראל זענען מקבל פנים מרא דארעא דישראל 
כ"ק מרן גאב"ד ירושלים זצוק"ל

שרייעדיגע הויפט נייעס איבער די עפענונג פון 'אולמי עטרת מייזעלס' אלס 
קלענערע שמחה זאל וואס האט מיט עטליכע יאר צוריק בתקופת קאוויד געברענגט 
א פרישע עפאכע און טראנספארמאציע אינעם עיר רבתי עם מיט א פרישע חתונה 

זאל נאכצוקומען די בליה און וואוקס בליעה"ר פון אזויפיל חתונות אין שטאט
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שנת תשע"ה לפ"ק ציטאטן פון אמאל

7

קרית יואל. — די פַארגַאנגענע ווָאך הָאט די "הייוועי 
ַא  איינגעשטעלט  ענדליך  דעּפַארטמענט"  סעיפטי 
"קרָאס ווָאוק" אויף עיקערס ראוד, נעבן דעם רָאוד וואס 
פירט ַארויף צו די געביידעס פון בית חינוך לבנות "בית 
הונדערטער  די  פון  זיכערהייט  די  פַאר  פיגא",  אלטא 

תלמידות וועלכע גייען דורך טעגליך די רוישיגע גאס.
פַארלַאנגט  איז  עס  ווָאס  צייט  לענגערע  ַא  שוין 
געווָארן פון די בַאטרעפנדע אינסטַאנצן ַארויסצושטעלן 
ַא "סקול קרָאס" טעוועלע און ָאנצצייכענען אויפ'ן רָאוד 
ַאספַאלט ַא "קרָאס–ווָאוק", ווָאס זָאל געבן שוץ פַאר די 
די  דורך  גייען  וועלכע  בליעה"ר  תלמידות  הונדערטער 
גַאס יעדן אינדערפרי ביים ָאנקומען אין שולע און אין די 

פַארנומענע נאכמיטאג שטונדן ביים ַאהיימגייןֿ.
די  וואס  צו  סכנה  כסדרדיגע  די  דערין  זעענדיג 

איבערגעגעבנער  דער  הָאט  אויסגעשטעלט  זענען  תלמידות 
ר'  דָא אין שטָאט, הרבני החשוב  עסקן לכל דבר שבקדושה 
ערהַאלטן  צו  בַאאמטע  די  מיט  געַארבעט  הי"ו  דייטש  ליפא 
סכנה  ַא  ממש  איז  עס  ַאז  ָאנווייזנדיג  דערפַאר,  ּפערמיט  ַא 
זייער  ווָאס פָארן  די פילע קַארס  גַאס צוליב  דורכצוגיין דער 

שנעל דורך, זייענדיג ַא צענטרַאלע גַאס אין שטָאט.
די  פַארשטַארקט  ליפא  ר'  הָאט  חדשים  לעצטע  די  אין 
אינטערווענצן, און הָאט בַאוויזן ַארָאּפצוברענגען אויפ'ן ָארט 
וועלכע  דעּפַארטמענט"  סעיפטי  "הייוועי  די  פון  בַאַאמטע 
ווָאס עס  זיך זעלבסט איבערצייגט דעם גרויסן געפַאר  הָאבן 

הערשט דָארט. דָאס הָאט געברענגט די גינסטיגע רעזולטַאטן, 
און ענדליך איז דָאס ב"ה בַאשטעטיגט געווָארן.

אינסטָאלירט  ענדגילטיג  איז  צוריק  ווָאכן  עטליכע  מיט 
דרייווערס  די  מעלדעט  ווָאס  טעוועלע  וויכטיגע  די  געווארן 
ַאן  זיי  פון  פַארלַאנגט  ווָאס  זָאון,  קרָאסינג"  "סקול  די  איבער 
קינדער  פַאל  אין  ָאּפשטעל  פולשטענדיגן  אויטָאמַאטישן 
איז  טעג  די  אין  און  גַאס.  די  אריבערצוגיין  קענען  צו  ווַארטן 
שוין ָאנגעפַארבט געווָארן אויפ'ן רָאוד די "קרָאס–ווָאוק" ווָאס 
מיט  אונטערנעמונג  די  געווָארן  פַארפולקָאמט  איז  דערמיט 

גרויס סוקסעס.

"קרָאס ווָאוק" פַארפולקָאמט אויף עיקערס ראוד נעבן 
דעם בית חינוך לבנות "בית אלטא פיגא" ד'סאטמאר 
ַא דַאנק אינטערווענצן פון "איחוד הקהילות" לטובת די זיכערהייט פון די תלמידות

פרייטאג,  עש"ק פ' ראה, כ"ט מנ"א תשע"ה24
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Lots are SOLD NOW by owner 845.495.5300 or call your local broker

בלויז $100,000 
פער האלבע לאט

איר קענט בויען א גרויסע הויז פאר בערך נאך 
$300,000 )ווענדט זיך וועלכע בילדער(

בסך הכל קענט איר האבן א הויז 
מיט א לאט פאר בלויז 

 $400,000

עשר מעלות
שיינע און שטילע געגענט ארום און ארום. א( 

8 מינוט פון קרית יואל )נענטער ווי פון איין עק קרית יואל צום צווייטן(. ב( 

אסאך ביימער ארום און ארום די לאט'ס. ג( 

גלייכער ערד )נישט קיין בערג(. ד( 

די לאט'ס זענען צווישן א דריטל און א האלבע עיקער )15-16,000 סק. פיס(. ה( 

מען קען בויען  2 שיינער הייזער )באהאפטן(, 2 שטאק מיט א בעיסמענט  ו(  
)2500-3000 סק. פיס פער דירה אדער גרעסער ביז 50% פונעם לאט(.

אפראוודט פאר וואסער און סוער. ז( 

שיינע ביהמ"ד, מקוה וכו' אויפ'ן פלאץ. ח( 

מעגליכקייט פאר א 100% פיינענס פאר'ן בויען )ערמעגליכט דורך בילדער'ס(. ט( 

י(    דאס געלט גייט אריין אין א לויער'ס עסקראו. 
 

אויב ביז 2 חדשים זענען נישט רוב לאט פארקויפט, קענט איר צוריק באקומען אייער גאנצע געלט

KORSINSKY & KLEIN, LLP
------------------------

ATTORNEYS AT LAW

נייע געגענט נעבן קרית יואל

Shea Meadows
45  Lot Subdivision  •  8 Min. from Kiryas Yoel  •  On Rye hill Rd,  •  In Town of Monroe 
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בעזהשי"ת

Friday  Aug. 14, '1525
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Lots are SOLD NOW by owner 845.495.5300 or call your local broker

בלויז $100,000 
פער האלבע לאט

איר קענט בויען א גרויסע הויז פאר בערך נאך 
$300,000 )ווענדט זיך וועלכע בילדער(

בסך הכל קענט איר האבן א הויז 
מיט א לאט פאר בלויז 

 $400,000

עשר מעלות
שיינע און שטילע געגענט ארום און ארום. א( 

8 מינוט פון קרית יואל )נענטער ווי פון איין עק קרית יואל צום צווייטן(. ב( 

אסאך ביימער ארום און ארום די לאט'ס. ג( 

גלייכער ערד )נישט קיין בערג(. ד( 

די לאט'ס זענען צווישן א דריטל און א האלבע עיקער )15-16,000 סק. פיס(. ה( 

מען קען בויען  2 שיינער הייזער )באהאפטן(, 2 שטאק מיט א בעיסמענט  ו(  
)2500-3000 סק. פיס פער דירה אדער גרעסער ביז 50% פונעם לאט(.

אפראוודט פאר וואסער און סוער. ז( 

שיינע ביהמ"ד, מקוה וכו' אויפ'ן פלאץ. ח( 

מעגליכקייט פאר א 100% פיינענס פאר'ן בויען )ערמעגליכט דורך בילדער'ס(. ט( 

י(    דאס געלט גייט אריין אין א לויער'ס עסקראו. 
 

אויב ביז 2 חדשים זענען נישט רוב לאט פארקויפט, קענט איר צוריק באקומען אייער גאנצע געלט

KORSINSKY & KLEIN, LLP
------------------------

ATTORNEYS AT LAW

נייע געגענט נעבן קרית יואל

Shea Meadows
45  Lot Subdivision  •  8 Min. from Kiryas Yoel  •  On Rye hill Rd,  •  In Town of Monroe 
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בעזהשי"ת

זיכערע דורכאנג וועג אהערגעשטעלט פאר די טויזנטער תלמידות פון 
די בניני מוסדות בני יואל אויף עיקערס קארנער סאטמאר דרייוו

נייע פראיעקט 'שיע מעדאוס' וועלכע איז אריינגעקומען א יאר איידער תושבי העיר האבן זיך געעפענט די אויגן אויסצוברייטערן 
די גבולות העיר - די אנאנס דעמאלטס איז אזוי ווי איינער זאל היינט פובליצירן אין קרית יואל א פראיעקט אין פלארידא. 400,000 

פאר א שטח מיט א שפאגל נייע הויז רעדט צו יעדן. אבער ווער איז גרייט פאר דעם פרייז צו מופן מחוץ למחנה...? אגב די 'שיע 
מעדאוס' פראיעקט איז היינט אונטער די באוואוינטע 'שכונת פרעסטוויק גארדענס' אין ווילעדזש אוו מאנראו און מען האלט נאך 

אונמיטן געריכטליכע קאמפן צו קענען דארט אויפבויען א גאנצע געגענט מיט אלע סערוויסעס. ובשם ה' נעשה ונצליח

חבורת 'מזון הנפש' געגרינדעט אין ק"ק טאהש מיט פילע לומדים דא אין שטאט 

Friday  March 13, '157

נָארווָאס  האט  הצלה"  "חברה  ‘די   — יואל.  קרית 
ברענגט  ווָאס  ַאמבולַאנס  שּפָאגל–נייעם  ַא  געקויפט 
ארויף די הצלה–פלאטע צו 7 פארגעשריטענע רעטונגס–

בָאסעס, וואס שטייען גרייט על כל צרה שלא תבוא.
ַא קליין  יואל איז שוין היינט נישט  די שטָאט קרית 
שטעטל ווי אמאל, און איז אויסגעשטיגן ַאלס ַא שטאט 
פון איבער 4 טויזנט פאמיליעס בליעה"ר. קרית יואל האט 
אין די לעצטע צייטן זיך שטארק פארברייטערט, ווען עס 
פרישע  פילצָאליגע  און  גאסן  פרישע  צוגעקומען  זענען 
איינוואוינער. דָאס שטעלט פָאר ַא גרעסערע אחריות צו 
קענען רעאגירן צו יעדן הילפס–רוף וואס קומט 365 טעג 
א יאר 24 שעה אין טאג. דעריבער האט "חברה הצלה" 
איינגעזען אז כדי צו קענען זיין גרייט על כל צרה שלא 
תבוא, דארף זי האבן גענוג אמבולאנסן צו קענען דעקן 

די גאנצע שטאט דאס שנעלסטע ווי נאר מעגליך.
מָאדעל,  נייעסטן  פונעם  איז  אמבולאנס  פרישע  די 
אויסגעשטאט מיט די בעסטע עקוויּפמענט, און איז גאר 
באקוועם פאר די מעמבערס און די ּפַאציענטן. דערצו איז 

עס ַא "4–דרייוו וויעל" בָאס צו קענען שנעל רעַאגירן 
אין שניי ָאדער אייז, ווָאס וועט בעז"ה פַארזיכערן ַאז 
די פרָאסטיגע וועטערס זאלן נישט שטערן ווען עס קומט 

צו הצלת נפשות.
די  ּפַאּפיר  אויפ'ן  ַארויסצוברענגען  איבעריג  איז  עס 
הערָאאישע פעולות הצלה און איבערגעגעבענע מסירות 
זיך אויס מיט  צייכענט  ווָאס "חברה הצלה"  נפש מיט 
און  עקוויּפמענט  רעטונגס  אויסגעשטַאטע  פולע  אירע 
ַאמבולַאנסן ווָאס ווי בַאקַאנט זייענדיג היבש ווייט פון 
שטָאט מוז מען זיין צוגעגרייט על כל צרה שלא תבוא 

פיל מער ווי ביי ַאנדערע אידישע געגנטער.
פַאר  געלגענהייט  גלענצענדע  ַא  עס  איז  דעריבער 
זכות אויף דעם שּפָאגל–נייעם  ָאּפצקויפן דעם  נדבן  ַא 
פָארט  דָאס  מאל  יעדעס  ַאז  מיינט  ווָאס  ַאמבולַאנס, 
פון  קיום  א  איז  דאס  וואס  נפש  אידיש  ַא  ראטעווען 
א "עולם מלא", זענען די אומשאצבארע זכותים נזקף 
לזכותו געבענטשט צו ווערן מיט אלעם גוטן ווָאס לָאזט 

זיך גארנישט משער זיין.

"חברה הצלה קרית יואל" קויפט 
שּפאָגל–נייעם אַמבולאַנס צו דינען 

די שטאָט על כל צרה שלא תבוא

Friday  July 24, '1531

ברוקלין. — ַאן ַאּפעלַאט געריכט הָאט פָאריגן 
פונעם   בַאשלוס  ַא  איבערגעדרייט  מיטווָאך 
געגעבן  הָאט  וועלכע  קָאורט  סוּפרים  סטעיט 
גערעכט פַאר ָארענדזש קַאונטי אין ַא קָאנפליקט 
מיט ַא בָאדן–אייגענטימער אין קרית יואל, צי ַאן 
ַאנדערטהַאלבן עיקער ווָאס זי הָאט קָאנפיסקירט 
 33 ווערד  איז  אויסבעסערונגען  רָאוד  פַאר 

טויזענט דָאלער ָאדער 1.1 מיליָאן דָאלער.
קאונטי  די  הָאט  צוריק  יָאר   10 ַארום  מיט 
די  דורך  עיקער  ַאנדערטהַאלבן  קָאנפיסקירט 
די  פַארלייכטערן  צו  געזעץ  עמינענט–דָאמעין 
רָאוד  קַאונטי  אין  זיך  איינדרייען  געפערליכע 
רָאוד.  בעיקערטַאון  אין  ַאריינפָארן  ביים   105
די ַארבעט הָאט זיך ָאנגעהויבן אין 06', ָאבער 
און  קָאסבַארע  ַא  מיט  געענדיגט  זיך  הָאט 
בָאדן– מיט'ן  קָאנפליקט  געריכטליכע  שווערע 

וויפיל  איבער  בויער,  גבריאל  ר'  אייגענטימער 
געלט די קַאונטי מוז בַאצָאלן פַאר דעם שטיקל 

לַאנד.
מיט  קָאורט–קעיס  פַארצויגענע  די  בעת 
ָארענדזש קַאונטי הָאט ער גע'טענה'ט, ַאז דער 
און  עיקער   70 פַארנעמט  ווָאס  בָאדן  ריזיגער 
יואל  קרית  פון  גרעניצן  די  אין  זיך  געפינט 
 1,000 ווי  מער  ַאקָאמָאדירן  קען  ווילעדזש 
טויזנטער  צענדליגער  ווערד  איז  און  דירות 
דָאלער. ער הָאט ָאּפגעווָארפן די שַאצונג פון די 
קַאונטי ַאז די ַאנדערטהַאלבן עיקער איז ווערד 
בלויז 33 טויזענט דָאלער. ער הָאט געברענגט 
ַאן ַאּפרעיזער וועלכער הָאט עדות געזָאגט אין 
געריכט  ַאז דער גַאנצער שטח איז ווערד 27 
בויען  דָארט  קען  מען  אז  און  דָאלער,  מיליָאן 
ווילעדזש  יואל  קרית  די  לויט  דירות   1,044
אינזשעניר  העלט  ּפאבליק  ַא  ָאבער  זָאונינג. 
אויסגעדריקט  הָאט  קַאונטי  ָארענדזש  פַאר 
קומען  צושטַאנד  בכלל  קען  עס  צי  צווייפלען 
און  דירות,  ַאזויפיל  פון  דעוועלָאּפמענט  ַאזַא 
קרית  ַאז  ּפרָאצעס  דעם  דורכאויס  געזאגט 
ווַאסער–סוּפליי  ּפַאסיגע  אין  "מַאנגעל  יואל'ס 
נישט  קען  ווָאס  פַאקטָאר  שטַארקסטע  די  איז 

פַארקוקט ווערן".
געאורטיילט  געריכט  דאס  הָאט  ענדגילטיג 
בלויז  פון  ווערד–שַאצונג  קַאונטי'ס  די  לטובת 
33 טויזענט דָאלער קעגן בויער'ס 1.1 מיליָאן 
הָאט  ברענדס  דזשעימס  ריכטער  דער  דָאלער. 
קַאונטי  דער  ַאז  באשלוס  זיין  אין  בַאטָאנט 
געזָאגט,  עדות  הָאט  בערגוס  ליע  אינזשעניר 
בַאדייטענדע  ַא  ַאריין  טרעט  עס  "סיידן  ַאז 
אופן  איין  אויף  צוקונפט  דער  אין  ענדערונג 
ָאדער ַאן ַאנדערע אופן, איז נישט פַארַאן קיין 
צוקונפט  פָאראויסגעזעענע  די  פַאר  ֹווַאסער 
ווָאס וועט ערלויבן די ָארענדזש קַאונטי העלט 
ווי  ּפרָאיעקט  ַא  באשטעטיגן  צו  דעּפארטמענט 

די ווָאס ווערט געּפלַאנט" דורך בויער.
העכערן  צום  ַאּפעלירט  דָאס  הָאט  בויער 
נָאכדעם  יָאר   2  — ווָאך  פָאריגע  און  געריכט, 
ַארויסגעגעבן  הָאט  קָאורט  סוּפרים  דער  וואס 
ַא  הָאט   — קַאונטי  די  לטובת  אורטייל  איר 
ּפַאנעל פון 5 ַאּפעלַאט דיוויזשאן ריכטער דָאס 
זָאל  דָאס  אז  פַארָארדענט  און  איבערגעדרייט, 
צוריקגיין צום נידריגן געריכט "צו איבערשַאצן 
די  בָאדן".  בַאטרעפנדע  די  פון  ווערד  די 
הָאט  קַאונטי  די  ַאז  דערקלערט  הָאבן  ריכטער 
ָאבער  בָאדן,  פונעם  ווערד  די  אונטערגעשַאצט 
ַאז דָאס געריכט "איז  הָאבן אונטערגעשטרָאכן 
בויער'ס  ַאקצּפעטירן"  צו  געבינדן  אויך  נישט 

שַאצונגֿ.
פון  לויפט  בָאדן  אומַאנטוויקעלטער  דער 

ביז'ן  רָאוד  סטעיט–ּפָאליס  דער  אינמיטן 
אויף  אויך  און  בעיקערטַאון  צו  ַאריינגַאנג 
די  אינמיטן  רוט–105.  ביים  זייט  ַאנדערע  די 
היציגע ַאנעקסירונג דעבַאטע הָאט די לָאקַאלע 
ּפרעסע לעצטנס אויפגעברענגט דעם בָאדן, וואס 
יעצטיגע 691  די  פון  בַאטרעפט 10 ּפרָאצענט 

עיקערס ווָאס קרית יואל עקזיסטירט.
 391 די  פון  טייל  ַא  געווען  איז  בָאדן  דער 
אין  ַאנעקסירט  הָאט  יואל  קרית  ווָאס  עיקערס 
אויסגעברייטערט  הָאט  ווָאס  תשמ"ג,  זומער 
איר  פון  דָאּפעלט  ווי  מער  מיט  שטעטל  דָאס 
געווען  איז  שטח  דער  גרויסקייט.  פריערדיגע 
דָאס אייגענטום פון "מָאנפילד הָאומס", וועלכע 
אין תשמ"ט,  בויער  פַאר  געשָאנקען  דָאס  הָאט 
ַאלס פרעון אויף ַא חוב ווָאס דָאס שטעטל איז 

אים געווען שולדיג פון די פריעדריגע יָארן.
*

לט אינמיטן ַא בַאזונדערע  ָארענדזש קַאונטי הַאָ
די  איבער  יואל  קרית  מיט  פַארמעסט  געריכט 
פרַאגע ווער עס מוז צָאלן די קַאונטי'ס לעגַאלע 
שוין  הַאלט  וואס  קעיס,  דעם  פַאר  אויסגַאבן 
ביי 490 טויזענט דָאלער ביז יוני. אין 05' הָאט 
דעקן  צו  איינגעשטימט  ווילעדזש  יואל  קרית 
בָאדן  די  פַאר  קָאסטן  לעגַאלע  סיי–וועלכע 
קָאנפיסקירונג, ָאבער הָאט שּפעטער צוריקגעצויגן 
הָאט  קַאונטי  די  און  פַארשּפרעכונג  איר  פון 
סעילס– אין  דָאלער  טויזענט   150 ָאּפגעהַאלטן 

טעקס אייננַאמעס. דָאס הָאט געברענגט דערצו 
קַאונטי  די  געקלָאגט  הָאט  ווילעדזש  דער  ַאז 

צוריקצובַאקומען די סעילס–טעקס.

ַאּפעלַאט דיוויזשאן ווַארפט ַארויס בַאשלוס פונעם סטעיט 
סוּפרים קָאורט איבער בָאדן קָאנפליקט אין קרית יואל

ַא טייל פונעם לַאט וואס די קַאונטי הָאט קָאנפיסקירט צו קענען איבערמַאכן דָאס איינדרייען זיך 
פון רוט–105 צו בעיקערטַאון רָאוד. — אין בעקגרַאונד ווערט געזען די ביזנעס צענטער.

ַא טייל פונעם ריזיגן לַאט פון ר' גבריאל בויער  אויפ'ן זייט פון רוט–105 ווָאס לויפט אויף 3 זייטן.
בילד גענומען פון בעיקערטַאון רָאוד

שפאגל נייע אמבולאנס געקויפט
געריכטליכע קאנפליקט איבער באדן וואס די קאונטי האט צוגענומען פון קרית יואל אונטערן אויסרייד פון 
אוועקכאפן שטחים אויסצוברייטערן פובליק ראודס. שטח איז היינט באקאנט אלס 'אוסטראה פארקוועי'

פרייטאג,  עש"ק פ' חיי שרה כ"א תשע"ה4

וחסידי  תלמידי   — יואל.  קרית 
דעם  הָאבן  שטָאט  אין  דָא  טָאהש 
לך  פרשת  דינסטָאג  פַארגַאנגענעם 
שבת,  מסכת  לערנען  ָאנגעהויבן 
אין  ָאנגעשלָאסן  זיך  דערמיט  און 
איז  וואס  הנפש"  "מזון  חבורת  די 
אין  געווָארן  געגרינדעט  לעצטנס 

קרית טָאהש.
הנפש"  "מזון  פון  חבורה  די 
דעם  געווָארן  געגרינדעט  איז 
פַארגַאנגענעם  כ"ח סיון תשע"ד, דער 
רצייט  טָאג ווָאס עס פַאלט אויס די יָאָ
זי"ע,  מטָאהש  השרף  הרה"ק  פון 
לבית  קדישא  השושילתא  ראש  דער 
חבורה,  דער  פון  מייסד  דער  טָאהש. 

איז ַא חשוב'ער איד אין קרית טָאהש, 
גוטמאן  משה  יודא  יצחק  רבי  הרה"ג 
צעירים  וראה"כ  צדק  מורה  שליט"א, 
נָאך  אין קרית טָאהש. די חבורה איז 
שיעורי  פון  קייט  די  אין  רינגעלע  ַא 
תורה אין קרית טָאהש נָאכדעם ווָאס 
אין  שיעורים  טעגליכע  ַאלע  אויסער 
משניות,  מדרשים,  נ"ך,  רש"י,  חומש 
שיעורי הלכה, איז שוין דא אין טָאהש 
גייט  ווָאס  ש"ס"  לומדי  "חברה  ַא 
מ'לערנט  וואו  ר  יָאָ עטליכע  אן  שוין 
ש"ס מסכתא נָאך מסכתא, דערצו איז 
אויך דא ַא חבורה פון ַא שיינע מספר 
באזונדער  לערנען  ווָאס  אינגעלייט 
ש"ס און הַאלטן ַאצינד ביי מס' יבמות, 

ביים גרינדן די פרישע חבורה הָאבן 
זיך תיכף ָאנגעשלָאסן 80 אינגעלייט, 
לך  מוצש"ק  פַארגַאנגענעם  דעם  און 
סיום  ביים  געהַאלטן  מ'הָאט  ווען 
פונעם ערשטן פרק זענען שוין געווען 
קרוב צו 200 לומדים, מ'האט געזען 
תרבה  סופרים  קנאת  דעם  בחוש 

חכמה.
דער דרך הלימוד איז איינגעטיילט 
דער  איז  איינס,  טיילן:  צוויי  אין 
ולא  חק  ליום'  'עמוד  הלימוד  סדר 
החזרות  סדר  דער  איז  צוויי,  יעבור; 
טָאג  יעדן  איבער  מ'לערנט  וואו 
און  געלערנט,  נעכטן  מ'האט  ווָאס 
פאריגע  געלערנ'ט  מ'האט  ווָאס 

דריי  פאר  און  חודש,  פאריגע  וואך, 
איז  החזרות  סדר  די  צוריק,  חדשים 
לימוד  דער  ַאז  ַאזוי  אויסגעשטעלט 
היטב,  הדק  איבערגע'חזר'ט  זיין  זאל 
שאם ישאלך אל תגמגם נָאר זאל זיין 

כמונח בקופסא.
לערנען  צו  איז  ציל  עיקר  דער 
דָאס  ליום,  עמוד  דעם  בקביעות 
וכו' יעדן  יום טוב  ַאריין שבת  נעמט 
סדר  די  ר.  יָאָ אין  טָאג  איינציגסטן 
החזרות איז נָאר פאר די ווָאס ווילן, 
עס איז נישט קיין התחייבות, ואשרי 

המוסיף, עס איז ממש ַא רוחניות'דיגע 
ובעה"ב  אינגעלייט  ווי  זען  צו  הנאה 
מיט  לימוד  דעם  און הארעווען  זיצן 
שגדל  מי  אשרי  החזרות  סדר  דעם 

בתורה.
שוין  זיך  האבן  שטָאט  אין  דָא 
אין  לומדים   30 איבער  ָאנגעשלאסן 
דעם סדר הלימוד, און די התאחדות 
ד'טָאהש  מרדכי  דקהל אהל  אברכים 
אין  שיעור  ַא  געווען  מסדר  הָאט 
מסכת שבת יעדע נַאכט פון 9:00 ביז 
9:45 וואס ווערט פָארגעלערנט דורך 

הרב הגאון דומ"ץ הקהלה שליט"א.
"פרנס  ַאלס  במצוה  מתחיל  דער 
די  פון  הוצאות  די  אויף  החודש" 
חבורה אין קרית יואל אויפ'ן ערשטן 
חשוב'ער  דער  איז  )מרחשון(  חודש 
תומך הרבני הנגיד החסיד ר' ישראל 
הָאט  וועלכער  הי"ו  סַאנדעל  זונדל 
דערמיט קונה געווען דעם זכות לימוד 
התורה פון די צענדליגער משתתפים 

בלימוד החבורה.

תלמידי וחסידי טאָהש אין קרית יואל שליסן זיך אָן 
אין חבורת "מזון הנפש" מיט'ן התחלת מסכת שבת 
חבורה געגרינדעט פַארגַאנגענעם זומער ללימוד ש"ס על הסדר עמוד ליום, אויפן שטייגער ווי "ישראל ואורייתא"
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שנת תשע"ה לפ"ק ציטאטן פון אמאל

די מיינונגען פון שרייבער אין אונזער צייטונג, 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 בַאריכטן פון קהילות, מוסדות, און וואוילטעטיגע 
ָארגַאניזַאציעס מוז ַאיינגעשיקט ווערן דורך אי-מעיל, 

און דערנָאך זיך פַארבינדן מיט'ן ָאפיס. 
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ציבור  ריזיגער  ַא   — יואל.  קרית 
תושבי קרית יואל ווערן ערווַארטעט 
היינטיגן דָאנערשטָאג פרשת ויגש ביים 
ווערט  וועלכע  כלה"  "הכנסת  מסיבת 
פַאררופן דורך הרה"ח ר' יעקב ברוך 
טירנויער הי"ו, און וועט ָאּפגערָאכטן 
זכרון  ביהמ"ד  נייעם  אינעם  ווערן 

אלטא פיגא בביתו 9 איהעל קָאורט.
די מסיבה של מצוה איז געווידמעט 
לַאנגיעריגן  ַא חשוב'ן  ַארויסצוהעלפן 
יואל,  קרית  מתושבי  תורה  מרביץ 
שווערע  מיט  געדרוקט  איז  וועלכער 
געלעגנהייטן  פריערדיגע  פון  חובות 
און שטייט ַאצינד פַאר'ן חתונה מַאכן 
ַא קינד בשעטו"מ ואין בידו לפורטה.

הָאט  מצב  שווערן  דעם  זעענדיג 
זיך ר' יעקב ברוך הי"ו ַאריינגעלייגט 
אין דער ַארבעט, און ָארגַאניזירט די 
תלמיד  דעם  ַארויסצוהעלפן  מסיבה 
בה  שיש  בסיוע  ַארויסצוהעלפן  חכם 

די  צו  צוגיין  קענען  זָאל  ער  ממש 
שמחה מיט הרחבת הדעת און שמחת 

הנפש.
פַאררופן  איז  וועלכע  מסיבה  די 
דָאנערשטָאג,  היינטיגן  אויף  געווָארן 
הבית  חנוכת  ַא  ווי  דינען  אויך  וועט 
יעקב  ר'  ווָאס  ביהמ"ד  נייעם  פַאר'ן 
אין  אויפגעבויעט  הָאט  הי"ו  ברוך 
נשמתה  לזכר  הויז  ניי–געבויעטן  זיין 
מחברתו  ע"ה  הצדיקת  הרבנית  פון 
הטהורה פון מרן רבינו הקוה"ט זי"ע, 
זייענדיג כל ימי' שטַארק איבערגעגעבן 
פַאר איר. עס ווערן טַאקע ערווַארטעט 
זָאלן  יואל  קרית  תושבי  אנ"ש  ַאז 
מסיבה  די  ביי  ַאנטיילנעמען  קומען 
און  און  ע"ה  רביצין  די  פון  לכבודה 
זיך בַאטייליגן ביישטייערן ביד רחבה 
זָאל  עס  ת"ח,  להחזקת  נדיבה  וברוח 
צייט  אין  הדעת  הרחבת  הערשן 

שהשמחה במעונו.

וויכטיגע מסיבת "הכנסת כלה"
היינטיגן דאָנערשטאג דורך

הרה"ח ר' יעקב ברוך טירנויער הי"ו
אינעם נייעם ביהמ"ד זכרון אלטא פיגא 9 איהעל קָאורט

Friday  July 24, '1533

ווַאשינגטָאן. — ַא פרישטָאג איז שוין אויך נישט 
ַאזוי ביליג... די ּפרייזן פון אייער הַאלטן אין איין 
שטייגן, ַאלס רעזולטַאט פון די "הינער–פלו" ווָאס 

הָאט אויסגעברָאכן דעם זומער.
ַאן ערנסטער "פלו" צווישן  פון  דער אויסברוך 
די הינער ווָאס לייגן אייער הָאט כמעט געדָאּפעלט 
די  חדשים.  לעצטע  די  אין  אייער  פון  ּפרייזן  די 
פָאריגן  געמָאלדן  הָאט  דעּפַארטמענט  לעיבאר 
הינער–אייער  פַאר  ּפרייזן  הָאלסעיל  ַאז  מיטווָאך, 
דעם  ּפרָאצענט   84.5 ַארויפגעשּפרינגען  זענען 

פַארגַאנגענעם יוני.
די "הינער–פלו" הָאט געברענגט דערצו ַאז כדי 
צו קָאנטרָאלירן דעם אויסברוך הָאט מען ָאנגעהויבן 

אומצוברענגען די קרַאנקע הינער, און עס הַאלט שוין ביי 
דעם ַאסטרָאנָאמישן ציפער פון מער ווי 48 מיליָאן טויטע 

הינער, לויט די ַאגריקולטור דעּפַארטמענט ציפערן.
ַאז  דערצו  געברענגט  הָאט  אייער  אין  מַאנגל  דער 
ַארויפגעלייגט  מען  הָאט  סוּפער–מַארקעטס  געוויסע  אין 
צוימונגען וויפיל אייער מען מעג איינקויפן אויפאיינמָאל. 
אייער  ַאסַאך  נוצן  ווָאס  רעסטָארַאנטן  ווָאס  דעם  צוליב 
הָאבן פשוט "ָאּפגעליידיגט" די שעלווס פון אייער און עס 
איז נישט געבליבן פַאר די ּפריווַאטע קָאמּפַאניס. ַאנדערע 
רעסטָארַאנטן הָאבן שטַארק איינגעצויגן די שעות ווָאס זיי 

סערווירן אייער אין די פרישטָאג מעניו.
אייָאווע איז דָאס מערסטע געטרָאפן געווָארן דערפון, 
אומגעברענגט  זענען  הינער  מיליָאן   31 ווי  מער  ווען 
געווָארן, ווָאס בַאטרעפט 40 ּפרָאצענט פון די 60 מיליָאן 
הינער איבער'ן גַאנצן לַאנד ווָאס לייגן אייער. די טוירקי 
פַארמערס וועלכע הָאבן ווייניגער געליטן פונעם אויסברוך, 
וועלכע איז  זענען אויך ַאפעקטירט געווָארן. מינעסָאטע, 
די גרעסטע טוירקי ּפרָאדוצירער, הָאט פַארלוירן קרוב צו 

9 מיליָאן טוירקיס.
די הינער ווָאס מען הָאט געדַארפט אומברענגען זענען 
פַארקויפט  ווערט  ווָאס  אייער  לייגן  ווָאס  די  בעיקר 
אויפגעקלַאּפטערהייט ָאן די שָאלעכץ. ָאבער ווען די סָארט 
אייער איז נישטָא צו בַאקומען, קויפן די רעסטָארַאנטן און 
בעקערייען סיי וועלכע אייער זיי קענען נָאר לייגן דערויף 
די הַאנט. צוליב דעם איז די ּפרייז פַאר ַא דָאזען אייער 

פַאר ַאן ַאלגעמיינעם קָאסטומער אויך שטַארק ַארויף.
חדשים   2-3 מיט  ַארויף  איז  ּפרייז  די  וויפיל  ָאבער 
צוריק, הַאלט עס נָאך אין איין ַארויפגיין. אין מַאי הָאט 
מען געשַאצט ַאז ביז ענדע 15' וועט די ּפרייז פַאר ַא דָאזען 
אייער לויפן פון 1.33 דָאלער ביז 1.45 דָאלער, ָאבער זייט 
דעמָאלט איז עס שוין היבש מער געשטיגן, און מען זָאגט 
פָאראויס ַאז עס וועט דערגרייכן צו ַארום 2 דָאלער. לויט 
ווי די עקסּפערטן שַאצן, וועט מען שּפירן דעם אויסברוך 
ּפרייז  די  וועט  ָאנגעבליך  און  יָאר,  קומענדיגן  דעם  אויך 
פַאר 16' זיין צווישן 1.36 דָאלער און 1.47 דָאלער. אין 
מַאי הָאבן זיי געשַאצט ַאז די ּפרייז פַאר'ן קומענדיגן יָאר 

וועט זיין צווישן 1.28 דָאלער און 1.39 דָאלער.
ַא  זענען  העכערונגען  ּפרייז  ּפרָאצענטועלע  די  ָאבער 
די  ביי  העכערונג  ּפרייז  ּפרָאצענטועלע  די  קעגן  "שּפיל" 
"ליקוויד" אויפגעקלַאּפטע אייער ווָאס די בעקערייען און 
יעצט  שוין  איז  אייער  סָארט  די  איין.  קויפן  קָאמּפַאניס 
צו  דָאזען,  ַא  סענט   63 בערך  ַאלגעמיינע  די  פון  ַארויף 
ַאז די ּפרייז פון  ַא דָאזען, און דָאס מיינט  2.15 דָאלער 
ַארויפגיין,  דעם  צוליב  וועט  ּפרָאדוקטן  פַארטיגע  פילע 
ווי צום ביישּפעל וויבַאלד מַאיָאנעז וועט ַארויפגיין וועט 
סָארטן  ַאסַאך  פון  ּפרייזן  די  העכערן  אויטָאמַאטיש  דָאס 
סענדוויטשעס, שוין ָאּפגערעדט פון אייער סענדוויטשעס 
זעלבסט. לויט די עקסּפערטן ווערט אייער ַאריינגעמישט 
ַאז עס מַאכט דָאס ַאלס איינע פון די  זַאכן,  ַאזויפיל  אין 

וויכטיגסטע זַאכן אינעם עסן מַארקעט.
ַאז  אילוסטרירט,  דָאס  זיך  הָאט  עקסּפערט  ַאן  ווי  לויט 
ַאזוי ווי ווען אויל גייט ַארויף וועט עס ָאנרירן "ַאלעס" ווייל 
ערגעץ  ַאמָאל  ּפרָאדוקט  יעדער  ווערט  וועג  געוויסן  ַא  אין 
'געליפערט', ַאזוי קומט אייער ָאן אין יעדן ווינקל פון דעם 
עסן מַארקעט און די העכערע ּפרייזן לָאזן איבער ַא שטַארקן 
עפעקט. איינע פון די גרויסע "סיריעל" קָאמּפַאניס זָאגט ַאז 
דער מַאנגל אין אייער ווָאס זי נוצט צו מַאכן אירע סיריעלס 
איז ַאזוי שטַארק, ַאז 35 ּפרָאצענט פון זייער אייער בַאנוץ 
איז ַאפעקטירט פון דעם מַאנגל, און זי טרַאכט ערנסט פון 
צייטווייליג אויפהערן צו ּפרָאדוצירן געוויסע סָארטן סיריעלס 
ווייל זיי וועלן דערויף דערלייגן געלט ווייל זיי וועלן נישט 

קענען הייבן די ּפרייזן ַאזויפיל וויפיל עס קָאסט זיי.
ַאן אינטערעסַאנטער ּפַארַאדָאקס שטעלט זיך ַארויס ַאז 
די 'ָארגַאניק' אייער ווָאס זענען געווענליך פיל טייערער 
די  ווייל  ביליגער,  יעצט  זענען  אייער,  ַאלגעמיינע  די  ווי 
קרענק הָאט בעיקר ַאפעקטירט די גרויסע אייער פירמעס 
ווָאס הַאלטן די הינער שטַארק צוזַאמגעדריקט און אונטער 
פון  ּפרָאדוצירער  די  ָאבער  אומשטענדן,  שווערערע 
ָארגַאניק אייער הַאלטן די הינער מער "פריי" אויפ'ן פעלד 
און נישט צוזַאמגעשטוּפט און צוליב דעם הָאט דער "פלו" 

זיי נישט ַאפעקטירט.
פעדערַאלע  די  הָאט  מַאנגל  גרויסן  דעם  צוליב 
 10 אין  מָאל  ערשטע  דָאס  דעּפַארטמענט  ַאגריקולטור 
און  הָאלַאנד  פון  אייער  ַאריינצוברענגען  ערלויבט  יָאר 
קָאמערשל  פַאר'ן  סּפעציעל  לענדער,  דערנעבנדיגע  די 
געברויך. אין ַא געווענליך יָאר ערצייגט ַאמעריקע איבער 
גענוג אייער וויפיל מען דַארף הָאבן אין לַאנד, און הָאט 
נָאך גענוג צו עקסּפָארטירן 30 מיליָאן אייער ַא יָאר קיין 
נָאר  איז  יָארן  לעצטע  די  אין  מעקסיקָא.  און  קַאנַאדַא 
קַאנַאדַא געווען ערלויבט ַאריינצוברענגען אויפגעקלַאּפטע 
אייער קיין ַאמעריקע, ָאבער צוליב דעם מַאנגל וועט מען 

ַארָאּפנעמען דעם פַארבָאט פון איירָאּפעאישע לענדער.
ווייל  איז  שטרענג  ַאזוי  איז  מען  פַארווָאס  סיבה  די 
ַאז  מַאכן  זיכער  דַארף  דעּפַארטמענט  ַאגריקולטור  די 
די  לויט  אויסגעהַאלטן  איז  אייער  אימּפָארטירטע  די 
פעדערַאלע געזונט סטַאנדַארטן און וועט נישט מיטברענגען 
מיט זיך קיין בַאקטעריעס ָאדער קרענק. די איירָאּפעאישע 
מיט'ן  ּפערמיט  ַאזַא  געהַאט  ַאמָאל  שוין  הָאבן  לענדער 
דָאס  און  אינסּפעקטָארס  ַאגריקולטור  די  צופרידנשטעלן 

איז יעצט בַאנייט געווָארן.
ּפרייזן,  העכערע  די  פון  קרעכצט  יעדער  נישט  ָאבער 
אייער  דעם  פון  גָאר  געניסן  וועלכע  ַאזעלכע  פַארַאן 
די  אין  זענען  קָאמּפַאניס  אייער  פון  סטַאקס  די  קריזיס. 
לעצטע חדשים ַארויפגעשּפרינגען צוליב די הויכע ּפרייזן.

ּפרייזן פון אייער שטייגן ווייטער
צוליב ָאנגייענדן "הינער–פלו"

Friday  May 15, '157

זיץ  טויזנטער
צוגעגרייט פלעצער

מעמד אדיר תקנה לדורות לנשים
זונטאג פר' בה"ב - אין עטרת מייזעלס בבנין גאלדבערגער

והכנסת כלה ועיון תפלה: מסיבה הכנסת כלה דינט 
אלס פאסיגע מעמד צו באנייען ביהמ"ד החדש 
זכרון אלטא פיגא לע"נ הרבנית הצדיקת ע"ה 

טויזנטער זיץ ערטער אנגעגרייט אין די רויע 'עטרת מייזעלס' 
זאל וועלכע איז געווארן איבערגעפילט מיט אלע פרויען 
פון שטאט וועלכע זענען געשטאנען ארום און ארומיגע 
קארידארן מיטצוהאלטן הייליגער מעמד 'תקנה לדורות' 

טאון אוו מאמאקאטינג געשאנקען באשטעטיגונג פאר אלטע מיידל שולע צו קענען גענוצט 
ווערן אלס חדר'ישע שולע. ענדגילטיג איז זי אנגעשלאסן געווארן אין די נעץ פון 'בניני 
גאלדבערגער' וועלכע דינט אלס קווארטיר פאר הונדערטער תלמידים פון די דארטיגע 

מוסדות. אויך איז דארט קווארטירט די פראכטפולע 'עטרת פעסיל לאה' שמחה זאל

פרייטאג,  ערב פסח, י"ד ניסן תשע"ה76

ַאנדערע  צוויי  פאר  ערשיינען  נָאכ'ן   — מַאמַאקַאטינג. 
ּפלענינג בָאורדס אין לויף פון מער ווי צוויי יאר, איז די 
ּפריווַאטע חרדי'שע מיידל–שולע ענדגילטיג בַאשטעטיגט 

געווָארן פָאריגע ווָאך דינסטאג נַאכט.
ּפלענינג  טַאון–ָאוו–מַאמַאקַאטינג  דער  הָאט  ָאנגעבליך 
נָאכדעם  בלומינגבורג,  אין  שולע  די  בַאשטעטיגט  בָאורד 
ַא גרין–לעמּפל  ווַאסער–סוּפליי הָאט בַאקומען  ווָאס איר 

פון די סטעיט העלט דעּפַארטמענט.
די פירער פון די נייע מיידל–שולע הָאבן אויסגעדרוקט 
הָאט  ָאבער  בַאשטעטיגונג,  די  מיט  צופרידנהייט 
בַאטָאנט ַאז זיי האבן זיך נישט געוואונטשן אויף ַא ַאזַא 

לַאנגפַארצויגענעם און קָאסטבַארע ּפרָאצעדור.
ַאז  געמיינדע צופרידן  די אידישע  "פונדעסטוועגן, איז 
פון  געברויכן  די  סערווירן  און  גיין  פָאראויס  קענען  מיר 
דערקלערט  הָאט   — בלומינגבורג"  אין  קינדער  אידישע 
בלומינגבורג'ס  פון  ווָארטזָאגער  דער  פרעיגין,  מייקל 
די  ַאז  הָאפן  "מיר   — קאונסיל"  קָאמיוניטי  "דזשאואיש 
לָאקַאלע רעגירונג וועט מער נישט שטיין אין וועג פון די 

קינדער ערציאונג".
ווָאס  מָאל  ערשטע  די  צו  בַאצויגן  זיך  הָאט  פרעיגין 
צו  צוריקוויזן  הָאט  בָאורד  ּפלענינג  בלומינגבורג  דער 
דעוועלָאּפער  דער   .'13 אין  שולע  די  בַאשטעטיגונג 
הָאט  לַאם,  שלום  ר'  ישוב,  חרדי'שן  נייעם  פונעם 
קַאונטי  סָאליווען  אין  קלַאגע  ַא  ַאריינגעגעבן  דעמָאלט 
זיך  הָאט  בָאורד  דער  אז  טענה  די  מיט  קָאורט,  סוּפרים 
איינוואוינער  דָארטיגע  פון  דרוק  דעם  אונטערגעגעבן 
ַאנטי–רעליגיעזע געפילן.  זענען מָאטיווירט דורך  וועלכע 
געצוואונגען  דעריבער  הָאט  שיק  סטיווען  ריכטער  דער 
דעם בָאורד צו איבערקוקן די שולע ַאּפליקַאציע. ָאבער 
איידער דָאס הָאט געקענט ּפַאסירן, הָאט די בלומינגבורג 
ווילעדזש'ס  דעם  דורך  אויפגעלעזט  זיך  בָאורד  ּפלענינג 
דעם  איבערגעלָאזט  הָאט  דָאס  ַאדמיניסטרַאציע.  נייע 
ּפרָאיעקט,  די  צו שטודירן  בָאורד  ּפלענינג  מַאמַאקַאטינג 

און ָאנהייבן די בַאשטעטיגונג ּפרָאצעדורן פון אויפסניי.
דָאלערדיגע  מיליָאן   25 ַא  אינמיטן  יעצט  הַאלט  לַאם 

דעם  קעגן  מַאנהעטן  אין  געריכט  פעדערַאלן  אין  קלַאגע 
ווילעדזש–ָאוו–בלומינגבורג, דעם טַאון–ָאוו–מַאמַאקַאטינג 
ָאפענע  אין  זיי  בַאשולדיגט  ווָאס  בַאַאמטע,  זייערע  און 
קהילה  חסיד'ישע  ַא  ווייל  אויסשליסליך  דיסקרימינַאציע 
איז  ּפרָאיעקטן  ַאנדערע  און  דירות   300 איבער  מיט 

פָארגעשלָאגן געווָארן ֿפַאר בלומינגבורג. 
דזשואיש  "בלומינגבורג  די  ַאריין  נעמט  קלעגער  די 
ּפריווַאטע  ַא  ָאנפירן  וועט  ווָאס  סענטער"  עדיוקעישאן 
בלומינגבורג;  אין  אידישע שולע אויף 132 מעין סטריט 
"סָאליווען פַארמס", די בָאדן–אייגענטימער אויף ווָאס די 
געבויט;  ווערט  סוב–דיוויזשאן  האוזינג  רידזש  טשעסנָאט 
"לערנינג טרי", ַאן "על–על–סי" וואס פַארמָאגט דעם בָאדן 
אויף וועלכן עס וועט זיך געפינען די ּפריווַאטע אידישע 
שיקן  ווילן  וואס  פרויען  בלומינגבורג  צוויי  און  שולע; 
זייער קינדער צו דער שולע ווען עס וועט געעפנט ווערן. 
די קלַאגע בַאשולדיגט, ַאז ווילעדזש און טַאון בַאַאמטע 
יָאר דורך  ַא  ווי  הָאבן איגנָארירט דָאס געזעץ ֿפַאר מער 
זיין  דַארפן  ווָאס  זַאכן  אויף  צוריקהַאלט  ָאנגייענדע  איר 
ווערט  ווָאס  סקול  ַא  ֿפַאר  בַאשטעטיגונגען  "רוטינע" 
עדיוקעישאן  דזשואיש  "בלומינגבורג  די  דורך  געפירט 
סענטער". עס בַאשולדיגט אויך, ַאז חסיד'ישע פַאמיליעס 
געצואונגען  איצט  זענען  בלומינגבורג  אין  וואוינען  ווָאס 
הַאלטן  צו  פַארפליכטונגען  רעליגיעזע  זייערע  אונטער 
זייערע קינדער אינדערהיים ָאדער זיי שיקן צו ּפריווַאטע 

שולעס "ווייט ַארויס פונעם געגענט". 
די  געלייקנט  הָאבן  בַאַאמטע  בָאורד  ּפלענינג  ָאבער 
קלַאגע. ַא בָאורד מיטגליד מָארט סטערָאבין הָאט געזָאגט, 
ַאז די שולע איז נישט באהאנדעלט געווָארן ַאנדערש ווי 
בָאורד,  פַאר'ן  געקומען  זענען  ווָאס  ּפרָאיעקטן  אנדערע 
נָאר ַאלעס ווָאס די בָאורד הָאט געווָאלט איז געווען די 

פַארלַאנגטע אינפָארמַאציע דָאס צו לָאזן גיין פָאראויס.
פָארשטייער פַאר די שולע זָאגן, ַאז זיי הָאבן זיך שוין 
געוועזענע  און  טַאון–ָאוו–מַאמַאקַאטינג  פַאר'ן  געשטעלט 
 12 בַאלד  בָאורדס  ּפלענינג  ווילידזש–ָאוו–בלומינגבורג 

מָאל פַאר דעם ּפרָאיעקט. 

מַאמַאקַאטינג בָאורד גיט בַאשטעטיגונג 
פַאר בלומינגבורג מיידל–שולע

Friday  Sep. 4, '159

הנהלת הקהלה

מודעה משמחת
 הנה לאשר שקהלתינו הק' נתרבה כי כמה בידוע לכל אנ"ש חברי קהלתינו הק', וע"כ מוטל עלינו 

להרבות פעלים רבים לתורה ולתעודה ולהרחיב גבולי הקדושה כפי הצורך לחברי הקהלה

נתמנה  שליט"א  רבינו  מרן  שבפקודת  להודיע  אנו  שמחים  ע"כ 
קיום  למען  רבות  ועשה  הגבר שפעל  הוא  האי איש האשכולות, 

קהלתינו ומוסדותינו הק', עוסק בצרכי ציבור באמונה
רוח החיים בקהלתינו הקדושה, נוח לשמים ונוח לבריות, בלבו הער והחם לכל דבר שבקדושה, מקבל כל 
אדם בסבר פנים יפות, נחמד ואהוב אצל כל ביקרות, פאר המעלות ונעים הליכות, רוחו פי שנים, אהבת 
נכונה,  ידיו  ויהי  לתורה,  ומקרבן  הבריות  את  אוהב  ומאודים,  לב  בכל  ומעשה  עושה  שמים,  ויראת  תורה 
לעשות הישר והטוב בכל עת ועונה, ראש וראשון ועושה ומעשה לכל דבר שבקדושה, ידיו רב לו להרחיב 

גבולי' במרץ ובמדה גדושה, לעומתו משבחים באמירה, בשבח יקר וגדולה והערצה יתירה

ויה"ר מלפני אבינו שבשמים שיזכה להתברך בכל דרכיו ומעשיו לשם ולתפארת, מתוך 
שמחה ונחת והרחבת הדעת, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים, וזכות גודל פעליו להרמת 
קרן התורה והקדושה יעמוד לו ולביתו להתברך בכל מילי דמיטב, בני ברוכי וחיי אריכי 

ומזוני רויחי, עדי נזכה במהרה לביאת גוא"צ ומלכינו בראשינו בב"א

טוב  ברכות  ברכותינו  נא  יעלה  כזאת  ולעת 
שישכיל ויצליח בכל מעשיו הברוכים לפאר 
רמות  במעלות  הק'  קהלתינו  קרן  ולרומם 

ונשגבות ולהרבות כבוד שמים בהדרה

ת " ש כ ם  מ ו ר מ ה ו ה  ל ע נ ה ו  נ י ד י ד י ה  " ה

מוה"ר יושע אליעזר שטויבער הי"ו
לשרת בקודש בתור

מזכיר קהלתינו הק'

טראנספארמאציע בקרב ק"ק קרית יואל עפ"י פקודת 
הקודש פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מיטן התמנות 

פון מוה"ר יושע אליעזר שטויבער הי"ו לשרת בקודש 
בתור מזכיר קהל יטב לב קרית יואל וועלכע האט שוין 

באוויזן לפאר ולרומם ק"ק קרית יואל מעלות רמות 
ונשגבות

פרייזן פון אייער שטייגן...!! אין די ארטיקל ווערט 
געשאצט אז ביז ענדע 15' למס' וועט עס ווייטער 

נאכמער שטייגן אזש ביז 1.33 א דאזען...! און 
עקספערטן שאצן פָאר אז ס'קען ארויפגיין ביז ארום 
2 דאלאר. אויב פאר 2 דאלאר איז געווען אזא לאנגע 

באריכט, וואס פארדינט די היינטיגע פרייזן פון כמעט 7 
דאלאר א דאזען?

בלומינגבורג. — מיט גרויס דערלייכטערונג 
איז  ווייטער,  אויף  הָאפענונג  מיט  און 
ַאז  בשורה  פריידיגע  די  געווָארן  ערהַאלטן 
פון  איינוואוינער  ערשטע  די  וועלן  ענדליך 
זיך  בלומינגבורג  אין  ישוב  חרדי'שן  נייעם 
קענען ַאריינציען אין די שּפָאגל–נייע הייזער 

וואס זענען אויפגעבויט געווָארן.
תבנה  "כי  לסדר  מָאנטָאג  היינטיגן  דעם 
ַאּפעלַאט–דיוויזשאן  דער  הָאט  חדש"  בית 
פונעם  דעוועלָאּפער  דעם  גערעכט  געגעבן 
נייעם ישוב ר' שלום לַאם, און ַארָאּפגענומען 
ווָאס  בַאגרעניצונגען  לעגַאלע  סיי–וועלכע 
פון  משפחות  חרדי'שע  די  פַארמיטן  הָאבן 

ַאריינציען זיך אין די נייע דירות.
ווָאך,  פַארגַאנגענע  די  געמָאלדן  ווי 
ווילעדזש–ָאוו–בלומינגבורג  דער  הָאט 
פריער  ווָאך  ַא  מיט  ַארויסגעגעבן  ענדליך 
)סי–ָאף– סערטיפיקעטס–ָאוו–ָאקיוּפענסי  די 

דעם  פון  דירות   24 ערשטע  די  פַאר  ָאו( 
נייעם ישוב, ווָאס זענען שוין עטליכע מָאל 
ָאּפגעלייגט געווָארן במשך דעם פַארגַאנגענעם 
דער  און  ווילעדזש–בָאורד  דער  בעת  יָאר 

דער פַארגאנגענהייט שוין געווינען עטליכע 
קעיסעס, נָאכדעם ווָאס דאס נידריגע געריכט 

הָאט אים ּפרובירט צו בַאגרעניצן.
ריכטער  צו  ָאנגעקומען  איז  קעיס  דער 
מָאנטָאג  הָאט  וועלכער  לינטש,  מייקל 
"טי–ַאר– דעם  ַארויסגעווָארפן  נָאכמיטָאג 

ָאו", און פַארבָאטן סיי–וועלכע בַאגרעניצונג 
פון ריכטער שיק. דָאס מיינט, אז פון מָאנטָאג 
נָאכמיטאג איז נישטָא קיין שום ָאּפהַאלט פון 
אויך  הייזער.  פרישע  די  אין  זיך  ַאריינציען 
דער ָאּפמַאך צווישן ביידע צדדים ַאז קיינער 
וועט זיך נישט ַאריינציען אין די הייזער ביז 
גיט  ווילעדזש  דער  ווָאס  נָאכדעם  ווָאכן   2
אין  נישט  שוין  איז  "סי–ָאף–ָאו",  די  ַארויס 
שוין  איז  מַאמַאקעיטינג  וויבַאלד  קרַאפט, 

געווען אין געריכט.
אין ָאנבליק פון די לעצטע ַאנטוויקלונגען, 
באקומען  צו  זוכן  וועט  ער  ַאז  לַאם,  זָאגט 
ווָאס  הייזער  איבריגע  די  פַאר  "סי–ָאף–ָאו" 
די  ווָאס  טרָאצדעם  פַארטיג.  שוין  זענען 
סעּפטעמבער–8 הירינג ביי ריכטער שיק איז 
נָאך אין עפעקט און מַאמַאקעיטינג'ס קלַאגע 

נייער חרדי'שער ישוב אין בלומינגבורג ווערט ַא פַאקט 
ווען ַאּפעלַאט–דיוויזשאן שליידערט ַארויס "טי–ַאר–ָאו" פון 
נידריגן געריכט קעגן די "סי–ָאף–ָאו" אויף ערשטע  24 דירות 

קרית יטב לב ווערט א פאקט
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בַאגריסט די מעלדונג איבער 'נעטפרי' 
פילטער 

לכבוד די אויסגאבע 'קרית יואל ווָאכנשריפט'.

פילטער  נעטפרי  די  פון  באריכט  די  בנוגע 
צולייגן  געוואלט  איך  האב  וואך,  פארגאנגענע 
צייט  לענגערע  ַא  שוין  הָאב  הקטן  אני  אז 
אויף  מיין אפיס  אין  פילטער  אינסטָאלירט דעם 
ַאסַאך  טַאקע  זיך  כ'הָאב  קאמפיוטערס.   8 אלע 
טוען  מוסדות  די  פארוואס  געוואונדערט  מָאל 
דעם  מוטיגן  און  באשטעטיגן  דירעקט  נישט 
יעדן  אויף  המעלות  כליל  א  איז  וואס  פילטער 

געביט.

נייעס,  די  זען  ביים  וואך  פארגאנגענע 
די  אז  זעענדיג  אויפגעלאכטן  ממש  איך  האב 
הקודש  בפקודת  ווערט  פילטער  דויערהאפטיגע 
פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א באשטעטיגט דורכ'ן 
'וועד משמרת' פון די מוסדות, וואס דאס איז א 
געוואלדיגע עלי' אין שמירה פון די טעכנאלאגיע.

'וועד  דער  אז  געהערט  איך  האב  שפעטער 
משמרת' ַארבעט שוין ַא לַאנגע צייט אינאיינעם 
האבן  צו  'נעטפרי',  פון  דער  פארוואלטונג  מיט 
א שטאב ספעציפיש פאר אמעריקאנע קליענטן, 
זָאלן קענען סערווירן טויזנטער באנוצער  זיי  ַאז 
העכסטן  אויפן  סערוויס  גוטע  און  שנעלע  מיט 
מיט  פארבינדן  זיין  קענען  צו  און  סטַאנדַארט, 
תקנות  אלע  נאכצוקומען  משמרת',  'וועד  דעם 
וואס איז אראפגעשטעלט געווארן בשנת תשע"ב, 
דורך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ובית דינו הצדק 
נאכן גרויסן 'כינוס כלל ישראל', מיט די שטארקע 

גדרים וסייגים פאר קדושת כרם בית ישראל.

ברענגן  צו  געדאנק  גוטע  א  געווען  ס'וואלט 
אדמיניסטראטיווע  די  אין  אריינבליק  אן 
ווי  וועג  די  פירמע;  'נעטפרי'  די  פון  אפטיילונג 
אזוי זיי אפערירן און ווי אזוי זייער פילטער האט 
'שמירה'  'סוירטש' און  פון  די מציאות  געטוישט 
אין די זעלבע צייט אויף אזא פראפעסיאנאלע און 

הויכע לעוועל.

י. גאלדבערגער

*

נָאך איבער ּפָאסט ווָאס קומט ָאן אין 
נישט ריכטיגע אדרעסע

ּפָאסט– די  ביי  מאכן  זיך  קען  באקאנט  ווי 
זָאלן  זיי  ַאז  טרעגער וואס טיילן אויס די ּפָאסט, 
אייער  אין  ּפָאסט  בטעות יענעמס  אריינצולייגן 
וואונדערט  אבער עס  פארקערט.  אדער  באקס 
מיר פארוואס דער באטרעפנדער ווען ער טרעפט 
ּפָאסט–באקס  אין  זיך  ביי  ּפָאסט  פרעמדע 
עס  וואו  ּפָאסט–באקס  אויפ'ן  ארויף  לייגט עס 
אויך  אזוי  שניי,  אדער  רעגן  פון  ווערן  נאס  קען 
קען עס אוועקפליען מיט'ן ווינט. פארוואס זאלט 
איר נישט טאן דאס וואס איר וואלט געשּפירט אז 

יענער דַארף טון מיט אייער ּפָאסט?

נעמטס די 2 מינוט )עס נעמט נישט לענגער! 
איך רעד פון עקספיריענס...( און טראגט עס צו 
יענעם אהיים ָאדער שיקט א קינד עס ארָאּפלייגן 

ביי יענעמס טיר.

זיך  יאגט  מען  ווען  צייטן  שווערסטע  די  אין 
דָאס  געלעגענהייט  קיין  האט נישט  מען  און 
עס  לייגט  און  מוחל  זייט  יענעם,  צו  ָאּפצושיקן 
צוריק אריין אין די באקס וואו מען שיקט ּפָאסט, 
וועט עס כָאטש דָאס קומענדיגע מָאל  וויל אזוי 
וקצרה..(.  ארוכה  )דרך  יענעם  צו  אנצוקומען 
טרעפט  איר  וועט  מאל  קומענדיגע  און דָאס 
שיינערהייט  אים  זאגט  דעם ּפָאסט–טרעגער, 

דערוועגן ער זאל מער ַאכט געבן.

ַא געליטענער.

*

גינסטיגע אינפלַאציע אין דעם 
סַאטמַארער "קרן חתנים"...

צו די שריפטן קָאלום.

גייען העכער  ַאלע ּפרייזן  ווָאס  ַא תקופה  אין 
גייט  ַאז צומָאל  ָאנמערקן  איז אינטערעסַאנט צו 
דָאס אויף ביידע וועגן און לטובה.  נישט בלויז די 
'אייער' איז ארויף נאר אויך דער געווינס פונעם 
איז  ראפעל  בארימטן  חתנים'  'קרן  סַאטמַארער 

געשפרינגען צו $75,000.

איז  רַאפעל  דער  בלויז  נישט  ָאבער 
ַאזוי הויך... איך האב מיר לעצטנס  געשפרינגען 

איך  ווען  חתנים  קרן  מיטן  באקענט  נענטער 
האב א שידוך געטון למזל טוב, און אנדערש ווי 
דאסמאל  איך  האב  חתונות  פארגאנגענע  די  ביי 
 –  $10,000 גאנצע  באקומען   $6,000 אנשטאט 
די  למעשה  איז  ווָאס  ציפער  דרַאמַאטישע  ַא 
חתנים  קרן  וועלכע  סיי  ווָאס  סכום  העכסטע 

פַארטיילט!

ס'איז טַאקע געווען א כבוד זיך צו באגעגענען 
תלמידי  לעכטיגע  די  מיט  מדרשים  בתי  די  אין 
הישיבה די פארגאנגענע וואך. די העכער טויזנט 
לקבץ  געגאנגען  זענען  וועלכע  הישיבה  תלמידי 
ברך  זרע  כי  יכירון  רואיהן  וכל  הערי"ם,  על 
גדולה  ישיבה  סאטמאר'ן  פונעם  תלמידים  ה' 
די  פאר  און  איד  צווייטן  א  פאר  א חסד  טון  צו 
אייגענע חברים וועלכע האבן חתונה בשעטו"מ. 
אזוי ווי מרן רבינו הקוה"ט זי"ע האט זיך אמאל 
אויסגעדרוקט אז די גאנצע ישיבה דארף ער נאר 
האבן אויב מען קען טון חסד פאר א צווייטן איד.

א.פ.
תושב קרית יואל
שכונת דועלק

*

דער נייע דור מעג אויך וויסן פון די 
"סעקשאנס" אין קרית יואל...

צוריק  ווָאכן  עטליכע  ווָאכנשריפט  דעם  אין 
הָאט עמיצער געשריבן ַא בריוו ַאז דער נייער דור 
ווייסט שוין נישט ווָאס דָאס מיינט סעקשָאן 1 און 
סעקשָאן 2, דעריבער זָאל מען שוין אויפגעהערן 

נוצן די אויסדרוקן.

ס'איז  ַאז  קָאמענטירן  געווָאלט  איך  ווָאלט 
ווייטער  וועט  מען  אויב  געפערליך  ַאזוי  נישט 
וועט  העכסטנס  און  סעקשָאן  ווערטער  די  נוצן 
טַאקע דער יונגער דור זיך אויסלערנען פון ווָאס 

מ'רעדט.

בדרך אגב, איז אינטערעסַאנט צו מעתיק זיין ַא 
סיּפור פון רביה"ק זי"ע. אין די ערשטע יָארן ווען 
איינער  הָאט  שטעטל,  דָאס  געבויעט  הָאט  מען 
מען  ַאז  רבי'ן  פַאר'ן  געזָאגט  מקורבים  די  פון 
ווָאן, און מ'דַארף זען  בויט יעצט דעם סעקשָאן 
ַאז דָארט זָאל נישט וואוינען קיין איין ציוני'סט... 

הָאט דער רבי זיך ָאנגערופן בלש"ק: איך דארף 
אים אויך נישט האבן נישט אין צווייטן סעקשאן 

און נישט אינעם דריטן סעקשאן...

דָאס  גענוצט  אויך  רבי  דער  דָאך  הָאט  עכ"פ 
ווָארט סעקשָאן אויף די געגנטער פון קרית יואל. 
ַאז ס'הָאט געפַאסט פַאר'ן רבי'ן דָאס ַאזוי צו רופן 

בּפה קדשו, דעמָאלט מעג בלייבן דעם נָאמען.

פון  ערקלערן  בעסער  מען  קען  העכסטנס 
מיט  געגנט,  וועלכע  רעדט,   מען  גַאסן  וועלכע 
די נעמען פון די ראודס, אבער ס'איז נישט ַאזוי 
נוצן  נישט  זאל  מען  אז  זיין  מעורר  צו  וויכטיג 
נישט  ס'איז  סעקשאן...  פון  ווארט  די  חלילה 
אזוי געפערליך אז מען בַאנוצט זיך יָא מיט דעם 

טערמין "סעקשאנס".

ַא יישר כח און כל טוב.

*

רוח הקודש פון הייליגן חוזה פון לובלין: 
"קרח ונפג וזכרי"

צו דער ווָאכנשריפט רעדַאקציע הע"י.

מיר  ווען  וואך  יעדע  תענוג  א  ממש  איז  עס 
האבן  אויך  ווי  ווָאכנשריפט.  דעם  ערהאלטן 
וואך  פארגאנגענע  די  געהאט  הנאה  זייער  מיר 
איבער  דערמאנט  וואס  בילדער  עטליכע  פון 
א  זעט  מען  ווען  וועטער.  ווארימע  מאדנע  די 
'אמאליגע' ווינטער שניי, אדער א שניי טראק אין 

וואדבורי ווילאס שטייט ארבעטסלאז.

פאלגענדע  די  אריין  אייך  איך  שיק  דעריבער 
מעשה אויפ'ן פסוק "ובני יצהר קרח ונפג וזכרי", 
וואס איך האב געזען אין דעם 'אז תתענג' גליון 
ר'  בהנהלת  תלמידים  די  פאר  ערשיינט  וואס 
ישראל מאיר ראזענבערג שליט"א מנהל פון כתות 

ד' ה' ו'.

צום  געקומען  סוחרים  עטליכע  זענען  אמאל 
שווערע  די  אין  זי"ע  לובלין  פון  חוזה  הייליגן 
ווינטער טעג, און זיך אויסגעגאסן זייער הארץ אז 
זיי האבן נישט קיין פרנסה, ווייל מענטשן פָארן 
נישט אין אזעלכע שווערע וועטערס, וואס אלע 
און  גרויסע שנייען,  מיט  אנגעלייגט  זענען  וועגן 
זיי קענען אפילו נישט באצאלן די סחורה וואס זיי 
האבן איינגעקויפט, און אודאי מאכן זיי גארנישט 

קיין ריוח.

אנגעוואונטשן,  זיי  האט  חוזה  הייליגער  דער 
סדרה  וואכענדיגע  די   — פסוק  אין  ס'שטייט  אז 
ובני  ווערטער  די  וזכרי,  ונפג  יצהר קרח  ובני   —
יצהר מיינט די אידישע קינדער וואס לייכטן מיט 
זייערע גוטע מעשים, )יצהר איז פון לשון לייכטן(, 
קרח, אפילו אויב עס וועלן זיין גרויסע פרעסט און 
קעלטן )קרח איז א לשון פון אייז(, ונפג, זאל זיך 
דער שניי צולאזן און די קעלט זאל נאכלאזן, כדי 
אידן זאלן קענען מאכן פרנסה. )נפג איז א לשון 
פון אויפלאזן( וזכרי, עס וועט זיין א געדענקעניש 
אויך אויף שפעטערע דורות, אז פרשת וארא וועט 

די קעלט נאכלאזן.

א.ר.

*

לויבט אויס די מוסדות קרית יואל

איך וויל אויסנוצן דעם שריפטן פלאטפארמע 
ווערט  וואס  כוחות  געוואלדיגע  די  באגריסן  צו 

אריינגעלייגט בין כותלי מוסדות קרית יואל.

שריפטןשריפטן
צום

טעלעפאָן )לאזן א מעסעדזש(: 
845-774-6234 #6

 פעקס:
845-501-0246

 ּפאָסט:
 POB 113, Monroe ny 10949

אימעיל:
Letters@kyweekly.com
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איך בין געקומען אהער וואוינען פון א אנדערע שטאט, איך 
בין ב"ה געווען זייער צופרידן מיט די מלמדים דארט און מיט 
יעצט מיט דא  וואס איך לעב  גאנצע שטאב. אבער פארט  די 
האב  יואל  קרית  אין  הק'  מוסדות  די  אין  גייט  קינד  מיין  ווען 
איך נישט בייגעוואוינט ביז היינט און בבחינת 'המקבל מתנה 
וויסן  זאלן  יואל  קרית  אויך תושבי  אז  להודיע',  צריך  מחבירו 
וואסערע מתנה זיי באקומען מער ווי ערגעץ ַאנדערש, שרייב 

איך אראפ די דאזיגע שורות.

איך האב לעצטנס אנגעהויבן צו באמערקן אויף מיין קינד 
אויסדרוק  צום  געקומען  איז  וואס  אנגעצויגנקייטן  געוויסע 
דורך פארשידענע באוועגונגען. איך האב גערופן דעם מלמד, 
ער האט געזאגט אז ער זעט נישט גארנישט - צווישן אזויפיל 
אזא  אויפגעפאסט  נישט  פַארשטענדליך  ווי  ער  האט  קינדער 
מינדליכע באוועגונג - ער האט מיר גע'עצה'ט זיך צו פארבינדן 
א  געלאזט  און  גערופן  האב  איך  לימוד'.  'שערי  מפעל  מיט 
מעסעדזש בנוגע מיינע צווייפלענישן וואס צו טון און ווי אזוי 

דאס צו באהאנדלען.

נישט דורך מער פון עטליכע שעה און דער מנהל  איז  עס 
שליט"א,  יאקאבאוויטש  יקותיאל  שלמה  הרב  ּפערזענליך, 
האט  ער  שריט,  נויטיגע  די  גענומען  און  פארבינדן  זיך  האט 
זיך ַארָאּפגענומען פון זיין צייט זיך צו טרעפן מיטן קינד. דער 
לימוד'  'שערי  פון  די שטאב  פון  איינע  מנהל האט געשטעלט 

אין  געשטאנען  איז  וועלכע 
ביז'ן  מיר,  מיט  פארבינדונג 
אדרעס  פאסיגע  די  געבן 
באהאנדלען  גיין  צו  דאס 
ס'ליגט  אויב  טשעקן  און 
פשוט'ע  א  ווי  מער  עפעס 

דורכגאנג.

איך בין ממש ארויס פון 
יעדע  אזוי  ווי  התפעלות 
קינד בקרב המוסדות ווערט 
דורך  באגלייט  געטריי  אזוי 
ערפארענע  פון  שטאב  א 
דא  איז  עס  און  מחנכים 
א  אויף  קשבת  אוזן  א 
ממש  פַארנעם.  הפלא'דיגן 
צווייפל  קליינע  יעדע  פאר 
וואס קען באזארגן עלטערן 
איז דא די ריכטיגע מענטשן 
אונטער  ארבעטן  וועלכע 
צו  מפעל  באזונדערע  א 
קינד  יעדעס  ַאז  פארזיכערן 
ַאנטוויקלט  און  שטייגט 
בעסטע  די  לויט  זיך 

מעגליכקייטן.

אויבערשטער  דער  זאל 
כפלים  כפל  באצאלן  זיי 
צו זען נחת ביי די אייגענע 
קרית  תושבי  און  קינדער, 
די  באגרייפן  זאלן  יואל 
און  ארבעט  געוואלדיגע 
זענען  זיי  וואס  מיט  מתנה 
ווי  סיי  ווי  באשאנקען מער 

אימער. 

יישר כח פארן דרוקן די 
שורות
א.מ.

*

ַא מעלדונג איבער דעם 
ראדאשיץ עירוב

ווָאכנשריפט  די  לכבוד 
אויסגַאבע.

עס וואלט געווען כדאי מיטצוטיילן מיט די חשוב'ע שטאט 
איינוואוינער, איבער דעם ניי- געשַאפענעם עירוב וואס נעמט 
ארום 'שכונת ראדאשיץ' אין קרית יואל אויפ'ן רוט 105. דער 
עירוב המהודר נעמט אריין פילע ארומיגע גאסן ווי קינג סטריט 
ווען  דורכברוך  געוואלדיגע  א  איז  וואס  סטריט,  ספרינג  און 
ַאלס  אזויפיל קליינע עירובין זענען צוזאמגעשמאלצן געווארן 
איין גרויסע עירוב, און עס פארבינדן פילע משפחות, צו קענען 

רואיג טראגן און ברענגען פון און צו אלע געגענטער.

עס דַארף אויך ַארויסגעברענגט ווערן לשבח ַאז דער עירוב 
די  פון  נדבות  די  דורך  אויסשליסליך  געדעקט  געווארן  איז 
הערליכע  מיט  אנגערופן  זיך  האבן  וועלכע  תושבים  געטרייע 
מיט  בייגעשטייערט  זיך  האבן  תושבים  עטליכע  סכומים. 
יכולת  מעוטי  אפילו  און  דָאלער  טויזנט  עטליכע  פון  סכומים 
השגת  כפי  יעדער  דָאלַאר,  הונדערט  עטליכע  געגעבן  הָאבן 
ידיהם, וואס אינאיינעם האט דאס געשאפן די נויטיגע פאנדן 
די  אין  ווי  אנדערש  עירוב,  אויסגעברייטערטן  נייעם  פארן 
אלטע געגענטער אין קרית יואל ווי יעדער פון די תושבים איז 
געצווינגען צו צאלן פארן דעוועלאפער עטליכע טויזנט דָאלער 
אין צוגָאב מער פער דירה, וואס דער דעוועלאפער גיט פארן 
אויפבוי פונעם עירוב, איז אין די נייע געגנט צוזאמגעשטעלט 
געווארן די געלט ווי א 'קרבן עולה ויורד' יעדער לויט זייערע 

מעגליכקייטן. 
עירוב בשכונת ראדאשיץ

בגלילות קר"י

 עירוב בשכונת ראדאשיץ

Line 1

Line 2

Untitled layer

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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די  ברענגן  פאר'ן  כח  יישר  גרויסן  ַא  אייך  קומט  עס 
און  בפרט  עירובין  איבער  יארן  לעצטע  די  אויפוואכונג 
אן  ווירקליך  האט  וואס  בכלל,  געגענטער  נייע  די  איבער 
זיך  האט  מען  ווי  שטערקער  אסאך  ַאפעקט,  אומגעהויערע 
גערָאכטן. די טויזנטער תושבי העיר אין די נייע געגענטער 
עסן די פירות פון אייער ארבעט וואס וואקסט און בליהט מיט 

פירות ופירות פירותיהם.

שכרכם הרבה מאוד!
א. מתושבי השכונה

*

דער 'שופר העיר' פאר ַאלע הייליגע מוסדות און 
ָארגַאניזַאציעס 

לכבוד די שטאטישע אויסגאבע 'קרית יואל וואכנשריפט'

איך האב געוואלט מוסיף זיין אויפן בריוו ווי א ליינער האט 
געהאט ארויסגעברענגט אז די 'קרית יואל וואכנשריפט' איז 
די איינציגסטע אויסגאבע אין שטאט מיטן באריכטן שמחות 
פון די גאנצע שטאט פון אלע תושבי העיר צוגלייך פון אלע 

שיכטן און קרייזן.

וואס דער שרייבער  נקודה  געוואלט צולייגן א  האב איך 
האט אויסגעלאזט אז אייער אויסגאבע פארדינט פאסיג דעם 
'אלע'  מעלדן  צו  צייטונג  דער  זייענדיג  העיר'  'שופר  טיטל 
דינערס פון אלע מוסדות התורה אין שטאט. ַא שריט ווָאס 
דארף באגריסט ווערן, ווען ס'איז ב"ה פַארהַאן אזא אפענע 
און  התורה  מוסדות  אלע  פון  באריכטן  און  קאמיוניקאציע 

מפעלי צדקה אין שטָאט.

ווען  וואך  פארגאנגענע  געהַאט  הנאה  איך  הָאב  צ.ב.ש. 
אויף אייער הויפט זייט איז געווען באריכטעט איבערן דינער 
יואל  'גמ"ח הצלה' און פון די מוסדות הק' בני  פארן מוסד 
די  פון  דינער  ביי  יעדע  מען  זעט  זעלבע  דָאס  ד'סַאטמַאר. 
היזיגע מוסדות התורה און צדקה ָארגַאניזַאציעס, ווָאס ווערט 
אזוי שיין באריכטעט ָאן קיין שום חשבונות. דאס איז דאך די 
שיינקייט פון אונזער שטאט און איך בין זיכער אז גענוי ווי 
אלע אייערע אויפטוען ביז היינט, וועלכע איז מיט די צייט 
געווארן א נחלת הכלל, וועט ביז עטליכע יאר אויך דער חלק 
ווערן נָאכקָאּפירט ביי פילע ַאנדערע, וזכות הרבים תלוי בכם.

אייער זכות איז אומשאצבאר מיטן ברענגן און מרבה זיין 
ברודערליכע  דעם  הייבן  און  וריעות  ושלום  ואחוה  אהבה 
אטמאספער אין שטָאט, דורך באריכטן איבער אלע מאורעות 
און שמחות בקרב העיר, גענוי ווי אין אלע אנדערע אידישע 

שטעט און געגענטער.

מיט פיל דאנק
ר. הערמאן
בשם אלפי תושבי העיר

*

שניידן פון צירונגען

א גרויסע יישר כח פאר די רייכע חומר מידי שבוע בשבוע. 
און א באזונדערע דאנק פאר די וועכנטליכע 'אלו ואלו' קאלום 
מיט אינטערסאנטע אויסצוגן פון די פילע פובליקאציעס אין 

שטאט.

ליינענדיג די אויסשניט פון 'יעזורו' פארגאנגענע וואך בין 
איך ממש אונטערגעשפרינגען. ס'איז שוין א לאנגע צייט וואס 
דאס באדערט מיר, און דא האב איך געטראפן ממש מיינע 

געדאנקען אפגעשריבן בשם דער חוסטער רב שליט"א.

אויב וויל מען שניידן הוצאות זאל דאס זיין פון די חתונה 
אבער  אויסגאבן.  פארשווענדערישע  אנדערע  און  נאכט, 
רייכע  זיך  בויען  עס  פארקערט.  פונקט  מען  זעט  ליידער 
אויפרייסערישע זאלן. יעדע נייע חתונה זאל ווערט געבויעט 
כלות  די  און  אהערגעשטעלט.  מער  און  פראכט  מער  מיט 
גיין  צו  אויפגעפאדערט  ווערן  חתונה  דארט  האבן  וועלכע 
מיט סי. זי. שטיינער. ווען דער שכל זאגט ממש דער היפך. אז 

די כלה זאל באקומען א עכטע שטיין אזוי ווי מען זעט אין די 
תוה"ק ביי אונזערע אמהות, און אנשטאט דעם זאל די 'חתונה 
ווי  זאל' באצירט ווערן מיט א פאלשע סינערי אויפן וואנט 
און  מאלדינגס  טייערע  אלע  זען  קענען  דארט  וועט  מען 
סקאנסעס... אזוי צו שפארן די טאטעס אויסגעהארעוועטע 

געלט ווען עס קומט צו חתונה מאכן.

מ.פ.

*

לתועלת הרבים: ַא ווירקזַאמע עצה צו ערהַאלטן די 
בַארעכטיגטע TBEP קַארטלעך פאר ַאלע קינדער

אין די יעצטיגע טעג איז ָאנגעקומען פאר ַאסַאך מענטשן 
קינד.  ּפער  דָאלער   375 מיט  נייע PEBT קַארטלעך,  נייע 
טייל  פאר  בלויז  בַאקומען  הָאבן  מענטשן  מערסטנס  ָאבער 

קינדער.

די ּפשוט'ע עצה דערפַאר איז צו ַאריינרופן אין דעם ָאפיס 
ַאז  זיי  זָאגט  מען  קַארדס.  "רעפלעסמענט"  פַאר  בעטן  און 
זיי פאר  מ'הָאט פַארלוירן די קַארטלעך און דעמָאלט שיקן 

ַאלע קינדער.

שייך  נישט  ממש  ס'איז  ַאז  ָאבער  איז  ּפרָאבלעם  דער 
ָאנצוקומען צו רעדן צו ַא מענטש ביי די PEBT ָאפיס. אפילו 
אויב מ'רופט ַאריין די געווענליכע 'פוד סטעמּפס' ָאפיס הָאבן 
זיי גָארנישט מיט די PEBT און זיי קענען גָארנישט העלפן. 

ס'איז ַא בַאזונדערע ָאפיס.

דעריבער שרייב איך דָא ַא וועג וויַאזוי מ'קען ָאנקומען צו 
רעדן צו ַא מענטש אין דעם ָאפיס.

נומער  סטעמּפס'  'פוד  געווענליכן  דעם  ַאריין  רופט  מען 
888-328-6399, און נָאכ'ן ַאריינלייגן די אינפָארמַאציע זאל 
דרוקן נומער 3 ווָאס איז געמַאכט צו קענען טוישן די 'ּפין' 

פון דעם קַארטל.

ָאוו  'דעיט  דעם  ַאריינצולייגן  בעט  סיסטעם  דער  ווען 
בירטה' זאל מען דירעקט אריינלייגן א נישט גוטע 'דעיט אוו 
וועלכע פיר נומבערס ס'פאלט דעמאלטס איין.  בוירט', סיי 
דערנָאך ווען דער סיסטעם בעט ַאריינצולייגן דעם 'זיפקאוד' 
די  ַאז  עיקר  זיפקאוד. דער  וועלכע  סיי  ַאריינלייגן  זָאל מען 

אינפָארמַאציע זָאל נישט זיין גוט...

דַאן וועט דער מַאשין זָאגן ַאז די אינפָארמַאציע איז נישט 
ריכטיג און אויב איר ווילט רעדן צו ַא מענטש דרוקט נומער 9. 
מען זָאל דרוקן נומער 9 און דַאן הייבט אויף ַאן אפערעטער. 
זָאל מען אים זָאגן ַאז דאס און דאס איז די נאמען פון מיין 
זאגן  זיי  ווען  און  ריפלעיסמענט קארט,  א  דארף  איך  קינד, 
אז זיי גייען שיקן אויף פאסט זאל מען גיין צום קומענדיגן 

קינד א.א.וו.

דיינע  אלע  פון  טשעקן  צו  בעטן  זיי  זאל  מען  גוט  ס'איז 
אנדערע  אן  אביסל  זיי  האבן  מאל  אסאך  ווייל  קינדער 
ספעלינג אויף דאס קינד. אויך דַארף מען געדענקן אז דאס 
וואס האבן געלערנט אין א  איז נאר געמאכט פאר קינדער 
סקול במשך די קאוויד זומער, דאס הייסט די זומער פון 2021 

און 21' צו 22'.

פאר געוויסע קינדער גייען זיי זאגן אז זיי האבן עס שוין 
רוב  און  אויפגענוצט,  שוין  עס  האט  מען  געשיקט,  אמאל 
מענטשן געדענקן אפילו נישט אז מען האט שוין באקומען 
שוין  עס  האט  מען  די PEBT קארטל,  צוריק  צייט  יאר  א 
גענוצט פאר יענע קינד, אבער רוב מענטשן אויב מען קאלט 
אריין באקומט מען ריפלעיסמענט קארטס פאר רוב קינדער 
שָאד  ַא  ּפשוט  ס'איז   ,375$ דא  איז  קארטל  יעדע  אויף  און 

נישט צו ּפרובירן.

ביטע ַאריינלייגן דעם בריוו אין דעם "ווָאכנשריפט", וועט 
עס זיין א גרויסע טובה פאר אסאך מענטשן. איך האב שוין 
פערזענליך געגעבן די עצה פאר אסאך מענטשן, זיי האבן עס 

ּפרובירט און זיי האבן באקומען פאר אלע קינדער!

ַא ייש"כ למפרע. 

_____  24 שעה הוראה ליין: _____

845.783.0546 
______ לשכת בית הוראה: _____

6 גארפיעלד רד. #013

 ערב שבת קודש:

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

משעה 9:00 עד  10:10 בערב

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

משעה 7:00 עד  8:50 בבוקר
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

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

משעה 9:00 עד  10:00 בבוקר
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

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

משעה 10:00 עד  12:00 לפנצ״ה

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

משעה 5:15 עד  6:15 אחצ״ה

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

משעה 7:00 עד  7:30 בערב

הרה"ג רבי משה זאב שווארץ שליט"א
מו״ץ בבית הוראה דקהלתינו הק׳

משעה 12:00 עד  12:30 אחצ״ה

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

משעה 12:30 עד  2:00 אחצ״ה

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

משעה 7:30 עד  9:00 בערב

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

משעה 10:10 עד  10:45 בערב
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

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

משעה 2:00 עד  3:30 אחצ״ה

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

משעה 3:30 עד  5:15 אחצ״ה

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

משעה 6:15 עד  7:00 אחצ״ה

זמני בית הוראה 

 יעשון
שה אשר

והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המע

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.

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

משעה 10:00 עד  12:00 לפנצ״ה

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

משעה 12:00 עד  1:30 אחצ״ה
זמןשינוי 
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בס"ד

845.782.0205
sales@mkrealtyusa.com

48 Bakertown Road 
Suite 512, Monroe NY
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 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

 אליעזר דוד האפפמאן
לייסענס# 10401304475

845.662.3574 L
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 הערליכע גאס 
 נעבן וואדבערי ווילאס 

און גאלדען הילס

Summit Avenue, Woodbury NY | Next to Woodbury Villas

5 individual lots available for sale B
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!

100% Approved to build  ||  Asking 469K Per Lot   ||   1-2 Acres each Parcel

I N Q U I R E  A B O U T  S P E C I A L  G R O U P  R A T E S

Summit
Avenue

Business  
Center

Woodbury  
Villas
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נאך עטליכע וואכן פון ברוטאלע רדיפות אוך 
ארעסט פון די פאליציי, קעגן מאסן פון חרדישן 
די  קעגן  הפגנות  ביי  פראטעסטירן  וואס  ציבור 
תועבה  די  ווי  בירושלים,  הקדושה  חומת  פורצי 
בר  אין  אויף  בויט  שטאט-ראט  די  וואס  באן 
אילן, דער צענטער פון די חרדישע געגענט פון 
ירושלים, און קעגן די סעליולער געשעפטן וואס 
אין  כלים  טעכנעלאגישע  טמא'נע  פארשפרייטן 
וואכן  לעצטע  די  אין  זענען  גאס,  ישראל  מלכי 
די  אין  געווארן  געפייניגט  אידן  חרדישע  מאסן 
אסירי  דריי  אלץ  נאך  שמאכטן  איצט  טורמעס. 

ציון אין די טורמעס.

יושע  הר"ר  ציבור"  "קרבן  דער  ליידט  בעיקר 
בן יעל דודאן נ"י, אויף וועמען די פאליציי לייגט 
מערכות  אלע  פון  באשולדיגונגען  פאלשע  אן 
געשעפטן,  סעליולער  פסול'ע  און  באן  די  קעגן 
און זיי פאדערן פון געריכט אים צו פאראורטיילן 
אויף לאנגע יארן טורמע. ער איז מאנטאג שמות 
אין  "ניצן"  טורמע  פון  געווארן  אריבערגעפירט 
טורמע  פארשטיפטע  ווייטע  א  צו  א"י,  דרום 

ניצן  וועכטער פון  ווייל די טורמע  אין צפון א"י 
האבן נישט פארטראגן די שטענדיגע הפגנות מיט 
האט  וואס  טורמע,  די  ארום  נאכט  יעדע  קולות 
זיי האבן אים איצט  אז  זיי שטארק דענערווירט 

פארווארפן אין א ווייטער ארט אין צפון א"י.

אויב האבן די פאליציי געמיינט אז די העלדישע 
פראטעסטירן  צו  אנקומען  נישט  וועלן  קנאים 
זיי  האבן  א"י,  צפון  אין  צלמון"  "כלא  צו  אויך 
שנעל איינגעזען זייער טעות. מאסן ירא ה' זענען 
יעדע נאכט געקומען צו פארן מיט אויטאס, פון 
דברי  אריינצושרייען  שטעט,  אנדערע  און  צפת 
חיזוק פאר דעם אסיר ציון, וואס ער הערט אריין 

אינעווייניג אין זיין טורמע צעל.

פאליציי  די  האבן  שמות  נאכט  מאנטאג 
האבן  און  פראטעסטירער,  די  פון   6 ארעסטירט 
זיי אוועקגעפירט פון די טורמע, אבער זיי האבן 
גאס.  די  ארויף  וועג  אינמיטן  ארויסגעלאזט  זיי 
צו  געקומען  ווייטער  אבער  זענען  צומארגענס 
פארן פון צפת ביז צפון א"י יונגעלייט צו א הפגנה 

ביי די טורמע.

רשעות  מיט  פאליציי  די  האט  מיטוואך 
פון  דודאן  יושע  ר'  אוועקגעפירט  ווידעראמאל 
פרישע  א  צו  א"י,  צפון  אין  "צלמון"  טורמע  די 
"איילון"  כלא  לאנד,  פון  צענטער  אין  טורמע 
נעבן ירושלים, מיט'ן אויסרייד אז אזוי ווי ער מוז 
געריכט  אין  פראצעס  זיין  ביי  ערשיינען  זונטאג 
מיטוואך  נאך  אים  מען  האט  ירושלים,  אין 
אוועקגעפירט פון זיין טורמע אין צפון א"י אבער 
אויך אהין קומען יעדע נאכט גרופעס העלדישע 
דעם  זיין  מחזק  און  פראטעסטירן,  יונגעלייט 

"קרבן ציבור".

געברענגט  יושע  ר'  מען  האט  וארא  זונטאג 
די פאליציי האט מיט רשעות  וואו  געריכט,  אין 
אויף  אקט,  באשולדיגונג  זיין  פארגעלייענט 
וואס  הפגנות,  די  ביי  "פארברעכענס"  מערערע 
אויף  אים,  אויף  בעיקר  פאלש  ארויף  לייגן  זיי 
אין  האלטן  צו  אים  פאדערט  פאליציי  די  וואס 
אים  האט  שופט  דער  און  יארן,  לאנגע  טורמע 

טורמע  טעג   70 אויף  קודם  פאראורטיילט,  שוין 
זעען צי ער  וועט ער  י"ט אדר און נאכדעם  ביז 

וועט קענען ארויסגיין אויף הויז ארעסט,

יעדער  האט  פראצעס  דעם  בשעת  זונטאג 
געזען דאס רשעות פונעם סדומ'ער געריכט, ווען 
ר' יושע האט זיך געבעטן ביים שופט, ער זאל אים 
ניי-געבוירענע  זיין  וויילע  א  אויף  האלטן  לאזן 
נאכדעם  באלד  געבוירן  איז  זי  וואס  מיידעלע, 
וואס ער איז ארעסטירט געווארן, העכער א חודש 
צוריק, און ער האט נאכנישט געזען זיין קינד ביז 
פיצל  מיט'ן  געקומען  איז  ווייב  זיין  ווען  איצט. 
די  אין  טרערן  מיט  ער  האט  געריכט,  אין  קינד 
אויגן זיך געבעטן מען זאל אים לאזן האלטן זיין 
מיידעלע אין זיינע הענט, אבער דער הארצלאזער 
די  בקשה.  זיין  נאכגעגעבן  נישט  האט  שופט 
רשעים האבן אים באלד צוריק געפירט צו כלא 

"איילון" אן לאזן האלטן זיין קינד.

צוריקגעפירט  נישט  אים  האט  פאליציי  די 
ווילן די  ווייל מיטוואך וארא  קיין "כלא צלמון", 
רשעים אים ווידעראמאל ברענגען צום געריכט, 
אויף  אקט  באשולדיגונג  פרישע  א  פארצולייגן 
אין  הפגנות  די  ביי  "פארברעכענס"  יושע'ס  ר' 
זיי אים  וועלן  די בר אילן גאס! ערשט נאכדעם 

צוריקפירן קיין צפון א"י.

פראצעס  א  פארגעקומען  אויך  איז  דינסטאג 
אין געריכט אין ירושלים קעגן 2 יונגע בחורים פון 
ירושלים, וואס זיי שמאכטן שוין העכער 2 וואכן 
אין טורמע "מגרש הרוסים", הב' נפתלי הירץ בן 
חי' רבקה טוביץ, און הב' מאיר בן אונבאר קצב, 
אויף  באשולדינגען  אים  ווילן  פאליציי  די  וואס 
הפגנות,  די  בשעת  פארברעכענס  פארשידענע 
און די פאליציי פלאנען צו פאדערן זיי צו האלטן 
געריכטליכע  אלע  פון  ענדע  די  ביז  טורמע  אין 

פראצעדורן רחמנא ליצלן.

כמעט יעדע נאכט גייען ארויס א ציבור אידן 
צו א הפגנה פארן סאטמאר ביהמ"ד אויף רחוב 
רבנים  פון  התעוררות  דרשות  הערן  נאכ'ן  יואל, 
אין ביהמ"ד, גייט דער ציבור ארויס פראטעסטירן 
אויף ככר השבת און רחוב יחזקאל, וואו די גאס 
ווערט פארשלאסן פאר'ן פארקער אלס פראטעסט 
יושע  ר'  הרב  אויף  ארעסטן  ברוטאלע  די  קעגן 
פאדערט  מען  און  אידן,  אנדערע  און  נ"י  דודאן 
די באלדיגע באפרייאונג פון די אסירי ציון. דער 
ציבור איז אויך מרבה בתפילות ותחנונים להשי"ת 
פאר די באפרייאונג פון די אסירי ציון, וואס זענען 
דורך  ציבור  קרבנות  אלס  געווארן  אויסגעקליבן 
ווילן מיט דעם דערשטיקן  זיי  וואס  די פאליציי, 
די  קעגן  החרדית  יהדות  פון  מחאה  קול  דעם 

פורצי חומת קדושת ירושלים, היו לא תהי'!

צו  עוסק  זענען  שמש  בית  פון  עסקנים  די 
די  ראטעווען  צו  פאנד,  געלט  א  צאמצושטעלן 
מאמע  די  נ"י,  דודאן  יושע  ר'  הרב  פון  משפחה 
מיט 7 קינדערלעך בליעה"ר וואס זענען געבליבן 
זייער  פארזאגער  ברויט  זייער  וואס  פרנסה,  אן 
פאטער הר"ר יושע, פלעגט זיי ברענגן ביז ער איז 
ארעסטירט געווארן, ווי אויך איז דא ספעציעלע 
וואס  אויף  קינדער  די  פון  חינוך  פאר'ן  הוצאות 
דער טאטע ר' יושע זארגט זיך שטארק זיצענדיג 
אין זיין טורמע צעל. בכלל איז דא גרויסע הוצאות 
לפדיון שבויים פאר די פארטיידונג פון ר' יושע'ן, 
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ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך:

אסירי ציון ווערן געפיינינט 
אין ציוני'סטישע טורמעס

פאליציי וויל נישט שפריצן בואש וואסערן 
אויף די לינקע הפגנות אין תל אביב

דער רעכטער עקסטרעמיסט, איתמר בן גביר, וואס איז איצט דער 
זיי  פאליציי,  איזראעלי  די  אויפגעפאדערט  האט  מיניסטער,  פאליציי 
זאלן נישט שפריצן וואסערן בלויז אויף פראטעסטירער אין ירושלים, 
נאר פונקט ווי די פאליציאנטן שפריצן זייערע פארשטונקענע "בואש" 
וואסער אויף די חרדים בשעת זייערע הפגנות, זאלן זיי שפריצן אויך 

אויף די פראטעסטירער אין תל אביב קעגן די ממשלה.

למעשה שטעלט זיך אבער די טעג ארויס אז די ציוניסטישע פאליציי 
דיסקרימינירט צו רודפ'ן נאר קעגן די הפגנות פון חרדישן ציבור, אבער 
לינקע  די  פון  אין תל-אביב  ריזיגע הפגנות  די שטורמישע  ביי  נישט 
פארטייען קעגן די רעכטע נתני רעגירונג, וואס פלאנט צו רעפארמירן 
געריכט  פון העכסטן  די מאכט  צונעמען  און  יורידישן סיסטעם  דעם 
די בג'"צ, זיי זאלן מער נישט קענען מבטל זיין די חוקי הכנסת פון די 
רעכטע רעגירונג, וואס דאס האט אויפגעשטורעמט די לינקע מאסן און 
די סטודענטן, וואס האבן אויסגערופן א בירגער קריג קעגן די רעכטע 

ממשלה.

מוצש"ק ביי די שטורמישע הפגנה פון צענדליגער טויזענטער לינקע 
אין ת"א, איז די פאליציי געשטאנען אין די זייט, זיי האבן קיינעם נישט 
געשלאגן מיט זייערע נאגייקעס, און נישט ארעסטירט, זיי האבן נישט 
נישט  האבן  זיי  טראקס,  שפריצער  זייערע  מיט  וואסערן  געשפריצט 
געשאסן קיין גאז באמבעס אויף די ווילדע לינקע פראטעסטירער ווי זיי 

שיסן שטענדיג אויף די ערליכע אידן ביי זייערע הפגנות אין ירושלים.

בלויז איין טאג נאכדעם זונטאג נאכט איז פארגעקומען א הפגנה פון 
הונדערטער חסידים פון ק"ק תולדות אברהם יצחק אין ירושלים, קעגן 
דעם סעליולער געשעפט "ענק הסליולער" וואס איז מטמא די ארטיגע 
אין  ערשינען  איז  הפגגה  ריזיגע  שטורמישע  די  ביי  יוגענט.  חרדישע 
שפיץ רבם ומאורם כ"ק האדמו"ר מתוא"י שליט"א, און נאכ'ן פארזאגן 
פסוקי יחוד וקבלת עול מלכות שמים, האט דער תוא"י רבי אויסגערופן, 
אז דער גאנצער ציבור זאל מעכטיג אויסשרייען דעם פסוק "ובערת הרע 
מקרבך"! ווען דער ריזיגער ציבור האט שטורמיש אויסגעשריגן דעם 
פסוק שטייענדיג קעגן דעם פסול'ן געשעפט, דאן האבן די גרויזאמע 
און  באמבאס",  "גאז  געשאסן  און  ציבור  דעם  באפאלן  פאליציאנטן 
פערד  א  עולם.  דעם  צווישן  פערד  ווילדע  זייערע  מיט  אריינגעלאפן 
האט צוטרעטן דעם קאפ פון א חשוב'ער איד, וואס איז פארוואונדעט 
געווארן אז מען האט אים געמוזט אריינפירן אין שפיטאל. די פאליציי 
חסידים.  די  פון  איינעם  פון  בארד  האלבע  א  אויסגעריסן  אויך  האט 
דאס בילד איז פאטאגראפירט געווארן אויף ווידיא בילדער, וואס איז 
צושפרייט געווארן אין לאנד דורך די מידיא און פרעסע, וואס האבן 
אלע פארדאמט די פאליציי, און אנגעוויזן אז זיי דיסקרימינירן בלויז 
קעגן די חרדים, בשעת ווען די לינקע ראיאטירן ביי זייערע הפגנות, 
טוט זיי די פאליצי כמעט גארנישט, זיי ווייזן ארויס זייער אפענע שנאת 

הדת כלפי דעם חרדישן ציבור ה"י.
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אין וואס דער "ועד למען אסירי ציון" זענען עוסק 
טאג און נאכט, אויך נדיבי עם פון חוץ לארץ ווערן 
געבעטן ארויסצוהעלפן במצות פדיון שבוים, צו 
ראטעווען די בעלי מסירות נפש על קדושת השם 

במערכות על קדשי ישראל.

ווערך  ירושלים  קדושת  למען  מערכות  די 
נישט  ומבחוץ,  מבית  רדיפות  פון  געפלאגט 
בלויז פון גרויזאמע ארעסטן פון די צ'וניסטישע 
מערערע  דורכגעפירט  האבן  זיי  וואס  פאליציי, 
אבלאוועס אין ירושלים און בית שמש, און האבן 
די  פון  טירן  די  נעכט  די  אינמיטן  איינגעבראכן 
אויפגעוועקט  און  אידן,  ערליכע  פון  הייזער 
און  קייטלען  צו  קינדער  פיצלעך  מיט  מאמעס 
ארעסטירן די מענער און זיי איינזעצן אין טורמע, 
היימישע  פון  אויך  געפלאגט  ווערן  מערכות  די 
רדיפות פון די פירער פון די רעליגיעזע פארטייען 
און  באשמוצן  וועלכע  צייטונגען,  זייערע  און 
אידן,  ערליכע  די  פון  הפגנות  די  פארדאמען 
די  פון  געוואלטאטן  די  צו פארדאמען  אנשטאט 
מכלומר'שטע  די  זיי  פארדאמען  פאליציאנטן, 
הפגנות.  די  בשעת  ה'  יראי  פון  "געוואלדטאטן" 
אבער די ערליכע קהלות ווערן נישט נתפעל פון 
המתחברים  פארטייען  די  פון  באשמוצונגען  די 
הפגנות  זייערע  מיט  אן  גייען  זיי  לרשעים, 

האבן  אווענט  ויחי  זונטאג  ישראל.  קדשי  למען 
טויזענטער אידן פון ירושלים, בית שמש און פון 
גרויסן סאטמאר'ן  דעם  איבערגעפילט  ברק,  בני 
וויבאלד  יואל,  רחוב  אויף  ירושלים  אין  ביהמ"ד 
איבערגעפילט  שנעל  איז  הביהמ"ד  היכל  דער 
געווארן איז א חלק פון ציבור אריין אין אנדערע 
ביהמ"ד,  פונעם  שטאקן  אנדערע  די  פון  חדרים 
און אויך אויף די גאסן ארום, וואו מען האט דורך 
דרשות  פייערדיגע  די  געהערט  מייקראפאנען 

חיזוק פון די רבנים הגאונים שליט"א.

דער יו"ר העצרת הג"ר דוד קליין שליט"א האט 
פייערדיגע  א  מיט  ציבור  דעם  אויפגעפלאמט 
אנגיין  און  המחאה  חובת  די  איבער  דרשה, 
איז  וואס  די מלכות הרשעה,  קעגן  הפגנות  מיט 
געשילדערט  האט  ער  ירושלים,  קדושת  מטמא 
די פאקטן פון פילע געוואלדטאטן, רציחות מיט 
טוט  פאליציי  די  וואס  אכזריות,  שוידערליכע 
אלע  וואס  ציבור  חרדי'שן  דעם  קעגן  יארן  אלע 
און  אינגאנצן,  פארשווייגן  פארטייען  רעליגיעזע 
די יפי נפש זענען נאר מוחה קעגן די מכלומר'שטע 
דאס  ה'.  יראי  קנאים  די  פון  אלימות"  "מעשי 
ראזענבערגער  יושע  ר'  הגה"צ  האט  זעלבע 
שליט"א, חבר הביד"צ, ואב"ד קרית רמ"א ב"ש, 
אויפגעשטורעמט דעם ציבור מיט א מחאה קעגן 

הערב  שלטון  פונעם  געוואלדטאטן,  רדיפות,  די 
רב מזרע עמלק, און האט מוחה געווען קעגן די 
פרומע פארטייען המתחברים לרשעים, וואס זיי 
באשמוצן גאר די יראי ה', אין די צייט וואס מען 
קעגן  מחאה  א  ווארט  קיין  נישט  זיי  פון  הערט 
די באגריסונג צו עובדי ע"ז פון גפני, וואס האט 

באגריסט די קריסטן לכבוד זייערע חגאות.

דער רב האט אנגעוויזן אויף די רייד פון הייליגן 
זי"ע אין ספה"ק דברי יחזקאל )פ'  שינאווער רב 
אז  אחותינו,  את  יעשו  הכזונה  עה"פ  וישלח(, 
מיר  מוזן  עצות,  מיט  קומען  רשעים  די  בשעת 
צוריק קעמפן מיט עזות וחוצפה קעגן זיי, דער רב 
יהדות החרדית  דאס  אז  געשטעלט,  האט קלאר 
און  קיין ארעסטן  פון  נישט אפשרעקן  זיך  וועט 
רדיפות, מיר וועלן ווייטער אנגיין מרעיש עולמות 
בחומת  פירצות  אלע  קעגן  הפגנות  מיט  זיין 

הקדושה אן קיין מורא.

פייערדיגע  גערעדט  האט  גייסט  זעלבן  אין 
דיבורים הג"ר שאול סירוטה שליט"א ראש כולל 
ווייטער  וועט  החרדית  יהדות  דאס  אז  דת,  אש 
וועג  אויסגעטרעטענעם  אלטן  דעם  אנהאלטן 
פוך די פריערדיגע לוחמי מלחמות ה' בירושלים, 
וואס האבן אלע באקעמפט אלע גזירות רעות פון 

שלטון הרשע מיט שטורמישע הפגנות, וואס איז 
די איינציגסטע מיטל וואס האט בעזהי"ת מבטל 

געווען א סאך גזירות הרשעים.

דער  האט  געענדיגט  זיך  האט  עצרת  די  ווען 
אויף  ארויסגעלאזט  זיך  עולם  אויפגעפלאמטער 
און  גאס  אילן  בר  די  אין  הפגנה  שטורמישע  א 
רחוב שמואל הנביא, דארט האט זיך א ריזן ציבור 
אראפגעזעצט אויף די ערד און געזינגען געזאנגן 
פארקער  דעם  פארשליסן  צו  המערכה,  משירי 
אויסצושרייען  אויטאס,  די  פאר  גאסן  די  פון 
דאס  קעגן  החרדית  יהדות  פון  פראטעסט  דעם 
בויען די באן אויף די גאסן, קעגן די ווילן פון די 
מען  געגענט.  יענע  פון  איינוואוינער  טויזענטער 
ארעסטן  ברוטאלע  די  קעגן  געשריגן  אויך  האט 
נישט  זיך  האט  ציבור  דער  ה'.  יראי  מאסן  אויף 
שלעק  ברוטאלע  די  טראץ  ארט,  פון  גערירט 
פארטרייבן  צו  געטיילט  האט  פאליציי  די  וואס 
זייערע שלעק  פון  און  גאסן,  די  פון  ציבור  דעם 
האט  ער  אז  געווארן,  פארוואונדעט  איינער  איז 
פאר  שפיטאל  אין  ווערן  אריינגעפירט  געמוזט 
וואס די פאליציי  באהאנדלונגען, און טראצדעם 
האבן באשפריצט די מאסן מיט זייערע שפריצער 
טראקס, האט זיך דער ציבור נישט אוועקגעריקט, 

נאר אויסגעשריגן דעם דבר המערכה.

בס"ד

הלכה ברורה 

זמן הבחינה
בשעה 7:15 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 
 

 •  • 

• •

7:25 שכונת ויואל משה
באר שבע - אוסטראה פארקוועי 

7:30 שכונת ברך משה 
דינוב - פראנקפורט - 

7:35 סעקשאן 4
ישראל זופניק - עיקערס קאר לעמבערג

- פארעסט  - צום ביהמ"ד הגדול

7:45 ד. א. ווידער  
קעגן ביהמ״ד בית מרדכי לייב

7:50 שכונת עצי תמרים 
ביהמ"ד בית יעקב נחמי' - 

רוזשין - צפת - ניקלשבורג 

7:55 חברון 
קאר. קארלסבורג

ביהמ״ד בית כהנא -  מאונטען 
- פארעסט - צום ביהמ"ד הגדול

להבחינה
בחבורת 

לומדי הלכה

בבית 
מדרשינו 

רוט 2הגדול
רוט 1
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עס איז כדאי צו דערמאנען א דבר 
צחות פונעם ַאלטן פורים–רב הרה"ח 
ער  וואס  ז"ל,  פארקאש  נתנאל'ע  ר' 
פורים  שושן  איינמאל  געזאגט  האט 
ביים טיש פונעם רבי'ן זי"ע, אין דער 
ווען דאס "אלטע ביהמ"ד" איז  צייט 
נאר  ַארָאּפגעווָארפן, און  געווען  שוין 
די מערב ווַאנט איז נאך געבליבן שטיין 
א לענגערע צייט, עס איז געווען הויך 
זיך  האט  עס  און  שטאקן,  עטליכע 
די  פון  צייכן  דאס  דערויף  אנגעזען 
שטיגן ארויף, און די אלטע ּפעינטינג 
אלטן  פונעם  מערבית  צד  פונעם 
ביהמ"ד. האט ר' נתנאל'ע געזאגט מיט 
זיין פורימ'דיגע ערנסטקייט, אז אזוי 
"כל  זאגן  ז"ל  הייליגע חכמים  די  ווי 

מה דאסר לן רחמנא שריא לן כוותי'", 
תורה  הייליגע  די  וואס  זאך  יעדע  א 
ענליכע  ַאן  דא  איז  גע'אסר'ט,  האט 
זאך וואס איז מותר, ווי למשל פלייש 
פון חזיר איז אסור, איז דא ַאן ענליכע 
טעם אינעם קָאּפ פונעם פיש "שיבוט" 
וואס עס איז א כשר'ע פיש. אזוי אויך 
זי"ע האט גע'אסר'ט צו  אז דער רבי 
איז  וואס  המערבי"  "כותל  צום  גיין 
ציונים  די  דורך  געווארן  איינגענומען 
"מערב  די  געבליבן  אונז  איז  שר"י, 
וואנט" פונעם אלטן ביהמ"ד וואו מען 
קען זיך זיכער דארט אויסבעטן אלעס 

גוטס, ודפח"ח.

)קרית יואל וואכנשריפט - ממלכת סאטמאר(

דער  הורוויץ  שלמה  חיים  רבי 

משמש  האט  ער  רבי  סטריזובער 

געווען ברבנות אין א קליין שטעטל, 

סעודות  ביי שלש  ערשטע שבת  די 

האט ער געזאגט ד' מלך בהתלהבת, 

עס  האבן  שטאט  אין  מתנגדים  די 

איהם  האבן  און  געגליכענט  נישט 

ער  איז  דעם  צוליב  געווען,  משלח 

א  און  טעמעשוואר,  קיין  געגאנגען 

געווארן  ניצול  ער  איז  דעם  דאנק 
פונעם קריג מיט די גאנצע משפחה, 
ווען מען האט איהם געפרעגט וויאזוי 
ער  פלעגט  געווארן,  ניצול  איז  ער 
ער  איז  מלך  ד'  זאגן  דורך  אז  זאגן 

ניצול געווארן.

)פתגמין קדישין - דב"ק פון כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א ביי מסיבה לטובת די 
מוסדות אין אנטווערפן(

עמרם  ר'  געווען  איז  רב  דער 

דעם  פון  זון  א  ראזענבערג, 

פריערדיגן רב ר' שאול ראזענבערג. 

ער האט געקענט א געוואלד לערנען. 

ער איז געגאנגען באזוכן דעם זענטא 

זצ"ל(,  )הברך משה מסאטמאר  רב 

וואס איז געקומען צום זיידן ר' שלום 

אליעזר'ל. דארט אין די אכסניא פון 

זענטא רב האט מען אריינגעברענגט 

פירות,  פון  איינגעמאכטס  א  עפעס 

צווישן  וויכוח  א  געמאכט  זיך  האט 
מאכן,  מ'זאל  ברכה  וואספארא  זיי, 
ביידע  אדמה,  פרי  בורא  צו  שהכל 
גוט  האבן  זיי  געווארפן,  האבן 
געקענט לערנען. צום סוף האבן זיי 
זיך נישט געקענט פאראייניגן, האבן 

זיי נישט געגעסן... 

)די צייטונג - שמועס פון הרה"ח ר' 
יחזקאל קאטצבורג ז"ל  ווי ער שילדערט 
זכרונות פון ראצפערט(

איינער האט אמאל געפרעגט פון 

א רב: וויפל שעה ער דארף לערנען 

יעדן טאג? האט ער אים געזאגט: צום 

ט  ש ר ע

זאלסטו 

א  לייגן 

 , ש ו ג ד

יעדע  אז 

שעה זאל 

באשטיין 

ן  ו פ

פעלן  נישט  זאל  עס  מינוט!  זעכציג 

און  מינוט!  איין  קיין  שעה  דער  פון 

וויפל  זען  טאקע  וועסטו  דערנאך 

דו   - שעות  אזעלכע  פון   - 'שעה' 

קענסט קובע זיין אויף תורה! אבער 

קודם מאך זיכער אז דו ווייסט וואס 

א שעה מיינט, א שעה דארף זיין א 

שעה בשלימות.

)יסודי תורה ויראה - מתוך דברי הגה"צ 
מורינו שליט"א(

ניצל געווארן 
צוליב מנהג

נישט געגעסן

כותל המערבי אין 
סאטמאר... יפה שעה אחת 

אייגענארטיגע 
קאלירפולער 

אריינבליק אינעם 
הויפן פובליקאציעס 

וועלכע ערשיינט 
רעגלמעסיג איבער 

עיר רבתי קרית יואל 

נאטיצן  • אויסשניטן  • קרישקעלעך  • אבזערוואציעס  אויסצוגן   • ציטאטן 
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חשיבות  באזונדערע  א 
אין  וויליאמסבורג  תושבי  שפירן 
אין  נעמענדיג  טאג,  גרויסן  דעם 
באטראכט אז אדמת קודש הוא, די 
שטאט וויליאמסבורג איז געווען די 
אויסדערוועלטע פלאץ וואו דער רבי 
זי"ע האט אנגעפלאנצט די ערשטע 
קערנדלעך אין דעם ארץ לא זרועה, 
גע'כשר'ט די אמעריקאנער שטיינער 
און אויפגעשטעלט א לגיון של מלך 

פון תלמידיו וחסידיו הנאמנים.

איז  וויליאמסבורג  שטאט  די 
אונזערע  וואו  באדן  די  געווען 
עלטערן, די אודים מוצלים מאש, 
נאך  צוזאמענגעקליבן  זיך  האבן 
חורבן  גייסטישע  און  שווערע  אזא 
וואס עס האט באטראפן דאס כלל 
וועלט- צווייטע  די  מיט  ישראל 
חתונה  פונדאסניי  האבן  זיי  קריג. 
ריינע  אויפגעשטעלט  און  געהאט, 
ערליכע אידישע שטיבער, גענוי ווי 
אבער  אייראפע.  אין  אינדערהיים 
וואו זענען אונזערע עלטערן געלאפן 
דאן זיך אנזאפן מיט חיזוק טראפנס 
 500 ה'.  דבר  דעם  געהערט  און 
בעדפארד עוועניו אין וויליאמסבורג 

איז געווען דער אדרעס.

שפעטער איז דער אלטער בית 
המדרש אויף 550 געווען דער פלאץ 
וואו מען איז געשטאנען קעפ אויף 
קעפ און זיך צוגעהערט צו די דברי 
אלקים חיים, די שובבי"ם תורה'ס, 
די דרשות אין ימים נוראים הושע"ר 

און פיל מער.

און  סטרוקטורן  די  ווען 
זאלן  וויליאמסבורג  אין  געביידעס 
קענען וואלטן זיי   פיל געשילדערט, 
אנגעהויבן פון די אמאליגע שוואכע 
מיט  לעבנסשטייגער  אידישע 
בפרהסיא'דיגע חילולי שבת אויף די 
צענטראלע גאסן אין וויליאמסבורג, 
אין  פולשטענדיגע מהפיכה  די  ביז 
מיט  ווייטער,  און  יארן  תש"י  די 
שפרודלדיגער  סאטמארער  א 
עוענטועל  האט  וואס  ווירטשאפט 
אויפגעהאדעוועט א לגיון של מלך, 
טאקע  ושלמים,  יראים  פון  דור  א 
אין דעם טריפה'נעם אמעריקע וואס 

אלע האבן געציטערט פאר איר.

)דער אוצר(

לפאר ולרומם ולנצח: די אויסערליכע פראכט פונעם פליגל איז א פארצווייגטע און 
גאר קאסטבארע אונטערנעמונג און מיט דעם איז פארגענדיגט געווארן א גאר וויכטיגע 

טייל פונעם מאסיוון בוי פראיעקט

)קרית יואל היימשטאט - ביים באריכטן די פארשריט ביי בוי ארבעט
 ביים גרויסן ביהמ"ד(

ווען "וויליאמסבורג" 
יפה נוף משוש קען ווען פארציילן...

כל העיר

עירובו"  "לערב  כינוס  הערליכער  א 
שבת  מוצאי  פַארגַאנגענעם  איז 
ָאּפגערָאכטן געווָארן, ווען עס זענען זיך 
מתעסקים  צענדליגער  צוזַאמגעקומען 
במלאכת הקודש, בודקים און משגיחים 
פון די "עירובין" איבער ַאלע ָאּפסטעיט-
אין  דָאהי  נקבצו  באו  כולם  געגענטער, 
מעמד  גייסטרייכער  צום  יואל  קרית 
זיך  מ'הָאט  וועלכן  ביי  עירובו"  "לערב 

געווען  מחזק 

ווייטער  ָאנצוגיין 

הייליגע  די  מיט 

צו  מזכה  ַארבעט, 

הרבים,  את  זיין 

נכשל  נישט  חלילה  זאל  ציבור  דער  ַאז 

ווערן מיט די הַארבע איסורים פון הוצאה 

בשבת.

מעמד  דער 
ָאּפגערָאכטן  איז 
אין  געווָארן 
נג  זַאמענהַא צו
שמחת  מיטן 
שבע ברכות ווָאס 
ועד  דורכ'ן  געווָארן  צוגעשטעלט  איז 
דקהלתינו  הוראה  בית  שע"י  העירובין 
ומגדל  מעוז  הרה"ג  פון  לכבודו  הק', 

יו"ר ועד  יואל הכהן קָאהן שליט"א  רבי 
פַארגַאנגענע  הָאט  וועלכער  העירובין, 
די  אונטער  געפירט  בשטומ"צ  ווָאך 
בן  החתן  עב"ג  תחי',  הכלה  בתו  חוּפה 
הרה"ח ר' יואל בר"ח קָארנבלי הי"ו פון 

וויליַאמסבורג.

)קרית יואל זשורנאל - באריכט פון מעמד 
ולערב עירובו דורך בית הוראה  12(

ולערב עירובו
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אנ״ש  בעבודתי״ך!  וששים 

ַאזעלכע  הערן  פון  קוועלן 

סיי  ווי  טובות,  בשורות 

אזא  אין  פַאקטיש  מ׳בויעט 

מ׳הָאט  ווי   — ריטעם  בליציגן 

ווָאך  טַאקע געזען די היינטיגע 

דינסטָאג, בשעת מיר גייען צום 

די  ָאנגעקומען  ס׳איז  ווי  דרוק, 

ריזיגע ״ּפלענקס״ ביים ביהמ״ד 

אויף מעריווָאלד, ווָאס דערמיט 

ַארויסצוזען  ָאנהייבן  זיך  גייט 

הבנין  מראה  פַאקטישער  דער 

דעם  מ׳פינַאנצירט  סיי  און   —

און  אדירים,  בסכומים  אויפבוי 

ָאט ַאזוי, בשם ה׳ נעשה ונצליח, 

מען  זָאל  אלקינו,  ה׳  יגיענו  כן 

בקרוב זוכה געווען צום ״השלם 

הני הבנינים”!

מלא  ַארויס  קוקט  יעדער 

מיט  זען  קענען  צו  התרגשות 

צוויי  די  ּפרַאכט  און  שטָאלץ 

בנינים בהבנותם מלא ברכת ה’, 

אויפשטרַאלן  און  בַאלייכטן  צו 

ַאלע געגענטער ַארום און ַארום 

והתפלה  התורה  כח  דעם  מיט 

זיין  מרחיב  ווייטער  מ'זאל  און 

די גבולי הקדושה, לילך מחיל 

אומרת  הקודש  ורוח  חיל,  אל 

כן ירבה וכן יפרוץ, הולך וגדל 

כ"ק  בדרך  מאוד,  גדול  כי  עד 

מרן רבינו הקוה"ט זי"ע, תחת 

נשיאתו והדרכתו של כ"ק מרן 

ביאת  עד  שליט"א,  אדמו"ר 

הגואל במהרה.

)דער איד(

פארקערטע  צוויי  מיינט:  'ביי-פאולער'  ווארט  דער 
דעם  פון  סימפטאמען  די  ערקלערן  טוט  דאס  און  זאכן, 
דיסארדער, א מענטש וועלכע ליידט פון 'ביי-פאולער' וועט 
האבן צוויי פארקערטע סארטן גוסטעס, זיי וועלן זיין אדער 

אין א עקסטרעם הויכע און 
אדער  שטימונג,  פרייליכע 
נידריגע  עקסטרעם  א  אין 

און נאכגעלאזטע שטימונג.

דיסארדער  ביי-פאולער 
מיטן  באוויסט  אויך  איז 
מאניק-דעפרעסיוו  נאמען 
נעמען  די  לויט  קרענק, 
פארקערטע  צוויי  די  וויאזוי 
אנגערופן,  ווערן  גיסטעס 

דעפרעסט,  צו  אדער  )הויעך(  מאניק  צו  איז  מען  אדער 

וואס  דיסארדער  מח  א  איז  ביי-פאלער  קורצן:  אין 

ברענגט דראסטישע טוישונגען אין די שטימונג, ענערגיע, 

און  אקטיוויטעטן, 

מעגליכקייט  די  שטערט 

טאג  פון  פוקציאנירן  צו 

לעצטיגע  לויט  טאג,  צו 

דער  טוט  פאקטן 

אפעקטירן  דיסארדער 

מיליאן   3 ווי  מער 

אמעריקאנע יעדע יאר.

)הקריה(

והראינו בבנינו

בכל מצב שהוא...
המשמח  פון  קאלענדער  די 

ואנשים  אלוקים 

חיים  יוסף  מו"ה 

ך  י י ראטנשטר

איז אריינגעפאלן 

וואסער,  אין 

איר  האט  אויב 

באשטעלט  אים 

רופט  ביטע 

 : ן ע מ ר י פ נ א ק

.845.659.7233

)דבר יום ביומו(

באו מים ...
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דאס התייסדות פון די 
שטעטל קוממיות

דער דערפל קוממיות איז געגרינדעט געווארן 
יתומים  בחורים  פאר  ספעציעל  תש"י,  יאר  אין 
פון אייראפע וועלכע האבן איבערגעלעבט דעם 
שרעקליכן צווייטן וועלט קריג, און זענען ארויף 
קיין ארץ ישראל, אבער האבן געזוכט א רואיג און 
ערליכן ווינקל וואו זיי זאלן זיך קענען באזעצן און 

אנהויבן מיט א ניי לעבן. 

אז  געהערט  האט  זצ"ל  איש  חזון  דער  ווען 

יתומים  בחורים  פון  גרופע  א  פאראן  ס'איז 
אבער  אייגן שטעטל,  אן  גרינדען  ווילן  וועלכע 
ער  האט  דערפאר,  געלט  דאס  נישט  האבן 
זיי  ער  זאל  ע"ה  באש  לוי  ר'  הרה"ח  געבעטן 
געבן דאס געלט אז זיי זאלן קענען קויפן דעם 
שטעטל, און ער זעלבסט זאל זיך אויך אהינציען, 
כדי עס זאל זיין ווער ס'זאל זיך אומקוקען אויף 

די בחורים.

דעם  אפגעקויפט  טאקע  מען  האט  דאן 
דרום  אין  זיך  געפינט  וואס  "קוממיות",  דערפל 
אויפן  גת',  'קרית  פון  ווייט  נישט  ישראל,  ארץ 
מלחמה  די  בחורים  די  און  שבע',  'באר  צו  וועג 

איבערלעבער האבן זיך דארט באזעצט.

הגאון רבי בנימין 
מענדלזאהן זצ"ל

גרינדונג  נאכן  יאר  אהאלב  און  איין  ארום 
פונעם שטעטל, אין יאר תשי"א, איז דער גרויסער 
גאון און צדיק רבי בנימין מענדלזאן זצ"ל געשיקט 
געווארן דורך דעם חזון איש זצ"ל משמש צו זיין 
ברבנות אין דעם שטעטל. רבי בנימין, וועלכער 
איז געווען פונעם פוילישער אפשטאם, איז געווען 
באקאנט אלץ זעלטענער גאון און צדיק, און האט 
זייענדיג א  נאך  צדיקים.  פילע  ביי  געווייקט  זיך 

כ"ק  פון  תורות  די  אפשרייבן  ער  פלעגט  בחור 
זי"ע.  מגור  אמת  אמרי  בעל  הרה"ק  אדמו"ר 
"אפילו פאר צוויי הונדערט יאר צוריק וואלט ער 
געווען א חידוש" האט זיך הרה"ק מהר"א מבעלזא 

זי"ע אויסגעדריקט אויף דעם רב.

דער רב האט טאקע פאר לאנגע יארן געפירט 
יעדן  ישק, אויף  פיו  וכל דבר על  דעם שטעטל, 
איינגעלעגנהייט אינעם דארף איז ער געווען דער 
פוסק און לעצטער ווארט, און האט טאקע באוויזן 
צו אויפהייבן און האלטן די ארטיגע איינוואוינער 
פרום און ערליך, און ביישטיין די פילע שווערע 
נסיונות וועלכע זענען אונטערגעקומען דורכאויס 
מיר  ווי  שמיטה',  'עניני  אין  בעיקר  יארן,  יענע 

וועלן באלד זען.

מקור הפרנסה
היפש  געווען  פרנסות  די  איז  אנהייב  אין 
אין  געווען  פראבלעם  דער  איז  בעיקר  שווער. 
דעם ערשטן און צווייטן יאר, תש"י און תשי"א, 
וויבאלד מ'האט נישט געקענט דעמאלט אנהויבן 
פלאנצן, שטייענדיג א יאר בעפאר שמיטה וועלכע 
איז  דאס  און  תשי"ב,  יאר  אין  אויסגעפאלן  איז 
טאקע געווען א גרויסע שוועריקייט. צוליב דעם 
האט מען זיך אין די ערשטע יאר בלויז אפגעגעבן 
מיט אהערשטעלן די הייזער פונעם שטעטל, און 

טייענדיג אין די וואך פון פרשת בא, ווען מיר לערנען איבער דעם גרויסן "מכת הארבה" ווָאס השי"ת הָאט געשיקט ש
אויף דעם לַאנד מצרים, "אשר לא ראו אבתיך ואבות אבתיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה", איז איז דָאך נישט 
מער ווי ּפַאסיג ַאלס ַא 'דבר בעתו' צו ַארָאּפברענגען ַא וואונדערליכע שילדערונג איבער די ָאפענע נסים ווָאס ווָאס 

הָאט זיך ָאּפגעשּפילט אין דער נישט ווייטער פַארגַאנגנהייט אין דעם דערפל 'קוממיות' אין ארה"ק.

געווען איז דָאס אין דעם שנת השמיטה שנת תשי"ט, ווען ַא שרעקליכע מכת הארבה פון הונדערטער טויזנטער היישעריקן 
הָאבן פַארפלייצט ַאלע פעלדער פון ארץ ישראל, ָאבער בלויז אין 'קוממיות' הָאט דער ארבה נישט געהַאט קיין שום שליטה, 

זייענדיג אן ָאפענע 'אצבע אלקים' ַאדַאנק די מסירת נפש'דיגע שמירת שמיטה פון די ערליכע אידן אין 'קוממיות'.

פָאלגנד איז ַאן ָאריגינעלע שילדערונג איבער דָאס לעבן אין 'קוממיות' און דער גרויסער נס ווָאס הָאט בשעתו ָאּפגעהילכט 
איבער גַאנץ ארה"ק מיט אן אויסטערלישער קידוש שם שמים. 

ויעל הארבה:

די אויסטערלישע ניסים ביים 

מכת ארבה
אינעם קוממיות

שטעטל
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וועט  נארמאל  עפעס  אז  פארדינען,  עפעס  דעם 
דערפון ארויסוואקסן. 

לאנג  ווי  אפשניט  צייט  דעם  דורך  גייט  עס 
צו  און...  ווייץ,  ארויסוואקסן  זאל  עס  נעמט  עס 
ארויסגעוואקסן  דארט  איז  וואונדער  אלעמענס 
אזאלכע שיינע ווייץ וואס מ'האט נישט געזען אין 
דעם גאנצ'ן געגענט ארום!!! דאס איז געווען א 
וואס  שמים  כבוד  און  השם  קידוש  געוואלדיגע 
יעדער האט אפען מיטגעהאלטן. ווי נאר די פרייע 
אידן וואס האבן דאס פארקויפט האבן געזען וואס 
דא האט פאסירט, האבן זיי גערופן די קוממיות 

תורה  דין  צו  אידן 
ביים רב, טענה'נדיג 
איז  דאס  אז  גאר 
א  געווען  פשוט 
ווייל  טעות'  'מקח 
געמיינט  האבן  זיי 
מער  קען  דאס  אז 
דער  וואקסן.  נישט 
געוואלט  האט  רב 
שלום'  'דרכי  אלס 
זיי צופרידן שטעלן, 
געזאגט  ער  האט 
א  צוגעבן  זיי  מ'זאל 
'דריטל' פון וואס זיי 

האבן פארלאנגט.

דאס מסירות נפש 
פאר שמיטה

ארום  געדרייט  אלס  זיך  האט  קוממיות  אין 
געאטעמט  פשוט  מ'האט  שמיטה,  פון  נושא  די 
שמיטה. ווען עס איז אנגעקומען א שמיטה יאר 

פלעגט מען קישן די ביימער, די הייליגע שמיטה 
ביימער.

הגה"צ  כ"ק  פון  מעשה  די  באקאנט  איז  עס 
רבי אברהם לייטנער זצ"ל אבד"ק מאנטיווידעא, 
דעם  יונגערמאן  אלץ  באזוכט  האט  וועלכער 
בית  צום  אנגעקומען  איז  און  קוממיות,  דערפל 
געהאט  נישט  האט  קוממיות  וויבאלד  המדרש. 
קיין גאסן, נאר דער גאנצער דערפל איז געווען 
איין שטיק זאמד און מאראסט, איז געווען פארנט 
פונעם בית המדרש א ספעציעלן אייזן וואו מ'האט 
זיך  האט  וואס  בלאטע  און  שמוץ  די  אפגעריבן 
אנגעזאמלט אונטער די שיך, אזוי אז דער ערד פון 
בית המדרש – וואס איז אזוי אויך געווען עטליכע 
אינטשעס בלאטע – זאל נישט ווערן פארוואנדלט 

אין א בלאטע זומפ מיט עטליכע פיס בלאטע.

ווען דער מאנטיווידעא רב איז אנגעקומען צום 
א  אין  געווען  פונקט  איז  און דאס  בית המדרש, 
יאר פון שמיטה, האט ער זיך אפגעריבן די פיס 
אין דעם אייזן. אינצווישן איז דער רב הגה"צ ר' 
בנימין מענדלזאן זצ"ל אנגעקומען, און געזען ווי 
ער רייבט אריין זיין פיס אינעם אייזן, האט ער זיך 
צעשריגן "נא, שמיטה! מ'טאר נישט באארבעטן 
די פעלדער!" ]זעט אויס ער האט געהאט א חשש 
אז ס'ליגט באהאלטן א קערל אין דעם בלאטע, 

פחד  "דער  וואקסן[.  דאס  וועט  דעם  דורך  און 
מיינע  אין  טאג  היינטיגן  ביז'ן  נאך  מיך  ליגט 
ביינער," האט הגה"צ מ'מאנטיווידעא פארענדיגט 

זיין ערציילונג.

ניסים אין זכות פון 
היטן שמיטה

איבער אפענע ניסים אין זכות פון היטן שמיטה 
איז פאראן מעשיות אן א שיעור.

באש  דוד  רבי  הרה"ח  פארציילט  האט  עס 
ווען איך בין געווען א קינד, און איך מיט  הי"ו: 
פעלד.  אין  געווען  זענען  קינדער  עטליכע  נאך 
וועטער,  דעמאלטס איז געווען גאר א טרוקענע 
און דער ערד האט זיך געשפאלטן. פלוצלינג זעען 
מיר ווי פונעם ערד גיט א וואקס ארויס א ריזיגן 
געווארן  מיר  איז  בלוט  מיין  'שלאנג'.  גיפטיגן 
פארגליווערט. דער שלאנג איז געשטאנען קעגן 
עס  איז  דאס  ווי  אויסגעזען  ס'האט  און  אונז, 
אין  אויפגעוואקסן  זענען  מיר  וויבאלד  חלילה... 
אונזער בלוט מיט דעם ענין פון 'שמיטה', האבן 
שמיטה!"  "שמיטה!  שרייען  גענומען  זיך  מיר 

ויעל הארבה:

די אויסטערלישע ניסים ביים 

מכת ארבה
אינעם קוממיות

שטעטל

די היישעריקן ווערט געזעהן פונעם פענסטער מודעה אין פעלדער וועלכע היטן שמיטה

די ריזיגע היישעריקן ביים אנקומען
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נפתלי הירצקא לאנדא
הערש אלימלך ניעדערמאן

Upstate: 845-388-1155  
Brooklyn: 718-925-2262

Residential  |  Commercial  |  Sales  |  Rentals

Lic: #10311209368

COMMERCIAL

INVESTMENT

Real Estate 

quote
“The biggest 
risk of all is 
not taking 
one.”

Real Estate 
market
Economists at 
the home listing 
site forecast that 
U.S. home values 
will fall 1.1% from 
November 2022 to 
November 2023.

Real Estate 
tips
Don’t make 
any major 
purchases or 
change jobs 
while in the 
mortgage 
process.

RESIDENTIAL RENTALS

9 AUSTRA #20520 ZENTA

BEER SHEVA

KARLSBERGLEMBERG

4-room walk-
in apartment 
for sale in 
Shchines Vyoel 
Moshe.
Tenant 
occupied.
Great for 
investment!

6 room 
apartment plus 
an attic

 Will be
ready in about 
a year.
Great price!!

Brand new, 
private, 3-story 
home, located 
on 13 Pullman 
Drive.
Awesome 
opportunity 
to own your 
dream home!!!

For Sale

For Sale

For Sale

For Sale

5 room 
apartment on 
the second 
floor. 9 Austra 
#205, Monroe 
NY 10950.

An 8 room 
apartment 
plus a 4 room 
apartmentfor 
sale, comes with 
a share in a the 
property of the 
building.
Own a real 
estate in the 
heart of kj!

For Sale

8 room 
apartment on 
the first floor 
with a private 
entrance!
2,200 sq feet.
Great 
neighboorhood!

8 GETZEL BERGER

NEW DEVELOPEMENTWOODBURY JUCTION

For Sale

17 TANAGER RD 40 EASTVEIW RD 219 ELM ST, MONROE NY 10950

3-room 
home for sale 
in the village of 
south blooming 
grove!
Tenant occupied 
with a rental 
income of $1,800.
Asking 225k. 
Great investment 
opportunity!!

Beautiful 
Private 
house for 
sale in 
Highland 
Mills NY. 

219 elm st, 
Monroe 
NY 10950. 
Asking 319k

CLOSED!!
CLOSED!!

CLOSED!!

Beautiful 6 
room apartment 
for sale. Private 
entrance!
Newly 
renovated, 
painted and 
scraped!
Ready to move 
in!For Sale For Sale

Many Furnished apartments all around KJ!

Lemberg:  4 room apartment for rent on the first floor!

Getzil Berger: 4 room rental available immediately!

Preshburg: Spacious 4 room rental!

Kahan Drive: Beautiful 5 room apartment on Kahan drive!

Austra: 5 room apartment on Austra on the 4th floor!

Lake shore area, Bloomigrove:  Beautiful, modern, upgraded apartment + swimming pool .
Great opportunity!

91 Horton: Beautiful 6 room rental in Washingtonville.    

5 Heather Ridge: Brand new spacious 7 room apartment  in Highland mills.

11 Stanford Drive: Gorgeous and upgraded private home   in Highland Mills.

Beer Sheva: Beautiful and Brand New 7  1/2 room apartment on Beer Sheva!

SCHUNNEMUNK- MOMBASHA AREA, MONROE NY 10950

2,500 sq feet space 
for rent. Ideal 
for a playgroup!  
Beautiful condition, 
with a kitchenette 
and closet space!
Walking distance to 
kj. Great location!

PENDING

Gorgeous 9 
room aparment 
including 
fixed up attic. 
Gorgeous 
condition! In a 
private, great 
neighborhood!
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condition! In a 
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תשובה:
די גאנצע זאך איז א טעות דמעיקרא, כיבוד 
אב איז מיט גארנישט ווייניגער ווי תקיעת שופר, 
ס'איז זיכער אז תקיעת שופר וועסטו טוהן אלע 
ווען  אפילו  זיין  מקיים  צו  דאס  מעגליכקייטן 
ס'איז דיר אומבאקוועם, מענטשן זענען זיך טועה 
אז כיבוד אב איז א באצאלונג פאר'ן טאטן און 
הכרת הטוב ווייל ער האט מיר געברענגט אויף 
די וועלט און ער האט מיר געטוהן אזויפיל גוטס, 
ממילא די רגע וואס ביי מיר איז אפגעמאכט אז 
ער איז גארנישט אזוי גוט צו מיר הערט זיך אויף 

דער גאנצער כיבוד.

אבער ס'איז בכלל נישט אמת דו ביסט מחוייב 
זיין אפילו ער טוהט דיר נישט  איהם צו מכבד 
גרויסע  האסט  דו  ווען  אפילו  און  גוטס,  קיין 
אמאל  נישט  האסט  דו  )און  אים,  אויף  טענות 
געקענט  האט  ער  טענות  וויפיל  אהנונג  קיין 
אבער  יארן,  דיינע  אלע  במשך  דיר  אויף  האבן 
און  נישט  דאס  ער  זאגט  טאטע  געטרייע  אלס 
ער  אפילו  און  פארגעסן(  אפילו  דאס  האט  ער 
דו  אב,  בכיבוד  מחוייב  ביסטו  מצער  דיר  איז 
ווייסט בעסער ווי יעדער וויפיל דיין טאטע האט 
דיינע  געווען צוליב דיר במשך אלע  זיך מצער 
אינגע יארן וויפיל וועלטן האט ער איינגעלייגט 
זאלסט קענען שטייגן און וואקסן, און ווען ס'איז 

געווען א פראבלעם מיט די ישיבה 
און  גערוהט  נישט  ממש  ער  האט 
געארבייט פאר דיר מיט לייב און 
לעבן, ער האט אוועק געגעבן זיין 
ברענגען  צו  מח  און  כח  גאנצע 
צאלן  און  שטוב  און  פרנסה 
פריוואטע  אויך  מלמדים  פאר 

אינגעלייט זאלן דיר אויפהייבן.

דיין טאטן מיט  רופסט  דו  ווען 
וואך,  גוטע  א  אדער  שבת  גוט  א 
שיינע  קליינע  א  אן  דיר  גרייט 
אבער  ווערטל,  א  אדער  ווארט 
ווארט גאר נישט אויף צוריק, דיין 
זאגט  ער  ווען  גרעסער  איז  מצוה 
פאר'ן  כח  יישר  קיין  נישט  דיר 
זיין  אפן  ארויס  נישט  ווייזט  ער  ווען  און  רופן, 
פרייד צו הערן דיין קול, אבער איין זאך קען איך 
דיר צו זאגן מיטן גאנצן אמת, אז ס'פעהלט נישט 
אויס ער זאל דאס זאגן, ווייל ס'איז בכלל נישט 
אזא  נישט  ס'עקזעסטירט  זאך,  אזא  פארהאן 
ער  לאנג  )ווי  טאטע  נארמאלע  יעדע  מציאות, 
איז נישט אינגאנצן צודרייט( פריידט זיך צוהערן 
דאס קול פון זיין זוהן, דאס מאכט איהם שפירן 
זיסקייט די קומענדיגע פאר טעג, און אפילו  א 
נישט ארויס, ער ענדיגט שנעל  ווייזט דאס  ער 
געהאלטן  און  פאריאגט  געווען  איז  ער  ווייל 
אינמיטן עפעס טוהן, אדער ווייל ער איז בעצם 
א נערוועזער מענטש, איז דאס קיין שום נפקא 

מינה, נישט יעדער איז א שמועסער, און נישט 
יעדער איז געפיליש עמאציאנאל ארויס צו ווייזן 
זיין פנימיות, אבער ס'איז קלאר אז יעדע טאטע 
ווארט און קוקט ארויס און לעכצעט אויף דעם, 
אלע  אויסגעגעבן  שוין  האט  ער  ווען  בפרט 
קינדער און ער איז לאנגווייליג, און דאס גיבט 
נישט  דאס  און  ווייטער,  אנצוהאלטן  כח  איהם 
וואך  נאך  וואך  פון עלטערן  וויסנדיג מאכן  זיך 
שרעקליכע  א  און  אכזריות,  שרעקליכע  א  איז 
עבירה, חוץ דעם וואס ער איז א משונה'דיגער 
עד  מושחתות  מדות  אויף  ס'ווייזט  טובה,  כפוי 

אין לשער.

אז  גוט  איז  משפחה  גרויסע  א  ס'איז  ווען 
ס'זאל  מ'רופט  ווען  צייט  די  איינטיילן  מ'זאל 
נישט אויסקומען אז יעדער רופט אין די זעלבע 
זאל דארפן שטיין אויפ'ן  שעה און דער טאטע 
טעלעפאן צוויי שעה אין א ציה, און ס'מוז נישט 
אינמיטן  זיין  ס'קען  מוצ"ש  פרייטאג אדער  זיין 
וואך, פרעג דיין טאטן ווען ס'איז א גוטע צייט, 
און אפשר טאקע זאלסטו רופן מער ווי איין מאל 
א וואך, אינטרעסיר דיר וואס ס'פעהלט אים און 
וואס דו קענסט אים פארזיסן זיין לעבן, אפשר 
פערזענליך  שיעור  קורצע  א  אים  מיט  לערן 
אייניקלעך  די  אדער  טעלעפאן,  אויפן  אדער 
זאלן שאפן מיט אים א שיעור אפילו נאר פינף 
צען מינוט א טאג, אדער כאטש איינמאל צוויי 
גיבט גאר א סאך קוראזש  וואך, דאס  מאל אין 
נישט  און  לעבן  מיטן  אנצוגיין  טאטן  דיין  פאר 

שאלה:
איך פלעג רופן מיין טאטן איינמאל א וואך זאגן א גוט שבת און רעדן מיט אים, אבער 
די לעצטע יאר איז דאס מיר געווארן אומבאקוועם און לאנגווייליג, צוליב דעם האב איך 
אויפגעהערט אים צו רופן ווייל איך שפיר אז ער איז נישט אינטרעסירט דערין, ער וויל 
ענדיגן ווי שנעלער, ער שמועסט נישט העפליך, אויך טשעפעט ער מיר פון צייט צו צייט 
אויף געוויסע זאכן פון מיין קהלה וואס ער איז א קעגנער פאר זיי, און כדי ס'זאל נישט 
אויסקומען איך זאל צוריק ענטפערן מיט חוצפה האב איך באשלאסן בכלל נישט צורופן, 
אבער פון די צווייטע זייט שפיר איך אז ער איז 'אפשר אביסל'? פארווייטאגט פון דעם וואס 

איך האב איהם אויפגעהערט צו רופן.

שאלת חכם
ַאקטועלע און אינפָארמַאטיווע שמועסן

בַאגלייט מיט יסודות'דיגע פניני דעת ותבונה
און מיט ַא אידישן בליק 

געענטפערט דורך 
הרה"ג רבי נחום ַאברַאהַאם שליט"ַא

 דומ"ץ במָאנסי

כיבוד אב ואם
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וועסט  דו  אז  גוט  געדענק  נאכגעלאזט,  ווערן 
אויך זיין אי"ה אין דעם מצב און דו וועסט אויך 
דארפן אנקומען צו דעם, און וויסן זאלסטו אז די 
זאכן קען מען זעהן בחוש ווי ס'חזר'ט זיך איבער 
על  די משנה  ס'ווערט מקויים  כנגד מדה,  מדה 
איז  דאס  יטופון,  מטיפיך  וסוף  אטפוך  דאטפת 

א רעדל.

וועט  דאס  טאטן,  דיין  מיט  קשר  א  האב 
סוף  דיר,  צו  געדולד  האבן  יא  זאל  ער  מאכן 
א  מענטש  עלטערער  יעדער  האט  סוף  כל 
רעכט צו זיין אומגעדולדיג נאכ'ן אדורך גיין א 
שווערע איבערגאנג אין לעבן פון דורכפעלער, 
מיט  קינדער,  מיט  שטוב  א  אויפציהען  און 

פארשידענע פראבלעמען, און זיי חתונה מאכן, 
ס'איז גארנישט אזוי פשוט, אבער זיי נישט קיין 
נודניק און דו מוזט נישט יעדע מאל פארציילן 
דיינע מעשיות און אויפהאלטן דיין טאטן לאנג, 
א  ווערט  איז  רעדן  מינוט  פינף-צען  אבער 
קענסט  דו  וויפיל  און  מיינסט  דו  ווי  מער  סאך 

פארשטיין.

די  פארשטיין  צו  מעגליך  נישט  פשוט  ס'איז 
אינגעלייט וואס האלטן זיך פאר גאנצע צדיקים 
און זענען מהדר אויף כפול שמונה'דיגע ציצית 
נישט  בשמים  שמעקן  און  לשמה,  ניפוץ  אדער 
נאר פרייטאג צונאכטס נאר אפילו בייטאג, און 
לויפן  און  אריז"ל,  מנהגי  אויף  מקפיד  זענען 

מינים,  ד'  מהודר'דיגע  טרעפן  צו  טעג  גאנצע 
וואס  געהויבענע מצוה  אין אזא חשוב'ע  אבער 
זענען  לכבודו,  כבודם  געגליכן  האט  תורה  די 
זיי אזוי נאכגעלאזט און קענען נישט טוהן אזא 
פשוט'ע קלייניגקייט ווי אויפהייבן א טעלעפאן, 
פארוואס? ווייל ער האט טענות, ווער האט דיר 
בכלל געגעבן די רעכט צו האבן טענות, און אז 
יא מעגסטו שוין וועגן דעם עובר זיין א איסור 
שלאפן  קענסטו  ווי  נפש?,  בשאט  דאורייתא 
ווען דו ווייסט אז דיין טאטע ליגט אין בעט און 
גדלתי  בנים  איינשלאפן טראכטנדיג  נישט  קען 
ורוממתי והם פשעו בי, געהאט אזויפיל מסירת 
און  מיט הארץ  כוחות,  אזויפיל  נפש, פארגאסן 
געפיל, און ווייל איך האב אים געזאגט א קרום 

ווארט אדער איך האלט אנדערש ווי אים וויל ער 
מיר שוין נישט קענען.

אויב דו שפירסט אז דיין טאטע דערקוטשעט 
דו  אז  אופן  א  אויף  חסידות,  דיין  וועגן  דיר 
אן  בלייבן שטיל  און  פארשווייגן  נישט  קענסט 
זיי אים מסביר  רעאגירן, רעד צו אים שיין און 
אז ס'איז פאר דיר אומעגליך צו רעדן מיט אים 
איבער דער נושא, און דו קענסט אים דאס נישט 
מסביר זיין אבער ער זאל נישט ברוגז זיין אויב 
ווען אימער  וועסט פארדרייען דעם שמועס  דו 
ס'קומט צו דער נושא, און די מעגסט זיך האלטן 
ביי דעם און זאגן אפילו טויזנט מאל, ביטע שיין 
חשוב'ע טאטע לאמיר רעדן פון עפעס אנדערש.

אריין געפאלן מיט א גראביאן

תשובה:
גוט  האב  איך  געפיליש  זייער  איז  שאלה  די 
אבער  ווערטער,  דיינע  ליינענדיג  געוויינט 
תורה'דיג,  שכל'דיג  ענטפערן  מ'מוז  פארפאלן 
זאלן מיר ארויס  די געפיהלן  נישט לאזן  מ'קען 

נעמען פון גלייכגעוויכט.

ערשטנס, מיין נישט אז נאר דו ביסט אין דעם 
ענגשאפט, צוליב דעם וואס דו ביסט א יתומה, 
ס'איז ליידער א טאג טעגליכע ערשיינונג, בפרט 
מיט די באהאלטענע נסיונות פון היינטיגן דור, 
וואס  מיידלעך  מיט  אזוי  פונקט  פאסירט  דאס 
בחורים  מיט  און  מאמע,  און  טאטע  יא  האבן 
וואס זענען באמת געווען לערנערס און געהאט 
ווי  ערגעץ  אבער  יארן,  בחור'ישע  גוטע  גאר 

געווען  מזכה  חבר  א  איהם  האט  חתן  אלס 
)נישט  אראפ  בארג  דארט  פון  און  כלי,  א  מיט 
איז  סיבה  עיקר  דער  אויסצושמועסן,  מעגליך 
ווייל בחורים האבן צופיל צייט, ס'איז נישט דא 
און אנקומען  צו ענדיגן  רייץ  א  און  קיין שטופ 
כל התורה כולה, ווייל די מהלך אין ישיבות איז 
בלאט  זיבן  פארשלאפן,  און  שלעפעריש  זייער 
וואך  יעדע  נישט  מ'פארהערט  רח"ל,  זמן  א 
געהעריג אא"וו(, דאס זעלבע פאסירט פארקערט 
מיט בחורים וואס פאלן אריין מיט א מיידל וואס 
אדער  אינפארמירט,  גוט  געווען  נישט  מ'איז 

ס'האט עפעס פאסירט אינדערמיט.

אלעס  ס'איז  וויסן,  איר  זאלט  צווייטנס, 
פריערדיגע  די  לויט  הימל  פון  חשבונות 
)קיינער(  יעדער  נישט  פארפאלן  גילגולים, 

לעקט האניג אויף דער וועלט, מיר 
רצון  פארן  קאפ  די  בייגן  דארפן 
אונז  האט  ער  וואס  השי"ת  פון 
וואס  מצב  דעם  אויף  געשטעלט 
איהם  דארפן  מיר  און  זענען,  מיר 
די  לויט  הארץ  גאנצן  מיטן  דינען 
אונזער  איז  דאס  אומשטענדן, 
אין  אויפגאבע  פארגעשריבענע 

דעם עולם הנסיונות. 

הימל  אין  נישט  זענען  מיר 
זיי  געוואלט,  אזוי  האט  השי"ת 
דיין  פיר  באהבה,  מקבל  דאס 
מיט  און  פרייליכקייט  מיט  שטוב 
תורה'דיגע  א  מיט  לעבעדיגקייט 
רייד  מוסר  הונדערט  געשמאק, 
נישט  העלפן  וויינערייען  און 
גוטע  און  פרייליכע  דאס  ווי  אזוי 
ווייב,  און  מאן  צווישן  הארמאניע 
מיט  שמועסן  דורך  זיך  פון  און 
פריינטשאפט אין א גוטע היימישע 
נאכאמאל,  און  נאכאמאל  מינוט, 
אין  מהלך  א  אויסשטעלן  און 
צו  און  גאט  צו  זיין  ס'זאל  לעבן 
טאקע  וויל  אינגערמאן  א  לייט, 
זיין  ווערן  זאל  פרוי  זיין  אז  נישט 
משגיח אדער מוסר זאגער, אבער 
פריינטשאפט  מיט  ס'קומט  ווען 
אויפגעלייגטקייט  גוטע  מיט  און 
שיינע  מיט  צייט  ריכטיגע  די  אין 
סאך  א  דאס  קען  רייד,  ליבליכע 
מער אויפטוהן, חכמת נשים בנתה 

ביתה, מיט געדולד און מיט תפילה.

פונ'ם  פארלאנגען  נישט  מ'קען  זאך,  א  נאך 
נישט  איז  זי  אויב  איז  ער  ווי  מער  זיין  צו  מאן 
פון  עולם  רבונו של  זיין פארן  מוותר  צו  גרייט 
)די  צוזאמען,  גיין  דארף  דאס  הזה,  עולם  איר 
מעשה קען פונקט אזוי זיין פארקערט, א בחור 
החיים  מהלך  א  אויסגעשטעלט  זיך  האט  וואס 
נישט  זיך  ס'האט  און  שטוב  א  אויפצושטעלן 
מ'האט  וואס  זיווג  דעם  לויט  געארבייט  אויס 

איהם צוגעפירט(.

ער  וואס  קינדערלעך  די  פאר  השי"ת  דאנק 
האט דיר געשאנקן, דער עיקר ווארימקייט און 
ברען קומט פון די מאמע, ס'זענען געווען גדולי 
פשוט'ע  א  פון  געקומען  זענען  וואס  ישראל 

טאטע אבער אין זכות פון זייער מאמע זענען זיי 
אויסגעוואקסן זייער גרויס, פון די צווייטע זייט 
מיידלעך  געווען  נעבעך  ס'זענען  אז  מיר  ווייסן 
וואס האבן יא זוכה געווען צו א מאן א בן תורה, 
עלטער,  יונגן  אין  אוועק  ער  איז  ליידער  און 

אדער פראבלעמען מיט קינדער ל"ע.

הימלישע  פארשטיין  נישט  קענען  מיר 
אויף  טענות  האבן  חלילה  נישט  און  חשבונות, 
זיין הנהגה, מיר דארפן נאר טוהן דאס בעסטע 
וואס  מצב  דעם  אין  מעגליך  נאר  איז  וואס 
אריין  און  זיין  מתפלל  כסדר  און  זענען,  מיר 
ווארימע  א  שאפן  שטוב,  אין  ווארימקייט  גיסן 
משפחה  א  קען  פערזענליך  איך  אטמאספערע, 
דער  כאטש  ולתפארת  לשם  היינט  איז  וואס 
זיידע איז געווען א עכטע פויער, אבער די באבע 
א פשוטע  פון  פרוי  גאר חשוב'ע  א  געווען  איז 
עכט בעל בתי'שע שטוב אבער האט געהאט א 
מאכן  מ'זאל  געבעטן  נשמה, שטענדיג  הייליגע 
א ברכה הויך און קלאר זי זאל קענען ענטפערן 
ווי  שוהל  ווייבער  פון  געקוקט  שטענדיג  אמן, 
אזוי די קינדער דאווענען אד"ג, איר פנים האט 
געשיינט ווען זיי זענען געווען גוט, און זי האט 
אנגעצויגענע  מיט  נישט  געברענגט  אריין  דאס 
מוסר נאר מיט הארץ און געפיהל, און מ'זעהט 
כולם  כולם אהובים  אייניקלעך  די  ביי  אן  דאס 

ברורים.

נאכאמאל מיר מאכן נישט אוועק די ווייטאג, 
פון  נישט,  זיך  ס'לוינט  אריין  טראכט  אבער 
ארויס  וועט  געדאנקן  די  עגבערן  און  עסן  זיך 
מיט  צוברעכסט  דו  פארקערטע,  דאס  קומען 
א  שטוב,  דיין  מיט  דיר  הענט  אייגענע  דיין 
אנגעצויגנקייט אין שטוב איז סכנה'דיג ברוחניות, 
גשמיות'דיגע  דיין  רואינירן  אויך  ס'קען  און 
געזונט, מ'דארף ארבעטן מיט מח נישט מיט כח 
און נישט לאזן דעם געפיהל דאמינירן, און אויך 
נישט נאכלאזן פון וואקסן און שטייגן און שפירן 
דערווייטערן  זיך  און  השי"ת,  צו  נאנטקייט  א 
הזה'דיגע  עולם  און  פארגרעסטקייט  פון 
אנשיקענישן, קלעבן צו רוחניות און לויטערקייט 
מיט הייליגקייט, נישט אריין לאזן אין שטוב קיין 
נישט אויסגעהאלטענע זאכן, סיי ליין מאטריאל 
מאכלים  אויסגעהאלטענע  נישט  סיי  און  אד"ג 
אייער אמת'דיגע  זעהן  וועט  ווען השי"ת  אד"ג, 
געטרייע אומערמידליכע ארבייט מיט א שמייכל 
און פרישקייט און חיות, וועט ער בלי ספק אריין 

שיקן א התעוררות און סייעתא דשמיא אמן.

שאלה:
איך בין ל"ע געווארן א יתומה פון מיין טאטן אין יונגן עלטער פון זעכצן יאר, נאך דעם 
זיין  זיך א פאר יאר געמוטשעט מיט א קרענק רח"ל, אין די יארן פלעגט  וואס ער האט 
וואונטש זיין נאר איין זאך, ער זאל דערלעבן מיר חתונה צו מאכן מיט א בחור א בן תורה 
וואס ליגט און לערנען און א בעל מדות, דאס איז אויך געווען די לעצטע ווערטער וואס ער 
האט מיר געוואונטשן פאר ער האט זיך פאנאנדער געשיידט צו זיין אייביגע רוה, און אויף 
דעם האב איך געשטרעבט נאך זיין פטירה, מיין מאמע האט נאך אמאל חתונה געהאט, מיין 
שטיף טאטע איז א גוטער מענטש, אבער ווי באלד ער איז עוסק אין קירוב און ער ליגט 
אזוי שטארק אין דעם פעלד פון אויפהייבן שוואכערע בחורים האט דאס איהם פארנארט אז 
יעדער איז גוט פונקט אזוי ווי א בן תורה, און דאס האט ער פאר מיר אויסגעקליבן, א בחור 
זיינס א קרוב וואס ער האט אים צוריקגעברענגט און מקרב געווען, ער האט געברענגט 
אינפארמאציע אז ער לערנט אין א ישיבה און מ'זאגט אויף אים געוואלדיגע זאכן, און ווען 
איך האב גערעדט מיט אים האט ער טאקע געמאכט א גוטע רושם, כאטש איך האב געהאט 

ספיקות.

מיר האבן ב"ה חתונה געהאט בשטומ"צ, ער איז טאקע א בעל מדות, ער איז צו מיר זייער 
גוט און ברענגט פרנסה, אבער ס'איז ווייט נישט געווען מיין לעבנס וואונטש, און אודאי 
נישט מיין טאטנ'ס ע"ה וואונטש, ער עפענט קיינמאל קיין ספר ער ליגט שטארק אין עולם 
הזה, רוחניות אינטרעסירט אים נישט צופיל, איך האב איהם שוין פיל מאל געבעטן ער זאל 
זיך קובע זיין מיט שיעורי תורה און מאכן ברכות געהעריג און זיך אויפירן איידל אבער איך 
קען דאס מער נישט טוהן ווייל ער ווערט ברוגז און ס'צושטערט די רואיגקייט אין שטוב, 
איך האב שוין ב"ה דריי קינדערלעך, אבער אין הארצן וויין איך, איך פרעג פארוואס איז 
מיין טאטנ'ס וואונטש נישט מקוים געווארן, איך מוז לעבן מיט א פארגרעבטן מענטש, וואס 

וועט זיין מיט מיינע דורות, און וואס קען איך טוהן דערצו.
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ביהמ"ד החדש קיט"ל - שכונת דועלק

בור הטבילה גרייט צום מעמד יציקת הבורות וואס איז געפלאנט אויף דעם וואך פינקען פייער ביי די אקטיווע ארבעט דורך 'גארפיעלד פלאמבינג' אינעם נייעם ביהמ"ד
בעז"ה בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דאך פונעם היכל הגדול והמפואר ווערט פארענדיגט ברוב פאר ויופי

רייע שאוערס אינעם נייעם ביהמ"ד שוין געצויגן פלאמבינג גרייט איבערצוציען די ווענט 
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בנין ביהמ"ד פון ישיבת 'תורת מרדכי' וויזניץ אויף מאונטען ראוד ווי די לימודים זענען 

אנגעגאנען לאור הנר אין צייט פון די קורצע בלעק-אוט אין די אומגעגענט

שפאגל נייע וויקעל אריין אינעם 'פובליק סעיפטי' פלאטע צו סערווירן 
די ווילעדזש איינוואוינער בשבתות ויו"ט

ברייטע שאלדער ביים מאונטען רוט 208 רויט לייט וועלכע דינט אלס 
באזונדערע לעין צו העלפן די טרעפיק פארן גלאטיג 

אקטיווע זאנע אין הארץ פונעם אידישן ווילעדזש וואו עס בויען זיך פרישע אידישע הייזער ציען זיך ארויף איינס נאך די אנדערע אינעם ווילעדזש
בנינים אדירים לה' ולתורתו אויף אלע גאסן 

נייע מעגא-ביזנעס צענטער אויפן רוט 208 ווערט הערליך פארענדיגט פונדרויסן



שפ"ג
שבט ת

שת בא, ה' 
פרייטאָג פר

74
אקטיווע סצענע אויף שכונת לעמבערג, ווערט 'מצילי אש' וואלונטירן ארום איבערגעהיצטע קאר וואס האט געברענגט זארג איבער א פייער

פראיעקט צווישן די שכנים אויף סטרופקוב גאס אין קרית יואל - קענטליך א גאסט ביים זייט ליינען די נייע מעלדונגען 

עלעקטריק איינריכטונגען פארנט פון בנין הת"ת אויף רימינוב גאס 
פאר די זיכערהייט פון די טויזנטער תלמידים

חביבים ביים קומען צוהילף פאר א געשטראנדע קאר אין די גליטשיגע שנייען
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רייע פון געבינדענע ציצית לויט אלע שיטות און מנהגים אויסגעלייגט אין 'פארקאש טליתים' 
צענטער - גאר נוצבאר פאר לומדי חבורת 'זכרו הלכה' און 'זכרו גמרא מס' מנחות' וואס ביידע 

לערנען יעצט בעניני הלכות ציצית

עקסידענט אויף מאונטען ראוד נאך שווערע גליטש. דרייווער זאלן נוצן באזונדערע פארזיכטיגקייט 
ביים דרייוון אויף דעם שיפן מאונטען ראוד

פרייז אויפן שעלף צייגט די 'אייער' ווערט פארקויפט פאר 'קאסט פרייז' דורך די 'פעפערמינט' פארוואלטונג 
האבנדיג פאר די אויגן די קאסטומערס בענעפיט נישט צו דערלויבן עסענשעל פראדוקטן ווערן א פראפיט 

אייטעם צו סערווירן די צופרידענע קליענטן מיטן קעניגליכן סטעמפל פון 'פעפערמינט סערוויס'
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בעדפָארד א  550  - המדרש"  בית  "ַאלטע  דָאס  איבער  באשרייבונג  צום  המשך  ין 
עוועניו, וועלן מיר ציטירן פון ַא בינטל זכרונות פונעם גלאררייכן אמאל ווָאס עס 
אברהם  ר'  הרה"ח  שריפטשטעלער  חרדי'שער  באקאנטער  דער  געשריבן  האט 

פריעדמאן הי"ו עורך "די צייטונג", ווי ער שילדערט די תקופה בהילו נרו על ראשינו.

עס איז שוין אויפגעוואקסן ב"ה א שיינער דור 
וואס געדענקט נישט די אמאליגע בתי מדרשים 
פאר  געדאווענט.  האבן  עלטערן  זייערע  וואו 
גרויסע  ערשטע  דאס  איז  חסידים  סאטמארער 
וויליאמסבורג געווען ביי בעדפארד  ביהמ"ד אין 
געווען  איז  אדרעס  די  סט.  ראס  קארנער  עוו. 
דאן  דאס  האבן  אסאך  און  עוו.  בעדפארד   550
אזוי  ווייל  מענשאן",  "נעפ  נאמען  מיט'ן  גערופן 
האט געהייסן די געביידע ווען סאטמאר האט עס 
אפגעקויפט אין שנת תשי"ב, דאס איז אריגינעל 
געווען א קעיטערינג זאל, מיט צוויי גרויסע זאלן 

אויפ'ן ערשטן שטאק און איין גרויסער זאק אויפ'ן 
איז  שטאק  צווייטן  אויפ'ן  און  שטאק,  דריטן 
געווען א שטיקל גאלערי פון וואו מ'האט געקענט 
קוקן אויפ'ן הויפט זאל אויפ'ן ערשטן שטאק, און 

אויך אפיסעס און אנדערע צימערן.

נייע  דאס  געבויט  מ'האט  ווען  שפעטער, 
דער  וואו  סט.  ראדני  אויף  ביהמ"ד  סאטמארער 
געדאווענט  מאל  ערשטן  צום  האט  זי"ע  רבי 
"דאס  גענוצט  נאך אלץ  ר"ה תשכ"ט, האט מען 
אלטע ביהמ"ד" אין די פאלגענדע פאר יאר, ביז 

מ'האט דאס ענדגילטיג געשלאסן, און מ'האט נאר 
גענוצט "דאס נייע ביהמ"ד" אויף ראדני סט. אזוי 
איז פארבליבן דער נאמען "דאס אלטע ביהמ"ד", 

ווען מ'רעדט פון די "נעפ מענשאן" געביידע.

די  פון  געווען  איז  מענשאן"  "נעפ  דער 
ברוקלין,  פון  זאלן  פראמינענטסטע  ווירבלסטע, 
א  געווען  אמאל  איז  וויליאמסבורג  ווי  אזוי 

בעסערע געגענט, פון אדעל לייט.

נאוועמבער,  פון  אויסצוג  "טיימס"  א  אין 
גרעסטע  די  איבער  באריכטעט  ווערט   ,'899
ברוקלין,  אין  אפגעהאלטן  מ'האט  וואס  פארטי 
א  פאר  מענשאן,  נעפ  אין  פארגעקומען  איז  און 
שפיטאל,  געוויסן  א  פאר  ארגאניזאציע  הילף 
איז   $1,000 איבער  קראנקע.  די  פאר  העלפן  צו 

פארשטעלן  זיך  מ'קען  וואס  אריינגעקומען,  דאן 
וואספארא ריזן סומע דאס איז דאן געווען.

מ'האט  אז  אויך  שטייט  באריכט  אינעם 
איז  עס  און  טישן,   400 איבער  אויסגעשטעלט 
נישט  האבן  אסאך  אז  געדרענג,  אזא  געווען 

געקענט אפילו אריינקומען אין זאל.

די  און  "פרייזעס",   60 געגעבן  אויך  מ'האט 
גרעסטע פרייזעס זענען געווען דריי באזונדערע 
מען  האט  )אמאל  קוילן.  טאנס  פון  געווינסן 

געהייצט מיט קוילן אין ניו יארק.(.

באשרייבונג,  אינטערעסאנטע  אן  איז  עס 
פילע  די   - להבדיל   - פון  דערמאנט  עס  ווייל 
וואס  טעטיגקייטן  צדקה  אנדערע  און  פארטיס 
ווען  בנין  דעם  אין  געווארן  אפגעהאלטן  זענען 

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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ביהמ"ד,  סאטמארער  דער  געווען  שוין  איז  עס 
געלט  סומעס  ריזיגע  די  פון  אפגערעדט  שוין 
די  ביי  געווארן  געזאמלט  דארט  איז  וואס 
כמעטיוועכענטליכע אפיעלס פאר קרה"ת, אדער 
צו די מלוה מלכה'ס און דינערס פאר די מוסדות 
וואס מ'האט דארט אפגעהאלטן, צדקה געלטער 

וואס זענען געגאנגען פאר ערליכע מקומות.

דאס ערשטע סאטמארער ביהמ"ד איז די קליינע 
קליימער  קארנער  עוו.  בעדפארד   500 ביי  שול 
אנגייענדיג  אן  דא  איז  טאג  היינטיגן  ביז'ן  סט. 
מנין אין "קליינעם בית המדרש'ל" פון רבי'ן, וואו 
עס זענען נאך דא צווישן די מתפללים עלטערע 
אידן לאויש"ט וועלכע געדענקען נאך, און האבן 
רבי'ן  מיט'ן  מיטצודאווענען  זכי'  די  געהאט  נאך 
קיין  אנקומען  רבינ'ס  פון  יארן  בראשית  די  אין 
די  געדאווענט  דארט  האט  מען  ווען  אמעריקע, 
תפילות תמידין כסדרן, אינדערוואכן, שב"ק און 
זיינע  געפירט  דארט  האט  רבי  דער  און  יו"ט, 

לעכטיגע טישן, וכו'.

ווען מ'פאלט היינט אריין דארט צו דאווענען, 
די  פון  געמיש  אינטערעסאנטן  אן  מען  זעט 
עלטערע אידן, וואס זיי געדענקען נאך דעם רבי'ן 
זי"ע פון דער אלטער היים אין אייראפע, ווי אויך 
ערשטע  די  אין  געבוירן  איז  וואס  דור  דעם  פון 

יארן אין אמעריקע, ווען די פליטים, די וואס האבן 
איבערגעלעבט דעם שרעקליכן חורבן, האבן זיך 
באזעצט   אין וויליאמסבורג, מסתופף צו זיין בצ"ק 
פון רבי'ן זי"ע. יענער ערשטער דור, איבערהויפט 
די וואס זענען געבוירן אין די ערשטע יארן נאך 
שישים,  לגיל  אן  איצט  קומען  וואס  מלחמה,  די 
יענעם  פון  זכרונות  געוואלדיגע  אויך  נאך  האבן 
ווען  ווייט  אזוי  נישט  המדרש'ל,  בית  קליינעם 
ווייל  רעגעלמעסיג,  געדאווענט  דארט  מ'האט 
"נעפ  געווען  ביהמ"ד  דאס  איז  דור  דעם  ביי 
מענשאן", וואו עס זענען אויך געווען די חדרים, 
געלערנט  דארט  קינדער  די  האבן  און שפעטער 
בחורים.  געווארן  זענען  זיי  ווען  ישיבה  די  אין 
המדרש'ל  בית  קליינע  דאס  איז  פונדעסטוועגן, 
פון רבין שטארק אן אקטועלע זאך אין זכרון פון 
רבי  דער  אינדערוואכן פלעגט  ווייל  דור,  יענעם 
פלעגן  עס  און  מנחה-מעריב,  דאווענען  דארט 
אויך פארקומען חופות דארטן אויף די גאס ביים 
רבינ'ס הויז, וואס צומאל פלעגן אויך פארקומען 
ראס.  און  בעדפארד  אויף  ביהמ"ד  ביים  חופות 
ליכט  חנוכה  די  צינדן  דארט  פלעגט  רבי  דער 
ביז עס איז שוין געווען אוממעגליך צו דערהייבן 
דעם עולם, און דער רבי האט איינגעוויליגט צו 
צינדן די חנוכה ליכט אין "גרויסן ביהמ"ד" אויף 

בעדפארד עוו.

געווארן  אויך  זענען  טישן  פורים  די 
דאס  האבן  וואס  די  פון  מח  אין  איינגעקריצט 
בייגעוואוינט, און עס קען נישט פארגעסן ווערן. 
דאס אליין פארדינט א באזונדערע באשרייבונג, 
ווען מ'האט געזען די ערנסטקייט פון רבי'ן ווען 
ער האט אנגעהויבן די סעודה, און ווען ער האט 
געטרונקען די כוסות יין מיט אן ערנסטקייט אז 
מצוות  די  פון  איינע  זיין  מקיים  איצט  גייט  ער 
וואס  ערנסטקייט  אזא  געווען  איז  עס  און  היום, 
עולם  ביים  בכיות  געברענגט  האט  אליין  דאס 

וואס האט דאס צוגעזען.

מענטשן,  ערוואקסענע  ווי  זען,  צו  דאס 
הויך  וויינען  ושלימים,  יראים  אידן  ערליכע 
זענען  זיי  ווייל  בלויז  דבר,  לא  על  קול  אויפ'ן 
וואס  זאך  א  אויך  איז  בגילופין,  אביסל  געווען 
די  זכרון פון  געווארן אין  איז טיף איינגעקריצט 
קינדער וואס האבן דאס געזען. עס האט געגעבן 
ווען  ידע",  דלא  "עד  פאר  באדייט  באזונדערן  א 
פארוואס  פארשטיין  גע'קענט  נישט  מ'האט 
מ'וויינט איצט? עס איז דאך פורים, מ'דארף דאך 

זיין בשמחה!.

שמחה  די  פורים,  אום  תורה'ס  רבינ'ס  דעם 
אונטערגעטאנצט,  האט  רבי  דער  וואס  מיט 

רעיונות,  בליציגע  די  מיט  קול  אויפ'ן  געלאכט 
געפלאכטן מיט ערליכקייט, איז אויך א זאך וואס 
ווענט פון דעם  איז פאראייביגט געווארן אין די 

קליינעם בית המדרש'ל.

רבי  דער  האט  שפעטער,  וואכן  פיר 
ביים  אינעווייניג  זיין  צו  סדרים.  די  אפגעראכטן 
סדר, האבן זוכה געווען בלויז יחידי סגולה, אדער 
חתנים וועלכע זענען אדורך א גורל, צי די וואס 
מען  וכו'.  מסכתות,  גאנצע  פארהערט  זיך  האבן 
האט זיך אבער אונטערגעאיילט צו פארטיגן דעם 
מען  איז  דערנאך  און  אינדערהיים,  פריער,  סדר 
געלאפן צום רבינ'ס בית המדרש'ל, מיטצוהאלטן 
דעם סדר אויך פון דער גאס. מען איז געשטאנען 
ביז  הויף,  אין  אינדרויסן  פענצטער  די  אונטער 
איבער די גאס, וואו מ'האט געקענט הערן כאטש 

די צווייטע העלפט פון סדר.

עס איז געבליבן אין די ביינער אויפ'ן גאנצן יאר 
דאס מתיקות פון רבינ'ס זאגן די הגדה, די ניגוני 
התעוררות ושמחה, וואס אין די שפעטערע יארן 
האט שוין דער רבי איינגעוויליגט אריבערצוגיין 
אין ביהמ"ד די צווייטע נאכט פסח, און ער האט 

געפארטיגט דעם סדר אין ביהמ"ד.

ווען מ'פלעגט באגלייטן דעם רבי'ן מוצאי יו"ט, 
איז די גאס פול געווען ווען מ'האט געטאנצט אויף 

"סאטמארער בתי מדרשים אין דער היסטאריע"
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'בנין מענדל שווימער' געזען פון נייעם פליגל פון גרויסן ביהמ"ד 'בנין אליהו' קלאסישע היי-ענד 'ארטורא דיקאר' שאו-רום געעפענט אין קרית יואל צווישן 'שכונת סמיט גארדענס' און 

'שכונת ווערצבערגער' צו סערווירן די תושבי העיר מיט שטארקע און שענסטע קוואלעטי ספעציעל קאסטום

געוועזענע וואסער בריקל אין 'שכונת אלטא פיגא' צווישן ביהמ"ד אהל פיגא 
און פאראדייס זַאל געווארן פארדעקט און דינט אלס געווענליכע ראוד

מלוה מלכה אין 'פילמאר גארדענס' פאר 'חבורת בקיאות הש"ס', וואו עס איז אנגעשלאסן בחורים מצויינים פון אלע ישיבה קטנות אין קרית יואל. מלוה מלכא נתנדב ע"י 
הרה"ח ר' יחזקאל כהנא הי"ו - הפלא'דיגן אויפטריט דורכ'ן ראש החבורה הרה"ג ר' מאיר שמילאוויטש שליט"א ברענגט אריין א התמדה צווישן די תלמידים
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פלאטע טראקטארן ביים אויסברייטערן בעיקערטאון און גלאט מאכן די ראוד אלס טייל פונעם ערשטן פאזע גענצליך צו איבערמאכן דעם גאנצן וועג אריין און ארויס פון שטאט

גרויסער אפרוף מיט איבערפלוס פון נתינות דורך אלפי תושבי העיר להחזקת 'מוסדות בני יואל ד'סאטמאר' נאך סוקסעספולע מעמד 'אשרינו' 
אפגעהאלטן דעם פארלאפענעם מוצ"ש וארא אין די זאלן פון 'עטרת מאיר צבי' 

ארבעט ביים 'שכונת ברך משה המורחבת' מיטגעהאלטן פון די בנין בית רחל החדש 'בנין גאלדבערגער'
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ספעציעלע דיקע ביד פאר אנגייענדע ארבעט צו פארבינדן די 'דעעש סטאנציע' פאר די נייע וואסער אפלויף סיסטעם פון 'שכונת לעמבערג המורחבת'

מאסיווער זעץ אינעם אייזערנעם צוים הארט קעגן איבער די 'סטעיט פאליס' ראוד נאך לאנג פארצויגענע 'פאליציי טשעיס' פארגאנגענע דינסטאג אונמיטן נאכט וואס איז געקומען צו אן האסטיגן 
אפשטעל אינעם צוים. ווען שיכור'ער דרייווער האט זיך געדאכט אז דעעש ראוד עקסטענשאן איז שוין פארענדיגט... מיט א מעגליכקייט פארצוזעצן צו פארן גראד קומענדיג פון ניניגער ראוד.

זאלץ ווערט געגאסן פאר די זיכערהייט פון פיסגייער אין אין ליכט פון פארקינג מאנגל...
'שכונת אלטא פיגא' אין ערווארטונג צו אייזיגע וועטער
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סאטמאר דרייוו המורחבת

נייע אויסגעברייטערטע סיידוואק גרייט צו גיסן אויסצוברייטערן ראוד פארנט פון ביהמ"ד טאהש 

ספעציעלע וועג דינט אלס בריק פונעם ראוד ביזן אריינגאנג אונטערן ביהמ"ד פאר די עזרת נשים 
און גמ"ח טאהש

שפאגל נייע סיידוואק און פארברייטערטע גאס לתועלת די פילצאליגע מתפללי ביהמ"ד עלעקטריק זויל אריינשפאצירט אין צענטער פונעם סיידוואק - צעמענטענע בלאקערס אלערט



שפ"ג
שבט ת

שת בא, ה' 
פרייטאָג פר

84

"מייזלעך מייזלעך, 
וואס זוכט עטס דא?"

עזריאל  ר'  החסיד  הרב  דערציילט  האט  עס 
אים  האט  זי"ע  רבי  דער  אז  משב"ק,  ז"ל  גליק 
זיין  פון  מעשה  אנהייב  אן  דערציילט  אמאל 
הייליגן ברודער דער עצי חיים זי"ע, און האט אים 
דערביי געבעטן ער זאל נאכפארשן די המשך פון 

דער מעשה.

און אזוי האט אים דער רבי דערציילט:

)מחשובי  ז"ל  שעהנברוין  אברהם  ר'  הרה"ח 
אינדערהיים  האט  פארק(  בארא  אין  אנ"ש 
ער  וואו  פאבריק,  טעקסטיל  גרויסע  א  געהאט 
סחורה.  ענגלישע  טייערע  פארקויפן  פלעגט 
אין  אריינגעכאפט  פלוצלינג  זיך  האבן  איינמאל 
זיין געשעפט אסאך מייז און ראטן, וועלכע האבן 
צוביסן און מזיק געווען די טייערע סחורה, און ער 

האט געליטן דערפון גרויסע שאדנס.

קיין  אריבערגעקומען  דאן  איז  אברהם  ר' 
אורשיווע וואו דער רבי האט דאן משמש געווען 
אים  צו  אויסגערעדט  זיך  האט  און  ברבנות, 
איבער די שווערע צרה וואס האט אים באטראפן. 
האט אים דער רבי געראטן ער זאל אריבערגיין 
זי"ע,  חיים  ברודער דער עצי  זיין  צו  סיגוט  קיין 
וועלכער האט געהאט א ספעציעלן כח אין דעם 

געביט.

ר'  פאר  דערציילט  רבי  דער  האט  אהער  ביז 
די המשך  גמור,  זיל  פירושא  ואידך  ז"ל.  עזריאל 
ר'  פון  געבעטן  רבי  דער  האט   - מעשה  די  פון 
עזריאל - זאל ער מברר זיין ביים בעל העובדא 

זעלבסט, הר"ר אברהם שעהנברוין ז"ל.

ר' עזריאל איז אריבערגעגאנגען צו ר' אברהם, 
דערציילן  פארגעזעצט  טאקע  האט  ער  און 
טאקע  איז  ער  אז  סיפור,  פונעם  המשך  דעם 
דער  און  זי"ע,  חיים  עצי  צום  אריבערגעגאנגען 
און  קמיעות,  פיר  געגעבן  אים  האט  חיים  עצי 
פיר  די  אין  די קמיעות  לייגן  געהייסן  אים  האט 
ווינקלען פונעם געשעפט. אויסער דעם האט אים 
דער עצי חיים געהייסן ער זאל נעמען א טעלער 
לייגן נעבן דאס ארט פון  וואסער און דאס  מיט 

וואו די מייזן און ראטן קומען ארויס.

אברהם  ר'  האט   – זאגן  דיר  איך  זאל  "וואס 
אויסגעפירט – איך האב געלייגט אויף אלע פיר 
זייטן די קמיעות מיט'ן טעלער, און אזוי ווי איך 
האב דאס אראפגעלייגט האבן די ראטן אנגעהויבן 
ארויסצוקומען און זיי האבן ארויסשפאצירט פון 
איינער  ארמיי,  אן  ווי  אויסגע'שורה'ט  געשעפט 
האב  איך  אחד...  עד  נשאר  ולא  אנדערן,  נאכ'ן 
דעמאלט גערופן מיינע גויים מיט וועם איך האב 
געהאנדלט און זיי געוויזן דעם אפענעם וואונדער 
ווי אזוי די ראטן שפאצירן ארויס פונעם געשעפט, 
און זייט דעמאלט האב איך קיינמאל מער נישט 

געזען אין געשעפט קיין ראטן.

וואס  ז"ל האט צוגעשטעלט דערצו  ר' עזריאל 
כ"ק מרן רבינו בעל ברך משה זי"ע האט אים כמה 
פעמים דערציילט, אז ווען ער איז געווען א קינד 
פון פינף יאר אלט, איז ער אמאל אהיימגעגאנגען 
ביהמ"ד,  פון  זי"ע  חיים  עצי  דער  טאטן  זיין  מיט 
פילע  ווי  געזען  זיי  האבן  אהיים  אנקומענדיג  און 
מייז שפאצירן אריין אין זייער הויז, האט זיך דער 
עצי חיים אנגערופן מיט א ניגון: מייזלעך מייזלעך, 
וואס זוכט עטס דא?. און אזוי ווי ער האט געזאגט 
אנגעהויבן  מייז  אלע  תיכף  האבן  ווערטער,  די 
האט  מער  און  הויז,  זייער  פון  ארויסצושפאצירן 

מען נישט געזען קיין מייז ביי זיי אין שטוב.

"ווען די ווענט 
וואלטן געקענט 

רעדן..."
קכ"א(  עמ'  )ח"ב  דחיי"  "באילנא  ספר  אין 
זצ"ל  לעוו  ארי'  משה  רבי  הרה"ג  דערציילט 
מטעמעשוואר וואס זיין שווער הרה"ק רבי אליעזר 
פיש זצ"ל מביקסאד האט אים דערציילט אז אין 
יאר תרס"ה, קורץ נאכדעם וואס דער קדושת יו"ט 
איז נפטר געווארן, האט דער רבי זי"ע געוואוינט 
א שטיק צייט אין סיגוט. אין יענער צייט, האט 
מיט'ן  בחברותא  געלערנט  רבי  ביקסאדער  דער 

עצי חיים זי"ע און מיט'ן רבי'ן זי"ע.

מיט'ן עצי חיים האט דער ביקסאדער רבי זצ"ל 
געלערנט דורכאויס די נעכט. דורך דער גאנצער 
וואך האבן זיי זיך ניטאמאל אויסגעטון די קליידער 
נאר  געלעגערס,  די  אויף  געלייגט  נישט  זיך  און 
אין  געהארעוועט  און  שעה'ן  לאנגע  געזעסן 
דער  ווען  צו-נאכטס,  פרייטאג  אויך  לערנען. 
עצי חיים האט געענדיגט פראווען דעם "צווייטן 
זיך געזעצט לערנען אויף ארום  זיי  טיש", האבן 
זענען  דאן  ערשט  און  נאכאנאנד,  שעה  צוויי 
ביקסאדער  דער  אראפלייגן.  זיך  געגאנגען  זיי 
זצ"ל פלעגט דערציילן, אז נאכ'ן טיש האט  רבי 
דער עצי חיים אים געזאגט בלש"ק: "נו, לאמיר 

אוועקפאקן די רבי'סטעווע און גיין לערנען".

זצ"ל  רבי  ביקסאדער  דער  האט  בייטאג  יעדן 
רבי'ן  מיט'ן  בחברותא  לערנען  צו  פארגעזעצט 
די  צווישן  זיך  האט  דאן  ארוכות.  שעות  זי"ע 
אויסטערליש- אן  איינגעפעדימט  צדיקים  צוויי 

שטארקע פארבינדונג.

שטענדיג  פלעגט  זצ"ל  רבי  ביקסאדער  דער 
זאגן: "ווען די ווענט פונעם סיגוטער רב'ס שטוב 
]מרן הקדושת יו"ט[ וואלטן געקענט רעדן, וואלטן 
זיי נישט געקענט גענוג דערציילן מיט וואספארא 

קדושה די צוויי ברידער זענען אויפגעוואקסן".

"דיין רבי איז ַא גנב! 
ַא גנב... אומעטום 

ווייסט ער..."
בנימין  יוסף  ר'  הרה"ח  דערציילט  האט  עס 
זיין  פון  געהערט  האט  ער  וואס  ז"ל  ווילליגער 
מובהק  תלמיד  א  ז"ל,  מרדכי  ר'  הרה"ג  טאטן 
שפעטער  האט  וועלכער  זי"ע,  חיים  עצי  פונעם 
חתונה געהאט אין מונקאטש און דארט געווארן 

פון די מקורבים ביים מנחת אלעזר זי"ע:

איינמָאל איז דער עצי חיים און דער מונקַאטשער 
זיך  הָאבן  זיי  און  אונטערוועגנס,  געווען  רב 
אינאיינעם געטרָאפן אין די שטָאט "טשָאּפ", וואו 
ס'איז געווען דער הויּפט בַאן סטַאנציע פון וואו 
ַאלע בַאנען זענען ַארויסגעפָארן. ּפונקט דעמָאלט 
זיך  הָאט  טשָאּפ  אין  געפינען  זיך  הָאבן  זיי  ווען 
ַארָאּפגעלָאזט ַא גרויסער און שווערער שניי, ַאזוי 
ַאז מ'הָאט נישט געקענט פָארזעצן די נסיעה, און 

דערפַאר זענען זיי געבליבן נעכטיגן אין טשָאּפ.

הָאבן  רב  מונקַאטשער  מיט'ן  חיים  עצי  דער 
בעל  דער  אכסניא,  איין  אין  איבערגענעכטיגט 
אכסני' הָאט צוגעגרייט צוויי בעטן פַאר די צוויי 
)קאהן(  משה  ר'  גבאים  די  ווידער  און  רבי'ס, 
נַאנַאשער פון סיגוט און ר' חיים בער גרינפעלד 
ערד.  דער  אויף  געשלָאפן  זענען  מונקַאטש  פון 

געקליבענע עובדות און סיפורים
לרגל די יארצייט פון 

מרן הגה"ק רבי חיים צבי 

טייטלבוים זצוק"ל
 בעל "עצי חיים" מסיגוט 

אור 
עולם 
באוצר 
חיי"ם: יים

דער הייליגער עצי ח
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אינדערצייט ווָאס דער עצי חיים און דער מנחת 
זייערע בעטן,  צוגערירט  ניטַאמָאל  הָאבן  אלעזר 
און  נַאכט  גַאנצע  די  געזעסן  זענען  זיי  נָאר 

געשמועסט בדברי תורה.

אינמיטן דער שמועס הָאט דער מונקַאטשער 
רב ּפרובירט ַאריינצושלעּפן דעם עצי חיים אין ַא 

שמועס אין עניני קבלה, ]ווייל אין סיגוט הָאט מען 
ַאלגעמיין נישט גערעדט פון 'קבלה' בפרהסיא[, 
פַאר'ן  געזָאגט  דַאן  הָאט  אלעזר  מנחת  דער  און 
און  הסוד,  בתורת  קשיא  שטַארקע  ַא  חיים  עצי 
דער עצי חיים הָאט אים געענטפערט אויפ'ן ָארט 

ַא וואונדערליכע תשובה.

מנחת  דער 
איז  אלעזר 
אויפגעשּפרונגען 
און  ָארט,  פון 
דעם  געפרעגט 
פון  חיים,  עצי 
איר  נעמט  וואו 
נפלא'דיגן  ַאזַא 
אים  הָאט  תירוץ, 
חיים  עצי  דער 
"פון  געענטפערט: 
די  נעמט  איר  וואו 
דָארט  פון  קשיא, 
דעם  איך  נעם 
ער  און  תירוץ"... 
דערביי  אים  הָאט 
ַאז  דערציילט, 
ווען ער איז געווען 
שולחן  על  סמוך 
]הרה"ק  חותנו 
אליעזר  שלום  רבי 
ר  ע ט ר ע פ צ ַא ר
טָארנא,  אין  זצ"ל[ 
ער  פלעגט 
אינעם  ַאריינגיין 
ספרים  ָארטיגן 
קוקן  צו  געשעפט 
ספרים,  די  אין 
ער  הָאט  ספרים  קויפן  צו  געלט  קיין  וויבַאלד 
נישט געהַאט, און לערנענדיג איין ספר הָאט ער 

געטרָאפן די קשיא מיט דעם תירוץ.

ווען דער מונקַאטשער רב איז צוריקגעקומען 
קיין מונקַאטש, איז ער צוגעקומען צו מיין טַאטן, 

און הָאט אים געזָאגט מיט בַאגייסטערונג: "דיין 
רבי איז ַא גנב! ַא גנב... אומעטום ווייסט ער... און 

ַאז איך זָאג אומעטום איז אומעטום"...

מזליה חזי
חיים  עצי  פון  תלמיד  א  דערציילט  האט  עס 
שפעטער  האט  )וועלכער  ע"ה  הויך  דוד  הר"ר 
נפטר  איז  און  עיה"ק,  ירושלים  אין  געוואוינט 
געווארן אין יאר תש"ע אין הויכן עלטער פון 103 

יאר(:

רב  דער  געווען  איז  זצ"ל  חיים  עצי    דער 
פונעם גאַ נצן גליל אין די שטאָ ט סיגוט ,  און נאָ ך 
גליל  דער  זיך  האָ ט  מלחמה  וועלט  ערשטע  די 
די  צו  באַ לאַ נגט  האָ ט  העלפט  צוטיילט ,  איין 
צו  באַ לאַ נגט  האָ ט  העלפט  און  זייט  רומענישע 
אַ ריבערגיין  טשעכיי ,  און דער עצי חיים פלעגט 
זייט פון טשעכיי .  די גרעניץ  די  זונטאָ ג צו  יעדן 
איז געווען דער טייך  " טאַ ס ",  וואָ ס ַא  בריק וואָ ס 
איז אַ ריבער דערויף האָ ט פאַ רבינדן די טשעכישע 

זייט מיט די רומענישע .                              

ַא הין ,  הָא בן אים די  ָא נקומען  ווען ער פלעגט 
בעל  זיין  מיט  צוזַא מען  דערקענט  שוין  שומרים 
עגלה ,  און ווען זיי הָא בן דערזען דעם בעל עגלה 
בעטנדיג  נישט  טויער  דעם  געעפנט  זיי  הָא בן 
זיי  הָא בן  און  ּפ ַאּפ ירן  ַא נדערע   ָא דער  ּפ ַא ס  ַא 
דורכגעלָא זט .  ַא זוי איז דָא ס ָא נגעגַא נגען עטליכע 

יָא ר .                               

טויער  צום  ָא נגעקומען  איז  ער  ווען  איינמָא ל 
טויער ,  נָא ר  דעם  געעפנט  נישט  אים  מען  הָא ט 
דער הויּפט פון די שטייער בַא ַא מטע איז ַא רויס צו 

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת בא

בביהמ"ד זכרון יושע צבי
27 Satmar Dr.

קידושא רבא אחר התפלה 

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת בשלח

בביהמ"ד הגדול
5 Garfield Rd.

נא לקבל 
במקום הזמנה 
פרטית

כ"ק מרן רבינו הברך משה זי"ע ביים ציון פון מר אביו הגה"ק בעל עצי חיים זי"ע

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!
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אויפבוי פון רייע מעכטיגע בנינים לתורה וליראה בק"ק סאטמאר מיטגעהאלטן פון פארעסט ראוד - קענטליך בנין בית רחל החדש אויף י.ד. ג"ב דרייוו פאר אלפי בנות ישרא"ל הכשירות

"קביעות מזוזה" פאר'ן ּפרַאכטפולער "טאוער מָאביל" סעלפָאון צענטער
מיט באטייליגונג פון פולע קאסטומערס און ידידים פונעם חשוב'ן אייגנטומער מוה"ר שלמה סאמעט הי"ו

אביו הרה"ח ר' מרדכי יצחק סאמעט הי"ו ביים קובע זיין א מזוזההגה"צ ר"י תולדות אברהם יצחק שליט"א ביים מסיבת לחיים
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ווענט פארציילן...תפיסה

#19די

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

ַא גוט יָאר. 

קיין  שיקן  נישט  כ'גיי  ַאז  געזָאגט  הָאב  איך 
זיך נישט צוריקהַאלטן...  תורות, ָאבער איך קען 
טַאקע נישט יעדע ווָאך ָאבער פון מָאל צו מָאל. 

די יסורים רייניגען 
אונזער נשמה פַאר'ן 
אמת'ן תכלית 
לָאמיר ָאבער צוערשט ָאנהויבן מיט ַא הקדמה: 
יעדע מענטש הָאט ַא בַאזונדערע, אייגנַארטיגע, 
אויפגַאבע. יעדער הָאט ַא סּפעציעלע מטרה און 

ַא בַאשטימטע מיסיע דָא אויף דער וועלט. 

זענען  מיר  ווער  השגה  קיין  נישט  הָאבן  מיר 
סיבה  די  און  גלגול  פָאריגן  דעם  אין  געווען 
מיר  וועלט.  דער  אויף  דָא  זענען  מיר  פַארווָאס 
קענען אויך נישט פַארשטיין וויַאזוי צו ָאנקומען 
בעסטן  אויפ'ן  תכלית,  סּפעציעלע  אונזער  צו 

אופן. 

די וועג צו דערגרייכן אונזער תכלית אויף דער 
וועלט קומט מיט ַא רייניגונגס ּפרָאצעדור. צומָאל 
ָאבער  יסורים,  און  צער  מיט  בַאגלייט  דָאס  איז 
די יסורים איז נישט די תכלית, די יסורים ווערט 
גרייט  און  רייניגן  אויסווַאשן,  צו  אונז  גענוצט 
אונזער  צו  ָאנקומען  קענען  זָאלן  מיר  ַאז  מַאכן 
תכלית. די יסורים רייניגן ַאלע שמוץ ַארום דעם 
דימַאנט ווָאס איז בַאהַאלטן אין די טיפע נשמה 
מיר  וויַאזוי  נישט  זענען  זַאכן  די  איד.  יעדן  פון 

ּפשוט'ע מענטשן זען דָאס. 

געווענליכע  דָא  ס'איז  ַאז  וויסן  דַארפן  מיר 
יסורים און ס'איז דָא אויסערגעווענליכע יסורים. 
זייער  אין  דיימַאנטן  טייערע  גָאר  הָאבן  ווָאס  די 
נשמה גייען ַאסַאך מָאל ַאריבער שטַארקערע צער 
כדי צו ָאנקומען צו דעם בַאהַאלטענעם דימַאנט 
איז  דָאס  ממעל.  אלקי  חלק  זיין  אין  ליגט  ווָאס 
נישט קיין שטרָאף, ס'איז ַא רייניגונג ּפרָאצעדור, 
כדי צו בַאקומען דעם אמת'ן תכלית ווָאס השי"ת 

וויל פון אונז אויף דער וועלט. 

פַארווָאס זָאגט יוסף 
הצדיק "אשר מכרתם 
אותי"? 
מיר לערנען אין ּפרשת ויגש ַאז יוסף הצדיק, 
און  ברידער  זיינע  זיך פאר  ַאנטּפלעקט  ער  ווען 
זָאגט זיי "אני יוסף", שיקט ער קודם ַארויס ַאלע 
מצריים, "הוציאו את כל איש מעלי", ווייל ער וויל 

נישט פַארשעמען די שבטים. 

ָאבער נָאכדעם זָאגט זיי יוסף הצדיק צוויי מָאל 
"כי  און  מצרים",  אותי  מכרתם  אשר  יוסף  "אני 
מכרתם אותי הנה", ער דערמַאנט זיי ַאז זיי הָאבן 

אים פַארקויפט קיין מצרים. 

מיר ווייסן דאך ַאז מען טָאר נישט דערמַאנען 
ער  ווָאס  נָאכדעם  עבירות  זיינע  איד  ַא  פאר 
תשובה געטון. און דָא הָאבן דאך די שבטים שוין 
תשובה געטון. יוסף הצדיק הָאט געהערט ווי זיי 
זָאגן "אבל אשמים אנחנו", ַאז ַאלע צרות איז זיי 
געקומען ַאלס ַאן עונש אויף דָאס פַארקויפן יוסף, 

"על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו 
זיי  ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת". 

הָאבן חרטה געהַאט אויף ווָאס זיי הָאבן געטון. 

איז דאך שווער, פַארווָאס הָאט זיי יוסף הצדיק 
דָאס דערמַאנט צוויי מָאל, אונאת דברים איז דאך 

הַארבער ווי אונאה במעשה? 

ַא איד דארף לעבן מיט 
הכנעה פאר דעם רצון 
פון השי"ת 
נאר  איך  וויל  ווייטער  גייען  מיר  איידער 
קלָארשטעלן ַאז אודאי הָאבן מיר נישט קיין שום 
בלויז  קה.  שבטי  די  פון  קדושה  די  אין  השגה 
וויבַאלד די תורה איז דאך ַא נצחיות, און די תורה 
דערפון  לערנען  זָאלן  מיר  ַאז  געמַאכט  דאך  איז 
רשות  ַא  מיר  הָאבן  דערפַאר  מצב,  אונזער  אין 
צו ַארויסנעמען ַא מוסר פון די הייליגע שבטים, 
אפילו  נישט  מיר  קענען  אופן  בשום  ָאבער 
טרַאכטן ַאז זיי זענען געווען געווענליכע מענטשן 

ַאזוי ווי אונז, חס ושלום. 

ווארט:  מורא'דיגע  ַא  זָאגט  אמת  שפת  דער 
"יישר  מיינט באמת  "אשר מכרתם"   דער ּפסוק 
"יישר  געזָאגט  זיי  הָאט  הצדיק  יוסף  מכרתם", 
מיך  פַאר'ן  דַאנק  ַא  אותי".  מכרתם  אשר  כחכם 
פַארקויפן קיין מצרים, ווייל דָאס הָאט געברענגט 
ַאזעלכע גוטע רעזולטַאטן, עס הָאט מיך גערייניגט 

צו ווערן דער אמת'ער יוסף הצדיק!

די יסורים ברענגט מיר 
ַאזַא נָאנטקייט צו מיין 
בַאשעפער, זָאל איך 

נישט זיין בשמחה?

י וואך טוען מיר איבערזעצן אן אויסנַאם הַארציגע בריוו, ווָאס הרה"ח רבי נחמי' צבי בן דינה שליט"א הָאט אין די לעצטע ד
ווָאכן געשריבן, דורך דעם תפיסה אימעיל סיסטעם אויף ענגליש, צו מחזק זיין עלטערן וועלכע גייען דורך שוועריגקייטן מיט 
סּפעציעלע קינדער, וואו ער גיסט זיך אויס דָאס הַארץ מיט אומגלויבליכע דברי חיזוק און התרוממות הנפש, ָאנגעפולט מיט 

ַאזויפיל אידישע ריינע אמונה און התחזקות פאר יעדן איד אין סיי וועלכע מצב. 

גלייכצייטיג לָאמיר נישט פַארגעסן ווייטער צו מעורר רחמים זיין און מתּפלל זיין פַאר אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשבי', לָאמיר 
טַאקע ווייטער מתּפלל אויף אחבנ"י הנתונים בצרה ובשבי', המקום ירחם עליו ויוציאו מאפילה לאור גדול אמן.
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איך וועל ּפרובירן דָאס צו ערקלערן. 

די הייליגע שבטים הָאבן לפי ערכם געדַארפט 
זען די געשעענישן מיט אן אמונה ַאז ַאלעס איז 
פון השי"ת, מיר טוען גָארנישט, מיר מַאכן נישט 
קיין שום בַאשלוסן, ס'איז ַאלעס דער בַאשעפער. 

זיי הָאבן געדַארפט וויסן ַאז די סיבה פַארווָאס 
זיי זענען ַארָאּפגעקומען קיין מצרים איז וויבַאלד 
השי"ת הָאט ַאזוי געזָאגט, נישט ווייל זיי דַארפן 
ַא בליק  יוסף. מיט  זוכן  זיי  ווייל  נישט  עסן, און 
פון אמונה ּפשוטה דַארף מען זָאגן "רבוש"ע איך 
בין זיך מכניע צו דיר", ווָאס דו ווילסט וועל איך 

מקבל זיין. 

די מורא'דיגע אמונה 
פון יוסף הצדיק 
יוסף הָאט געהַאט אן ַאנדערע בליק, ער הָאט 
געוואוסט ַאז די געשעענישן הָאבן גָארנישט מיט 
איז  ַאלעס  ַאז  געגלייבט  הָאט  ער  מענטש.  קיין 

לויטער "דעזיינט" סּפעציעל פון השי"ת. 

יוסף הצדיק הָאט קיינמָאל נישט געהַאט קיין 
טרָאצדעם  ברידער,  זיינע  קעגן  געפילן  שווערע 
צרות  ביטערע  ַאזויפיל  געהַאט  הָאט  ער  ווָאס 

צוליב זיי. 

אייגענע  "מיינע  זָאגן:  געקענט  זיך  ווָאלט  ער 
ברידער הָאבן מיך ַאריינגעווָארפן אין ַא גרוב צו 
צו  פַארקויפט  מיר  זיי  הָאבן  נָאכדעם  שטַארבן, 
געווָארן  שוין  בין  איך  ווען  דערנָאך  ישמעאלים, 
פוטיפר  הָאט  הויז  פוטיפר'ס  פון  הויּפט  דער 
קיין  פאר  גרוב  ַא  ַאריינגעווָארפן  מיך  אליינס 
שום סיבה, בלויז צו פַארדעקן די מעשים פון זיין 

פרוי."

יוסף הצדיק טרעפט זיך נָאכַאמָאל אין ַא גרוב, 
אין תפיסה. ער ווערט שוין ענדליך דער הויּפט, 
ָאבער דַאן גייען די צוויי שרים ַארויס, זיי ווערן 
אים  קוקט  עס  אליינס.  דָארט  בלייבט  ער  פריי, 
אויס ַאז ער גייט שוין קיינמָאל נישט ַארויסקומען 

פון דָא.

ַא  אין  גענומען  ַאלעס  הָאט  ער  ניין,  ָאבער 
ּפָאזיטיווע וועג, ס'איז ַאלעס פאר מיין גוטס! דָאס 
געזָאגט,  בלויז  נישט  עס  הָאט  ער  מיך.  רייניגט 
ער הָאט עס געגלייבט מיט ַא מורא'דיגע אמונה!

פַארדעם הָאט ער קיינמָאל נישט געשיקט זָאגן 
פאר יעקב אבינו וואו ער איז, ווייל אויב השי"ת 
ווען  ָאנקומען.  צייט  ריכטיגע  די  וועט  עס  טוט 
ס'וועט זיין בַאשערט ַאז יעקב זאל געוואויר ווערן 
און דערווייל  וויסן.  לָאזן  וועט שוין השי"ת אים 
און  אמונה  מיין  פאר  שכר  בַאקומען  איך  וועל 

התחזקות. 

דָא,  פון  ַארויס  קום  שנעל,  שנעל,  ּפלוצים, 
משנה  דער  ווערט  יוסף  און  דיך...  זוכט  ּפרעה 

למלך פון מצרים. 

דָאס איז ַאלעס ַאדַאנק זיין כח פון אמונה ַאז 
ַא סּפעציעלע תכלית אויף  יעדער מענטש הָאט 
דער וועלט ווָאס השי"ת פירט אים דערצו לטובה. 

ווען יוסף הָאט געמַאכט שוועריגקייטן פאר די 
שבטים הָאט ער געווָאלט זיי זָאלן זיך כַאּפן, זיי 
זָאלן קוקן מיט ַאן אמת ַאז השי"ת פירט זיי אויף 
זיך  יוסף  הָאט  נָאכדעם  ָאבער  שריט,  און  טריט 
שוין נישט געקענט בַאהַאלטן מיט ַא מַאסק פון 

"מר' קעניג".

ווען יוסף הצדיק הָאט געטרָאפן זיינע ברידער 

איינהַאלטן.  געקענט  נישט  שוין  זיך  ער  הָאט 
ער הייבט אן שרייען "ַאלע מצרים ַארויס!", ער 
נעמט ַארָאּפ זיין מַאסק פון מר. קעניג... און זָאגט 
אמת'ע  די  זעט  און  "קוקט  ברידער:  זיינע  פאר 
דער  נישט  בין  איך  ּפנים,  מיין  אויף  קוקט  מיך, 
שלעכטער קעניג ווָאס איר קלערט, איך בין יוסף 
אייער ברודער, אני יוסף אחיכם, דער הייליגער 

קינד פון  יעקב!"

זענען  שבטים  הייליגע  די  מפניו".  נבהלו  "כי 
געווָארן דערשרָאקן און שָאקירט, זיי הָאבן ּפלוצים 
געטרָאפן דעם אמת'ן יוסף, דער לויטערער צדיק. 
גָארנישט בַאדערט אים נישט. ער הָאט נישט קיין 

שום שווערע געפילן צו קיינעם. 

ַאזוי  ביזטו  "וויַאזוי  געפרעגט:  אים  זיי  הָאבן 
לויטער? מיר זען די ליכטיגקייט פון השי"ת שיינט 
אויף דיר, נָאכדעם ווָאס דו ביזט ַאריבער ַאזויפיל 

זיי  דערנידערונג!",  און  בזיונות  אזויפיל  צער, 
זענען געווָארן ַאזוי מבוהל און געפרעגט: "יוסף, 

וויַאזוי ביזטו ָאנגעקומען צו דער מדריגה?".

אויף דעם הָאט זיי יוסף הצדיק געענטפערט: 
"אשר מכרתם אותי, יישר כח אשר מכרתם אותי". 
ַאלע צרות ּפַאסירט ווייל השי"ת וויל ַאז מיר זָאלן 
צוקומען צו אונזער שלימות, צו אונזער תכלית, 

ווָאס איז די גרעסטע טובה פאר אונזער נשמה!

להולדת הבנים
הרב יוסף מאיר מעכעלאוויטש שליט"א

ר' אברהם אקער נ"י

ר' יצחק געלב נ"י

ר' אלקנה יושע גרינהוט נ"י

ר' אהרן דייטש נ"י

ר' שלמה מנשה דייטש נ"י

ר' אברהם וויינגארטען נ"י

ר' דוד לעווי נ"י

ר' דוד בעריש זינגער נ"י

ר' יושע העשיל זינגער נ"י

ר' ברוך אהרן משה לייפער נ"י

ר' ברוך ליפא לעווי נ"י

ר' נטע מענדלאוויטש נ"י

ר' שמעון פעקעטע נ"י

ר' זלמן לייב )בריא"ט( פריעדמאן נ"י

ר' יוסף לייב )בר"א( קויפמאן נ"י

ר' אליקים געציל קליין נ"י

ר' וואלף ראזענבערג נ"י

ר' חנוך זונדל )ברי"א( שווארטץ נ"י

ר' ישראל שטערן נ"י

ר' ברוך יודא שישא נ"י

ר' חיים מרדכי שפיטצער נ"י

להולדת הבנות
הר"ר נתן נטע טויב שליט"א

ר' שלמה אונגאר נ"י
ר' יעקב איצקאוויטש נ"י

ר' בנימין בערגער נ"י
ר' אברהם שלמה אלעזר בערקאוויטש נ"י

ר' אלעזר יואל גליק נ"י
ר' אליעזר גפן נ"י

ר' יודא )בר"צ( הערשקאוויטש נ"י
ר' חיים שמעון )בהרב"ש( וויינבערגער נ"י

ר' מנחם נחום ווייס נ"י
ר' לוי יצחק וויעדער נ"י

ר' יואל הערש זאבעל נ"י
ר' יואל משה מענדל טירנויער נ"י

ר' יעקב לייב כהן נ"י
ר' יואל )בר"ל( פריעדמאן נ"י

ר' יושע העשיל פריעדמאן נ"י
ר' לייב )ברש"א( פרענקל נ"י

ר' יואל קרומאן נ"י
ר' מרדכי שעהר נ"י

ר' נחום מרדכי )ברל"ח( שפיטצער נ"י

להכנסת בניהם לעוה"מ
ר' מרדכי לייב מארקאוויטש נ"י

ר' ארי' פערל נ"י
ר' יעקב יצחק קעסטענבוים נ"י

ר' יצחק אליקים שווארטץ נ"י

לנישואי צאצאיהם
ר' ברוך יצחק ווייס נ"י

ר' וואלף מענדלאוויטש נ"י
ר' קלמן פילעפף נ"י

ר' הילל קעניגסבערג נ"י
ר' הילל ברוין נ"י

ר' שמעון הערשקאוויטש נ"י
ר' יואל יצחק סופר נ"י

ר' יואל )ברא"ל( בראך נ"י
ר' אברהם יצחק שמואל מערץ נ"י

ר' משה ראזענפעלד נ"י
ר' יואל )בר"ה( סאנדעל נ"י
הרב אברהם כהן שליט"א

ר' יואל )ברמ"ח( שפיטצער נ"י
ר' יעקב חיים פאללאק נ"י

ר' חיים וואלף שפילמאן נ"י
ר' יואל )בר"ש( כ"ץ נ"י

ר' שלמה נטע מארקאוויטש נ"י
ר' פנחס יאקאבאוויטש נ"י

ר' יצחק שלום יאקאבאוויטש נ"י
ר' יואל )בהרח"א( שפיטצער נ"י

ר' דוד אלי' קטינא נ"י

ר' יקותיאל הערש לעווי נ"י

ר' אברהם גראס נ"י

ר' מאיר פריינד נ"י

ר' שלום מאיר טארים נ"י

לנישואיהם
ר' מאיר זיידא ווייס נ"י

ר' משה אהרן פילעפף נ"י

ר' ישראל צאהלער נ"י

ר' שמואל ברוין נ"י

ר' יואל הערשקאוויטש נ"י

ר' אפרים משה בראך נ"י

ר' מרדכי טובי' גדלי' ראזענפעלד נ"י

ר' חיים סאנדעל נ"י

ר' משה ראזענפעלד נ"י

ר' וואלף פאללאק נ"י

ר' מאיר נפתלי צבי כ"ץ נ"י

ר' אלימלך פריעד נ"י

ר' אברהם וואלף יאקאבאוויטש נ"י

ר' לייבוש פרענקל נ"י

ר' יעקב קטינא נ"י

ר' יצחק גראס נ"י

ר' מנחם מענדל טארים נ"י

ר' יצחק מיטטעלמאן נ"י, קרית יואל יחזקאל שרגא נ"י ר' חנני' גאלדבערגער נ"י, קרית יואל

הרב יואל בערקאוויטש שליט"א, קרית יואל אלי' ארי' נ"י הרב איתמר ראזענבוים שליט"א, מאנסי

הרב צבי אביגדור ראזענבוים שליט"א, קרית יואל שמעון מנחם מענדל נ"י הרב מרדכי קאהן שליט"א, מאנסי

הרב יואל יושע העשיל בלום שליט"א, קרית יואל שמואל זאנוויל נ"י הרב אלעזר קליין שליט"א, וויליאמסבורג

ר' משה אלי' גרין נ"י, וויליאמסבורג אברהם נתן נטע נ"י ר' יואל )בהר"ב( ווייס נ"י, קרית יואל

ר' זלמן לייב דאנציגער נ"י, מאנסי יצחק אהרן נ"י ר' משה הערש ברוין נ"י, קרית יואל

ר' אליעזר זוסיא קעפעטש נ"י, מאנסי יעקב יואל נ"י ר' דוד ווייס נ"י, קרית יואל

ר' יואל )בר"ל( שטיין נ"י, בלומינגבורג אלכסנדר מאיר נ"י ר' דוד צבי ווידער נ"י, וויליאמסבורג

ר' משה יושע גרינוואלד נ"י, בארא פארק נחמן נ"י ר' אברהם מרדכי וועבער נ"י, קרית יואל

ר' אליעזר דוד גליק נ"י, קרית יואל אשר לעמיל נ"י ר' לוי יצחק דוד לאנדא נ"י, קרית יואל

ר' משה יואל ביניק נ"י, קרית יואל שלמה יעקב נ"י ר' הערשל לויפער נ"י, קרית יואל

ר' שמואל היימליך נ"י, וויליאמסבורג שמואל נתנאל נ"י ר' ישראל אשר שווארטץ נ"י, קרית יואל

ר' יואל יקיר פריעדמאן נ"י, קרית יואל חיים יוסף נ"י ר' מאיר )ב"ר הערשל( הלוי שווארטץ נ"י, וויליאמסבורג

לאירוסי צאצאיהם
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די נסיונות און יסורים, 
דָאס ברענגט אונז צו 
אונזער תכלית!

טייערע אידן!

צו  פאר  כבוד  ַא  און  זכות  ַא  מיך  פאר  ס'איז 
שרייבן פאר סּפעציעלע אידן ווָאס השי"ת הָאט 
סּפעציעלע  פון  עלטערן  זיין  צו  אויסגעקליבן 
קינדער. איר זענט אין די מדריגה פון יוסף הצדיק, 
איר גייט דורך זייערע ענליכע סיטוַאציעס! ָאבער 
שטעלט זיך פאר אויב יוסף הצדיק ווָאלט געזָאגט 
אין  ברידער  מיינע  בַאזוכן  נישט  גיי  איך  ניין, 
דותן, איך בין נישט גרייט צו נעמען די די צרות 
ווָאס השי"ת וויל איך זָאל ַאריבערגיין, איך וועל 

רעווָאלטירן ַאקעגן השי"ת רצון, חס ושלום.

וויפיל צער ווָאלט דָאס געברענגט כביכול פאר 
השי"ת, נָאכדעם ווָאס ער הָאט אים אויסגעקליבן 
ווייל ער איז די ריכטיגער מענטש און זיין נשמה 
איז געמַאכט פאר די נסיונות.  ער ווָאלט דערמיט 
ח"ו געגַאנגען קעגן די גַאנצע הנהגה פון השי"ת, 
ער ווָאלט חלילה פַארלוירן די געלעגנהייט צו זיין 
ַא  אויסגעקליבן  ווָאלט  השי"ת  און  הצדיק  יוסף 
ווערן  צו  זָאל ערפילן דעם מיסיע,  ווָאס  צווייטן 
די רוקביין פון כלל ישראל און דער כח הקדושה 
ווָאס ַאדַאנק אים קענען מיר זיך נָאך ביז היינט 

מתגבר זיין אויף ַאלע אונזערע נסיונות. 

לָאמיר זיך נישט נַארן, השי"ת מַאכט קיינמָאל 
יוסף,  אויסגעקליבן  הָאט  ער  טעות...  קיין  נישט 
און ער הָאט אויסגעקליבן אידן אין ַאלע צייטן, 
זיי קענען דורכגיין די צער,  ַאז  ווָאס ער גלייבט 
די  און  רווחים  די  הָאבן  נָאכדעם  וועלן  זיי  ווייל 

בענעפיט ווָאס קומט פון די צרות. 

שטעלט זיך פאר, איר קויפט ַא נייע ּפָאר שיך 
פאר אייער קינד און ער זָאגט אייך, ניין! איך בין 
ַא  פון  אומבַאקוועמליכקייט  די  צו  גרייט  נישט 
די  ָאבער  פיס.  די  מיר  קוועטשט  עס  שיך,  נייע 
יעצט  מוזט  דו  ערקלערט,  אים  ווָאלטן  עלטערן 
ַאביסל ליידן, כדי צו קענען שּפעטער הנאה הָאבן 
יָא,  דיך געקויפט.  ווָאס מיר הָאבן  די מתנה  פון 
ס'איז ַאביסל אומבַאקוועם די ערשטע טָאג, ָאבער 

נָאכדעם איז עס געווַאלדיג. 

גענוי  נישט  פַארשטייט  ווָאס  קינד  ַא  אפילו 
ווָאס זיינע עלטערן זָאגן אים, דַארף ער זיי ָאבער 
דָאס  מיר  הָאבן  עלטערן  מיינע  אויב  געטרויען. 
געקויפט גייט עס זיכער זיין גוט פאר מיר! אויב 
וויי פאר צו לַאנג, קען ער אייביג  עס טוט שוין 

זיין טַאטע מַאמע און  קומען צו 
וויינען, איך הָאב צער, און זיינע 
און  העלפן,  אים  וועלן  עלטערן 
זיכער מַאכן ס'זָאל אים זיין גוט. 

דָאס זעלבע הָאט יוסף הצדיק 
און  השי"ת  צו  געוויינט  ַאסַאך 
דָאס איז וויַאזוי ער איז געווָארן 
וויינען  מיר  ווען  הצדיק!  יוסף 
צום  הארץ  אונזער  מיר  עפענען 
"זיך"  אמת'ע  די  און  בַאשעפער, 
נישט  ַא מענטש קען  ַארויס.  קומט 

וויינען אויב ס'איז נישט אמת'דיג. 

וויינען  דָאס  קען  ַאמָאל  ָאבער 
קומען פון פַארלוירנקייט, דעמָאלט 
חלילה  ס'וועט  און  'יאוש'  עס  איז 
ברענגען מער צער. ווייל מיר אידן 
פַארלוירן!  נישט  קיינמָאל  זענען 
טַאטעס  אונזער  אין  זענען  מיר 
הענט אייביג! די גַאנצע וועלט איז 
בַאשַאפן געווָארן פַאר אונז! בשבילי 
פַארלוירנקייט  העולם!  נברא 
מיר  פַארשטַאנד,  ווייניג  פון  קומט 
מיר  ווער  גענוג  נישט  פַארשטייען 
פָאטער,  אונזער  ס'איז  ווער  זענען, 

און ווי שטַארק ער הָאט אונז ליב!

ווערט  קינד  קליין  ַא  ווען 
און  גאס  דער  אינמיטן  פַארלוירן 
איינער  און  וויינען,  אן  הייבט 
שעפעלע  אים:  צו  ַאריבער  גייט 
בין  איך  וויינסטו?  פַארווָאס 
פַארלוירן, איך זע נישט נישט מיין 
מוטער! דער מענטש שמייכלט און 
זָאגט וויין נישט, דיין מַאמע שטייט 
ביזט  דו  אפילו  דיר,  נעבן  ממש 

זייער קליין און דו זעסט איר נישט. ַאזוי זענען 
מיר, ווען מיר ווערן פַארלוירן. 

אונז  פון  ַאוועקגענומען  טַאקע  הָאט  השי"ת 
ַאלע נביאים, ַאלע ערליכע אידן, ווָאס מיר פלעגן 
זיך ווַארעמען ביי זיי מיט אמונה, מיט אהבת ה', 
ַאצינד  גע'עצה'ט.  און  בַאגלייט  אונז  הָאבן  זיי 
רעדט השי"ת צו אונז דורך די יסורים, ָאבער מיר 
קענען עס מַאכן פרייליך, אויב וועלן מיר הָאבן די 

ריכטיגע אמונה וועלן די יסורים ַאוועקגיין. 

ווען די צער איז ַאזוי טיף ַאז רעדן מיט ווערטער 
פון  טיפקייט  די  אויסדרוקן  צו  גענוג  נישט  איז 
די  איז  דָאס  וויינען!  מיר  מעגן  הארץ,  אונזער 
אויבערשטער  דער  השי"ת!  צו  קָאוד'  'סיקרעט 
יעדע טרער  ציילט  און  ַארָאּפ  זיך  זעצט  כביכול 
ווָאס רינט ַארָאּפ פון ַא איד, און נָאכמער פון ַא 
דָאס  לייגט  ער  און  מַאמע,  טַאטע  צוברָאכענע 
המלך  דוד  זָאגט  ַאזוי  אוצרות!  זיינע  אין  ַאוועק 

ע"ה "שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתיך"!

ווען מיר וויינען פון צער צו אונזער פָאטער 
אין הימל ברענגט עס אונז נָאנטער צו אים! ווייל 
מיר בַאקומען די הרגשה ַאז ער הערט אונז אויס! 

בעסער,  זיך  מען  שּפירט  וויינען  נָאכ'ן  אייביג 
ווייל כביכול השי"ת לייגט ַארויף די הַאנט אויף 
אונז זָאגנדיג: מיין טייער קינד, זָארג דיך נישט! 
איך בין מיט דיר און איך וועל מַאכן ַאלעס גוט 
זיך  דריי  הענט  מיינע  אין  ביזט  דו  דיר!  פַאר 
בלויז ַארום און דו וועסט מיך זען! ווייל איך בין 
נעבן דיך ָאנהַאלטנדיג דיין הענט! קרוב ה' לכל 

קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת. 

געזָאגט  הָאט  הצדיק  יוסף  ווָאס  איז  דָאס 
בין  איך  אחיכם,  יוסף  אני  ברודער:  זיינע  פַאר 
שום  קיין  נישט  הָאב  איך  ברודער!  אייער  יוסף 
שלעכטע געפיל ווייל די איינציגע סיבה פַארווָאס 
איך בין ביי דער הויכער מדריגה איז וויבַאלד איר 
הָאט מיך פַארקויפט קיין מצרים! כי למחי' שלחנו 

אלקים לפניכם, ַאלעס איז געווען לטובה!

לָאמיר זיך מכניע זיין 
פַאר'ן בַאשעפער מיט ַא 
שמחה!

הייליגע אידן, ענק הָאבן ַא מיסיע צו דורכפירן, 

טוט עס מיט שמחה!

איך ווָאלט נישט געקענט רעדן צו קיינעם פון 
אייך אויב איך ווָאלט נישט געווען אין ַאן ענליכע 

סיטוַאציע. 

מען  התחתון'.  'גיהנום  ַא  אין  זיך  געפין  איך 
קען נישט מסביר זיין וויפיל ַא איד ַא שומר תורה 
גייט ַאריבער אין יעדע דזשעיל, יעדע סעקונדע 
ַאריבער  מצב  דעם  אין  שוין  בין  איך  לעבן.  אין 
צען יָאר! שבת יום טוב, שמחות, חתונות פון די 
קינדער. איך וויל נישט ַאריינגיין אין קיין דעטַאלן 
ווייל ס'וועט נָאך צולייגן מער צער צו די יסורים 

ווָאס איר גייט ַאלע ַאריבער. 

דָאס איז פַארווָאס איך הָאב גענומען די חוצּפה 
צו רעדן צו אייך און ענק ַאלע מחזק זיין. 

און גלייבט מיר: איך בין נישט טרויעריג, איך 
קיין  אין  נישט  לעב  איך  פַארלוירן,  נישט  בין 
צער,  הָאב  איך  יָא  מצב.  מיין  פון  צוברָאכנקייט 
נָאענטקייט  ַאזַא  צו  מיר  ברענגט  צער  די  ָאבער 
צו מיין בַאשעפער, דָאס איז אייגנטליך ַא פרייד. 

טייערע אידן זָאל איך נישט זיין בשמחה? 

דָאס איז מיט יעדן פון אייך בפרטיות. השי"ת 
ענק:  זָאגט  השי"ת  און  אינזין,  ַאלע  אייך  הָאט 
איך  הענט!  מיינע  אין  ס'איז  נישט!  אייך  זָארגט 
הָאב אייך סּפעציעל אויסגעקליבן, הַאנט געקליבן 
יעדן פון אייך, צו זיין עלטערן צו ַאזַא קינד און 

דורכגיין די צער. 

ַא  מיט  השי"ת  פַאר  זיין  מכניע  זיך  לָאמיר 
השי"ת  ווָאס  ַאלעס  ָאננעמען  לָאמיר  ריינקייט! 

גיט אונז מיט שמחה!

ַא גוט שבת.
נחמי' צבי

הר"ר נחמי' שליט"א הָאט געבעטן צו איבערגעבן ַא הַארציגן יישר כח פאר די אידן וועלכע 
ווערן  זינט די ַארטיקלען  שרייבן בריוו, איבערהויּפט אין די לעצטע עטליכע חדשים, 

פארעפענטליכט אין דעם "קרית יואל ווָאכנשריפט" הָאט דָאס געברענגט ַא פלייץ 
פון בריוו ווָאס אידן שיקן אין תפיסה. דָאס גיט אים ַא געווַאלדיגע חיזוק, סיי צו 

שּפירן ַאז אידן פַארגעסן נישט פון אים און ַאזוי אויך ברענגט עס ַאריין ַאביסל 
לעבהַאפט אין דעם פינסטערן מקום. ער ליינט איבער יעדע בריוו מערערע 

מָאל און דָאס איז אים שטַארק מחזק.
מען קען זיך אויך פארבינדן מיט רבי נחמי' דורך אימעיל. מען קען זיך 

שרייבן מיט אים וויפיל מען באגערט. ָאבער בלויז אויף ענגליש.
צוערשט דארף מען זיך אויפסיינען אויף די jpay וועב-זייטל, און אויסוועלן צו וועם מען וויל שיקן אן אימעיל. 

די נאמען איז:
Mr. Nachemya Weberman 13A0438

יעדע אימעיל קאסט א סטעמפ. די סטעמפס קויפט מען אויך אויף דעם וועב-זייטל. )עס פעלט נישט אויס צו 
קויפן א צווייטע סטעמפ אז רבי נחמי' זאל קענען צוריקשרייבן, צוליב די 'רעסטריקשענס' וואס קומען מיט דערמיט 

ערלויבט נישט סייווי אז ער זאל דאס קענען נוצן(. די קָאסט גייט 2 דאלאר פער 10 בריוון.
צו שיקן אן אימעיל, דַארף מען ַארויפגיין אויף דעם דזשעי. פעי. וועב זייטל. פון דארט קען מען שיקן די בריוון. ביי 

יעדע בריוו איז דא א מעגליכקייט צוצולייגן א בילד, אדער א פאטא קאפיע פון א ספר וכדומה.
צום באמערקן: עס קען געדויערן עטליכע טעג ביז ווען רבי נחמי' באקומט אן אימעיל! צוליב וואס זיי קוקן דאס 

איבער בעפאר. דאס זעלבע ווען ער שיקט צוריק קען עס אויך נעמען עטליכע טעג ביז ס'קומט צוריק זיין בריוו.
דַאן איז פַארהַאן די ָאּפציע צו שיקן בריוו דורך די ּפָאסט:

ווען מען שיקט בריוו אויף פאסט איז וויכטיג צו וויסן אז ַא בריוו ווָאס קומט ָאן קיין "ריטוירן" נָאמען, עס שטייט 
נישט ווער דער שיקער איז, ווַארפן זיי דָאס בַאלד ַאוועק.

ַאזוי אויך דַארף מען ַאכטונג געבן בלויז צו שיקן ַא בריוו. די טורמע וועכטער עפענען יעדן בריוו און מען טָאר 
גָארנישט מיטלייגן אין דעם ענוועלָאּפ, נאר ַא בריוו. צומָאל לייגן מענטשן ַאריין סטעמּפס ַאז ער זָאל קענען צוריק 

שרייבן ַא בריוו, ָאבער דָאס איז נישט ערלויבט, זיי ווַארפן ַאוועק דעם גַאנצן ענוועלָאּפ.
דער אדרעס צו שיקן בריוו דורך פאסט איז:

Mr. Nechemya Weberman DIN 13A0438
Shawangunk Correctional Facility
200 Quick Rd. Wallkill, NY 12589

לאזט אייך הערן!לאזט אייך הערן!

SShhaatt
tteerree

dd..
ALL INSURANCES ACCEPTED we

come
to you!

845.774.6526
sales@HVautoglass.com

But you
shouldn’t
be.

)

ווענט פארציילן...תפיסה

די
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חיים מעדיקעל קאמפיין

פארשטייער פון 'אפטימום סערוויס' אראפגעקומען אויפן סייט פון עטליכע נייע שכונות

אפטימום ביים דורכגיין די 'שכונת לעמבערג' פראיעקט איינצופעדימען דארט 'אפטימום' סערוויס

אויסגעצויגענע טאוול אויף אויפגעהויבענע טשערי פיקערסהויכע שילד אויף בעיקערטאון ראוד

פילמאר גארדען 'חיים' קאמענד 
צענטער אין לויף פונעם קאמפיין

א פערזענליכע רוף צו תושבי שכונת ויואל משה, קרית יואל אריינגענג צום 'עיר הצדק' מיט שרייענדע שילדן פאר צדקה וחסד
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רעיוואוד קאנסטרוקציע

טראקטארן ביים פארענדיגן די קאנעקטינג ראוד וואס וועט פארבינדן שכונת עצי תמרים מיט 
שכונת סעווען ספרינגס דורך די רעיוואוד ראוד 

סטעיט פאליציי אין אקטיווע אויספארשונגען נאך לעצטערע 
אויפשטייג פון וואנדעליזום אויף אידישע בתי חיים

פובליק סעיפטי

ספעציעלע כעמיקאלן געשפריצט אויף די רעדער איר צו האלטן דויערהאפטיג

גרונטליכע רייניגונג אויפן 'פובליק סעיפטי' פלאטע צו האלטן די קארס 
דויערהאפטיג צו סערווירן די טויזנטער איינוואוינער 
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קורצשלוס אפעקטירט הונדערטער תושבי קרית יואל

אומגעפאלענע לעבעדיגע ווייערס נאך באס עקסידענט וועלכע האט אהיימגעפירט קינדער אויף מאונטען ראוד און האט זיך אריינגעגליטשט אין עלעקטריק זויל. 
עקסידענט האט געפירט צו שווערע קורצשלוס פאר הונדערטער איינוואוינער אין שכונת קליף, שכונת קארלסבורג, און שכונת עצי תמרים

אדמו"ר תולדות יהודא סטוטשין צוגאסט אין שטאט פארלאפענעם שב"ק וארא

געהויבענע שבת פאראיבער בצל פונעם גרויסן גאסט שליט"א. בילדער פון של"ס און מלוה מלכא מיט א שיינע ציבור תושבי העיר אין ביהמ"ד פון בנין ישיבה קטנה אויף געציל בערגער
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טאון אוו מאנראו הייוועי דעפארטמענט

ווילעדזש סערוויס געביידע אויף עיקערס ראוד פארענדיגט צווייטע שטאק

הייוועי דעפארטמענט פון טאון אוו מאנראו, קרית יואל ביים ארומפארן און פארדעקן פאטהאלס איבער די טאון גאסן וועלכע זענען געלעכערט געווארן אין רעזולטאט פון די שניי-זאלץ
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שווערע גליטש 
פַאראורזַאכט בָאס 

עקסידענט אויף מַאונטן 
רד. נָאכגעפָאלגט מיט 

קורצשלוס אויף טיילן פון 
קרית יואל 

שרעק  מיטגעלעבט  הָאט  מען 
פַארלָאפענעם  דעם  יואל  קרית  אין 
ווען  שטונדן,  ָאוונט  די  אין  מָאנטָאג 
ַאן עקסידענט אויף מַאונטן רד. צוליב 
די שווערע גליטש, הָאט ַאריינגעפירט 
טיילן פון דער שטָאט אין ַא טָאטַאלע 
ָאנגעהַאלטן  הָאט  ווָאס  קורצשלוס 
די  אין  ביז  שעות  עטליכע  דורכאויס 

פריע נַאכט שטונדן.

ּפַאסירט  הָאט  עקסידענט  דער 
פול  בָאס,  שולע  היימישע  ַא  ווען 
זיך  הָאט  רבן,  בית  של  תינוקות  מיט 
ַארָאּפ  בַארג  דעם  אויף  געגליטשט 
וועטער  שווערן  דעם  אין  רד.  מַאונטן 

פון שניי און הָאגל, און דער בָאס הָאט 
עלעקטערישע  ַא  אין  ַאריינגעקרַאכט 
סערווירט  ווָאס  פאול  טעלעפָאן  און 

ַאלע ַארומיגע געגנטער.

געווען  איז  עס  טוב,  כי  לה'  הודו 
ָאפענע  און  השי"ת  חסדי  געווַאלדיגע 
ב"ה  איז  קינד  איין  קיין  ַאז  נסים 
דָאס  אפילו  געווָארן  געשעדיגט  נישט 
מינדסטע. דער עקסידענט הָאט בלויז 
עלעקטעריציטעט  די  ַאפעקטירט 
בַאנוץ פון גרויסע טיילן אין דער שטָאט 
געטרָאפן  ּפלוצים  זיך  הָאבן  וועלכע 

איינגעהילט אין ַא פינסטערניש.

געדַאנקט  מען  הָאט  געוויס 

איז  מען  ַאז  השי"ת  געלויבט  און 
דעם.  מיט  בלויז  ָאּפגעקומען 
ָארַאנדזש  די  הָאט  גלייכצייטיג 
ָאנגעהויבן  פירמע  ראקלאנד  ענד 
די  פַאררעכטן  צו  העפטיג  ַארבעטן 
וועלכע  דרָאטן  לעבעדיגע  פילע 
ערד,  דער  צו  ַארָאּפגעפַאלן  זענען 
גַאנצע  די  איז  רעזולטַאט  אין  ווָאס 
גענצליך  רד.  מַאונטן  אויף  טרַאפיק 
לַאנגע  אויף  געווָארן  ָאּפגעשטעלט 

שעות.

דעם  פון  שעות  די  דורכאויס 
מערקווערדיג  געווען  איז  קורצשלוס, 
ַאז דָאס בית המדרש בית כהנא דקהל 

יטב לב הָאט ַארויסגעשיינט אין דעם 
די  ווָאס  דעם  צוליב  פינסטערניש, 
קומט  געגנט  יענעם  אין  עלעקטעריק 

פון ַאן ַאנדערע ריכטונג.

ענדליך, אין די ָאנהויב נַאכט שעות, 
הָאט די עלעקטריק פירמע בַאוויזן צו 
קרַאפט  עלעקטערישע  צוריקשטעלן 
פאר ַאלע געגנטער, ולכל בני ישראל 

הי' אור במושבותם!

ַארבעט ביי בעיקערטַאון רד. וועט 
פָארזעצן אלס גרעסערע פראיעקט 
גענצליך אויסברייטערן דעם רָאוד 

צו דערלייכטערן טרַאפיק פלוס
מעלדונגען  ָאפיציעלע  די  לויט 
ַארבעט  די  פָארזעצן  ווייטער  וועט 
רענָאווירן  און  אויסברייטערן  צו 
דעם רָאוד אויף בעיקערטַאון רד. צו 
אנגעשטויסענעם  דעם  פַארבעסערן 

טרַאפיק אין דעם רַאיָאן.

אקטיוו  אן  ַארבעט  די  גייט  ַאצינד 
ביי דעם טייל פון בעיקערטאון צווישן 
ישראל  און  עיקערס  פון  גַאסן  די 
אין  אינטערסעקשָאן.  זופניק/דינוב 
נאר  ווי  שטאפלען  קומענדיגע  די 
פאזע  ערשטן  אויפן  ארבעט  די 
ארבעט  די  וועט  פארענדיגט  איז 
אריבערגיין ווייטער, צו דעם טייל פון 
ַארָאּפ בעיקערטַאון, פון דינוב/ישראל 
איבער  קעגן  מירון,  קאר.  ביז  זופניק 

דעם ביזנעס צענטער.

וועט  לויטעט  ּפלַאן  דער  ווי 
ווערן  דורכגעפירט  ארבעט  די 
אויך  וועט  וואס  שטאפלווייז. 
ארייננעמען א באזונדערע סקעדזשעל 
די  ארום  קאנסטרוקציע  פון 
פארנומענע 'פיר קארנער' ווינקל אויף 
זופניק-דינוב-בעיקערטאון  ישראל 
מיט  אויסגעשטאט  ווערן  וועט  וואס 
ַאלע  ליניעס" ביי  "טורנינג  ברייטע 
אינטערסעקשאן  פונעם  ריכטונגען 
דעם  פארגרינגערן  צו  ּפרואוו  א  אין 

ָאנגעלייגטן טרַאפיק. 

די לעצטע פאראגרעף  איינס פאר 
לייג צו דעם שטיקל אלס באזונדערע 
פילע  "צווישן  פאראגראף. 
פארנומענעם  ביים  פארבעסערונגען 
אריינגעלייגט  ליגט  אינטערסעקשאן 
אין די פלענער א פולשטענדיגע בריק 

די  פאר  פיסגייער.  די  פאר  דינען  צו 
פון  זיכערהייט 
הונדערטער  די 
פון  פיסגייער 
ברך  שכונת 
משה און ארום. 
איז  בריק  די 
זיך  געפלאנט 
אויף  אנצוהייבן 
די זייט פון קעי. 
אויטא  דזשעי. 
העכערן  אויפן 
פונעם  טייל 
וועט  און  שטח. 
זיך אריבערציען 
אויף די אנדערע 
 1 אונטער  זייט 
ויואל משה קט. 

א  אדער  שטיגן  זיין  וועט  דארט  און 

פיסגייער  פאר עלטערע  עליוועיטאר 
און  גאס.  אויפן  אראפגיין  קענען  צו 
פון  באנוץ  די  אראפנעמען  דערמיט 
 4 ווירבלענדן  דעם  אויף  פיסגייער 

קארנערס.

יואל'  קרית  אוו  'ווילעדזש  דער 
און  מָאטָאריסטן  טַאקע  בעט 
איינוואוינער פון די ַארומיגע גַאסן, צו 
די  דורכאויס  פַארשטענדעניש  הָאבן 
געדויערט  ארבעט  די  לאנג  ווי  צייט 
ארבעט  די  מיט  מיטארבעטן  און 
די  פאר  ָארט,  אויפ'ן  מאנשאפט 

תועלת פון ַאלעמען.
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אידן זענען מתּפלל פאר 
פַארוואונדעטע אין שרעקליכע 

הויז פייער אין וויליַאמסבורג
אומעטום  אידן   – וויליאמסבורג 
אויפגענומען  טרייסל  ַא  מיט  הָאבן 
פייער  העלישע  ַא  איבער  נייעס  די 
אין  אויסגעבראכן  האט  ווָאס 

געביידע  אּפארטמענט  אן 
מָאנטָאג  וויליַאמסבורג,  אין 
אינדערפרי, אין די פריע שעה'ן, 
איבערגעלָאזט  הָאט  ווָאס 
עטליכע פַאמיליעס ָאן קיין דאך 

איבער'ן קָאּפ ה"י.

דאס פייער האט אויסגעבראכן 
אויף 265 ּפען סטריט ביים ווינקל 
פייערלעשער  עוו.  העריסאן  פון 
אין  זענען  וואלונטירן  און הצלה 
דער  צו  אנגעקומען  איילעניש 
הצלה  ַאריינגערעכנט  סצענע, 
ַארומיגע  ַאלע  פון  ַאמבולַאנסן 
וויליַאמסבורג,  געגנטער, 
קרָאונהייטס,  ּפארק,  בָארָא 
וועלכע  נאך,  איסטסייד  און 
זענען העלדיש אריינגעשפרינגען 
עוואקואירן  צו  פלַאמען  די  אין 
זענען  וועלכע  איינוואוינער  די 

געווען אינעווייניג.

געשפיגן  האבן  פלאמען  די 
'סטעיר- די  ביי  צינגען  פייערדיגע 

קעיס' בלאקירענדיג דעם וועג ארויס. 

וואס  וואנט  גאנצע  די  איז  אויך  אזוי 
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אין פלאמען וואס האט רעדוצירט די 

וועג ארויס פאר די איינוואוינער. וואס 
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אויף  געווָארן  ָאנגעקלָאגט  זענען 

קרימינַאלע ָאנקלַאגעס.

די טשעיס הָאט זיך ָאנגעהויבן 
די  אויף  קַאונטי  רַאקלענד  אין 
אינטערסטעיט  פאלעסיידס 
הָאבן  טרוּפערס  וואו  ּפַארקוועי, 
איז  ווָאס  קַאר  דעם  בַאמערקט 
שנעלקייט,  ַא  מיט  דרום  געפָארן 
טרַאפיק  די  פַארלעצנדיג 

רעגולַאציעס.

גע'פולט'  געווָארן  איז  קַאר  די 

דרייווער, ביי די עקזיט 12, ָאבער ווען אן ָאפיציר  דעם  צו  ַארויסגעקומען  ווייטער, איז  פליען  ָאנגעהויבן  ער  הָאט 

קַאר  דער  איז  פאלעסיידס  דעם  פון 
סטעיט  יָארק  ניו  צום  ַאריין  געפארן 
דורך  נאכגעפלויגן  ווערנדיג  טרו-וועי 
הָאט  פאליציי טשעיס  די  ּפָאליציי.  די 
און   16 עקזיט  דעם  ביז  פָארגעזעצט 
דַאן פָארגעזעצט צו רט. 17, ווען ער איז 
רעמּפ.   131 דעם  אויף  געפארן  ַארויף 
און פארגעזעצט ארויף אויפן סטעיט-
פאליס ראוד, און ביים קומען צום ענדע 
ביי  דרייווער  דער  הָאט  ראוד  פונעם 
דעם ּפונקט פַארלוירן קָאנטרָאל פון די 
קַאר און הָאט ַאריינגעקרַאכט אין 
נינינגער  ביי  צוים  זיכערהייט  ַא 
רט  און  רד.(  פאליס  )סטעיט  רד. 

105 אין מָאנרָא קרית יואל.

וועלכע  פַארשוינען  צוויי  די 
קַאר,  דער  אין  געזיצן  זענען 
און   37 פון  יָארגַאנג  אין  איינער 
פון  יָארגַאנג  אין  צווייטער  דער 
וואונדן,  29, הָאבן געליטן מילדע 
הָאט  עס.  עם.  אי.  וואדבורי  די 
זענען  ביידע  בַאהַאנדלט.  זיי 
און  ַארעסט  געווָארן אין  גענומען 
ָארַאנדזש  די  צו  טרַאנסּפָארטירט 
וועלן  זיי  ביז  דזשעיל  קַאונטי 

געשטעלט ווערן צום געריכט.

ערהַאלטן  הָאט  דרייווער  דער 
ווערן  וועט  און  טיקעטס   48
צָאל  גרויסע  ַא  אויף  ָאנגעקלָאגט 

מיסברויכן.
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ווערט געוואויר אומבאקאנטע 
און תוכנ'דיגע ידיעות פון 

 אונזערע הייליגע תנאים
אין דער "תנו רבנן" קאלום

שפאנענדע געשעענישן, היסטארישע 
עפאכעס און דראמאטישע טעג פון 
היסטארישע אינצידענטן ארום דער 
וועלט, אין דער "היסטאריע" קאלום 

האט רבי שמואל בר נחמני • 
געלעבט 130 יאר?

וואס האט רב נחמן דערציילט אין • 
חלום פאר רבי איבער'ן מלאך המות?

 מיט וועלכן פאך האט זיך• 
רבי יוסי באשעפטיגט?

פארוואס האט רבי אלעזר ברבי • 
שמעון, וועלכער פלעגט כאפן 

גנבים, געוויינט ביים גנב'ס תליה?

דער בלבול וואס דער צורר היהודים סטאלין ימ"ש • 
האט ערצייגט קעגן אידישע דאקטוירים כדי צו קענען 
שפעטער אויספירן א בארבארישן פאגראם קעגן אידן

דער פרעמיער מיניסטער אין אויסטראליע, איז • 
איין רואיגן טאג פארשוואונדן געווארן ווי אין 

וואסער אריין... האבן אים סאוויעטישע אגענטן 
מסדר געווען? כינעזער סובמארינען האבן אים 

אריינגעשלעפט? צי גאר א יו-עף-או? 

ווען א היינטיגער מכת חושך, אין פארעם פון • 
א געדעכטן נעפל, האט פאראליזירט לאנדאן, 

ענגלאנד פאר פינף טעג און איבערגעלאזט 
עטליכע טויזנט טויטפעלער רח"ל.
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