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"עירוב שכונת סעווען ספרינגס" ווערט פינַאנצירט דורך 
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ּפרעזידענט ביידן מעלדט ַאז ער וועט ענדיגן ַאלע נַאציָאנַאלע 
עמערדזשענסי צוימונגען ַארום קאוויד עּפידעמיע

ניו יארק סיטי שּפיטעלער וועלן אין די קומענדיגע טעג עפענען די טויערן פאר באזוכער ווי בעפאר די קאוויד עּפָאכע בחסדי השי"ת

"

בין כותלי בית הוראה דקהלתינו הק'.

פ: וויפיל יאר צוריק איז דער "בית הוראה" 
דקהלתינו הק' געגרינדעט געווארן?

ע: דער לשכת בית הוראה, דאס הייסט וואו מען קען אריינקומען 

בפועל פרעגן שאלות איז געגרינדעט געווארן אומגעפער פערצן 

יאר צוריק, בשנת תשס"ט. די "בית הוראה טעלעפאן ליניע" איז 

געגרינדעט געווארן מיט עטליכע יאר שפעטער, בשנת תשע"ה.

פ: ווער זענען געווען די דיינים וואס זענען יענע 
ערשטע יארן געזיצן אין די בית הוראה?

ע: אין די ערשטע יארן זענען שוין געזיצן הגה"צ דומ"ץ דקהלתינו 

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

מאיר דקהלתינו הק', הרה"ג רבי שמעון משה וואלדמאן ז"ל, הרה"ג 

רבי משה בער קויפמאן שליט"א רב דביהמ"ד 'דרך החיים', הרה"ג 

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

דקהלתינו הק', דערנאך איז צוגעקומען הרה"ג רבי שמואל יעקב 

מייזעלס שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד "בית מרדכי לייב" דקהלתינו הק'. 

מיט די צייט איז צוגעקומען נאך נאך פרישע דיינים אין קהלתינו 

הק', הרה"ג רבי מענדל ווייס שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד "טיב לבב" 

דקהלתינו הק', הרה"ג רבי יואל ברוין שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד "בית 

יעקב נחמי'" דקהלתינו הק'.

פ: וועלכע דיינים זענען צוגעקומען מיט די 

דעטאלירטע רייכע

אינטערוויו

מיט די חברי הנהלה 
פון די בית הוראה 

דקהל יטב לב 
איבער די פעולות 
נשגבות במשך די 

לעצטערע יארן צו 
דערהייבן דעם כח 

ההוראה בקרב 
קהלתינו

ת י ב ו  ל ן  ק ת ל
א צ ת ם  ש מ ש ד  ו מ ל ת
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תרוממנה ציל: ַא גַאנצער מיליָאן + !!!
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לאנגיעריגע 'וועד העירוב' פון די שכונה בהשגחת הגה"צ 
אבד"ק בעהוץ שליט"א - ריזיגער אונטערנעמונג פון דעם 
"עירוב שכונת סעווען ספרינגס" ווערט פינַאנצירט דורך 
די נדבות הקודש פון תושבי השכונה למען כבוד השבת 

– לעצטע 'פופציג טויזנט דאלאר' וועט געשאפן ווערן 
דורך תושבי השכונה פארן ערגענצונג פונעם עירוב

נפתלי הירצקא לאנדא | הערש אלימלך ניעדערמאן

845-388-1155 
info@looprealtyinc.com 

52 Bakertown Rd. Suit #419

Residential   |   Commercial   |   Sales   |   Rentals

ּפרעזידענט ביידן מעלדט ַאז ער וועט ענדיגן ַאלע נַאציָאנַאלע 
עמערדזשענסי צוימונגען ַארום קאוויד עּפידעמיע

ניו יארק סיטי שּפיטעלער וועלן אין די קומענדיגע טעג עפענען די טויערן פאר באזוכער ווי בעפאר די קאוויד עּפָאכע בחסדי השי"ת

"

בין כותלי בית הוראה דקהלתינו הק'.

פ: וויפיל יאר צוריק איז דער "בית הוראה" 
דקהלתינו הק' געגרינדעט געווארן?

ע: דער לשכת בית הוראה, דאס הייסט וואו מען קען אריינקומען 

בפועל פרעגן שאלות איז געגרינדעט געווארן אומגעפער פערצן 

יאר צוריק, בשנת תשס"ט. די "בית הוראה טעלעפאן ליניע" איז 

געגרינדעט געווארן מיט עטליכע יאר שפעטער, בשנת תשע"ה.

פ: ווער זענען געווען די דיינים וואס זענען יענע 
ערשטע יארן געזיצן אין די בית הוראה?

ע: אין די ערשטע יארן זענען שוין געזיצן הגה"צ דומ"ץ דקהלתינו 

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

מאיר דקהלתינו הק', הרה"ג רבי שמעון משה וואלדמאן ז"ל, הרה"ג 

רבי משה בער קויפמאן שליט"א רב דביהמ"ד 'דרך החיים', הרה"ג 

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

דקהלתינו הק', דערנאך איז צוגעקומען הרה"ג רבי שמואל יעקב 

מייזעלס שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד "בית מרדכי לייב" דקהלתינו הק'. 

מיט די צייט איז צוגעקומען נאך נאך פרישע דיינים אין קהלתינו 

הק', הרה"ג רבי מענדל ווייס שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד "טיב לבב" 

דקהלתינו הק', הרה"ג רבי יואל ברוין שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד "בית 

יעקב נחמי'" דקהלתינו הק'.

פ: וועלכע דיינים זענען צוגעקומען מיט די 

דעטאלירטע רייכע

אינטערוויו

מיט די חברי הנהלה 
פון די בית הוראה 

דקהל יטב לב 
איבער די פעולות 
נשגבות במשך די 

לעצטערע יארן צו 
דערהייבן דעם כח 

ההוראה בקרב 
קהלתינו

ת י ב ו  ל ן  ק ת ל
א צ ת ם  ש מ ש ד  ו מ ל ת

: ה א ר ו ה
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ווי געמאלדן פארגאנגענע וואך וועט מען אין די 
קומענדיגע וואכן אנהויבן צו בויען די גיגאנטישע 
עקזעקיוטיוו סירקל ביזנעס צענטער אויף די 208 
וועג  די  מאכנדיג  ראוד,  מאונטעין  קעגנאיבער 
טון  אנהייבן  קענען  צו  ביזנעסלייט  פאר  אריין 

ביזנעס מיט א שטאפל העכער.

פונעם  סקעטש  אויפן  בליק  א  כאפן  צו  בלויז 
אז מען  צו פארשטיין  גענוג  גיבט שוין  געביידע 
רעדט דא פון עפעס גרויס; עפעס וואס די שטאט 
היינט.  ביז  געזען  נאכנישט  האט  יואל  קרית 
צענדליגע  דא  שוין  זענען  טעג  היינטיגע  די  אין 
ערטער ארום און ארום די שטאט קרית יואל ווי 
אין  אין  בפרנסה  עוסק  זענען  אידן  אומצאליגע 
יעדע אינדוסטרי, אבער פארט איז זייער קלאר אז 
די נייע צענטער איז עפעס וואס די שטאט האט 

נאכנישט געהאט ביז היינט.

 א חידוש: 
 קויפט אייער אייגענע 

אפיס ספעיס
פון  שטח  אן  פילט  געביידע  פראכטפולע  די 
אפיס  רייכע  מיט  פיס  סקווער   100,000 איבער 
קאנדאס אויף די פיר גרויסע שטאקן. די קאנדאס 
וועלן שטיין צו פארקויפט ווערן. די יוניטס וועלן 
ארומגענומען   לופטיג,  און  גרויס  הערליך,  זיין 
אנהויבן  זיך  וועלן  און  פענסטער,  גרויסע  מיט 
ביי איבער 2000 סקווער פיס. ווי אויך וועלן זיין 
מעגליכקייט  די  געבנדיג  יוניטס,  גרעסערע  פיל 
צו קענען קומען  זיך  ביזנעסער  פאר אלע ערליי 
וואס  צירקל  עקזעקיוטיוו  נייע  די  אין  פלאצירן 
פאר לאקאלע  צוקונפט  קומענדיגע  די  זיין  וועט 

ביזנעסער.

פראקטיש און באקוועם 
מען  האט  דיזיין  הערליכע  די  צו  צוגאב  אין 
צו  געוויכט  אויסטערלישע  אריינגעלייגט  אויך 
ווערט  סירקל  עקזעקיוטיוו  די  אז  פארזיכערן 
באקוועמליכקייטן,  אלע  מיט  מיט  אויסגערישט 
לאביס,  מאעיסטעטישע  אריינגערעכנט 
אויסטערליש ברייטע קארידארן פון 8 פוס ברייט.

לופטיגע  מיט  קומען  וועלן  קאנדאס  מערערע 
פארטשעס צו קענען ארויסגיין אינמיטן טאג כאפן 
אויפגעשטעלט  ווערן  אפילו  וועט  עס  לופטל.  א 
קענען  צו  זיך  ארט  אויפן  המדרש  בית  שיינע  א 
ארויסכאפן פון די ארבעט פאר א שיעור תורה ווי 
אויך צו קענען דאווענען מנחה אויף א געשמאקע 

פארנעם.

שנעלע  פיר  אנטהאלטן  וועט  געביידע  די 
קענען  צו  עלעוועיטערס  פארגעשריטענע  און 
ארויפפירן צענדליגע ביזנעסלייט בליץ שנעל. עס 
וועט אויך זיין צוויי געשמאקע 'קאפעטעריעס' צו 
קענען טרינקען א קאווע און לייכטע צובייס. ווי 
אויך וועט צוגעשטעלט ווערן פאר די סעקרעטארן 

א ספעצילע צימער מיט אלע צוגעהערן.

די  פון  ארויס  עטוואס  שטייט  געביידע  די 
גענוג  פארט  איז  אבער  טראפיק  אנגעלייגטע 
מעגליכקייט  די  גיבט  און  שטעטל  צום  נאנט 
אהין  אנקומען  קענען  צו  ביזנעסלייט  די  פאר 

לייכטערהייט.

מען האט ספעציעל אויסגעשטעלט די געביידע 
עס זאל אריינעמען בלויז ביזנעסער און נישט קיין 
ברענגען  צו  ערווארטעט  דאס  וואס  געשעפטן, 
וואס  אטמאספער  ביזנעס  פראדוקטיווע  א  גאר 
וועט הייבן די גאנצע ארט און ברענגען הרחבת 

הדעת פאר די מיטגלידער.

פארקינג
שטארק  גאר  זיך  האבן  דעוועלאפער  די 
האבן  און  פארקינג  פון  נושא  די  מיט  גערעכנט 
דעריבער אויסגעשטעלט אזויפיל ווי גאנצע 300 
נאמבער  ריזיגע  א  איז  דאס  ערטער.  פארקינג 
דורך  אויסשליסליך  באנוצט  ווערן  וועט  און 
אינעם  ביזנעס  טון  קומען  וואס  ביזנעסלייט 

עקזעקיוטיוו צירקל.

עס לאזט זיך זאגן אז די געביידע איז א כליל 
המעלות ווען עס קומט צו א ביזנעס שטאנדפונקט. 
צו  איינצעלהייטן  אזויפיל  אריינגעלייגט  מ'האט 
פארזיכערן אז די ביזנעסלייט וואס קומען דארט 
קענען  זאלן  הכלכלה  ועל  המחיה  על  זיין  עוסק 
זיצן אל המנוחה ואל הנחלה מיט א מסודר'דיגע 
הרחבת הדעת און אזוי קענען מצליח זיין מיט די 

געשעפטן.

די פראיעקט ווערט פרעזענטירט און אגעפירט 
וועלכע   "Joel & Joel Team" די בארימטע  דורך 
פון  איינצלהייטן  אלע  מיט  אפגעבן  זיך  וועלן 
רעזערווירן ביזן קויפן אייער ביזנעס ווינקל. פאר 
סיי וועלכע פראגעס רופט 845.777.9969 און מען 

וועט אייך אי"ה צופרידנשטעלן על 
צד היותר טוב.

מאיעסטעטישע עקזעקיוטיוו 
סירקל ביזנעס צענטער 

רוקט זיך פאראויס אין די 
קומענדיגע שטאפלען בעז"ה

היי-ענד אפיס-קאנדאס פון איבער 100,000 סקווער פיס וועט בקרוב ווערן 
ארויסגעלייגט אויף די מארקעט צום פארקויפן און וועט ווערן צעכאפט דורך קלוגע 

ביזנעסלייט וואס זוכן צו נעמען די ביזנעס צום קומענדיגע שטאפל
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ווי געמאלדן פארגאנגענע וואך וועט מען אין די 
קומענדיגע וואכן אנהויבן צו בויען די גיגאנטישע 
עקזעקיוטיוו סירקל ביזנעס צענטער אויף די 208 
וועג  די  מאכנדיג  ראוד,  מאונטעין  קעגנאיבער 
טון  אנהייבן  קענען  צו  ביזנעסלייט  פאר  אריין 

ביזנעס מיט א שטאפל העכער.

פונעם  סקעטש  אויפן  בליק  א  כאפן  צו  בלויז 
אז מען  צו פארשטיין  גענוג  גיבט שוין  געביידע 
רעדט דא פון עפעס גרויס; עפעס וואס די שטאט 
היינט.  ביז  געזען  נאכנישט  האט  יואל  קרית 
צענדליגע  דא  שוין  זענען  טעג  היינטיגע  די  אין 
ערטער ארום און ארום די שטאט קרית יואל ווי 
אין  אין  בפרנסה  עוסק  זענען  אידן  אומצאליגע 
יעדע אינדוסטרי, אבער פארט איז זייער קלאר אז 
די נייע צענטער איז עפעס וואס די שטאט האט 

נאכנישט געהאט ביז היינט.

 א חידוש: 
 קויפט אייער אייגענע 

אפיס ספעיס
פון  שטח  אן  פילט  געביידע  פראכטפולע  די 
אפיס  רייכע  מיט  פיס  סקווער   100,000 איבער 
קאנדאס אויף די פיר גרויסע שטאקן. די קאנדאס 
וועלן שטיין צו פארקויפט ווערן. די יוניטס וועלן 
ארומגענומען   לופטיג,  און  גרויס  הערליך,  זיין 
אנהויבן  זיך  וועלן  און  פענסטער,  גרויסע  מיט 
ביי איבער 2000 סקווער פיס. ווי אויך וועלן זיין 
מעגליכקייט  די  געבנדיג  יוניטס,  גרעסערע  פיל 
צו קענען קומען  זיך  ביזנעסער  פאר אלע ערליי 
וואס  צירקל  עקזעקיוטיוו  נייע  די  אין  פלאצירן 
פאר לאקאלע  צוקונפט  קומענדיגע  די  זיין  וועט 

ביזנעסער.

פראקטיש און באקוועם 
מען  האט  דיזיין  הערליכע  די  צו  צוגאב  אין 
צו  געוויכט  אויסטערלישע  אריינגעלייגט  אויך 
ווערט  סירקל  עקזעקיוטיוו  די  אז  פארזיכערן 
באקוועמליכקייטן,  אלע  מיט  מיט  אויסגערישט 
לאביס,  מאעיסטעטישע  אריינגערעכנט 
אויסטערליש ברייטע קארידארן פון 8 פוס ברייט.

לופטיגע  מיט  קומען  וועלן  קאנדאס  מערערע 
פארטשעס צו קענען ארויסגיין אינמיטן טאג כאפן 
אויפגעשטעלט  ווערן  אפילו  וועט  עס  לופטל.  א 
קענען  צו  זיך  ארט  אויפן  המדרש  בית  שיינע  א 
ארויסכאפן פון די ארבעט פאר א שיעור תורה ווי 
אויך צו קענען דאווענען מנחה אויף א געשמאקע 

פארנעם.

שנעלע  פיר  אנטהאלטן  וועט  געביידע  די 
קענען  צו  עלעוועיטערס  פארגעשריטענע  און 
ארויפפירן צענדליגע ביזנעסלייט בליץ שנעל. עס 
וועט אויך זיין צוויי געשמאקע 'קאפעטעריעס' צו 
קענען טרינקען א קאווע און לייכטע צובייס. ווי 
אויך וועט צוגעשטעלט ווערן פאר די סעקרעטארן 

א ספעצילע צימער מיט אלע צוגעהערן.

די  פון  ארויס  עטוואס  שטייט  געביידע  די 
גענוג  פארט  איז  אבער  טראפיק  אנגעלייגטע 
מעגליכקייט  די  גיבט  און  שטעטל  צום  נאנט 
אהין  אנקומען  קענען  צו  ביזנעסלייט  די  פאר 

לייכטערהייט.

מען האט ספעציעל אויסגעשטעלט די געביידע 
עס זאל אריינעמען בלויז ביזנעסער און נישט קיין 
ברענגען  צו  ערווארטעט  דאס  וואס  געשעפטן, 
וואס  אטמאספער  ביזנעס  פראדוקטיווע  א  גאר 
וועט הייבן די גאנצע ארט און ברענגען הרחבת 

הדעת פאר די מיטגלידער.

פארקינג
שטארק  גאר  זיך  האבן  דעוועלאפער  די 
האבן  און  פארקינג  פון  נושא  די  מיט  גערעכנט 
דעריבער אויסגעשטעלט אזויפיל ווי גאנצע 300 
נאמבער  ריזיגע  א  איז  דאס  ערטער.  פארקינג 
דורך  אויסשליסליך  באנוצט  ווערן  וועט  און 
אינעם  ביזנעס  טון  קומען  וואס  ביזנעסלייט 

עקזעקיוטיוו צירקל.

עס לאזט זיך זאגן אז די געביידע איז א כליל 
המעלות ווען עס קומט צו א ביזנעס שטאנדפונקט. 
צו  איינצעלהייטן  אזויפיל  אריינגעלייגט  מ'האט 
פארזיכערן אז די ביזנעסלייט וואס קומען דארט 
קענען  זאלן  הכלכלה  ועל  המחיה  על  זיין  עוסק 
זיצן אל המנוחה ואל הנחלה מיט א מסודר'דיגע 
הרחבת הדעת און אזוי קענען מצליח זיין מיט די 

געשעפטן.

די פראיעקט ווערט פרעזענטירט און אגעפירט 
וועלכע   "Joel & Joel Team" די בארימטע  דורך 
פון  איינצלהייטן  אלע  מיט  אפגעבן  זיך  וועלן 
רעזערווירן ביזן קויפן אייער ביזנעס ווינקל. פאר 
סיי וועלכע פראגעס רופט 845.777.9969 און מען 

וועט אייך אי"ה צופרידנשטעלן על 
צד היותר טוב.

מאיעסטעטישע עקזעקיוטיוו 
סירקל ביזנעס צענטער 

רוקט זיך פאראויס אין די 
קומענדיגע שטאפלען בעז"ה

היי-ענד אפיס-קאנדאס פון איבער 100,000 סקווער פיס וועט בקרוב ווערן 
ארויסגעלייגט אויף די מארקעט צום פארקויפן און וועט ווערן צעכאפט דורך קלוגע 

ביזנעסלייט וואס זוכן צו נעמען די ביזנעס צום קומענדיגע שטאפל
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בס״ד

וויליאמסבורג
ששון ושמחה
213 LEE AVE

בארא פארק
דאמבראווא

1324 50TH ST

מאנסי-ניו סקווער
מיללער געשעפט 

100 ROUTE 59

לעיקוואד
מיללער געשעפט 

809 RIVER AVE

קרית יואל
מיללער געשעפט 

9 GARFIELD RD

SUN: 2:30-10:30 MON-THUR: 5:00-10:30
2 HRS. AFTER ZMAN :מוצש״ק יתרו

SUN: 2:30-10:30  MON-THUR: 5:00-10:30
2 HRS. AFTER ZMAN :מוצש״ק יתרו

SUN: 2:30-10:30  MON-THUR: 3:00-10:30
2 HRS. AFTER ZMAN :מוצש״ק יתרו

SUN: 6:00-10:30 
MON-THUR: 8:00-10:30

SUN: 2:30-10:30  MON-THUR: 3:00-10:30
2 HRS. AFTER ZMAN :מוצש״ק יתרו

ספעציעלע לאקאציעס און שעות:

שטתיימל
פרייזן קראכן!

ן פ י ו ל ם  י נ י ב מ

ת ו א י צ מ ן  פ א כ

FEB 5 פון זונטאג יתרו

FEB 12 ביז זונטאג משפטים

$2,999

$1,099

Reg. �4500

Reg. �1800

בםויז
איין וואך!
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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

1,963
משפחות אלמנות

3,726
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

הארציגע דאנק בריוו
פון אלמנות שתחי'

דריי און זעכציגסטער פארזעצונג

)Y02.068( 0337 מכתב
גאנץ  און  שליט”א  לויפער  ר’  חשוב’ע  אונזער  צו 

עמו”ש שיחיו  מוסד  אלמנות  קרן 
שבועות  יו”ט  הייליגע  די  אויסניצן  וויל  איך 
ענקערע  אויף  באדאנקען  צו  געלעגענהייט  א  פאר 
אונז. צו  געטריישאפט  און  איבערגעגעבענקייט 
וויסן זאלט איר אז ענקערע חסד קומט אן ביז אין 
הימל ווייל ביי מגן אברהם - בך חותמין בעט איך אז 
השי”ת זאל אייך בענטשן. אמאל איז עס א מילכיגע 
חסד, א פורים’דיגע אדער יו”ט’דיגע. איר זאלט זוכה 

זיין צו כסדר קענען געבן.
גוט יו”ט!

משפחת .....
/

)Y01.042( 0338 מכתב
 01 אפשר  שוין  האנט  די  אין  פען  די  האלט  איך 
ווערטער  פאסיגע  די  טרעפן  נישט  קען  און  מינוט 
מיינע  אויסצולאזן  נישט  אוודאי  און  אנצופאנגען 
בן העניא  ר' אברהם  אייך, חשוב'ער הרב  צו  שבחים 
זאל  קרן  דער  צו,  העלפן  וואס  עסקנים  אלע  און 
די  אין  הרחבה  און  שמחה  אזויפיל  אריינברענגען 
הייזער ווי דער רבש"ע האט איבערגענומען די פליכט 
צו זיין אונזער טאטע וואס זארגט פאר אונז. איר זענט 
זיינע שלוחים- השי"ת זאל אייך בענטשן מיט לאנגע 
גליקליכע יארן, געזונט און נחת! אזויווי איר ברענגט 
זיין  אייך  ביי  זאל  הייזער,  אונזערע  אין  שמחה  אריין 

אחד..... במקום  וגדולה  תורה  שמחה,  שטענדיג 
עקסטער א דאנק פאר אלע וואס שטיצן דעם קרן 

- איך האב זיי אלע אינזין ביי מיינע תפילות.
מרת .....

מיט פיל דאנק און שעצונג וואס מיין פען קען דאס 
נישט ארויסברענגען!!!!

/
)E15.016( 0339 מכתב

לכבוד הרב לויפער,
די  פון  באדאנקען  געוואלט  בלויז  אייך  האב  איך 

טיפענישן פון הארץ פארן שפייזן מיין משפחה. ווען 
נישט אייער שטיצע, ווייס איך נישט וואס איך וואלט 
א  וואס  השגה  קיין  נישט  האט  איר  טאן.  געקענט 
געטאן מיטן מיר ערמעגליכן  ריזיגע מצוה איר האט 
אנצוהאלטן מיין זעלבסט ווירדע פאר מיינע קינדער, 
און זיי צו געבן וואס זיי זענען געוואוינט צו באקומען 

צו עסן.
עס זעהט אויס ווי אוממעגליך וויפיל משפחות איר 
לעולם  העלפן  אייך  זאל  אייבירשטער  דער  העלפט. 

ועד, און באשיצן אייך מיט אייער משפחה.
ששון  ימים,  אריכת  געזונט,  אייך  וואונטשן  מיר 
מתפלל  זענט  איז  וואס  אלעס  און  מנוחה,  ושמחה, 
לטובה. ווערן  נאכגעגעבן  אייך  זאל  באשעפער  צום 
אויסדריקן  קענען  נישט  קיינמאל  וועלן  ווערטער 
הייסער  מיין  איז  עס  געפילן.  דאנקבארקייט  מיינע 
וואונטש אז איך זאל נאך איין טאג זוכה זיין צו שטיין 
די  אויף  זיין  נאכאמאל  און  פוס,  אייגענע  די  אויף 
אנדערע זייט, צוצושטעלן וואס פעלט זיך אויס פאר 
צוריקצאלן  און  משפחה,  מיין  אריינגערעכנט  יעדן, 

צו מיר. גוט  אזוי  געווען  איז  וואס  יעדן  פאר 
און  ווייטער  בענטשן  אייך  זאל  אייבירשטער  דער 

ווייטער.
בכבוד גדול,

מרת .....
/

)E14.007( 0340 מכתב
לכבוד הרב לויפער,

איך וויל אייך אזוי שטארק באדאנקען פאר אייער 
די  ב”ה  האב  איך  ברייטהארציגקייט.  און  גוטסקייט 
מעגליכקייט צו קאכן אויף שבת און יום טוב מיט א 

רוח!! נחת 
און  איר  וואס  מחשבה  און  טירחא  באזונדערע  די 
יום  שמחת  אונזער  אין  אריין  לייגט  משפחה  אייער 

שטוינען! צום  איז  טוב, 
דעם  פון  ערשטוינט  און  גליקליך  געווען  בין  איך 
אלעמען  צו  צוגאב  אין  אתרוג,  און  לולב  הערליכן 
יאר,  גאנצן  דעם  דורכאויס  אונז  פאר  טוט  איר  וואס 

און דאס צושטעלן פאר אונז פיינע מאכלים און מצה 
פסח. אויף 

איך בין זיכער אז עס נעמט אויף זייער אסאך צייט, 
און  איך  ווי שטארק  וויסן  זאלט  איר  וויל  איך  אבער 

מיין משפחה שעצן דאס!!!
איר  וואס  אלעס  פאר  נאכאמאל  אייך  דאנק  איך 

טוט.
זאל השי”ת בענטשן אייך מיט אייער משפחה מיט 

געזונט און הצלחה, און מיט געזונטע אייניקלעך.
זאלט  איר  כח  געבן  אייך  אייבירשטער  דער  זאל 

עבודה. הייליגע  אייער  מיט  אנגיין  קענען 
א פרייליכן פורים און א כשר’ן פסח,

כל טוב, מרת .....
/

)E12.014( 0341 מכתב
לכבוד הרב לויפער,

די  פאר  באדאנקען  גענוג  נישט  אייך  קען  איך 
דערלאנגט  מיר  האט  איר  וואס  מתנות  הערליכע 
יום טוב, און דערמיט געמאכט דעם פסח אזוי  דעם 

פאנטאסטיש!
און  יאר,  היי  בעסער  אזויפיל  ב”ה  מיך  שפיר  איך 
א דאנק אייער קרן אלמנות קען איך ווירקליך מאכן 
פסח עס זאל זיין אזוי ספעציעל פאר מיין משפחה.
זאל דער אייבירשטער אייך ווייטער געבן פיל ברכה 
און שמחה פאר אייך און פאר אייער משפחה, אלס א 

שכר פאר אלעס וואס איר טוט פאר אונז.
חג כשר ושמח.

כל טוב, מרת .....
/

)E10.059( 0342 מכתב
איך בין אייך זייער דאנקבאר פארן פארזארגן מיין 

משפחה בלי עין הרע, אויף אזא בכבוד’יגן וועג.
מיט שעצונג,

מרת .....

/
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ת נועם הנשמות והשביעי עונג הרוחות.
שב

ה

סידורו של שבת קודש
שב״ק בשלח - שירה הבעל״ט

בראשות כבוד הגה"צ מורינו שליט״אבראשות כבוד הגה"צ מורינו שליט״א

זמן הדלה"נ: 5:00    זמן מוצש"ק: 6:29

מנחה וקבלת שבת
45 מינוט אחר זהדלקה״נ

זמן שחרית
בשעה 9:30 ברכות  •  9:45 הודו

מנחה ורעוא דרעוין
40 מינוט אחר זהדלקה״נ

שלש סעודות מיוחד לתשב״ר בהיכל עזרת נשים

שבת שלום ומבורך

הנהלת הקהלה

בס״ד

באסעס נאך שלש סעודות צו שכונות ברך משה, ויואל משה, עצי תמרים
באסעס פארן פון ביהמ"ד הגדול פארעסט זייט
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זכי'  די  געהַאט  וואך  די  הָאבן  העיר  תושבי 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  קודש  בהדרת  ַאנטפַאנגען  צו 
וועלכער הָאט געוויילט דָא אין שטָאט  שליט"א 
אויף ַא קורצע בַאזוך אין בית המדרש ישמח משה 
ד'קהל יטב לב, וואו דער רבי שליט"א איז נתכבד 
געווָארן מיט סנדקאות און מפאר געווען בראש 
פון ַא מסיבת לחיים צו דער ּפתיחת שערים פון 

דעם "כולל בוקר" שע"י בית המדרש.

שמחתי באומרים לי בית 
ה' נלך; די שיינקייט פון 

ביהמ"ד ישמח משה
דָאס ּפרַאכטפולע בית המדרש "ישמח משה" 
איז אין דער לעצטער תקופה, זינט די ערעפענונג 
פון דער מקוה מפוארה, אויסגעשטיגן ַאלס דער 
דער  פאר  צענטער  און  לייכטורעם  הערליכער 
מנינים  קביעות'דיגע  מיט  אומגעגנט  גַאנצער 
שעות  די  דורכאויס  תורה  שיעורי  און  שחרית 
היום. דָאס ביהמ"ד איז ווירקליך אויסגערופן מיט 
איר שם טוב ַאלס ַאן ערנסטע מקום תורה ותפלה, 
ווָאס טרָאגט ַא ריכטיגע "כתר שם טוב" און ציעט 
צו זיך אידן אויך פון ַאנדערע געגנטער, וועלכע 

זענען זיך קובע אין דעם בית מקדש מעט.

זוכה געווען  ַאצינד  ומחיל אל חיל, הָאט מען 
צו עפענען דעם נָאבעלן "כולל בוקר" וואו פילע 
חשוב'ע יושבי אהל, הָאבן זיך קובע געווען בתורה, 

ביני עמודי דגירסא אין דעם היכל 
בית המדרש מיט ַא געווַאלדיגן כח 
הרבים ַאלס נָאך ַא פנינה יקרה אין 
דעם בית ה', ווען יעדן אינדערפרי 
קול  זיסער  דער  ָאּפקלינגען  טוט 
הָאט  ווָאס  חדא,  בצוותא  התורה 
קרן  דעם  אויפגעהויבן  נָאכמער 

ביהמ"ד מעלות רמות.

ּפני מלך 
נקבלה; דעם 
רבי'נס בַאזוך

הכולל  התייסדות  דָאס  לרגל 
דעריבער  מען  הָאט  בוקר 
מען  ַאז  שמחה  מיט  אויפגענומען 
זיין  מקבל  צו  זכי'  די  הָאבן  וועט 
ּפני הוד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, 
וועלכער איז געקומען צופָארן דָא 
שחרית,  תפלת  אויף  שטָאט  אין 
מיט  געווָארן  נתכבד  איז  ער  ווען 
סנדקאות ביי ַא שמחת ברית מילה 

אין ביהמ"ד ישמח משה.

אין די אינדערפרי שטונדן איז רבינו שליט"א 
ציבור  גרויסער  ַא  דורך  געווָארן  ָאּפגעווַארט 
מתּפללי בית המדרש. פאר'ן דאווענען הָאט דער 
נ"י  רבי געלייגט תפילין פאר הבחור הבר מצוה 
בן הרב אברהם יודא פיש שליט"א - מרביץ תורה 
עם  ברוב  דַאווענען  נָאכ'ן  הק'. און  במוסדותינו 
לבן  מילה,  ברית  שמחת  דער  פָארגעקומען  איז 
וואו  הי"ו,  ַאּפעל  יואל יושע  הר"ר  אצל  הנולד 
רבינו שליט"א איז געווען דער סנדק און געזָאגט 

די ברכות וקריאת השם.

ַא  אין  ַאריין  שליט"א  רבינו  איז  ברית  נָאכ'ן 
זייטיגן צימער, וואו ער הָאט געלייגט תפילין דר"ת 
דערצווישן  אין  ווען  בלימודיו,  געווען  עוסק  און 
דעם  ָאנגעגרייט  שנעל  עסקנים  די  הָאבן  צייט 
מסיבת  הערליכן  דעם  צו  המדרש  בית  היכל 
די  ותלמידיהון,  רבנן  די  מיט  אינאיינעם  לחיים, 
חברי הכולל פון דעם "כולל בוקר" וועלכע זענען 
זיך קובע מדי יום ביומו באשמורת הבוקר אויף 

לימוד התורה בהתמדה בין כותלי ביהמ"ד.

מסיבת לחיים לרגל 
ּפתיחת שערי כולל בוקר

רבי  דער  איז  צייט  בַאשטימטער  דער   צו 
שליט"א ערשינען בהדרו צו דעם מסיבת לחיים 
דומ"ץ  דער  געזיצן  איז  לידו  תורה,  של  לכבודה 

ראזענבערגער  רבי בערל  הרה"ג  הביהמ"ד, 
שליט"א, און די חשוב'ע ּפני הקהלה והביהמ"ד.

לכבוד  ניגונים  עטליכע  געזינגען  הָאט  מען 
המאורע און דער רבי שליט"א הָאט משמיע געווען 
דברות קודש, געבויעט מפי ספרים וסופרים, אויף 
פרשת  אין  רמב"ן  פונעם  ווערטער  הייליגער  די 
בא, אז דער תכלית פון ַאלע נסים הָאט השי"ת 
געמַאכט כדי אידן זָאלן זיך צַאמקומען אין די בתי 
בריותיך  לפניו  ויאמרו  דַאנקן  אים  און  מדרשים 
אנחנו, דאס הייסט אז דער גאנצער נס פון יציאת 
מצרים איז געווען אז אידן זאלן קומען דַאווענען 
אין ביהמ"ד און זיך קובע זיין יעדן טאג צו דאנקן 

און דאווענען צום רבוש"ע.

 ָאבער, הָאט רבינו שליט"א מאריך געווען, ַאז 
ַאן אמת'ע עבודת התפלה קומט נאר נָאכ'ן מאכן 
לימוד  מיט  דאווענען  פארן  הכנה  ריכטיגע  די 
התורה, אזוי ווי עס איז געווען מקובל ביי אבותינו 
ורבותינו הק' אין אלע דורות, צו לערנען שעות 
פארן דַאווענען, ווָאס דָאס ווערט ב"ה נתקיים אין 

דעם כולל בוקר מיט ַאזַא שיינקייט.

דער רבי שליט"א הָאט אויסגעפירט מיט דעם 
ווָאס הייליגער ישמח משה טייטשט אין תהלים 
אויפ'ן ּפסוק "שתולים בבית ה' בחצרות אלקינו 
יפריחו", אז די אידן וועלן זיין אין די בתי מדרשים 
וואו מ'הָאט זיך קובע געווען אויף לימוד התורה 
און תפלה אין די גלות יארן, און דאס וועט פליען 

מיט די אידן אויף ירושלים עיה"ק.

געטרונקן  שליט"א  רבי  דער  הָאט  דערנָאך 
הטהורה  מברכתו  געווען  מאציל  און  לחיים 
חשוב'ע  די  אויף  און  פַארזַאמלטע  ַאלע  אויף 
רבי  דער  הָאט  בַאזונדער  הכולל שליט"א.  חברי 
געוואונטשן ברכת קדשו פאר משּפחת שווימער 
זכות  דעם  געווען  מנדב  הָאבן  וועלכע  הנכבדה 
ּפטרון הכולל, לע"נ הילד אברהם יעקב ע"ה ב"ר 

יואל לעבאוויטש הי"ו.

ָאנגעוואונטשן פאר  רבינו שליט"א הָאט אויך 
הר"ר  המדרש,  בית  והנהלת  גבאי  געטרייע  די 
הי"ו,  גליק  לייב  הר"ר  הי"ו,  שטיינפעלד  מאיר 
הר"ר  און  הי"ו,  פרענקל  מאיר  אפרים  הר"ר 
משה יַאקָאבָאוויטש הי"ו דער געטרייער משמש 
הביהמ"ד, וועלכע זענען ַאזויפיל עוסק בלי ליאות 
פאר די בליענדע הצלחה פון דעם בית ה'. ימלא 
רבים  תפלת  בזכות  לטובה  לבם  משאלות  ה' 

ותורה דרבים.

באזוך אין בית האופה 
"סאטמאר מצות"

דערנאך איז רבינו שליט"א אנגעקומען אויף א 
באזוך אין בנין הבית האופה דקהל יטב לב אויף 
לארקין דר., ווי די חברי הנהלת בית האופה האבן 
דורך  ארבעט  אנגייענדע  די  רבין  פארן  געוויזן 
אזוי  און  הקודש,  במלאכת  עוסקים  געטרייע  די 
וואס  חידושים  פרישע  עטליכע  אנגעוויזן  אויך 
איז איינגעשטעלט געווארן אין די 

בעקעריי צום היי יעריגן סעזאן.

זיך  האט  שליט"א  רבינו 
אומגעקוקט א לענגערע צייט און 
אויסגעדרוקט קורת רוחו צו זעהן 
ווי די ארבעט ווערט געטן בתכלית 
המהדרין,  מן  למהדרין  הכשרות 
די  פאר  קדשו  ברכת  געגעבן  און 
הנהלת הקהלה זיי זאלן מצליח זיין 
מיט די היי יעריגע באקן סעזאן צו 
חברי  אנ"ש,  פון  צוםרידנהייט  די 

הקהלה.

פון דָארט איז דער רבי שליט"א 
אין  קדשו  למעון  ַאהיימגעפָארן 
ַא  איבערלָאזנדיג  וויליַאמסבורג, 
בית  דעם  אויף  קדישא  רישומא 
המדרש און דער כולל בוקר ווָאס 
איז טַאקע מוסיף והולך לתפארת 

בית ה'.

בזמן שהצדיק בעיר!

געהויבענער ביקור הקודש דורך כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א אין בית המדרש ישמח משה אינאיינעם 
מיט מסיבת לחיים לרגל פּתיחת שערי "כולל בוקר"

באזוך אין בית האופה דקהל יטב לב זיך אומצוקוקן אויף די עבודת הקודש
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: א י ר פ ו ש ד א  ת ר ק ם  י ל ש ו ר י

בס"ד

דאס וויגעלע פון ערליכע ירושלימ'ער דורות

די ערשטע און גרעסטע טהרת 
הקודש מיידל שולע מיט איר ריזן 

דעפיציט קוקט קיין קרית יואל 
אויף ַא ענטפער צו די חובות

קקררייתת  ייוואאלל  גגייייטט  
ננננעעממעעןן   זזייךך  אאָָ
פפאארר  ייררווששללייםם!!

 ן י י פ מ א ק ר  ע כ י ל ר ע  י

ביים יערליכן קאמפיין "ויזכו לבנות"

ירושלים 
וואקלט 

זיך
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מיט אומבַאגרעניצטע געפילן פון פרייד פָאלגן 
אומגלויבליכע  די  נָאך  רבתי  יואל  קרית  תושבי 
מהודר'דיגן  און  בַארימטן  דעם  פון  פָארשריט 
ווָאס  ספרינגס',  סעווען  'שכונת  אין  עירוב 
פַארענדיגן  פון  גמר  ביים  ממש  ַאצינד  שטייט 
גבולי  הרחבת  פון  שטַאּפל  אומגלויבליכן  ַאן 
גייט  ריזיגער עירוב המהודר  ווען דער  הקדושה, 
ָאט פַארענדיגט ווערן אריבערצוגיין פון א בענדל 
עירוב צו א שטאנדהאפטיגע פארצוימטע 'רמב"ם 

עירוב' ארום די גאנצע שכונה.

ביניהם!  ויכריע  השלישי  השכונה  שיבוא  עד 
די נייע צוימען טוט מקשר זיין בקשר אמיץ וחזק 

גרויסע  די  זייטן שכנים.  אירע  פון  עירובין  ביידע 
מהודר'דיגע עירוב וואס נעמט ארום די 'ווילעדזש 
אוו קרית יואל', און די לעצטערע נייע מהודר'דיגע 
אוו  'ווילעדזש  די  ארום  נעמט  וואס  עירוב 
בלומינגראוו' ווָאס ברענגט ַא פרישע ּפרעצעדענט 
רמב"ם  צענטרַאלן  ַא  פון  שטאט,  אונזער  פאר 
עירוב לענגאויס דעם גאנצן עירוב וואס ציהט זיך 
העכער א מייל במלוא יפיה והדרה, מיט'ן גרעסטן 
ַאלע שיטות  לויט  דקדוק הלכה, בתכלית ההידור 

הּפוסקים, למען כבוד השב"ק. 

איבערהויּפט איז דער היסטָארישער דורכברוך 
ַא חידוש ווען מען נעמט אין בַאטרַאכט ַאז דער 

טוט  ווָאס  כלה  ועד  מהחל  ּפרָאיעקט  גַאנצער 
טוט  דָאלַארן,  טויזנטער  הונדערטער  אפקאסטן 
געשַאפן ווערן בלויז בנדבת לבם הטוב פון תושבי 
שכונת סעווען ספרינגס, און אזוי אויך גרעסערע 
שטחים אונטער אידישע אייגענטומערשאפט. די 
עירוב אינעם שכונה שטייט שוין לאנגע יארן תחת 
הדרכת ופיקוח פון די רבני השכונה שליט"א אין 
שפיץ פון הגה"צ אבד"ק בעהוץ שליט"א, וועלכע 
בַאגלייטן די השגחה אויפ'ן עירוב ברוב אחריות, 
אצינד טוט די עירוב דורכגייען א ערנסטע עלי' 
ווען מען האלט אט ביים פארענדיגן ארומצוימען 
א  אלס  הידור  גרעסטן  מיט  שכונה  גאנצן  דעם 

'רמב"ם עירוב' מיט א פעסטע צוימען ַא העכערן 
עולם,  לדורות  שב"ק  שמירת  אין  סטַאנדַארט 

לתפארת רבינו הק' זי"ע מייסד העיר. 

די השתלשלות פון דעם 
תיקון עירובין אין שכונת 

באר שבע המעטירה

דער  אין  עירובין  תיקון  פון  געשיכטע  די 
לאנגע  מיט  צוריק  שוין  גייט  שכונה  בליענדע 
מיט  התיישבות  ָאנהויב  דָאס  בשעת  שוין  יָארן. 
צענדליגער יארן צוריק, ווען עטליכע איינצעלנע 

היסטאָרישע אַנטוויקלונג אין די לעצטע 
שטאפלען; וועט פארצוימען 'שכונת סעווען 

ספרינגס' מיט מהודר'דיגע רמב"ם עירוב
קאסטבארע פראיעקט אונטערגענומען דורך לאנגיעריגע 'וועד העירוב' פון די שכונה בהשגחת הגה"צ אבד"ק בעהוץ שליט"א 
- ריזיגער אונטערנעמונג פון דעם "עירוב שכונת סעווען ספרינגס" ווערט פינַאנצירט דורך די נדבות הקודש פון תושבי השכונה 

למען כבוד השבת – לעצטע 'פופציג טויזנט דאלאר' וועט געשאפן ווערן דורך תושבי השכונה פארן ערגענצונג פונעם עירוב

העיר'וב שחיברה לה יחדיו: 
שטאנדהאפטיגע צוימען פונעם נייעם רמב"ם עירוב ארום 'שכונת סעווען ספרינגס' געצויגן פונעם 'ווילעדזש 

באס גאראדזש' אויף פארעסט וואו עס ענדיגט זיך די עירוב ארום 'ווילעדזש אוו קרית יואל' און ציהט 
זיך ביז ארויף אויף מאונטען ראוד ווערנדיג פארבינדן מיטן עירוב ארום 'ווילעדזש אוו ס. בלומינגראוו'

טאוול 'עד כאן העירוב' אויפן פארקינג לאט. ווערט געזען די נייע רמב"ם עירוב זעצט ווייטער פאר לערב עירובו פון שכונת סעווען ספרינגס - קרית יואל

ויטע עירוב בבאר שבע!



שפ"ג
שבט ת

שלח, י"ב 
שת ב

פרייטאָג פר

12

די  אויף  באזעצן  אנגעהויבן  זיך  האבן  משפחות 
נייע דארטיגע שטילע גאסן האט זיך דעמאלטס 
אנגעהויבן פארמירן קלענערע עירובין צווישן די 
חצירות פון שכנים צו קענען טראגן פון טיר צו 

טיר.

שּפעטער, ווען די אידישע ָאנוועזנהייט איז זיך 
ב"ה צעווַאקסן הָאט מען ָאנגעהויבן אינסטָאלירן 
גַאסן עירובין אויף די לָאקַאלע גַאסן. אין לויף פון 
די  אויסגעברייטערט  זיך  האט  עס  ווען  יָארן  די 
געגענט און די קלענערע גאסן עירובין זענען זיך 
צואוואקסן. און צוגאב צו די פילע נייע תושבים 
זיך אנגעזען א נחיצות למען קדושת שבת  האט 

אהערצושטעלן א גרויסער עירוב. 

הָאבן  צוריק  יאר   23 אומגעפער  מיט  דאן 
די  אנגעהויבן  השכונה  תושבי  מחשובי  עטליכע 
צענטרַאלע  פולקָאמע  ַא  איינצושטעלן  ארבעט 
גַאנצן געגנט,  ַארומנעמען דעם  זָאל  ווָאס  עירוב 
צווישן אנדערע איז געשטאנען על כל צעד ושעל 
שליט"א  קלאר  עזריאל  ר'  הרה"ג  בן  יואל  ר' 
געווען  איז  וועלכע  השכונה  תושבי  מחשובי 
דעטאלן  טעכנישע  די  מיט  אינסטרומענטאל 
אויפצושטעלן די הויכע זוילן, לחי'ס, און ציען די 
שטריק, וואס איז דעמאלטס געווען א געוואלדיגע 

דורכברוך פארן גאנצן געגענט. 

פון  געווארן  געצויגן  עירוב  די  איז  צוערשט 
די שטח פון הרה"ח ר' זלמן פאללאק שליט"א - 
וועלכע איז היינט טייל פונעם שטח ביה"ח קרית 
יואל – דורכגייענדיג די וואלד קעגן איבער צום 
ביהמ"ד בעהוץ פון פון דארט אראפ צו פארעסט 
ראוד אין קרית יואל. און שפעטער איז די עירוב 
די  אויך  אריינצונומען  געווארן  פארגרעסערט 
העכערע טייל פונעם שכונה ביז ווי עס וואוינען 

אידישע משפחות. 

עס דאן באשטימט געווארן א וועד פון עסקנים 
איבערצוקוקן די עירוב מידי שבת בשבתו. וואו ר' 
יואל קלאר הי"ו האט אויך גענומען א צענטראלע 
די  פארזיכערן  צו  תקופה  ערשטע  די  אין  ראלע 
נישט  זענען  בענדלעך  די  אז  העירוב  כשרות 

איבערגעריסן. 

לעצטע  די  ווערט  שכונה  אינעם  עירוב  די 
מידי שבת  איבערגעקוקט  יאר  צוואנציג  העכער 
ר"מ  שליט"א  רייז  יואל  ר'  הרה"ג  דורך  בשבתו 
אבד"ק  הגה"צ  וחתן  יואל.  קרית  קטנה  בישיבה 
בעהוץ שליט"א, וועלכע דער עירוב שטייט תחת 
בטירחא  מטריח  זעלבסט  זיך  איז  און  השגחתו, 
דגופא צו באגלייטן די כשרות העירוב און קומט 
אראפ פרייטאג און אנדערע צייטן צו זען און זיך 

אומקוקן אויב עס מאכט זיך שאלות וכדומה. 

דער משגיחי העירוב אין שפיץ פון הרה"ג ר' 
יואל רייז שליט"א גייען ארום מיט מסירת נפש אין 
אלע טעמפעראטורן, שטורעמעס, היץ און קעלט. 
און מען איז זיך מקריב זיין יעדע ווָאך פרייטָאג 
צו פַארזיכערן די כשרות העירוב. אריינגערעכנט 
און  יו"כ,  ערב  פסח,  ערב  ווי  צייטן  פארנומענע 
אויך שבת נאך פורים - אויך ווען פורים געפאלט 

אויף א פרייטאג...

מורי  חשוב'ע  הָאבן  צוריק  יאר  א  אומגעפער 
הוראה, ובראשם הגה"צ אבד"ק בעהוץ שליט"א, 
צו  כדאי  געווען  ס'ווָאלט  ַאז  ַארויפגעברענגט 
עירוב  רמב"ם  ַא מהודר'דיגן  דייקא  אינסטָאלירן 
אונטער  געגענט,  גַאנצע  די  סערווירן  זָאל  ווָאס 
פַארזיכערן  צו  ופיקוח,  השגחה  שטרענגע  ַא 
אזוי  און  ההידור  בתכלית  טַאקע  איז  ַאלעס  ַאז 
צעריסענע  פון  שוועריגקייטן  די  פארמיידן 
בענדלעך, געפַאלענע ביימער און שטַאנגען, ווָאס 
הָאט פַארלַאנגט אן עבודה קשה יעדע איינציגע 

וואך.

עס הָאבן זיך גלייך ַאריינגעווָארפן די געטרייע 
עסקני העירוב וועלכע הָאבן ָאנגעהויבן עוסק זיין 
אין ַא מַאסיווע אומגלויבליכע ּפלַאן צו פולקָאם 
שטַאנדהַאפטיגע  שטַארקע  מיט  ַארומצוימען 
א  העכער  פון  שטח  ריזיגן  גַאנצן  דעם  צוימען 

ּפלַאן  ַאזַא  שכונה.  גאנצן  דעם  ַארום  לאנג  מייל 
ווָאס  טרוים  ַא  ווי  אויסגעקוקט  אנהייב  הָאט 
שתעלה  מנת  על  אוממעגליך,  איינפַאך  איז 
די  ָאּפגעהַאלטן  נישט  הָאט  דָאס  ָאבער  לרקיע, 
זענען  וועלכע  שמים,  במלאכת  עוסקים  טייערע 
אריינגעשפרינגען דערינען מיט מסירת נפש ממש 

למען כבוד השב"ק.

דאן איז אונטערגענומען געווָארן ַא גרַאנדיעזער 
קַאמּפיין צווישן די תושבי השכונה ווָאס טוט כסדר 
באשטייערן  צו  איינוואוינער  פרישע  אנשליסן 
מיט גרעסערע תרומת הקודש, און די הונדערטער 
מיט  קומען  ַאקעגן  טַאקע  טוען  איינוואוינער 
צו  ערמעגליכן  טוט  ווָאס  סכומים  הערליכע 
פָאראויסגיין מיט די ָאסטרָאנָאמישע קאסטן פון 
ַאזַא מַאסיוון ּפרָאיעקט. זיך צו אנשליסן מיט די 
פארבינדן  זיך  מען  קען  קאסטן  אסטראנאמישע 
בישיבה  ר"מ  שליט"א  רייז  יואל  ר'  הרה"ג  מיט 
צו   845-662-1126 אויף  העירוב  ומשגיח  קטנה 
ערשטן  ביים  פאזעס  לעצטע  די  ענדיגן  קענען 
געלעגנהייט למען כבוד השבת ולתועלת תושבי 

השכונה.

דער ריזיגער עירוב ווערט געבויעט מיט גרויס 
הָארעווַאניע, לויפענדיג צווישן בערג און טָאלן, 
גָארנישט  ָאבער  דערנער,  און  שטיינער  שווערע 

רויטע: נייע עירוב ארום שכונת סעווען ספרינגס - קרית יואל בלויע: עירוב ארום ווילעדזש אוו קרית יואל גרינע: עירוב ארום ווילעדזש אוו ס. בלומינגראוו - קרית יואל
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הָאט נישט ָאּפגעשטעלט די שווערע ַארבעט ווָאס 
צוימען  געבויעטע  פעסט  ַארָאּפגעשטעלט  הָאט 
אויף לַאנגע שטחים, ַארום די גַאנצע שכונה, און 
אויך ַארום פילע שטחים ווָאס געפינען זיך שוין 

ַאצינד אונטער אידישע אייגנטומערשַאפט.

אויפבוי  די  הָאט  צוריק  אויף  בליק  ַא  מיט 
פון דעם ריזיגן עירוב ביז אהער ָאּפגעקָאסט די 
פַאנטַאסטישע סומע פון נאנט צו צוויי הונדערט 
דורך  בלויז  פינַאנצירט  ַאלעס  איז  ווָאס  אלפים! 
די חשוב'ע תושבים, וועלכע הָאבן זיך בַאטייליגט 
מיט ריזיגע סכומים פאר דעם מהודר'דיגן עירוב 
למען עתיד העיר, מיט'ן גרעסטן הידור לויט ַאלע 

שיטות הּפוסקים על משמר קדושת השב"ק.

לאנגע  אזא  פון  ַארבעט   – בוי  פַאקטישע  די 
דורכגעפירט  איז  פראיעקט  מייל  א  העכער 
פענסינג'  היל  'גרין  היימישע  א  דורך  געווארן 
הי"ו  גרינבערג  משה  ר'  פון  בראש  פירמע 
וועלכע איז מיט גרויס געניטשאפט און אחריות 
ארבעט  די  אז  פארזיכערן  צו  געשטאנען 
מעגליך  שנעלסטע  דאס  פאראויס  גאלאפירט 
מיט די בעסטע איינריכטונגען ביי אלע ווינקלען 
ספעציעלע  די  מיט  און  הפתחים  צורת  פון 

זאל  עס  שטחים,  שווערע  אויף  פַארזיכערונגען 
האבן א פעסטן בסיס פאר לאנגע יארן.

דָאס גַאנצע ּפרָאצעדור פון דעם תיקון עירובין 
און דער ּפיקוח אויף דעם עירוב ווערט בַאגלייט 
דורך ַאן ערנסטע תורה'דיגע אויטָאריטעט פון די 
רבני השכונה, וועלכע שטייען על כל צעד ושעל 

לערב עירובו מיטן גרעסטן הידור כדת וכהלכה.

והיה המשכן אחד; מחבר 
זיין די צוויי עירובין

ַאצינד איז עס "ישמחו במלכותך שומרי שבת" 
ווען מען גרייט זיך ָאט צום לעצטן שטַאּפל ווען 
זיין  גומר  נָאנטע תקופה  די  אין  וועט ממש  מען 
דעם היסטָארישן אונטערנעמונג און דער עירוב 
וועט פַארענדיגט ווערן, ווָאס וועט אויסברייטערן 
ריזיגע  אויף  שבת  תחום  דעם  און  עירוב  דעם 

שטחים!

עירוב  פונעם  טייל  פארברייטערטע  ניי  די 
הַאנדלט זיך פון ַא מעגַא – ריזן פראיעקט, וועלכע 
לויפט לענגאויס די גרויסע שטחים וועלכע ציהט 
זיך אויפן גאנצן וואלדיגן סעווען ספרינגס ראוד 

אונטער אלע הייזער, דאס נעמט אריין דעם שטח 
גייענדיג  מנוחות'  'מי  הינטער  פון  וואלד  אינעם 
דארט  רָאוד,  ספרינגס  סעווען  ארויף  ווייטער 
דערגרייכט מען צום שטח אונטער קליף קאורט 
נעבן בנין ישיבה קטנה 'בני יואל' ד'סאטמאר וואו 
בלומינגראוו'ער  צום  מחובר  עס  ווערט  דארט 

עירוב – רבינו יואל. 

זייט טוט דער עירוב לויפן,  אויף די אנדערע 
די  הינטער  וואלד  ספרינגס  סעווען  דעם  פון 
אוו  ווילעדזש  צום  נענטער  גייענדיג  הייזער, 
קרית יואל, דארט גייט עס ווייטער ביזן ווילעדזש 
באסעס פארקינג לאט אויף פארעסט ראוד, נעבן 
די פאבליק סעיפטי פארקינג לאט, קעגן איבער 
שכונת ווערצבערגער, וואו מען דערגרייכט דעם 

עירוב פון די אנדערע זייט. והיה העיר אחד!

פון  אויפטוה  אויסטערלישע  באזונדערע  ַא 
צוזאמברענגן  וועט  וואס  העירוב  תיקון  דעם 
דָאס  ַאז  פַאקט  דער  איז  געגענטער  עטליכע 
וועט אויטָאמַאטיש ברענגן ַא לעזונג אויף פילע 
אידן  פאר  תחומין  איסורי  פון  שאלות  הַארבע 
תמרים,  עצי  שכונת  יואל,  קרית  פון  גיין  ווָאס 
און  ווערצבערגער  שכונת  בלומינגראוו,  שכונת 

צוריק, ווָאס איז ביז יעצט געווען פַארבינדן מיט 
קָאמּפליצירטע הלכות, ווָאס צוליב חסרון ידיעה 
ח"ו.  מכשול  לידי  קומען  גרינג  צומָאל  מען  קען 
ָאבער ַאצינד וועט מען בעז"ה קענען מטלטל זיין 
געגנטער,  די  צווישן  שמחות  צו  און  קרובים  צו 
טראגנדיג חפצים און קערידזשעס, מיט ַא זהירות 

און שמירת שב"ק כהלכה וכדין. 

פריידיגע  די  נאר  ווי  טעג,  לעצטע  די  אין 
מפה  ארומגיין  אנגעהויבן  האט  אנטוויקלונגען 
לאנג  דאס  אז  איינוואוינער,  די  צווישן  לאוזן 
פאקט,  א  אט  אט  שוין  ווערט  ארויסגעקוקטע 
האט דאס ערוועקט ַא כווַאליע פון עקסטַאז און 
די  רבתי.   יואל  קרית  תושבי  ביי  ערווַארטונג 
די  אין  איז  עירוב  פארברייטערטן  פונעם  נייעס 
טעג דער געשּפרעך פונעם טאג ביי אלע תושבי 
העיר, וועלכע קוקן ַארויס צו הערן די ענדגילטיגע 
מעלדונג פון דעם "וועד העירוב" פונעם שכונה ַאז 
דער עירוב איז שוין פַאקטיש פַארבינדן געווָארן, 
וואס מען האפט צו קענען גומר זיין בכי טוב אין 

די גָאר נָאנטע צייט בעז"ה!

כל מקדש שביעי * שכרו הרבה מאד על פי 
פעלו!

העכער א מייל לאנגע עירוב צוים שלענגלט זיך ארויף און אראפ איבער לאנגע שטרעקעס בהשגחת הגה"צ אבד"ק בעהוץ שליט"אביימער אנגעצייכנט פאר די 'גרין היל פענסינג' פירמע צו וויסן וואו צו אינסטאלירן נייע רמב"ם עירוב

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. 

 P.O. Box 113   •   Monroe NY 10949  •   Tel. 845-774-6234
Fax: 845-501-0246  •  E-Mail: ads@kyweekly.com

אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

'פאלם טרי והגלילות''פאלם טרי והגלילות'

K J  W E E K L Y

קרית יואלקרית יואל

KJ Weekly (USPS #22640) is published weekly by Vuchenschrift Inc. 
"Periodicals Postage Paid at Monroe, NY" Postmaster: Please send 
address changes to KJ Weekly, 15 Van Buren Dr. #311 Monroe NY 10950.

24 משם	תצא	הוראה	

29 לוח	הלימודים	–	זכרו	

36 לוח	הזמנים	לעיר	קרית	יואל	

42 א	בליק	אויף	די	נייעס	אין	קרית	יואל	רבתי	

46 קרתא	דשופ"ריא	

48 א	בליק	אויף	צוריק	

50 שריפטן	צום	וואכנשריפט	

54 זמני	בית	הוראה	

55 א	גאסט	אויף	א	ווייל	

56 המוסדות	

62 משמרת	חומתינו	

66 אלו	ואלו	

70 פירותיך	מתוקים	–	ט"ו	בשבט	

72 שהשמחה	במעונם	

74 שאלת	חכם	

ממלכת	סאטמאר	-	היסטאריע	איבער	די	
76 סאטמארע	בתי	מדרשים	

80 על	הצדיקים	

82 תפיסה	ווענט	

100 לאקאלע	נייעס	

אינהאלט



שפ"ג
שבט ת

שלח, י"ב 
שת ב

פרייטאָג פר

14

בס״ד

נישט קיין הויכע אייער פרייזן!
נישט קיין אינפולַאציע ווייטָאגן!

נישט נָאכלויפן סעיל אייטעמס!...

ַא ווָאך גענצליך
אומזיסט! אין די נייע

פריש-געעפענטע

'מינטליעף'
סופערמַארקעט

___________________________

 ווערט פון $1,000
___________________________

, געווינט די רייכע געווינסן!

ל 2:
ר
גו

מלכות'דיגע
שטָאפיר!

שיין, גוטע פיט, ווי א מלך..
ביי די בַארימטע
GB קלאודינג געשעפט
_________________________

_________________________ ווערט פון $500

ַא ווָאך 
ָאסערי
זיסט!

פראכטפולע
נייע געשעפט

עפענט זיך דעם
ט״ו בשבט אין שכונת

בלומינג גראוו
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מקדימין
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מסיבת  הַארציגער  און  אייגנארטיגער  גאר  א 
שבע ברכות איז פָארגעקומען דעם פַארגַאנגענעם 
רבינו  וואס  פַארנַאכטס,  בא  ּפרשת  דינסטָאג 
שליט״א האט ּפערזענליך פאררופן לרגל השמחה 
אלע  פאר  געווידמעט  קדשו,  במעון  השורה 
מוסדות  די  פון  בחורים  און  יונגלעך  יתומים, 
הקדושים אין וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי, 
קרית יואל, לעיקוואד, וועלכע האבן ליידער נישט 
אריינצונעמען  זיי  ה״י,  אדער מאמע  קיין טאטע 
זיין  זיין פערזענליכע שמחה, און משפיע צו  אין 
אורה  טללי  פארנעם  פריוואטן  א  אויף  זיי  אויף 

וחיזוק בעת משוש.

הערליכע שעה׳ן של 
תענוג וקורת רוח בלויז 

פאר די יתומים!
ַארַאנדזשירט  איז  ברכות  שבע  הערליכע  די 
אין  זאלן  צבי  כתר  פראכטפולע  די  אין  געווָארן 
איבער  פון  בַאטייליגונג  דער  מיט  ווילאמסבורג, 
זענען  וועלכע  הק',  קהלתינו  פון  100 יתומים 
זענען  און  טישן  רייך-געדעקטע  די  ביי  געזיצן 
די  לכבוד  סעודה  רייכע  ַא  געווָארן  סערווירט 

שמחה בבית המלך.

איז  קינדער  די  פון  בַאקוועמליכקייט  די  פאר 
טַאקע געשטעלט געווָארן ַא סּפעציעלע געוויכט, 
אין  ַאריינגעלָאזט  נישט  קיינעם  הָאט  מען  ַאז 
איז  צאתו  ועד  מבואו  מעמד  גַאנצער  דער  זַאל. 
טייערע  די  פאר  אויסשליסליך  שטרענג  געווען 
יתומים פון איבער גרעיטָאר ניו יָארק, וואס זענען 
פריוואטע  ספעציעלע  מיט  געווארן  געברענגט 
כבוד,  דרך  גרעסטן  מיטן  טראנספארטאציע 
קטנה  סעודה  לי  "עשה  פון  בחינה  ַא  זייענדיג 

שאהנה מכם".

 עס איז ווירקליך געווען א הארץ-רייסנד בילד 
פון  לשולחנו  סביב  זיצן  יתומים׳לעך  די  זען  צו 
רבינו שליט״א, ווָאס הָאט זיי איינגעלַאדנט אויף 
ַא פולקָאם ּפריווַאטן פַארנעם, און רבינו שליט״א 
קוקט זיך אום אויף זיי מיט אזא אהבה וחביבות, 
חיזוק  אזא  שעפן  קינדער  די  טוען  ולעומתו 
והתחזקות פון דעם וואס רבינו שליט״א האט זיי 
אזעלכע  פארברענגען  צו  זיי  מיט  אויסגעקליבן 
הערליכע שעה׳ן של תענוג, בלויז אך ורק מיט זיי, 
אן קיין שום אנדערע משתתפים, בלויז חתן כלה, 
מחותנים בראשם כ"ק רבינו שליט"א און עטליכע 

מדריכים פון דעם בַארימטן מוסד "אור חדש".

די בַארימטע קַאּפעליע פון חברת ״ידידים״, אין 
שפיץ פון דעם חסידי'שן בעל מנגן ר' יואל פריינד 
הי"ו, הָאבן בַאגלייט דעם ָאווענט מיט הערליכע 
דעם  באזונדערס  און  התחזקות,  ניגוני  ווארימע 
ולב  בנים  על  אבות  לב  ״והשיב  ניגון  פרייליכן 
וועט  קומען  וועט  משיח  ווען  אבותם,  על  בנים 
טאטע  מיין  איז  דעיס  פינגער  מיטן  ווייזן  עטץ 
אזוי לאנג  איך האב שוין  מיין מאמע,  איז  דעיס 

געווארט אויף דיר…״

נָאכדעם ווָאס דער רבי שליט"א איז ערשינען 
הָאט  המסובים  בראש  בַאשיינט  און  זַאל  אין 
רָאטה  אליעזר  הר"ר  שמחה  די  איינגעלייטעט 
ווערטער  ּפַאסיגע  מיט  הָאט  ווָאס  שליט"א, 
די  פאר  חיזוק  דברי  הערליכע  ַארויסגעברענגט 
טייערע יתומים, מתובל מיט פנינים יקרים לכבוד 

שמחת חתן וכלה.

כרחם אב על 
בנים; הַארציגע 

דברות קודש

גָאר  ַא  לופטן  דער  אין  געשּפירט  זיך  ס'הָאט 
ווען  ַאטמָאספערע,  הייליגע  און  עמָאציָאנַאלע 
ַאז דער גרויסער בעל  זכי'  מען הָאט געהאט די 
משמיע  הָאט  שליט"א,  רבינו  מרן  כ"ק  שמחה, 
געווען זעלטן הַארציגע דברות קודש, ווי ער הָאט 
ממש זיך ַארָאּפגעלָאזט און גערעדט ווי א טאטע 
זייענדיג  זייער שטייגער,  אויף  קינדער,  זיינע  צו 
מחזק די צובראכענע הערצער מיט טללי נחמה 

ונוחם.

 דער רבי שליט"א הָאט ַא לענגערע צייט זיך 
מיט  דורכגערעדט  זיך  און  דורכגעשמועסט  ווי 
די לעכטיגע קינדער וויַאזוי זיך צו שטַארקן און 
טרייסטן, און וויַאזוי מען קען זיך הַאלטן שטַארק 
צו ָאנגיין אין ַאלע זמנים, אויך ווען ס'איז זייער 
די  צו  קלַאמערן  זיך  דורך  ּפיינפול,  און  שווער 
ריינע אמונה און בטחון, צו וויסן און געדענקן ַאז 
דער בַאשעפער, דער אבי היתומים, בַאגלייט יעדן 
קינד מיט ַאלע זיינע שוועריגקייטן, און מען וועט 
אויסווַאקסן  און  פריידן  אין  דערציילן  נָאך  דָאס 

לשם ולתפארת.

אדמו"ר  מרן  כ"ק  הָאט  העם  אל  ההר  מן 
לעכטיגע  די  צו  געווָאנדן  זיך  ליבליך  שליט"א 

מונח  זענען  וואס  בחורים  און  קינדער  טייערע 
איז  שטוב  זיין  ַאז  זָאגנדיג  הטהור,  לבו  לוח  על 
שטענדיג ָאפן פַאר זיי. סיי ווען ווען זיי הָאבן סיי 
וועלכע ּפרָאבלעם, קענען זיי אייביג ַאריינקומען 
צו אים און זיך דורכרעדן ּפונקט ווי מ'רעדט זיך 

דורך מיט עלטערן.

דער רבי האט ארויסגעברענגט אז זיין טאטע 
דער רבי דער ברך משה זי"ע איז אויך געווען א 
זיין  פארלוירן  האט  ער  יאר,  עלף  די  פון  יתום 
טאטע מיט זיין מאמע און די זעלבע יאר. און מיט 
שליט"א  רבי  דער  הָאט  שטימע  געשטיקטע  ַא 
זָאלן טַאקע  זיי  ַאז  געוואונטשן הַארציגע ברכות 
ַאלע קענען אויסשטייגן ברוחניות ובגשמיות און 
ברענגען ַאסַאך נחת פאר זייערע עלטערן לאורך 

כל ימי חייהם.

ַא געהויבענער ּפרָאגרַאם 
מלא התחזקות ושמחה

דער  הָאט  קודש  דברות  רירנדע  די  נָאך 
יונתן  הר"ר  ואנשים,  אלקים  משמח  בארימטער 
שווארטץ שליט"א, אויפגעטרעטן לכבוד השמחה 
מיט זיין פערזענליכע געשיכטע. ר' יונתן וועלכע 
יוגנט  זיין  אין  געווארן  פאר'יתומ'ט  אליין  איז 
מיט  די יתומים  געווען  מחזק  גאר שטארק  האט 
און  ובטחון  חיזוק  מלא  אויפטריט  הערליכע  ַא 
גראמען  ּפַאסיגע  קורצע  פארגעזינגען  הארציג 

וואס האט שטארק באנומען אלע באטייליגטע.

מאמענטן,  פרייליכע  גאר  געקומען  איז  דאן 
ליווי  נחמן  ר׳  בדחן  באקאנטער  דער  דער  ווען 
הי״ו האט אויפגעטרעטן מיט לוסטיגע ווערטלעך 
ארויפברענגענדיג שמייכלען אויף די פנימ׳ער פון 

די קינדערלעך און בחורים.

עלטערע  און  בחורים  אלע  האבן  דערנאך 
פני  מול  רייע  א  אין  געשטעלט  זיך  קינדער 
ווען יעדער האט באקומען א הערליכע  הקודש, 
פון  הקדושות  מידיו  גַארטל״  ״געבענטשטע 
לטוב  יזכר  ּפערזענליך. וברם  שליט״א  רבינו 
הרבני הנגיד איש החסד הר"ר יעקב הכהן ראטה 
האט  וואס  ״מפואר״  פון  אייגענטומער  הי״ו, 
יעדן  פאר  גארטלעך  טייערע  די  געווען  מנדב 
יתום. ויוס״ף הוא המשביר הנגיד איש החסד הר"ר 
יוסף איצקאוויטש הי״ו פון ״טויס 4 יו״, וואס האט 
״סערטיפיקעטס״  ספעציעלע  די  געווען  מנדב 

פאר אלע טייערע יתומים.

די דערהויבענע ריקודים 
של שמחה; יעדעס קינד 
ּפערזענליך מיט אבינו 
רועינו רבינו שליט"א

מיט "ברכת המזון" הָאט רבינו שליט"א מכבד 
שבקדושה,  דבר  לכל  הנמרץ  העסקן  געווען 
הר"ר יצחק אייזיק וואלטער הי״ו פון קרית יואל, 
ָארגַאניזירט דעם הערליכן "שבע  וועלכער האט 
ברכות" מהחל ועד כלה, און מיט די שבע ברכות 
געטרייע  די  געווען  מכבד  שליט״א  רבינו  האט 
עסקנים פון די ״אור חדש״ ארגאניזאציע, וועלכע 
געטריישַאפט  ַאזויפיל  יתומים מיט  די  בַאגלייטן 
דורכאויס דָאס גַאנצע יָאר, ובראשם הרה"ג רבי 
משה שמואל ראטענבערג שליט"א מנהל הארגון.

ברכת  נָאך  קלימַאקס  דער  געקומען  איז  דאן 
אין  ַארויסגעלָאזט  זיך  הָאט  מען  ווען  המזון, 
זיך  האט  שליט״א  און  רבינו  טענץ  פרייליכע 
אויפגעשטעלט טאנצן מיט יעדעס קינד באזונדער 
א לענגערע צייט, ווי ַא טַאטע ווָאס טַאנצט מיט 
זיינע בַאליבטע קינדער. דער רבי הָאט דורכאויס 
די גַאנצע צייט זיכער געמַאכט אז ער האט שוין 
אנגעכאפט און געטאנצט מיט יעדן איינציגן פון 
זייערע  אין  אריינבלאזנדיג  יתומים,  טייערע  די 

הערצער א רוח החיים און רגש של שמחה.

חיזוק  מלא  אהיים  זענען  קינדערלעך  די 
ּפנימ׳ער  גליקליכע  שטרַאלנדע  מיט  והתחזקות 
וואס  צו  מאמענטן  פרייליכע  געהויבענע  די  פון 
זיי האבן זוכה געווען בצלו פונעם רבן של ישראל 
זענען  זיי  בלויז  ַאז  געפיל  געהויבענעם  ַא  מיט 
שבע  ּפריווַאטע  רבי'נס  צום  געווָארן  געלַאדנט 
מיט  ָאנגעפולט  במעונו,  ברכות, בעת שהשמחה 
ַא  מיט  ָאנגיין  ווייטער  צו  התחזקות  און  חיזוק 

שמחה און ַאן אמונה, בסולם העולה בית קל!

ס'איז בַאזונדער אויסגעדרוקט געווָארן ַא ברכת 
הכרת הטוב פאר דעם איש המעש לכל קדשי בית 
סַאטמַאר, הרבני ר' מרדכי יצחק אייזיק וואלטער 
קהל  שע"י  להקים   – הבנין  קרן  ועד  יו"ר  הי"ו, 
ומוסדות סאטמאר קרית יואל, וועלכע האט שוין 
ַאזַא  ַארַאנדזשירן  צו  בַאוויזן  מאל  וויפלטן  צום 
מרומם,  מעמד  וואונדערליכע  און  אויסנַאמליכע 
אומשַאצבַאר,  זענען  דערפון  זכותים  די  ווָאס 

ישלם ה' פעלו הטוב.

ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ְוַהָּיתֹום ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך!

רירנדע שבע ברכות אָפּגעראָכטן דורך 
כ"ק אדמו"ר שליט"א פאר יתומים פון דער 

סאַטמאַרער קהלה פון איבער גרעיטאָר ניו יאָרק
רבינו שליט"א איז משמיע זעלטן הַארציגע דברות קודש מיט ַא פָאטערליכע ליבשַאפט פאר 

די לעכטיגע יתומים און טַאנצט ּפערזענליך מיט יעדן יתום בַאזונדער – לחזקם ולעודדם!
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יַאווָאזשנא  וחסידי  תלמידי  כלל  און  בכלל,  העיר  תושבי   — יואל.  קרית 
בפרט, ערווארטן מיט שפאנונג א דערהויבענעם שבת בצל הקודש פון רבם 
ומאורם כ"ק מרן אבדק"ק יַאווָאזשנא שליט"א, אויף וואס זיי קוקן שוין ארויס 
א גאנץ יאר זיך צו קענען מתחמם זיין באור תורתו ויראתו פונעם רב שליט"א.

ווי באקאנט פון די פריערדיגע יארן ווערט אזא שבת פארוואנדלט אלס 
חטיבה אחת פון התעלות בתורה ויר"ש, די הארציגע תפילות, די הערליכע 
בימי השובבי"ם, דאס אלעס לאזט  תורות  די התעוררות'דיגע של"ס  טישן, 

איבער א רישומא דקדושה אויף די גאנצע שטאט פאר א גאנץ יאר.

יוסף  מוה"ר  הנגיד  הרבני  בבית  אכסניא  די  הָאט  שליט"א  רב  דער 
גָאלדבערגער הי"ו גבאי ביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב אויף 8 טעילָאר קָאורט, 
וואו ער איז שוין מוחזק פון די פריערדיגע יָארן אין קרית יואל צו הָאבן דָארט 
די אכסני', און דער חשוב'ער בעל אכסני' וב"ב שיחיו געבן זיך איבער שלא 

יחסר המזג.

המדרש  בית  אין  פָארגעקומען  וועלן  השולחנות  ועריכת  תפילות  די 
הגדול דקהל חרדים ד'סאטמאר וועלכע וועט ווערן צוגעשטעלט צו קענען 
מיטצוהַאלטן  ערווארטעט  זענען  וועלכע  העיר  תושבי  מַאסן  די  אקמאדירן 

דעם שבת בצל הקודש.

כ"ק מרן דער רב שליט"א וועט אריינקומען מעריך זיין שלחנו הטהור בליל 
שבת בערך 9:00, די אורחים הבאים מחוץ לעיר אינאיינעם מיט די תלמידי 
הישיבות תורת משה יאוואזשנא, ווי אויך פילצאליגע תלמידי הישיבות פון 
קרית יואל וועלן האבן די זכי' צו מיט-עסן די סעודת ליל שבת ביים שולחן 
הטהור פונעם רב שליט"א, די סעודה בצפרא דשבתא וועט דער רב שליט"א 
הקדושות  ישיבות  תלמידי  הנאמנים  תלמידיו  מיט  אינאיינעם  זיין  מעריך 

ישיבה קטנה וישיבה גדולה יאוואזשנא.

ישיבה של רבי

זונטאג אויפדערנאכט אול"י חמשה עשר בשבט וועט פארקומען די יערליכע 
מסיבה של מצוה "תומכיה מאושר" לטובת משאת נפשו ולבבו פון כ"ק מרן 
אבדק"ק שליט"א, די בארימטע "ישיבה קטנה תורת משה יאוואזשנא" וועלכע 
איז מתנוסס לשם ולתפארת אין די שטאט מאנסי תחת נשיאות הקודש פונעם 

רב שליט"א, בהנהלת הרה"ג ר' ישראל שמחה שפיגעל שליט"א.

חיבה יתירה נודעת לו פאר די הייליגע ישיבה קטנה אין מאנסי, וואס דער 
רב שליט"א פארט ארויס יעדע ראש חודש דאווענען און פירן די ראש חודש 
די  און פארהערט  איז משמיע דברות קודש,  ווי ער  די תלמידים  טיש מיט 
חשובע בחורים אויף די לימודים פונעם חודש, און דריקט שטענדיג אויס די 

קורת רוח וואס ער האט פון די טייערע תלמידים.

זלמן  יצחק  מוה"ר  הנאמן  תלמידו  בבית  פארקומען  וועט  מסיבה  די 
טירנויער הי"ו. בהשתתפות כ"ק מרן אבדק"ק שליט"א וואס וועט מעריך זיין 

שולחנו הטהור און משמיע זיין דברות קודש לכבוד היום.

ביים פירות טיש וועט פארטיילט ווערן פאר אלע נדיבי עם פון די סכום 
פון $360 און העכער, אתרוג קאמפאט פון די אתרוגים מיט וואס דער רב 
שליט"א האט געפראוועט די געהויבענע נענועים דעם פארגאנגענעם יו"ט 

העעל"ט.

פיש  מרדכי  ר'  הרה"ג  הישיבה  בדבר  אויפטרעטן  וועט  מסיבה  ביים 
חברי  די  פון  שליט"א  ראטענבערג  זיידל  הר"ר  און  בישיבה,  ר"מ  שליט"א 

הנהלת הישיבה.

לקראת שבת לכו ונלכה

המוני עיר קרית יואל גרייטן זיך צו אנטפאנגען כ"ק מרן 
אבדק"ק יאַוואָזשנא שליט"א אויף דעם שבת בשלח - שירה

תומכיה מאושר

בס”ד

ביותרת הכבוד הננו מתכבדים בזה להזמין את

מע"כ ידידינו הנכבדים מוקירי תורה הי"ו
לבוא ולהשתתף אצל

מסיבה השנתי

למען החזקת האי מבצר התורה הנודע לשם ולתהילה
ישיבה קטנה תורת משה

יאוואזשנא
'מקום תורה מיוחדת במינה' אשר בחורי חמד יושבים והוגים בתורת ה' בהתמדה נפלאה, ועולים על במתי 
הקודש,  מלאכת  במלאכתם  ואומנים  מופלגים  ת"ח  תורה  מרביצי  של  תחת השפעתם  ה',  ויראת  התורה 
ושותים תמידין כסדרן מבארו הטהור של כ"ק הגה"צ אב"ד ור"מ שליט"א, וניכר עליהם היטב חותם הטהור.

אך דא עקא שהוצאת הישיבה עולים לסכומים אדירים, וצריכים אנו 
לנדבת לבם של אחינו בני שיראל למען המשכת עבודת הקודש.

ביום א’ פרשת יתרו
בבית ידידינו מו"ה יצחק ז<למן טירנויער הי"ו

7 Eahal Ct. #301
משעה 8:00 ואילך

בראשות ראש הישיבה
כ״ק מרן אבדק״ק ש<ליט"א

10:00 וידרוש לכבוד היום בשעה 

זכות החזקת הישיבה יגן על כל התומכים לזכות לכל ברכות האמורות בתורה
המצפה לקבל פניכם בכבוד הראוי

אשר יתקיים אי"ה

יוסף חיים בר”ז קויפמאן, יוחנן כ”ץ, ש<למה מאיער, מנחם דוד ווא<לנער,
אהרן יצחק זי<לבערשטיין, יוא<ל ברמ”ז שווארטץ, שמוא<ל מאיר ברנ”ה הא<לצער

<לי<ל חמשה עשר בשבט

די געהויבענע תפילות ועריכת השלחנות וועט פארקומען בביהמ"ד הגדול דקהל חרדים • אכסני' של תורה 
בבית הרבני הנגיד המרומם מוה"ר יוסף גאלדבערגער הי"ו גבאי נאמן דביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב סאטמאר •

עריכת שולחן הטהור לכבוד ט"ו בשבט אינאיינעם מיט יערליכער מגבית "תומכיה מאושר" לטובת משאת נפשו ולבו פונעם 
רב שליט"א "ישיבה קטנה תורת משה יאוואזשנא" קומענדיגן זונטאג אין שטוב פון הרבני מוה"ר יצחק זלמן טירנויער הי"ו



Fr
id

ay
 F

eb
ru

ar
y 

3,
 '2

3

19

ארי׳ ראזענפעלד
דומ״ץ דקהל יטב לב ד׳סאטמאר

קרית יואל יצ״ו
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אין א פרישע שריט צו פארבעסערן די טרעפיק 
פלוס אויף די הויפט גאסן וועלכע פארבינדן אלע 
אנגעהויבן  וואך  די  מען  האט  שטאט,  פון  זייטן 
זען אקטיווע פאזעס פולקאם אויסצוברייטערן די 
העיס גאס וואס איז מיט די יארן אויסגעשטיגן אלס 
א ערנסטע צענטער מיט א שטארק אנגעלייגטע 
פארקער פירנדיג הונדערטער קארס און באסעס 
נאכדעם וואס ווען ביורען איז אריינגעוואקסן אין 
הארץ פון שטאט וועלכע פירט פון פארעסט צו 

דעעש ראוד און צו אלע עקן שטאט.

וואס  געסל  שטילע  אמאליגע  די 
האט בלויז געטראגן עטליכע משפחות 
און  דעד-ענד  אינעם  טיפער  אריין 
נאך עטליכע משפחות צו די רימינוב-
סטרופקוב דעד-ענד איז מיט די צייט 
אויסגעשטיגן אלס סאמע צענטראלע 
פארוואנדעלט  איז  וועלכע  ראוד 
געווארן אלס א דורכפאר פונקט אין 
קאנעקט  וואס  ראוד  פארבינדוגס  א 

ביידע זייטן פון שטאט. 

וואס  קארס  די  צו  צוגאב  און 
ווען  איז  ראוד  דעם  מיט  זיך  באנוצן 
אויסגעוואקסן  זעלבסט  ביורען 
ביזנעס  זעלבסטשטענדיגע  אלס 
קלאודינג,  זילבער,  מיט  דיסטריקט. 
עטליכע  מיט  געשעפטן.  קליידער, 
אלטע  צו  צוגאב  און  מדרשים.  בתי 
זענען  וואס  געביידעס  קליינע 
איר  אויף  און  געווארן  באזייטיגט 
געווארן  ארויפגעצויגן  איז  ארט 
פילצאליגע  מיט  בנינים  גיגאנטישע 
לאנג  גענומען  נישט  האט  דירות. 
אנגעהויבן  האט  ביורען  ווען  ביז 
זיך  האט  עס  און  אנגעשטויסן  ווערן 
אויפשטייג  דרינגענדע  א  דערקענט 
דעם  מאדעפאצירן  צו  פארלאנג  און 
שטאט  נייע  די  נאכצוקומען  ראוד 

כאראקטער בליעה"ר.

די ווען ביורען גאס איז די ערשטע 
צווייטע  א  דורכצוגיין  רייע  די  אין 
די  וואס  נאכדעם  אויסברייטערונג 
געציילטע  בלויז  מיט  שריט  ערשטע 
דעם  אהערצושטעלן  צוריק  יארן 
ראוד ברייטער און פראקטישער פאר 
טוט פאקטיש  באנוץ  פארמערטע  די 
אומגעהויערע  די  נאכקומען  נישט 
טרעפיק און עס האט זיך פארלאנגט 
פריש  פון  שריט  זאפארטיגע 

אויסצוברייטערן דעם ראוד.

מאטאריסטן  יואל'ע  קרית  די  טוען  דעריבער 
איז  וואס  פראיעקט  פרישע  די  באגריסן 
פינאנצירט  ווערט  און  געווארן  אונטערגענומען 
דורך די 'מבצר התורה' פון די נייע תורה פעסטונג 
די  פאר  ביורען  ווען  אויף  געבויעט  ווערט  וואס 
'כולל דרך  פילע לומדי התורה פון די בארימטע 
החיים' וועלכע האבן גענומען אויף זיך די קאסטן 
אויסצוברייטערן דעם ראוד פאר די וואוילזיין פון 

די שטאט איינוואוינער. 

נייע  די  וועט  דר"ך'...  תורה עם  'טוב  בבחינת 
פארברייטערטע גאס געבן א גרינגע וועג צו גיין 
אנצוקומען  לומדים  פילע  די  פאר  התורה  בדרך 
וועט  אויך  און  ביהמ"ד,  ספסלי  די  צו  שנעלער 
ארומיגע  די  פאר  זיין  בייהילפיג  שטארק  דאס 
דעליווערי  פילע  די  מיט  געשעפטן  קאמערשעל 
טראקס וואס שטעלן זיך אפ, אז די טרעפיק פלוס 
זאל ווייטער קענען אנהאלטן אויף די הויפט גאסן 

פון שטאט.

איז  גאס  ביורען  ווען  די  אויף  ארבעט  די 
געפלאנט זיך אנצוהייבן די וואך. ביים דורכפארן 
ווערט שוין געזען א שיפמענט פון די ספעציעלע 
אראפגעשטעלט  וועט  וועלכע  בלאקערס  רויטע 
ווערן אויפן ראוד אין לויף פון די בוי ארבעט פאר 

די זיכערהייט פון דרייווער און פיסגייער.

שטחים  ארייננעמען  וועט  ארבעט  גאנצע  די 
וואס  אייגענטומערשאפט  ווילעדזש  די  אונטער 
ראוד.  די  פון  אריין  אינטשעס   10 ביז  זיך  ציהט 
אלע גארבידזש הייזער א.ד.ג. וועלכע 
באזייטיגט  וועלן  נענטער  שטייען 
ווערן  צוריקאויפגעבויעט  און  ווערן 
נאכן  פראפערטיס  די  אין  אריינציר 

ענדיגן די קאנסטרוקציע. 

מען בעט אלע איינוואוינער נישט 
אויפן  פארקירט  קארס  לאזן  צו 
ראוד דורכאויס די בוי ארבעט. אויך 
סיי  אוועקפירן  צו  געבעטן  ווערט 
די  אויף  חפצים  פריוואטע  וועלכע 
אנגעגעבענע שטחים - וואס איז צען 
אינטשעס פון די ראוד - כדי עס זאל 
נישט ווערן געשעדיגט און פארמיידן 

עגמת נפש.

ווערט  פראיעקט  די 
אונטערגענומען עס זאל דורכגעפירט 
ווערן דאס שנעלסטע מעגליך פאר די 
באקוועמליכקייט פון די איינוואוינער 
אפעלירט  מען  און  גאס.  דעם  אויף 
פאר פארשטענדעניש אין צייט פון די 

קאנסטרוקציע.

אויסברייטערן  פון  פראיעקט  די 
צייט  אין  קומט  שטאט  פון  גאסן  די 
ווען עטליכע ראוד אויסברייטערונגען 
ביי  שטאפלען  ערנסטע  אין  האלטן 
צווישן  שטאט.  אין  פונקטן  עטליכע 
אויסגעברייטערט  ווערט  אנדערע 
די  דעד-ענד,  ביים  גאס  העיס  די 
גאס,  ארשיווע  און  דרייוו  סאטמאר 
ווערט געדעקט  וואס  גאס.  די חברון 
דארטיגע  די  דורך  פינאנצירט  און 
וועלכע  ציבור  צרכי  פאר  בנינים 
האבן אלע גענומען אויף זיך מרצונם 
קאסטבארן  דעם  דורכצופירן  הטוב 
ראוד  די  אהערצושטעלן  פראיעקט 
פון שטאט ברייט און באקוועם פארן 
וואוילזיין פון די שטאט איינוואוינער.

בדרך התורה נלך!

מאסיווע אויסברייטערונג פראיעקט אויף 
צענטראלע ווען ביורען גאס אונטערגענומען

ארבעט אין אקטיווע פאזעס נאך לאנגע טרעפיק שטודיעס אויפן צענטראלן 
ראוד ביים ווינקל פון קוויקוועי ראוד אין סאמע צענטער פון שטאט

הנני נותן לכם את דר"ך החיים:



Fr
id

ay
 F

eb
ru

ar
y 

3,
 '2

3

21

Individual ly 
packed

The healthy way 
to snack on-the-go

Recomemended by 
nutr it ionists

 ברכת
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טויזענטער תושבי העיר רבתי טוען 
התלהבות׳דיג ערפילן ״רצון צדיק״ מייסד 
קהלתינו ועירנו מרן רבינו הקדוש זי”ע 
ויבלחט״א הוד כ״ק מרן רבינו שליט״א

לעשות רצון צדי"ק - תרוממנה קרנות צדי"ק - מתרוממ"ת קרן הצדיקי"ם:

 תרוממנה ציל: אַ גאַנצער מיליאָן!  

 לשון קדשו פון מרן רבינו הקדוש זי"ע: 

״שכל אחד ואחד יקבל עליו האחריות להיות חבר נאמן לישא 
עול בממון ובגוף ובלב ונפש לעשות יסוד חזק לחיזוק הקהלה״

צדיק גוזר וכל תושבי עירו קרית יואל מקיים!

 לשון קדשו פון כ"ק מרן רבינו שליט"א: 

״אנ״ש תושבי העיר קרית מעוזינו להקהל ולעמוד על נפשם 
להצטרף כחבר הקהלה ולשלם דמי חבר ככל אשר יושת״

ואנחנו פּי מלך — מאן מלכי רבנן — שמור!

קרית יואל׳ס ענדלָאזע ״הכרת הטוב״ פַאר הערָאאישע הנהלת 
הקהלה און זייערע היסטָארישע ציבור׳דיגע דורכברוכן, וועט 

לייכטן און שיינען מיט ּפרַאכטפולע שטרַאלן!

א קיילעכיגער יאר פון 'תרוממנה דערגרייכונגען' דורך די ראשי 
הקהלה; וועט קומען צום אויבערפלאך ביי 'תרוממנה קאמפיין' 

דורך די חברי הקהלה!

די יעצטיגע ימי הקהלה וועט באפעסטיגן 
די התרוממות'דיגע פעולות כבירות און 

אין די זעלבע צייט מוטיגן און שטארקן די 
ווייטגרייכנדע התרוממות אינעם צוקונפט ביתר 

שאת וביתר עז להגדיל קהלתינו ולהאדירה!

ַא  מיט  פייער,  א  מיט  ברען,  ַא  מיט   — יואל.  קרית 
יואל  קרית  והמעטירה  האדירה  העיר  הָאט  פלַאקער, 
דעם  ווָאך  פארגאנגענע  די  אויפגענומען  עם  רבתי 
פלַאמעדיגן ״תרוממנה״ קַאמּפיין, ווָאס טוט מאחד ומלכד 
זיין כל העיר, כל תושבי׳, כל חברי קהלתי׳, בזמן קהלה 
די  פַארפעסטיגן  און  פַארשטַארקן  אויפצוהַאלטן,  לכל, 
סאטמאר״,  לב  יטב  ״קהל  שטָאט  די  פון  בַאזע  מעכטיגע 
די  געהויבן  האט  וואס  ציבור,  דעם  געהויבן  הָאט  ווָאס 
ַא  מיט  וגלילותי׳  יואל  קרית  געהויבן  הָאט  ווָאס  שטָאט, 
וואונדערליכער תרוממנה אלס יפה נוף משוש כל הארץ!

קוים ווָאס דער היי-יאריגער מעמבערשיּפ קאמפיין איז ַארויס אין 
וועג, קוים ווָאס דער ״תרוממנה״ שלָאג-ווָארט הָאט ָאּפגעקלינגען 

אין שטָאט, הָאט זיך שוין פַארווירקליכט דער ״הבערה ללהב יצאת״ 
און הונדערטער אנ״ש הָאבן שוין בּפועל ממש זיך ָאנגעשלָאסן! יָא, 
בשעת די שורות ווערן געשריבן הָאבן שוין הונדערטער חברי הקהלה 
זיך מתקדם געווען און אויסגעצָאלט זייער מעמבערשיּפ בשלימות.

ַא  מיט  נָאר  ַאהינגעגעבן,  סתם  נישט  אויסגעצָאלט,  סתם  נישט 
תרוממנה, מיט א גוטמוטקייט, כי בשמחה המה עושים, מיט ַא ברען, 
מיט ַא ״געפיל״, מיט ַאן אהבה ורצון, ווייל מ׳איז צוגעבונדן צו די 
קהלה, מ׳איז מכיר טובה די ראשי קהלה, מ׳וויל זען דעם ווייטערדיגן 
בליה פון די קהלה, און מ׳שּפירט גליקליך ַאז מ׳קען נעמען ַא חלק, 

און אויסשרייען: חבר אני לכל אשר יראוך!

ָאט דער טרם יקרא׳דיגער געטריישאפט, וואס דאס אליין שרייט 
דעם  שטוּפ,  דעם  גיט  זעלבסט  דָאס  אליין,  זיך  פון  ארויס  דאך 

אומגעהויערן חיזוק, פאר די הנהלת הקהלה וראשי׳, ַאז ״דָאס אייזן 
איז הייס״, און ווען מ׳וועט ַאצינד שמידן אין די קומענדיגע עטליכע 
איבער  וואונדער  בַאווייזן  אי״ה  מען  וועט  ״תרוממנה״  ביים  ווָאכן 

וואונדער!

תרוממנה!  בַאווייזן?  מען  וועט  ווָאס  באווייזן?  מען  וויל  ווָאס 
נאך  נאך שענער,  נאך העכער,  די קהלה,  הייבן  הייבן דעם ציבור, 

מאוד! ישגה  וקהלת״ך  גרעסער, 

תרוממנה — תשפ״ג איז ַאבסָאלוט 
נישט ״נָאך ַא יָאר״

ַאזויפיל איז קלָאר ַאז לא הרי תשפ״ג כהרי כל השנים — ס׳איז א 

מיט׳ן אויסצָאלן ״דמי חבר״ פַאר׳ן רבינ׳ס הייליגע קהלה
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חידוש פון א יָאר! תשפ״ג איז ַאבסָאלוט נישט ״נָאך ַא יָאר״ בקורות 
עיר  הייליגע שטָאט,  אונזער  ווָאס  יָאר  ַא  איז  עס  יואל!  קרית  ימי 
געווארן,  נתרומם  ארויפגעשּפרינגען,  איז  מעוזינו,  קרית  משושינו 

ונעלות!  מעלות רמות 

ַא יָאר ווָאס אונזער הייליגע ׳קהלה׳ איז געשטיגן און געוואקסן 
איז  ׳ציבור׳  הייליגער  אונזער  ווָאס  יָאר  ַא  וערך!   שיעור  אין  עד 

אומבַאשרייבליך! געווָארן,  ונתרומם  ונתחזק  נתעלה 

ַ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.

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

לָאזט דָאך זיך נישט שַאצן און זָאגן.

כמים ּפנים אל ּפנים כן לב קרית יואל 
לקהלתינו הקדושה!

ווי  מיט לעבעדיג  וגלילותי׳ הַאלטן  עירנו  די אלפים תושבי  ווי 
די קהלה פיבערט און לעבט, ווי די קהלה בויעט און הייבט זיך, ווי 
די קהלה איז מרומם ומנצח, זענען זיי דָא באותו מדה, און זיי זענען 

בעז״ה מפליא ּפלאות מיט חידושים נפלאים.

ַאזוי איז עס ביי די נדיבים בעם! אזוי איז ביי די בני תורה! אזוי 
איז ביי די אברכים! איבערַאל, ביי יעדן איינעם זעט מען ַאגַאנץ יָאר 
— און מ׳זעט עס יעצט הויּפטזעכליך אינעם זמן קהלה לכל — ווי די 
קהלה גייט בלבבם ובנפשם ובמאודם! אנו קהלתיך ואתה קהלתינו. 

יעדער איז ״דָא״ באמת ובלב שלם.

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

מוזן ָאנגיין מדי יום ביומו.

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.

דאּפעלטער  א  ליגט  יאר״  ״אזא  אין  ַאז  פַארשטייט,  יעדער  און 
וכמה. כמה  ּפי  זיין  מרומם  מוז״  ״מען  ַאז  אחריות  און  פליכט 

ַאלע משמשים המרוממי״ם 
קהלתינו, מָאביליזירט צו ״תרוממנה 
ציל״: ַא מיליָאן אין מעמבערשיּפ!

העכסט  ַא  פָארגעקומען  איז  קַאמּפיין-ָאנהויב  פונעם  ברען  אין 
סוקעספולע זיצונג אין צענטרַאלן "קהל'ס ָאפיס" וואו עס זענען זיך 
צוזַאמגעקומען אלע געטרייע משמשים פון די בתי מדרשים דקהל 
קרית  משמשי  די  וואו  וגלילותי׳  יואל  קרית  גַאנץ  איבער  לב  יטב 
יואל הָאבן זיך מָאביליזירט צו זיין די פָאנטרעגער פונעם קַאמּפיין-

סוקסעס.

געבן  וואס  שמשים  געטרייע  די  דָאך  זענען  עס  הגבורים,  המה 

ויום, צו בַאגלייטן די  יום  זיך אוועק מיט אזא געטריישאפט, בכל 
זיינע  בתי מדרשים דקהלתינו הק׳ און סערווירן יעדן מתפלל מיט 
מיטארבעטנדיג  פארנעם,  בעסטן  און  שענסטן  אויפ'ן  געברויכן 

הַאנט-ביי-הַאנט מיט דער הנהלת הקהלה בכל צעד ושעל צו 
פארזיכערן אז יעדער ביהמ״ד סוקסעסירט אין יעדן הינזיכט 

דשמיא. בסייעתא 

ר  ע ד
איז  ציבור 
אנגעקניּפט 
די  מיט 
 , ם י ש מ ש מ
דער  און 
ציבור שּפירט 
זיי  צו  באמת 
שטַארקן  ַא 
פון  געפיל 

הכרת הטוב על כל פעולתם לטובה. ַאצינד, וועלן עס אי״ה זיין די 
פונעם  די פָאנטרעגער  דינען ַאלס  וועלן  ווָאס  משמשים החשובים 

״תרוממנה״ און וועלן בלב ובנפש קַאסירן דעם "דמי חבר" פון אלע 
מדרשים״. בתי  ״זייערע  אין  מתּפללים 

געטרייע  די  זעען  יואל  קרית  תושבי  ווען 
וועלכע  טישלעך,  זייערע  ביי  משמשים 
ַארבעטן פלייסיג צוזאמנעמען דאס געלט ביי 
בַאזונדערער  ַא  דָאס  איז  מתּפללים,  זייערע 
ווַארעמהארציג  צו  חיזוק  און  שטוּפ 
דערמיט  און  "מעמבערשיּפ",  בַאצָאלן 
מיט  משמשים  די  העלפן  ּפערזענליך 
מיט  ווייטער  אנצוגיין  והתחזקות  חיזוק 
זייער עבודת הקודש — ווייל געדענקען 
דַארף מען ַאז דָאס בַאצָאלן מעמבערשיפ 
״ּפערזענליכע טובת  ַא  איז  ביים משמש 
הנאה״ פאר יעדן משמש און ער איז אייך 

טובה. מכיר  דערפאר 

הגיע העת  ס׳איז  ַאז  וויסן,  איד  יואל׳ער  יעדער קרית  עס דַארף 
זיך  געבן  משמשים  געטרייע  די  קהלתינו.  מרוממ״י  את  לרומ״ם 
אוועק יעדן איינציגסטן טָאג למען הציבור, און יעצט איז די צייט 
זיי צו צייגן הכרת הטוב מיט׳ן צָאלן דעם מעמבערשיּפ ביי זיי, ווָאס 
זיי שעּפן ַארויס פון דעם ַא דירעקטע טובת הנאה און ס׳איז זיי מחזק 

הקודש. עבודת  זייער  פָארצוזעצן 

ערשטע ״זריזין מקדימין״ גורלות ווערן 
שוין ָאט געצויגן; שליסט אייך ָאן!

דער קַאמּפיין בַאגלייט פון ַא ריי חידוש׳דיגע גורלות, סיי ״זריזין 
מקדימין״ — וואס די ערשטע אין די ריי ווערן שוין ָאט געצויגן, און 
גורל  ס׳איז ַא שָאד עס צו פַארּפַאסן — און סיי דער צענטראלער 
ווערדפולע  רייכע  א  נעמליך  געווארן,  איז ָאט ּפראקלאמירט  וואס 
״שבת-וואקאציע״ אין איינס פון די שכונות המפוארות וואו עס זענען 
די בתי מדרשים דקהלתינו הק׳ אין אלע געגענטער  קאנצעטרירט 

מיט וואס קרית יואל האדירה איז געבענטשט.

אשריכם שנתמניתם שמשי״ם למקו״ם:

משמשים וגבאים פון אלע בתי
מדרשים דקהל יטב לב איבער 
קרית יואל רבתי וועלן זיצן אין 

די בתי מדרשים איינקַאסירן
__________________________________________________________די יערליכע דמי חבר הקהלה
__________________________________________________________המה הגבורים העומדים על הּפקודים בקרב בתי מדרשים דקהלתינו

ביהמ״ד הגדול: ר׳ אביגדור נחום שלעזינגער הי״ו, משמש קהלתינו
בית כהנא: ר׳ זלמן לייב מארקאוויטש הי״ו, משמש
ישמח משה: ר׳ משה יאקאבאוויטש הי״ו, משמש

בית יקותיאל: ר׳ פישל גאנץ הי״ו, גבאי
בית מרדכי לייב: ר׳ ברוך יודא שישא הי״ו, משמש

טיב לבב: ר׳ יואל גאלדשטיין הי״ו, גבאי
ביהמ״ד בית יעקב דועלק: ר׳ יעקב אלימלך אייזענבערג הי״ו, גבאי

ביהמ״ד מעריווָאלד: ר׳ הערש אליעזר קאהן הי״ו, משמש
ביהמ״ד ווינטשעסטער: ר׳ יודל שטיינער הי״ו, גבאי

ביהמ״ד איילענד וויא: ר׳ יואל לעפקאוויטש הי״ו, גבאי

 לרומם ולנצח:  

סָאפיסטיקירטע ״קַאמּפיין ליניע" וועט לעבעדיג פיטערן 
און אינפָארמירן אלפי חברי הקהלה מיט די דרַאמַאטישע 

פָארשריט פון מאסיוון תרוממנה קאמפיין
פָארגעשריטענער סיסטעם וועט ווערן נָאכַאַאנד געַאּפדעיט מיט׳ן ָאנגייענדן פלוס פון סכום 

מעמבערשיּפ-קעש אויפגעטריבן  —  וועט דינען אלס פראקטישע אויטאמאטישע סיסטעם צו הערן 
דיוס באלאנס און באצאלן סיסטעמַאטיש אויפ׳ן טעלעפָאן אויפ׳ן בַאקוועמסטן מעגליכן אופן
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ליניע״  ״קַאמּפיין  די  געווארן  איינגעפעדימט  איז  גלייכצייטיג 
וואו מ׳וועט קענען הערן די נָאכַאנַאנדע ַאּפדעיטס פונעם קאמּפיין, 
ווי מ׳רוקט זיך נאכאנאנד פאראויס צו גרייכן דעם ״מיליאן דאלער 
סאפיסטיקירטער  דער  טוט  גלייכצייטיג  און  ציל,  מעמבערשיּפ״ 
ער  וויפיל  אינפארמאציע,  ּפערזענליכע  יעדנס  פיטערן  סיסטעם 
צו  מעגליכקייט  די  ס׳שענקט  און  געלט,  מעמבערשיּפ  אין  קומט 

פלַאץ. אויפ׳ן  דָארט  באצאלן 

פַארּפַאסן,  נישט  וויל  קיינער  וואס  גורלות  פון  סעריע  א  ס׳איז 
ס׳גייט  ווען  אדר,  חודש  ראש  קומענדיגן  דעם  איבערהויּפט 
אּפגעהאלטן ווערן א טעגליכער ריי פון גורלות וואס גייט לויפן ביז׳ן 
״יום הקהלה״ ז׳ אדר, ווען דער צענטראלער ווערדפולער גורל וועט 
אי״ה געצויגן ווערן. על זאת שבחו התושבי״ם ורוממ״ו, אחד מהם 

ארויס! נישט  בלייבט  קיינער  נותר!  לא 

קרית יואל׳ער אידן, אתם ידעתם את 
כל התלאה ואת כל הנפלאה!

ממעמקי הלב ווענדט זיך ַאצינד הנהלת הקהלה ווָאס ַארבעט און 
איז זיך מקריב פַאר יעדן יחיד ויחיד, צו יעדן איינציגסטן חבר הקהל:

טייערער סַאטמַארער איד, טייערער ידיד, טייערער תושב עירנו 
קרית יואל!

הנפלא״ה,  כל  את  ידעתם  ואתם  התלאה,  כל  את  ידעתם  אתם 

וויפיל  און  עררייכונגען  תרוממנה  די  בַאווייזן  צו  ס׳קָאסט  וויפיל 
ַאנדערן! נָאכ׳ן  איינס  מצליח  ה׳  בחסדי  מ׳איז 

ַאצינד, יעצט איינמאל א יאר, מוז מען ָאנקומען צו יעדן איינעם, 
יעדן איינציגסטן חבר הקהלה זאל אויסצאלן דעם דמי חבר!

מ׳דארף  און  יחידים,  טויזנטער  אויף  געבויעט  איז  ״קהלה״  די 
האבן יעדן איינציגסטן חבר הקהלה אז דאס בילד זָאל זיין בשלימות, 
דער ״קרן צדיק״, דער ״קרן העיר״, דער ״קרן הקהלה״, דער ״קרן 
הציבור״, דער ״קרן היחיד״, זאל נתעלה ונתרומם ווערן, תרוממנה, 
ריבוי  א  מקוואות,  נאך  מדרשים,  בתי  מער  שענער!  און  העכער 

שאת! ביתר  הּפעולות, 

ַאלזָא, ביטע פַארשטייט יעצט קלָאר: ַאלעס ַאלעס ווָאס מ׳רעדט 
במשך דעם גַאנצן יָאר, ַאלעס ַאלעס ווָאס מ׳טוט פַאר׳ן ציבור יעדן 
טָאג, יעדע מינוט, יעדע רגע, ַאלעס איז ָאנגעווָאנדן בס״ד אין די 

הצלחה פון דעם יעצטיגן קַאמּפיין.

אינעם  הַארץ,  גַאנצע  אייער  מיט  הָאבן,  ״אייך״  דַארפן  מיר  און 
יעצטיגן מָאמענט, אז דָאס זָאל קענען מצליח זיין, ווייל אין דעם איז 
תלוי דער ווייטערדיגער קיום פון קהל יטב לב סאטמאר קרית יואל, 

ווייל בנפשינו ובנפש קרית יואל היא הדבר!

קהלה  וויברירנדע  שטַארקע,  פעסטע,  ַא  הָאבן  מוז  יואל  קרית 
אדירה, ווָאס סערווירט און בויעט, ווָאס טוט און גרייט פָאר ַאן עתיד, 
ַא ״תרוממנה קרנות צדיק״ פַאר אונז און אונזערע דורות! מיר ווילן 

דָאס הָאבן, מיר הָאבן עס שוין, און מיר גייען בעז״ה פארזיכערן ַאז 
מיר גייען דָאס ווייטער הָאבן!

ס׳איז קיין ספק נישט, ַאז דער אייביגער זכות פון אבינו רועינו 
נפשו  ובמסירת  כוחותיו  בשארית  הָאט  ווָאס  זי״ע,  הקדוש  רבינו 
מייסד געווען די שטָאט און די קהלה הקדושה אלס יסוד היסודות 
ווָאס  איז  זקן  אותו  כוחו של  ווָאס  לבני קהלתו החונים על שבטו, 
ריר  יעדן  אויף  הייליגע שטָאט  די  און  הייליגע קהלה  די  בַאגלייט 
צו  בעז״ה  תרוממנה  הפלא׳דיגע  יואל׳ס  קרית  אין  שריט  יעדן  און 
הייבן דעם ״קרן צדיק״, וועט אי״ה אונז ווייטער בַאגלייטן און מגין 
זיין, וחפץ ה׳ בידינו ישכיל יצליח, צו קענען מעכטיג פַארשטַארקן 
ַאצינד דעם כח פון די הייליגע קהלה, תחת דגלו והדרכתו של כ״ק 
מרן רבינו שליט״א, וקרית יואל הולך וגדל עד כי גדול מאוד, ובשם 

ונצליח! נעשה  ה׳ 

נרוממה קרית יואל יחדיו! קרית יואל איז 
גרייט! בכל נפשה! בכל מאודה! בכל לבבה! 
ווייל קיום ועתיד קהלתינו, גייט אונז בלבבינו 
ובנפשינו!

קרית יואל גייט, ווידעראמאל, באווייזן 
 וואונדער! צום ציל! מיט יעדן יחיד אינאיינעם!
1 מיליָאן + אין מעמבערשיּפ!

ונראהו עין בעין:

ּפרָאקלָאמַאציע פון ״הויּפט-צענטרַאלן-גורל״
סימבָאליזירט אנגייענדע התרוממות הקהלה 

מרבה צו זיין גבולי הקדושה מיט בתי
מדרשים 'בכל רחבי ופינות העיר' רבתי

ווערדפולע אויסגעצָאלטע

״שבת ווַאקַאציע!״
אין ַא הערליכער ווילַא צוגעשטעלט מיט ַאלע הצטרכות אויפ׳ן שענסטן אופן 

אין איינע פון די שכונות אין קרית יואל רבתי 
' ק ה ו  נ י ת ל ה ק ד ם  י ש ר ד מ י  ת ב י  ד ן  ו פ ע  נ י י א ן  ב ע נ ט  ר ַא ה

~ ווינטשעסטער ~ מעריווָאלד ~ דועלק ~ איילענד וויא - פעני

פולקָאמע וואקַאציע פון דָאנערשטָאג מיטָאג ביז זונטָאג נָאכמיטָאג!
ַאריינגערעכנט געשמַאקע פולשטענדיגע סעודות שבת

Guestay געספַאנסערט דורך בארימטע פירמע

גורל וועט ווערן ארויסגעצויגן:  ביום הקהלה ז' אדר הבעל"ט

הזריז נשכר — עוד מעט וּפנה:

ערשטע רונדע גליקליכע
״זריזין מקדימין גורלות״ פאר 
די אויסגעצאלטע מעמבערס 
ווערט געצויגן קומענדיגע וואך
גורל #1: 'פרייע וואך גראסערי 

הוצאות' אין די שּפָאגל-
ניי-געעפענטע 'מינטליעף' 

סופערמארקעט

גורל #2: מלכות'דיגע שטאפיר ביי 
בארימטע זשי. בי. געשעפט

טויזענטער  צו  רוף  אויסנאמליכן  אין  הקהלה  הנהלת 
ווי  חבר  דמי  אייער  אויס  צאלט  הקהלה:  חברי 
צאלט  מקדימין!  זריזין  די  פון  זייט  אמשנעלסטן!!! 
אויס אייער באלאנס נאך איידער די קאמפיין איז אין 

מער! געווינט  און  פריער  ווי  צאלט  שוואונג! 

א' אדר( $500 משמש שטיבל
             ביהמ"ד הגדול - ישמח משה - בית כהנא - בית יקותיאל

ב' אדר( $500 ספרים - דורן 
ג' אדר( $500 שפילצייג - טויס טו דיסקאווער 

ד' אדר( $500 בוטשער - סַאטמַאר פלייש
ה' אדר( $500 פיש - רעב פישל 

ו' אדר( $500 פסח סעט - מפואר
ז' אדר( $500 דריי גוד - מענס קארנער

גוָֹרלוֹת:    ְחְלקּום ּבְ   ַוּיַ

סעריע ׳זריזין מקדימין גורלות׳ 
וועלן לויפן ״טעגליך״ פון ר"ח אדר ביז׳ן 

צענטרַאלן יום הקהלה ז' אדר
ינט מער! ו צאלט פריער, געו
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פאראויס,  לויפט  אלעס  ווען  וועלט  היינטיגע  די  אין 
און  טרעפן  צו  זיך  געלעגנהייט  די  מענטשן  פארפאסן 
באקענען מיט דעם וויכטיגסטן מענטש אויף די וועלט 
פאר די אייגענע הצלחה... יא, איר זענט דער מענטש!

אן אויסגעפרואווטער מהלך, וועלכע האט 
שוין געברענגט פאר פילע ביזנעסלייט, 
כלי קודש, און בני תורה צו אנטוויקלען א 
אמת'ער קשר צו זיך אליינס צו פארשטיין 
דעם אייגענעם נפש, בויען א נאענטער 
אפנהארציגער קשר מיט די ב"ב און משפחה, 
ועל כולם ווערן נאענט צו השי"ת און טרעפן 
דעם וועג וויאזוי צו טוהן זיין רצון מיט א 
צופרידנקייט, רואיגקייט און שמחת החיים.

צו מיר | צו מיין משפחה | צו השי“ת הרב אהרן 
גראסמאן
מנהל המכון

איינמאל א וואך במשך 13 וואכן

אנגעפירט דורך

הרב אהרן 
גראסמאן

 לאנגיעריגער עקספיריענס, וועלכער 
האט בס"ד געהאלפן הונדערטער 

די קומענדיגע קבוצה הייבט זיך אן

צו הערן א פריוויו אדער זיך איינצושרייבן רופט:

718.618.5256

מיטוואך 
פרשת בא

אין בארא פארק

 מאנטאג
פ' בשלח

אין מאנסי

צוליב די פלייץ פון משתתפים וועלן מיר עפענען א נאמיטאג קלאס 

נאכמיטאג קבוצה דעדליין: מאנטאג פ' יתרו

Sold Out 
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ווען  יאר  פון  צייט  א  אין  שטייענדיג 

עס קומט פאר די יערליכע מעמבערשיפ 

שלומינו  אנשי  טויזנטער  ווען  קאמפיין, 

חברי קהלתינו הק' דק"ק סאטמאר קרית 

צאלן  רבתי"  יואל  "קרית  תושבי  יואל, 

אויס די יערליכע מינימאלע מעמבערשיפ 

געלט צו זיין א טייל פון די הייליגע קהלה, 

מרן  דורך  געווארן  נתייסד  איז  וואס 

רביה"ק זי"ע און ווערט ווייטער געפירט 
בנשיאות כבוד קדושת מרן רבינו עטרת 

ראשינו שליט"א.

פון די וויכטיגסטע פונדאמעטן אין א 

קהלה איז א שטארק-אוועקגעשטעלטע 

זיצן  דארט  וואס  הוראה",  בית  "לשכת 
הצדיקים  הגאונים  הרבנים  דיינים  די 

די  ענטפערן  און  שליט"א,  צדק  מורי 

שואלים  הונדערטער  די  פאר  שאלות 

וועלכע  סיי  אין  התורה,  מקצועות  בכל 

נושא עס זאל זיך נישט מאכן. די דיינים 

אויסגערופענע  זענען  הק'  דקהלתינו 

תלמידי חכמים, בעלי הקשפה, אנשי שם 

ויראי אלקים וחושבי שמו.

מען  האט  יארן  לעצטערע  די  אין 

דראסטישע  א  געזען  באשיינפערליך 

אינעם  הינזיכטן  אלע  אין  לטובה  שינוי 

ווען  הק',  קהלתינו  בקרב  ההוראה  חלק 

דערהויבן  דשמיא  בסייעתא  איז  עס 

מערערע  אויף  און  פילפאכיג,  געווארן 

זענען  הוראה  מורי  נייע  פילע  פראנטן. 

דעם  נאכצוקומען  געווארן  אויפגענומען 

וואוקס  און  אויסברייטערונג  דראסטישן 

פון אנשי שלומינו אין אלע געגנטער פון 

קרית יואל רבתי, אזוי אויך האט זיך דער 

בית הוראה אריבערגעצויגן צו א הערליכע 

נייע לאקאל אין צענטער פון שטאט, דער 

ליניע'  טעלעפאן  הוראה  בית  שעה   24'
איז שטארק אויפגעארבעט געווארן מיט 

אויך  אזוי  מסודר'דיגקייט,  שטארקע  א 

ספעציעלע  א  געווארן  צוגעלייגט  איז 

נשים  וואו  הוראה  בית  די  אין  שטוב 

צדקניות קענען קומען פרעגן די שאלות 

פערזענליך פון די דיינים שליט"א.

די חברי הנהלה פון די "בית הוראה" 

דקהלתינו הק' זענען הרה"ג ר' משה יואל 

מאשקאוויש שליט"א ר"מ בישיבתינו הק' 
הר"ר  יואל,  קרית  סאטמאר  בכולל  ור"ח 

יצחק יודא שווארטץ שליט"א, הרה"ח ר' 
מאיר יעקב שווארטץ הי"ו הרה"ח ר' אשר 
יואל בלום  ר'  יחזקאל שווארטץ, הרה"ח 

הי"ו.

דער  פאר  קומט  עס  ווען  אצינד 
מעמבערשיפ, האבן מיר זיך אראפגעזעצט 
די  פון  עטליכע  מיט  שמועס  א  אויף 
"בית  דער  פון  הנהלה  חברי  געטרייע 
הוראה" צו הערן פון זיי הנעשה והנשמע 

בין כותלי בית הוראה דקהלתינו הק'.

פ: וויפיל יאר צוריק איז דער "בית הוראה" 
דקהלתינו הק' געגרינדעט געווארן?

ע: דער לשכת בית הוראה, דאס הייסט וואו מען קען אריינקומען 

בפועל פרעגן שאלות איז געגרינדעט געווארן אומגעפער פערצן 

יאר צוריק, בשנת תשס"ט. די "בית הוראה טעלעפאן ליניע" איז 

געגרינדעט געווארן מיט עטליכע יאר שפעטער, בשנת תשע"ה.

פ: ווער זענען געווען די דיינים וואס זענען יענע 
ערשטע יארן געזיצן אין די בית הוראה?

ע: אין די ערשטע יארן זענען שוין געזיצן הגה"צ דומ"ץ דקהלתינו 

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

מאיר דקהלתינו הק', הרה"ג רבי שמעון משה וואלדמאן ז"ל, הרה"ג 

רבי משה בער קויפמאן שליט"א רב דביהמ"ד 'דרך החיים', הרה"ג 

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

דקהלתינו הק', דערנאך איז צוגעקומען הרה"ג רבי שמואל יעקב 

מייזעלס שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד "בית מרדכי לייב" דקהלתינו הק'. 

מיט די צייט איז צוגעקומען נאך נאך פרישע דיינים אין קהלתינו 

הק', הרה"ג רבי מענדל ווייס שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד "טיב לבב" 

דקהלתינו הק', הרה"ג רבי יואל ברוין שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד "בית 

יעקב נחמי'" דקהלתינו הק'.

פ: וועלכע דיינים זענען צוגעקומען מיט די 

דעטאלירטע רייכע 

אינטערוויו

מיט די חברי הנהלה 
פון די בית הוראה 

דקהל יטב לב 
איבער די פעולות 
נשגבות במשך די 

לעצטערע יארן צו 
דערהייבן דעם כח 

ההוראה בקרב 
קהלתינו

ת  י ב ו  ל ן  ק ת ל
א  צ ת ם  ש מ ש ד  ו מ ל ת

: ה א ר ו ה
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שפעטערדיגע יארן?

ע: הרה"ג רבי שבתי קאהן שליט"א, הרה"ג 
דומ"ץ  שליט"א  יונגרייז  נתנאל  מנחם  רבי 
הרה"ג  בלומינגראוו,  אין  הק'  דקהלתינו 
רבי יצחק בריזל שליט"א, הרה"ג רבי יואל 
אלימלך כהנא שליט"א און הרה"ג רבי משה 

זאב שווארטץ שליט"א.

פ: ווער זענען געווען די חברי 
הנהלה פון די בית הוראה אין די 

ערשטע יארן?

מען טאקע  ברויך  פרעגסט.  דו  אז  גוט  ע: 
דערמאנען לשבח די נחשונים לדבר מצוה 
גרויסע  גאר  אריינגעלייגט  האבן  וועלכע 
זיי  צווישן  יארן,  ערשטע  די  אין  כוחות 
הרה"ח ר' אהרן פערענץ הי"ו, הרבני הנגיד 
הרה"ח  און  הי"ו  טייטלבוים  מאיר  משה  ר' 
וועלכער האט  יואל משה בארלעוו הי"ו  ר' 
זיך אוועקגעגעבן בלב ובנפש במשך לאנגע 

יארן פאר די הצלחה פון די בית הוראה. 

פ: איר האט דערמאנט דער 
גרינדונג פון די 'בית הוראה 
טעלעפאן ליניע', וואס איז 

געווען די סיבה אז מען האט 
געגרונדעט דער ליניע?

ע: דער עולם האט פארלאנגט אז עס זאל זיין 
צוגעשטעלט מער שעה'ן, נישט בלויז אין די 
צופרי שעה'ן אין ביהמ"ד הגדול, דעריבער 
סיסטעם.  דעם  מען אהערגעשטעלט  האט 
אין די ערשטע יארן פלעגן די שאלות אויך 
ווערן טראנספערירט צו די דיינים שליט"א 
פון קהלתינו הק' אין וויליאמסבורג, אבער 
היינט צוטאגס גייט עס נאר צו די דיינים אין 

קרית יואל.

פ: ווען האט מען זיך 
אריבערגעצויגן צו די נייע 

צענטראלע בית הוראה?

ע: אומגעפער א יאר צוריק, תשרי תשפ"ב, 
עס האט שוין ב"ה געברענגט א שטארקע 
זייער  צוריק  הערן  מיר  און  לטובה  שינוי 
שטארקע גריסן פון אנשי שלומינו. די נייע 
"לשכת בית הוראה" איז געעפענט געווארן 
עס  זמן,  אנגעשטרענגטער  היבש  אט  אין 
איז חודש תשרי, יעדער איז פארנומען טון 
א  אריינצוכאפן  טובים  מעשים  און  מצוות 
די  אויף  בויעט  מען  הדין,  יום  פאר'ן  זכות 
סוכה און פיל נאך. אין אמת'ן אריין איז די 
הנהלת הבית הוראה זיך געווען מסופק צו 
מען זאל דעמאלט אריינשפרונגען אין דעם 
אין  אריינציען  זיך  פון פאקטיש  פראיעקט 
די נייע לשכת בית הוראה, אזא פראיקעט 
זאכן  ארבעט,  טעג  עטליכע  ארקיין  נעמט 
טעג  ערשטע  די  אין  סעטלען,  זיך  דארפן 

קענען זאכן נישט זיין מסודר.

למעשה האט זיך תיכף אנגעהויבן א שטראם 
פון פילע שואלים וועלכע זענען געקומען 
צום בית הוראה צו די דיינים פרעגן שאלות 
מער  פיל  אתרוגים,  און  לולבים  די  איבער 

ווי די הנהלה האט ערווארטעט, דאס האט 
ב"ה באשטעטיגט  די הצלחה און נויט פון די 

נייע צענטראלע לשכה.

פ: וואו געפינט זיך היינט 
צוטאגס דער צענטראלער 

לשכת בית הוראה?

ע: דער לשכה געפינט זיך לאקירט אויף 6 
ביהמ"ד  איבער  קעגן  הארט  רד,  גארפילד 
יעדן  זענען  שעה'ן  טעגליכע  די  הגדול. 
טאג פון צען אזייגער אינדערפרי ביז צען 
אויפדערנאכט. עס איז איינגעטיילט א סדר 

פון די דיינים לויט די שעה'ן.

פ: איז דער בית הוראה אין 
ביהמ"ד נאך אפן אין געוויסע 

צייטן?

אפן  איז  ביהמ"ד  אין  הוראה  בית  דער  ע: 
ביז 10:00  פון 7:00 אינדערפרי  יעדן טאג 
פארמיטאג. אין די פריע פארמיטאג שעה'ן 
איז א צייט ווען רוב עולם געפינט זיך אין 
ביהצ"ד צום דאווענען, ממילא איז לייכטער 
בית  די  אז  יעדן  פאר  פראקטיש  מער  און 
הוראה געפינט זיך במשך יענע שעה'ן אין 

ביהמ"ד הגדול. 

דער  ווען  ווייטער  און   10:00 פון  משא"כ 
און  אפגעדאווענט  היפש  שוין  האט  עולם 
וואס  יונגעלייט  כולל  די  רוב  ע"פ  איז  עס 
קומען דעמאלט לערנען אין ביהמ"ד ממילא 
איז עס בעסער אויסגעשטעלט אז עס איז 
אין די צענטראלע לשכת בית הוראה, אזוי 
אויך איז עס אפן אויפדערנאכט פון 10:10 

ביז 10:45. 

אזוי אויך האט די הנהלה זיכער געמאכט אז 

יעדן שבת אויפדערנאכט איז דא הרה"ג רבי 
שטייט  וואס  שליט"א  כהנא  אלימלך  יואל 
גרייט צו ענטפערן די שאלות פון מתפללים 
אין ביהמ"ד הגדול. עס איז דא ספעציעלע 
זמנים פארן דאווענען און נאכ'ן דאווענען 

פרייטאג צונאכטס.

פ: וואס איז געווען דער ציל 
מיט'ן זיך אריבערציען צו א נייע 

בית הוראה?

זוכן  הוראה  והבית  הקהלה  הנהלת  די  ע: 
שלומינו  אנשי  פאר  צוצושטעלן  שטענדיג 
וואס  פאנרעם  שענסטן  און  בעסטן  אויפ'ן 
נאר מעגליך. אינעם אלטן בית הוראה אין 
דורכגיין  דארפן  מען  פלעגט  הג'  ביהמ"ד 
'בית נידערמאן' אנצוקומען צום בית הוראה 
שטיבל, עס איז נישט געווען בקאוועם פאר 
די דיינים און זיכער נישט פאר די שואלים. 
מנינים שחרית,  דא  דארט  איז  אינדערפרי 
ווען עס איז דא א ברית ווערט עס באניצט 
פאר די פרויען וואס קומען צום ברית, אזוי 
אויך ווען דער רבי געפינט זיך אין קרית יואל 
במשך די זומער וואכן דינט עס אלס דעם 
לערנען  טאג  במשכ'ן  הפרטי,  חדר  רבינ'ס 
דארט די כולל יונגעלייט, אין די נאכט שעה'ן 
קומט דארט פאר א שיעור קבוע, דאס האט 
צומאל געברענגט אומאיינגענעמליכקייטן. 

אריינגאנג  אלטער  דער  פלעגט  אויך  אזוי 
באקוועמליכקייט  די  פאר  האט  דעריבער 
מען  האט  שואלים  די  און  דיינים  די  פון 
בית  נייע  דעם  צו אהערשטעלן  באשלאסן 

הוראה.

פ: וואספארא פארבעסערונגען 

איז געמאכט געווארן ביים זיך 
אריבערציען צו די נייע לשכת 

בית הוראה?

פון  בחינה  א  נישט  איז  עס  ע: 
נייע  א  ממש  איז  עס  'פארבעסערונגען', 
פריוואטע  ספעציעלע  א  איז  עס  מציאות. 
געווארן  איז  וואס  הוראה"  בית  "לשכת 
יעדם  פון  טובה  די  פאר  אהערגעשטעלט 
שליט"א  הוראה  מורי  די  מצד  הן  איינעם. 
געווארן  איז  עס  שואלים.  די  מצד  הן  און 
שענסטן  און  בעסטן  אויפ'ן  צוגעשטעלט 
א  טיש,  גרויסע  הערליכע  א  פארנעם. 
מען  שטעלט  אויך  אזוי  בענקל,  טייערע 
היינט צוטאגס צו לייכטע איבערבייס פאר 
די דיינים, א הערליכע שיינע ביה"כ, עס איז 

ממש א נייע צורה.

הוראה  בית  די  נקודה,  וויכטיגע  א  נאך 
פון  עטליכע  פאר  טעלעפאנס  צו  שטעלט 
די דיינים כדי זיי זאלן קענען ענטפערן די 
שאלות וואס קומען אריין אויפ'ן טעלעפאן 
סיסטעם. דאס קאסט אויך געלט וואס האט 
אונז אמאל נישט געקאסט, מיר זענען אבער 
פארבעסערן  צו  כדי  אלעס  דעפאר,  גרייט 

דעם כח ההוראה בקרב קהלתינו הקדושה.

בכלל האט עס ארויפגעברענגט דער כבוד 
הדיינים, ווען עס איז א ספעציעלער ארט 
אופן  מכובד'דיגן  א  אויף  אוועקגעשטעלט 
בלויז פאר'ן צוועק כדי צו קענען ענטפערן 

די שאלות בכבוד הראוי ובישוב הדעת.

און מצד די שואלים איז פשוט, עס איז אויף 
נישט  קיינער האלט  א פריוואטן פארנעם, 
איז  עס  א שאלה,  פרעגן  מ'גייט  ווען  מיט 

הערליכער לשכת בית הוראה אשר ממנו תצא תורה והוראה לעיר קרית יואל
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צוגעשטעלט געווארן א ווארט צימער, ווען 

מען  דארף  דיין  צום  אריינגיין  וויל  איינער 

קלינגען א בעל, אזוי אז אין פאל עמיצער איז 

יעצט ביים דיין זאל מען נישט עפענען דעם 

טיר און אריינגיין, יעדעס מאל איינער גייט 

אריין צו א דיין ווערט דער טיר פארמאכט.

נאך א נייע סערוויס וואס איז צוגעשטעלט 

שטיבל  הוראה  בית  נייע  די  זינט  געווארן 

האט זיך געעפענט, און דאס איז דאס אז עס 

איז אהערגעשטעלט געווארן א ספעציעלע 

באזונדערע שטוב ווי פרויען קענען קומען 

פרעגן שאלות. ביי די פרויען איז צוגעשטעלט 

געווארן א באזונדערע בעל וואס קלינגט צום 

דיינ'ס שטוב, ווען א פרוי וויל פרעג א שאלה 

גייט דער דיין צו צום ספעציעלן פענסטער 

וואס איז אפן פון דער פרויען שטוב.

פ: וואס טוט זיך לגבי ספרים 
פאר די דיינים? ביז איצט 

איז דער בית הוראה געווען 
אין ביהמ"ד האט דאך נישט 

אויסגעפעלט אן אוצר הספרים.

ע: אזוי ווי איר זאגט, אין ביהמ"ד הג' פלעגן די 

דיינים נעמען א ספר ווען נויטיג פון די אוצר 

אנדערע  די  פון  ביהמ"ד.  דער  פון  הספרים 

זייט, טאקע וויבאלד עס איז א ביהמ"ד וואו 

אז  אויסגעקומען  איז  כסדר,  לערנט  מען 

געפונען  נישט  דיינים  די  אסאך מאל האבן 

די ספרים וואס זיי האבן געזוכט וויבאלד עס 

איז געווען אין באנוץ דורך די בני הכולל.

איצט האט מען אוועקגעשטעלט א הערליכע 
שליט"א,  דיינים  די  פאר  הפסרים  אוצר 
ספר  וועלכע  פארלאנגעון  קען  דיין  יעדער 
מען זאל קויפן און עס ווערט תיכף מסודר, 
דאס גיט א מורא'דיגע הרחבת הדעת פאר די 
דיינים, הן מצד דאס וואס מ'קען שטענדיג 
נאכקוקן די הלכות, נאר אויך מצד וואס ווי 
באקאנט זענען דאך די דיינים פון קהלתינו 
אויסגערופענע תלמידי חכמים וואס 'תורתם 
אומנתם' יומם ולילה זיצט מען און מען איז 
עוסק בתורה, און דאס פעלט זיך אויס אויך 

ווען מען זיצט אינעם לשכת בית הוראה.

פ: דאס אלס קאסט דאך אפ א 
געוואלד מיט געלט. קענט איר 
איבערלויפן די הוצאות פונעם 

בית הוראה?

דארף  וואס  זאך  ערשטע  די  ע: 
ארויסגעברענגט ווערן איז פארשטייט זיך די 
נייע  חודש'ליכע רענט, עס איז א גענצליך 
יעצט  ביז  הקהלה,  הנהלת  די  פאר  הוצאה 
ווען עס איז געווען בלויז אין ביהמ"ד האט 
עס דאך נישט געקאסט קיין געלט בכלל, עס 
יאר, דערצו  טויזנטער דאלארן פער  קאסט 
די  פון  געהאלט  וועכנטליכע  די  צו  קומט 
איבערבייס  לייכטע  קאסטן,  יוטילי  דיינים, 
פאר די דיינים, דער טעלעפאן סיסטעם, א 
גוי וואס זאל רייניגן דאס פלאץ, דאס אלעס 

קאסט א געוואלד.

דאס איז בנוסף צו דאס אהערשטעלטן דעם 
בית הוראה, איבערבויען לויט די געברויך פון 

א בית הוראה, די טיש און און בענקל האבן 
ספעציעלע  דער  געלט,  אסאך  געקאסט 
'באזער' סיסטעם פאר מענטשן צו קלינגען 
טויזנט  עטליכע  געקאסט  האט  דיין  צום 
האט  ספרים  די  איינקויפן  דאס  דאלער, 
אפגעקאסט אסאך געלט, אא"וו נאך אסאך 

הוצאות.

פ: אצינד האבן מיר 
דורכגערעדט די פילע פעולות 

לטובה פון דער "לשכת 
בית הוראה, לאמיר אצינד 

אריבערגיין צו רעדן איבער 
דער "טעלעפאן ליניע". אין די 

לעצטערע תקופה זעט זיך אן א 
דראסטישע טויש לטובה איבער 

דער "בית הוראה טעלעפאן 
ליניע", וועלכע פעולות האט 

מען געטון וואס האט צושטאנד 
געברענגט דעם אויסטערלישן 

שינוי לטובה?

ע: מיר האבן הנאה אז דער ציבור אנערקענט 
פונעם  פארבעסערן  דאס  לגבי  פעולות  די 
אריינגעלייגט  האבן  מיר  ליניע.  טעלעפאן 
גאר אסאך כוחות דעם פארלאפענעם זומער 
תשפ"ב אז אלעס זאל זיין מסודר. ביז היינט 
איז נישט געווען מסודר על צד היותר טוב, 
מערערע  האבן  געקענט  האט  דיין  איין 
שעה'ן בעת וואס דער צווייטער האט געהאט 
פלעגן  געזאגט  ווי  בכלל  ווייניגער,  פיל 
טראנספערירט  ווערן  קאלס  די  פון  טייל 
גייט  צוטאגס  היינט  וויליאסמבורג,  קיין 

אלעס קיין קרית יואל צו די לאקאלע דיינים.

טעכנאלאגישע  היינטיגע  די  מיט 

פילע  אנשטעלן  מען  קען  מעגליכקייטן 

אופנים אויף דער טעלעפאן סיסטעם וואס 

צב"ש,  שואלים.  די  ארויס  שטארק  העלפט 

היינט צוטאגס ווען עס דער שעה'ן וואס א 

דיין הייבט אויף די טעלעפאן רופן פון דער 

זעלבע  די  אין  אבער  סיסטעם,  טעלעפאן 

גייט  הוראה  בית  אינעם  ער  זיצט  צייט 

אויב  הוראה,  בית  צום  קלינגען  קודם  עס 

מ'הייבט נישט דארט אויף ווערט דער קאל 

סעלפאן  צום  טראנספערירט  אויטאמאטיש 

פונעם דיין, אין פאל דער דיין איז פארנומען 

ווערט דער קאל געשיקט אויטאמאטיש צו א 

צווייטן דיין'ס טעלעפאן אא"וו צו א דריטער 

דיין, דאס הייסט אז עס איז איינגעשטעלט 

א סדר אז "דריי דיינים" שטייען גרייט אין די 

וואס  שאלות  די  ענטפערן  צו  צייט  זעלבע 

קומען אריין אויפ'ן טעלעפאן סיסטעם, ביז 

דעם  אויף  דשמיא  בסייעתא  הייבט  דיין  א 

טעלעפאן און ענטפערט די שאלה. 

ווי לאנג עס נעמט א  נאך  מיר קוקן כסדר 

עס  אויב  געענטפערט,  ווערן  זאל  שאלה 

פאסירט אז עס הייבט זיך אן פארלענגערן די 

צייט ווי לאנג א שאלה ווערט געענטפערט, 

אינעם  איבערקוקן  מיר  גייען  דעמאלט 

פון  טון  קענען  מיר  וואס  זען  צו  סיסטעם 

אונזער זייט צו פארבעבערן דעם סיסטעם. 

מיר האבן געשטעלט פאר א ציל אז עס זאל 

נישט נעמען מער ווי "צען סעקונדעס" ביז 

ב"ה  געענטפערט,  ווערט  רוף  טעלעפאן  א 

אז מיר קענען זאגן אז 99 פראצענט ווערט 

א טעלעפאן אויפגעבהוין אין נישט מער ווי 

צען סעקונדעס.

אויך האבן מיר מסדר געווען אז עס איז דא 

אויסשטעל,  זמנים  באזונדערע  ספעציעלע 

אז  נישט  שבת,  מוצאי  און  פרייטאג  פאר 

אלעס לויפט, כדי מען זאל שטענדיג קענען 

בעז"ה.  נויטיג  ווען  דיין  א  צו  אנקומען 

ווי  שעה'ן  זעלבע  די  אין  נישט  לויפט  עס 

עס  וואך,  די  אינמיטן  טאג  געווענליכע  א 

לייכטער  איז  זיי  פאר  וואס  דיינים  דא  איז 

בעת  שבת,  מוצאי  שאלות  די  ענטפערן  צו 

מען  איז  פרייטאג  און  דאנערשטאג  וואס 

צו  אז  זיכער  מאכט  מען  פארנומען,  מער 

יעדע צייט זאל זיין א דיין וואס איז גרייט צו 

ענטפערן שאלות.

מיר  האבן  אויפטו  וויכטיגע  א  זייער  נאך 

געברענגט אין די לעצטערע צייט, דאס איז 

אז מען קען זיך שטענדיג פארבינדן דורכ'ן 

טעלעפאן ליניע צו יעדן דיין באזונדער, מען 

קען זיך סיי פארבינדן דירעקט דורך דריקן א 

קנעפל וואס שיקט דעם קאל צום דיין, אדער 

און טעלעפאן  קען מען הערן דער אדרעס 

נאמען פונעם דיין וואס מען וויל רעדן. עס 
פריוואטע אריינגאנג פון די גאסשיין אהערגעשטעלט ספעציעלע פרויען צימער
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האט שטארק פארבעסערט און פארגרינגערט 
וווייסט  יעדער  וויבאלד  שואלים,  די  פאר 
אז עס איז דא איין צענטראלע בית הוראה 
שטענדיג  מען  קען  דאראט  וואו  נומער, 
באקומען א תשובה אויף א שאלה, און אין 
פאל מען וויל זיך פארבינדן מיט'ן דיין קען 
מען אויך רופן דעם נומער. דערציבור ווייסט 
אז ווען מען ברויך צוקומען צו סיי וועלכע 
אפטיילונג פון די בית הוראה רופט מען -783

0546, און אלעס ווערט בעז"ה מסדור על צד 
היותר טוב.

פ: זעט איר אז עס קומען אריין 
מער קאלס אין די לעצטע שטיק 

צייט?

רופן  מענטשן  אסאך  גאר  אזוי,  זיכער  ע: 
פיל  טאג,  פון  צייטן  אלע  במשך  אריין 
נישט  איז  דערצו  סיבה  די  אמאל,  ווי  מער 
וויבאלד היינט צוטאגס איז דא מער שאלות, 
דער  פון  צופרידן  ב"ה  איז  ציבור  דער  נאר 
רופט  מען  און  סיסטעם  פארבעסערטער 

פרעגן אויפ'ן טעלעפאן.

אונז  טיילט  מעשה  אינטערעסאנטע  אן 
ווי  מיט  הנהלה  חברי  די  פוון  איינער 
פאלגענד: "איך בין געווען ביי א חתונה, עס 
האט זיך געמאכט א שמועס איבער דיינים 
און בתי הוראה, איינער פון די קרובים ביי 
אונזער  צו  נישט  געהערט  ער  חתונה,  די 
קרייז און וואוינט נישט דאהי אין קרית יואל, 
רעדנדיג זאגט ער מיר אז סיי ווען ער האט 
א שאלה רופט ער אריין אויפ'ן טעלעפאן צו 
א בית הוראה און מען הייבט אייביג אויף די 
טעלעפאן און ער באקומט קלארע תשובות". 
האב איך אים געבעטן צו ער קען מיר געבן 
דעם נומער, ווי עס האט זיך ארויסגעשטעלט 
איז עס געווען דער נומער פון די בית הוראה 
ווי  געזאגט  אים  איך  האב  הק'.  דקהלתינו 
רופן דעם בית  דו זאלסט  קומט צו דיר אז 
נישט  געהערסט  דו  הוראה פרעגן שאלות? 
צו די קהלה, זאגט ער מיר איך האב אמאל 
אנגעהויבן  עס  כ'האב  נומער,  דעם  געזען 
רופן און איך בין העכסט צופרידן ב"ה, איך 
וועלכע קהלה  האב ניטאמאל געוואוסט צו 

דאס איז.

איז  באב  תשעה  פארלאפענע  זאך,  א  נאך 
אוסיגעפפאלן אויף מוצאי שבת, געווענליך 
נאכ'ן  שאלות  אריין  קומט  שבת  מוצמאי  א 
שטארקן  זייער  א  אויף  נישט  אבער  זמן, 
מוצאי  ס'איז  וויבאלד  יאר,  היי  פארנעם, 
שבת און תשעה באב נדחה האט זיך תיכף 
נאכ'ן  איינס  שאלות  אסאך  גאר  אנגעהויבן 
צווייטן, עס זענען געווען צוויי דיינים וואס 
ווי  אויפצוהייבן,  געשטעללט  געווען  זענען 
איין  פאל  אין  אז  סיסטעם  אונזער  איז  עס 
דיין הייבט נישט אויף גייט עס צום צווייטן, 
עס  אז  ארויסגעשטעלט  זיך  האט  למעשה 
נאכצוקומען  שייך  געווען  נישט  פשוט  איז 

אריין.  קומען  וואס  קאלס  טעלעפאן  אלע 
איינער פון די דיינים האט גערופן איינער פון 
די חברי הנהלה און געזאגט אז מען ברויך 
דרינגענד צולייגן א דריטע דיין צו ענטפערן 
די שאטלות, אז מען פארלאנגט ווערט עס 
א  אריינגעברענגט  האט  מען  געטון,  תיכף 
דריטע דיין וואס זאל ענטפערן די פראגעס.

די  מיט  דורכרעדן  ביים  באב  תשעה  נאך 
דער  האט  איבערפלוס  דער  איבער  דיינים 
דיין וואס איז געווען ממונה אויפצוהייבן די 
טעלעפאן קאלס אינמיטן די נאכט געזאגט 
אז ער האט אריינבאקומען א טעלעפאן רוף 
אום פיר אזייגער פארטאגס פון א איד וואס 
יחוד  א  געהאט  האט  און  שפיטאל  אין  איז 
שאלה, דאס ברענגט ארויס די געטריישאפט 
נישט  מען  דארף  בכלל  און  דיינים,  די  פון 
זענען מענטשן  זיין אז תשעה באב  מסביר 
די  שטייען  אבער  פארט  אנגעצויגן,  מער 
דיינים גרייט צו ענטפערן שאלות סיי וועלכע 

טאג און סיי וועלכע צייט.

פ: אז כ'האב אייך שוין דא, 
לאמיך אייך פרעגן עטליכע 
פראגעס וואס איך וויל שוין 
לאנג וויסן. עס קומט אריין 

אסאך טעלעפאן רופן אין די 
נאכט שטונדן?

קומט  ביינאכט  אזייגער  צוועלף  ביז  ע: 
טעלעפאן  אסאך  אריין  אפיציעלע 
ווי  שוואכער  עס  ווערט  דערנאך  רופן, 
שוין  שלאפט  עולם  רוב  פארשטענדליך, 
יעדע  ממש  קומט  אבער  פארט  דעמאלט, 
עטליכע  כאטש  אריין  נאכט  איינציגע 
די  ווען  נפק"מ  קיין  ניטש  רופן,  טעלעפאן 
צייט איז, עס קען זיין איינס אזייגער, צוויי 
אזייגער אדער שפעטער רופן מענטשן אריין.

פ: די מענטשן וואס רופן 
שפעט אינמיטן די נאכט זענען 
אויסלענדישע וואס ביי זיי איז 
שוין טאג אדער עס זענען פון 

לאקאלע אידן?

דאהי  וואוינען  וואס  אידן  פון  איז  עס  ע: 
דארפן  זיי  וואס  זיך שאלות  מאכט  עס  און 
באקומען אן ענטפער ווי אמשנעסטן מחמת 

איזה סיבה עס זאל נישט זיין.

פ: עס איז נישט צום גלייבן די 
גרויסע כוחות וואס מ'לייגט 

אריין. איר האט דערמאנט אז 
במשכ'ן טאג זענען דא דריי 

דיינים וואס שטייען גיריט צו 
ענטפערן שאלות. איז שפעט 
אינמיטן נאכט אויך דא מער 

ווי איין דיין וואס איז גרייט צו 
ענטפערן שאלות?

הערן,  צו  איבעראשענד  זיין  וועט  עס  ע: 
אבער דער תירוץ אויף דעם איז אז יא!! מיר 
האבן שטענדיג אמווייניגסטנס צוויי דיינים 
וואס שטייען גרייט צו ענטפערן די שאלות 

נישט  קען  דיין  ערשטער  דער  פאל  אין 
אויפהייבן.

פ: וועלכע צייט איז די מערסטע 
פארנומען אין די צענטראלע 

לשכת בית הוראה?

ע: עס איז אייביג די שואלים, די מערסטע 
די  און  נאכמיטאג  די  אין  איז  פארנומען 

אווענט שעה'ן.

פ: און וואס טוט זיך לגבי דער 
טעלעפאן ליניע?

פארנומען  איז  ליניע  טעלעפאן  דער  ע: 
קיין  נישטא  איז  עס  טאג,  פון  שעה  יעדע 
הויכפונקט ווי מ'זאט, מען רו[ט כסדר אריין 

מיט שאלות.

פ: זענען דא מענטשן פון 
אנדערע שטעט וואס רופן אריין 

מיט שאלות?

די  פון  שיינע  א  דאך  איז  דאס  יא,  ע: 
ליניע,  טעלעפאן  דער  פון  שיינקייטן 
זיי  מ'קען  אז  ווייסן  איבעראל  פון  מענטשן 
ווען אריינרופן און מ'באקומט אן ענטפער, 
נישט בלויז רופן מענטשן פון וויליאמסבורג, 
בארא פארק, מאנסי וכדו' אריין מיט שאלות, 
ארץ  פון  אידן  אויסלענדישע  אפילו  נאר 
ישראל, לאנדאן, מאנטרעאל, און אפילו פון 

אנטווערפן רופט מען מיט שאלות.

פ: וועלכע סארטן שאלות ווערט 
ע"פ רוב געפרעגט אויף דער 

טעלעפאן ליניע?

דאס  שאלות,  סארטן  אלע  פרעגט  מען  ע: 
שאלות  איבער  ווארשיינליך  איז  מערסטע 
בחלב  בשר  קאכן,  ביים  זיך  מאכט  וואס 
לעפל  מילכיגע  א  גענוצט  מ'האט  שאלות, 
האט  מען  מאכל,  פליישיגער  א  קאכן  ביים 
אין  גאפל  פליישיגן  א  אפגעוואשן  בטעות 

דער מילכיגער סינק, אא"וו.

אינדערפרי קומט אריין אסאך שאלות לגבי 
מ'האט  ותפילין,  טלית  אדער  תפלה  הל' 
פארגעסן צו מאכן א ברכה, מ'האט געמוזט 
אן  געמאכט  זיך  האט  עס  אויסרעדן, 
קומט  טאג  אינמיטן  אא"וו,  עמוירדזשענסי 
אריין אסאך שאלות בנוגע יחוד, עס מאכט 
פאררעכטן  קומען  דארף  איינער  ווען  זיך 
עפעס אינדערהיים, מען ארבעט אין א אפיס 
און  מענער  אדער  פרויען  פרעמדע  מיט 
נאך. אויך קומט אריין אסאך שאלות בעניני 
ריבית, און בכלל אסאך שאלות וואס קען זיך 
אריין  אויך  קומט  עס  ביזנעס.  א  אין  מאכן 
איבער  "או-סי-די",  בנוגע  שאלות  אסאך 

ברכות, דאווענען אד"ג.

פ: אן אינטערעסאנטע מעשה 
פון די בית הוראה וואס איר 

קענט אונז מיטטיילן?

ע: א לעצטיגע מעשה, וואס בעצם האט עס 
פאסירט אלס א טעות אבער ברענגט ארויס 

די  פון  געטריישאפט  און  דערהויבקנייט  די 
מורי הוראה דקהלתינו הק'. ווי געזאגט איז 
דיין  א  וואס  צייטן  די  אין  אז  איינגעפירט 
זיצן אינעם בית הוראה און הייבט אויך אויף 
די טעלעפאן קאלס  גייען  טעלעפאן קאלס 
קודם צום בית הוראה און דערנאך צום דיין'ס 
שבת  רבי  הרה"ג  טעלעפאן.  פריוואטער 
שרייבן  נישט  מ'וויל  )אויב  שליט"א  קאהן 
פון  איינער  "האט  שטיין  זאל  נאמען:  זיין 
געמאכט  חתונה  לעצטנס  האט  דיינים"(  די 
צו  פארגעסן  מען  האט  בטעות  קינד,  א 
אנשטעלן אז די טעלעפאן קאלס וואס קומען 
אריין ביינאכט זאל גיין צום טעלעפאן פונעם 
אין בית  געזעסן  יענע נאכט  וואס איז  דיין 
הוראה, בשעת די חתונה זענען אנגעקומען 
האט  דיין  דער  דיין,  צום  קאלס  טעלעפאן 
אויפגעהויבן די טעלעפאן קאלס בשעת די 
קלארקייט  א  מיט  געענטפערט  און  חתונה 
און געטריישאפט. דאס איז די שיינקייט פון 

אונזערע דיינים ב"ה.

פ: וואס קענט איר זאגן איבער 
די נייע לשכת בית הוראה אין 

ביהמ"ד החדש "בית כהנא" 
דקהלתינו?

דשמיא  בסייעתא  מען  האט  השם  ברוך  ע: 
די  אין  שטיבל  הוראה  בית  דעם  געעפענט 
מען  שעה,  איין  טאג  יעדן  שעה'ן,  צופרי 
האפט בעז"ה צו פארברייטערן די שעה'ן מיט 

די צייט.

פ: וואס טוט זיך מיט לשכת בית 
הוראה לגבי די אנדערע בתי 

מדרשים דקהלתינו הק'?

האבן  צו  צייט  די  מיט  האפט  מען  ע: 
בתי  אלע  אין  שטיבלעך  אוועקגעשטעלט 

מדרשים בעז"ה.

פ: וויאזוי דעקט זיך טאקע דער 
בית הוראה?

ע: די געטרייע הנהלת הקהלה צאלט א גרויס 
חלק פון די הוצאות, די חברי הנהלה שטעלן 
אויך צו גרויסע געלטער, און דאס בנוסף צו 
וואס עס איז דא א פאנדרעיזער, מוה"ר חנוך 
זונדל שווארטץ הי"ו, וואס שאפט מעמדות 

פון חברי קהלתינו.

א גרויסן יישר כח פארן 
אוועקגעבן פון די טייערע צייט 

מיטצוטיילן מיט'ן ציבור אנשי 
שלומינו פילע אינטערעסאנטע 

דעטאלן וואס שפילט זיך 
אפ הינטער די קוליסן, דער 

אלגעמיינער ציבור כאפט נישט 
צומאל וויפיל כוחות עס גייט 

אריין אין יעדן קליינטשיגן 
דעטאלף מיר זענען זיכער אז 

דער ציבור וועט שטארק הנאה 
האבן פון די אינפארמאטיווע 
אינפארמאציע. כה יתן ה' וכה 

יוסיף אז איר זאלט אלע קענען 
אנגיין מיט די עבודת נאך לאנגע 

געזונטע יארן.  
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פארבינדט אייך שוין:
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באזוכט דעם זייטל:
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אדער שיקט אן אימעיל צו: 

ads@satmarbusinessbook.com
פראיעקט דורך:

מיר גייען
איר קענט נאָך מיטקומען.צום דרוק!

בס"ד

דער 
דעדליין 
איז דא.

שיקט אונז יעצט אייער עד! טוט עס שוין. לייגט עס נישט אפ!

לעצטע
דערמאנונג
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היי-יעריגע בליץ-סעיל פון וועלט 
בַארימטע "מיללער שטריימלעך" שטעלט 

פָאר צום ערשטן מָאל אין היסטָאריע, 
הויכע קווַאליטעט "לעבעדיגע עכטע-הָאר 
שטריימלעך" פַאר שטוינענד-ביליגע ּפרייזן

מַאסיווע סעיל וועט לויפן בלויז איין ווָאך פון זונטאג יתרו ביז זונטָאג משּפטים 
הבעל"ט – פינף בַאזונדערע בַאקוועמע לָאקַאציעס צו סערווירן די שטרָאם פון 
טויזנטער קָאסטומערס – 'סעיל שטריימלעך' וועלכע בַאגייסטערן ַאלע מבינים

"ס'קומט א קרַאך!" הָאבן זיך געליינט מיט גרויסע אותיות 
ווָאס הָאט פַארפלייצט ַאלע היימישע  די מעלדונגען 

געגנטער פון גרעיטער ניו יָארק און ניו דזשערזי. 
זקנים עם נערים הָאבן צוגעקוקט מיט גרויס 
נייגער און אינטערעסע ווָאס גייט טאקע זיין 
צו  שּפעקולירט  הָאבן  מַאנכע  קרַאך,  מיטן 
ס'איז טַאקע ַאזוי זיכער לויט ַאלע מבינים ַאז 

ס'קומט ַא קרַאך, און בעיקר ווָאס מיינט דָאס 
פַאר אונז? ווָאס קענען מיר טון דערצו? 

"שטריימל ּפרייזן קרַאכן" אין 
פולסטן זין פון ווָארט!

קומענדיגע  די  ווען  געשּפעטיגט,  נישט  הָאט  ענטפער  דער 
"שטריימל  ַאז  בשורה  פרייליכע  די  געווען  מבשר  הָאט  מעלדונג 
ּפרייזן קרַאכן"! איז די גַאנצע חסידישע גַאס איינגעהילט געווארן 
אין א שמחה'דיגער גייסט. דער ציבור ווייסט שוין היינט צוטָאגס, 
ַאז ווען מיללער שטריימל דערקלערט זייער סעיל, איז עס א סעיל 
וויל  קיינער  ווָאס  סעיל  א  ווָארט,  פון  זין  פולן  אין  שכתוב,  כמו 

קיינמָאל נישט פַארּפַאסן.

היי-יָאריגע חידוש: מבינים 
שטריימלעך פאר שטוינענדע פרייזן!

א  איבער  דערציילט  ָאבער  הָאט  ַאנָאנסן  סעיל  יעצטיגע  די 
סעיל,  יָאר-יערליכן  היינטיגן  ביז  צום  גייסט  דערפרישענדע 
נָאכנישט  איז  ווָאס  א קרַאך  פון עּפעס מער, עּפעס  דָא  מ'רעדט 

געזעהן געווָארן עד היום. 

ַאלע ווייסן שוין מדי שנה בשנה ַאז די מיללער סעיל שטעלט 
ַאהער ַאן אויסווַאל פון גָאר שיינע לייטישע סחורה, און טויזנטער 
אידן, אינגעלייט און בעלי בתים, אינגערע און עלטערע גייען אהיים 
נָארווָאס- זייער  הַאלטענדיג  שטימונג,  אויפגעהייטערטע  ַאן  אין 

געקויפטע מַאיעסטעטישע שטריימל אין די הַאנט, ָאנדעם ווָאס זיי 
זָאלן דַארפן אויסליידיגן די קעשענע דערפַאר.

היי-יָאר ווערט יעצט צום ערשטן מאל ַארויסגעשטעלט עכטע 
לעבעדיגע-הָאר שטריימלעך פַאר שטוינענד ביליגע סעיל ּפרייזן, 
ּפרַאכטפולע מַאיעסטעטישע מבינים שטריימלעך ווָאס איר הָאט 
ַאלעמָאל געגַארט צו טרָאגן ַאלס אייער עטרה לראש, איז יעצט 
ערמעגליכט פַאר יעדן צוגלייך ביים מיללער שטריימל סעיל. כולם 
פה אחד, ַאלע מבינים זענען איינשטימיג ַאז ַאזַא היסטָארישע סעיל 

איז נָאכנישט געווען און קען נישט פַארּפַאסט ווערן.

עפָארדעבל שטריימל 
טרָאץ די אינפלַאציע

מצב  שווערע  די  און  קריזיס,  אינפלַאציע  לעצטיגע  די  מיט 
זענען  ּפרָאדוקטן  נויטיגע  ּפשוטע  אפילו  ווען  עקָאנָאמיע  די  פון 
געשטיגן דרַאסטיש אין זייערע ּפרייזן, איז סּפעציעל דערקוויקענד 
זיך איינצוהַאנדלן א  נָאך במציאות  ַאז ס'איז  נייעס,  גינסטיגע  די 

הערליכן שטריימל פַאר א צוגענגליכן פרייז. 

ווָאס א טָאג נענטער צום סעיל איז דער ציבור מער און מער 
איינגעהַאלטענעם  ַאן  מיט  ווַארט  יעדער  געשּפַאנט, 
פַארהַאן  איז  דָאסמָאל  ַאז  הערנדיג  ָאטעם, 
פון  אויסווַאל  ברייטע  אויסנַאמליכע  ַאן 
יעדעס  שטריימלעך,  אויגפַארכַאּפענדע 
מיטן  יופי  כלילת  א  איז  בַאזונדער  איינע 

שענסטן ּפרַאכט.

פינף באקוועמע לָאקַאלן 
מיט געטרייע שטַאב

די  האט  ווָאך,  סעיל  גרויסַארטיגן  צום  בעפָארברייטונג  אין 
געטרייע  פַארגרעסערטע  א  איינגעשּפַאנט  פַארווַאלטונג  מיללער 
לָאקַאציעס,  פינף  ַאלע  אין  גרייט  שטיין  וועלן  וועלכע  שטַאב, 
און  העפליכקייט  מָאס  גרעסטע  די  מיט  מַאסן  די  סערווירן  צו 
העלפן  אייך  וועלן  שטַאב  מבינים  מיללער  די  צוגעלָאזנקייט. 
דַארפן  נישט  מ'וועט  לראש,  עטרה  ּפַאסיגסטע  די  אויסקלויבן 
ארומווַארטן, נָאר ביז א קורצע וויילע פון ווען איר טרעט איבער 
פונעם  ַארויסשּפַאצירן  איר  וועט  געשעפט,  פונעם  שוועל  דָאס 

געשעפט מיט אייער געלונגענעם איינקויף.

מקומות  בכל  אידן  טויזנטער  די  ַאקָאמָאדירן  קענען  צו 
'סעיל  בַאזונדערע  פינף  געווָארן  צוגעשטעלט  איז  מושבותיהם, 
ַאלע היימישע געגנטער צום  לָאקַאציעס', אויסגעשפרייט איבער 
בַאקוועמליכקייט פון די תושבי העיר. עס וועלן זיין לָאקַאלן אין 
נסי-שיכון סקווירא, קרית יואל, און  רק, מאַָ וויליַאמסבורג, בָארַא פאַּ
לעיקווָאד, מיט סּפעציעל פַארלענגערטע שעות צו פַארגרינגערן 

אז יעדער זָאל קענען ָאנקומען און געניסן פון די זעלטענע סעיל.

ּפרייזן ווָאס הערן זיך 
אומגלויבליך ָאבער א פַאקט!

ווָאס  פרַאז  א  בלויז  נישט  איז  מציאות"!  כַאּפן  לויפן  "מבינים 
איז געשטַאנען אויפן סעיל רעקלַאמע, נָאר דָאס איז א ווירקליכע 
ּפרעכטיגע  א  פאר   $2999 ווי  ּפרייזן  ַאזעלכע  מיט  ווייל  פַאקט! 
שטריימל מיט לעבעדיגע עכטע הָאר, און $1099 פַאר אן הערליכער 
שטריימל, איז עס נָאך ווייניג געזָאגט! ווי פריער מ'קומט איז דָא 
גלייכצייטיג  און  שביופי,  יופי  א  בַאקומען  צו  שַאנסן  גרעסערע 

פַארמיידן די טומל ווָאס ווערט מיט יעדע פַארבייגייענדן טאג.

מלא שבוע זאת: מעכטיגער 
סעיל איז בלויז איין ווָאך!

דעם  ָאן  זיך  הייבט  סעיל  דער  ווָאך!  היסטָארישע  איין  בלויז 
קומענדיגן זונטאג יתרו ביז זונטָאג משּפטים, קומט ַאריין אין איינע 
עטרה  פראכטפולע  אייער  אויס  קלויבט  לָאקַאלן,  סעיל  די  פון 
די  במשך  זיך  הָאט  מיללער  מלך!  א  ווי  ַאהיים  גייט  און  לראש, 
פילע יָארן ערווָארבן א גלענצענדע רעּפוטַאציע פון טרָאסט ביים 
חסידישן ציבור, ווען זיי זָאגן ַאז ס'קומט א היסטָארישער סעיל קען 

מען זיי געטרויען אויפן ווָארט!

די מבינים לויפן כַאּפן מציאות, כַאּפט אייך מיט!

לוח הלימודיםלוח הלימודים

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

מו"ה אברהם בנימין אלימלך קרויס הי"ו

פרשת יתרו

קול זכרו   ⋅   718.387.1010

בחינה ה' במסכת מנחות
יתקיים אי"ה

יום א' פ' תרומה
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מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

חודששבועהיום
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מו.נג:נו.יום ב'
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מז:נה.נז:יום ה'

לוח הלימודים

ּפרייזן קרַאכן מיטן פולסטן קרַאפט:



שפ"ג
שבט ת

שלח, י"ב 
שת ב

פרייטאָג פר

34

מיט א ווארעם הארץ וועלן תושבי קרית 
יואל אויפנעמען און שטיצן ברוב נדיבה 

די שלוחי דרחמנא פון דער הייליגער 
מוסד 'בנות ירושלים' אין ירושלים עיה"ק

די  וועלן  הארץ  ווארעם  א  מיט  יואל.  קרית 
טויזנטער איינוואוינער אין קרית יואל אויפנעמען 
די חשובע עסקנים בקודש וועלכער קומען אין די 
טעג ארויס קיין קרית יואל לטובת דער הייליגער 

מוסד 'בנות ירושלים -  בית פיגא' אין עיה"ק, וואו 
עס ווערן נתחנך העכער טויזנט זעקס הונדערט 
בנות ציון היקרות אויפ'ן דרך המסורה לנו מדור 

דור.

איז  ירושלים  בנות  מוסד  הייליגער  דער 
זייענדיג  יאר  זיבעציג  ווי  מער  מיט  געגרינדעט 
בימים ההם די איינציגסטע ערליכע און היימישע 
זיך  האבן  וועלכע  מיידלעך  אידישע  פאר  שולע 

נישט  און  וועג  ערליכן  אויפ'ן  האלטן  געוואלט 
וועלכע  הענט,  ציוניסטישע  די  אין  אריינפאלן 
און  פארשלעפט  ליידער  ההם  בימים  האט 
אריינגעכאפט אין אירע נעצן טויזנטער אידישע 

 ן י י פ מ א ק ר  ע כ י ל ר ע  י

די חשובע עסקנים וועלן וויילן אין קרית יואל אין לויף פון די קומענדיגע וואכן און וועלן אראנדזשירן מערערע מסיבות 
לכבוד דער הייליגער מוסד – אויסטערלישע ענגשאפט און דחקות בקרב די מוסד צוליב שטייגענדע פרייזן איז גורם אז 
עסקנים בקודש מוז'ן ארויסקומען קיין אויסלאנד אויסצושרייען זייער וויי געשריי – זקני חסידי סאטמאר געדענקן דעם 
הייליגן רוף פון מרן רביה"ק זי"ע און זיין הערכה צו דעם מוסד און וועלן מקיים זיין רצון קדשו מיט'ן שטיצן דער מוסד

דער געשפרעך פון טאג – דעם רבינ'ס ברכה 'וברך פרי בטנך' פאר ווער עס 
וועט העלפן פאר 'בנות ירושלים' ווערט מקיום דא אין קרית יואל

דערציילט אין לאנדאן ביים דינער פאר די ארטיגע סאטמארער מוסדות ביום כ"א כסלו העעל"ט 
דורך הרה"ח ר' משה אלי' עסטרייכער הי"ו מנכ"ל מוסדות סאטמאר קרית יואל

האט  זי"ע  רבי  הייליגער  דער  וואס  ברכה  די  דערמאנענדיג 
שטיין  און  ארויסהעלפן  וועלן  וואס  אידן  די  פאר  געוואונטשן 
צו די רעכטע האנט פון דער מוסד ברענגען מיר דא אראפ אן 
ערשטהאנטיגע געשיכטע איבער א פאל ווען א איד האט געהאט 
אן אויסטערלישע ישועה דורכ'ן העלפן דער מוסד בנות ירושלים.

די מעשה האט דערציילט הרה"ח ר' משה אלי' עסטרייכער 
הי"ו מנכ"ל מוסדות סאטמאר קרית יואל ביים מעמד כ"א כסלו 

אין די שטאט לאנדאן וואו ער האט געדינט אלץ נואם הכבוד.
ביי די דרשה האט דער מנכ"ל געוואלט ארויסברענגען דער 
געוואלדיגער כח וואס די ברכה פון דעם הייליגן רבי'ן האט געהאט 
און ווי אזוי עס איז עושה רושם למעלה און אויסדערוועלט צו 

דערציילן אן ערשטהאנטיגע מעשה וואס עס האט פאסירט 
אין קרית יואל וועלכער ער האט אליין מיטגעלעבט.

ומעשה שהיה כך היה:
"דא אין קרית יואל איז דא א איד וואס איז זייער שטארק 
צוגעבינדן צום הייליגן רבי'ן און זיינע ספרים און אין א טאג 
זיך  און  רבי'ן  דעם  פון  ספרים  אין  אריינגעבליקט  ער  האט 
באגעגנט מיט דער בריוו וואס דער רבי האט געשריבן אין יאר 
תשי"ב זייענדיג אין ארץ ישראל פאר דער מוסד בנות ירושלים.

א  אויף  ישראל  ארץ  אין  געווען  דעמאלט  איז  רבי  דער 
די  אין  זייענדיג  שוין  אהיימפארנדיג,  און  באזוך  לענגערע 
שטאט חיפה אויפ'ן וועג אהיים, האט דער רבי געשריבן דער 

בריוו.
די בריו איז זייער א ווארימע בריוו, ער איז מאריך דארט 
בשבחו פון דער מוסד און ער פירט אויס דער בריוו הכותב 

וחותם בלב נשבר ונדכה.
אבער אז מען קוקט אריין אין דער ארגינעלער בריוו זעט 

אן  הייבט  ער  און  בריוו  דעם  אויס  רבי שטרייכט  דער  ווי  מען 
שרייבן אויפסניי.

באתי על החתום אור ליום ד' לסדר 'וברך פרי בטנך 'התשי"ב 
פה חיפה' טרם יצאתי מגבול ארץ הקודש בלב נשבר ונדכה.

דער איד האט געליינט דעם בריוו און זעענדיג ווי דער רבי 
ער  האט  איבער  עס  שרייבט  און  ווערטער  די  אויס  שטרייכט 
פארשטאנען אז דער רבי וויל דא עפעס מדגיש זיין און די דגוש 
ליגט אויף דעם, אז דער שטיצן דער מוסד איז מסוגל פאר די 

ברכה 'וברך פרי בטנך'.
דער דאזיגער איד האט געהאט א טאכטער וואס האט שוין 
געהאלטן אכט יאר פון די חתונה און זי איז נאכנישט געהאלפן 

געווארן מיט קינדער. דער איד זעענדיג וואס עס שטייט אין דעם 
בריוו האט געלאזט רופן זיין איידעם און אים געבעטן ער זאל 
וועט  ירושלים' און עס  'בנות  מאכן א מסיבה למען דער מוסד 

זיין א סגולה.
דער איידעם איז געווען א מאמין ואינו מאמין. נאך אזויפיל יאר 
פון עוסק זיין מיט סגולות האט ער געהאט ספיקות צי ער זאל 
אננעמען די עצה, אבער אז זיין שווער בעט קען ער נישט אפזאגן 

און ער האט געמאכט די מסיבה.
ביי די מסיבה איז געקומען צוגיין אן עולם. צווישן זיי איז אויך 
געווען א יונגערמאן וואס האט אויך געהאלטן עטליכע יאר נאך די 
חתונה און ער האט נישט געהאט קיין קינדער און אריינקומענדיג 
צו די מסיבה זאגט אים דער וואס האט געמאכט די מסיבה אז 
אויב דו וועסט געבן א סכום נכבד פאר בנות ירושלים – געב 
איך דיר אוועק די גאנצע זכות פון די מסיבה, די ברכה וואס 

דער רבי האט געגעבן 'וברך פרי בטנך'.
דער חבר הערנדיג אזעלכע קלארע ווערטער האט ער זיך 

געכאפט אויף די מציאה.
ער  האט  יאר  צום  און  זכות  די  אפגעקויפט  האט  ער 

געהאלדזט זיין אייגן קינד.
איז  זכיה  די  אוועקגעגעבן  האט  וואס  איד  דער  אויך 

געהאלפן געווארן א שטיק צייט שפעטער מיט א קינד.
דער כח פון דעם הייליגן רבינ'ס ברכה.

'גוטע  נכלל  אויך  איז  די ברכה  אין  אז  צולייגן  מען קען 
די  אז  מרומז  איז  בטנך'  פרי  'וברך  דער  אין  ווייל  קינדער' 
קינדער זאלן זיין געבענטשטע קינדער און אז מען זאל שעפן 

פון זיי נחת דקדושה.

הרה"ח ר' משה אלי' הי"ו ביים דינער אין לאנדאן 
לטובת די ארטיגע סאטמארער מוסדות



Fr
id

ay
 F

eb
ru

ar
y 

3,
 '2

3

35

נשמות.

דער מוסד האט זיך אנגעהויבן במתי מעט. מיט 
עס  היינט האט  און  צואוואקסן  עס  איז  יארן  די 
אין איר איבער צו 1600 תלמידות. אין דעם מוסד 
ירושלים,  בנות  די  פון  ומשמנה  לערנען מסלתה 
ירושלימער  כללות'דיגע  די  צו  געהערן  וועלכע 
האבן  וואס  קהילות,  קלענערע  די  צו  און  גאס 

נישט א מוסד פאר זיך אליין.

געווען  זוכה  שוין  זי  האט  גרינדונג  איר  זינט 
און  פירות  פרוכטבארע  הערליכע  ארויסצוגעבן 
דער מוסד איז ממשיך צו שטיין כחומה בצורה, 
קעגן אלע פירצות הדור און די שילערנעס וואס 
ווערן נתחנך צווישן אירע ווענט זענען אויסגערופן 
ערליכקייט  זייער  מיט  באקאנט  ברייט  און 
גאס  אלגעמיינע  די  פון  אפגעשיידענקייט  און 

וואקסנדיג לשם ולתפארת.

א באזונדערע פרק אין די השתלשלות המוסד 
של  קשר  הייליגער  און  שטארקער  דער  איז 
רביה"ק  מרן  ישראל  של  רבן  דער  וואס  קיימא 
זי"ע האט ארויסגעוויזן פאר דער מוסד און פאר 
אירע מנהלים. דער נאנטער פארבינדונג האט זיך 
זיין  אפגעהאלטן  האט  רביה"ק  ווען  אנגעהויבן 
נאך  תשי"ב  יאר  אין  בארה"ק  באזוך  ערשטער 
געקומען  ליידער  איז  השמד  ממשלת  די  וואס 
אומגעקוקט  זיך  האט  און  אויבערפלאך  צום 
איבער דער מצב אין אידישקייט אין ארה"ק און 
האט געהערט אז דער חשובער עסקן הרה"ח ר' 
געגרינדעדט  נארוואס  האט  ז"ל  ערנטאל  משה 
אן ערליכן מיידל שולע, וועלכע איז אפגעטיילט 
פון די מדינה הטמאה און ווילן נישט האבן קיין 

פארקער מיט איר.

ער  איז  געהערט  עס  האט  רבי  דער  ווען 
געווארן מלא שמחה און ווי ער דרוקט זיך אויס 
וואס דער  פייערדיגע בריוו  די היסטארישע  אין 
'ולא  מוסד  פאר'ן  געשריבן  דעמאלט  האט  רבי 
און  המוסד'  אותו  אם  כי  לנפשי  מרגוע  מצאתי 
האט שפעטער פארענדיגט דער בריוו מיט דברי 
די  האט  מוסד  די  אז  אונטערשטרייכנדיג  ברכה 

ברכה פון 'וברך פרי בטנך'.

דער קשר של קיימא האט אנגעהאלטן ווייטער 
אין די שפעטערע יארן ווען די עסקנים פון בנות 
ירושלים זענען ארויסגעקומען קיין אמעריקע און 
דער רבי האט באשטימט אז די רבנית הצדקנית 
דעם  למען  פארטי'ס  די  מיט  אנפירן  זאל  ע"ה 

הייליגן מוסד.

דער מוסד האט אויך זוכה געווען צו באקומען 
א לאנגע רייע פון יסודות און הוראות בקודש פון 
לאורו  און  הבנות  חינוך  בנוגע  זי"ע  רבי'ן  דעם 

פירט זיך עס נאך אזוי ביז צום היינטיגן טאג.

ווען מען באזוכט אין דער מוסד דערקענט זיך 
די ערליכקייט און די ריינקייט פון דער הייליגער 
הייליגן  דעם  פון  טוב  רוח  דער  אזוי  ווי  מוסד, 
צדיק באגלייט עס ווייטער און ווייטער און מען 
איז זוכה אז עס וואקסט אויף א פרישער דור פון 

ערליכע אידישע מאמעס וואס שפינען ווייטער 
אין  מאמעס'  'אידישע  פון  קייט  הייליגע  די 
כלל ישראל און גרייטן זיי אן צו קענען מגדל 

זיין זייערע קינדער אויפ'ן ערליכן וועג.

עס איז איבריג צו זאגן אז אויפצוהאלטן 
אזא מוסד שלעפט אריין אין אומגעהויערע 
קאסטן און עס איז אוממעגליך אז עס זאל 
זיך אליין דעקן און וועגן דעם טאקע זענען 

וואנדער  די  נעמען  צו  געצווינגען  עסקנים  די 
אויסוואנדערן  און  אריין  הענט  די  אין  שטעקן 
קיין אויסלאנד צו בעטן די שטיצע פון אחינו בני 

ישראל אין אויסלאנד.

ווי עס איז ברייט באקאנט געפונט זיך די וועלט 
אלע  פון  פרייזן  די  ווען  תקופה  שווערע  א  אין 
זאכן שטייגן אויסטערליש און דאס ציט אריין אין 

אומגעהויערע הוצאות און האט צוגעברענגט 
אז די קאסטן פון דער מוסד וועלכער איז 

ביז היינט געווען אויסטערליש הויך 
גאר הויך און  זיין  ווייטער  זאל 

קוקן  עסקנים  חשובע  די 
שטיצע  אויפ'ן  ארויס 

ציבור  דעם  פון 
בגוף ובנפש.

ס  ע
ז  י א

צום האפן אז דער ציבור וועט זיך אנרופן ווארעם 
און ביישטייערן גרעסערע געלטער לטובת דער 
עקזיסטענץ פון דעם הייליגן מוסד און זוכה זיין 
ממשיך צו זיין רצון קדשו פון דעם הייליגן רבי'ן 

זוכה און געבן א רוקן פאר  און  הקודש'  'טהרת 
גוטע  צו  און ערליכע קינדער זיין 

משיח'ס  ביז 
טאג.

בס״ד

הבחינה 
החמישי 

 במס׳ מנחות 
יתקיים ברוב עם הדרת מלך

בהתאסף המוני לומדי חבורתינו ותלמודם בידם

ביום א׳ תרומה
הבעל"ט

בבית מדרשינו הגדול 
בשעה 7:30

א!
ה ממשמש וב

הבחינ
ם 

יו

הפך בה והפך בה ומינה לא תזוע

חלוקת
הבחינה 

עד שעה 
8:25

חזרת 
 הבחינה

עד שעה 
8:50בדיוק

בס״ד

מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

לימודי החודש 
מס׳ מנחות: מח. - נט:

חזרת החודש 
מס׳ מנחות: לו. - מז:

זכרו לעולם 
 מס׳ מנחות: ב. - לה:

חבורת

לומדי
ש"ס

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

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

מו"ה אברהם בנימין אלימלך קרויס הי"ו
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מעכטיגער  א  אפגעהילכט  האט  ווידעראמאל 
קידוש השם און חיזוק לברכיים שלא כרעו לבעל, 
דורכ'ן גראנדיעזען יערליכן ווינטער "חלוקה" פאר 
אזויפיל ווי 178 מוסדות הקדושים על טהרת הקודש 
בכל רחבי ארה"ק, וואס איז צושטאנד געקומען און 
דורכגעפירט געווארן ברוב סייעתא דשמיא דורכ'ן 
מוסד הקדוש והמפורסם "קרן הצלה"; דער רוקנביין 

פון תורה וחינוך על טהרת הקודש בארה"ק.

די גרויסארטיגע חלוקה אין ווערד פון קרוב צו 
א מיליאן דאללער - די צווייטע פון די סעריע פיר 
פארגעקומען  איז   - יאר  פונעם  לויף  אין  חלוקות 
דין  בית  אין לשכת  בא העעל"ט  דינסטאג פרשת 
הגדול פון די העדה החרדית אין ירושלים עיה"ק, 
מסירת  הונדערטער  די  פון  באטייליגונג  די  מיט 
טהרת  על  וישיבות  המוסדות  מנהלי  נפש'דיגע 

הקודש.

מנהלי  די  האבן  שמחה  גרויס  מיט   
המוסדות על טהרת הקודש אין ארה"ק אויפגענומען 
די בשורה איבער די חלוקה, ווען דערביי - אויסער 
דאס עצם געלט חלוקה לקיום המוסדות - ווערט 
באגריסט  און  אפגעווארט  המוסד  מנהל  יעדער 
מיט'ן פאסיגן כבוד דורך מרנן ורבנן חברי הביד"ץ 
שליט"א, און דורך חברי הנהלת קרן הצלה, וועלכע 
די  פאר  חיזוק  און  שעצונג  פארדינטן  דעם  גיבן 

געטרייע מנהלי המוסד. 

זינט  אפגעצייכנט  ווערט  יאר   44 גאנצע  שוין 
ווען מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע - אינאיינעם מיט 
בי"ד העדה החרדית - האט  די שרי התורה דער 

קאסע  הייליגן  דעם  אויפגעשטעלט  לבבו  בד"ם 
פון "קרן הצלה", וועמענס ציל איז מאז ועד עתה 
געבליבן דאס זעלבע, צו שטיצן און אויפהאלטן און 
דינען אלס דער ריכטיגער באזע פאר אלע מוסדות 
די  נעמען  פון  אפ  זיך  שאקלען  וואס  ארה"ק  אין 
איז  ציל  זייער  וואס  געלטער,  רעגירונג  טריפה'נע 
דאס  פון  מחנה  הייליגע  די  אין  אריינדרינגען  צו 
ערליכע אידנטום אין ארה"ק, זיי ווילן און פרובירן 
מיט אלע מעגליכקייטן צו אריינרעדן און איינטיילן 
וויאזוי ס'זאל צוגיין דער חינוך פון די דורות הבאים, 
טריפה'נע  זייערע  אריינברענגען  חלילה  וועלנדיג 
לימודים און פסול'ע שיטות בין כותלי המחנה פון 

דעם ערליכן אידנטום אין ארצינו הקדושה.
דער רבי זי"ע און דער בי"ד העדה החרדית האט 
דאן, פאר פיר און פערציג יאר צוריק, זעענדיג דעם 
הייליגן  דעם  געווען  מייסד  נסיון,  עת  געוואלדיגן 
קאסע פון "קרן הצלה", וואס ווי די גרויסע מייסדים 
האבן געלאזט הערן אין זייערע פייערדיגע דרשות 
דאן ביי די התייסדות, איז דער קיום פון די הייליגע 
דער  פון  המשך  דירעקטער  א  עטה"ק  מוסדות 
"טיילונג" אין אונגארן וואס די תלמידי החתם סופר 
זי"ע האבן אוועקגעשטעלט, און איז דער המשך פון 
די הייליגע מלחמה וואס הרה"ק המהרי"ל דיסקין 
זי"ע און די אנדערע גדולי ירושלים האבן געפירט 
קעגן די טריפה'נע שקאלעס וואס האבן געמישט די 
לימודים פון די הייליגע תשב"ר מיט לימודי חול, 
די  וואס  כפירה  לימודי  די  מיט  אלה  בימינו  וואס 
ציוני'סטישע רעגירונג טוט ארויפצווינגען אויף די 
וואס נעמען זייערע געלטער, איז דער מצב נאך פיל 

ערגער ווי עס איז געווען דעמאלטס.

בדמי"ם תרתי משמע שטייט הנהלת "קרן הצלה" 
על המשמר דורכאויס די לעצטע 44 יאר, און דינט 
אלס איין לאנגער קייט און המשך פון די הייליגע 
שוין  הדת.  עוקרי  די  מיט  בעמלק  לה'  מלחמה 
גאנצע 44 יאר איז קרן הצלה דער שטערקסטער 
ווען  הקודש,  טהרת  על  מוסדות  די  פון  רוקנביין 
הצלה  קרן  ווערט  הזה  היום  עד  ההתייסדות  מאז 
געפירט מיט אן אויסטערלישע אחריות, ווען יעדע 
ריר ווערט באגלייט פערזענליך דורך די שרי התורה 
די חברי הבית דין צדק פון די עדה החרדית זצ"ל 

ולהבחל"ח שליט"א.

וויסן  עמיצער  וויל  אויב  אז  איז,  מציאות  דער 
על  ריכטיג  געפירט  ווערט  דאס  צי  מוסד  א  אויף 
דער  צי  זאך,  איין  מברר  מען  איז  הקודש,  טהרת 
וואס  הצלה,  קרן  פון  'רשימה'  די  אויף  איז  מוסד 
דאס איז דער שטערקסטער באווייז אז דער מוסד 
א  זענען  וועלכע  מוסדות  הייליגע  די  צווישן  איז 
טייל פון דער 'אונגארישער טיילונג' און אז מ'איז 
אז  באווייז  א  דאס  איז  רשימה  הצלה'ס  קרן  אויף 
און  אינגלעך  בחורים,  מוסד,  דעם  פון  קינדער  די 
מיידלעך, ווערן נתחנך מיט א הייליגן ריינעם חינוך 

על טהרת הקודש.

צום פאראויס-באשטימטן זמן איז פארגעקומען 
אין  החלוקה  אסיפת  געהויבענער  דער  בס"ד 
וואו עס  זופניק,  בנין פון די העדה החרדית בניני 
האבן אנטיילגענומען די מנהלים פון 178 מוסדות 
התורה והחינוך וועלכע זענען אנגעשלאסן אונטער 

זיך  האבן  אסיפה  די  פון  שפיץ  אין  הצלה".  "קרן 
באטייליגט מרנן ורבנן חברי הביד"ץ שליט"א און 

די הנהלת קרן הצלה פון ארה"ק. 

אין דער צייט וואס ס'איז געווארן אפגעצייכנט 
די צווייטע פון די פיר יערליכע חלוקות, ווען קרוב 
געווארן  פארטיילט  איז  דאללער  מיליאן  א  צו 
פאסיג  איז  עטה"ק,  מוסדות  הייליגע  די  פאר 
ארויסצוברענגען דעם טיפן שעצונג צו די טייערע 
אידן וואס נעמען אנטייל און שטיצן דעם הייליגן 
מוסד "קרן הצלה", סיי מיט'ן אויפשטעלן קרנות אין 
קרן הצלה, און סיי מיט רעגעלמעסיגע שטיצע ביי 
די אפיעלס און אין די פושקעס, וואס א דאנק דעם 
קען קרן הצלה אנגיין מיט איר הייליגע אויפגאבע 
ארה"ק,  אין  מוסדות  הייליגע  די  אויפהאלטן  צו 
און די אלע אידן וואס זענען זיך משתתף האבן די 
געוואלדיגע זכיה צו האבן א טייל אין דעם מלחמה 
לה' בעמלק, און צו שטיצן און אויפהאלטן דעם פך 
שמן טהור, די ריינע קריגעלע פון חינוך הטהור אין 
ארה"ק, וואס דערמיט איז מען מקיים מצוות יישוב 

ארץ ישראל כמבואר בספ"ק ויואל משה.

עס בלייבט בלויז איבער צו וואונטשן און מתפלל 
זיין, אז בזכות פון טוען די ריכטיגע השתדלות למען 
קיום התורה והחינוך בטהרה בארה"ק, דורכ'ן מחזיק 
זיין דעם הייליגן מוסד "קרן הצלה", זאלן פאר אלע 
עוסקים ותומכים נשפע ווערן כל מיני ישועות און 
אלע ביטערע גזירות זאלן שוין בטל ווערן, ומלכות 
הרשעה מהרה תעקר ותשבר, ויתרומם כבוד שמים 

וכבוד התורה ומלאה הארץ דעה את ה'.

ווייטגרייכנדער אפקלאנג אין ארץ ישראל, נאך 
מאסיווער "מיליאן דאללער" חלוקה פאר 178 
מוסדות על טהרת הקודש; צווייטע חלוקה פון 
שנת תשפ"ג, דורך מוסד הקדוש "קרן הצלה"

מעמד החלוקה אין קאלאסאלער סכום פון "קרוב צו א מיליאן דאלאר" אפגעראכטן פארגאנגענעם דינסטאג בא 
העעל"ט אין בנין פון העדה החרדית "בניני זופניק" מיט באטייליגונג פון הונדערטער מסירת נפש'דיגע מנהלי 

המוסדות על טהרת הקודש פון אלע שיכטן און קרייזן בראשות עיני העדה הגאוה"צ מרנן חברי ביד"צ שליט"א

מעמד החלוקה פון 'קרן הצלה' ביים פארטיילן 'טשעקס' פאר 178 מוסדות חינוך הטהור אין ווערד פון סך הכל 'קרוב צו א מיליאן דאלאר' מרנן ורבנן חברי הביד"ץ שליט"א ביי די מעמד החלוקה
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בס"ד

FOR LEASE
Commercial Spaces

Abraham Lowy 
845.782.0205 #2
sales@mkcommercials.com

CONTACT OUR  

COMMERCIAL  

TEAM LEADER:

• Entire Upper Level 
• 5,952 Sq. Ft.
• Many Windows

PRIME  
LOCATION IN THE  
MEDICAL MILE

Price $18 Per Sq. Ft.

• 1,000 sq. ft.
• Right Near KJ
• Ample Parking 
• Lake Views
• 7-Rooms

PRIVATE  
SITE

Price

505 NY-208, Unit 15, Monroe, NY 10950Office:420 E Main St, Middletown, NY 10940Office:
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Since

2011

OFFICE
FOR LEASE

OFFICE
FOR LEASE

$30 Per Sq. Ft.

• 4,660 sq. ft.
• Loading dock

110 Corporate Dr, New Windsor, NY 12553

2 WAREHOUSE SPACES FOR LEASE

Price $12 Per Sq. Ft.

Warehous
e 

Space 1

Warehous
e 

Space 2

• 3,000 Sq. Ft
• Loading Dock
• 1 Drive-In
• 19 Ft Ceiling

• 5,269 Sq. Ft
• 1 Drive-In
• Possibly a Loading Dock 
• 17 Ft Ceiling

PRIME LOCATION, 
RIGHT OFF NY-32. 

עס איז דא דארט א מנין מנחה יעדן טאג
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בלויז  ָאט  ישראל״!!!  כעמך  ״מי   — יָארק.  ניו 
ַאפירגעפינען אינעם  ווערטער קען מען  דריי  די 
לעקסיקַאן צו שילדערן כלל ישראל׳ס התרגשות, 
 36,000 העכער  ווען  ווָאך,  ַאזַא  נָאך  שטייענדיג 
אידישע קינדער איבער דער גָארער וועלט, הָאבן 
סכומים  מיט  הארץ  גאנצע  זייער  געשָאנקען 
סוקסעס,  אומגעהויערן  דעם  שַאפנדיג  אדירים 
כלל  הייליגע  די  פַאר  געווָארן  בַאוויזן  איז  ווָאס 

ישראל ארגאניזאציע ״חיים מעדיקל״.

קינדער!  אידישע   36,000 דורך  מיליָאן!   6.4

פַאר חולי ישראל! אין 2 טעג!

היסטָאריע איז 
געשַאפן געווָארן!

צו  כדי  ״ָאּפגעשטעלט״  זיך  הָאט  ישראל  כלל 
ַאז  ומלואה,  תבל  קבל  דעמָאנסטרירן  און  צייגן 
ווען ס׳קומט צו העלפן און ראטעווען און היילן 
פייער  און  פלַאם  מיר  זענען  דַאן  ישראל,  חולי 
פַאר  ָאּפשטעלן  נישט  בעז״ה  זיך  וועלן  מיר  און 

גָארנישט ביז׳ן גרייכן דעם פולקָאמען ציל, בעזרת 
השם!

שָאק כווַאליעס 
צושיקט גלָאבַאל

קצהו,  ועד  הארץ  מקצה  גלָאבַאל,  איבערַאל, 
מעדיקל  חיים  דעם  נָאכגעפָאלגט  מען  הָאט 
די  ווען  און  אויגן.  ָאפענע  מיט  קַאמּפיין 
ענדגילטיגע ציפערן זענען ערשינען, ווען ס׳הָאט 

ַארויסגעשיילט דער סך הכל פון ״העכער 6  זיך 
מיליָאן מיליָאן דורך קנַאּפע 4 מָאל רבבה אידישע 
 1,200 העכער  דורך  צונויפגעשטעלט  קינדער״, 
טיעמס, הָאט דָאס שָאק-כווַאליעס דורכגעפירט 
אומעטום, אויסרופנדיג ַא מעכטיגן ברוך המקדש 

שמו ברבים!

דָאס  גענוי  ָאנגעצייגט  מומחים  ַאלע  ס׳הָאבן 
זעלביגע, ַאז ס׳איז נָאכנישט געזען געווָארן דָאס 
ערצייגן  זָאל  ווָאס  קאמּפיין,  סארט  אזא  גלייכן, 

ַאזעלכע אומגלויבליכע רעזולטַאטן און ציפערן!

ּפרעצעדענטלאָזע 36,000 נדיבים דעמאָנסטרירן 
מיט אומגלויבליכע 6.4 מיליאָן דאָלער: ״כלל 

ישראל״ שטייט מיט ״חיים מעדיקל״!

היסטָאריע געברָאכן — היסטָאריע געשַאפן:

דער רוף איז ַארויס און ָאּפגעקלינגען קלָאר און דייטליך: 
כלל ישראל ווייסט און ַאנערקענט ווָאס ״חיים מעדיקל" טוט 
פַאר חולי ישראל און כלל ישראל וועט אייביג און אלעמאל 
שאפן א מעכטיגן רוקן-ביין פַאר די לעבנס-וויכטיגע ּפעולות 

פָארצוזעצן צו רַאטעווען און בַאגלייטן חולי ישראל!

גַאנצע אידישע גַאס רוישט;
וואונדערליכע מעגַא-סוקסעס פון ״חיים 

מעדיקל״ קַאמּפיין, ״ווי קיינמָאל בעפָאר״, 
איז געשּפרעך פון טָאג אומעטום!

נותן לנותן הצטרף לחשבון גדול:

א ״כינוס כלל ישראל״ פאר די ״חולי ישראל״!
זיך  שַארט  אויסדרוק  דער  ָאט  טויזנטער״…  ״צענדליגער 
ַאזוי לייכט ַארויס פון די ַארבל אין דער היינטיגער גוזמא׳דיגער 

וועלט.
דָא  ּפלוצים  דָאס  איז  ווָאך,  פַארגַאנגענע  די  דָא,  ָאבער 

געקומען צו איר פולקָאמער אמת׳דיגער רעַאליטעט!!!
זעלטן ווען מ׳קען בייוואוינען אזא מציאות פון ״כלל ישראל״, 
״חיים  פארלאפענעם  נארוואס  דעם  ביי  דא  געזען  מ׳האט  ווי 
פון  זינען  בוכשטעבליכן  אין  ס׳איז  ווי  קאמּפיין,  מעדיקל״ 
טויזנטער״  ״צענדליגער  פון  געווארן  צוזאמגעשטעלט  ווארט 

אינדיווידועלע נדבות — ַאזויפיל ווי העכער 36,000 אין צָאל!
*

ַארויסגעהויבן  און  נקודה אונטערגעשטרָאכן  ַא  מוז  דָא  און 
ווערן.

ַאז ״ּפרוטה לּפרוטה  ווייסט פון חז״ל׳ס הנחה,  יעדעס קינד 
מצטרף לחשבון גדול״.

ָאבער דָא הָאט מען ערצייגט ַא נייער דערהער.
נעמליך: ״נותן לנותן מצטרף לחשבון גדול״.

דָאס חשיבות און שַאץ פון די ״נותנים״ הָאט דָא געטרָאגן 
ּפונקט ַאזַא געוויכט ווי דער צָאל פון די ״נתינות״.

דער ׳כמות׳ איז ּפונקט אזוי געשעצט געווָארן ווי דער ׳איכות׳.
ווייל דָאס ַאליין צו זען ַאזַא אומגלויבליכער מסּפר אידישע 
קינדער, מענער און פרויען — פון יעדן שיכט און יעדן קרייז 

ווָאס בילדעט דעם ַאלוועלטליכן כלל ישראל — שענקען מיט 
אזא ברען פַאר כלל ישראל׳ס העלדן, די ״חיים מעדיקל״ שטַאב, 
דאס אליין איז געווען ַאן אומבַאשרייבליכער חיזוק; ַאן אויסרוף 

פון סָאלידַאריטעט!
ביז  ביזנעסלייט  פון  תורה,  לומדי  ביז  אדירים  גבירים  פון 

ַארבייטער, ַאלעס הָאט געריסן פון זיך פַאר די חולי ישראל!
*

געוויס טרָאגן די ״גרויסע נדיבים״ דעם גרעסטן טייל אין דעם 
סוקסעס פון גרייכן 6 מיליָאן דָאלער.

ַאזעלכע  שענקען  נדיבים  ווי  שטוינען  צום  געווען  ס׳איז 
ַאסטרָאנָאמישע סומעס פון 100 אלפים, 50 אלפים, 36 אלפים, 

און ַאזוי ווייטער.
פרישע  ווי  זען  צו  געווען  איז  הייליגער  סַאך  נָאך  ָאבער 
נָאכנישט עסּפיעט  וועלכע הָאבן  נָאך די חתונה —  אינגעלייט 
זיך  הָאבן   — אפילו…  בַאנק-קָאנטעס  אייגענע  עפענען  צו 
איבערגעריסן צו שענקען פון זייער ברויט אין מויל צו מנדב זיין 

36 דָאלער פַאר די חולי ישראל.
ַאלעס איז ּפונקט ַאזוי חשוב געווען!

ווייל יעדער איינציגסטער דָאלער, יעדער איינציגסטער נדיב, 
הָאט דָאס זעלבע געווָאלט, די זעלבע געצילט: העלפן אונזערע 
צוברָאכענע, פַארווייטָאגטע צובלוטיגטע טַאטעס און מַאמעס 
און אומגליקליכע ּפיצעלעך קינדער וועלכע ווַאלגערן זיך ָאּפ 

ביסורים קשים ומרים אין די שּפיטעלער, המקום ירחם עליהם!
נתינה  זייער  מיט  הָאבן  זיי  נדבו,  נפשם  ובכל  לבם  ובכל 
מיטגעשיקט ַא שטיק פון זייער הַארץ פַאר ״חיים״ און די חולי 

ישראל.
ווירקליך הָאט ״חיים מעדיקל״ נישט גרינגעשעצט אין קיין איין 
נדבה; נָאר אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים!

*
הָאט  ווָאס  אידן  רבבה״  מָאל  ״4  צו  נָאענט  די  פון  יעדער 
געגעבן, הָאט עס געשָאנקען בלב שלם, בכוונה רצוי׳, שּפירנדיג 
ווָאס  אין דעם מדת הרחמים  נעמען א חלק  אז מ׳קען  זכי׳  ַא 
פליסט ַארויס פון די הייליגע ארגאניזאציע, וועלכע זָארגט מיט 

ַאזויפיל רחמים אויף די נשברי לב.
ָאט דער כינוס כלל ישראל איז ווָאס הָאט געשָאנקען דעם 
שוועסטער  און  ברידער  אונזערע  פַאר  חיזוק  אומגעהויערן 

וועלכע ּפלָאגן זיך ָאּפ מיט די ביטערע מחלות ר״ל!
הָאט  וועלכער  אידן  רבבות  די  פון  איינציגסטער  יעדער 
און  געגָאסן  הָאט  וואונדער-ציפער,  דעם  צונויפגעשטעלט 
צוריסענע  די  אויף  בַאלזַאם  טרָאּפנס  ריזן  מיט  געשעפערט 
הערצער פון די חולי ישראל שרייענדיג צו זיי, בשם כל ישראל: 
כלל ישראל איז מיט אייך! מיר קעמפן מיט אייך ָאן ָאּפשטעל, 

ביז צו אייער פולקָאמע רפואה בעז״ה!
בשם כלל ישראל פאר די חולי ישראל!
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בריגַאדעס ״חיים 
משּפחה״ טיעמס 

שטורעמען כלל ישראל
פָארגעברייט,  זיך  מען  הָאט  לַאנג  ווָאכן 
אויסּפלאנירט,  ַאלעס  געטריישַאפט  גרויס  מיט 
צוגעגרייט, מיט קָאּפ און מח, צו פַארזיכערן ַאז 

מ׳זָאל בעז״ה זען די ריכטיגע סוקסעס.

מ׳הָאט צוביסלעך ָאנגעהויבן בויען די באזע 
פון תומכים, טאג נאך טאג, ווען ס׳איז געקומען 
די בַאשטימטע צוויי טעג, מָאנטָאג און דינסטָאג 
ַא  ווי  בא, הָאט כלל ישראל שוין געפלַאקערט 

העליש פַאקל. 

ועסקניות  עסקנים  טויזענט  העכער  די 
זענען  צילן,  זיך  אויף  גענומען  הָאבן  וועלכע 
און  טעלעפָאנען  די  צו  צוגעשמידט  געזעסן 
ַארום  ַאזוי  און  ובנפש  בלב  געַארבעט,  ַאקטיוו 

געשטורעמט כלל ישראל.

די שטיבער,  אין  צענטערן,  קָאמענד  די  אין 
טייערע  די  זענען  איבעראל  ָאפיסעס,  די  אין 
אידן געזעסן און געשַאפן געלט, נאכאנאנד און 

ָאן אויפהער.

אידן סוחרים, געשעפטס-לייט וועלכע הָאבן 
אין  הָאבן  ַארבייטער,  צענדליגער  זיך  אונטער 
אויפ׳ן  וויכטיגער׳ס  געהַאט  טעג  עטליכע  די 
קָאּפ: די חולי ישראל; ״געוואלד מ׳דארף דאך 
קענען  צו  שליחים  מעדיקל  חיים  די  העלפן 
הָאט  בעז״ה״,  ישראל  חולי  די  העלפן  ווייטער 
ָאט די איבערצייגונג געריסן פון זיי לעבעדיגע 

שטיקער!

נדיבי  די  זייט,  ַאנדערן  אויפ׳ן  די  ווען  און 
הלב, הָאבן געשּפירט ַאז דער רופער מיינט עס 
און  חולים,  די  פַאר  פייער  איז  ער  ״אמת׳דיג״, 
זיך  זיי  הָאבן  מעדיקל,  חיים  לטובת  נדבה  די 
געלָאזט קָאסטן ביד רחבה, מיט אויסנַאמליכע 

סכומים.

מָארַאל  דעם  געהויבן  ַאזוי  דָאס  הָאט  געוויס 
די  די 75 חיים מעדיקל שטַאב-מיטגלידער,  פון 
פון  גענערַאלן  די  און  ספעציאליסטן,  העלדישע 
כלל  אז  געשּפירט  הָאבן  וועלכע  מעדיקל,  חיים 

טובה  מכיר  זיי  טוט  ישראל 
זיין אויף דעם ווָאס זיי געבן 
די  לטובת  ַאוועק  ַאזוי  זיך 
חולי ישראל טאג און נאכט.

ווייל כלל ישראל 
ווייסט! ווייל כלל 

ישראל שעצט!
רעדן,  צו  ווָאס  נישטָא 

ַאנַאליזירנדיג די פַארלָאפענע טעג, 
דָא  זיך  ווָאס הָאבן  וואונדער-געשעענישן  די  ַאז 
חיים  ווען  ווָאך,  פַארלָאפענע  די  ָאּפגעשּפילט 
ַאלע  איבערגעשטיגן  הָאט  סוקסעס  מעדיקל׳ס 
פָאראויסשַאצונגען,  ַאלע  און  ערווַארטונגען 
דָאס  דייטליך  און  קלָאר  פַארדַאנקען  צו  איז 

פָאלגענדע:

ַאנערקענט,  און  שעצט,  ווייסט,  ישראל  כלל 
״חיים  פון  געטריישַאפט  נפש׳דיגע  מסירת  די 
קערן  זיי  ווי  ישראל;  חולי  העלפן  צו  מעדיקל״ 
חולה  יעדן  פַאר  וועלט  מעדיצינישע  די  איבער 

מישראל!

ס׳הַאלט היינט כהיום, ַאז אין ״יעדע משּפחה״, 
היימישע  וואוינען  עס  וואו  געגענט  יעדער  אין 

איינער  דָא  איז  אידן, 
דירעקט  שוין  זענען  וועלכע  עטליכע  אדער 
געקומען אין בַארירונג מיט ״חיים מעדיקל״ און 
געטריישאפט,  זייער  מיטגעהאלטן  ּפערזענליך 
צו  איבערגעגעבנקייט  און  ּפרָאפעסיָאנַאליטעט 
העלפן יעדן איד, אין יעדן מצב, מיט יעדע סָארט 
קעיס, מיט די גרעסטע מָאס געדולד 
ן  ו א

מיט די מַאקסימום 
כוחות, בסייעתא דשמיא.

יעדער ווייסט ַאז אין ״חיים מעדיקל״ איז דָא 
גרעסטע  די  אויערן,  ָאפענע  הערצער,  ָאפענע 
העלפן  צו  קשרים,  שטַארקסטע  די  מומחיות, 

יעדעס אידיש קינד אין צייט פון נויט.

ַאזוי  ָאט דָאס הָאט געשיינט און געשטרַאלט 
כל  על  ותנועה,  תנועה  כל  על  בַאשיינּפערליך, 
ָאט-פַארלָאפענעם  דעם  פון  וּפסיעה,  ּפסיעה 

קַאמּפיין!

אידישע  טויזנט  העכער  ווי  געזען  מ׳הָאט 
קינדער רייסן זיך ַאוועק פון זייער צייט, פון זייער 

טָאג, פון זייער נַאכט, און זיי נעמען חיים׳ס 
מיסיע ַאזוי ּפערזענליך; 

״צענדליגער  ווי  בייגעוואוינט  מ׳הָאט 
אדירים,  סכומים  קָאסטן  זיך  לָאזן  טויזנטער״ 
מיט׳ן גאנצן הארץ און געפיל, צו שענקען ַא חיזוק 
ָאט די הערָאאישע חיים מעדיקל העלדן, וועלכע 
טוען זייערע אייגענע לעבנס ַאוועקגעבן כדי צו 

העלפן ַאנדערע אידישע קינדער;

מ׳הָאט געזען ווי יעדן איד ווָאס 
וואו  שטאט  אידישע  יעדע  געקלינגען,  מ׳הָאט 
״געווָאלט״  זיך  מען  הָאט  געוואנדן,  זיך  מ׳האט 

אנשליסן, פאר חיים מעדיקל!

און ָאט ׳דָאס׳ איז דער גרעסטער חיזוק ווָאס 
נָאר פַארהַאנען.

גַאנצע 6 מיליָאן, און נָאך 
מיט ַא שמיץ אריבער!

ובכן ויהי בחצי הלילה… ווען ס׳איז געקומען 
דער גורל׳דיגער מָאמענט, אינעם ״חיים מעדיקל״ 
צענדליגער  פארזאמעלט  זענען  הויּפטקווארטיר 

נכבדים,  בתים  בעלי  עסקנים,  פיבערדיגע 
ארבעטס יונגעלייט, אידן העוסקים על המחי׳ ועל 
הכלכלה, וועלכע זענען אין די לעצטע 48 שעה 
געווָארן געשולטע ״פול טיים״ פָאנדרעיזערס… 
די אומגלויבליכע ציפערן  זיך איבערצייגט  האט 

!$6,000,000.00

און דַאן איז געפַאלן דער בַאשלוס: מ׳גייט זיך 
נישט ָאּפשטעלן! מ׳גייט ארויפפירן דעם קאמּפיין 

אויף נאך העכערע ספערן!

די  געקומען  איז  עס 
די  פון  הכרזה  פייערליכע 
העסקנים  וראשי  הנהלה 
מ׳גייט  טיעמס:  ַאלע  צו 
פרישע  ַא  פַאר  ַאצינד 
מ׳גייט  צוגָאב-רונדע, 
די  אוועקלאזן  נישט 
נאר  געלעגענהייט,  יעצטיגע 
ווילַאנג  אייזן  ישראל  כלל  דעם  שמידן  מ׳גייט 

ס׳פלַאקערט!

שוין  הָאבן  וועלכע  טיעמס   1,200 העכער  די 
הָאבן  ָאּפרוה...  אויף  ַאצינד  מ׳גייט  ַאז  געמיינט 
ָאן  הסוף,  עד  מ׳גייט  ניין!  ַאז  געהערט  ַאצינד 
עטליכע  נעקסטע  די  איז  ַאזוי  און  ָאּפשטעל, 

שטונדן געגַאנגען ״פייער פון די הערצער״.

די טויזנטער אידן איבער דער וועלט וועלכע 
האבן מיט שּפַאנונג נאכגעפאלגט דעם קאמּפיין 
די  מיטצוהאלטן  אויגן  די  געריבן  זיך  הָאבן 
״ָאנסטַאּפעבל״  פונעם  כווַאליע״  ״צווייטע 

קאמּפיין!...

4 ריזן קָאמענד צענטערן אין וויליַאמסבורג, 
בָארָא ּפַארק, קרית יואל, מָאנסי, פיבערן מיט 

הונדערטער טיעמס 48 שעה נָאכַאנַאנד
קָאמענד-צענטער אויסגעשטַאט און איינגעריכטעט מיט ַאלע נויטיגע מיטלען און צוגעהערן, 

פַאר ״טיעמס ַארמיי״ ָאנצופירן פון דָארט זייערע פיבערדיגע ּפעולות חובקות זרועות 
עולם, צו גרייכן מַאקסימום נדבות-פלייץ ווָאס שטרָאמט פון איבער דער וועלט 

ַא הויּפט-מיטל צום קאמּפיין סוקסעס איז ָאן ַא צווייפעל געווען די 
העכסט געלונגענע ״קאמּפיין העדקווארטערס״, די קאמענד צענטערן, 
וועלכע זענען אויפגעשטעלט געווארן אין די פיר צענטראלע היימישע 
אידישע שטעט, וואס האט געדינט אלס די הויּפטקווארטירן במשך די 
עטליכע מעת לעת ברציפות, ווָאס פון דָארט איז ארויס דער קאמּפיין 

און זיך צושּפרייט איבער דער גָארער וועלט.

אין וויליַאמסבורג, אין בארא ּפארק, אין קרית יואל, אין מָאנסי, הָאט 
הונדערטער  אלע  די  און  קָאמענד-צענטערן,  די  אויפגעשטעלט  מען 

טיעמס זענען ַאהינגעקומען זיך איינשּפַאנען ״צו דער מלאכה״.

געווָארן  איז  צענטערן  קאמּפיין-קָאמענד  פיר  די  פון  יעדער 
טעלעפָאנען,  קָאמּפיוטערס,  צוגעהערן;  ַאלע  מיט  איינגעריכטעט 
ליסטעס, ַאלע סָארטן צוגעהערן, ַאז די הונדערטער טיעמס זָאלן קענען 

אריינקומען סיי ווען, אינמיטן טָאג און אינמיטן די נַאכט,

ולילה כיום יאיר. דארט אין די קאמּפיין-צענטערן הָאט געטָאגט 24 
שעה אין טָאג… מ׳האט, כמעט, נישט דערקענט א דיפערענץ צווישן 

טָאג און נַאכט…

שעות אויף שעות זענען דָארט געזעסן די געטרייע טיעמס, משמר 
היוצא ומשמר הנכנס, צו ארבעטן מיט׳ן גאנצן קראפט צו ברענגען נָאך 

און נָאך נדבות.

ווי הַארציג איז געווען דאס בילד צו זען ווי סוף טָאג, גרָאד פון די 
טעגליכע  די  פון  ָאּפגעמַאטערט  און  ערשעּפט  זייענדיג  נָאך  ַארבעט, 
אידישע  קומען  ערב,  עדי  ולעבודתו  לפעלו  אדם  יצא  פון  פליכטן 
און  הויּפטקווארטירן,  די  אין  ַאריין  ָאּפשטעל,  קיין  ָאן  גרָאד,  קינדער 
מָאנען,  דערמַאנען,  קלינגען,  רופן,  צו  שעה׳ן  לאנגע  אוועק  זיך  זעצן 
וויי- בעטן, פון טויזנטער אידישע קינדער נישט צו פארגעסן פונעם 

געשריי פון די חולי ישראל.

דרויסנדיגע ָאבזערווירער, וועלכע זענען געקומען כאּפן א בליק אין 
ַא קעסל  געפלַאקערט  24 שעה  ס׳האט  וואו  ״קאמענד צענטערן״,  די 
פון ברען און גאזאלין פַאר׳ן קאמּפיין, הָאבן נישט געקענט זיך גענוג 

ָאּפוואונדערן פון דעם וואונדערליכן מציאות! 

דעם גרעסטן חיזוק הָאט מען אין די העדקווָארטערס בַאקומען, איז 
געווען ווי יעדער רוף איז אזוי ווארעם אויפגענומען געווארן. מ׳האט 
געזען ווי יעדער האט אזא געפיל פאר חיים מעדיקל, און יעדער הָאט 
ַאזוי הַארציג און גוטמוטיג געגעבן, אז ס׳הָאט באמת געווַארימט דָאס 
הַארץ, און שליסליך הָאט דָאס געברענגט דעם וואונדערליכן סוקסעס 

בסייעתא דשמיא.

ממנו יתד וממנו פינה!
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נדבות זענען געפלָאסן פון איבער דער גַאנצער 
ווייל  ַאן אמת׳דיג הַארץ,  וועלט, און אלעס מיט 
טייערע  די  זיין  מחזק  און  שענקען  ״מ׳וויל״ 
מיט  טוען  וועלכע  מעדיקל  חיים  פון  אנפירער 
אזויפיל הארץ באגלייטן חולי ישראל, און שטייען 
צו זייער רעכטע זייט ביז ווילאנג זיי קומען בעז״ה 

געזונטערהייט.

דער הילכיגער ָאּפקלַאנג: 
די לא יבטל ודי לא יפסק!

הָאט  קאמּפיין  דעם  פון  ה׳  קידוש  דער 
סופו,  ועד  העולם  מסוף  ָאּפגעקלינגען 
מ׳טוט  ווען  ַאז  קלָאר  און  קליּפ  איבערצייגנדיג 
באשעפער,  הייליגן  פאר׳ן  ערנסטקייט  ַאן  מיט 
ביטער- די  אין  קינדערלעך  זיינע  העלפן  צו 
שווערע מצבים, דאן ווערט מען בַאגלייט מיט א 

וואונדערליכער סייעתא דשמיא.

במדה שחיים מעדיקל 
מודד מודדין להם!

ּפונקט ווי ביים ״העלפן און בַאגלייטן״ די חולי 
ישראל מיט זייערע קעיסעס איז מען זוכה צו זען 
ַאזעלכע  בַאווייזט  בחיי״ם  נפשינו  השם  דער  ווי 
און  היילן  קענען  צו  ונפלאות  נסים  וואונדער 
רַאטעווען די שבורי לב בעז״ה, ָאט ַאזוי אויך ווען 
פַארפעסטיגן״  און  ״אונטערהַאלטן  צום  ס׳קומט 
די הייליגע ָארגַאניזאציע הָאט מען די זכי׳ צו זען 

ַאזַא הצלחה נפלאה למעלה מדרך הטבע!

אינסּפירַאציע,  די  די ערמוטיגונג,  חיזוק,  דער 
איז  ווָאס  פַארפעסטיגונג,  די  פַארשטַארקונג,  די 
ישראל׳ס  כלל  פון   — ַארויסגעקומען  דעם  פון 
הַארץ דירעקט צו חיים מעדיקל — איז אין לשער 
שוין  דָאס  מען  קען  ניטאמאל  און  לתאר,  ואין 
ווָאס  עּפעס  איז  דָאס  ָאּפשַאצן.  געהעריג  יעצט 
ממש  בּפועל  גייט  דָאס  לַאנג-טערמיניג!  איז 
רַאטעווען חולי ישראל לאורך ימים ושנים, בעזר 

ה׳ הגדול והטוב!

דָאס איז זיכער, און כלל ישראל קען דערמיט 
שטָאלצירן, ַאז מיט דעם העכער-זעקס-מיליָאן-
דָאלערדיגער שטוּפ פַאר די חיים מעדיקל העלדן 
הייבט מען בעז״ה ָאן ַא נייע תקופה, ַא פרישער 
קַאּפיטל, ַא התחדשות׳דיגע עּפָאכע, ַא גָאלדענער 

בלַאט, צו קענען נָאך בעסער, נָאך שענער, נָאך 

הנתונים  ישראל  חולי  די  בַאגלייטן  קרעפטיגער 

מאפילה  להוציאם  עליהם,  ירחם  המקום  בצרה 

צום  זיין  זוכה  שוין  מ׳וועט  ביז  גדול,  לאור 

כלל  גַאנץ  ווען  מקרבך״,  מחלה  כל  ״והסירותי 

ירושלים  קיין  ַארויפגיין אינאיינעם  וועט  ישראל 

עיה״ק, אמן.

שמים  שם  קידוש  דער  ישראל!  אשריכם 
קלינגט מסוף העולם ועד סופו!

בָארָא ּפארק, וויליַאמסבורג, מָאנסי, קרית יואל, פלעטבוש, 
לעיקווָאוד, פלעטבוש, פלָארידַא, זשערסי סיטי, בלומינגבורג, 
ירושלים, קַאשוי, קיַאמישע, ליבערטי, לינדען, מָאנטיסעלָאו, 

מָאנטריַאל, ניו סיטי, ּפַאסעיק, סַאוט פַאלסבורג, סטעטען 
איילענד, טַאמס ריווער, יוניָאן סיטי

ּפרעצעדענטלָאזע ״ַארמיי״ פון העכער 1,200 געטרייע טיעמס פַאר די חולי 
ישראל געווען צונויפגעשטעלט פון ַאלע געגענטער און אלע קרייזן!

אויב איז דער גַאנצער ״חיים מעדיקל — ָאנסטַאּפּפעבל״ קַאמּפיין 
ריזן צָאל  ״אזא״  פון  ָאבער ערשיינונג  איז  געווען איין שטיק חידוש, 

״טיעמס״ געווען דער ״חידוש החידושים״!
העכער 1,200 רעיזערס, טיעמס, עסקנים!

ָאבער עס גייט נָאך מער פון דעם.
זיך  זענען  טיעמס  די  ָאט  וואו  פון  מַאּפע  געָאגרַאפישע  די 
צונויפגעקומען, דָאס איז שוין געווען טַאקע עּפעס ּפרעצעדענטלָאז. 

ַא מעין קיבוץ גליות!
פון יעדער אידישער געגענט, פון יעדער היימישער שטָאט, איבער 

אלע עקן וועלט!
עס האט ממש דערווַארימט דאס הארץ צו זען די רעַאליטעט פון 
פון  נישט  דירעקט  צונויפגעשטעלט  מיליטער,  ַא  ַארמיי,  ריזן  אזא 
פון  ניין!  עסקנים…  מושטירטע  און  פָאנדרעיזערס  געשולטע  קיין 

איינפַאכע ״עמך״ אידן!
און  רחמנות  ווָאס  הערצער,  אידישע  מיט  קינדער  אידישע   1,275
חסד פליסט אין זייערע ָאדערן, מענער און פרויען ווָאס זייער הַארץ 
זיך פַאר׳ן  רַאנגעלט  צווייטער איד  ַא  ווען  צווייען  ווערט צוריסן אין 

לעבן און ּפייניגט זיך פַאר יסורים אין שּפיטָאל, ה׳ ירחם!
ישראל.  כלל  פון  פרָאנט״  ״אויפ׳ן  ַארויסגעשטעלט  זיך  הָאבן  זיי 
ָאּפגעזען פון וועלכן שיכט, פון וועלכן קרייז, הָאט דָא יעדער איינער 
געַארבעט בלב ובנפש, ווייל ״חיים מעדיקל״ איז אויך דָא פַאר יעדעס 

אידיש קינד בכל מקום שהם!
זיי הָאבן גערופן, זיי הָאבן זיך געבעטן, ביי יעדן פון זייערע נָאענטע 

חולי  די  אויף  רחמנות  הָאט  עלן!  רחם  אנא  בַאקַאנטע:  זייערע  און 
ישראל, שענקט ַא נדבה פַאר די ווָאס שענקען זייער לעבן צו העלפן 
אונזער בלוט און פלייש מיט די ַאלע ביטערע קרענק, כל מחלה וכל 

מדוה רחמנא ליצלן!

ווילַאנג די בריגַאדעס עסקנים און עסקניות הָאבן נישט געזען זייערע 
צילן עררייכט, הָאבן זיי נישט איינגערועט, זיך נישט ״ָאּפגעשטעלט״! 

לא שקטו ולא נחו, ולא נתנו שינה לעיניהם!

מ׳הָאט געזען ווי יעדער איינער ווָאס הָאט גענומען אויף זיך ַא ציל, 
האט דאס גענומען ״ּפערזענליך״, ממש ווי אן אייגענע זַאך!

זייער  אויף  פַארציכטעט  ּפרנסות,  זייערע  אויפגעגעבן  הָאבן  זיי 
און  היום,  סדר  געווענליכן  אייגענעם  דעם  פַארדרייט  נַאכט-שלָאף, 
געארבעט ָאן אויפהער אויף קעסל און כלים, צו שאפן נאך א נדבה און 

נאך א נדבה, צו ברענגען דעם ציל העכער און שטערקער.

אזא  און  ״צוזאמארבעט״  אויסטערלישע  ַאזַא  ַאז  הודו,  כולם  ויחד 
אנטשלאסנקייט פון ״ַאזויפיל״ אידישע קינדער אויפאמאל איז איינפַאך 

אין כדוגמתו.

זיין, נָאר דָאס קומט פון ַא העכערן כח,  דָאס קען נישט ַאנדערש 
פון דעם ווָאס דער רבוש״ע ַאליין כביכול זָאגט פאר אידישע קינדער 
״מה אני רחום אף אתה רחום״, און ״לא תעמוד על דם ריעך״, שטיי 
נישט אין די זייט ווען אידיש בלוט גיסט זיך. ָאט דָאס הָאט געטריבן 
די העכער טויזענט טיעמס צו גיין ָאן ָאּפשטעל, און גרייכן בעז״ה די 

וואונדערליכע רעזולטַאטן!

אשריכם, חיים מעדיקל טיעמס! כלל ישראל שטָאלצירט מיט אייך!

  
Day 
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Feb. 2 6:27 5:14 
 

5:08 3:50 
 

12:42 12:10 10:29 10:05 9:02 7:07 5:55 
 

  





Feb. 3 6:28 5:15 5:00 5:09 3:51 
 

12:43 12:10 10:29 10:05 9:02 7:06 5:54 
 

  

Feb. 4 6:29 5:17 
 

5:10 3:52 1:14 12:43 12:11 10:28 10:04 9:01 7:05 5:53    

Feb. 5 6:30 5:18 
 

5:11 3:52 
 

12:43 12:11 10:28 10:04 9:01 7:04 5:52 
 

  






Feb. 6 6:32 5:19 
 

5:12 3:53 
 

12:43 12:11 10:28 10:04 9:00 7:03 5:51    

Feb. 7 6:33 5:20 
 

5:13 3:54 
 

12:43 12:11 10:27 10:03 9:00 7:02 5:50 
 

  

Feb. 8 6:34 5:22 
 

5:14 3:55 
 

12:43 12:11 10:27 10:03 8:59 7:01 5:49 
 

  

Feb. 9 6:35 5:23 
 

5:15 3:55 
 

12:44 12:11 10:27 10:03 8:59 6:59 5:47 
 

  

Feb. 10 6:37 5:24 5:09 5:16 3:56 
 

12:44 12:11 10:26 10:02 8:58 6:58 5:46 
 

  

Feb. 11 6:38 5:25  5:17 3:57 1:16 12:44 12:11 10:26 10:02 8:58 6:57 5:45    
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בית שמש. – דער שטאט בית שמש האט שוין 
געהויבענע  אזעלכע  מיטגעלעבט  נישט  לאנג 
ארויסגעשריגן  איז  עס  וואס  אונטער  מאמענטן 
"יבאו  הקב"ה  פון  רוף  הילכיגער  דער  געווארן 
טהורים ויתעסקו בטהורים", ווען דער ריזן מספר 
תלמידי מוסדות  הונדערט  פיר  צו  קרוב  פון 
התורה והחינוך ברסלב עטה"ק בארה"ק בנשיאות 
שליט"א אינערהאלב  קרעמער  משה  רבי  הגה"צ 
האבן   - שמש  בית  סניף  ברסלב  תורה  תלמוד 
זיך צוזאמגענומען אויף דעם גרויסארטיגן מעמד 
א  באקומען  צו  ופרסים",  תעודות  "חלוקות 
באלוינונג אויף די הארעוואניע וואס די תלמידים 
אין  אריינגעלייגט  האבן  רבן,  בית  של  תינוקות 
לויף פון די פארלאפענע חדשים צו זיך משלים 
זעלטן  א  אויף  משניות  אין  און  גמרא  אין  זיין 

רייכער הויכער ניווא.

אשרי מי שבא לכאן
דער הערליכער מעמד וואס האט אויסגערופן 
כבוד התורה במלא הדרו, איז געפייערט געווארן 
אויף גאר א רייכער פארנעם, ווי עס פאסט פאר 
אזא זעלטענע געשעניש ווען אזויפיל הונדערטער 
קינדערלעך בליעה"ר האבן אליינס געהארעוועט 
און אויסגענוצט די טייערע צייט דורכאויס דעם 
פארלאפענעם יאר צו נאכקומען דעם ספעציעלן 
פראגראם אינעם מסגרת וואס די הנהלת התלמוד 
תורה האט ארויסגעשטעלט פאר די תלמידים אין 
די  אוועקגעגעבן  האט  תלמיד  יעדער  וואס 
שטערקסטע כוחות צו זיך משלים זיין אין לערנען 
זיך  און  פרקי משניות  און  גמרא  פילע בלעטער 

אם  בבחינת  פה,  בעל  פארהער  צום  שטעלן 
ישאלך אדם אל תגמגם בה.

דעם  אין  געווארן  געפייערט  איז  מעמד  דער 
גרויסן בית המדרש "נחלת חן" ברסלב בית שמש, 
במעמדם פון די הונדערטער גליקליכע עלטערן 
המדרש  בית  דעם  איבערגעפילט  האבן  וועלכע 
און די עזרת נשים, ווען אין שפיץ פון דעם ריזן 
הרבנים  פון  ערשיינונג  דעם  מען  זעט  ציבור 
הגאונים הצדיקים שליט"א פון שטאט בית שמש, 
וועלכע  ברסלב,  חסידי  זקני  מיט  זייט  ביי  זייט 
דגברא  בטירחא  געווען  מטריח  זיך  אלע  האבן 
לתורה",  כבוד  "תנו  דעם  ארויסצייגן  צו  רבא 
וויסנדיג אז דער היינטיגער מעמד איז דער אבן 
הפינה פונעם קומענדיגן דור תלמידי חכמים וואס 
זייער  מיט  התורה  עולם  דעם  באשיינען  וועלן 
איינגעזאפט  האבן  זיי  וואס  ידיעות  און  בקיאות 
בגירסא דינקותא והכל בדרך המסורה לנו על דרך 

ההשקפה הטהורה.

בקול רינה והמון חוגג

אויף  געווארן  אויסגעזעצט  זענען  קינדער  די 
טישן  לאנגע  אויף  פארנעם  מייסטערהאפן  א 
האבן  און  הגדול,  ביהמ"ד  היכל  דעם  לענגאויס 
בשירה ובזמרה געדאנקט דעם אייבערשטן אויף 
געבעטן  און  אהער,  ביז  חסדים  געוואלדיגע  די 
אויף ווייטער כי באור פניך נתת לנו ה' אלוקינו 
תורת חיים. צום טאקט פון די זיסע קולות שירה 
די  געהערט  זיך  האט  קינדער  חשוב'ע  די  פון 
רייכע מוזיקאלישע אינסטרומענטן וועלכע האבן 

אויפגעלעבט דעם גאנצן היכל בקול רינה ותודה.

דברי פי חכם חן
דאן האט מען געהערט דעם צענטראלן דרשה 
רבי שלמה  הגאון  מגיד  באקאנטן  דעם  דורך 
לשונו  במתק  האט  וואס  מיללער שליט"א 
ארויסגעברענגט די גרויסקייט פון דעם היינטיגן 
ער  האט  לימודים  לשון  זיין  מיט  און  מעמד, 
ציבור, תלמידים,  ריזן  געשפאנט דעם  געהאלטן 
הורי התלמידים, און חשובי העדה, מיט פאסיגע 

דיבורים לכבוד התורה ולומדי'ה.

הזורעים בדמעה 
ברינה יקצורו

ציבור  ריזן  דער  האט  התרגשות  גרויס  מיט 
התורה  נשיא מוסדות  דעם  געווען  פנים  מקבל 
בארה"ק ממנהיגי  עטה"ק  ברסלב  והחינוך 
רבי משה  הגה"צ  ירושלים  החרדית אין  היהדות 
קרעמער שליט"א וועלכער איז געקומען צו פארן 
גרויסן  דעם  ביי  המסובין  בראש  זיין  מפאר  צו 

מעמד כבוד התורה.
דער נשיא שליט"א האט משמיע געווען ברכות 
לרוב פאר די ילדי תשב"ר, און מיט טרערן אין די 
אויגן האט ער ארויסגעגעבן רגשי לבבו צו דעם 

גרויסן מעמד.

אלף נכנסים לבית המדרש
מען האט געקענט טאפן אין די אטמאספערע 

די התרגשות, ווען דער נשיא שליט"א זיצט בראש 
ווען  מעמד  געוואלדיגע  די  פון  נחת  שעפט  און 
עס ווערט מקוים דער "ברינה יקצורו", און נאך 
לאנגע יארן הארעוואניע ווען מען האט געלייגט א 
שטיין נאך א שטיין צו אוועקשטעלן די הערליכע 
ברסלב  והחינוך  התורה  פון מוסדות  אימפעריע 
אצינד  זיצן  גלאנץ,  פולן  בארה"ק מיטן  עטה"ק 
אינעם גרויסן שול דער מספר פון קרוב צו פיר 
הונדערט תלמידי תלמוד תורה ברסלב סניף בית 
טויזנטער  זיין  קונה  נאכן  בידם,  ותלמודם  שמש 

בלעטער גמרא און פרקי משניות.

תלמוד  פון  תלמידים  הונדערט  פיר  צו  קרוב  די 
תורה ברסלב סניף בית שמש זענען א צווייגל פון די 
ברסלב  והחינוך  התורה  מוסדות  פון די  אימפעריע 
עטה"ק בארה"ק בנשיאות הגה"צ רבי משה קרעמער 
שליט"א: ת"ת בירושלים עיה"ק – ת"ת אין בית שמש 
– און א ת"ת רמה ד' בית שמש – וואס אלעס צוזאמען 
ציילן זיך א מספר עצום פון אריבער טויזנט תלמידים 

בליעה"ר ורוח הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ.

כל אחד בשמו הטוב יבורך

געווארן  געהערט  איז  דאנק  ספעציעלע  א 
התורה  המוסדות  הנהלת  די  פון  לשבחם 
האבן  בארה"ק וועלכע  עטה"ק  ברסלב  והחינוך 
און  מעמד,  רייכן  הערליכן  דעם  אויסגעצאלט 
דער  אז  כוחות  מאקסימום  די  אריינגעלייגט 
ווערן  געפראוועט  זאל  געשעניש  זעלטענער 

במלא ָהְדרו ְוַהָדרו.

כי הוא לנו עוז ואורה

נאנט צו פיר הונדערט תלמידים בליעה"ר זיך געשטעלט צום פארהער אויף "טויזנטער בלעטער גמרא און פרקי 
משניות בע"פ" - קומט נאך א יאר הארעוואניע בקרב תלמידי התלמוד תורה ברסלב סניף בי"ש אינערהאלב דער 

אימפעריע פון מוסדות התורה והחינוך ברסלב עטה"ק בארה"ק בנשיאות הגה"צ רבי משה קרעמער שליט"א

גרויסארטיגער מעמד "חלוקות תעודות ופרסים" 
געפראוועט ברוב פאר והדר אין ת"ת ברסלב בית שמש שע"י 

ממלכת מוסדות התורה והחינוך ברסלב עטה"ק בארה"ק
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וואס טוט "גלילות פראפערטי סערוויסעס"?

סערוויסעס  פראפערטי  גלילות  קורצן:  אין 
סארט  אלע  רעדוצירן  העלפן  צו  געשטעלט  איז 

פראפערטי שטייערן.

אז  איבערצייגט  זענען  מיר  ווען  פאל  אין 
דאן  איבערגעשאצט,  איז  פראפערטי  אייער 
 Tax assessor מיט'ן  פארהאנדלען  מיר  וועלן 
צו  איז  אסעסמענ”ט  זיין  אז  איבערצייגן  אים 
נידריגער,  איז  פרייז  מארקעט  די  צוליב  הויך, 
די קאנדישאן פון די הויז, אדער צוליב אנדערע 
אסעסמענ”ט  זיין  נידערן  זאל  ער  און  סיבות, 
אויטאמאטיש  וועט  דאס  וואס  געביידע  די  פאר 

אראפברענגען די טעקס.

דורך  ערפארונג  שטארקע  א  האבן  מיר 
אונזער עקספיריענס מיטן פראצעדור, און מיטן 
 Tax assessors באקאנטשאפט מיט די לאקאלע
און דורכדעם קענען מיר פון פאראויס אפשאצן 
ווען מיר האבן א שאנס בעזהשי"ת מצליח צו זיין.

ווען גלילות סערוויס 
איז נוטיג

אין צוויי פעלער 1( ביים זען אז מען האט אים 
די  אויב   )2 טעקס/אסעסמענ"ט  די  געהעכערט 
טעקס איז צו הויעך אין פארגלייך צו די געגנט.

די צוויי האבן אנדערע פראצעדורן.

געהעכערטע אסעסמענ"ט
מאי  מאנאט  דער  פון  טעג  ערשטע  די  אין 
אלע  פאר  בריוו  א  פאסט  די  אויף  אן  קומט 
געהעכערט  איז  ווערד  זייער  וואס  אייגנטומער 

געווארן, מיט א מעלדונג איבער די העכערונג.

זיי טוען אבער א גוטער שטיקל... אויף יעדע 
פון די בריוון שטייט צוגעשריבן אז אפילו דיין 
מיינט  געווארן,  געהעכערט  איז  אסעסמענ"ט 
געהעכערט  גייט  די טעקס  אז  נישט  עס אבער 
ווערן, וואס דאס ברענגט אז דער מענטש נעמט 
קומט  עס  ווען  און  שריט,  באלדיגע  קיין  נישט 
ביל,  טעקס  סקול  נעקסטן  ביים  סעפטעמבער 
און מען זעט שוין די רעזולטאטן אז מען האט 
דאס  איז  דאן  טעקס,  די  געהערט  ערנסט  אים 

שוין א געשעענעם פאקט.

פראטעסטירן אויף 
דעם העכערונג

ממש געציילטע וואכן נאך וואס מען באקומט 
מאי  אין  דינסטאג  לעצטער  דער  בריוו.  דעם 
אריינגעבן  קען  מען  ווען  ביז  דעדליין  דער  איז 
א קאמפלעינט אויף די אסעסמענ"ט העכערונג.

דאס מיינט אז ווי נאר איינער באקומט אזא בריוו 

זאל ער נישט ווארטן קיין טאג, נאר זיך גלייך ווענדן 
צו אונז מען זאל קענען אנהייבן דעם פראצעדור.

פארפאסט דעם דעדליין
אין פאל אויב מען האט פארפאסט דעם דעדליין 
צווייטן קאטעגאריע  אין דעם  פאלט דאס אריין 
פון הויכע טעקס וואס מיר קען בעז"ה פראבירן 
אבער  יאר.  קומענדיגן  אויפן  אראפצוברענגען 
ביזן דעדליין איז גענוג אז מען ווייזט אויף אז די 
לויטן  בארעכטיגט  געווען  נישט  איז  העכערונג 
געזעץ מחמת כמה סיבות, און דאס איז כמובן א 

פיל גרינגערע פראצעדור.

גיבט   Tax assessor דער  וואס  פאל  און 
ארינצוגעבן  שאנס  א  נאך  דא  איז  נאך,  נישט 
 Board of לאקעל  די  צו  קאמפלעינט  א 
assessments אויב מיר זענען איבערצייגט דאס 
מיר האבן גענוג פרוף איבערצואווייזן אז מען איז 

שלעכט געווארן אפגעשאצט.

זיי נאכאלס נישט נאכגעבן,  ווילן  אסאך מאל 
און דאן וועלן מיר גיין אין געריכט אקעגן דעם 
די  ווערד  איז  סעיווינגס  די  אויב  אפשאצונג 
גאר  מיט  פארבינדונגען  האבן  מיר  הוצאות, 
געניטע לויערס, מיט לאנגע יארן ערפארונג אין 
דעם פעלד, צו פארטרעטן דעם אייגנטומער אין 

געריכט.

קאמערציאל
פון  קאמערציאל  ביי  וועגן  די  פון  איינס 
רעכענען די שוויות פון די געביידע איז לויט די 
אינקאם, דעריבער וועט מען דארפן איבערווייזן 
ספעציפיש די הוצאות והכנסות, ווי אויך איז דאס 
געווענליך א לאנג פארצויגענע פראצעדור, אבער 
זייט איז געווענליך די סעווינגס  פון די אנדערע 
די  אין  געהאט  שוין  האבן  מיר  גרעסער,  אסאך 

צענדליגער טויזנטער.

אונזערע פרייזן
אונזער פאליסי איז - מיר טשארדזשען נישט 
נאר נאכן געוואונען! און די פרייז איז געווענליך 
צווישן 50 און 60 פראצענט וואס מען שפארט 

זיך אפ בלויז אין די ערשטע יאר.

Star credit
יעדער  אז  טייטש  איז  קרעדיט  סטַאר 
אייגנטומער וואס וואוינט אין זיין אייגענע הויז 
קען באקומען א ריפאנד, ד.מ. א טשעק פון די 
און  דאלער,  טויזנט  איבער  צומאל  רעגירונג, 

איבער די 65 יאר נאך אסאך מער יעדעס יאר.

סטעיט  די  פאר  אפליקעישאן  די  פיילן  מיר 
פאר א מינימום אפצאל, דערנאך באקומט דער 
אייגנטומער א טשעק אין די פאסט יעדעס יאר 

אויטאמאטיש.

פארשידענע סערוויסעס
ווי אויך העלפן מיר מענטשן מיט אלע סארטן 
פראפערטי טעקס סעיווינגס, ווי 'סיניאר טעקס 
דידאקשן' פאר עלטערע  מענטשן העכער די 65 
מיט א לאו אינקאם וועלכע זענען בארעכטיגט 
פראפערטי  זייער  אויף  הנחה  א  באקומען  צו 
טעקס ביז האלב פון די ארגינעלע פרייז. טעקס 
עקזעמפשאן' פאר נאנ-פראפיט ארגאנעזאציעס 
וועלכע  אינסיטוציעס  און  מדרשים  בתי  ווי 
שטייער  גענצליכע  א  פאר  בארעכטיגט  זענען 
ד.ה.  איפראוומענט',  'קעפיטאל  הנחה,  פריי 
אדער  קאנסראקשאן  נייע  אויף  הנחות  גרויסע 
אנדערע  און  )קאמערשא"ל(,  עקסטענשאן 
פראגראמען וויאזוי א מענטש קען אראפשניידן 

פון זיינע טעקסעס.

אין די לעצטע יארן האט "גלילות" געהאט די 
זכי' צו העלפן שפארן פאר אידן איבער א האלב 

מיליאן דאלער.

די  פון  איינע  אין  איר  זענט  אויב 
דאס  לייגט  קאטאגאריעס,  אויבענדערמאנטע 
נישט אפ, רופט שוין 845.648.3313 און זייט אויך 

נהנה פון אונזערע סערוויסעס.

845.648.3313, #4

savetax@glilos.com

Celebrating our 5th year anniversary!

OUR SERVICES:

יא!
אין בלויז פיר יאר

האבן מיר שוין
געשפארט פאר

אונזערע קליענטן
די אסטראנאמישע
סכום פון איבער:

$500,00000
קאמערשאל און

רעזידענשאל טעקס

■  PROPERTY TAX 

GRIEVANCES

AND LITIGATION

■  STAR & ENHANCED

STAR CREDITS

■  CAPITAL 

IMPROVEMENT

TAX CREDITS*

■  SENIOR CITIZENS
(65 or older)

PROPERTY TAX

EXEMPTION*

■  CONGREGATIONS

& NON-PROFITS TAX 

EXEMPTION FILINGS*

*FEBRUARY 20 DEADLINE

א העכערע אסעסמענט

איז א זיכערע העכערונג!

מיר קענען דאס אפעלירן

.MAY 23 נאר ביז

אייעראייער העכערונגהעכערונג!!אדרעסאדרעס אראפצוברענגןאראפצוברענגןגלילותגלילות איזאיז דידי ריכטיגעריכטיגע

Remember! THERE IS NO FEE UNLESS 
THERE IS A REDUCTION!

וואס טוט "גלילות 
פראפערטי סערוויסעס"?
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אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

תושבי קרית יואל פרייען זיך מיט 
ביי שידוך שליסן פון נכד הגאון 

הגדול הדומ"ץ שליט"א, עב"ג נכדת 
הגה"צ אבד"ק טשאטה שליט"א

חסידים  סַאטמַארער  ַארומגענומען  הָאט  מצוה  של  שמחה  ַא 
אין קרית יואל לרגל דעם שידוך שליסן ביי ַאן אייניקל פון הגאון 
פון  שידוך  דער  געווָארן  געשלָאסן  ס'איז  ווען  שליט"א,  הדומ"ץ 
משה  רבי  הרה"ג  בן  הי"ו,  יודא  מרדכי  יעקב  כמר  החתן  הבחור 
וחתן  שליט"א  ליפא  רבי  הרב  פון  זון  שליט"א,  טייטלבוים  אהרן 
הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א, עב"ג הכלה בת הרה"ג רבי אברהם 
שליט"א  טשאטה  אבד"ק  הגה"צ  בן  שליט"א,  טענענבוים  עוזיאל 
וחתן כ"ק גאב"ד וואודרידזש שליט"א. ענבי הגפן בענבי הגפן דבר 

נאה ומתקבל!

דער מעמד קישור החיתון איז געּפרַאוועט געווָארן ברוב גילה 
ורנן דעם דינסטָאג ּפרשת בשלח שּפעט ביינַאכט, ווען פילצָאליגע 
זיידעס  געהויבענע  די  פון  וידידים  און מעריצים  קרובי המשּפחה 
שליט"א זענען ַאריבערגעקומען אין שטוב פונעם מחותן צו ָאּפגעבן 
דעם ּפערזענליכן מזל טוב און זיך מיטפרייען מיט די געהויבענע 

שמחה.

שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב!

פרישע חסד פּראָיעקט אין עיר 
החסד קרית יואל; וואַשן וועש 
פאר נצרכים גענצליך בחנם 

קיין  איז  גרעניץ  קיין  נישט  פַארמָאגט  יואל  קרית  אין  ַאז חסד 
פרישע  ַא  אויף  רייע  די  געקומען  איז  ַאצינד  און  נישט,  חידוש 
ערשינען  איז  וואך  פארגאנגענע  ווען  ּפרָאיעקט,  חסד  נָאבעלע 
צוגעשטעלט  ווערט  עס  ַאז  עסקנים,  חשוב'ע  דורך  מעלדונג  ַא 

אומזינסטע לָאנדרי סערוויס פאר אידן ווָאס נויטיגן זיך דערינען.

דער ּפרָאיעקט איז צושטאנד געקומען דורך נדבת לבם הטוב פון 
די חשוב'ע משפחת כהנא ובראשם דער ראש המשפחה הרה"ח ר' 
יודא ב"ר שרה רבקה לרפו"ש, וועלכע זענען ברייט בארימט מיט 

זייערע פילע פעולות פאר צדקה וחסד עד אין שיעור.

די געווַאלדיגע פרישע דורכברוך איז געאייגנט פאר משולחים, 
לָאקַאלע  פאר  זעלבע  דָאס  און  אומעטום,  פון  נכבדים  אורחים 
איינוואוינער וועלכע זענען ָאנגעוויזן ַאז מען זָאל זיי ווַאשן די וועש. 
מען קען שטענדיג ַאריינרופן דעם סּפעציעלן סיסטעם, צו בַאקומען 
די וועש שּפָאגל ניי אויסגעווַאשן און צוזַאמגעלייגט, ַאלס ַא גמילת 

חסדים ָאן קיין שום בַאצָאלדונג!

זאל  איינער  וואס  אנדעם  בסתר  ומתן  כבוד  בדרך  אלעס 
ווי א פראפעסיאנאלע ביזנעס  וויסן, עס ווערט דעליווערד  אפילו 

דעליווערי.

ואלו דברים שאין  ַאריינרופן איז 845.640.1232  נומער צו  דער 
להם שיעור... וגמילת חסדים!

וועכנטליכע מלוה מלכה בקרב 
חסידים ואנשי מעשה אין ביהמ"ד 

"בית יעקב דקהל יטב לב"

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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שיעוריםכלליים
ג'

ביו"דח"ב
- ואברכים לבעה"ב מיוחד -

בעז"ה יתקיים השיעורים

שבתות במוצאי

יתרו,משפטים ח,
בשל

הרה"ג  ע"י

רבישמואליעקבמייזעלסשליט"א

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

מעשהאשריעשון
אתה

התאחדות 
אברכים
� יואל קרית �
מסאטמאר úיוא ו

דרבינ

הציבור רצון לשביעית סדרנו שבעז"ה להודיע בזה הננו

אברכים התאחדות הנהלת

שיעור שיעור 
הראשון הראשון 

בשבוע זובשבוע זו

תהמדרשהגדול
בבי

שמעון-טאלטשווא בית היכלי

9:00 בשעה

     בית המדרש         דועלק עוו.
בית המדרשבית המדרש
דועלק עוו.דועלק עוו.

דקהל יטב לב דקהל יטב לב 
סאטמארסאטמאר

דקהל יטב לב סאטמאר

     בית המדרש         בית יעקב
בית המדרשבית המדרש
בית יעקבבית יעקב

דקהל יטב לבדקהל יטב לב 
סאטמארסאטמאר

דקהל יטב לב סאטמאר

ָאנגעהויבן פון פַארלָאפענעם מוצש"ק ּפרשת בא העעל"ט הָאט 
"סעודת  הערליכע  ַא  שב"ק  מוצאי  יעדן  ּפרַאווען  ָאנגעהויבן  מען 
המדרש  בית  אין  שטייגער,  געהויבענעם  ַא  אויף  דמלכה"  מלוה 
"בית יעקב"דקהל יטב לב אויף 102 דועלק אין בלומינגראוו, וואו 
מען קומט זיך צונויף כמנהג חסידים ואנשי מעשה מקדמת דנא, צו 

בַאגלייטן דעם שב"ק מיט מנין און מיט סיּפורי צדיקים וזמירות.

תיכף  ָאּפגערָאכטן  ווערט  מלכה  מלוה  סעודת  וועכנטליכע  די 
נָאך דעם שיעור פונעם דיין שליט"א, און עס ווערט נתנדב לע"נ 
הרה"ק מופת הדור רבי ישעי'לע מקערעסטיר זי"ע. ס'איז קענטיג 
איבער  פון  קומען  וועלכע  עולם  גרעסערער  ַא  פון  די השתתפות 
די גַאנצע געגענט צו מיטהַאלטן די שיינע מלוה מלכה'ס, וואו עס 
זיצן אינאיינעם ַא חשוב'ער ציבור ביי די רייך-געדעקטע טישן און 

פַארברענגען ַאנגענעם ביי דעם סעודתא דדוד מלכא משיחא.

בשבת אחים גם יחד ווערט פַארציילט סיפורי קודש פון צדיקים 
וועמענס יָארצייט געפַאלט אויס אין די קומענדיגע ווָאך און מען 

זינגט אינאיינעם די זמירות למוצש"ק מיט ַא פַארצייטישן טעם.

אתקינו סעודתא דמלכא!

וויכטיגע שיעורים אין הלכות יורה 
דעה איינגעפעדימט דורך מפעל "עמוד 
התורה" אין בתי מדרשים ד'קהל יטב לב 
יתרו,  און  פון ּפרשת בא, בשלח  ווָאכן  יעצטיגע  די  דורכאויס   
הָאט די געטרייע הנהלה פון מפעל "עמוד התורה" דקהל יטב לב 
איינגעשטעלט ַא בַאגריסנדע סיסטעם פון שיעורים נפלאים להלכה 
ולמעשה, אויף די וויכטיגע הלכות פון יורה דעה ח"ב, ווָאס ווערט 
פָארגעלערנט דורך די חשוב'ע דיינים ומורי הוראה שליט"א, לידע 

את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.

פָארגעלערנט,  נפלאים  שיעורים  די  ווערן  הגדול  ביהמ"ד  אין 
כמדי שנה בשנה, דורך הרה"ג רבי שמואל יעקב מייזעלס שליט"א, 

דומ"ץ ביהמ"ד בית מרדכי לייב. דער שיעור איז ווירקליך בַארימט 
צווישן אברכים יקרים און בעה"ב חשובים און ווי יעדעס יָאר ציעט 
דָאס אן ַא ריזיגע בַאטייליגונג פון תושבי העיר וועלכע זענען קונה 

די וויכטיגע הלכות.

דָאס זעלבע הָאט דער מפעל "עמוד התורה" צוגעשטעלט שיעורי 
הלכה אויף יור"ד ח"ב אין די ַאנדערע בתי מדרשים שע"י קהלתינו 
הק'. אין בית המדרש בית יעקב ווערט דָאס פָארגעלערנט דורכ'ן 
דיין הרה"ג רבי מנחם נתנאל יונגרייז שליט"א, און אין בית המדרש 
בית מאיר ווערט דָאס פָארגעלערנט דורך הרה"ג רבי אשר זעליג 

פריינד שליט"א, מו"ץ בקהל בני יואל.

והודעתם את הדרך!

פריידיגע שמחת קישור 
החיתון בבית הרה"ג רב שכונת 

וואודבורי ווילאס שליט"א
 איינוואוינער פון דער "וואודבורי ווילַאס" געגנט הָאבן די וואך 
זיך מיטגעפריידט מיט דער שמחה בבית צדיקים, די שידוך שליסן 
פון החתן כמר מנשה ני"ו, בן הרה"ג רבי שלמה יוסף יָאזעפָאוויטש 
דוד שליט"א  רבי אברהם  פון הגה"צ  זון  ַא  רב השכונה,  שליט"א 
דומ"ץ מונקַאטש וויליַאמסבורג, און איידעם פון הגה"צ רבי זלמן 
לייב רובין שליט"א אבד"ק דינוב קרית יואל. עב"ג הכלה המהוללה 
בת הרה"ג רבי יוסף אברהם ווייסמאנדל שליט"א אב"ד אהל חמ"ד 
טירנוי, בן הרה"ג רבי אלי' יצחק שליט"א חתן הגה"צ רבי מנשה 
פילאפף שליט"א אב"ד טיב לבב וומס"ב, ווָאס די חתן כלה זענען 
ביידע אייניקלעך פון הגה"צ המפורסם רבי יונה פילאפף ז"ל. ענבי 

הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל.

די שמחת קישור החיתון איז פָארגעקומען די פַארלָאפענע ווָאך 
השכונה  תושבי  פון  שמחה  גרויסע  די  קענטיג  געווען  ס'איז  און 
רב  בַאליבטן  דעם  פון  געווען בשמחתו  זיך משמח  הָאבן  וועלכע 
לייסטונגען  פילע  זיינע  מיט  געגענט  די  בַאשיינט  ווָאס  שליט"א 
להגדיל תורה ולהאדירה. מען הָאט זיך געוואונטשן ַאז די שמחה 

זאל משּפיע זיין לנו ולכל בית ישראל.
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פייערליכע חגיגת "הכנסת ספר 
תורה" אָפּגעהאַלטן צום ביהמ"ד 

מעיינות הנחל ברסלב
 ַא הערליכער מעמד הכנסת ספר תורה איז געּפרַאוועט געווָארן 
נייער ספר תורה  יואל, פאר דער הערליכער  בחוצות העיר קרית 
ווָאס איז געשריבן געווָארן דורך הרה"ח רבי נתן נטע קויפמַאן הי"ו, 
לע"נ הוריו ז"ל, און איז ַאריינגעגעבן געווָארן די וואך זונטָאג בשלח 
לזכות  דרייוו,  אויף סַאטמַאר  ביהמ"ד מעיינות הנחל ברסלב  צום 

עולם בהיכל ה'.

אין  בא  ּפרשת  דינסטָאג  פָארגעקומען  איז  האותיות  כתיבת  די 
דער שטָאט וויליַאמסבורג, בבית הנדבן הי"ו, און צוויי טָאג דערויף, 
ליל שישי ּפרשת בא, אין בית המדרש מעיינות הנחל ברסלב, פון 
תושבי  פילע  פון  בַאטייליגונג  דער  מיט  ביינַאכט,  צען  ביז  ַאכט 

העיר, ידידי הנדבן וחסידי ברסלב פון דער גַאנצער שטאט.

איז  צייט  בַאשטימטער  דער  צו  שטונדן  מיטָאג  די  אין  זונטָאג 
דער ספר תורה ַארויס פון דעם "קלאוו ּפלַאזַא" זַאל, לרחובה של 
עיר, וואו ס'איז געווען פַארזַאמלט ַא ריזיגער ציבור וועלכע זענען 
זיך געקומען מיטפרייען בשמחת התורה, אויפ'ן וועג צום ביהמ"ד 

מעיינות הנחל, בשירה וזמרה ותופים ובמחולות.

נָאכמער  שמחה  די  איז  המדרש  בית  צום  ָאנקומענדיג 
פַארשטַארקערט געווָארן ווען מען הָאט ַאריינגעפירט דעם נייעם 
ספר אין היכל הביהמ"ד בַאגלייט מיט פייערדיגע ריקודים של מצוה 
און ברוב גילה הָאט מען דָאס ַאריינגעשטעלט אין ארון הקודש, און 

פָארגעזָאגט לדוד מזמור מיט דעם ברסלב'ער נוסח המקובל.  

די סעודה של מצוה לגומרה של תורה איז ָאּפגעהַאלטן געווָארן 
הָאט  עס  וואו  פלאזא",  "קלאוו  פון  זַאלן  די  אין  והדר  ּפאר  ברוב 
לענגערע  ַא  און  שליט"א  דרשנים  בעלי  חשוב'ע  אויפגעטרעטן 

צייט הָאט מען זיך משמח געווען בשמחת התורה מיט ריקודים של 
שמחה ביז אין די שּפעטע נַאכט שטונדן.

תושבי שכונת 'פּעני קאָורט – איילענד 
וויו' לעבן מיט דערהויבענעם שבת מיט 

הגה"צ רבי ישעי' קאהן שליט"א בן 
כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א 

 – פון ּפעני קָאורט  געגנט  איינוואוינער אין דער בליענדער  די 
די  וארא געהַאט  וויו, האבן פַארלָאפענעם שב"ק ּפרשת  איילענד 
גרויסן  ַא התרוממות'דיגן שבת, מיט דעם  געלעגנהייט צו ּפרַאוון 
גַאסט פון ארה"ק, הגה"צ רבי ישעי' קאהן שליט"א בן כ"ק אדמו"ר 
מתולדות אהרן שליט"א, וועלכער הָאט געוויילט אין דער געגענט 
און ס'איז געווען ַא געלעגנהייט פַאר די תושבים זיך צו מחמם זיין 

לאורו.

געהויבענער  דער  צו  געקומען  צונויף  זיך  מען  איז  שב"ק  ליל 
בָאטע אין שטוב פון דעם בעל אכסני' אויף די 'איילענד וויו' גַאסט, 
הייליגע  די  מיט  ָאנגעווַארימט  זיך  שעות  לַאנגע  הָאט  מען  וואו 
הרה"צ  ורצון.  בנועם  קודש  שבת  וזמירות  ניגונים  אהרן  תולדות 
תורה  דברי  געווען  משמיע  דערביי  הָאט  שליט"א 
מתובל  השבוע,  ּפרשת  די  אויף  ענינים  שיינע  און 
אליינס  הָאט  ער  ווָאס  ואמונה  בטחון  עניני  מיט 
מיטגעהַאלטן ביי זקינו הגה"ק מתולדות אהרן זצ"ל, 
אויף  רושם  שטארקן  ַא  איבערגעלָאזט  הָאט  וואס 

אלע בַאטייליגטע.

בצפרא דשבתא, שב"ק אינדערפרי הָאט הרה"צ 
גרויס  ַא  מיט  התיבה  לפני  געווען  יורד  שליט"א 
ָאּפגעהַאלטן  איז  דַאווענען  נָאכ'ן  און  התלהבות, 
דורך  צוגעשטעלט  רבא,  קידושא  ַא  געווָארן 
הי"ו,  ברַאך  יחזקאל  ב"ר  יואל  הר"ר  הנגיד  הרבני 
מחושבי תושבי השכונה, וואו דער חשוב'ער גַאסט 
ברכה  דברי  מיט  אויפגעטרעטן  הָאט  שליט"א 
ַארויסברענגענדיג די הרגשים מיטצוהאלטן ַאזעלכע 

שיינע תפלות וסידורו של שבת אין דעם געגענט.

ביי די התרוממות'דיגע סעודת רעוא דרעוין הָאט 
משמיע  און  מלך  ה'  פָארגעזָאגט  שליט"א  הרה"צ 
געווען ווַארימע דברי תורה זיך צו שטַארקן בתשובה 
השובבי"ם.  ימי  די  אין  ותיקון המעשים שטייענדיג 
ַאזוי אויך הָאט ער פָארגעלערנט פון ספר "עבודת 
וועמען  צו  זצ"ל,  מטָאהש  הגה"ק  פון  עבודה" 
יבלחט"א דער חשוב'ער גַאסט שליט"א איז געווען 

זייער מקושר.

זיך  שליט"א  הרה"צ  הָאט  ערבית  תפלת  נָאך 
מתּפללי  ציבור  גַאנצן  מיט'ן  אינאיינעם  צוגעזעצט, 
ביהמ"ד, צו אויסהערן די הייליגע שובבי"ם תורה פון 

רביה"ק זי"ע מיט די העתקות.

דער שבת קודש אינאיינעם מיט'ן חשוב'ן גַאסט 
התעלות  פון  ברען  ַא  ַאריינגעבלָאזן  ווירקליך  הָאט 
להתעדן  השכונה,  ותושבי  ביהמ"ד  מתּפללי  די  ביי 

באהבתך וביראתך. מנוחה ושמחה אור ליהודים!

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

בס״ד 

! ם כ ל א  ו ה ן  ו ש א ר ם  ו י

דעם זונטאג
כולל יום ראשון

לימוד התורה 
 דרבים

11:00-12:45

שיעור נפלא 
 מיוחדת

12:45-1:30

____________  בנושא: ____________

עניני ומנהגי 
חמשה עשר בשבט

ודיני קדימה
בברכת הנהנין

יום הראשון - יום של תורה
כולל יום ראשון • בית המדרש בית יעקב נחמי’
פאר ארבעטער  •  בעלי בתים  •  העוסקים על המחיה

 שיעור נפלא 
• ביום א׳ פרשת יתרו   •

ג ״ ה ר ה  , א ל פ נ ן  ע ד י ם  ו ל ב ר  צ ו א ן  י א ד ו ה  ר ו מ י  א ה י  ״ ע

רבי מרדכי דוד יאראוויטש שליט"א
מו"ץ ומרבני כוללינו

התאחדות אברכים

ביום א' פר' יתרו
בשעה 3:30 אחצ"ה

בביהמ"ד הגדול, חדרי בית שמעון - טאלטשווא

היום!

אהלך

ך

מודעה לאברכים צעירים

שיעור נחוץ 
לאברכים

בעניני הנהגת הבית בדרך התורה והמסורה

ביום ד' פר' אחרי
ת שמעון בשעה

ע"י הר"ר שלמה הערצאג שליט"א

הננו בזה להודיע לכל האברכים החשובים שנשאו בזמן החורף העעל"ט שתתקיים בעז"ה

הנהלת התאחדות אברכים

נחוץ מאוד לכל אחד ואחד
להשתתף בשיעור זה!

בס"ד

ביום ג' פר' נח

מודעה לאברכים צעירים

שיעור נחוץ
לאברכים

בעניני הנהגת הבית בדרך התורה והמסורה

ביום ד' פר' אחרי
ת שמעון בשעה

שליט"א הערצאג ע"י הר"ר שלמה

הננו בזה להודיע לכל האברכים החשובים שנשאו בזמן החורף העעל"ט שתתקיים בעז"ה

הנהלת התאחדות אברכים

נחוץ מאוד לכל אחד ואחד 
להשתתף בשיעור זה!

בס"ד

ביום ג' פר' נח

מודעה לאברכים צעירים
הננו בזה להודיע לאברכים שנשאו בזמנים האחרונים שיתקיים בעז"ה

הנהלת שלום אהלך

התאחדות אברכים

ביום א' פר' יתרו
בשעה 3:30 אחצ"ה

בביהמ"ד הגדול, חדרי בית שמעון - טאלטשווא

היום!

אהלך

ך

מודעה לאברכים צעירים

שיעור נחוץ 
לאברכים

בעניני הנהגת הבית בדרך התורה והמסורה

ביום ד' פר' אחרי
ת שמעון בשעה

ע"י הר"ר שלמה הערצאג שליט"א

הננו בזה להודיע לכל האברכים החשובים שנשאו בזמן החורף העעל"ט שתתקיים בעז"ה

הנהלת התאחדות אברכים

נחוץ מאוד לכל אחד ואחד
להשתתף בשיעור זה!

בס"ד

ביום ג' פר' נח

מודעה לאברכים צעירים

שיעור נחוץ
לאברכים

בעניני הנהגת הבית בדרך התורה והמסורה

ביום ד' פר' אחרי
ת שמעון בשעה

שליט"א הערצאג ע"י הר"ר שלמה

הננו בזה להודיע לכל האברכים החשובים שנשאו בזמן החורף העעל"ט שתתקיים בעז"ה

הנהלת התאחדות אברכים

נחוץ מאוד לכל אחד ואחד 
להשתתף בשיעור זה!

בס"ד

ביום ג' פר' נח

מודעה לאברכים צעירים
הננו בזה להודיע לאברכים שנשאו בזמנים האחרונים שיתקיים בעז"ה

הנהלת שלום אהלך

שלוםשלום

⋅ קרית יואל ⋅⋅ קרית יואל ⋅

אהלךאהלך

אהלךאהלך
שע"י עמוד התורה
דקיט"ל סאטמאר

שלום אהלשלום אהלךך
מפעלמפעל

שע"י עמוד התורה שע"י עמוד התורה דקהל יטב לב סאטמארדקהל יטב לב סאטמאר

קרית יואל
נתייסדה ע"י מרן רבינו הקוה"ט זי"ע • בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
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 783.68638
4
5REACH US AT: 845.774.6495

SERVICE@AWRWINDOWS.COM

845-818-0750

YOUR GPS
From Renter To Homeowner

sales@owlsecurityinc.com

845.782.8090 אברהם יהושע בינער

845.204.8138 | contact@berryslandscapingny.com 

845.210.6610  •  sales@usefulny.com

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

דערהויבענער שבת "ורוממתנו" 
בראשות כ"ק אדמו"ר מספינקא 

שליט"א אין ישיבת תורת צבי ד'ספינקא
אינאיינעם מיט פייערליכע "חנוכת הבית" 
פאר מקוה מפוארה וואס איז פארענדיגט 

געווארן בתכלית הכשרות וההידור
  בלומינגראוו - קרית יואל. – די רבנן ותלמידיהון, בחורי חמד 
שב"ק  פארלאפענעם  האבן  ד'ספינקא  צבי  תורת  ישיבה  תלמידי 
ימי השובבי"ם,  פרשת שמות העעל"ט, דעם ערשטן שבת פון די 
מיטגעהאלטן א אומפארגעסליכן "יום שבתון אין לשכוח", בצל רבם 
ומאורם, כ"ק אדמו"ר מתולדות צבי דספינקא שליט"א, וועלכער איז 
ספעציעל געקומען וויילן בקרב תלמידיו, בהיכל ישיבתו הק' לרגל 
די שמחה פון מחנך זיין דעם הערליכן מקוה אין דער בנין הישיבה.

דער גאנצער שבת מבואו ועד צאתו איז אריבער מיט א פלאם 
פייער פון העכערקייט, אנגעהויבן באלד ביים זמן כניסת השבת, 
ווען דער ספינקער רבי שליט"א האט משמיע געווען דברות קודש 
און מדליק געווען די נרות, זייענדיג ממשיך מיט ניגוני שבת קודש.

נאך א התלהבות'דיגער תפלת מנחה וואס דער רבי האט געדאווענט 
לפני התיבה, האט אויפגעטרעטן מיט די צענטראלע דרשת הכנה 
לשב"ק, הרה"ג רבי מרדכי הערש שפיטצער שליט"א ראש הישיבה, 
וואס האט ארויסגעברענגט די געוואלדיגע גרויסקייט פונעם שב"ק 
מיט די בחורי חמד. דאס האט נאכגעפאלגט מיט א קאכעדיגע קבלת 

שבת און תפלת ערבית וואס האט בוקע רקיעים געווען.

דער שלחן הטהור ליל שב"ק האט זיך געצויגן לענגאויס 
שליט"א  רבי  דער  בשעת  רצופות!  שעות  אכט  אריבער 
דברי  קודש,  דברות  געווען  משמיע  מאל  מערערע  האט 
דרוש ואגדה, וסיפורי צדיקים, און מען האט אויך געהערט 
רבי  הרה"ג  הישיבה,  מנהלי  די  דורך  דרשות  ווארימע 
לייב  זלמן  רבי  הרה"ג  און  שליט"א  טערקלטויב  שמואל 
פאלקאוויטש שליט"א. עס לאזט זיך נישט באשרייבן דאס 
געזינגען  האט  מען  וואס  שב"ק  זמירות  די  ביי  התעוררות 
שוין  איז  עס  התלהבות.  און  ברען  אויסטערלישע  אן  מיט 
די  אנגעהויבן  האט  מען  ווען  פארטאגס  אזייגער   2 געווען 
רבי  דער  ביז  ספינקא,  בבית  כנהוג  חי  כל  נשמת  ריקודין 
האט דערמאנט אז עיניך לנוכח יביטו, די מימרא פון הרה"ק 
מצאנז אז מען דארף זיך גרייטן צו זאגן דעם נשמת שב"ק 

אינדערפרי.

דשבתא,  בצפרא  מעשהו  כך  שב"ק  בליל  וכמעשהו 
פייערדיגע  די  התורה,  לימוד  מיט  התפלה  לפני  הכנה  די 
קריאת  רצופות,  לשעות  העליות  מכירת  שחרית,  תפלת 
התורה, ותפלת מוספין. נאכ'ן דאווענען איז פארגעקומען א 
הערליכע קידושא רבא וואו דער רבי שליט"א האט משמיע 
געווען א לענגערע שמועס פאר די בחורים זכרונות פון מר 
אביו הרה"ק מספינקא זצ"ל און רבו מרן רבינו הקדוש זי"ע, 

וואס האט זיך געצויגן קרוב צו דריי שעה.

תיכף נאך די געהויבענע סעודה פון יום השבת קודש האט 
מען זיך געשטעלט דאווענען מנחה מיט גרויס התעוררות, כי 
פנה יום, ווען מען האט זיך געוואשן צו סעודת רעוא דרעוין 

איז שוין געווען הארט בעפאר דעם זמן מוצש"ק.

האט  זמירות  די  נאך  רחמים,  שעת  הזאת  השעה  תהא 
אויפגעטרעטן הרה"ג מרדכי הערש שפיטצער שליט"א ראש 
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פלאמבינג - עלעקטריק 
WE KNOW MENSWEAR

845.782.6756
Free delivery10 MORDCHE 

SCHER BLVD

New location: 

& health food

845.783.8711
 21 Hayes Ct. 

we carry all major brands

פרייעבס"ד

רי ע ו ו לי ע
ד

די נומער פאר אלע
אייערע שמחות!

782.134084
5

טרַאנסּפָארטַאציע רוטס אינפָארמאציע
#9 דערנאך דרוקט #1  845.782.1340

  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

הישיבה, וואס האט אויפגעפלאמט די הערצער פון די בחורי חמד 
צו מקבל זיין די דברי תורה פון רבי'ן שליט"א, נאכזאגנדיג מגדולי 
תלמידי הבעש"ט הק' איבער די גרויסקייט פון רעוא דרעוין, און 
של  ניגון  התעוררות,  ניגוני  זינגען  אנגעהויבן  דערנאך  האט  מען 

הרה"ק רבי מעכיל'ע מזלאטשוב, ועוד.

נאך די לענגערע ניגוני התעוררות האט דער ספינקער רבי מאריך 
געווען מיט דברי כיבושים מוסר והתעוררות לימי השובבי"ם, מ'האט 
עטליכע מאל אינמיטן די תורה געזינגען ווארימע ניגונים, און נאך 
געדאווענט  און  געבענטשט  מען  האט  אש  רשפי  פון  שעה  פיר 
מעריב. דאן איז אפגעראכטן געווארן א געהויבענער מעמד הבדלה 
דעם  באגלייט  האט  מען  ווען  עילאין,  ריקודין  מיט  נאכגעפאלגט 
אזא  פון  געזעגענט  זיך  הערצער  שווערע  מיט  און  שליט"א  רבי'ן 

דערהויבענעם שבת קודש.

שבת קודש נפשי חולת אהבתך!

תושבי קרית יואל ערווארטעט 
ביי מסיבה של מצוה אין שטוב פון 

הרה"ח ר' אלימלך דייטש הי"ו
ַא גרויסער שטרָאם איז ערווארטעט דעם היינטיגן דאנערשטאג 
פון  שטוב  אין  מצוה  של  מסיבה  דער  ביי  בשלח,  פרשת  אווענט 
הרה"ח ר' אלימלך דייטש הי"ו אויף פילמָאר קָאורט, לטובת מפעל 

צדקה וחסד ויואל משה אין ירושלים עיה"ק.

די מפעל צדקה וחסד ויואל משה קומט צו הילף א גאנץ יאר פאר 
דורך מערערע  עיה"ק  ירושלים  אין  לדעה  אחים  צענדליגער משפחות 

חלוקות, ווי די חודש'ליכע פיש און פלייש חלוקות, ובפרט די גרויסארטיגע 
חלוקות ערב ימים טובים, די ניי–געגרינדעטע "קופת עזר נישואין", די 
"עזר ליולדות'" ווָאס צָאלט אויס ָאּפרו-טעג פאר קימּפעטָארינס, אא"וו.

תושבי העיר וועלן זיך משתתף זיין בגוף ובממון, מחזק צו זיין 
דעם הייליגן מפעל צו קענען ווייטער אנגיין מיט די פעולות החסד 

בעיר ה' שמה.

 

   

  "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   

 

  

 בס''ד 
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צען גרעסטע טרַאנספָארמַאציעס
תשע"ג - תשע"ד - תשע"ה - תשע"ו - תשע"ז - תשע"ח - תשע"ט - תש"פ - תשפ"א - תשפ"ב - תשפ"ג

ָנה: "ר ָשׁ י ֶעֹשֶ #4קרת"א דשופ"ריאקרת"א דשופ"ריאֶזה ִלּ

תשע"ו

אפקויף דורך חרד'ישע דעוועלאפערס 
פון אומפארענדיגטע דעוועלאפמענט 

אין וואדבורי; היינט באקאנטער 
'שכונת וואדבורי ווילאס'

באשיידענע באריכט 
וועלכע האט דאן ניטאמאל 
אויפגענומען א גאנצע זייט... 
גאר ווייניג האבן געגלייבט 
אז היימישע משפחות וועלן 
בכלל האבן די דרייסט זיך 

ארויסצוציען אזוי ווייט ביז צו 
וואוינען ממש אויפן סטעיט 
פאליס ראוד... אייגענטליך 
האט שוין דער פראיעקט 

געהאלטן טיעף אינדערמיט 
מיט א ברייטע עפענונג 

אויפן סטעיט פאליס ראוד 
אבער תושבי קרית יואל 
האבן זיך נישט געוואגט 

אריבערצופארן דעם שוועל. 

כהיום דארף מען קיינעם 
נישט זאגן וואס עס איז פון 

דעם אויסגעשטיגן. ווען דער 
דעמאלט'סדיגע 'צניעות 

יפה להם'דיגע' באריכט איז 
געווען א פרישע רינגעלע אין 
די לויפענדע הרחבת גבולי 
הקדושה מיט א מאסיווע 

אויסברייטערונג פון שווערע 
הונדערטער משפחות

פרייטאג,  עש"ק פ'  ויקרא, ח' אדר ב'  תשע"ו42

אומפַארענדיגטע "וואודבורי דזשָאנקשען" דעוועלָאּפמענט 
ָאּפגעקויפט דורך חרדי'שע דעוועלָאּפמערס פון וויליַאמסבורג

פַארהַאנקערטע  די   — סענטראל–ווַאלי. 
דעוועלָאּפמענט  דזשָאנקשען"  "וואודבורי 
מיט די 327 אומַאנטוויקלטע הַאוזינג בָאדענס 
חרדי'שע  דורך  געווָארן  ָאּפגעקויפט  איז 
דעוועלָאּפערס פון ברוקלין פַאר 35.5 מיליָאן 

דָאלער.
זענען  יוני  פַארגַאנגענעם  דעם  זייט 
ַארומגעגַאנגען קלַאנגען ַאז דער שטח ווערט 
פַארקויפט, ָאבער די פַארגאנגענע ווָאך זענען 
דיעד  פון    רייע  ַא  פָארגעקומען  פַאקטיש 
ענען  ז ווָאס  מָארגעדזשעס  און  טרענספערס 
ַאריינגעגעבן געווָארן צו די ָארענדזש קַאונטי 

קלוירק'ס ָאפיס.
די נייע "לימיטעד לייעביליטי קָאמּפַאניס" 
ווָאס ווערן רעּפרעזענטירט דורך די חרדי'שע 
און  ק"ק  פון  התווך  מעמודי  פילַאנטרָאּפן 
המרומם  הנגיד  הרבני  ה"ה  ּפָאּפא,  מוסדות 
הנגיד  און הרבני  הי"ו  קויפמאן  מוה"ר שלום 
הי"ו,  )טעמּפלער(  אויש  יוסף  ר'  המרומם 
הָאבן ָאּפגעקויפט די בָאדנס פון די רַאקלענד 
קַאונטי בויערס וויליַאם ברָאדסקי און קענעט 

טָארסָאו מיט 2 ווָאכן צוריק.
פַאר מער ווי 10 יָאר צוריק, הָאט ברָאדסקי 
"קערטערעט  די  פון  "סי–אי–ָאו"  דער   —
אויפ'ן  געדריקט   — ּפוירל–ריווער  אין  גרוּפ" 
פַאר  בַאשטעטיגן  צו  טַאון–ָאוו–וואודבורי 
איז  עס  ווי  זָאונינג  בעסערע  ּפרָאיעקט  זיין 
וועט  מען  אויב  ַאז  טענה  די  מיט  ערלויבט, 
ער  וועט  פַארלַאנג  זיין  נָאכגעבן  נישט  אים 
זיין געצוואונגען צו פַארקויפן זיין 400–עיקער 
בָאדן צו דעוועלָאּפערס פון די דערנעבנדיגע 
קרית יואל מיט ּפלענער פַאר פיל געדיכטערע 
ָאנגעצויגענעם  ַאן  נָאך  ענדגילטיג,  הַאוזינג. 
דער  הָאט  וואודבורי,  אין  קַאמף  ּפָאליטישן 
פַארלַאנג,  זיין  נָאכגעגעבן  טַאון–בָאורד 

ערלויבטע  די  דריי–פַאכיג  בַאשטעטיגט  און 
הייזער פַאר ברָאדסקי'ס בָאדן. ברָאדסקי הָאט 
"וואודבורי  אויף  בוי–ַארבעט  די  ָאנגעהויבן 
דזשָאנקשען" אין הערבסט 07', תיכף ווען די 
געגנט'ס הַאוזינג וואוקס האט זיך געענדיגט.

הָאט  מקח,  דעם  דורכפירן  נָאכ'ן 
קווינען  מייקל  מעיָאר  וואודבורי  דער 
ווילעדזש  דער  ַאז  הָאפענונג  אויסגעדריקט 
וועט הָאבן ַא לייכטערן פעלד מיט די חרדי'שע 
דערמַאנענדיג  יעצט,  ביז  ווי  דעוועלָאּפערס 
מיט  קַאמפן  ָאנגייענדע  די  איבער  זיך 
אינפרַאסטרוקטור  איבער  ברָאדסקי 
ּפרָאבלעמען אויף דעם בָאדן און נָאכגעלָאזטע 
פארפליכטונגען. "אלעס איז געווען ַא קַאמף 
הָאט  ער  געזאגט.  קוויענען  האט  אים",  מיט 

אויך אויסגעדריקט זיין ַאנטוישונג ווי שווַאך 
ּפרָאיעקט  דעם  ָאנגעהַאלטן  הָאט  ברָאדסקי 
וויַאזוי  געוואונדערט  כסדר  זיך  און  ּפלַאץ, 
הייזער  טייערע  פַארקויפן  צו  זיך  רישט  ער 
ַא  מיט  קָאמיוניטי  ַארומגענומענע  ַאן  אין 
פרָאנט–טויער ווָאס ַארבעט נישט, ַא ליידיגע 
איר  אין  ּפָאטהָאולס  און  וועכטער–בודקע 

הויּפט רָאוד.
אייגענטימער  נייע  די  צו  זיך  בַאציענדיג 
בַאטָאנט,  קווינען  הָאט  ּפרָאיעקט,  דעם  פון 
וועלן  דעוועלָאּפערס  נייע  די  ַאז  הָאף  "איך 
אויספָאלגן די בַאשטעטיגונגען און טָאן ווָאס 

ער הָאט געדַארפט צו טָאן".
"וואודבורי דזשָאנקשען" ווָאס געפינט זיך 
נעבן דָאנדערבערג און ניינינגער רָאודס )מען 

זעט דָאס אינמיטן דעם סטעיט–ּפָאליס רָאוד 
אויפ'ן וועג פון און צו קרית יואל(, ָאקוּפירט 
ַא בערגיגע שטח פון סענטרַאל–ווַאלי מיט ַא 
ּפַאנאראמע–אויסקוק ביי איר העכסטן ּפונקט 
מָאנרָאו- קענגאיבער  ַאריינגַאנג  ַאן  און 
וואודבורי היי–סקול. איר מערב–ענדע קוקט 
זיך צוזַאמען מיט די 140–עיקער "עיס פַארם" 

בָאדן.
האבן  בויערס  דזשָאנקשען"  "וואודבורי  די 
זיך בַאווָארענט מיט דריי מָארגעדזשעס ביים 
קויפן דעם לַאנד. צוויי מָארגעדזשעס זענען 
 6.2 געבָארגט   זיי  הָאט  וואס  טָארסָאו,  מיט 
ָאלען  מיט  איז  דריטע  די  דָאלער.  מיליָאן 
אושערענקָאו און ַא ברוקלין ביזנעס "ווי–עס 
אינטערנאעשאנעל", וואס צוזַאמען הָאבן זיי 

געבָארגט 2.5 מיליָאן דָאלער.
לויט ווי די רעקָארדס ווייזן, הָאט ברָאדסקי 
 25 פַאר  הייזער–בָאדענס   237 פַארקויפט 
מיליָאן דָאלער, און טָארסָאו הָאט פַארקויפט 
90 הייזער–בָאדענס פַאר 10.5 מיליָאן דָאלער. 
די "לימיטעד לייעביליטי קָאמּפַאניס" וועלכע 
בָאדנס  אומַאנטוויקלטע  די  געקויפט  האבן 
ווילַאס"  "וואודבורי  לויפן אונטער די נעמען 

און "וואודבורי קָאמּפלעקס".
ַא  אין  געקומען  צושטַאנד  איז  מקח  דער 
צייט ווָאס חרדי'שע אידן זוכן צווואוינען אין 
קען  מען  וואו  יואל,  קרית  ַארום  געגענטער 
סיי  סטַאנדַארטן  ַאמָאליגע  די  לויט  וואוינען 
אין ּפרייז און סיי אין קלענערע הייזער מיט ַא 

שטיקל שטח ַארום דָאס הויז.
עס איז דער וואונטש פון תושבי קרית יואל 
בפרט און חרדי'שע אידן בכלל אז די פרישע 
זייער  אין  זיין  מצליח  זָאלן  אייגענטימער 
ַא פרישע חרדי'שע  צו שַאפן  אונטערנעמונג 

געגענט מיט ּפַאסיגע אומשטענדן.
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צען גרעסטע טרַאנספָארמַאציעס
ַא פילפַארביגע איבערזיכט מיט ַא בליק אויף צוריק, ַארום די 10 גרעסטע געשעענישן און אנטוויקלונגען וועלכע זענען זיך פַארלָאפן תשע"ג - תשע"ד - תשע"ה - תשע"ו - תשע"ז - תשע"ח - תשע"ט - תש"פ - תשפ"א - תשפ"ב - תשפ"ג

אין דער "עיר עוז לנו" קרית מלך רב, דורכאויס די 10 גלָאררייכע פַארלָאפענע יָארן, מיט הרמת קרן העיר אין ַאלע ַאספעקטן

וועלכע האבן געטוישט אונזער 
שטאט צום גוטן אויף אייביג

רעכטס: די שכונה באזעצט מיט אירע הונדערטער תושבים. אין צענטער: די געפאלענע ביימער אין שכונת ויואל משה - קענטליך העכער דעם שטח מוסדות בני יואל ד'סאטמאר, 
מיט שארט קאט וועלכע פירט צווישן שכונת וואדבורי ווילאס און פעפערמינט סופערמארקעט. לינקס: שכונת ברך משה

שטח מוסדות בני 

יואל ד'סאטמאר
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מיר האבן 
אנערקענט 

די נחיצות!

מיר גייען דאס 
ווידעראמאל 

דערגרייכן!
אונזער פליכט און התחייבות
 דורך מייסד העיר והקהלה
מרן רבינו הקדוש והטהור זי״ע
 וועלן מיר גענצליך ערפילן!

ביזן יום הקהלה ז׳ אדר תשפ״ג הבעל״ט

כאשר זכינו..
אין תשפ״ב האבן מיר דאס 
באוויזן ביים גראנדיעזען 
׳להקהל ולעמוד קאמפיין׳, 
און באשיינפערליך געזעהן 
דעם התרוממות קרן הקהלה 
נתרומם ווערן מעלה מעלה..

כן נזכה 
לעשותו...

מיט א פאראייניגטער הייליגער 
ציל גייען מיר פארזיכערן 
און פארשטערקערן דעם 

׳תרוממנה קרנות צדיק׳ צו 
העכערע טרוימען..
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מיר האבן 
אנערקענט 

די נחיצות!

מיר גייען דאס 
ווידעראמאל 

דערגרייכן!
אונזער פליכט און התחייבות
 דורך מייסד העיר והקהלה
מרן רבינו הקדוש והטהור זי״ע
 וועלן מיר גענצליך ערפילן!

ביזן יום הקהלה ז׳ אדר תשפ״ג הבעל״ט

כאשר זכינו..
אין תשפ״ב האבן מיר דאס 
באוויזן ביים גראנדיעזען 
׳להקהל ולעמוד קאמפיין׳, 
און באשיינפערליך געזעהן 
דעם התרוממות קרן הקהלה 
נתרומם ווערן מעלה מעלה..

כן נזכה 
לעשותו...

מיט א פאראייניגטער הייליגער 
ציל גייען מיר פארזיכערן 
און פארשטערקערן דעם 

׳תרוממנה קרנות צדיק׳ צו 
העכערע טרוימען..
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שנת תשע"ג לפ"קא בליק אויף צוריק

שווערע שטורעם ווינטן איינגעווארפן געביידע אינמיטן געבויעט ווערן אין די נייע הייזער אויף חברון 

עירוב טרעקל ביים פאררעכטן צורת הפתח ביים גבול העיר... אויף 
פארעסט ראוד קאר. די. עי. ווידער ראוד ווי בימים ההם - נאך 

איידער די 'וכבשוה' עפאכע - האט זיך די עירוב דארט געענדיגט.

די שטאט איז אריבער אזויפיל די לעצטע יארן אז אפילו אזא 
פשוט'ע סצענע טראגט אויך היסטאריע אונטער זיך. וואו עס ווערט 

געזען די 'טאון אוו מאנראו' שניי שארער טרעקלעך פוצן די שניי 
אויף ליזענסק וואס די ארבעט ווערט היינט געטון דורך די אייגענע 

ווילעדזש - אדער בעסער געזאגט 'טאון' - שארער טראקס

טרעף צען חילוקים... באוואקסענע עיקערס ראוד קארנער סאטמאר דרייוו ביים 
ווערן איבערגעפלאסטערט דורכן טאון אוו מאנראו

א בליק אויף די באוואקסענע מעליץ און וויטעבסק גאסן 
אין שכונת לעמבערג המורחבת. פילע טראקס בשעת'ן 

איבערפלאסטערן עיקערס ראוד

גדר מיט אייגן אהערגעשטעלטע מאביל נאך איידער עס איז 
אויפגעבויעט געווארן די 'גדר אפיס' אויף פארעסט קאר. העיס 

אונטערצואיילן די גדרים וסייגים אויף די כלים טעכנעלאגיע

מעדיקעל העליקאפטער אויפצונעמען פאציענט אין א שרעקליכע 
עקסידענט אויף סטעיט פאליס ראוד צווישן א 15 פאסאנזשיר 

ווען מיט א טרעילאר. מערקט די באוואקסענע הויכע ראוד מיט 
ביימער. היינט איז דארט איינגעפלאנצט הויכע בנינים 

קאר ארויף אין פלאמען אויף בארדיטשוב גאס פארנט פון די ערשטע געביידע וואס האט דעמאלט'ס געדינט אלס עס זאל 

פענסטער פון ביהמ"ד קהל חרדים ווערט פארבויעט בשעת די גרונטליכע 
קאנסטראקשען ארבעט איבערצובויען די גאנצע אונטערשטע שטאק 

מיט א נייע מקוה מפוארה און אלע ארומיגע געברויכן
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שנת תשע"ג לפ"קא בליק אויף צוריק

ביישויער פון די ארומיגע גלילות קומען באטראכטן די פלאמען 
וואס האט אויסגעבראכן אין זייער שכינות

מצילי אש ביים באקעמפן פייער וואס האט געברענט צווישן די צומָאלענע ביימער אויפן שטח פונעם נייעם 'ווייניארד' פראיעקט 
צווישן געציל בערגער און ישראל זופניק )היינט באקאנט אלס שכונת קערעסטיר(

3 בערן כאפן א רואיגע שפאציר ביים אריבערגיין עיקערס ראוד. מיט די 
היינטיגע טרעפיק און ספיד וואלטן זיי עס זיכער נישט איבערגעלעבט...

גארבידזש קאנטעינאר אויף 11 ריזשין נעבן ביהמ"ד אבני צדק 
איז געפלאגט געווארן מיט נאכאנאנדע פייערן ביז מען האט 

אינסטאלירט 'אויגן' אויפן ארט

בעיקערטאון איז שוין יארן פארשלאסן... צו פעסטשטעלן אז דאס איז 
א אלטע בילד, קען מען זען אויף די באוואקסענע שטח פון די הויז פון 
מרן רבינו הקוה"ט זי"ע און אויף די אלטע שלוימי'ס דעליווערי ווען...

גרופע מעמבערס ביים קומען צו די כוחות נאך שעה'ן לאנגע קאמף 
קעגן די ווילדע פלאמען. קענטליך טראקטאר אקטיוו צו צושפרייטן 

די בערג האלץ אפצושטעלן די פייער זיך אויסצושפרייטן

ערשעפטע וואלונטירן זיך באקוועם געמאכט אויף א בארג פון 
צוריבענע ביימער צו באקעמפן די פלאמען 

קערעסטיר לעבט...

פייער אין ווייניארד...!



שפ"ג
שבט ת
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מינט-ליעף סוּפערמַארקעט

נייעם  פונעם  בשכינות  איינוואוינער  א  אלס 
 208 רוט  אויפן  סופערמארקעט  מינט-ליעף 
די  איבער  אויפמערקן  געוואלט  אייך  איך  האב 
בילדער זייט פונעם נייעם סופערמארקעט אינעם 
איין  אויף  וואס  וואך  פארלאפענע  וואכנשריפט 
בילד איז געשטאנען אז די נייע געשעפט איז שוין 

אפן.

מיטגעהַאלטן  מיר  האבן  וואך  די  דורכאויס 
יעדעס  בעיון  דורך  ליינען  מענטשן  וויפיל 
"ווָאכנשריפט"...  פון  בילד  יעדע  און  בלעטל 
זענען  קינדער  מיט  פרויען  משפחות  פילע  ווען 
אראפגעקומען איינקויפן אינעם נייעם געשעפט, 
ס'איז  אז  בילד  ַא  "ווָאכנשריפט"   אין  זען  נאכן 
צו  אנגעקומען  אלע  זענען  זיי  אבער  אפן.  שוין 
ארבעט  די  בשעת  געשעפט  פארשפַארטע  א 
האט נאך געפיבערט אינווייניג צו פארענדיגן די 

לעצטע שטאפלען צום עפענונג.

א  באריכטן  ביים  געווארנט  זיין  דארף  מען 
פארמיידן  צו  בילדער,  די  ביי  אפילו  און  נייעס, 
געשוואוירענע  טויזנטער  די  פון  נפש  עגמת 

ליינער וועלכע מאכן זייערע חשבונות דערויף.

די  פאר  ובפרט  באריכטן  די  פאר  דאנק  א   
בילדער.

אן איינוואוינער אין דער שכונה

 

ַאנטווָארט פון דער רעדאקציע: א דאנק פאר 
אייער הערה. מיר האבן ווירקליך צוריקגעהערט 
אויך  האבן  וועלכע  אנדערע  פילע  נאך  פון 
זיך  טוען  מיר  און  וואך.  די  איינצוקויפן  פרובירט 
אנטשולדיגן פאר די אומזיסטע עגמת נפש וואס 
דאס האט גורם געווען פאר פילע פאטענציאלע 

'מינט-ליעף' קָאסטומערס. ואתכם הסליחה!

*

 "אריינגעפאלן מיט א גראביאן"

צענט  צוויי  מיינע  צולייגן  געוואלט  האב  איך 
ותשובות  שאלות  פון  סעריע  הערליכן  דעם  צו 
ווָאס  ַאברַאהַאם שליט"א,  מיט הרה"ג רבי נחום 
פרוי  א  פאר  געשריבן  ווָאך  פַארגַאנגענע  הָאט 
א  מיט  אריינגעפאלן  איז  זי  אז  שפירט  וואס 

מגושם'דיגער מאן.

געענטפערט  שוין  איז  וואס  אלעס  דאס  חוץ 
וויכטיג  מורא'דיג  זַאך  ערשטע  די  איז  געווָארן, 
צו וויסן און געדענקן מיט ַא קלָארקייט, ַאז דאס 
איז איר באשערטער פון אויבערשטן ַאליין! נישט 
דער שטיף-טאטע און נישט קיינער ַאנדערש איז 
פון  געווען  ַאזוי  זיכער  ס'איז  דעם,  אין  שולדיג 
הימל און אז זי מוז אנהאלטן די פרייליכקייט אין 

שטוב.

א  זייער  דערמַאנען  צו  כדאי  איז  אויסערדעם 

וויכטיגע נקודה:

ווילאנג זי קוקט אראפ איר מאן, אפילו בלויז 
עפעס  זאל  זי  אז  שווער  זייער  איז  הארץ,  אין 
מאן  דער  אויב  ווייל   – אים  ביי  אויפטון  קענען 
שפירט ביי זיך אין הארץ אז די פרוי האלט זיך 
פילט  אים,  ווי  אויסגעארבעט  מער  און  פרומער 
ווי א משפיע און דאס צוקלאפט אים  נישט  ער 
וועלן  ווידערווילן פון אים איר צו  און שאפט א 

צופרידנשטעלן.

איז צום אלעם ערשטן דארף די פרוי ארבעטן 
אויף זיך ארויפצוקוקן איר מאן.

 איי, מיט וואס?

זיינע  אויף  קאנצעטרירן  זיך  זי  זאל  קודם 
מעלות און אויף די טובות וואס ער האט פון איר. 
זי שרייבט אליין אז ער איז בעל מידות און גוט 
צו איר. זי זאל טראכטן וויפיל טובות זי האט פון 
אים, און וואס עס מיינט פאר איר אז זי איז נישט 
איממער  ווען  און  א באגלייטער  און האט  אליין 
איר ארויס  געפיל, העלפט  גוטע  א  איר  גיט  ער 
מיט די קינדער, אדער ערלעדיגט איר עפעס אין 
גראסערי, זאל זי טראכטן אז ער טוט דאס ווייל 
ער וויל איר מחי' זיין און ווייל ער קעיר'ט פאר 
א  הארץ  איר  אין  אריינברענגן  וועט  דאס  איר. 

ליבשאפט צו אים.

צו  זען  אויך  זי  דארף  רוחניות,  זיין  לגבי  און 
זיי  אז  טראכטן  זאל  זי  אים.  אויף  גוטס  טראכן 

זענען איין נשמה – ווי דער זוהר הק' שרייבט אז 
און   – נשמה  איין  באמת  איז  פארפאלק  יעדער 
האט  צוטיילט  זיי  האט  אויבערשטער  דער  ווען 
ער באקומען די שווערערע חלק אויסצוארבעטן, 
ממילא אנשטאט אראפקוקן זאל זי זיך פרייען אז 

ער שלעפט איר פעקל.

זי שרייבט אז ער האט געהאט א שווערן יוגנט 
און מען האט אים מקרב געווען, זאל זי אויפשפילן 
די געפיל ביי זיך אין הארץ, ווי חשוב ער איז אז 
נאך אזויפיל נסיונות האט ער זיך געשטארקט. איי 
נעמט  נו, אלעס  קיין מושלם?  נאכנישט  איז  ער 
ערד  די  אונטער  פון  זי  זאל  קודם  אבער  צייט. 
ביי אים און דאס  גוטע מעלות  זוכן צו געפינען 
אדער  זמירות,  שיין  זינגט  ער  אז  אויפארבעטן. 
אז ער גייט ארויס דאווענען מיט מנין, אדער אז 
ער גיט צדקה, אדער אז ער קויפט ד' מינים, זאל 
זי פרובירן דאס אויפצושפילן ביי זיך אין הארץ, 
אז קוק, ער וויל זיין ערליך, ער וויל זיין גוט, א 
מער  אסאך  זיך  וואלט  פלאץ  זיין  אין  צווייטער 

נאכגעלאזט.

מיט אזא מהלך, אז דער מאן וועט שפירן אז 
נישט  זיך  האלט  זי  אז  און  ארויף,  אים  קוקט  זי 
בעסער פון אים, איז מער מסתבר אז ער וועט זיך 
וועלן צושטעלן צו איר. א מאן בעצם וויל צוליב 
טון זיי פרוי, אבער נאר ווען ער שפירט זיך ווי א 
מלך אין שטוב, און נאר די ווייב קען אים ערוועלן 

אלס מלך!

זי זאל ווייטער משבח זיין בני תורה און אויב 
דאס  וואס  תורה,  בני  פאר  צדקה  געבן  קען  זי 
א  איז  תורה  אז  אין שטוב  ריח  די  וועט שטעלן 
געשעצטע זאך. זי זאל נישט קאלט ווערן צו די 
נישט אראפקוקן  ווארעם, נאר  זי איז  וואס  זאכן 
איר מאן אז ער האלט נאכנישט דארט. פון איינעם 
וויל דער הקב''ה אז ער זאל אנטון די קרוין פאר'ן 
מלך און פון איינעם וויל ער אז ער זאל פיצן די 
אויף  בחירה  א  נישט  האבן  מיר  מלך.  פון  שוך 
אונזער פאסטן. מיר דארף זען צו טון רצון ה' מיט 
זי  אז  און דאס  און ערליכקייט.  געטריישאפט  א 
טוט איר פליכט אריינצוברענגן די שכינה ביי זיך 
אין שטוב, כאטש עס איז איר שווער – דאס איז 
די גרעסטע נחת רוח פאר איר טאטן דארט אויבן.

זיך  דאס שרייבט  ַאז  פַארשטענדליך  זעלבסט 
איז  עס  זיך.  טוט  עס  ווי  גרינגער  אסאך  אלעס 
זייער א שווערע נסיון, אבער פארדעם זענען מיר 
דא אויף די וועלט. און דער שכר פאר ַאזַא פרוי 
איז אומשַאצבַאר פאר יעדע קלייניגקייט ווָאס זי 
שטרענגט זיך ָאן צו בויען ַאן ערליכע שטוב מיט 

אהבה אחוה שלום ורעות.

גארנישט.  גייט  תפילה  אן  אז  זיך  פארשטייט 

שריפטןשריפטן
צום

טעלעפאָן )לאזן א מעסעדזש(: 
845-774-6234 #6

 פעקס:
845-501-0246

 ּפאָסט:
 POB 113, Monroe ny 10949

אימעיל:
Letters@kyweekly.com

 זמני מניני מעריב
 · בביהמ"ד הגדול ·

קהל 
יטב לב 
סאטמאר

בחדרי התפלה למטה
בכל  10 מינוט מזמן מעריב עד שעה  11:00

היכל בית המדרש הגדול
10:4011:45 11:30 11:15 11:0012:00
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זי זאל כסדר מתפלל זיין און עס איז אפשר אויך גוט צו הערן 
מיט'ן  און  זיין  צו  מחזק  זיך  רעדנערס  ערליכע  פון  שיעורים 

אויבערשטנ'ס הילף וועט מען מצליח זיין. 

)-(

*

"וואכנשריפט" איז נישט קיין צייטונג

לכבוד די גליון 'קרית יואל ווָאכנשריפט'.

איך רוף אייער אויסגַאבע ַא "גליון". ווייל "ווָאכנשריפט" איז 
מעגליך ַא תורה בלעטל, ַא שופר, ַא גליון, ָאבער ווָאס איז זיכער 
אז א געווענליכע צייטונג ווָאס בַאשרייבט נַארישקייטן איז דָאס 

נישט!

בלעטל  איינציגע  די  טַאקע  "ווָאכנשריפט"  די  איז  פַארדעם 
מיינע  פאר  פארצייל  איך  שטוב.  אין  מיר  צו  אריין  קומט  וואס 
קינדער ביים שבת טיש די 'על הצדיקים' מעשה וואס איז זייער 
צום פינטל און פאסיג פאר די קינדער, מיט א שטארקע מוסר 

השכל פון א צדיק וואס די יארצייט געפאלט יענע וואך.

ווָאך  פָאריגע  ווייל  בריוו  דעם  יעצט  אייך  שרייב  איך  אבער 
צו  בלויז  בַאגעניגט  נישט  מָאל  ערשטן  צום  זיך  הָאבן  שבת 
דעם  ברענגען  געמוזט  הָאב  איך  נאר  מעשה,  ַא  נָאכדערציילן 
די  קינדער  די  פאר  פארציילן  צו  טיש,  שבת  צום  ווָאכנשריפט 
געווען  איז  ווָאס  השם,  יד  אפענע  און  פאסירונג  וואונדערליכע 
פון  'ויעל הארבה'  ַארטיקל  דעם  אין  געשילדערט  הערליך  ַאזוי 
קוממיות, וואס איז געקומען באגלייט מיט די בילדער. די קינדער 
האבן נישט געקענט זיך בארואיגן אז אזאנס האט פאסירט אין 
אונזערע דורות! עס איז געווען ַאזַא שטארקע דבר בעתו מיט די 

מכות אין מצרים וואס זיי האבן געלערנט אין חדר.

און אז איך האב שוין געהאלטן דעם שופר אין האנט... האב 
פון  בריוו  הארציגע  די  קינדער  מיינע  פאר  פָארגעליינט  איך 
הרה"ח רבי נחמי' צבי בן דינה, ווָאס הָאט ממש אויפגעשטורעמט 
אונזערע הערצער די הערצער און געגעבן אסאך חומר למחשבה 
איין  אין  געהַאלטן  הָאבן  קינדער  די  בעולמו.  האדם  חובת  מה 

פרעגן: "ווי נעמט א איד אזעלכע גבורות הנפש?!".

וואויל איז פאר ַא איד ווָאס לעבט מיט אמונה, און אפילו אין 
די שווערסטע מצבים שטַארקט ער זיך מיט ַאזַא נָאנטקייט צום 

בַאשעפער.

מצרים  מארץ  צאתנו  "כימי  ַאז  העלפן  טאקע  זאל  השי"ת 
אראנו נפלאות", די וואכנשריפט זאל שוין בקרוב קענען מבשר 
זיין בשורות טובות, מיט די גאולה פרטית פאר אלע אידן יושבי 
חושך, און נאך בעסער אז מיר זאלן אלע שוין אויסגעלייזט ווערן 
מיט די גאולה כללית פארן גאנצן כלל ישראל במהרה דידן. אמן.

א.ה.
פה קרית יואל

*

די רייכע היסטָאריע פון דעם "שלומי'ס - טאוער 
מָאביל" לָאקַאציע...

 צו דער "ווָאכנשריפט" רעדַאקציע.

לייענענדיג דעם ַארטיקל איבער די ערעפענונג פון דעם נייעם 
א  געזען  איך  האב  מאביל',  'טאוער  שטָאט,  אין  דָא  געשעפט 
שטיקל כרָאנָאלָאגיע איבער דעם ַאלטן 'געשעפט' און די פילע 
יָארן,  די  במשך  סערווירט  האט  'דייניג-רום'  דער  וואס  צוועקן 
ַאריינגערעכנט חסיד'ישע באטעס, א שול, א געשעפט א שטוב 

פאר סעודת שבת, א.א.וו.

איז מיר ארויפגעקומען אויפ'ן מחשבה א זעלטענע סּפעקטַאקל 
נישט  דער  אין  רום  דיינינג  דעם  אין  אפגעטון  זיך  האט  וואס 
ווייטער פַארגַאנגענהייט, מיט בלויז עטליכע יאר צוריק. געווען 
אפגעהאלטן  דָארט   ס'איז  ווען  שב"ק  מוצאי  ַא  אין  דָאס  איז 
האבן  עס  וואו  עסאסיעישאן,  'צדק'  די  מיט  מיטינג  א  געווארן 
זיך באטייליגט פילע עסקני העיר פון אלע שיכטן און קרייזן, אין 
שפיץ פון העסקן ר' משה מארגרעטן הי"ו און העסקן ר' יעקב 

ווייס הי"ו פון צדק וועלכע האבן דארט אויפגעטרעטן.

ערשטע  די  געווארן  איינגעזייעט  דארט   איז  דעמאלט 
אונטערגענומען  איז  וועלכע  קאמפיין  גרויסן  צום  קערנדלעך 
וואס האט נאכגעפאלגט מיט פילע  געווָארן פַאר ּפדיון שבוים, 
די  און פעולות אויף מערערע פראנטן פאראויסצורוקן  פרואוון 

באפרייאונג פון אחינו יושבי חושך וצלמות.

עס ליגט מיר נָאך אין זכרון וויַאזוי די קליינע דיינינג-רום איז 
עטליכע  מקום.  אפס  עד  ממש  איבערגעפולט  געווען  דעמאלט 
די  מיטצוהאלטן  פענסטערס  די  ביי  בלויז  פלאץ  געהאט  האבן 
אויפטריטן. אבער ענדגילטיג האט די מיטינג געפירט צו פילע 
דורכברוכן אויפן פראנט פון פדיון שבויים וואס אידישע קינדער 

עסן נָאך די ּפירות דערפון ביזן היינטיגן טאג.

ַאצינד, מיט די אויסברייטערונג פון דעם נייעם גרויסן געשעפט, 
וועלן די קומענדיגע פעולות פון 'צדק' שוין קענען אפגעהאלטן 

ווערן אויף א רחבות'דיגן פארנעם...

איינער ווָאס הָאט דעמָאלט געהַאט די זכי' צו זיין פון די 
משתתפי האסיפה

*

טוב שכן טוב – שנעלע פלינקע בַאהַאנדלונג דורך 
רמב"ם קעיר

צו די רעדאקציע

קליינע  א  וואך  פארלאפענע  מיטגעהאלטן  האב  איך 
אינצידענט, און צוליב די געוואלדיגע הכרת הטוב פאר די שנעלע 
באהאנדלונג איז כדאי צו דרוקן די דאזיגע שורות אויסצודרוקן 
זענען  וועלכע  קעיר  'רמב"ם'  פון  שטאב  די  פאר  הטוב  הכרת 

געווען די גוטע שליחים.

עס איז געווען בשעת די הכנסת ספר תורה, צום ביהמ"ד בית 
ס'איז  ווען  מעמד,  פונעם  סוף  ביים  ווען  דקיט"ל.  לייב  מרדכי 
געווען "וינועו אמות הסיפים", און די ריקודים האבן זיך צופייערט 
בעפארן אריינלייגן די נייע ספר תורה אינעם ארון הקודש, האט א 
טיש זיך איבערגעדרייט, אינאיינעם מיט עטליכע קינדער וועלכע 
זענען געטאנצן דערויף בשעת די ריקודים אינעם היכל ביהמ"ד. 

פלאץ  אויפן  געווען  דארט  זענען  וואלונטירן  הצלה  עטליכע 
און האבן תיכף באהאנדלט די סצענע מיט גרויס געניטשאפט. 
צווישן זיי זענען געווען הרה"ח ר' שמואל שלמה קויפמאן הי"ו, 
הרה"ח ר' שלמה טירנויער הי"ו און אויך הרה"ח ר' יחיאל בער 
פריעד הי"ו פון די מצילי אש. בחסדי השי"ת זענען רוב קינדער 
בלויז אפגעקומען מיט שרעק און די געציילטע וועלכע מען האט 
צום  גאס  די  אריבער  זיי  מיט  מען  איז  באהאנדלען  געדארפט 
'רמב"ם מעדיקעל צענטער' וועלכע האבן אויפן ארט געהַאנדלט 

גאר שנעל.

פון ווען די טיש האט זיך איבערגעדרייט, ביז די קינדער זענען 
גענומען  נאכן באהאנדלונג האט  אינדערהיים, שוין  אנגעקומען 
ּפרָאפעסיָאנַאל,  צוגעגאנגען  איז  אלעס  און  מינוט!   10 קנאפע 

שנעל מיט ַא אידישע געפיל.

וויכטיגע  ַא  ווי  דינען  אינצידענט  דער  זָאל  גלייכצייטיג 
ספר  הכנסת  מעמדי  ַארַאנדזשירן  טוט  מען  ווען  ַאז  דערמַאנונג 
תורה, אפילו אן קיין ברענטשעס, זָאל מען פארזיכערן די טישן 
צו  "סעיף",  גענוג  אהערגעשטעלט  טאקע  ס'איז  אז  בענק  און 
קענען פארנעמען ריקודים און עס זאל חלילה נישט צוקומען צו 

קיין סכנות פַאר אידישע קינדער.

א. שווארץ

*

שמות אין די צייטונגען

לכבוד די קרית יואל ווָאכנשריפט הע"י.

זעענדיג אין 'דבר יום ביומו' א מודעה איבער די 'שמות' וואס 
ווָאלט  וואך,  פארלאפענע  'ווָאכנשריפט'  אין  אריינגעפאלן  איז 
ַאז בעפאר מען גייט צום דרוק זאל  ַאן עצה  איך פָארגעשלָאגן 
מען מאכן א 'סוירטש' אינעם גאנצן פייל, צו טרעפן אויב ס'איז 

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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ַאריינגעפַאלן 'שמות' און אזוי ארום פארמיידן בזיון השמות.

ער  אז  מיר  פאר  אויסגעדרוקט  לעצטנס  זיך  האט  איינער 
ווייל...  מיסט.  אין  וואכנשריפט  די  נישט  'קיינמאל'  ווארפט 

ס'קען האבן שמות.

מיט פיל דאנק פאר דער רייכער תוכן.

פ. ראזענטאל

געקענט  ס'הָאט  ַאז  וויי  זייער  טוט  אודאי  רעדאקציע: 
ּפַאסירן ַאזַא טעות. צום בַאדויערן קענען ַאזעלכע זַאכן געשען 
אפילו נָאך ַאלע בַאווָארענונגען, ושגיאות מי יבין, איבערהויפט 
ווען ס'איז די רעדע פון ַאזַא גרויסע פראיעקט פון ַא צייטונגען 
מיט צענדליגער ַארטיקלען און עדס, ווָאס ווערט ַאריינגעשיקט 

דורך פילע שרייבער און גרעפיקער, א.א.וו.

נישט  וואס  כאטש  טובה.  עצה  די  פאר  אייך  דַאנקן  מיר 
אלעמאל איז די עצה ווירקזאם ווייל צומאל פאלט אריין שמות 
ַארטיקל, מיט  אן  וואס האט אריינגעשיקט  דורך א שרייבער 
טאוול  'שויתי'  מיטן  הקודש  ארון  אן  זעט  מען  וואו  בילד  א 
א.ד.ג. וואס דאס קומט נישט ארויף ביי א 'סורטש'. אבער אין 
יעדנספאל וועלן מיר צולייגן א שטערקערע געוויכט אז ס'זאל 

זיך נישט מאכן אינעם צוקנופט.

מיט ַא תפלה צו השי"ת, יהי רצון שלא יצא מכשול מתחת 
ידינו.

*

שובבי"ם

אל כבוד די חשוב'ע אויסגַאבע "קרית יואל ווָאכנשריפט".

רד.  גַארפיעלד  אויף  שטוב  מיין  פון  ארויסקומענדיג 
ַא  געווען  ממש  איז  פַארטָאגס,  שישי  ליל  ווָאך,  פַארגַאנגענע 
נחת צו מיטהַאלטן די געלויף פון די טייערע בחורים'לעך, אין די 
בתי מדרשים אריין שובבי"ם פַארטָאגס. ס'איז ַאזוי שיין צו זען 
וויַאזוי די גַארפיעלד גאס איז ממש "לילה כיום יאיר", ווען פון 
אלע זייטן ווירבלען מיט בָאסעס, בחורים און אינגעלייט ווָאס 

שטייען אויף לערנען פַארטָאגס. 

די  ווָאס  דור  ַא  אין  שטייען  מיר  חלקינו,  טוב  מה  אשרינו 
הייליגן  דעם  געזען  נישט  שוין  הָאבן  בחורים  די  פון  טַאטעס 
רבי'ן, ָאבער ברוך ה' ַאז מען קלַאמערט זיך נָאך צו זיינע הייליגע 
דרכים. מען הערט די הייליגע טעיּפס, מען שטייט אויף לערנען 

פַארטָאגס, ַאזוי ווי ער הָאט געווָאלט און געפָאדערט.

איז כדאי נאכצוברענגן וואס איך האב געזען אינעם תהלים 
מזאלאשין  גרשון  ב"ר  משה  הרה"ק  פון  צדק"  "משפט  פירוש 
האט  עס  וויאזוי  שילדערט  ער  ווי  שבת  תיקון  בעמח"ס 
באשמורת  פארטאגס  שובבי"ם  פארכטיגע  די  אויסגעקוקט 

הבוקר אין די אמאליגע יארן בשנים קדמוניות, וזל"ק:

הקדוש  השל"ה  ובראשם  הקדושים,  מספרים  שנודע  "היות 
בשם רבינו האר"י ז"ל, דימי השובבי"ם מסוגלים מאוד להתענות 
בהם, ולשוב על חטא וכו', יותר מבכל השנה וז"ש שובו בנים 
שובבי"ם,  ונעשו  הקליפות  בתוך  שמסר  בנים  אותם  שובבים, 

עכשיו שובו מתוך הקליפות אל הקדושה וכו'".

ועל כן נתקן במקומות הרבה להתענות ביום ה' ּפרשת שמות, 
ופה בעירי המנהג שביום ה'  והדורש ידרוש להם דברי כבושין. 
ּפרשת שמות שעה אחת אחר חצות לילה קמים ממטתם, וטובלים 
במקוה, ואחר כך הולכים לבית המדרש והדורש יעורר לבבם קצת 
מענייני חורבן בית המקדש וגלות השכינה וגלות ישראל, מדברי 
תיקון  אמירת  בשעת  לב  ושישימו  הק',  וספרים  ז"ל  רבותינו 
חצות, ואח"כ יושבים על הארץ ואומרים תיקון חצות. אחר כך 
אומרים תהלים במתון ובנעימה ב' ספרים, אחר כך ידרוש להם 
אומרים  והעם  הוידוי,  ע"ד  כבושין  דברי  שעות  איזהו  הדורש 

עמו הוידוי בבכיות גדולות ובלבבות נשברות. אחר כך אומרים 
תהלים החזן עם הקהל עד גמירא, ובין כל ספר וספר אומרים 
היהי רצון אחר תהלים. גם היהי רצון הנדפס קודם ומפני חטאינו 
המיוחד על חטא זרע לבטלה. ואם אין הזמן מסכים לכל הנ"ל 
איז גומרים התהלים אחר תפלת שחרית. גם אומרים סליחות 
אחר תפלת י"ח, דהיינו מפרשת שמות של השובבי"ם בין השנה 
מעוברת או לאו, וכל היום מתענים, ובין מנחה למעריב ידרוש 
להם חכם בעיר דרוש ארוך, וזה מנהג נכון, ולדוגמא נעתיק ב"ה 

דרוש אחד מזה וישמע חכם ויוסיף לקח וכו'. עכל"ק.

ווען מען לערנט ווָאס ער שרייבט כאפט באמת ַא ּפחד צו 
קהלות,  אידישע  אין  ָאּפגעטון  ַאמָאל  זיך  הָאט  עס  ווָאס  זען 
וויפיל תשובה און תיקון המעשים, מיט תהלים און וידוי מען 
הָאט געזָאגט אין ַאזַא ליל שישי פון שובבי"ם. עכ"פ זָאלן מיר 
וויַאזוי ס'הָאט ַאמָאל אויסגעזען ַא ליל שישי פון די ימי  וויסן 

השובבי"ם, ומתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו.

ידידכם,
אפרים אביגדור היימאן

*

ַא גרוס פון דער הייליגער ַארבעט פון "עזרה" הילפס 
ָארגַאניזַאציע

אין  געווארן  געמאלדן  פריידיג  איז  צוריק  וואכן  עטליכע   
ָארגַאניזַאציע  נייע  א  פון  גרינדונג  דער  איבער  "ווָאכנשריפט" 
מיט די נאמען "עזרה", וואס כשמו כן הוא א הילף פאר חולי 

ישראל.

ַאזוי  ַאז צו מיר האב איך דאן  זָאגן דעם אמת,  כ'וועל אייך 
ַאזַא מוסד,  וועמען איז געמַאכט  געקלערט אז ּפונקטליך פאר 

ווער ברויך נָאך ַאן ָארגַאניזַאציע, און ענליכע געדַאנקן.

ס'הָאט ָאבער גַאנץ שנעל געדויערט און כ'האב מיטגעהאלטן 
פון דערנָאנט, ביי מיינס א חשוב'ער משפחה מיטגלידער, וואס 
איז כעת שרוי בצער, זייענדיג צוגעבינדן צו ַא 'ווילטשער'. ַאזוי 
ַאז ווען מען האט זיך גערישט אויף א שמחה אין דער משפחה 
דעם  ערווארטן  צו  אמינא  הוה  א  געווען  נישט  בכלל  עס  איז 

קרוב.

צו אונזער שטוינונג שפאצירט )פָארט( דער קרוב אריין אין זאל 
צו דער שמחה מיט א שטרַאלנדע פנים. און יעדער וואונדערט 
אונז  לאזט  ער  אבער  אהער?!  אנגעקומען  ביסטו  וויאזוי  זיך 
אז  ּפשטות  א  מיט  ענטפערט  ער  און  וואונדערן  לאנג  נישט 
מיט'ן  ַאהערגעברענגט,  אים  האבן  "עזרה"  פון  ווָאלונטירן  די 
ווָאס איז נָאר  גרעסטן דרך כבוד און אויף די גרינגסטע אופן 

שייך.

דער  פון  בראש  עומדים  די  בַאדַאנקן  דא  טאקע  איך  וויל 
אונזער  ביי  זיין  משמח  אונז  פארן  ָארגַאניזַאציע,  חשוב'ער 
שמחה מיט די השתתפות פון אונזער קרוב שליט"א, און אודאי 
אלע  איבערגעגאסן  זיך  האט  וואס  חולה  דעם  פון  שמחה  די 

ברעגעס.

זענען  ארג.  'עזרה'  די  ביז  אז  גלייבן  נישט  זיך  לאזט  עס 
וועג  קיין  אן  בבית  כלו  געווען  מצבים  אזעלכע  אין  אידן 
ארויסצוטרעטן פון שטוב צו קענען גיין און קומען. און מיטן 
אויפרעכטן די געליטענע צו קענען פארזעצן מיט די וויכטיגע 
אויף  געברויכן האט דאס א שטארקע אפעקט  טאג טעגליכע 
זיין גאנצע מצב רוח און ברענגט אים צו א שנעלע ערהוילונג 

צו קענען איבערלאזן די רעדער שטוהל געזונט בגשם וברוח.

זאל אייך דער זכות ביישטיין און זאלן אידן וויסן צו שעצן די 
הייליגע ַארבעט פון ַאזַא וויכטיגע ָארגַאניזַאציע. ירבו כמותכם 

בישראל!

א.ר.

_____  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
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.

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
געזוכט צו דינגען א 5 אדער 6 רום דירהזמןשינוי 

רופט: 391-3464 (845)
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ַא סטודענט פון "וויי. יו." בַאוואונדערט די הכנסת ַא סטודענט פון "וויי. יו." בַאוואונדערט די הכנסת 
אורחים אין דער סַאטמַארער שטאט קרית יואל...אורחים אין דער סַאטמַארער שטאט קרית יואל...

 ַא "וויי. יו. – סַאטמַאר" שאבאטאן, לעקציעס פון מיין שבת אין קרית יואל
גוטע  ַאזַא  געווען  נישט  ווארשיינליך  איז   עס 
צו  הייטס,  ווַאשינגטָאן  איבערלָאזן  צו  געדַאנק 
פָארן קיין מָאנטיסעללָא בלויז צוויי שעה איידער 
שבת. איך האב פארפעלט דעם לעצטן באס צום 
"וויי. יו. נייט שאבאטאן" וואו מיין הַארץ הָאט זיך 

געווָאלט בַאטייליגן.

און  ָאטעם  קיין  ָאן  געטרָאפן  זיך  האב  איך 
ָאנגעצויגענערהייט קוקן מיין זייגער ווי די שעה'ן 
נאריש  לויפן שנעל פארביי. דערפאר,  ביז שבת 
'אובער'  אן  אנגערופן  איך  האב  נישט,  אדער 

טעקסי און באלד געווען אויפן וועג.

זיך  קאר  דער  הָאט  וועג  אינמיטן  ָאבער 
צוברָאכן. עס הָאט זיך ָאּפגעשטעלט אויף די זייט 
דער  יָארק.  ניו  ַאּפסטעיט  אין  שָאסיי  דעם  פון 
רופן  צו  גוטהַארציג  גענוג  געווען  איז  דרייווער 
ווען  זאל מיך נעמען, אבער  עמיצן אנדערש ער 
דער נייער דרייווער איז ענדליך אנגעקומען, האט 
האב  איך  זון-אונטערגאנג.  די  דערנענטערט  זיך 
נישט  וועל  איך  אז  חשבון  דעם  געמַאכט  שנעל 
אנקומען צום וויי. יו. שבת אין צייט פאר שבת, 
איך  האב  מַאּפעס  גוגל  דורכזוכן  נאכ'ן  אבער 
איינגעזען אז איך בין בלויז מינוטן אוועק פון דער 

סאטמארער שטאט קרית יואל.

פון  צווייג  יואל  קרית  דעם  גערופן  האב  איך 
הילף  ראוד  אידישע  בארימטע  די  "חברים", 

מיין  ערקלערט  זיי  הָאב  איך  ארגאניזאציע, 
צוגעשטעלט  שנעל  בין  איך  און  סיטוַאציע 
געווארן מיט אן אדרעס ווָאס איך זָאל זָאגן פאר 

דעם טעקסי דרייווער.

דורכאויס די קורצע רייזע אהין, בין איך געווען 
יָא  גליק,  צום  בין,  איך  שרעק.  מיט  ָאנגעפולט 
קליידער,  שבת'דיגע  מיינע  מיט  געווען גרייט 
ָאבער איז בין געווען בַאזָארגט וועגן די בולט'ע 
מיך  און  מענטשן  לָאקַאלע  די  צווישן  חילוקים 
יו.  וויי.  אפגעגאלטער   – גלַאט  ַא  וועט  אליינס: 
דער  אין  שיין  אויפגענומען  ווערן  סטודענט 

שמָאלער סַאטמַארער וועלט פון קרית יואל?

ווי  פריער  שול  אין  ַאריינשּפַאצירט  הָאב  איך 
צו  מקפיד  געווען  בין  איך  ווייל  אנדערע,  אלע 
דאווענען מנחה פאר די שקיעה, בשעת די מנהג 
נאכדעם.  לאנג  דאווענען  צו  איז  די חסידים  פון 
דָאס  איז  אנגעהויבן,  ענדליך  הָאבן  זיי  ווען 
דַאווענען געווען לַאנגזַאם ָאבער הויך און זייער 

בַאדייטפול.

איז  געווארן,  פַארענדיגט  איז  עס  נאר  ווי 
געבער,  גַאסט  מיין  מיר  צו  צוגעקומען  מיר  צו 
איז  ער  באגריסט.  מיך  און  קארנבלי  יושע  ר' 
פאר  פארשטעלענדיג  מיך  ארומגעגאנגען  דאן 
'שומר  אמת'ער  ַאן  איז  "דאס  זאגנדיג:  ַאנדערע 
געווען אין א קאר, און שבת איז  שבת'. ער איז 

געקומען, האט ער געזאגט 'סטאפ!' דאס איז אן 
וועמען  מיט  ַאלע  כמעט  שבת!"  שומר  אמת'ער 
הָאבן  אויגן־קאנטַאקט,  געמַאכט  נאר  הָאב  איך 
מיך בַאגריסט ַא ווַארימע "גוט שבת" און "שלום 

עליכם" און געפרעגט פון ווַאנען איך קום.

ָאנקומענדיג צו ר' יושע אין שטוב, הָאבן זיינע 
זיסע קינדער שעמעדיג געבליקט אויף מיר, ביז 
עּפעס  געפרעגט  מיר  הָאט  זין  זיינע  פון  איינער 
פַארשטַאנען,  נישט  הָאב  איך  ווָאס  אידיש  אויף 
ענגלישע  דָאס  אויפגעכַאּפט  הָאב  איך  ָאבער 
איך  אז  באשטעטיגט  האב  איך  "סטָאק".  ווָארט 
בין טאקע געווען סטאק, און ר' יושע האט מיר 
מסביר געווען אז געווענליך הָאט ער יעדן שבת 

געסט אין מיין מצב.

 ווען  די סעודה הָאט פָארגעזעצט, הָאב איך 
מיט ר' יושע גערעדט דברי תורה און זמירות. ר' 
יושע איז געווען זייער נייגעריג צו הערן איבער 
איבער  נייגעריג  געווען  בין  איך  און  לעבן,  מיין 
נושא  די  יואל.  קרית  אין  סיסטעם  חינוך  דעם 
דעם  אין  "עלעפַאנט  די  געווען  איז  ציוניזם  פון 
צימער" און איך מיט ר' יושע הָאבן טַאקע נישט 
זייער ברייט  גערעדט דערפון. כָאטש מיר הָאבן 
און  רבי’ן  סַאטמַארער  דעם  וועגן  ַארומגערעדט 

זיין ּפשרה'לָאזע דביקות צו זיין אמונה.

איז  שבת  פונעם  טייל  איבריגע  די 

איך  בין  צייט  קורצע  ַא  נָאך  פארבײגעפלויגן. 
זיך  האט  עס  וואו  שול,  דער  אין  צוריק  געזעסן 
געגעסן  דָארט  הָאב  איך  און  אנגעהויבן,  אלעס 
נייגעריגער  א  נאך  מיט  צוזאמען  סעודות  שלש 
זייער  געווען  גרַאדע  איז  ער  חסיד.  סאטמארער 
ידיעות  כלליות'דיגע  מיינע  מיט  באאיינדרוקט 
פרשה  דער  אויף  תורות  חסיד'ישע  עטליכע  פון 
און ער הָאט מיך איינגעלַאדנט צו קומען צוריק 
נאך א שבת אלס גאסט. איך הָאב ָאנגענומען זיין 
ווָאלט  ער  ַאז  געזָאגט,  הָאט  ער  און  פָארשלָאג, 
אויך צופרידן געווען צו אויפנעמען צוגאסט סיי 
לייענען  ווָאס  בחורים  יו.  וויי.  אנדערע  וועלכע 

דעם ַארטיקל.

שבת?  מיין  וועגן  אן  גייט  וועמען  ַאלזָא, 
ַאנשטָאט  ּפובליצירן  דָאס  איך  דַארף  פַארווָאס 

דָאס בלויז פַארציילן פאר פריינד און פַאמיליע?

ַארטיקל  דעם  שרייב  איך  פַארווָאס  סיבה  די 
ווייל עס איז ַא געוואלדיגע געשיכטע  איז נישט 
)כָאטש עס איז(. די סיבה איז וויבַאלד איך ָאּפפרעגן 
ווָאס איז דָא ביי פילע פון די  די פַאלשע הנחה 
די  קעגן  געמיינדע  ָארטָאדָאקסישע  מָאדערן 

סַאטמַארער חסידים.  

מיר  אויף  הָאט  יואל  קרית  אין  שבת  מײן 
געמַאכט טָאטַאל גָאר ַאן ַאנדערע רושם פון ווָאס 

איך הָאב געהערט ביז היינט.

געווען  איז  געטרָאפן  הָאב  איך  וועמען  יעדן 
בין  איך  ווָאס  טרָאצדעם  רעסּפעקטפול  באמת 
ַא וויי. יו. תלמיד. פַאקטיש הָאבן פילע מענטשן 
"ישיבה  פון  געהערט  נישט  אפילו  קיינמָאל 
שום  קיין  געזען  נישט  כ'הָאב  אוניווערסיטעט". 
שַאפט  דָאס  מיר.  קעגן  אויפפירונג  נעגאטיווע 
קעגנזייטיגע  פון  קשר  ַא  פַאר  געלעגנהייט  ַא 

רעסּפעקט און אחדות.

זענען  אבער דָאס איז ּפונקט די נקודה. מיר 
מיר  קענען  שּפעטער  ווָאס  זאכן  ַאסַאך  משער 
מַאכן  צו  ַאנשטָאט  ווערן איבעררַאשט דערויף. 
אויב  געשטַאנען  בעסער  מיר  ווָאלטן  השערות 
מיר ווָאלטן ַארָאּפגענומען די צייט צו רעדן און 
במיוחד  איז  דָאס  ַאנדערן.  אן  אויך  פַארשטיין 
כָאטש  קהילה;  חסידישער  דער  וועגן  אמת 
געמיינדע  אונזער  פון  ַאנדערש  טַאקע  איז  עס 
זָאלן  מיר  צייט  שוין  ס'איז  וועגן.  פילע  אין 
ַאנדערש  זענען  ווָאס  קהלות  אויך  ַאנערקענען 

פון אונזער אייגענע.

די ווָאך איז אין די ַאנגלָא – אידישע ּפרעסע ערשינען אן ַארטיקל ווָאס הָאט געשריבן ַא סטודענט פון דער "ישיבה אוניווערסיטעט" 
ָאדער מער בַאקַאנט ַאלס "וויי. יו.", וועלכער הָאט זיך געטרָאפן געשטרַאנדעט בעפָאר שב"ק הַארט נעבן קרית יואל, און איז געווען 
געצווינגען צו פַארבלייבן דָא אויף שבת, וואו ער איז ערשטוינט געווָארן פון די גוטהַארציגע מדת החסד ווָאס ער הָאט ָאנגעטרָאפן 

צווישן די סַאטמַארער אידן דָא אין שטָאט.

צווישן די שורות פון דעם ַארטיקל קומט צום אויסדרוק די שָאק און איבעררַאשונג פון דעם סטודענט, וועלכער איז אויפגעווַאקסן 
אין ַאזַא קרייז וואו ס'איז גַאנגבַאר ַאלע סָארט לשון הרע'ס קעגן די פַאנַאטישע און איזָאלירטע סַאטמַארער וועלכע הָאבן פיינט יעדן 
איד... און דָא ּפלוצים הָאט ער זיך דערזען מיט ַא מציאות ווָאס איז ַאזוי ַאנדערש ווי ווָאס ער הָאט שטענדיג געהערט. ער שטוינט מיט 
וואונדער און התּפעלות אויף די הַארציגע הכנסת אורחים און אהבת ישראל מיט ווָאס מען הָאט אים בַאגָאסן דורכאויס דעם גַאנצן 

שב"ק.

וויַאזוי ַא "פרעמדער" שילדערט די סַאטמַארער חסד מיט ַאזַא  פָאלגנד איז ַא לייכטע איבערזעצונג פון טיילן פון דעם ַארטיקל, 
רעסּפעקט, ווָאס ברענגט גלייכצייטיג ַארויס וויַאזוי אין קרית יואל זעצט פָאר ב"ה מיט ַאזַא שיינקייט דָאס ווָאס רביה"ק זי"ע הָאט אונז 

געלערנט: "מען דַארף זיין גוט 'צו' יעדן איד, ָאבער נישט זיין גוט 'מיט' יעדן איד".

וישמעו רחוקים ויבואו!

ַא גַאסט אויף ַא ווייל...
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הערליכער באַזוך אין מוסדות קרית יואל דורך 
תלמידי כתה ט' מוסדות סאטמאר לעיקוואוד

סַאטמַארער תלמידי כתה ט' פון לעיקווָאוד זענען ּפוקד דעם ציון הק' בימי השובבי"ם 
און שטעלן זיך צום פארהער ביים מנהל הרה''ג ר' שמעון שמואל שווארטץ שליט''א

פארגאנגענעם דאנערשטאג פרשת בא העעל''ט 
די  פון  ט'  כתה  פון  תלמידים  חשוב'ע  די  זענען 
סאמארער מוסדות אין לעיקוואוד געווען אויף ַא 
זיי הָאבן  באזוך אין דער שטאט קרית יואל, וואו 
בנין  אין דעם  כותלי מוסדותינו הק',  בין  בַאזוכט 

הת"ת פון סַאטמַאר קרית יואל.
תלמידים  ט'  כתה  סַאטמַארער  לעיקווָאוד  די 
ָאנגעקומען דָא אין שטָאט אין די שפעטע  זענען 
פארמיטאג שטונדן. צוערשט זענען זיי צוגעפָארן, 
אינאיינעם מיט די חשוב'ע מרביצי תורה שליט''א, 
רבינו  פון  הקדשים,  קודש  המצוינת  ציון  צום 
בנים  הקרויים  תלמידים  די  וואו  זי''ע,  הקדוש 
וואס לערנען אין זיינע הייליגע מוסדות און גייען 
צייט  לענגערע  א  האבן  וועגן,  הייליגע  זיינע  אין 

אינאיינעם שופך שיח געווען מיט פרקי תהילים, 
תפילות ובקשות, שטייענדיג אין די ימים המסוגלים 
השובבי"ם,  ימי  די  המעשים,  ולתיקון  לתשובה 
אויפן הייליגן מקום קיבול תפילות, דער ציון הק' 
וואס האט טאקע אין אט  זי"ע,  פון הייליגן רבי'ן 
די טעג אויסגעוואשן טויזענטער אידישע הערצער 
און מעורר געווען אידן מיט זיינע הייליגע דיבורים 

לאביהם שבשמים.
דערנאך זענען די תלמידים צוגעפארן צו דעם 
אין  דרייוו  לארקין  אויף  קאמפלעקס  ת''ת  ריזן 
יואל, אינעם גיגאנטישן בנין גָאלדבערגער.  קרית 
פון  אפטיילונג  דעם  צו  ארויפגעגאנגען  זענען  זיי 
כתות ז' ח' ט', וואו זיי זענען ווארעם ענטפאנגען 
שמואל  שמעון  ר'  הרה''ג  מנהל  דורכ'ן  געווארן 

שווארטץ שליט''א.
די תלמידי כתה ט' פון לעיקוואד האבן זיך דאן 
געשטעלט צום פארהער ביים מנהל שליט''א, אויף 
עטליכע פרקים אין מס' בבא קמא, און מס' ברכות, 
פילע  געשטעלט  האט  שליט''א  מנהל  דער  ווי 
פראגן פאר אלע תלמידים איינס נאכן אנדערן, ווי 
זיי האבן געענטפערט מיט א בקיאות און ברייטע 
אזוי  און  חזרות,  יעצטיגע  די  פון  סיי  קענטעניס, 
אויך נאך פילע שאלות וואס דער מנהל שליט''א 
וואס  לימודים  אלע  פון  געשטעלט  זיי  פאר  האט 
מ'האט נאר געלערנט פון אנהייב יאר ביז אהער, 
מיט  בוריו  על  ענטפערן  צו  געוואוסט  האבן  און 
מנהל  דער  האט  דאן  קלארקייט.  געוואלדיגע  א 
שליט''א פארטיילט פאר יעדעם פון די תלמידים 

זייערע  א הערליכער ספר אלס אות הוקרה פאר 
ביים  אויסצייכענונוג  און  ידיעה  אויסטערלישע 

פארהער.
דערנאך איז צוגעגרייט געווארן פאר די תלמידים 
א רייכער מיטאג מיט א הרחבה גדולה נאך דעם 
לַאנגען וועג און די געוואלדיגע התמדה וואס עס 
האט זיך ווי ארויסגעוויזן ביי דעם פַארהער. במשך 
פילע  נאך  געשטעלט  מנהל  דער  האט  צייט  די 
פון  ולרחבה  לאורכה  תלמידים  די  פאר  פראגן 
פארלאפענע  די  במשך  סוגיות  און  לימודים  אלע 
עטליכע חדשים אויף וואס די תלמידים האבן מיט 
אלעם געענטפערט מיט א געוואלדיגע קלארקייט 

און בקיאות.
פון  תלמידים  הונדערטער  די  האבן  דערנאך 
צו  אורח  מכניס  זכי'  די  געהאט  ט'  ח'  ז'  כתות 
תלמוד  לעיקוואודער  דער  פון  תלמידים  די  זיין 
א  געדאווענט  אינאיינעם  מ'האט  ווי  תורה, 
פלאמעדיגע 'תפילת מנחה', וואס ווערט יעדן טאג 
קאך  אין  ברען  זעלטענעם  א  מיט  אראפגעלייגט 
אזא  מיט  אינאיינעם  ביהמ''ד,  גיגאנטישן  אינעם 
בליעה''ר,  תלמידים   500 אריבער  פון  מספר  ריזן 
ווען יעצט, אינאיינעם מיט די תלמידים פון דער 
לעיקוואודער ת''ת, איז דָאס דאווענען געפראוועט 

געווארן ביתר שאת ויתר עז.

תלמוד תורה "בנין גאָלדבערגער" ווירבלט 
מיט צופרידענע עלטערן ביי סוקסעספולע 

"אסיפת מלמדים״ צוזאמטרעף
קרית יואל. – מיט אן אויסערגעווענליכע הנאה 
פון  עלטערן  טויזנטער  די  האבן  צופרידנהייט  און 
פַארלָאפענעם  דעם  געשטרָאמט  הק’  מוסדות  די 
ליל שישי ּפרשת שמות ביי דעם בנין הת"ת, וואו 
"אסיפת  יערליכע  די  געווָארן  ָאּפגעהַאלטן  ס'איז 
מלמדים", אינאיינעם מיט די חשוב'ע און געטרייע 
מרביצי תורה שליט"א, כדי צו געבן די געלעגענהייט 
פאר די קעגנזייטיגע שותפים זיך צו באקענען און 
די  פון  תכלית  פאר’ן  אינפארמאציע  אויסטוישן 

קינדער.
עס איז שוין ַאן איינגעפירטע זַאך, ַאז איינמאל 
ַא  באשטימט  ווערט  ווינטער–זמן  דעם  אינמיטן 
ַאז  געלעגענהייט  ַא  געגעבן  ווערט  עס  וואו  צייט 
די  מיט  טרעפן  זיך  זאלן  מנהלים  און  מלמדים  די 
נויטיגע  ַאלע  איבערצושמועסן  עלטערן,  חשוב׳ע 

ענינים פַאר די טובה פון חינוך הבנים און עס זָאל 
זיין ַא געמיינזאמע ַארבעט.

דעם פארגאנגענעם ליל שישי פרשת וארא איז 
פָארגעקומען דער היי–יעריגער "אסיפת הורים" אין 
דער תלמוד תורה "בנין גָאלדבערגער", ווען צו די 
באשטימטע שעה זענען די אלע מלמדים געווען אין 
חשוב'ע  די  אויפגענומען  און  קלַאס–צימערן  אלע 
באזונדער  יעדער  דורכצושמועסן  זיך  עלטערן 

איבער די קינדער.
בילד  שיין  הערליך  א  געווען  איז  עס 
די  וואו  קָארידָארן  די  אין  זיך  ארומדרייענדיג 
רייע  די  אויף  געווארט  געמיטליך  הָאבן  עלטערן 
ָאּפצונעמען  און  דורכשמועסן  אריינגיין  קענען  צו 
האט  מען  קינדער.  זייערע  פון  גריסן  גוטע  די 
זיי  ווי  עלטערן  די  פון  צופרידנהייט  דָאס  געזען 

ווייסן ָאּפצושַאצן די שווערע הָארעווַאניע ווָאס די 
מלמדים לייגן ַאריין אין די טייערע קינדער במשך 

דעם גַאנצן יאר.
דורכאויס עטליכע שעה האט דער שטח המוסדות 
טרעפיק  ָאנגעלייגטע  שווער–  א  מיט  געווירבלט 
דערנאך  זענען  וועלכע  קארס,  הונדערטער  פון 
הערצער  אויפגעהייטערטע  מיט  אהיימגעפארן 
שּפירנדיג אז זייערע קינדער ווערן באגלייט דורך ַאן 
איבערגעגעבענע שטַאב פון חשוב'ע מרביצי תורה 

וואס ארבעטן בלי ליאות פאר זייער הצלחה.
די  ּפלַאץ  אויפ'ן  געפינען  זיך  האבן  אויך  ַאזוי 
ראשם  ליגן  וועלכע  מנהלים,  איבערגעגעבענע 
ורובם ַאריינגעטָאן ווָאס מען קען טָאן איבער דָאס 
דָאס  ַארויסצוברענגען  תלמידים  די  פון  תכלית 
מאקסימום פון זיינע איצטיגע כשרונות, און וויַאזוי 

העכערע  אויף  כשרונות  די  אויפהייבן  קען  מען 
ַא  זיי  פאר  געווען  טאקע  איז  עס  שטַאּפלען. 
בַאזונדערע סַאטיספאקציע, הערנדיג ווי די עלטערן 
ַארויסברענגען  און  באדאנקען  זיך  געקומען  זענען 
זייערע אינערליכע געפילן פון הכרת הטוב פאר די 
מנהלים און מלמדים, איבער די געוואלדיגע ארבעט 

ווָאס ווערט געטָאן אויף יעדעס קינד באזונדער.

תיכף  צוריקגעקומען  איז  וואס  אּפקלאנג  דער 
די  אויסערגעווענליך!  געווען  איז  אסיפות  די  נאך 
עלטערן האבן זיך נישט געקענט גענוג אּפוואונדערן 
זיי אויפגענומען און  ווי ווארעם די מלמדים האבן 
די גרייטקייט וואס זיי האבן ארויסגעצייגט צו הערן 
און מיטארבעטן, און ס’האט זיי געגעבן צו שּפירן, 
ריכטיגע  די  "אין  בעז"ה  זענען  קינדער  זייערע  אז 

הענט".

די עלטערן זעען און אנערקענען באשיינּפערליך 
פראנט  אויפ’ן  נאכאנאנד  און  שטענדיג  מ'איז  אז 
הינזיכט,  יעדן  אין  פארבעסערן,  פארשענערן,  צו 
שוין,  מ'האט  וואס  מיט  נישט  זיך  מ'באגנוגנט 
מ'בלייבט נישט שטיין אויף איין ּפלאץ, נאר מ'טוט 
כסדר זארגן, טוען, מעלה צו זיין, אלעס וואס נאר 
די  צו  קינדער  אונזערע  ארויפצוברענגען  מעגליך 

שענסטע דרגות בעז"ה.

אשא עיני אל ההורים!

המוסדותהמוסדות
· אינערהאלב די ממלכת התורה והיראה די הייליגע מוסדות אין שטאט קרית יואל ·

נייעס • באריכטן • אנטוויקלונגען
נאטיצן • קרישקעלעך
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התרגשות'דיגער מעמד "התחלת לימוד משניות" 
אנגעהויבן דורך די קרוב צו 300 תלמידי כתה ג'

פארלאפענעם דינסטאג פרשת בא, ב' לחודש 
די  ביי  טאג  געהויבענער  א  געווען  איז  שבט, 
ג',  כתה  פון  קינדער  תורה  תלמוד  הונדערטער 
ווען זיי האבן אין א מזל'דיגע שעה זוכה געווען 
צו אנהויבן דעם לימוד פון 'משניות', די זעקסטע 
די  אייגנטליך  איז  וואס  ברכות,  מסכת  אין  ּפרק 
ערשטע טריט פון די יונגע קינדערלעך אין "ששה 
סדרי משנה", ווען זיי הייבן ָאן זיך צו אויסלערנען 
דעם באדייט פון אפלערנען א משנה מיט א הבנה 

און ריכטיגע פארשטאנד.

שוין לאנגע וואכן וואס מען גרייט זיך צווישן 
התחלת  מעמד  גרויסן  צום  ת"ת  פון  ווענט  די 
משניות ווען יעדן טאג ווערט געהאנגען פרישע 

ּפלַאקַאטן זיך צו גרייטן.

פַארטיילט  איז  מעמד  גרויסן  דעם  לכבוד 
די  איבער  קונטרס  סּפעציעלער  ַא  געווארן 
א  אויף  שבע"פ,  תורה  לימוד  פון  גרויסקייט 
גרינגן לשון, געאייגנט פאר די קינדער לויט זייער 
פון  באדייט  די  פארשטיין  קענען  צו  יָארגַאנג, 
דעם גרויסן טאג ווען מען גייט אנהייבן לערנען 
די הייליגע ווערטער פון די הייליגע תנאים. אויך 
איז דָארט געדרוקט געווָארן דער יהי רצון וואס 
מען דארף זאגן פאר מען הייבט ָאן לערנען, און ַא 
בַאזונדערע מזל טוב פאר יעדן תלמיד באזונדער, 
לכבוד די גרויסע געלעגענהייט ווען מען הייבט 

ָאן לערנען משניות.

צו דער פריידיגער געלעגנהייט איז אפגעראכטן 
לימוד  התחלת  "מעמד  ספעציעלער  א  געווארן 

משניות", אינעם פראכטפולן "עס זאל" פון דער 
דערהויבנקייט  זעלטענע  א  מיט  תורה,  תלמוד 
בעת וואס די פנים'ער פון די קינדערלעך לייכטן 
פון פרייד צו דעם מאמענט ווען זיי זענען זוכה צו 
שטייגן נאך א טרעפל העכער אין לימוד התורה.

עס איז געהערט געווארן א פייערדיגע דרשה 
ווייס  יוסף  ישראל  ר'  דורכ'ן מלמד מומחה הרב 

משניות,  פון  הייליגקייט  די  איבער  שליט"א 
משנ"ה איז די אותיות נשמ"ה, אז די נשמה פון א 
איד דארשט  פאר א משנה, ביים מעמד הָאט מען 
פארטיילט געווארן ממתקים פאר אלע תלמידים, 
ווערטפולע  אויף  גורלות  געצויגן  האט  מען  און 

מתנות.

קינדערלעך  טייערע  די  האבן  דערנאך 

אנגעהויבן אינאיינעם די ערשטע משנה פון כיצד 
פארגעלערנט  דאס  מען  האט  צוערשט  מברכין. 
געווארן  איבערגעזאגט  דאס  איז  דערנאך  און 
אינאיינעם,  תלמידים  הונדערטער  אלע  דורך 
דאס איז געווען די ריכטיגע הכנה צום "התחלת 
מיט  אריין  באלד  איז  מען  און  משניות".  לימוד 
קלאס  די  אין  צוריק  שטימונג  אויפגעלייגטע  ַאן 
פרק  דעם  אויפגעמישט  האט  מען  וואו  צימערן 
צום  און  ברכות,  מסכת  אין  מברכין"  "כיצד 
ערשטן מאל אנגעהויבן קונה זיין דעם חלק פון 
תורה שבעל פה מיט די געטרייע באגלייטונג פון 
די איבערגעגעבענע מלמדים שליט"א, ולמדה את 

בני ישראל.

הוי רץ למשנה!

נוירסערי–קינדערגארטן אָפּטיילונג באזוכט 
אין "סאטמאר מצות" בעקעריי

אין די ווָאכן ווען מען לערנט די פרשה פון יציאת מצרים, הָאבן די 
זייערע  פון  אויפזיכט  אונטער'ן  נוירסערי–קינדערגארטן  פון  קינדער 
די  געהַאט  הָאבן  זיי  וואו  בעקערי",  "מצה  די  אין  בַאזוכט  מלמדים 
וויַאזוי מען בַאקט פרישע מצות לשם  זיך איינצוקוקן  געלעגענהייט 

מצוה לכבוד פסח.

פַאר'ן באזוך האט מען געלערנט מיט די קינדער וויאזוי מען באקט 
מצות, די געוואלדיגע זהירות פון יעדן ארבעטער אז עס זאל חלילה 
מען  וויאזוי  אויוון  צום  וועג  דער  און  חמץ,  קיין  אריינקומען  נישט 

לויפט אז עס זאל נישט בלייבן נעבן די היץ פַאר'ן זיך ָאּפבַאקן.

די געטרייע שטַאב פונעם בית האופה הר"ר אהרן אבראמאוויטש 

שליט"א הר"ר משה הערש ברוין הי"ו האבן מיט גרויס געטריישאפט 
די  אנגעצייגט  זיי  און  באזונדער,  קלאס  יעדע  קינדער  די  באגלייט 
עבודת הקודש, שמירה משעת קצירה וויַאזוי מען גיט אכט אויף יעדע 
ריר, און די אינטערעסאנטע שנעלע ארבעט צו וועלגערן און רעדלען 
יעדע מצה, ווען די קינדער האבן צוזאמען אויסגעשריגן "מצות אין 
ַאריין", און האבן געהאט א טייל אין די מצות–בַאקן פאר די  אויוון 

מהודר'דיגע מצות וואס די טויזנטער אידן וועלן עסן פסח.

ַא  בַאקומען  קינד  יעדעס  הָאט  צייט  שטיק  ַא  דָארט  וויילן  נָאכ'ן 
די  זענען  פנימ'ער  פרייליכע  מיט  און  ַאהיימצונעמען,  מצה  שטיקל 

קינדער דערנָאך צוריקגעגאנגען אין תלמוד תורה.

נאָבעלע "לכל זמן" פּראָגראַם אין 
בית רחל ברענגט אַריין פרישע גייסט 

פון אחדות צווישן יונגע תלמידות 
פון צווייטע און דריטע קלאַסן

ַא הערליכע ּפרָאגרַאם איז אין די יעצטיגע 
רַאמען  די  אין  געווָארן  איינגעפעדימט  ווָאכן 
מיט'ן  קלַאס,  דריטע  און  צווייטע  פון 
העפטיגע  רייע  ַא  מיט  זמן",  "לכל  נָאמען 
ליבשַאפט  ַאריינברענגען  צו  אקטיוועטעטן 
די  אין  אויך  קינדער,  די  צווישן  אחדות  און 
צייטן ווען מען פַארברענגט און מען שּפילט 

זיך ביי ריסעס און לָאנטש.

ַאהערגעשטעלט  איז  ּפרָאגרַאם  דער 
צו  אינהַאלט  פַארצווייגטע  ַא  מיט  געווָארן 
מוטיגן די תלמידות צו אויסנוצן די צייט ווען 
אריינצוברענגען  דורך  דורך  זיך  שּפילט  מען 
זיך  מיידלעך,  די  צווישן  אהבה  און  אחדות 

ח"ו  אנדערע,  די  פאר  איינער  פארגינען 
זיין  מצער  נישט  און  פַארשעמען  נישט 
ַאנדערע תלמידות. די נָאבעלע ּפרָאגרַאם איז 
ערמעגליכט געווָארן דורך די חשוב'ע לעידיס 
אברהם  בת  פריידא  מרת  לע"נ  אקזילערי, 
דעם  עס  טרָאגט  דעריבער  ווָאס  שמואל, 

ּפַאסיגן נָאמען "לכל זמן-אוצר פריידא".

ַאלס ַאריינפיר צו דעם הערליכן ּפרָאגרַאם 
איז פָארגעשטעלט געווָארן פַאר די תלמידות 
די  און  תחי'  מנהלת  די  דורך  דרשות  רייכע 
חשוב'ע לערערינס תחי'. צווישן ַאנדערע הָאט 
מען ערקלערט ַא ּפַאסיגע משל, פון ַא קעניג 
ווָאס זיין ּפרַאכטפולע קַארעטע איז איינגעזינקן 

אין בלָאטע און זיינע פיר שטַארקע פערד 
הָאבן נישט געקענט ארויסשלעפן דעם ווָאגן. 
ּפויער,  ּפשוט'ער  ַא  ָאנגעקומען  איז  עס  ביז 
צוויי  מיט  דורכגעפָארן  ּפונקט  איז  ווָאס 
שווַאכע דַארע פערדלעך און זיי הָאבן בַאוויזן 

ַארויסצושלעּפן דעם ווָאגן.

אויף די וואונדער פונעם קעניג, וויַאזוי דָאס 
קען זיין, הָאט דער ּפויער ערקלערט ַאז דעם 
רוסלַאנד,  פון  איין פערד  קעניג פערד קומט 
ווָאס  טרָאצדעם  א.א.וו.  ענגלַאנד  פון  איינע 
נישט  זיי  ַארבעטן  פערד  שטַארקע  זענען  זיי 
דער  הָאט   – פערד  מיינע  ָאבער  אינאיינעם, 
זיי  ברודער,  צוויי  זענען   – געזָאגט  ּפויער 

זענען אויפגעווַאקסן אינאיינעם, זיי הָאבן זיך 
ליב און זיי ַארבעטן צוזַאמען.

ַאז  ערקלערט  הָאבן  מחנכות  חשוב'ע  די 
בית  אונזערע  פון  אויפגַאבע  די  איז  דָאס  ָאט 
גוטע  ווי  צוזַאמען  לעבן  צו  תלמידות,  רחל 
שוועסטער. און ס'איז ַארויסגעהויבן געווָארן ַאז 
דָאס איז דער ָאּפטייטש פון "לכל זמן", צו יעדע 
צייט! נעמליך ַאז אונזער שיינע אויפפירונג פון 
הָאבן,  ליב  זיך  ַאנדערע,  די  איינע  פַארגינען 
גייט  וואס  זאך  א  איז  אינאיינעם, דאס  שּפילן 
אויך  צייט,  יעדע  צו  זמן,  לכל  באגלייטן  אונז 
און  שולע  פון  אינדרויסן  שוין  איז  מען  ווען 
אנדערע צייטן, וועט דָאס שטענדיג באגלייטן.
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הונדערטער תלמידי כתה ג' ביים מעמד 'התחלת משניות' וואו מען האט מיט א כח הרבים אנגעהויבן די ערשטע משנה

די הונדערטער דרדקי תלמידי המוסדות געווען באזוכן בבית האופה 'סאטמאר מצות' 
לסדר 'ונשמרתם את המצות' - פרשת בא

תלמידי המוסדות אנגעהויבן ערשטע משנה מס' ברכות פרק ו'

די בא'חנ'טע פרחי ילדים באטראכטן די שעפעלע וועלכע איז ארומגענומען מיט שטריק איר צוציבינדן צום בעט פארן קרבן פסח אינעם בית המקדש השלישי
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מאַסיווע "עקספּאָו" מייסטערהאַפט אויסגעשטעלט 
דורך בית רחל תלמידות פון 7'טע קלאַסן

די  איז  "עקסּפָאו"  מייסטערהַאפטיגע  ַא 
געווָארן  ַאהערגעשטעלט  ווָאך  פַארלָאפענע 
פון  מיידלעך  די  וואו  שולע,  רחל  בית  דער  אין 
געלעגענהייט  א  געהאט  הָאבן  קלַאס  7׳טע   די 
כשרונות  געבענטשטע  זייערע  ארויסצוברענגען 
זיי  האט  בַאשעפער  דער  וואס  טאלאנטן  און 

געשָאנקען.

אויפגעשּפילט  לעבעדיג  הָאט  "עקסּפָאו"  די 
האבן  וואס  צדיקים  סיפורי  סעריע  גאנצע  א 
איבער  השכל  מוסר  טיפע  א  ארויסגעברענגט 
לעשות רצון אבינו שבשמים אין אלע אומשטענדן 
און איבערקומען אלע נסיונות פון יעדן דור צו טון 

דעם רצון השם.

דער הערליכער ּפרָאגרַאם איז סּפעציעל געווען 
די פינף צענטרַאלע  ַארום  געבויעט  און  בַאזירט 
נקודות:  נישט נשפע ווערן פון שלעכטע סביבה 
נאר זיך טַאקע דרייען צווישן גוטע ַאטמָאספערע; 
טון מצוות מיט שמחה און רצון; זיך היטן פון די 
נסיונות פון טעכנעלאגיע; ַארבעטן אויף די מדות 
טַאקע יעצט אין די יונגע יָארן; געדענקן און לעבן 
מיט דעם ַאז אונזער עיקר ציל אויף דער וועלט 
איז נצחיות צו אריינכאפן ווָאס מער און די יסוד 

פון "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו".

יעדע קלאס האט געארבעט אויף א באזונדערע 
אריינגעלייגט  הָאבן  זיי  וועלכע  אויף  ּפרָאיעקט, 
אויפצובויען  עצומות  כוחות  און  ארבעט  שעות 
און ארויסברענגען מיט די כשרונות מעשיות וואס 
און  השם,  יראת  בטחון,  אמונה,  ארויס  ברענגט 
אלעס וואס מען לערנט צווישן די בית רחל ווענט 

עס זאל אריינגיין אין די ביינער.

פון  אחדות  די  ארויסגעוויזן  זיך  האט  עס 
האט  יעדער  ווען  תלמידות,  אלע  צווישן 
צושטאנד  קענען  צו  אינאיינעם  געארבעט 
מחנכות  די  ּפרָאיעקט.  מאסיווע  אזא  ברענגן 
א  מיט  טַאט  און  רַאט  מיט  געשטאנען  זענען 
יעדע  פאר  איבערגעגעבנקייט  געוואלדיגע 
תלמידה ארויסצוהעלפן צו קענען אויפבויען און 
וואס  מוסר השכל  די שטערקסטע  ארויסברענגן 

איז אריין אין די הערצער.

געווען  איז  אויסשטעלונגען  הערליכע  די 
מורא'דיגע  די  באטראכטענדיג  השם  קידוש  א 
זיי  וועלכע  צדיקים  פריערדיגע  די  פון  מעשיות 
האבן זיך מוסר נפש געווען פאר יעדע מצוה, און 
נאר אין זייער זכות שטייען מיר דא היינט אלס 
ַאן ערליכע כלל ישראל מיט שטאלץ און תשוקה 
און  פאראויסגיין,  און  אנצוהאלטן  ווייטער  דאס 

זיין א ביישּפיל פאר אונזערע קומענדיגע דורות, 
ווי  זיי זאלן אויך אויף אונז קענען פארציילן  אז 
מיר האבן זיך געשטארקט אין אונזערע נסיונות 

פון דעם היינטיגן דור.

צו דער באשטימטער צייט מאנטאג פרשת בא 
הונדערטער  אריבערגעקומען  זענען  אינדערפרי 
בנין  אינעם  מיטגלידער  משפחה  און  עלטערן 
געווען  איז  "עקסּפָאו"  דער  וואו  רחל  הבית 
הערליך אויסגעשטעלט ארום און ארום דעם זַאל, 
און מען איז פון דער נָאענט געקומען באטראכטן 
די  ווָאס  מייסטער–ארבעט  הערליכע  די 

טאלאנטפולע תלמידות הָאבן אהערגעשטעלט.

געווען  איז  אויסשטעלונג  יעדע  פון  פָארנט 
בַאצייכנט  הָאט  ווָאס  דיסקריבציע  הערליכע  ַא 
וואס  מעשה,  די  פון  ַארויס  לערנט  מען  ווָאס 
האט טַאקע שטארק באגייסטערט די מַאמעס און 
בַאבעס פונעם בית רחל וועלכע זענען געקומען 
אין באגלייטונג פון נָאענטע משפחה–מיטגלידער, 
דעם  ָאּפוואונדערן  געקענט  נישט  האבן  און 
נאבעלן ּפרָאיעקט וואס די תלמידות האבן באוויזן 
אזויפיל  און  כוחות  אזויפיל  מיט  אהערצושטעלן 
אינהאלט מיט רייכע תוכן פון אונזערע מסירות 

נפש היסטָאריע.

אויסשטעלונג  הערליכע  די  איז  געזָאגט,  ווי 
ערפאלגרייכע  און  געלונגענע  ַא  גָאר  געווען 
על  תלמידות  די  פון  חינוך  פַאר’ן  אנטוויקלונג 
ַאהערגעשטעלט  זייענדיג  סבא,  ישראל  דרך 
צייט  זעלבער  דער  אין  און  ּפרָאפעסיָאנַאל, 
זאלן  מיידלעך  די  באלערנד,  און  גייסטרייך 
דערפון ארויסנעמען א קוואל פון חיזוק איבער די 

חשיבות פון די ַאלע ענינים.

ַארויסגייענדיג הָאבן די חשוב'ע געסט און אויך 
דזשורנַאל,  הערליכע  ַא  ערהַאלטן  תלמידות  די 
וואו ס'איז מייסטערהַאפטיג געשילדערט געווָארן 
אויסגעשטעלט  זענען  וועלכע  מעשיות  די 
געווָארן, מען זָאל דָאס קענען ליינען און לערנען 

דערפון מיט הנאה אויך שּפעטער.

שטַאב  שולע  און  מחנכות  געטרייע  די  דורך 
הכרת  געווַאלדיגע  ַא  אויסגעדרוקט  ווערט  תחי' 
פונעם  ַארבעט  איבערגעגעבענע  די  פאר  הטוב 
הי"ו,  בערנבלאט  יושע  משה  הר"ר  מענעדזשער 
געטריישַאפט  געווַאלדיגע  ַא  מיט  הָאט  ווָאס 
אויסשטעלונג,  דעם  פון  הצלחה  די  פַארזיכערט 
און ער הָאט צוגעשטעלט ַאלעס ווָאס מען הָאט 
געדַארפט צו ערמעגליכן ַאזַא הערליכע סוקסעס 

ב"ה.
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מייסטערהאפטיגע אויסשטעלונגען אהערגעשטעלט 
דורך די תלמידות פון בית רחל ביים עקספאו
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מייסטערהאפטיגע אויסשטעלונגען אהערגעשטעלט 
דורך די תלמידות פון בית רחל ביים עקספאו
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אידן  בירושלים.  ומספד  בציון  בכי'  אנא  עד 
געהערט  ווייטָאג  מיט  הָאבן  וועלט  דער  איבער 
וואו  עיה"ק,  ירושלים  פון  מבהילה  שמועה  די 
דעם ליל שב"ק איז פָארגעקומען די טויטליכסטע 
טערָאר ַאטַאקע אין די לעצטע 11 יָאר, ווָאס הָאט 
ליידער געקָאסט דָאס לעבן פון 7 קרבנות וועלכע 
זענען נעבעך טרַאגיש ַאוועקגעריסן געווָארן ביי 
אין  המדרש  בית  ַא  פון  פָארנט  שיסעריי  דער 
שווער  עטליכע  מיט  געגענט,  יעקב"  "נוה  דער 
פַארוואונדעטע וועלכע זענען ָאנגעוויזן אין רחמי 

שמים.

צונאכטס  פרייטאג  פאסירט  האט  אטאקע  די 
אין דער נוה יעקב געגענט אין ירושלים, וואו דער 
טעראריסט איז אנגעקומען פארנט פונעם עטרת 
אברהם שוהל און געעפנט פייער מיט זיין ביקס, 

שיסנדיג און אומברענגענדיג זיבן קרבנות הי"ד.

דער  איז  באריכטעט,  ווערט  עס  ווי  לויט 
מיט  געגענט  אינעם  אנגעקומען  טעראריסט 
אויף  געשאסן  קודם  האט  ער  וואו  קאר,  זיין 
דערנאך  און  גאס,  דער  אויף  פרוי  עלטערע  אן 
געשאסן אויף א מאן וועלכער איז רח"ל געפארן 
בעפאר׳ן  ביציקל,  מאטאר  א  אויף  שב"ק  אום 
האט  ער  וואו  שוהל,  פונעם  פארנט  אנקומען 
געעפנט פייער אויף אידן וואס זענען געשטאנען 

אינדרויסן.

אנגעקומען  זענען  וואס  ּפאראמעדיקס  הצלה 
צו דער סצענע האבן שפעטער געשילדערט דאס 
פון  באגעגנט,  זיי  האט  וואס  בילד  שוידערליכע 
שוין  געווען  ליידער  זענען  וואס  אידן  אזויפיל 
נישט בין החיים. פינף זענען ליידער אומגעקומען 
אויפ'ן ארט, און צוויי וואס זענען געווען קריטיש 

זענען אומגעקומען אין שּפיטאל.

ווען  זיך ארויסגעשטעלט שפעטער,  עס האט 
אטאקע  שוידערליכער  דער  פון  דעטאלן  מער 
האט  טעראריסט  דער  אז  געווארן,  קלאר  זענען 
ביי איין שוהל, און דערנאך  געשאסן אויף אידן 
געלאפן צו א דערנעבנדיגע שוהל וואו אידן האבן 
דארטן  און  העלפן,  צו  ארויסקומען  אנגעהויבן 

האט דער טעראריסט ווייטער געשאסן.

פאלגענד זענען די נעמען פון די קרבנות:

ר׳ אלי׳ מזרחי הי״ד און זיין פרוי נטלי מזרחי 
יארן.  זייערע מיטעלע 40׳ער  אין  זייענדיג  הי״ד, 
הבחור אשר נתן מורלי הי״ד, וועלכער איז געווען 
בלויז פערצן יאר אלט. ר׳ שאול חי הי״ד, זייענדיג 
וואס  הי״ד,  אליהו  בן  רפאל  ר׳  אלט.  יאר   68
איינער פון די קינדער איז פארוואונדעט געווארן 
פון דער שיסעריי און געפינט זיך אין שפיטאל אין 
א שווערן צושטאנד ה׳ ירחם. אלי׳ סוסנסקי הי״ד, 
א 26 יעריגער איד. די זיבעטע קרבן איז געווען 

א אוקראינישע פרוי וועלכע האט געארבעט אלס 
א געהילפקע ביי אן עלטערע אידישע פרוי אין 

ירושלים. 

פארגעקומען  איז  אטאקע  טעראר  א  נאך 
געגענט  דוד  עיר  דער  אין  אינדערפרי  שבת 
טעראריסט  א  וואו  ירושלים  אלטשטאט  אין 
בשעת'ן  מתפללים  אויף  פייער  געפענט  האט 
שווער  האט  טעראריסט  דער  דאווענען,  גיין 
פארוואונדערט א טאטע און זון, וועלכע געפינען 
זיך ביידע אין ַא שווערע צושטַאנד, השי"ת ישלח 

להם רפואה שלימה בקרוב.

אידישע קינדער זענען ַאריין אינעם שב"ק מיט 
שווערע געמיטער פון ַאזעלכע ביטערע שמועות 
על  מעי  מעי  חלליהם,  על  לבי  לבי  מבהילות. 
אויף  זיין  מרחם  שוין  זיך  זָאל  השי"ת  חלליהם. 
ווערן מכל  ניצול  זָאלן  זיי  יושבי ארה"ק  אחבנ"י 
צרה ועקתין בישין, און מ'זאל שוין אויסגעלייזט 
ווערן פון דעם ביטערן גלות שלטנותא דערב רב, 

מתוך רחמים וחסדים גמורים.

די התגרות באומות ווָאס 
הָאט ליידער גורם געווען 

די בלוט פַארגיסונגען

ליידער  איז  ַאטַאקע  טערָאר  בלוטיגע  די 
איבעררַאשונג.  קיין  קיינעם  פאר  געווען  נישט 
ווָאך  פָאריגע  הָאבן  פירער  מדינה  איזרַאעלי  די 
ַא  ערווַארטעט  ווערט  עס  ַאז  פָאראויסגעזָאגט 
נָאכדעם  רַאיָאן.  אין דעם  בלוטיגע עסקעלאציע 
ַא  איבערגעפַאלן  הָאבן  קרעפטן  צה"ל  די  ווָאס 
אומגעברענגט  הָאבן  זיי  וואו  דזשענין,  אין  הויז 
וועט  דָאס  ַאז  קלָאר  וואוסנדיג  ּפַאלעסטינער,   9

קומענדיגע  די  אין  רעַאקציע  קעגן  ַא  ברענגען 
טעג.

הָאבן  דזשענין  אין  ַאקציע  די  נָאך  בַאלד 
פַאר  זיך  גרייטן  זיי  ַאז  געזָאגט  פירער  מדינה 
הָאבן  ּפַאלעסטינער   די  לַאגע,  ָאנגעהיצטע  אן 
ַא געווַאלדיגע  זייער אויפגעהיצט מיט  רעַאגירט 
צָארן, און די מדינה הָאט ַאקטיוויזירט די "כיּפת 
ליידער  ָאבער  סיסטעם.  רַאקעטן  ַאנטי  ברזל" 
ָאּפהַאלטן  צו  געהָאלפן  צופיל  נישט  דָאס  הָאט 

דעם שפך הדם פון ַאזויפיל אידישע נפשות.

גרויסער  קיין  זיין  געדַארפט  נישט  הָאט  מען 
גייט  ערנסט  זייער  עּפעס  ַאז  זען  צו  עקסּפערט 
נָאכפָאלגן. און את אשר יגורנו בא. די נָאכַאנַאנדע 
פרומע  און  רעכטע  יעצטיגע  די  פון  התגרות 
הר  אויפ'ן  עליה  די  ַאריינגערעכנט  רעגירונג, 
די  און  גביר  בן  דורך דעם מופקר איתמר  הבית 
שַארפע  מיט  התנחליות  פאר  חיזוק  ָאנגייענדע 
הָאט  ַארַאבער,  די  קעגן  שריט  און  רעטָאריק 
געקָאסט ַא שרעקליכן ּפרייז פון טייערע אידישע 

נשמות.

אויפ'ן ּפסוק "ונפל ממנו רב" זָאגט רש"י הק' 
"כל מה שיפול מהם ואפילו הוא יחידי חשוב לפני 
שותפים  רעליגיעזע  זיינע  מיט  נתני'  ביבי  רב". 
הָאבן קלָאר געוואוסט און אפילו פָאראויסגעזָאגט 
ַאז פַאר זייערע רייצערישע שריט גייט מען צָאלן 
ַא ּפרייז פון אידיש בלוט, ָאבער זיי זענען געווען 
איז  בַאשעפער  פַאר'ן  דערויף.  גרייט  פולקָאם 
ַאוועקגעריסן  ווערט  ווָאס  מישראל  נפש  יעדע 
זייער ַאסַאך ָאבער להבדיל פאר די מופקרים פון 
דער נייער רעגירונג זענען די זיבן אומגעקומענע 
ווָאס  ציפער  ַא  נָאך  סטַאטיסטיק,  ַא  נָאך  בלויז 
ציוני'סטישן  דעם  פאר  געווען  הָאט מקריב  מען 

"מולדת".

גרויזַאמער  דער  ַאז  געווָארן  ָאנגעוויזן  ס'איז 
שחיטה  די  דורכגעפירט  הָאט  ווָאס  טערָאריסט 
אין נוה יעקב, הָאט געטרָאגן דעם נָאמען פון זיין 
געשטָאכן  תשנ"ח  יָאר  אין  איז  וועלכער  זיידע, 
מתנחל  רַאדיקַאלער  ַא  דורך  טויט  צום  געווָארן 
ווַארשיינליך  איז  טערָאריסט  דער  ירושלים.  אין 
צו  אינצידענט,  יענעם  פון  געווָארן  געטריבן 
נקמה נעמען פאר די אומקום פון זיין זיידע. ווָאס 
צייגט בלויז וויַאזוי דער 'מחול הדמים' פון נקמה, 
וחוזר חלילה נעמט ליידער נישט קיין סוף, ווען 
די  פון  ַאמביציעס  נַאציָאנַאליסטישע  די  צוליב 
ציוני'סטישע מופקרים ווערן אידן אומגעברענגט 
בראש כל חוצות, ווי דער לבן של ישראל רביה"ק 
זי"ע שרייבט מיט זיין הייליג לשון אין די הקדמה 
"וחביב  התמורה:  ועל  הגאולה  על  ספה"ק  צום 
חפצי  וכל  מישראל,  נפש  כל  השי"ת  לפני  ויקר 

העולם לא ישוו בה".

דָאס  אויס  באומות  מתגרים  די  נוצן  ליידער   
נָאכמער  צו  קרבנות,  אומשולדיגע  די  פון  בלוט 
אויפרייצן דעם מחול הדמים. דער ראש הממשלה 
ַא  ַאלס  ַאז  געמָאלדן  הָאט  שר"י  נתני'  ביבי 
רעַאקציע קעגן די ַאטַאקע וועט די רעגירונג געבן 
זידלונגען  מתנחלים  די  פאר  רעכטן  ברייטערע 
אין אראבישע שטחים, א זאך װאס װערט שטארק 
שר  דער  גביר,  בן  מופקר  דעם  דורך  געשטופט 
בַאשטעטיגן  צו  צילט  ווָאס  לאומי",  "לבטחון 
מיט  ומיד,  תיכף  הייזער  פרישע   18,000 פרישע 
טויזנט  הונדערט  דריי  נָאך  צוצולייגן  װיזיע  א 
על  רַאיָאנען,  ַארַאבישע  אין  הייזער  מתנחל'ישע 

אפם וחמתם. 

ַאזַא  פון  באזינען  שוין  זיך  זָאלן  זיי  ַאנשטָאט 
מיט  המינות  מלכות  די  ַאז  געשעעניש  ביטערע 
איר עצם קיום איז דער "דין גרמא דנזיקין", ווָאס 
הָאט ַארויפגעצווינגען אויף דעם עם היושב בציון 
נישט  נעמט  ווָאס  בָאד  בלוט  שרעקליכע  ַאזַא 
ווייטער  בַאדויערן שוין  צום  הָאט מען  קיין עק, 
גענוצט  ווערט  טרַאגעדיע  די  ווי  מיטגעהַאלטן 
און  ווייטערדיגע התגרות  אויפרייצן  נָאכמער  צו 
ציוני'סטישע נַאציָאנַאליסטישע שריט, ווָאס דָאס 
ובגשמיות  גרעסטע סכנה ברוחניות  די  איז דאך 

ה' ירחם.

ַאז  צו השי"ת  זענען מתּפלל  קינדער  אידישע 
ַא סוף צו די ביטערע מדינה  ס'זָאל שוין נעמען 
כלל  פַאר  געקָאסט  בלוט  ַאזויפיל  הָאט  ווָאס 
ישראל, מיר זָאלן שוין זוכה זיין בקרוב צו דעם 
ביטול מלכות המינות מתוך רחמים וחסדים, בלי 
שום צער ונזק לשום בר מישראל, נפלה נא ביד ה' 
וביד אדם אל אפולה, בביאת משיח צדקינו בב"א.

חומתינוחומתינו
משמרת

שוידערליכע בלוט בָאד פרייטָאג צונַאכטס אין 
'נוה יעקב, ירושלים' קָאסט ָאּפ 7 קרבנות הי"ד

שענדליכע התגרות באומות הָאט ליידער געפירט צו שוידערליכע בלוט פַארגיסונגען
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ירושלים - א מאכטפולער קאמפיין נעמט ארום 
אלע צענטערן פון דער יהדות החרדית הנאמנה אין 
החרדית,  היהדות  בני  אידן  ערליכע  ווען  ארה"ק, 
זיך פאר צו שטיצן די אסירי ציון וועלכע  נעמען 
שמאכטן אין די ציוניסטישע טורמעס אלס קרבנות 
ציבור, פאר די מלחמת ה' בעמלק וואס גייט פאר 

אין ארה"ק להגנת הדת מידי מחלליה ומפיריה.

איז  קרן  נייעם  דעם  גרינדן  פון  געדאנק  דער 
געקומען נאכדעם וואס אין די לעצטערע חדשים 
א  פאר  גענומען  פאליציי  ציוניסטישע  די  האבן 
דורכ'ן  ה',  מלחמות  לוחמי  דערשרעקן  צו  ציל 
און  היימען  זייערע  אין  לילה  באישון  איינברעכן 
ווען  פארברעכער,  ערגסטע  די  ווי  ארעסטירן  זיי 
עווענטועל, נאך עטליכע מאל וואס זיי פאדערן אין 
געריכט צו פארלענגערן זייער ארעסט, שטעלט זיך 
ארויס אז זיי האבן נישט קיין שום קראנטע באווייז 
קעגן די לוחמי מלחמות ה', און דער ציל פון דער 

ארעסט איז בלויז צו דערשרעקן.

גענומען  עסקנים  חשוב'ע  האבן  דעריבער 
פון  הפחדה'  'מסע  די  באקעמפן  צו  ציל,  א  פאר 

אריינשיינען  דורכ'ן  פאליציי,  ציוניסטישע  די 
לעכטיגקייט אין די שטיבער פון די אסירי ציון, און 
איינצופירן א תמיכה  איז  פון דעם קרן  ציל  דער 
געאייגנט פאר  יעדן טאג  טויזענט שקל פאר  פון 
וועט  המשפחה  ראש  דער  וואס  פאמיליעס  די 

שמאכטן אין טורמע.

לויט ווי די עסקנים געבן איבער, וועט די תמיכה 
זיין געווידמעט דירעקט פאר אסירי ציון וואס די 
די  אז  ד.מ.  ארעסט,  זייער  אן  האלט  פאליציי 
זיי געקומען ארעסטירן אינדערהיים  פאליציי איז 
זענען  זיי  אז  נישט  און  אנדערש  ערגעץ  אדער 

ארעסטירט געווארן בשעת א פראטעסט.

ווידער די מוסרי נפש וועלכע לאזן זיך ארעסטירן 
די  באקומען  אויך  וועלן  זיי  פראטעסטן,  די  ביי 
תמיכה אין פאל וואס די פאליציי וועט פאדערן פון 
געריכט צו פארלענגערן זייער ארעסט, דאן וועלן 
זייער פאמיליע באקומען טויזענט שקל פאר יעדע 
ארעסטירט,  איז  משפחה  ראש  דער  וואס  נאכט 
האט  געריכט  ציוניסטישע  די  וואס  נאכדעם 

פארלענגערט זיין ארעסט.

צו  ציל  איז דער  די עסקנים שטעלן קלאר  ווי 
פאמיליעס  זייערע  און  ציון  אסירי  די  זיין  מחזק 
קעגן דעם טעראר וואס זיי גייען אריבער מצד די 
פאליציי, און מהיום והלאה ווען די פאליציי וועט 
סיסטעמאטיש קומען ארעסטירן עסקנים באישון 
לילה אדער פאדערן אין געריכט צו פארלענגערן 
זייער ארעסט, בלויז מיט'ן ציל זיי צו דערשרעקן, 
וועלן זיי וויסן אז פאר יעדן טאג וואס זיי האלטן 
גאר  א  פאמיליע  זיין  באקומט  ציון,  אסיר  דעם 

באדייטנדע תמיכה.

דער קאמפיין האט באקומען די פולע שטיצע 
בארה"ק,  החרדית  היהדות  ומנהיגי  גדולי  פון 
וועלכע האבן געשריבן א מכתב קודש וואס צווישן 
די שורות לייענט זיך ווי פאלגענד: "ואף גם זאת 
הגיע לאזנינו דמעות העשוקים ושוועת המשפחות 
ציבור,  לקרבנות  נבחרו  ואביהם  בעליהם  אשר 
באכזריות  ישראל מאריכים מעצרם  רשעי  כאשר 
להם  די  לא  כאשר  וריע,  אח  לה  שאין  נוראה 
במסע התלאות שעובר עליהם, עוד רודף עליהם 
ומשענה  משען  ללא  ונמצאים  הבית  פרנסת  עול 

וחלילה לנו לעמוד מנגד בעת כזאת, ע"כ יוצאים 
אדיר  במפעל  הי"ו  החשובים  העסקנים  עתה 
"ערבים לקרבנות ציבור" בכדי להציל עשוק מיד 
עשקו ולעמוד לימין מוסרי הנפש הנימקים בכלא 

ומשפחותיהם".

זקן האדמורי"ם  גע'חתמ'עט  אויפן בריוו האבן 
אדמו"ר  כ"ק  בארה"ק  החרדית  יהדות  פון 
רבי  האדיר  הגאון  שליט"א;  הרועים  ממשכנות 
יהושע דוד טורטשין שליט"א; כ"ק אדמו"ר מקהל 
חסידי ירושלים שליט"א; הגה"צ רבי שמואל משה 
קרעמער שליט"א און הגאון הגדול רבי משה זאב 

זארגער שליט"א.

פון  די הצלחה  פאר  ארויס  קוקט  ישראל  כלל 
פארשטערקערן  אי"ה  וועט  וואס  קאמפיין,  דעם 
דעם כח פון די אסירי ציון און זייערע פאמיליעס, 
וועלכע זענען די אויסגעוועלטע קרבנות און שליחי 
ציבור פון דער יהדות החרדית אין די ציוניסטישע 

טורמעס.

מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך!

מאכטפולער קאמפיין אין ארץ ישראל "ערבים לקרבנות 
הציבור" שליסט אן מאסן בני היהדות החרדית צו שטיצן 

אסירי ציון וועלכע שמאכטן אין ציוניסטישע טורמעס
קאמפיין צילט אוועקצושטעלן א קרן וואס וועט זיי שענקן טויזענט שקלים פער טאג אין טורמע

חומתינוחומתינו
משמרת

בית שמש - א ריזיגער ציבור פון הונדערטער 
אידן בני ישוב הישן און פון די ערליכע ליטווישע 
אויסצושרייען  צונויפגענומען  זיך  האבן  קרייזן, 
פונעם  געשריי  וויי  דאס  און שאק,  ווייטאג  מיט 
וואס  די פרוי א. סאלומון,  יהדות החרדית קעגן 
חרדי'שע  אריינצורוקן  פראיעקט  א  אן  פירט 
מיידלעך און פרויען אין די ציוניסטישע מיליטער.

צאו והפגינו בלילה

פארגעקומען  איז  וואס  פראטעסט  ביים 
וארא  פרשת  נאכט  מיטוואך  פארגאנגענעם 
בית  אין  געגענט  א'  רמה  דער  אין  תשפ"ג 

געזאגט  מען  האט  וואוין-ארט,  איר  נעבן  שמש, 
תהלים און אויסגעשריגן א קול מחאה, און אויך 
פאסט  די  אין  ליפלעטן  הסברה  אויסגעשפרייט 
קעסטלעך פון די געגענט וועלכע דעקן אויף אירע 
פינסטערע שריט אריינצוכאפן חרדי'שע מיידלעך 
און פרויען אין דעם ציוניסטישן מיליטער, וואס 
ישראל  גדולי  אלע  דורך  געווארן  גע'אסר'ט  איז 
איסור  הארבן  מיט'ן  קרייזן  און  שיכטן  אלע  פון 

פון 'יהרג ואל יעבור'.

 - סאלומון  א.  פרוי  די  קעגן  פראטעסט  דער 
וואס אירע פראיעקטן זענען זייער וויכטיג פארן 
ציוניסטישן שלטון, פון וועמען זי האט שוין אין די 
לעצטערע יארן באקומען עטליכע מיליטערישע 

האט   - "דערגרייכונגען"  אירע  פאר  מעדאלן 
וועלכע  פאליציי  ציוניסטישע  די  אויפגעברויזט 
מאסיווע  מיט  לויפן  צו  געקומען  דארט  זענען 
ברוטאליטעט  גרעסטן  מיט'ן  און  קרעפטן, 

פרובירט צו פארטרייבן די פראטעסטירער.

פון  פראטעסטירער  די  פארטרייבן  נאכ'ן 
פראטעסט  דער  זיך  האט  שטוב,  איר  נעבן 
דער  פון  גאסן  מערהייט  די  אין  אויסגעשפרייט 
רמה א' געגענט אין שטאט, א פאקט וואס האט 
נאר דערהויבן דער עפעקט פון דעם פראטעסט.

ארעסטירט  פראטעסט  ביים  זענען  אויך 
זענען  וועלכע  יונגעלייט,  חשוב'ע  צוויי  געווארן 

נאך אין די זעלבע נאכט באפרייט געווארן אדאנק 
עסקני  און  לאיער  דער  פון  הילף  און  יעוץ  די 

'הועד למען אסירי ציון'.

פרישע אויפוואכונג

פון  פראיעקט  שוידערליכער  דער  איבער 
אין  פרויען  און  מיידלעך  חרדי'שע  אריינרוקן 
מיליטער, וואס איז אסור באיסור חמור פון יהרג 
ואל יעבור, איז שוין ליידער באקאנט די ביטערע 
פאקטן אז עטליכע 'בית יעקב' סעמינארן האבן 
וואס נעמט  זיך אנגעשלאסן אין דעם פראיעקט 
לערנען  צו  מיידלעך  סעמינאר  חרדי'שע  אריין 

הונדערטער בני היהדות החרדית ביי שטורמישע פראטעסט 
קעגן פרוי וועלכע שלעפט אריין תלמידות פון חרדי'שע 

סעמינארן צו ארבעטן אינעם ציוניסטישן מיליטער
יהדות החרדית שאקירט נאכדעם וואס 'בית ברכה' סעמינאר שע"י מוסדות 'קארלין סטאלין' 

מוטיגט אפיציעל תלמידות צו ארבעטן פאר'ן מיליטער



שפ"ג
שבט ת

שלח, י"ב 
שת ב
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'הייטעק' אין א מיליטערישן באזע, און זיי ווערן 
באגריפן אלס 'ציווילע בירגער וואס ארבעטן אין 

מיליטער פאר באצאלט'.

דאס  זיך  חודש האט  פארגאנגענעם  דעם  אין 
צו  אויפגעוועקט  ווידעראמאל  החרדית  יהדות 
ווען  פאר,  גייט  וואס  חורבן  שרעקליכער  דער 
'אתה  פון  פאקט  מיט'ן  דערזען  זיך  האט  מען 
מאל  ערשטן  צום  וואס  בעת  לך',  ער  והוא  ישן 
אין היסטאריע האט א חרדי'שע סעמינאר, 'בית 
ברכה' שע"י מוסדות קארלין סטאלין אין ירושלים 
אפיציעל ארויסגעשטעלט א מעלדונג מיט זייער 
א  צו  תלמידות  די  גערופן  און  לעדערהעד, 
צוזאמקום מיט די פרוי א. סאלומון, וואס וועט זיי 
ערצייגן די מעגליכקייט פון ארבעטן אלס ציווילע 

בירגער פאר'ן ציוניסטישן מיליטער.

איז  סעמינאר,  פונעם  צעטל  דעם  אין 
געשטאנען אז מיט'ן ווילן פון העלפן די תלמידות 

כינוס  א  פארקומען  וועט  ארבעט,  באקומען  צו 
מיט די פרוי א, סאלומון, וואס וועט פארשלאגן צו 
ארבעטן אין די הויכראנגיקע זיכערהייט פליגלען 
איינגיין  וועלן  וועלכע  די  און  מדינה,  דער  פון 
וואס  חודש  ערשטן  ביים  תיכף  וועלן  דערויף, 
פון  געניסן  פאך  די  לערנען  אנפאנגען  וועלן  זיי 
א גאר שיינעם געהאלט פון פופצן טויזנט שקל 

יעדן חודש.

דעם  פון  אדווערטייזמענטס  לאקאלע  די  אין 
פראיעקט וואס קומט פארשלייערט מיט עטליכע 
נעמען ווי 'עתידה', 'הדסים' און נאך, שטייט אז די 
אין א חרדי'שע אטמאספער, אבער  איז  ארבעט 
די  דארפן  ארבעטן,  צו  למעשה  קומט  עס  ווען 
מיידלעך חתמ'ען אויף א קאנטראקט אז זיי ווייסן 
אז זיי גייען ארבעטן אין א מיליטערישן לאגער, 
און אז זייער גרופע מוז נישט ענטהאלטן מער פון 

דריי חרדי'שע פרויען.

דאפלטע אגענטן

אריינגעלייגט  זיך  האבן  וועלכע  עסקנים  די 
ווי  אז  פארציילן,  צו  ווייסן  הקורה,  בעובי 
אומגלויבליך עס הערט זיך, ארבעטן די חרדי'שע 
מיליטער,  ציוניסטישן  פאר'ן  גענצליך  פרויען 
רח"ל, זיי באקומען די קורסן פון דעם מיליטערישן 
צו  שולע  מיליטערישע  די  איז  וואס   - 'בסמ"ח' 
לערנען הייטעק און טעכנאלאגיע, און אויך ווען 
זיי הייבן שוין אן די ארבעט זענען זיי די גאנצע 
מיליטערישן  א  פון  אויפזיכט  אונטער'ן  צייט 
איין  אין  זיי  זיצן  מאלצייטן  די  ביי  און  אפיציר, 
די  פון  סאלדאטן  אלע  מיט  צוזאמען  עס-זאל 
גייען  זיי  אז  דער פאקט  אויסער  אז  אזוי,  באזע, 
נישט מיליטערישע מונדירן, און אז זיי באקומען 
סאלדאטקעס.  פולקאמע  זיי  זענען  געהאלט,  א 

שומו שמים על זאת.

עס כאפט א טרייסל צו לייענען א 'דאנק בריוו' 
וואס די פרויען האבן געשריבן פאר די אנפירערין 
זיי  וואו  סלומון,  א.  פרוי  די  פראיעקט  דעם  פון 
שרייבן דארט אז זיי "האבן די זכיה צו דינען אין 
צוויי מיליטערן, דעם באשעפער'ס ארמיי - אלס 
 - ארמיי  ציוניסטישע  די  און  פרויען,  חרדי'שע 

וואו זיי ארבעטן", עפ"ל.

מידיא,  אלגעמיינע  די  אין  באריכטן  לויט 
צוויי  העכער  פון  פראיעקט  דער  זיך  האנדלט 
הונדערט חרדי'שע פרויען, וועלכע ארבעטן אין 
טעכנאלאגישע  מיליטערישע  הויכראנגיקע  די 

ארבעטן  אנדערע  און   ,"8-200" אפטיילונג 
און  דראונס  אנטוויקלען  צו  אפטיילונגען  אין 

באמבעס.

קניפן ציצית ביהרג 
ואל יעבור

פון  אויפגעציטערט  זענען  אידן  ערליכע 
די  אינערהאלב  התדרדרות  שרעקליכע  די 
פארטייאישע קרייזן, וועלכע האבן שוין פארלוירן 
יעדע גרעניץ, און גייען שוין ליידער מרצון, כצאן 
ווען  רח"ל,  בנות,  גיוס  פון  שמד  צום  לטבח, 
דאס אלעס ווערט געטאן מיט די הסכמה פון די 

חרדי'שע סעמינארן.

אויסגעהאנגען  זענען  וועלכע  צעטלעך  אויף 
טעג,  לעצטערע  די  אין  ירושלים  אין  געווארן 
לייענט זיך די הוראה פון מרן ה'חזון איש' זצוק"ל 
וואס האט געקעמפט קעגן יעדע פשרה אין 'גיוס 
דאן  האט  ער  וואס  לאומי',  'שירות  און  בנות' 
ברענגען  מען  וועט  טאמער  אפילו  אז  געזאגט 
אין שולע ציצית און די מיידלעך וועלן דאס נאר 
גאנצע  זייער  זיין  וועט  דאס  און  קניפן,  דארפן 
ואל  'שירות לאומי", איז דאס אויך אסור ביהרג 

יעבור.

מה נענה אנן ווען מען רעדט נישט פון קניפן 
ציצית אין סעמינארן, נאר די סעמינארן שיקן די 
ציוניסטישן  תחתית  שאול  צום  גראד  מיידלעך 

מיליטער? האם תמנו לגוע?!

חומתינוחומתינו
משמרת

‡ הערליכע סעט
רהמביכבוערריכטיהבעזעןברענוועטסוו

ירענטויךויפן
ע˜סטער
והרון

בימה

עמוחזן

עמורב

רהמביFurniture

ס‡נ„על'ס

845.662.4151  •   845.783.4151

A

Style A
Small

בי מ„רים • ייבו • ˜עמפס • ˜‡נטריס ‡כטונ‚

In Stock
and ready
to deliver
‡י"ה

‚‡נˆע סעטס

‡יינˆעלנע חל˜ים

בעזהשי"ת
על ראש שמחתינו  נעלה את ירושלים 

וקול שמחה קול ששון    
וקול כלה קול חתן   

 ברוב שבח והודאה לקל יתברך לנצח, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
 מתכבדים אנו בזה להזמין ולקרוא בקריאה של חיבה את קרובינו וידידינו
לבוא ולהשתתף בשמחת לבנו יום אפריון צאצאינו היקרים שיחיו ה"ה

עב"ג

מרת קילא תחי׳ כמר מרדכי דוב הלוי נ"י   

 אשר תהי׳ בעזהשי"ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
 ביום ה׳ לס׳ "כי אלוךי אבי בעזרי" )יתרו(
אור ליום י"ט שבט תשפ"ג לפ"ק הבעל"ט

קבלת פנים בשעה 5:30       והחופה בשעה 6:30
באולם עטרת מאיר צבי

28 בני יואל דרייוו, היילענס מילס, נ.י.
ויה"ר שביום שמחתכם ישיב ה׳ לכם כגמולכם הטוב

ידידיכם המצפים לקראת בואכם לשלום

הורי הכלה הורי החתן   
יואל פלאהר וב"ב אלעזר הלוי גרובער וב"ב   

סענטערוויל יצ"ו  קרית יואל יצ"ו   

בעזהשי"ת
 

 
להזמינכם חיבה  של  בקריאה  מצטרפים  אנו   גם 

שיחיו היקרים  נכדינו  כלולת  בשמחת  להשתתף  לבוא 
וב"ב פלאהר  אלי׳  וב"ב  גרובער  הלוי  יהושע  ישראל   ישכר 

וב"ב קופטשיק  מענדיל  מרדכי  וב"ב  בוכינגער  משה  יצחק   
k

אי"ה תהי׳  לתורה  העלי׳ 
שירה( )שבת  בשלח  פרשת  קודש  בשבת 
יואל בני  דקהל  מיכל  שלמה  בביהמ"ד 

וועי האמבורג   13
9:30 בשעה  שחרית  תפילת  זמן 
התפילה אחר  רבא  קידושא 

#203 דינוב   18 בביתי  לנשים  וגם 
k

אי"ה תהי׳  יתרו  פרשת  קודש  בשבת  ברכות  השבע 
מענאר גארפילד  באולם 

ראוד גארפילד   4
k

פארן אי"ה  וועט  באס  צבי  מאיר  דרך   דער 
 6:00 אום  ראוט  חתונה  די   אויף 

שעה האלבע  יעדע   11:00 ביז   9:00 פון   און 
845-781-2277 רופט:  רוט  חתונה  די  הערן  צו 

תוי"ש
 המהוללההבחור החתן המופלג ב

הכלה הבתולה

ושלים
ה ובחוצות יר

עוד ישמע בערי יהוד  אבותם
עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת בשלח - שירה

בביהמ"ד שלמה מיכל דקהל בני יואל
13 האמבורג וועי

קידושא רבא אחר התפלה 

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת יתרו

באולם גארפיעלד מענאר
4 גארפיעלד ראוד
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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 apt on Garfield 

• One Bedroom furnished apt on Drubitch 

• One Bedroom  furnished apt on Ehal 

• 4 room apt in smith Gardens 

• 4 room apt on Isreal Zupnick 

• 4 room apt on Zenta 

• 4 room apt on Hays ct 

• 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

17 Birchwood
Great investment opportunity! 
Spacious Five-bedroom private 
house located in Highland Mills 
With fixed-up basement and 
garage! House will be vacant 
and ready for you to put in your 
preferred tenant.

Under 
Contract

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
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אדמו"ר מ'פשעווארסק: אין שינאווא האט מען נישט 
געוואוסט פון דעם פון איבערהאקן מיט זינגען אינמיטן, 
עס איז נישט געווען ביי א בר מצוה מען זאל אריינזינגען.

רבינו: אינדערהיים אמאל איז עס קיינמאל נישט געווען 

אדמו"ר מ'פשעווארסק: אין אונגארן אויך נישט?

רבינו: ניין. עס קומט פון ארץ ישראל.

אדמו"ר מ'פשעווארסק: עס איז אן אמעריקאנער מנהג?

רבינו: פון ארץ ישראל קומט עס עפעס.

אדמו"ר מ'פשעווארסק: ביי א חתן איז עס אן אלטער 
מנהג.

רבינו: ביי א חתן יא, אבער ביי א בר מצוה בחור איז 
אייביג געווען אז מען האט געזאגט דעם פשעטל.

רבי  ]הרה"ק  זיידע  מיין  מ'פשעווארסק:  אדמו"ר 
דעם  געזאגט  אויך  האט  זי"ע[  מפשעווארסק  איציקל 
גאנצן פשעטל, דער שינאווער רב האט זיך צוגעבויגן און 

אויסגעהערט  אינגאנצן.

אחד הנאספים: אין בעלזא איז געווען א קפידא, מען 
זאל נישט ענדיגן אינגאנצן .

רבינו: כ'ווייס נישט אויב ביי א בר מצוה אויך.

אדמו"ר מ'פשעווארסק: פאר'ן סיום ממש, אבער דעם 
גאנצן פשעטל האט מען געזאגט.

רבינו: דער טאטע פלעגט דערציילן ער האט געהאט 
א שוואגער רבי יוחנן, רבי פיניעלע אוסטילער'ס זוהן. מען 
האט אים אויפגענומען אלס רב אין מוזשאי, - מוזשאי איז 
געווען א שטעטל וואו מען האט נישט געדארפט קיין רב, 
ווען מען האט געוואלט איינעם געבן א רבנות, האט מען 
דאס געגעבן. - האט רבי יוחנן געגעבן אן איינצוגס דרשה 
אין מוזשאי, און דער פאטער רבי פיניעלע איז געווען ביי 
דער דרשה, און ער האט געזאגט די דרשה, אינמיטן האט 
רבי פיניעלע געגעבן א קלאפ און געזאגט "נישט גענוג?" 

און ער האט אים געהייסן אראפגיין.

)המערכת לשלחן - שיחות קודש פון כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א מיט כ"ק מרן אדמו"ר מפשערוואסק שליט"א(

אריינזינגען ביים פשעטל

גדר קביעות 
עיתים לתורה

וויפיל מען רעדט פון 'קביעות עתים לתורה' – אז א מענטש מוז האבן א 
קביעות'דיגע צייט ווען ער לערנט יעדן טאג – נישט קיין חילוק וואס עס קומט 
אים דעמאלט – מוז מען אבער אויך שטארק רעדן פון דער אנדערער זייט פון 
דער מטבע, אז טאמער מאכט זיך אז ער האט היינט מער צייט צו לערנען, איז 
ער מחוייב צו לערנען! און ער קען זיך נישט באגענוגען מיט זיין קביעות'דיגן 

שיעור וואס ער האט היינט געלערנט.

)יסודי התורה ויראה - שיחות הגה"צ מורינו שליט"א(

נישטא 
קיין 

באקס
נישט  טראכט 
די  פון  אינדרויסן 

באקס. טראכט ווי גלייך עס איז בכלל נישטא קיין באקס

)היום יום(

אייגענארטיגע 
קאלירפולער 

אריינבליק אינעם 
הויפן פובליקאציעס 

וועלכע ערשיינט 
רעגלמעסיג איבער 

עיר רבתי קרית יואל 

נאטיצן  • אויסשניטן  • קרישקעלעך  • אבזערוואציעס  אויסצוגן   • ציטאטן 
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ומי שמייחדים בתי כנסיות לתפלה
אבער וואס איז נוגע פאר אונז אליין, אין א זמן טאקע 
ווי מ'זאגט אין די מי שברך, ומי שמייחדים בתי כנסיות 
מדרש  בית  א  להתפלל,  בתוכם  שבאים  ומי  לתפלה, 
שטייט נישט מי שבונה, ווער ס'בויעט אויף א בית מדרש, 
ס'שטייט מי שמייחדים בתי כנסיות לתפילה, אונז ווייסן 
מיר, דער רבי זכותו יגן עלינו האט בפירוש פארלאנגט אז 

מ'זאל נאר דאווענען אין די בתי מדרשים וואס ער האט 
אויף געשטעלט, בפרט היינט, ווען מ'לעבט אין אזא זמן פון 
מכת ערוב, וואס מ'טוהט מערב זיין טהור וטמא, טומאה 
וטהרה, און דאס איז טייטש "ומי שמייחדים בתי כנסיות 
לתפילה", מ'איז מייחד צוזאמען יחוד, אוועקגעשטעלט 
פאר די מענטשן וואס ווילן גיין אויף דעם וועג, און ווילן 

זיך האלטן אויף דעם וועג.

)פתגמין קדישין - דברות קודש של כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א אצל מעמד היסוד של בית מדרש החדש דקיט"ל  
בשכונת ווען-הָארן אין מאנטרעאל(

דער טיר 
איז ליידיג

עטליכע וואכן שפעטער האט א בחור באמערקט אן אינטערעסאנטע 
די  אויף  צעטלעך  אבלים  ניחום  קיין  נישט  הענגען  עס  אז  ערשיינונג, 
סווינג-טירן פונעם פאליש! מורא האבנדיג פאר עין הרע, האט דער בחור 
דאס פאר קיינעם נישט געזאגט, נאר ווען ער האט געזען ווי די חדשים 
גייען און עס זעט אויס ווי עס איז פארבאטן געווארן פאר'ן מלאך המות א 
צוטריט צו די קהילה, האט דער בחור אמאל א ווינק געגעבן פאר'ן שמש 
פון די קהילה, הרה"ח ר' יחזקאל ווערצבערגער ע"ה, וועלכער איז אויך 
געווען פון די הויפט עסקנים אין די חברה קדישא, ווייזנדיג אויף די טיר 
ווי עס איז ליידיג, עס האט נישט קיין צעטל, און ער האט געוואונקען 
מיט'ן פינגער אויפ'ן מויל, גארנישט ארויסצוזאגן. ר' יחזקאל'ס אויגן האבן 
אויפגעלויכטן, און אויך ער האט ארויסגעלייגט זיין פינגער אויפ'ן מויל, 
און אזוי איז ווייטער געגאנגען די חדשים, און ווען דער בחור האט זיך 
אמאל געטראפן מיט ר' יחזקאל ביי די טיר פון פאליש, האבן ביידע בלויז 
א קוק געטאן אויף די טיר, פארזיכטיג געגעבן א שמייכל, קיין ווארט 
נאר  פינגער,  געטייטעלט מיט'ן  נישט  און אפילו  נישט ארויסגערעדט, 
שטילערהייט מתפלל געווען צו השי"ת אז דאס זאל ווייטער אנהאלטן...

ערשט טיף אינמיטן זומער, חודש אב, איז פארגעקומען די ערשטע 
געווען א  זינט חודש אדר. דאס איז  פון א סאטמארער מעמבער  לוי' 
לוי' פון א איד וועלכער איז געווען א מעמבער אין די חרדים שוהל פון 
די חרדים שול,  ווען סאטמאר האט אפגעקויפט  וואס  די איסט סייד, 
זענען אירע מעמבערס אויך געווארן סאטמארער מעמבערס. ווייזט אויס 
אז ווען עס איז ענדע געגעבן געווארן רשות פאר'ן מלאך המות, האט 
א  און ערשט  הינטער-טירל,  א  דורך  געקענט טאן  נאר  אויך  ער דאס 
צייט דערויף האט מען ליידער ווידער אנגעהויבן צו זען די ניחום אבלים 

צעטלעך אויף די פאליש טירן.

ס'איז א מורא'דיגע מעשה וואס ווייזט די שטארקייט פון כח התפלה, 
אז דער כח פון תהלים זאגן יעדן טאג מיט ערנסטקייט און ערליכקייט, 
און פארשטייט זיך דער תיקון המעשים וואס האט דאן באהערשט די 

קהילה.

)קרית יואל וואכנשריפט(

ספיד לימיט אין קארס
ָאלבַאני. – נָאך ַא סוקסעספולע ּפילָאט ּפרָאגרַאם, הָאבן ניו יָארק סטעיט בַאַאמטע 
געמָאלדן ַאז זי הָאפן איינצושטעלן די ַאקטיוו אינטעליגענץ סּפיד אסיסטענס טעכנעלָאגיע 

אין טויזנטער קַארס.

זיי הָאבן דָאס געמָאלדן אין ליכט פון די סוקסעפולע רעזולטַאטן פון די ּפרָאבע ווָאס 
ניו יָארק סיטי הָאט דורכגעפירט אויף 50 שטָאטישע אויטָאס פון אוגוסט 22' ביז אינמיטן 
יַאנוַאר 23' וועלכע הָאט נישט ערלויבט פאר די אויטָא צו קענען פָארן שנעלער ווי די 
ערלויבטע סּפיד לימיט און געווען סוקסעספול 99 ּפרָאצענט פון די צייט און דערמיט 
רעדוצירט די פעלער פון אומזיכערע דרייווינג, ווָאס הָאט איינגעשלָאסן ַא רעדוקציע פון 

ּפלוצלינג'דיגע ברעיקינג.

יעדע פון די אויטָאס הָאבן געהַאט דערין אן "ָאוועררייד" קנעּפל ווָאס שטעלט ָאּפ 
די טעכנעלָאגיע פאר 15 סעקונדן, ווָאס מען קען טָאן אין פַאל פון ַאן עמוירדזשענסי 
ָאדער געפַארפולע אומשטענדן, און מען הָאט דָאס גענוצט 600 מָאל דורכאויס די פיר-
מָאנַאטיגע ּפרָאבע, מיינסטענס אין די ערשטע ווָאכן פון די ּפרָאבע ווען די דרייווער 
הָאבן זיך נָאך געדַארפט צוגעוואוינען צו די טעכנעלָאגיע. דער ּפילָאט ּפרָאגרַאם וועט 
ווייטער ָאנהַאלטן ביז ענדער יָאר און איצט ווילן סטעיט בַאַאמטע דָאס אויך איינשטעלן 

אין טויזנטער אויטָאס.

)קרית יואל זשורנאל(
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כח 
השפעה 

פון א 
ווייב

גארנישט  פון  האט  טאכטער  מיין 
געוואוסט. איך האב איר נישט געוואלט 
לעבן.  איר  מאכן  חרוב  און  דערציילן, 
שטארק  זיך  איך  האב  אינאנפאנג, 
געערגערט איבער דעם מצב. עס האט 
מיר וויי געטון אז מיין חשוב'ע טאכטער, 
וואס האט אלע יארן גע'חלומ'ט אויף א 
מאן א תלמיד חכם האט באקומען אזא, 

אנטשולדיגט פארן שפראך, פויער. 

זייער  געווען.  ער  איז  דאס  אבער 
פראסט און פשוט. אבער צום סוף האב 
און  מצב,  מיטן  געווען  משלים  איך 
אנגענומען דעם רצון ד'. דערווייל, האט 
טיין טאכטער נישט געחלומ'ט וואס מיר 
גייען אלס דורך. זי האט חתונה געהאט 
מיט די ידיעה אז זי האט גאר א חשוב'ע 
מאן, א תלמיד חכם און א ירא שמים. 
און זי האט אים באהאנדלט ווי א קעניג. 
אים  שעצט  זי  ווי  געפיל  דעם  געגעבן 
פאר וואס ער איז. איך האב געקוקט פון 

דער זייט, און געשטוינט.

זיך  האט  באהאנדלונג  איר 
אנגעפאנגען אנזעהן!

צוביסלעך  זיך  האט  איידעם,  מיין 
ער  פיס,  די  אויף  שטעלן  אנגעפאנגען 
אין  אריינלייגן  זיך  אנגעפאנגען  האט 
דעם  געהאט  נישט  האט  ער  לערנען. 
זענען  צוביסלעך  אבער  קאפ,  בעסטן 
יעדן  מיט'ן  געשטיגן.  ידיעות  זיינע 
פארבייגייענדן טאג האב איך געזעהן ווי 
זיין דאווענען ווערט ערנסטער, ער הייבט 
אן מדקדק זיין אויף יעדע קוצו של יד. 
ישיבה,  די צייט איז ער אריין אין  מיט 
מגיד  אויסגערופענע  דעם  געווארן  און 
שוואכע  זיין  דייקא  נאכמער,  שיעור! 
צושטאנד אלס בחור, העלפט אים אזוי 
ארויס אין ראטעווען אנדערע בחורים אין 
זיין צושטאנד, און זיי צוריקברענגן צום 

דרך המלך.

)שאפ און סעיוו – מיין שדכנות טאג בוך(

הרבה דרכים
דאס האט פאסירט אויפן סעווען ספרינגס 
ווערט  וואס  ראוד  דער  ראוד,  מאונטעין 
מערסטנס גענוצט דורך תושבי העיר אנצוקומען 
צו די שכונות אין ווילעדזש אוו ס. בלומינגראוו.

שמאלע  א  אלס  באקאנט  איז  ראוד  דער 
אראפ  און  ארויף  בערג  מיט  ראוד  געדרייטע 
פונעם  געדרייטקייט  סינאנים מיטן  גייען  וואס 
ראוד. דאס מאכט אז דער ראוד איז אפילו אין 
און  ראוד,  שווערע  היבשע  א  וועטערס  גוטע 
קען גוט אויפשאקלען מאטאריסטן אפילו ווען 

די ראוד איז טרוקן.

ראוד  דער  ווען  זיך  שאפט  סכנה  דער 
גליטשן  אן  עס  הייבט  דאן  וואס  נאס,  ווערט 
געדרייטן  געפארפולע  די  מיט  אינאיינעם  און 
זיך  די בערגיגע געבוי, מאכט  און  אויסשטעל 
אפט ווען מאטאריסטן גליטשן אויף דעם ראוד 
און מ'הערט ליידער אפט פון עקסידענטן מילדע 
און שטערקערע וואס פאסירן אויף דעם ראוד.

)קרית יואל היימשטאט - ביים באריכטן 
קורצשלוס אין קרית יואל(

מוח פילטער
דער מוח פראבלעם מיט ADHD איז מיט'ן "מח 

טייל  דער  איז  פילטער  מוח  דער  פילטער". 
וואספארא  וואס באשליסט  מוח  פונעם 

דעם  צו  קומען  זאלן  עס  זאכן 
מענטשנ'ס באוואוסטזיין און וועלכע 
נישט; ער האלט אפ אז דו זאלסט 
נישט שפירן דאס העמד אויף דיינע 
נישט באמערקן  אקסלען, זאלסט 
אז איינער האט אריבערשפאצירט 

ביים פענסטער, זאלסט נישט הערן 
דאס גערודער פונעם עיר-קאנדישאן.

דעם  ווי  איז  פילטער  מוח  דער 
זיכער  מאכט  וואס  סעקרעטאר  מענטשנ'ס 
ווערן געשטערט פון זאכן  נישט  אז ער זאל 
וואס ער האט שוין איינמאל ארויסגעשטופט 
פון זיין מוח אלס אומוויכטיג און איז נישט 

ווערד פאר זיין אויפמערקזאמקייט און קאנצענטראציע.

דער  איז   ,ADHD מיט  מענטשן  ביי 
דער  און  פוילער  א  סעקרעטאר 
יעדע  נייגעריגער.  א  באלעבאס 
סעקרעטאר  דער  וואס  זאך  נייע 
די  איבער  נעמט  אריין  לאזט 
פונעם  אויפמערקזאמקייט 
פון  פארגעסט  ער  באלעבאס, 
און  זאך  פריערדיגער  דער 
וואס  זאכן  אנדערע  די  פון 
וואלט  דער מוח סעקרעטאר 
אריינברענגען  געדארפט  באמת 
צום מוח, ווי די אויפגאבעס, די 

צייט, א.א.וו.

)המספיק גאזעט(



Fr
id

ay
 F

eb
ru

ar
y 

3,
 '2

3

73

הכנסת ספ"ת צום ביהמ"ד מעיינות הנחל ברסלב 

נייע דרך קצרה צו די טשערנאביל זייט

אויסגעפלאסטערטע וועג. ווערט געזען 9 ניקלעשבורג 

תהלוכה אויף פארעסט ראוד פארנט פונעם ביהמ"ד וואס איז 
אויף 49 סאטמאר דרייוו אונטער ביהמ"ד דעעש

ציבור אויף פארעסט ראוד נעבן 'קלאוו פלאזא' פון וואו די הכנסת ספ"ת 
איז ארויסגעגאנגען בתופים ובמחולות

פייערדיגע ריקודים מיטן נייעם ספ"ת בהיכל הביהמ"ד



שפ"ג
שבט ת
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מתפלל זיין 
מיט טרערן אין 
אָנוועזנהייט פון 

די קינדער
ז"ל  זיכערמַאן  מיכל  יחיאל  חיים  ר'  הרה"ח 
מָאנטרעַאל–  אין  סַאטמַאר  חסידי  חשובי  מזקני 
הָאט  ער  ווָאס  פַארציילט  הָאט  ּפַארק,  בָארָא 
געהערט פונעם רבי'נס ַא תלמיד, וועלכער הָאט 

סַאטמַאר  אין  ישיבה  די  אין  לערנען  ָאנגעהויבן 
ָאנגעקומען  איז  רבי  דער  ווען  יָאר  ערשטן  דעם 

אין שטָאט.

אין די תקופה ווען ער איז געווען ַא חתן איז 
רופן  געשיקט  רבי  דער  הָאט  פסח,  פַאר  געווען 
אים מיט נָאך ַא חתן פון דער ישיבה, און געבעטן 
און  ספרים,  די  מַאכן  פסח'דיג  אים  זָאלן  זיי  ַאז 
צוריקשטעלן די ספרים אויפ'ן זעלבן ּפלַאץ, כדי 
זיי  ספר.  יעדן  טרעפן  קענען  שּפעטער  זָאל  ער 
הָאבן פַארשטענדליך מסכים געווען בחפץ לב און 

צוגעטרעטן צו די ַארבעט.

ווי נָאר זיי הָאבן ָאנגעהויבן פסח'דיג מַאכן די 

ספרים איז ַאריינגעקומען צום רבי'ן אין שטוב ַא 
קוויטל  ַא  ַארָאּפגעלייגט  הָאט  ער  רב,  געוויסער 
און הָאט ָאנגעהויבן שטַארק צו וויינען. ער הָאט 
זיך מתמרמר געווען פַאר'ן רבי'ן אויף דעם גורל 
ווָאס הָאט אים בַאטרָאפן ַאז ער איז ליידער נישט 
זוכה צו נחת פון זיינע קינדער, זיי פירן זיך נישט 
בדרכי ישרים און עס  טוט אים וויי עד דכדוכה 

של נפש.

דער רבי הָאט אים דַאן געזָאגט בתוך הדברים: 
עלטערן  די  דַארפן  חתונה  די  פון  ָאנגעהויבן 
וויינען און בעטן דעם אויבערשטן ַאז מ'זָאל זוכה 

זיין צו גוטע קינדער עוסקים בתורה ובמצות.

רבי'ן:  דעם  געפרעגט  ָאבער  הָאט  רב  יענער 
רבי  דער  הָאט  פַארפַאלן?  שוין  איז  יעצט  רבי, 
הָאבן  ותחנונים  תפלות  ושלום,  חס  געזָאגט: 
ס'קומט  ווען  ובפרט  כח,  גרויסן  ַא  שטענדיג 
ושומע  וחנון  רחום  ַא  איז  השי"ת  הלב.  מעומק 

תפלת כל פה.

ווי  גע'עצה'ט  רבי  דער  אים  הָאט  נָאכדעם 
פָאלגענד: 

ס'איז  בעז"ה,  העלפן  קען  דָאס  ַאז  מיין  איך 
שטוב  ַא  אין  ַאוועקזעצן  זיך  זָאלט  איר  כדאי 
זָאלט עפענען  ַאדורך, און  גייען  וואו די קינדער 
ַא תהלים און מתפלל זיין פַאר'ן בַאשעפער מיט 
דמעות שליש, אין די ָאנוועזנהייט פון די בני בית. 
ווָאס  הַארץ  צעברָאכן  אייער  זען  וועלן  זיי  ווען 
קומט ַארויס מעומקא דלבא קען דָאס זיי בַארירן 
ַאז במשך די צייט זָאלן זיי רחמנות בַאקומען אויף 
זייער צעברָאכענעם פָאטער און צוריקקומען צום 

דרך הישר.

ווען דער תלמיד הָאט מיר דערציילט די מעשה 
ַאז פַאר אים און פַאר דעם  הָאט ער צוגעלייגט 
ַאנדערן חתן איז דָאס געווען ַא שטַארקע הדרכה.

בַאלד נָאך זיין חתונה הָאט ער מיט זיין פרוי 
זָאל מען מתפלל  טָאג  יעדן  ַאז  פָארגענומען  זיך 
זיין פַאר ערליכע קינדער, און ַאזוי הָאבן זיי טַאקע 
געטון. ער הָאט אויסגעפירט: ברוך ה' מיר הָאבן 

זוכה געווען צו גוטע קינדער!

"ו בשבט איז איינע פון די ארבעה ראשי שנים, ווָאס ווערן דערמַאנט אין די ערשטע משנה אין מסכת ראש השנה ט
און עס איז דער מערסטער מפורסם נָאכ'ן יום טוב ראש השנה.

ביי חסידים איז געווען ַא סּפעציעל גרויסער ענין צו ּפרַאווען דעם טָאג ט"ו בשבט. אין ליקוטי מהרי"ח ברענגט 
ער פון ספר צמח צדיק פון הרה"ק מוויזניצא זי"ע אין נָאמען פון זיין הייליגן שווער הרה"ק מריזשין זי"ע ַאז ער הָאט זיך ָאנגעטָאן 

חמשה עשר בשבט מיט בגדי שבת ויום טוב, וויבַאלד ס'איז ראש השנה לאילנות און ַא מענטש איז "עץ השדה".

אין ספר "עטרת ישועה" ווערט געברענגט, ַאז אין דעם טָאג איז מסוגל צו בעטן אויף גוטע פירות, ווָאס דָאס זענען זרע 
של קיימא בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. דעריבער וועלן מיר ברענגען עצות און הדרכות וועגן חינוך, ווָאס זענען 
צונויפגעקליבן געווָארן פון מערערע מקומות מפיהם ומפי כתבם פון מרן רביה"ק זי"ע איבער דעם ענין פון מתפלל צו זיין אויף 

ערליכע קינדער, ווָאס די לייענער וועלן זיך געוויס דערקוויקן מיט די זקוקין דנורא.

עצות און 
הדרכות
פון מרן רבינו הקדוש זי"ע

אויף גוטע קינדער

פירותיך מתוקים:
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זיך אויסוויינען ביי 
'והערב נא' און 
ביי 'אהבה רבה'

ז"ל  גליק  עזריאל  ר'  המפורסם  החסיד  הרב 
משב"ק פלעגט פַארציילן:

געקומען  ַאמָאל  איז  יונגערמַאן  היימישער  ַא 
נישט  איז  יונגל  זיין  ַאז  ָאּפרעדן  זיך  רבי'ן  צום 
מצליח אין תלמוד תורה ביי דעם מלמד וואו ער 
לערנט, און ער איז געקומען בעטן דעם רבי'ן ער 

זָאל שתדל'ען לטובתו ַאז מ'זָאל טוישן זיין קינד 
צו ַאן ַאנדערן מלמד.

זיין,  צו  מדחה  ּפרובירט  אים  הָאט  רבי  דער 
צו  זיך  ליב  נישט  ער  הָאט  ַאלגעמיין  אין  ַאז 
ַאריינמישן אין די ענינים, וויבַאלד אויף דעם איז 
אויב  און  מנהל,  ַא סּפעציעלער  געשטעלט  דָאך 
יעדער וועט קומען שתדל'ען דורכן רבי'ן זייערע 
דער  ַאז  אויסקומען  וועט  בקשות,  פַארשידענע 

מנהל וועט פַארלירן זיין כח און הנהגה.

מפציר  שטַארק  זייער  הָאט  איד  דער  ָאבער 
געווען דעם רבי'ן, ביז דער רבי איז איינגעגַאנגען 
צו מַאכן ַאן אויסנַאם, און ער הָאט געבעטן דעם 

מנהל ַאז מ'זָאל נָאכגעבן די בקשה פון דעם איד 
און מ'זָאל טוישן זיין זון צו ַאן ַאנדערן מלמד.

מיט ַא הַאלבע יָאר שּפעטער ווען דער איד איז 
געווען ביים רבי'ן, הָאט ער דערציילט פַאר'ן רבי'ן 
ַאז צו זיין בַאדויערן איז זיין זון נישט מצליח אויך 
ביים צווייטן מלמד, ער הָאט גע'טענה'ט ַאז אויך 

דער צווייטער מלמד טויג נישט אין זיין פַאך.

מיך  הער  געזָאגט:  רבי  דער  אים  הָאט  דַאן 
מָאל  ערשטע  דָאס  געקומען  ביסט  דו  ווען  צו, 
איך  הָאב  מלמד,  דעם  איבער  ָאּפרעדן  זיך 
דעמָאלט געטרַאכט, ַאז נישט דער מלמד איז דער 
ּפרָאבלעם, נָאר דיין זון איז דער ּפרָאבלעם, נָאר 

ַאזוי ווי דו הָאסט זייער מפציר געווען, הָאב איך 
כ'וועל  ווָאס  ווייסט  ָאבער  דיר.  פַאר  געטָאן  עס 
נישט דער  אויך  איז  זון  דיין  ַאז  זָאגן,  יעצט  דיר 
ּפרָאבלעם,  דער  ביסט  ַאליין  דו  נָאר  ּפרָאבלעם, 
ויראת  זיין בתורה  זָאל מצליח  זון  ווייל כדי דיין 
יעדן  אויסוויינען  זיך  טַאטע  דער  דַארף  שמים 
רבה',  'אהבה  ביי  און  נא'  'והערב  ביי  צופרי 
אייבערשטן  ביים  איינרייסן  און  בעטן  מ'דַארף 
זיין  מצליח  און  ערליך  זיין  זָאלן  קינדער  די  ַאז 
רבי  דער  אים  הָאט  ַאלזָא,  לימודים.  זייערע  אין 
גערָאטן, הייב ָאן צו זָאגן ערליך אהבה רבה, הייב 
ָאן צו פַארגיסן ַאביסל טרערן אויף די הצלחה פון 
דיינע קינדער, דעמָאלט וועט מיט'ן אויבערשטנס 

מתפלל זיין 
אויפ'ן צדיק 

הדור
עזריאל  ר'  הרה"ח  דערציילט  עס 
גליק ז"ל משב"ק )אין ספר עזר בקודש עמ' 
השנה  ראש  בשבט,  עשר  חמשה  תצ"ד(: 
טיש  א  פירן  רבי  דער  פלעגט  לאילנות, 

 500 אויף  בית-המדרש  קליינעם  אלטן  אין 
בעדפארד עוו. דער רבי האט טועם געווען פון 
פארשידענע פירות און ארומגערעדט מענינא 

דיומא.

רבי  הגה"צ  כ"ק  רבי,  אמשינאווער  דער   
האט  וועלכער  זצ"ל,  קאליש  שלום  שמעון 
זיך  פלעגט  וויליאמסבורג,  אין  געוואוינט 
בשבט  עשר  חמשה  רבי'נס  ביים  באטייליגן 
טיש. ער איז שוין געקומען מיט א שטיק צייט 
פריער און אפגעווארט דעם רבי'ן. דורכאויס 
נישט  ער  האט  טיש  פונעם  צייט  גאנצע  די 

אראפגענומען קיין אויג פונעם רבי'ן. 

ווען  טיש,  עשר  חמשה  א  ביי  איינמאל 
דער רבי האט דערמאנט די ווערטער פונעם 
בני יששכר אז דער טאג חמשה עשר בשבט 
א  אויף  זיין  מתפלל  מ'זאל  אז  סגולה  א  איז 
שיינעם כשר'ן אתרוג, האט דער אמשינאווער 
רבי רעאגירט דערויף אז עס שטייט דאך אין 
אויפ’ן  מרומז  איז  'אתרוג'  א  אז  ספה"ק  די 
אויפ'ן  מרמז  'אילן'  איז  אויך  ווי  און  'צדיק', 
צדיק. דעריבער אין אזא צייט פון ראש השנה 
אתרוג  דעם  אינזין  האט  מען  ווען  לאילנות 
דארף מען בעטן און מתפלל זיין אויפ'ן צדיק 
און  שטארק  און  געזונט  זיין  זאל  ער  הדור, 

קענען פירן אידישע קינדער במעגלי צדק. 

אן אתרוג פון 
ארץ ישראל

רבי  הרה"צ  רב  טשענסקאוויצער  דער 
ספר  )אין  דערציילט  זצ"ל  טייטלבוים  שמואל 
"פירות  א  איבער  ק"ט(  עמ'  ח"ה  דחיי"  "באילנא 
טיש" וואס ער האט זוכה געווען מיטצוהאלטן 
עשר  חמשה  דאס  איז  געווען  רבי'ן.  ביים 
האט  רבי  דער  ווען  תשכ"ה,  שנת  בשבט, 

געפראוועט שולחנו הטהור לכבוד היום.

במשך פון אסאך יארן איז אויסגעקומען, אז 
אין  געווען  איז חמשה עשר בשבט  רבי  דער 
מיאמי, פלארידע, וואו ער האט געוויילט אויף 
אפרו, אבער יענעם יאר איז דער רבי געבליבן 
אין שטאט, צוליב דער שמחת החתונה פון די 
משה  ברך  בעל  מרן  פון  טאכטער  עלטסטע 
אויפצומארגנס,  פארגעקומען  איז  וואס  זי"ע, 

ט"ז שבט.

איז  טיש,  חמשה-עשר  בשעת'ן 
די  איבער  שמועס  דער  ארויפגעקומען 
בני יששכר אז חמשה עשר  ווערטער פונעם 
בשבט איז מסוגל מתפלל צו זיין אויף א גוטן 
אתרוג. מענין לענין האט מען געשמועסט פון 
די אתרוגים וואס קומען פון ארץ ישראל, און 
דער רבי האט דערציילט אז דאס ערשטע מאל 
וואס ער איז געווען אין ארץ ישראל האט ער 
די  שטאמט  עס  וואו  פון  אינטערעסירט,  זיך 
ארץ  פון  אתרוגים  די  אז  מסורה  אנגעבליכע 
ישראל זענען "בחזקת בלתי מורכבים" און עס 
איז  מסורה  די  אז  ארויסגעשטעלט  זיך  האט 
גאר געבויט אויף די אראבער. "קומט אויס - 
האט דער רבי געזאגט - אז די גאנצע מסורה 

איז געבויט אויף אן אלטן אראבער".

דער באקאנטער חסיד, הרה"ח ר' חיים בער 
מונקאטש,  אדמור"י  משב"ק  ז"ל,  גרינפעלד 
האט זיך אנגערופן אז אלע פריערדיגע רבי'ס 
האבן דאך געהאט אן אתרוג פון ארץ ישראל, 
האבן  זיי  וואס  אויף  אתרוג  צום  צוגאב  אין 

געבענטשט.

קומט  "אזוי?  געענטפערט:  רבי  דער  האט 
קיין  געווען  נישט  איז  טאטע  מיין  אז  אויס, 
געוואלט  נישט  אופן  בשום  האט  ער  רבי... 

האבן קיין ארץ-ישראל'דיגן אתרוג". 

)דער רבי דערמאנט דאס אין שו"ת דברי יואל )סי' 
צ"ז, אות י"ד(, וזל"ק: "הרבה גדולים לא הסכימו 

כלל להביא אתרוגי ארץ ישראל לחוץ לארץ, וכן 
שלא  זלה"ה  הגה"ק  מארי  אבא  מפ"ק  שמעתי 
הסכים כלל לאתרוגי ארץ ישראל". זע אויך אין 
ספר "עזר בקודש" )עמ' תצ"ג(, אז דער רבי האט 
קדושת  דער  כאטש  אז  ארויסגעברענגט  דאן 
יו"ט האט געהאט א שטארקע אהבה צו ארץ 
ישראל, און יעדע זאך וואס איז געקומען פון 
ארץ ישראל - א מאכל, צי א מלבוש - האט 
געהאט ביי אים א ספעציעלע חשיבות, האט 
ער אבער מקפיד געווען נישט צו האבן קיין 
מנחת  בשו"ת  )וע"ע  ישראל.  ארץ  פון  אתרוג 

אלעזר ח"ג סי' ע"ז(.

הרה"ח ר' עזריאל גליק ז"ל משב"ק לייגט 
צו )אין ספר עזר בקודש( אז דער רבי ביי יענער 
זיין  וואס  כאטש  אז  באטאנט  געלעגענהייט 
געהאט  האט  זי"ע  יו"ט  קדושת  דער  טאטע 
א שטארקע אהבה צו ארץ ישראל, און יעדע 
זאך וואס ס'איז געקומען פון ארץ ישראל – א 
מאכל צי א מלבוש – האט געהאט ביי אים א 
ספעציעלע חשיבות, פונדעסטוועגן האט ער 
מקפיד געווען נישט צו האבן קיין אתרוג פון 

ארץ ישראל.

טובים השנים: 
צוויי פירות – 

א צווילינג
נאך האט דערציילט הרב החסיד ר' עזריאל 
גליק ז"ל אז א היימישער איד וועלכער האט 
אמאל  איז  קינדער,  קיין  געהאט  נישט  ל"ע 
געווען ביים רבי'נס חמשה עשר טיש. ווען ער 
רבי'ן,  פון  שיריים  נעמען  דורכגעגאנגען  איז 
האט דער רבי גענומען א גאנצע פרי און אים 

אהינגעגעבן זאגנדיג: "דא האט איר א פרי!".

ווען דער איד האט געהאלטן ביים אוועקגיין, 

האט אים דער רבי צוריקגערופן און אים 
האט  "דא  זאגנדיג:  פרי,  א  נאך  געגעבן 

איר נאך א פרי!"

געבוירן  איז  דערויף  יאר  א  מיט 
ויהי  געווארן פאר דעם איד א צווילינג, 

לפלא.

דער טאטע 
לערנט נישט...

א מערקווירדיגע זאך דערציילט הגה"צ רבי 
ספר  )אין  באלטימאר  אב"ד  זצ"ל  טויב  עמרם 
א חמשה עשר  פון  קע"ו(  עמ'  ח"ב  דחיי  באילנא 

בשבט טיש בשנת תש"י.

יונגערמאן  א  געזעסן  איז  יענעם טיש,  ביי 
מיט זיין דריי-יעריג אינגל, און דער רבי האט 
געפרעגט דעם אינגל צי ער קען שוין לערנען, 
האט דאס קינד געענטפערט אז יא, ער לערנט 
שוין אלף-בית! האט אים דער רבי געפרעגט 
מיט א ווערטל: "ווער לערנט בעסער, דו אדער 
געענטפערט  אינגל  דאס  האט  טאטע?"  דיין 
לפי תומו, אז ער קען בעסער, ווייל דער טאטע 

לערנט נישט...

עס זענען דעמאלט געווען די אומשטענדן 
פשוט'ער  דער  ווען  מלחמה,  דער  נאך  פון 
געווען  נאך  זענען  הגולה,  פליטי  עולם, 
אינגאנצן צעטראגן, מען איז געווען פאריאגט 
א  אין  איינצוארדענען  זיך  פארפלאגט  און 
האבן  ווייניג  און  לעבנס-שטייגער,  נארמאלן 
יענער  אין  לערנען  צום  קאפ  דעם  געהאט 

צייט.

אט- אויסגענוצט  אבער  האט  רבי  דער 
קינד  פונעם  ענטפער  תמימות'דיגן  דעם 
זיין  צו  קובע  עולם  דעם  אויפצופאדערן 
עתים לתורה, און במשך דעם טיש האט דער 
די  זיך  צו  איבערגע'חזר'ט  מאל  עטליכע  רבי 
ווערטער פון קינד מיט א זיפץ: "דער טאטע 
נישט!"...  לערנט  טאטע  דער  נישט,  לערנט 
יעדעס מאל האבן די ווערטער אריינגעדרונגען 
לחדרי בטן כמדקרות חרב. עס האט געריסן 
ביים הארץ און שטארק געמאנט פונעם עולם 
אריין,  הענט  די  אין  צוריק  נעמען  זיך  מ'זאל 
איז  עס  ביהמ"ד.  ספסלי  די  צו  צוריקצוגיין 
מוסר  וועלכע  סיי  ווי  ווירקזאם  מער  געווען 

דרשה.

חמשה עשר בשבט 

במחיצת קדשו
פון מרן רביה"ק זי"ע
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הילף דיין זון מצליח זיין.

תהלים מיט כוונה 
העלפט צו

יוסף  ר'  הרה"ח  דערציילט  זַאך  ענליכע  ַאן 
אשכנזי ז"ל משב"ק, אין דער הקדמה צום "תהלים 

דברי יואל":

ַאמָאל איז צום רבי'ן געקומען איינער, ווָאס זיין 
זון הָאט נישט מצליח געווען ביים לערנען אין דער 
תלמוד תורה. יענער הָאט שוין געבעטן דעם מנהל, 
היות  נָאר  ַאנדערן מלמד,  ַאן  צו  טוישן  אים  מ'זָאל 
געווען מיט  געהַאט מסכים  נישט  דער מנהל הָאט 
רבי  דער  רבי'ן.  דעם  בעטן  געקומען  ער  איז  אים, 

זָאל הייסן דעם מנהל ַאריבערלייגן זיין קינד אין ַאן 
ַאנדערע כתה. דער רבי הָאט באמת נישט געהַאלטן 
איינשטימיג מיט יענעם, ָאבער פונדעסטוועגן הָאט 
צו  צוגעזָאגט  נָאר  געווען  מתווכח  נישט  זיך  ער 
ערפילן זיין פַארלַאנג. דער רבי הָאט טַאקע גערעדט 
מיט'ן מנהל אין דער תלמוד תורה, מ'זָאל נָאכגעבן 
יענעמ'ס בקשה און טוישן זיין זון צו ַא צווייטן מלמד.

יענער  איז  צייט  שטיק  ַא  ַאריבער  ס'איז  ווי 
ביטער  זיך  און  רבי'ן  צום  געקומען  נָאכַאמָאל 
בַאקלָאגט, ַאז אויך דער טויש איז נישט געלונגען, 
זיין זון זעט נישט קיין שום צייכן פון הצלחה, נישט 
אינעם לערנען און נישט אין זיין התנהגות, בעט ער 

דעם רבי'ן ַאן עצה און הדרכה ווָאס צו טון.

בלשון  געענטפערט  רבי  דער  אים  הָאט 
קדשו: "נָאך פריער, ווען דו ביסט מיר געקומען 

זָאל רעדן צום מנהל, הָאב איך שוין  בעטן, איך 

עצה,  די  זיין  וועט  דָאס  נישט  ַאז  געוואוסט, 

ַאז  ערליך,  מיר  גלייב  און  וויסן,  זָאלסטו  ָאבער 
צו  ַא תפילה  מיט  קַאּפיטל תהלים  איין  זָאגן  צו 
כוונה, דָאס העלפט  השי"ת מיט דער ריכטיגער 

שטערקער פון ַאלע השתדלות'ן!"

אַסאַך טרערן דאַרף 
מען פאַרגיסן ביי 

'אהבה רבה'
געדַאנק  ַא  געזָאגט  ַאמָאל  הָאט  רבי  דער 
אם  עץ  בה  היש  כ'(  יב,  (במדבר  פסוק  אויפ'ן 
זָאגט  הארץ'.  מפרי  ולקחתם  והתחזקתם  אין 
רבי  דער  הָאט  כשר'.  'אדם  עץ,  בה  היש  רש"י: 
ַא  צי  מען  ווייסט  וויַאזוי  רמז,  בדרך  געטייטשט 
דערויף  נישט,  ָאדער  כשר  אדם  ַאן  איז  מענטש 
זָאגט דער פסוק 'ולקחתם מפרי הַארץ', מען זָאל 

זיך אומקוקן וויַאזוי עס קוקן אויס זיינע קינדער.

ַאן ערליכער  טַאטע  דער  איז  אויב  געווענליך 
איד איז עס קענטיג אויף די קינדער, און אויב די 
קינדער טויגן נישט איז עס ַא ראיה אויך אויפ'ן 

טַאטן.

געהַאלטן,  רבי  דער  הָאט  גיסא  לאידך  ָאבער 
איז  ַאלעמָאל  נישט  יצא,  כולו  הכלל  על  לא  ַאז 
דער כלל טַאקע ַאזוי, נָאר ַאסַאך מָאל איז ליידער 
פַארהַאן שווַאכערע נשמות ווָאס מ'שיקט ַארָאּפ 
ערליכע  זייער  פון  שטיבער,  חשוב'ע  גָאר  אין 

עלטערן, ובהדי כבשי דרחמנא למה לך.

צו  אינטערעסַאנט  איז  דעם  איבער 
די  פון  איינער  געווען  איז  עס  פַארצייכענען: 
הָאט  וועלכער  רבי'ן  פונעם  תלמידים  חשוב'ע 
נעבעך ַאסַאך מיטגעמַאכט צער גידול בנים מיט 
ַא זון ווָאס הָאט געגליטשט רח"ל. ַאמָאל אינמיטן 
די סעודת שבת קודש איז ער געקומען צו לויפן 
צום רבי'ן, ער הָאט זייער איינגעריסן מיט ַא גרויס 
געוויין זָאגנדיג ַאז ער הַאלט עס מער נישט אויס.

לענגערע  ַא  בַארואיגט  אים  הָאט  רבי  דער 
זייענדיג  ָאנגעווינטשן.  ווַארים  אים  און  וויילע, 
זייער רחמנות  נָאענט מיט יענעם איד הָאב איך 
אויך  דעריבער  און  מצב,  זיין  אויף  בַאקומען 
ַארויסגעגַאנגען  איז  איד  יענער  ווָאס  נָאכדעם 
פונעם רבי'ן, הָאב איך מפציר געווען ַאז דער רבי 

זָאל אים אויס'פועל'ן ַא ישועה.

געזָאגט  דעמָאלט  רבי  דער  מיר  הָאט  דַאן 
מען  דַארף  טרערן  "ַאסַאך  לשון:  פָארכטיג  ַא 
זיין  זוכה  מ'זָאל  ַאז  רבה  אהבה  ביי  פַארגיסן 
זיך  מַאכט  ַאמָאל  ָאבער  קינדער,  גוטע  צו 
מ'קען  ווָאס  נשמה'לע  ַא  ַאריין  מ'ווַארפט  ַאז 

גָארנישט העלפן".

"גוטע קינדער מיינט שוין אַלעס"
בָאבוב  חסידי  וחשובי  מזקני  שליט"א  קָארנרייך  אלימלך  צבי  ר'  בנש"ק  החסיד  הרב 
פַארציילט: ַאמָאל ווען איך בין געווען זיך געזעגענען ביים רבי'ן, הָאב איך זיך מזכיר געווען 
וועגן פרנסה, בעטנדיג ַא ברכה, הָאט מיך דער רבי געפרעגט: "דו הָאסט גוטע קינדער?" 

הָאב איך געענטפערט: "ברוך ה'".

זָאגט מיר דער רבי: "איז ווָאס נָאך ווילסטו?". עס הָאט זיך געהערט פון זיינע ווערטער, 
ַאז ווען מען הָאט גוטע קינדער הָאט מען ַאלעס ב"ה.

להולדת הבנים
ר' יואל יושע אפפעל נ"י

ר' יודא אקער נ"י
ר' יואל )בר"ט( בראך נ"י

ר' אלימלך גאלדבערגער נ"י
ר' משה יוסף גאלדבערגער נ"י

ר' יצחק האללענדער נ"י
ר' אלחנן משה היימליך נ"י

ר' אהרן היללער נ"י
ר' יחיאל יודא וואלדמאן נ"י

ר' יושע )ברש"י( וויינבערגער נ"י
ר' שמעון יואל וויינער נ"י

ר' יואל )ברי"ח( הכהן ווייס נ"י
ר' דוד לייבוש יאקאבאוויטש נ"י

ר' ישראל יושע יוזעוויטש נ"י
ר' שלמה כהנא נ"י

ר' אברהם שלמה כ"ץ נ"י
ר' יחזקי' כ"ץ נ"י

ר' יואל מתתי' לייטנער נ"י
ר' לוי יצחק מייער נ"י

ר' יואל )ברא"מ( מערמלשטיין נ"י

ר' יוסף מרדכי פיליפף נ"י
ר' משה מרדכי קאהן נ"י

ר' אליעזר בנימין יוסף קעסטענבוים נ"י
ר' אפרים שלמה ראזענפעלד נ"י

ר' מרדכי )ברי"ה( שווארטץ נ"י
ר' אלימלך שטיינבערג נ"י

להולדת הבנות
ר' מאיר נתן פירטה נ"י
ר' יואל )בהר"ב( ווייס נ"י

ר' יעקב וואלף בערגער נ"י
ר' ישעי' יעקב גרובער נ"י

ר' משולם איסר פייש גרינהוט נ"י
ר' שלמה )ברח"א( הערשקאוויטש נ"י

ר' אלי' דוד כ"ץ נ"י
ר' לייבוש ליכטענשטיין נ"י

ר' מרדכי יעקב ליכטענשטיין נ"י
ר' משה אלי' )ברנ"ש( עסטרייכער נ"י

ר' אליעזר זוסיא פאדריגאל נ"י
ר' יצחק אייזיק )ברשמ"י( פריעדמאן נ"י

ר' יצחק העניך שווארטץ נ"י

ר' יוסף שניטצער נ"י

להכנסת בניהם לעוה"מ
ר' דוד חנני' ווייס נ"י

לנישואי צאצאיהם
ר' שמואל זאנוויל לייטנער נ"י

ר' יואל )בר"נ( גאנדל נ"י
ר' יצחק הערש פרידריך נ"י

ר' משה ראטה נ"י
ר' אשר אנשיל קארפען נ"י

ר' אלעזר )ברשא"מ( גרובער נ"י
ר' קלמן יואל סופר נ"י

ר' שלמה זלמן לעבאוויטש נ"י
ר' יואל )בר"א( וואלטער נ"י

ר' זרח שפירא נ"י
ר' יואל )בר"א( גרינהוט נ"י

ר' יצחק משה רייך נ"י
ר' ישעי' טארים נ"י

ר' יעקב גערטנער נ"י

ר' שלמה מאשקאוויטש נ"י

ר' בנציון קליין נ"י

ר' אברהם שמואל פארקאש נ"י

ר' יעקב חיים לאנדא נ"י

ר' וואלף ברוך ווערצבערגער נ"י

לנישואיהם
ר' נפתלי לייטנער נ"י

ר' אלי' פרידריך נ"י

ר' יודא קארפען נ"י

ר' יעקב אליקים שטערן נ"י

ר' יעקב לעבאוויטש נ"י

ר' משה ארי' וואלטער נ"י

ר' נחום עזריאל גינהוט נ"י

ר' יחזקאל שרגא טארים נ"י

ר' מרדכי ירוחם מיללער נ"י

ר' מנחם מענדל קליין נ"י

ר' ליפא לאנדא נ"י

הרה"ג יהודא דוד גרינפעלד שליט"א, קרית יואל שמעון נ"י הרה"ג אברהם יקותיאל יודא גראס שליט"א, בארא פארק

הרה"ג יוסף אברהם ווייסמאנדל שליט"א, וויליאמסבורג מנשה נ"י הרה"ג שלמה יוסף יאזעפאוויטש שליט"א, קרית יואל

הרב מאיר מרגליות שליט"א, מאנסי הערשל נ"י הרב איתמר מייזליש שליט"א, קרית יואל

ר' בצלאל משה גאלדבערגער נ"י, קרית יואל ישראל משה נ"י ר' פנחס אונגאר נ"י, וויליאמסבורג

ר' אלעזר פריעד נ"י, וויליאמסבורג מנחם מאיר נ"י ר' מרדכי זאב בראווער נ"י, קרית יואל

ר' ליפא שעהנברון נ"י, קרית יואל שמעון ישראל נ"י ר' שלמה זלמן הורוויץ נ"י, קרית יואל

הר"ר נטע ווייס שליט"א, קרית יואל שמואל חיים נ"י ר' יואל משה הערשקאוויטש נ"י, קרית טאהש

ר' יואל )בהרא"מ( קרויס נ"י, קרית יואל הערשל נ"י ר' יודא לייב לאוב נ"י, קרית יואל

ר' משה )בר"מ( פריעדמאן נ"י, קרית יואל נפתלי נ"י ר' אברהם קרויס נ"י, קרית יואל

הר"ר אלטר משה קליין נ"י, קרית יואל צבי נ"י ר' אברהם יודא )ברמ"ע( שווארטץ נ"י, קרית יואל

לאירוסי צאצאיהם
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מען דאַרף נאַס 
מאַכן אַ תהילים

עס הָאט פַארציילט הרה"ג ר' שמעלקא לייפער 
שליט"א, אדמו"ר מחוסט בָארָא ּפַארק, וועלכער 
שלום  בנציון  ר'  הרה"ח  פון  געהערט  דָאס  הָאט 

שּפיטץ הי"ו.

ביים  געזעגענען  ַאריין  ַאמָאל  געווען  איז  ער 
רבי'ן זי"ע הושענא רבה. כידוע איז הו"ר געווען 
ַא ריזיגער עולם, הָאט מען געלָאזט די טירן ָאפן, 
דער רבי זי"ע איז געזעסן און דער עולם פלעגט 
ַאזוי שנעל ַאדורך גיין. דערציילט ר' בנציון שלום 
ַאז ווען ער איז ַאדורך איז ער געשטַאנען נעבן ַא 
איד ווָאס איז צוגעגַאנגען צום רבי'ן, און דער רבי 
הָאט געקוקט דָאס קוויטל און ּפלוצלינג גיט זיך 
דער רבי ַא שטעל אויף, און זָאגט: דָאס ווילסטו 
פועל'ן מיט ַא קוויטל? אויף דעם דַארף מען נַאס 

מַאכן ַא תהלימ'ל.

ר' בנציון שלום איז שּפעטער געוואויר געווָארן, 
ַאז אינעם קוויטל איז געשטַאנען ַא בקשה ַאז ער 

זָאל הָאבן ערליכע קינדער.

תהלים מיט דמעות
דוד  ענליכס ברענגט הרב הגאון רבי ישראל 
הַארפענעס שליט"א אבד"ק ישראל והזמנים אין 
זיין ספר חינוך ישראל (פתיחה עמ' מז, הערכה 
רבי'ן  דעם  געבעטן  הָאט  איינער  ווען  ַאז  כד), 
זצ"ל, ער זָאל אים געבן ַא ברכה מצליח צו זיין 

מיט'ן חינוך פון זיינע קינדער, הָאט אים דער רבי 
געענטפערט, ַאז מצליח צו זיין אין חינוך דַארף 
טרערן  פַארגיסן  און  פַארטָאגס  אויפשטיין  מען 
אויפ'ן תהלימ'ל צו הקב"ה, זָאגנדיג בלשון קדשו:

"קלערסטו, ַאז מיט'ן קוויטל וועסטו זוכה זיין צו 
גוטע קינדער? צו דעם דַארף מען זיך אויסוויינען 

און נַאס–מַאכן דָאס תהלימ'ל!" .

גוטע קינדער קען 
מען זיך קלויבן

דער רבי זצ"ל הָאט ַאמָאל געזָאגט: די וועלט איז 
געוואוינט צו זָאגן, ַאז קינדער קען מען זיך נישט 
ַאליין קלויבן, נָאר מ'מוז נעמען ווָאס השי"ת גרייט 
יָא ַאליין  צו, ָאבער איידעמער גוטע קען מען זיך 
פַארקערט.  ס'איז  ַאז  ָאבער,  איך  זָאג  אויסקלויבן; 
ווייל מ'מוז  איידעמער קען מען זיך נישט קלויבן, 
נעמען דָאס ווָאס מ'הָאט שוין אויסגערופן מ' יום 
פַאר יצירת הולד, "בת פלוני לפלוני", ָאבער גוטע 
קינדער קען מען זיך יָא אויסוועלן, אויב פירט מען 
זיך ווי מ'ברויך און דורכ'ן לָאזן טרערן צו בעטן פון 
הקב"ה גוטע קינדער. )מושיען של ישראל ח"ו, עמ' רכג(.

[אין דברי יואל (ח"א עמ' רפ"ו) ברענגט דער 
געווען  מתפלל  הָאט  ע"ה  אבינו  אברהם  רבי: 
אויפ'ן עתיד, ער זָאל הָאבן קינדער מאמינים און 
עובדי ה' הגם דער ענין איז נישט תלוי אין דער 
בחירה פון מענטשן, פונדעסטוועגן העלפט תפלה 
אויף ַא בחינה פון 'סייעתא דשמיא', ַאזוי ווי מיר 
'וכוף  באמת',  לעבדך  לבנו  'וטהר  מתפלל  זענען 

את יצרינו להשתעבד לך', וכדומה[.
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vjna kueu                           iuaa kuevjna kueu                           iuaa kue

vkf kueu                                        i,j kuevkf kueu                                        i,j kue

ubknd rat sxjvu cuyv kf kg ,wwhavk vtsuvu jca curcubknd rat sxjvu cuyv kf kg ,wwhavk vtsuvu jca curc

ubghdv ohsus auan ,g ubhck ,jna ouhk ubnheu ubhhjvaubghdv ohsus auan ,g ubhck ,jna ouhk ubnheu ubhhjva

vchj ka vthrec ubhshshu ubhcure ,t ihnzvk ohscf,n ubbvvchj ka vthrec ubhshshu ubhcure ,t ihnzvk ohscf,n ubbv

vwwv uhjha ohrehv ubhbc ,ukukf ,jnac ;,,avk tuckvwwv uhjha ohrehv ubhbc ,ukukf ,jnac ;,,avk tuck

awwhu,c dkpunv i,jv rujcvawwhu,c dkpunv i,jv rujcv

 hwwb hwwb  ktezjh kutaktezjh kuta  rnfrnf

dwwcg dwwcg 

vkkuvnv vku,cv vkfvvkkuvnv vku,cv vkfv

 whj, whj,  taybgvtaybgvr,rn,rnn

,jkmunu vcuy vgacu cuy kznk vwwht ohhe,,a,jkmunu vcuy vgacu cuy kznk vwwht ohhe,,a

(ur,h) vkudx hk o,hhvu rsxk hba ouhc(ur,h) vkudx hk o,hhvu rsxk hba ouhc

ywwkgcv ewwpk dwwpa, ,ba ycac rag vanjywwkgcv ewwpk dwwpa, ,ba ycac rag vanj

FEB. 6 FEB. 6 orpxnkuorpxnku

7:00 vgac vpujv     6:00 vgac ohbp ,kce7:00 vgac vpujv     6:00 vgac ohbp ,kce

xhhstrtp kjr ,hc okutcxhhstrtp kjr ,hc okutc

5 ISRAEL ZUPNICK DRIVE, MONROE, NEW YORK 109505 ISRAEL ZUPNICK DRIVE, MONROE, NEW YORK 10950

vwwumrc ofkundf ofk chab of,jna ouhcuvwwumrc ofkundf ofk chab of,jna ouhcu

vjnac ofhbp kcek ohpmnv ofhshshvjnac ofhbp kcek ohpmnv ofhshsh

  vkfv hruv i,jv hruvvkfv hruv i,jv hruv

  cwwcu xhure ;xuh cegh cwwcu itnkktp khmgd ohehktcwwcu xhure ;xuh cegh cwwcu itnkktp khmgd ohehkt
  uwwmh ktuh ,hre uwwmh ihkeurcuwwmh ktuh ,hre uwwmh ihkeurc
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שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת יתרו
באולם קרן ויואל משה
55 Forest Road

בעזהשי"ת

 וקול שמחהקול ששון

וקול כלהקול חתן

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים 

נודה ה' מאד בפינו ובתוך רבים נהללנו, על כל הטוב והחסד אשר גמלנו, שהחיינו וקימנו ולזמן הזה הגיענו, כה יוסיף ה' לנו, 

והננו מתכבדים בזה להזמין ולקרוא בקריאה של חיבה את מע"כ קרובינו וידידינו הי"ו לבוא ולהשתתף ולשמוח בשמחתינו, עת 

דודים הגיע יום כלולת בתינו היקרה

אשר נחוג בעזרת השי"ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת 

ביום ד' לסדר "והייתם לי סגלה" )יתרו( הבעל"ט 
)Feb 8  י"ז שבט תשפ"ג לפ"ק )ולמספרם

עב"ג

מרת צירל תחי' 

הרב משה מנחם שליט"א

והחופה בשעה 6:30 בדיוקקבלת פנים בשעה  5:30  בדיוק

באולם בית רחל פאראדייס 

וביום שמחתכם ובמועדיכם ישמח לבינו גם אנו בל"נ. 
ובזכות אבוה"ק נ"ע יעזור השי"ת שיושפע משמחתינו שפע רב רוב ברכות ושובע שמחות וישועות לנו ולכל ישראל בכל מילי דמיטב. 

ידידיכם המצפים לקבל פניכם באהבה ובשמחה

5 Isreal Zupnick Drive. Monroe NY 10950

הבחור החתן המופלג בתוי"ש בנש"ק

על ראש שמחתינו נעלה את ירושלים 

v

הכלה הבתולה המהוללה בתש"ק

יוסף קדיש ראבינאוויטש וב"ב
בלאאמו"ר הגה"צ רבי יושע אשר שליט"א מזעליחוב

בלאאזמו"ר הגה"ק כ"ק מרן רבי בנימין זצוק"ל
חבר הבד"ץ העדה החרדית ואבדק"ק משכנות הרועים

וחתן הגה"צ רבי אברהם מענדלאוויטש שליט"א אבדק"ק לאדאני

קרית יואל יצ"ו

בן כבוד מחותני שלשלת היוחסין הגאון מוה"ר חנני' יו"ט ליפא בערקאוויטש שליט"א
מו"ץ בקהל יטב לב קרית יואל יצ"ו

בן הגאון הגדול כש"ת רבי געציל בערקאוויטש שליט"א דומ"ץ קרית יואל, בעל אגלי דבש

חתן מחות' שלשלת היוחסין פאמ"ק הגה"צ רבי ברוך שליט"א
רב הצעיר דקהל מעליץ  ברוקלין יצ"ו

בנו הגדול של כבוד קדושת מרן אדמו"ר ממעליץ שליט"א

 106 S MADISON AVE. SPRING VALLEY NY 10952

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת יתרו
באולם ביהמ״ד טאהש

34 Satmar Dr.
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תשובה:
ערשטנס, אויב איר וואלט אמת'דיג געגלייבט 
און געשפירט, אז מ'קומט מיט דעם אפ זייער א 
אנגעקומען,  שווער  אזוי  נישט  דאס  וואלט  סאך 
יענער האט דאס  אז  געוואוסט  וואלט  איר  ווייל 
נישט געוואלט טוהן נאר מ'האט איהם געצוואנגען 
נישט  דוד המלך האט  ווי  אזוי  פון הימל  דערצו 
האט  ער  ווען  גרא  בן  שמעי  טשעפען  געלאזט 
לו קלל, הקב"ה  ה' אמר  ווייל  איהם פארשעמט 

אליינס האט דאס איהם געהייסן טוהן, דאס מיינט 
אז ווען השי"ת פירט דאס צו אז יענער זאל דאס 
טוהן איז דאס ממש אזוי ווי השי"ת וואלט איהם 

בפירוש געהייסן דאס טוהן.

צווייטנס, געווענליך די סענסעטיווע מענטשן 
אויב זענען זיי נישט בעלי גאוה, נעמט זיך דאס 
ווייל זיי זענען שטארקע בעלי הרגשים, )געפיליש-
דעם  אין  כח  יעדע  ווי  איז  הרגש  עמאציאנאל(, 

אדער  קדושה  פאר  אויסנוצן  דאס  מ'קען  נפש, 

אפילו  אדער  הזה,  עולם  פאר 
וועסטו  חלילה אויף עבירות, אויב 
ווייט  ווי  הרגשים  דיינע  נוצן 
און  התפלה  עבודת  אין  מעגליך 
ותשבחות  שירות  און  ברכות  זאגן 
געפילן  די  וועלן  רבוש"ע,  פארן 
און  אפן  שטארק  אזוי  זיין  נישט 
עמפינדלעך צו גשמיות'דיגע זאכן, 
שטארק  אזוי  נישט  שוין  וועסט 
וואס  דעם  פון  ווייטאג  די  שפירן 
ווייל  נישט,  דיר  יענער אנערקענט 
דו וועסט זיין צוגעבונדן מיט אלע 
דביקות  עבודה  תורה  צו  הרגשים 

אין השי"ת. 

דריטנס, ס'איז זייער מעגליך אז 
איר זענט באשאפן געווארן מיט די 
וויי  איר  האט  גילגול  פריערדיגן  אין  ווייל  מדה 
שארפע  אייער  מיט  מענטשן  אנדערע  געטוהן 
אויסנאם  א  איינגעהאנדלט  זיך  האט  איר  מויל, 
אנדערע  געפליקט  מאשין,  פליק  שטארקע 
רעכטס און לינקס, איז כדי דאס מתקן זיין, האט 
אז אנדערע  איז  תיקון  אייער  אז  מען באשלאסן 
זאלן אייך פליקן און איר זאלט זיין דערצו זייער 
דעם  אין  אז  זיין  גאר  קען  אדער  עמפינדליך, 
איצטיגן גילגול אין אייערע אינגע יארן האט איר 

דארפט  אומווילנדיג,  אנדערע  פאר  געטוהן  אזוי 
אויף  ווי  בעסער  וועלט,  די  אויף  אפקומען  איר 

יענע וועלט.

זיין  מזכה  אייך  מען  וויל  אפשר  פערטנס, 
גוף  געזונטע  א  מיט  אדער  קינדער,  גוטע  מיט 
פאר אייך אין די בני בית, אבער איר זענט דאס 
נישט גענוג ווערד נאר אויב איר וועט אפקומען 
זייער, האט מען  אייך  וואס שטערט  מיט עפעס 
געמאכט אז איר זאלט פון דעם ליידן דאס איז א 
געזונטע קרענק, בעסער ח"ו ווי א עכטע קרענק, 
דער מקובל הקדוש ר' חיים וויטאל זי"ע שרייבט 
אז  בחרפה,  ישבע  לחי  למכהו  יתן  פסוק  אויפ'ן 
גרויסע  די  געוואוסט  וואלט  מענטש  א  ווען 
נוצן פון ליידן בושות וואלט ער געטאנצט פאר 
דערווייל  אים,  פארשעמט  איינער  ווען  שמחה 
און  צוריק  מ'זאגט  שכל  קיין  נישט  מען  האט 
ר'  הגה"ק  מעשה,  גאנצע  די  מ'פארפאטשקעט 
שלאמקע זוויהלער זי"ע ווען ער האט געדארפט 
אויספועל'ן א ישועה פלעגט ער ארויס גיין זוכן 
ביז איינער  זיך נאריש מאכן  בושות, ער פלעגט 
האט אים פארשעמט, פארשטייט זיך אז דאס איז 
נישט קיין הנהגה פאר סתם מענטשן, אבער אויב 
מ'האט דיר צו געשיקט א מתנה פון הימל כאפ 
דאס מיט ביידע הענט, זיי נישט קיין נאר, ס'איז 

ווערט מער ווי אלע געלטער.

שאלה:
פון נאטור אויס בין איך זייער סענסעטיוו, אויב איך האב געמאכט עפעס א טעות ברבים, 
אדער איינער האט מיר געזאגט א ביסל א שארף ווארט, אדער א שפעט ווארט, אפילו איך 
ווייס אז יענער האט גארנישט געמיינט ער האט ניטאמאל געטראכט וואס ער זאגט, און ער 
רעדט אזוי צו יעדן, דאך קען איך מיר נישט באפרייען פון דעם וואס איך ווער אזוי שטארק 
געטראפן אז ס'נעמט מיר לאנג ווילאנג איך בארואיג זיך, או חדשים ליגט דאס מיר נאך אין 
די ביינער, איך ווייס אז מיט דעם קומט מען אפ עבירות אדער גזירות, אבער נאך אלץ עס 
איך מיר פון דעם און ס'שטערט מיר אין טאג טעגליכן לעבן, וואס איז די תורה'דיגע עצה 
דערפאר, אפשר איז דאס פשוט גאוה, אבער אין אנדערע זאכן בין איך נישט א בעל גאוה.

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

סענסעטיוו - עמפינדליך

אין די רַאמען פון דעם קָאלום ווערט געגעבן די געלעגנהייט פַאר די "ווָאכנשריפט" ליינער צו ַאריינשיקן ַאלע סָארט שאלות און פרַאגעס בעניני השקפה, ווָאס ווערט ַאדרעסירט לויט'ן סדר, און געענטפערט בטוב טעם ודעת דורך דער חשוב'ער דיין שליט"א

Questions@kyweekly.com מען קען ַאריינשיקן סיי וועלכע ָאנפרַאגע ָאדער שאלה דורך דעם טעלעפָאן נומער 845.774.6234 עקס. 6 ָאדער אויף אימעיל
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געוואוינען  צו  זיך  דארף  מענטש  א  פיפטנ'ס, 
מ'דארף  זיך,  מיט  אזויפיל  פארנומען  זיין  נישט 
געדענקען אז אלעס איז נאר אן אדורכגאנג און א 
מענטש איז נאר א מענטש יעדער ווייסט דאס און 
אכטונג  טאקע  מ'דארף  טעותים,  מאכן  מעג  ער 
עק  נישט  איז  געשען  ס'איז  אויב  אבער  געבן 

וועלט )און אפילו נישט אינמיטן וועלט(.

אז  צדיקים  פארשידענע  אויף  מ'דערציילט 
זיי  האבן  ויבא  יעלה  פארגעסן  האבן  זיי  ווען 
איבער געדאוונט ברבים און זיי האבן זיך נישט 
באהאלטן צו דאווענען אין א זייטיגע שטיבל ווי 
קיינער זאל נישט וויסן, רבינו הקדוש זי"ע האט 
אמאל פארגעסן ספירה ציילן )ס'איז געווען ווען ער 
איז אהיימגעקומען פון ערגעץ זייער שפעט און ער האט 
געדאווענט ביחידות( און דער פאפא רב זי"ע האט 
איהם געבעטן ער זאל ציילן ווייטער יעדן נאכט 
ברבים, וויבאלד ער האט געציילט בייטאג וואס 
די פסק הלכה איז אז דעמאלט מעג מען ציילן 
רבינו  א ברכה, אבער  מיט  נעכט  איבעריגע  די 
זי"ע האט נישט געוואלט ער האט געהייסן דעם 

משב"ק ר' יוסף זאל זאגן די ברכה די איבעריגע 
נעכט, ער האט צוגעלייגט זאל יעדער וויסן אז 
א רבי קען אויך פארגעסן, דאס האב איך אויך 
ממאנטעווידעא  הגה"צ  שווער  מיין  ביי  געזען 
זצ"ל, ווען ס'איז אמאל אויסגעקומען אז ער האט 
נישט גוט געזאגט האט ער דאס תיכף פאראכטן. 
קיין  פנים  זיין  אויף  נישט באמערקט  איך האב 
שום פארלוירנקייט, ס'איז געווען ביי אים א דבר 
איז  ודם  בשר  א  אז  פארשטענדליך  און  פשוט 
עלול צו טעותים. )איך האב אמאל מעורר געווען א 
געוויסע רבי אז ווען ער זינגט ביי בבואו מאדום, ובהר 

ווארט הרים  כו' טיילט ער אפ דאס  מרום הרים אותנו 

דאס  ריכטיג  נישט  ס'איז  אז  אותנו'  'הרים  אראפ  אויף 

לשון  א  ס'איז  מרום,  מיט  צוזאמען  קומט  הרים  ווארט 

הפסוק אין ישעיה, ער האט זיך אבער געדינגען אז מ'קען 

אויך זאגן אויף אראפ פון לשון אויפהייבן, ס'האט איהם 

פשוט נישט געפאסט מודה צו זיין, און ער האט ווייטער 

צווייטן  א  געווען מיט  איז  זאך  זעלבע  די  געזאגט,  אזוי 

הלעג  אדער  יהיו,  ורענננים  דשנים  זאגן  פלעגט  וואס 

השאנינים הבוז לגאי יונים אאז"וו, ס'איז אבער א שטות 

גדול מ'דארף זאגן 'יישר כח פארן פאררעכטן איך האב 
זיך טאקע נישט געכאפט' דאס איז די מדה פון 'מודה על 
האמת' וואס מ'זאגט אין לעולם יהא אדם צוזאמען מיט 

'ירא שמים'(.

ס'איז דא וואס זאגן אויף מיין כבוד וואלט איך 
געמאכט  נישט  זיך  וואלט  איך  פארקוקט,  שוין 
יענעמ'ס  אויף  מיר  ס'שטערט  נאר  טוהן  צו 
אומענטשהייט, דארף מען געדענקען און חזר'ן אז 
ס'לוינט זיך בכלל נישט זיך צו זיין פארנומען מיט 
יענעם ווען איך האב גענוג אייגענע פראבלעמען, 
און בכלל טאר מען נישט זיך צו טוהן מאכן פון 
עולם הזה'דיגע געשעהנישן ווייל דאס לעבן איז 
אויב  און  שנעל,  אזוי  ס'פליהט  און  קורץ  אזוי 
מיט  עסן  זיך  און  פארנומען  זיין  נאך  מ'וועט 
געטוהן,  מיר  האט  ער  וואס  עוולות  יענעמ'ס 
צייט  וויכטיגע  מיין  פון  אזויפיהל  איך  פארליר 
נוצן פאר תורה און עבודה און  וואס איך דארף 
ס'שטערט מיר פון טוהן ווערטפולע זאכן, קומט 
אויס אז איך טוה מיר אליינס מער אפ ווי יענער 
וואס איך פארנעם  געטוהן, מיט דעם  האט מיר 

מיינע געדאנקען און געפילן מיט די נארישקייטן, 
אז דו לעבסט שוין יא, לעב מיט פרייליכקייט און 
מינדערוויכטיגע  די  הארץ  צום  נישט  דיר  נעם 

זאכן.

אסאך  מ'דארף  צופיס  נישט  אבער  גייט  דאס 
אין  זיין  מתבונן  און  אמונה  אויף  הארעווען 
אזוי  טאקע  זיין  זוכה  מ'וועט  ביז  זאכן  אלע  די 
ווערט  הקדושים  ספרים  פון  אמת'דיג.  שפירן 
געברענגט מ'זאל ארויס זאגן מיט'ן מויל אז מ'איז 
מיר  באשעפער  דער  זאל  אזוי  און  מוחל  יענעם 
חטאתי,  לכל  ושא  ועמלי  עניי  ראה  זיין,  מוחל 
ווי  פנים  פרייליך  א  מיט  ארום  גיי  נאכדעם  או 
ס'וואלט קיינמאל גארנישט געווען, ווייל אויב דו 
וועסט זיין טרויעריג האט דאך יענער געוואונען, 
און דו וועסט גארנישט פארדינען דערפון, נישט 
ביסט  דו  נישט  געפילן,  דיינע  אויסגעארבייט 
דיין  אויף  נאך  עסט  די  און  צופרידן,  און  רואיג 
זיין  געזונט וואס איז דיר אזוי וויכטיג צו קענען 
א איד און פירן דיין שטוב, און אנגיין מיט דיין 

סדר היום.

ווי ווייט גייט דיר דאס אין לעבן

תשובה:
נאר  דא  איז  שאלות  סארט  אלע  די  אויף 
ווייט  ווי  טוהן  צו  'ס'האט  לעזונג,  קורצע  איין 
שפעטיגערס  די  אפילו  לעבן'  אין  דיר  ס'גייט 
ווייסן אז דארט  זיי  ווי  האבן אויך געוויסע זאכן 
דארף מען זיין פינף מינוט פאר די צייט, למשל 
שוין  ווארט  ער  וואס  אפוינטמענט  וויכטיגע  א 
אויב  אז  ווייסט  ער  און  צייט  לאנגע  א  דערויף 
נאך  ווארטן  דארפן  ער  וועט  פארשפעטיגט  ער 
באגעגעניש,  ביזנעס  וויכטיגע  א  צייט,  שטיק  א 
כאפן די באס אדער די פלעין, אד"ג, אויב וואלט 
זיין  אויף  זיצן  וועט  ער  ווען  אז  געוואוסט  ער 
פון  זמן  די  פאר  מינוט  פינף  ביהמ"ד  אין  פלאץ 
ברכות זיך צו קענען מתבונן זיין צום דאווענען, 
ער  וואלט  דאלער  טויזנט  זיבעציג  ער  פארדינט 
איז  פראבלעם  גאנצע  די  געמאכט,  זיכער  דאס 
ווי  אויגן  זיינע  אין  אויס  נישט  ס'קוקט  אז'  נאר 
האנדל  אלזו  דאלער,  טויזנט  זיבעציג  פארדינט 
דיר איין עטליכע ספרים איבער די חשיבות און 
מעלת התפלה און וואס דאס מיינט בכלל, לערן 
הניפול  שער  דעם  סוף  ביזן  אנפאנג  פון  דורך 
אינ'ם שער התפלה פינף מאל, און נאכדעם וועלן 

מיר זעהן אויב דו פארשפעטיגסט נאך.

ווען זמן תפלה איז 9:00 א זייגער, לייג צו די 
צעהן מינוט וואס געדויערט דיר צו גיין פון דיין 
הויז ביז'ן ביהמ"ד, און נאך פינף מינוט אויב דו 
טרעפסט א חבר אויפן וועגן און ער פרעגט דיר 
וואס דו מאכסט און אז ס'קומט איהם א מזל טוב, 
דערמאנט  קינד  דיין  טאמער  מינוט  פינף  נאך 
זיין  נישט  טרעפט  ער  אז  מינוט  לעצטע  די  זיך 
שאל, נאך פינף מינוט פאר מאכן די קאווע אין 
ברכות,  צוויי  די  מיט  טרינקען  און  המדרש  בית 
אויסגערעכנט  זיין  דארף  מענטש  א  אאז"וו, 
אז  מ'ווייסט  ווי  פונקט  מעגליכקייטן,  אלע  אויף 
ווען מ'פארט אוועק אויף שבת מוז מען צולייגן 
צוויי מאל די צייט וויפיל ס'געדויערט געווענליך 
טאמער ס'וועט זיין טרעפיק, און א חוץ דעם נאך 
א האלבע שעה זיך צוגרייטן צום שבת ווען ער 
לעכט  מיט  ציען  אריין  נישט  זאל  ער  אן,  קומט 
צינדן נאכ'ן זמן, איזהו חכם הרואה את הנולד, זיי 

אויסגערעכנט און מסודר.

ווי פיל ביסטו גרייט 
צו מוותר זיין

און אפילו אויב דו האלטסט נאך נישט דארט 
דארפסטו  שווער,  אנקומען  נישט  דיר  ס'זאל  אז 

זיין גרייט צו מוותר זיין אויף אלע 
באקוועמליכקייטן, און גיין שלאפן 
צייטליך  זיין  צו  כדי  פרי  גענוג 
הגה"צ  שווער  מיין  אינדערפרי, 
מיר  האט  זצ"ל  רב  מאטעוידעאר 
האט  זי"ע  רבי  דער  אז  דערציילט 
אמאל געוואלט דורך פירן עפעס א 
אידישקייט זאך פארן ציבור, האט 
מ'קען  וועם  געפרעגט  איהם  ער 
וואס  ענין  דעם  אין  איינשפאנען 
צופירן,  דורך  געווען  שווער  איז 
א  געזאגט  איהם  שווער  מיין  האט 
רבי  דער  האט  רב,  א  פון  נאמען 
געזאגט,  און  געמאכט  אוועק  דאס 
'איך דארף איינעם וואס איז גרייט 
קאווע  גלעזל  זיין  געבן  צו  אוועק 
פארן רבונו של עולם', ס'איז א געוואלדיגע מוסר 
השכל, ווי לאנג דו ביסט נישט גרייט אויפצוגעבן 
ענדזשאימענטס,  און  באקוועמליכקייטן  דיינע 
ביסטו נאך נישט קיין עובד ה', אלעס דארף זיך 
דרייען ארום דעם זמן תפלה, דו קענסט גארנישט 
און  ה',  עבודת  מיט  ס'שטימט  אויב  נאר  טוהן 

אלעס ארום דארף מען מוותר זיין צוליב דעם.

דאס לערנען מיר פון די גמרא )מכות י ע"א( אז 
כסף  'אוהב  פסוק  די  געזאגט  ווערט  משה  אויף 
לא ישבע כסף', אפילו דער וואס האט שוין גענוג 
געלט אוועק געלייגט פאר זיך אין די קינדער צו 
לעבן ברייט פאר הונדערט און פופציג יאר, וועט  
ער נאך אלץ נאך לויפן צו פארדינען מער, אזוי 
אויך משה רבינו האט אפגעשיידט די ערי מקלט 
געוואוסט  האט  ער  כאטש  ועוג,  סיחון  ארץ  אין 
מ'וועט  ביז  באדייט  שום  קיין  נישט  ס'האט  אז 
ישראל,  ארץ  אין  מקלט  ערי  די  אפשיידן  אויך 
מצוות  געהאט  ליב  האט  ער  באלד  ווי  אבער 
די  פאר  נאך  פארויס  אנגעגרייט  דאס  ער  האט 
זמן, ווייל א זאך וואס א מענטש האט זייער ליב 
וועט ער זיך צוגרייטן דערצו נאך פאר זי זמן ווי 
געקענט  נישט  שוין  וואס האט  לוי  קדושת  דער 
ווארטן אז ס'זאל ווערן די צייט צו קענען שאקלען 

לולב און אתרוג, די גמרא כאפט אן א משל פון 
געלט, יש לו מנה רוצה מאתים, ווייל צוליב דעם 
האט השי"ת געמאכט די טבע אז מענטשן זאלן 
נאכלויפן געלט אפילו ווען ער האט שוין גענוג, 
כדי מיר זאלן לערנען פון דעם א קל וחומר אז 
אודאי ביי מצות איז 'אוהב מצות לא ישבע מצות', 
לערנען  מיט  דאווענען  ליב  האט  איינער  ווען 
ווערט ער נישט זאט דערפון נאר ער וויל נאכיאגן 
און אנקומען ווי מער, ער קען שוין קוים ווארטן 

אז ס'זאל קומען די צייט פון דאווענען.  

ז"ל  אמונים  שומרי  בעל  )הגה"ק  צדיק  זכרון  אין 
זעליקאוויטש(  אייזיק  ר'  הרה"ח  ע"י  מועתק  עט,  אות 

שטייט אז ווען אמענטש ווערט נפטר א סאך מאל 
ווען  זיין נשמה אין מדבריות, און  זיך  וואלגערט 
גייט דארט אדורך למקום  א נשמה פון א צדיק 
וואס  זיך מיטכאפן אבער דער  מנוחותו קען ער 
דערמאנט  דאווענען  דאס  לעבן  ביים  שפעטיגט 
זיך צו שפעט או ןווען ער וויל זיך מיטכאפן איז 
שוין דער נשמת הצדיק לאנג נישט דארט, אויך 
שפעטיגן  וואס  די  אז  כז(  )אות  דארט  ער  זאגט 

זענען נשמות פון עולם התהו.

די דורשי רשומות האבן געזאגט אויפ'ן פסוק 
בבית אלקים נהלך 'ברגש' נוטריקין 'ברד רעמים 
גשם שלג', ובאידיש 'בלאטע רעגן גליטש שניי', 
גרויס  צוליב  ווייל  שניי'  גיסן  רעגן  'בליצן  או 
שמחה או געפיהל צו השי"ת פיהלט ער נישט קיין 
שום שוועריגקייט, ער טוהט דאס מיט ליבשאפט 
און ער געניסט דערפון, ער איז גרייט צי צוצאלן 
ועי' חת"ס )סו"פ וארא עה"פ גרש יגרש אתכם מה שרמז 
לדבר  כי  בעצמו  לבחון  אדם  כל  יכול  וזה  בזה(, 

שיש לו רגש ומשיכה יש לו תמיד זמן, ואדרבה 
יכול להיות עסוק בזה שעות ארוכות בלי שירגיש 
הוא  היעוצה  עצה  לכן  ועובר,  חולף  הזמן  היאך 
בקדושה  ולחיות  ובהתבוננות  במוסר  להרבות 
בנקודה  באופן שיתעורר הרגש הקדושה המונח 
התירוצים  כל  יתבטלו  וממילא  שלנו,  הפנימית 
פורח  לאבק  כלום  ויתהפכו  מאליהם,  והמניעות 

וכחלום יעוף, וכמוץ אשר תדפנו רוח.

שאלה:
איך דאוון ב"ה אין א פיינע בית המדרש ווי ס'איז דא א קול תפלה, בדרך כלל איז נישט 
דא קיין סאך שמועסערס, אבער ווי א סאך מענטשן האב איך א געוואוינהייט אנצוקומען 
ווייל איך שטיי אויף  נישט  ס'איז  ווען מ'האלט שוין אינמיטן פסוקי דזמרה,  שבת צופרי 
וואך גענוג פרי און איך לערן אפילו פארן  יעדן  זמן קריאת שמע  שפעט, איך מאך ב"ה 
דאווענען, אבער דאס איז א מין פארשלעפטקייט, איך רעכן זיך נישט געהעריג אויס, איך 
ווייס אז ס'איז נישט גוט, מ'כיפערט אפ די קרבנות און די פסוקי דזמרה, ס'האט יענעם טעם, 
ס'איז נישט גוט פאר די חינוך פון מיינע קינדער, איך האב שוין פרובירט פארשידענע עצות 

ס'האט נישט געהאלפן.
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ינטל זכרונות פונעם גלאררייכן אמאל ווָאס עס האט געשריבן דער באקאנטער ב
חרדי'שער שריפטשטעלער הרה"ח ר' אברהם פריעדמאן הי"ו עורך "די צייטונג", 

ווי ער שילדערט די תקופה בהילו נרו על ראשינו. - חלק ב'

אויף  ביהמ"ד  נייע  דאס  געבויט  מ'האט  ווען 
ראדני סט. איז דער פלאן געווען אז ווען דער רבי 
וועט אי"ה געזונט ווערן פון דעם סטראוק - און 
אידן האבן מתפלל געווען און געהאפט מיט גרויס 
בטחון אויף א פולשטענדיגע רפו"ש, טראץ דעם 
רבינ'ס הויכן עלטער - וועט דער רבי ווידעראמאל 
פירן די טישן אין בית שני פונעם נייעם ביהמ"ד, 
וואס לויט די גרויס פון די "סקווער פיס", איז עס 
40 פראצענט גרעסער פונעם פלאץ אינעם אלטן 
ביהמ"ד וואו דער רבי פלעגט פירן דעם טיש! עס 

קלינגט אומגלויבליך, אבער דאס איז א פאקט. 

ביהמ"ד,  אלטן  אין  געדאווענט  מ'האט  ווען 
פון  פארשטאנד  שטיקל  א  באקומען  מען  האט 
דעם באגריף עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, 
אבער  געווען,  מ'איז  צונויפגעפרעסט  ווי  זעענדיג 
יעדער האט געשטראמט צו דעם ביהמ"ד, מ'האט 
איינעם,  נאך  און  איינעם  נאך  אריינגעקוועטשט 
יעדער קען פלאץ האבן  אזוי  ווי  גלויבנדיג  נישט 

אין דעם בנין. 

צו  געווען  נאך  איז  צייטן,  געווענליכע  אין 
אויסהאלטן דעם געדרענג, אבער ביי געוויסע ימים 
לייענען,  מגילה  ביי  פורים  צ.ב.ש.  אדער  טובים, 

אדער דער ערשטער טאג סליחות, איז למעלה מן 
השכל וויפיל מענטשן עס האבן זיך אריינגעשטופט 

אין דעם בנין, מיטצוהאלטן דעם רבינ'ס עבודה. 

אין די שפעטערע תש"ך יארן, איז שוין דער מצב 
געווארן אזוי ערנסט, אז צוליב "א מסירה" האט די 
שטאט געוואלט אפשפארן דעם בנין, זאגנדיג אז 
ס'איז ממש א סכנה צו לאזן אזויפיל מענטשן אין 
אזא קליינעם בנין. מיט גרויסע שתדלנות האט מען 
ערלעדיגט אז מ'וועט יא לאזן דעם רבי'ן ווייטער 
צו  עווענטועל  פלאן  אין  מ'האט  ווייל  דאווענען, 
בויען א נייעם ביהמ"ד, איז דאס נאר א צייטווייליגע 

זאך אז מ'בלייבט נאך אין אלטן ביהמ"ד. 

פייערלעשער  א  צוגעשטעלט  האט  שטאט  די 
געשטאנען  זענען  וואס  פייערלעשער  מיט  טראק 

ביים בנין הביהמ"ד צו פארזיכערן על כל צרה שלא 
תבוא. 

איינמאל  פון  עפיזאד  אן  זיך  דערמאנט  עס 
די  פון  געווען  אויך  איז  וואס דאס  ביינאכט,  ר"ה 
ווייל יעדער  "געפערליכסטע" זמנים אין ביהמ"ד, 
האט דאך געוואלט מיטהאלטן מיט'ן רבינ'ס הכנות 
א  רבי'ן  פאר'ן  אנווינטשן  און  יאר,  נייעם  צום 
"לשנה טובה", און נהנה זיין מברכתו, ווען יעדער 

האט געקענט דורכגיין פאר'ן רבי'ן זי"ע. 

מיט  אינדרויסן  געשטאנען  איז  שעף  פייער  א 
מיט  געקוקט  האט  ער  און  פייערלעשער  זיינע 
פון  ארויס"  "פאלן  מאסן  די  ווי  אויגן  אפענע 
ביהמ"ד. שטעלט זיך פאר דאס בילד, מ'איז נישט 
ארויסגעגאנגען פון די טירן געמיטליך, נאר מיט א 

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

יב 550 בעדפָארד חלק ו'
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שטראם, א געדרענג, עס האט אויסגעזען אויף די 
גאס ווי מ'פאלט ארויס פון ביהמ"ד שטראם נאך 
אריינגאנג  הויפט  ביים  בלויז  נישט  און  שטראם, 
די  פון  נאך  שטיגן  ברייטערע  געהאט  האט  וואס 
"פייער  די  פון  אויך  נאר  צייטן,  מענשאן"  "נעפ 
עסקעיפ" שטיגן וואס מ'האט צוגעשטעלט ביי יעדן 
לעכל, ביי יעדן טירל וואס מ'האט געהאט ביי דעם 
געמאכט  מ'האט  ווען  אריינגערעכענט  ביהמ"ד, 
פארלייכטערן  צו  פענצטער  גרויסע  די  פון  טירן 
פון  ארויסצוגיין  און  אריינצוגיין  עולם  פאר'ן 

ביהמ"ד. 

פונעם  אויגן  די  ווי  באמערקט  האט  בחור  א 
פון  קוקט  ער  אנגעצויגן.  ווערן מער  פייער שעף 
איין שטיגן צו די צווייטע, ער ווערט מער נערוועז, 
ער רעדט מיט זיינע פייערלעשער, און דער בחור 
האט זיך צוגעשארט צו זען וואס דא קומט פאר, 
זייענדיג באזארגט אז די פייערלעשער זאלן נישט 
דאס  שטערן  אנהויבן  און  פאניק  א  אין  אריין 

ביהמ"ד. 

באדאנקט  און  באגריסט  האט  בחור  דער  ווען 
באווארענונג  א  צושטעלן  פאר  שעף  פייער  דעם 
שוץ, האט דער שעף זיך נישט געקענט איינהאלטן 
א  דא  זעט  ער  אז  זארג,  זיין  אויסגערופן  און 
מ'האט  מענטשן  וויפיל  זע  געפאר,  שרעקליך 
האט  עס  געביידע.  די  אין  אריינגעשטופט  דא 

אויסגעזען ווי דער פייער שעף וויל נעמען שריט, 
איצט,  אויף  שפעט  צו  שוין  איז  עס  אויב  אפילו 
נישט  מ'זאל  אז  שומרים  שטעלן  דאך  ער  קען 
אריינלאזן דעם גאנצן עולם צופרי צום דאווענען. 
איז ביים בחור איינגעפאלן בס"ד מיט א שמייכל צו 
ענטפערן, צו בארואיגן דעם שעף, "דו זעסט דען 
נישט אז דא קומען נאר ארויס מענטשן? דו האסט 
א הו"א אז אזויפיל מענטשן האבן געקענט זיין אין 
אזא קליינע געביידע? דו פארגעסט אז אויף די זייט 
פון די געביידע איז אויך פאראן טירן, און אזוי ווי 
איצט איז דאך די ערשטע נאכט פונעם נייעם יאר, 
קומט מען פון אלע בתי מדרשים פון וויליאמסבורג 
אנווינטשן פאר'ן רבי'ן א גוט יאר. די מענטשן גייען 
קומט מען  פון פארענט  און  זייט,  דער  פון  אריין 

ארויס, אזוי איז דא אן ארדענונג". 

לאגישן  דעם  אויסגעהערט  האט  שעף  דער 
איז  עס  אז  געווען"  "מסכים  האט  ער  און  הסבר, 
דאך טאקע אוממעגליך אז אזויפיל מענטשן זאלן 
זיין אין דעם בנין, האט ער זיך בארואיגט אז דאס 
איז נאר א זאך וואס קומט פאר איינמאל אין יאר, 
אין די ערשטע נאכט פון ר"ה, און עס איז נישט 
אזא געפאר ווען מ'דאווענט אז מ'זאל דארפן נעמען 

שריט אויפצומארגנס...

אין ביהמ"ד איז ווי פארשטענדליך געווען פול 
מן הקצה אל הקצה. אויב עמיצער האט געדארפט 

געדארפט  ער  אריין, האט  ארויס אדער  געוואלט 
קריכן איבער די בענק. אויף די הייליגע טעג האט 
אריינגעלייגט  מ'האט  און  זיצן,  פארדינגען  מען 
שאפן  געקענט  האט  וואס  בענקלעך  ספעציעלע 
מער זיצן, און עס האט זיך אפילו געקענט טרעפן 
אז מ'זאל די זיצן אויך פארדינגען פאר מער ווי איין 
מענטש, און מ'האט בשותפות געדאווענט אויף די 
מיט'ן  דאווענען  קענען  צו  צופרידן  זייענדיג  זיץ, 
רבינ'ס מנין. אלעס איז כדאי געווען אין די הייליגע 
זיינע  וואס  רבי'ן,  ביים  דאווענען  קענען  צו  טעג 
תפילות האבן צונומען די מענטשן, סיי מיט'ן נוסח, 
וואס עס  און התעוררות  בכיות  די  מיט  אויך  און 

האט געברענגט אין יעדן. 

באזונדערע  א  דאך  איז  רבי'ן  פון  דרשות  די 
געשיכטע, וואס ווען מ'קוקט אריין אין די מחזורים 
א  האבן  מען  קען  דרשות,  די  ביי  יואל",  "דברי 
אפגעשפילט.  זיך  האט  דא  וואס  באגריף  שטיקל 
פאר די וואס געדענקען נאך דעם רבינ'ס דרשות, 
ווען  לתשובה  התעוררות  א  אויף  זאפארט  קומט 
מ'קוקט נאר אין די דרשות אין די מחזורים. די וואס 
זענען שוין פון יונגערן דור און הערן נאך פון זייערע 
עלטערן אדער זיידעס ווי אזוי עס האט אויסגעזען, 
קענען אויך מיט א כח הדמיון זיך פארשטעלן וואס 
עס האט געמיינט א דרשה פון רבי'ן, וואס בלויז 
ווען ער איז ארויפגעגאנגען צום ארון הק' און האט 

זיך אויסגעדרייט צום עולם און האט אנגעהויבן צו 
קוקן אויף רעכטס און לינקס, איז דאס שוין גענוג 
געווען צו ברענגען א התעוררות און אפילו אויך 

בכיות ביים עולם.

עס  אזוי  ווי  פארצושטעלן  שווער  זיך  איז  עס 
וויינען אויפ'ן  זאלן  זיין אז הונדערטער אידן  קען 
קול, אבער אזוי איז געווען ר"ה, יוה"ק, און הו"ר, 
יעדעס יאר אין די "גוטע יארן" וואס דער רבי האט 
דער  ווען  יארן  די  אין  און  דרשות,  זיינע  געזאגט 
רבי איז שוין נישט געווען אזוי געזונט, און האט 
נישט געהאט קיין כח צו זאגן לאנגע דרשות, איז 
דעם  געעפענט  האט  רבי  דער  ווען  געווען  גענוג 
ארון הק' יוה"ק ביינאכט און האט גענומען די ס"ת 
אין די הענט, וואס דאס האט צונומען דעם עולם 
איז מען  וואס דאן  גרויסע בכיות,  געברענגט  און 
שוין געווען אין נייעם ביהמ"ד, וואו טויזנטער אידן 
ווערן  נתעורר  איינמאל  אויף  געקענט  שוין  האבן 

לתשובה זעענדיג דעם צדיק הדור.

*

א  געהאט  האט  ביהמ"ד  אלטן  אין  סוכות 
ווערן  איינגעטיילט  קען  עס  און  חן,  באזונדערן 
יו"ט,  טעג  ערשטע  די  קאטעגאריעס,  דריי  אין 
הו"ר, און די צווייטע טעג יו"ט, און חוה"מ קען זיך 

"מיטגליטשן".

די נענועים פון רבי'ן איז געווען אן עבודה וואס 
האט געדויערט איבער א שעה צייט, און די וואס 
פארשטייען צו חכמת הח"ן האבן דאן געזען ביים 
רבי'ן וואס מ'זעט נישט ביי אנדערע צייטן, ווייל ביי 
די נענועים קען מען זיך דאך נישט אזוי באהאלטן. 
עס פלעגט זיך גיסן טרערן פון די אויגן פון די אידן 
מיט'ן  מיטהאלטן  עטוואס  געקענט  האבן  וואס 
יודעי ח"ן פלעגן  די  ווען  נענועים, כאטש  רבינ'ס 
געקומען  אויך  זיי  זענען  איבעררעדן,  דערנאך 
צום פונקט ביז וואו זיי האבן געקענט מיטהאלטן, 
און "דער רבי האט געקלעטערט העכער" פון די 

השגות פון די וואס האבן געוואלט מיטהאלטן.

א גאנץ יאר האט דער רבי פרובירט צו באהאלטן 
זיין עבודה אין די ענינים. צ.ב.ש. די וואס לערנען 
די זאכן ווייסן וויפיל שמות "מ'ווארפט דורך" אין 
מענטשן  סתם  שמו"ע.  די  פון  ברכה  ערשטע  די 
וואלטן אבער נישט באמערקט אז דער רבי לייגט 
אראפ אן עבודה ביי די ערשטע ברכה, ווייל דער 
זייער פאמעליך מיט  געדאווענט  רבי האט בכלל 
א שיינעם נוסח די שמו"ע, און ווען ער האט אזוי 
לאנגזאם געזאגט די ערשטע ברכה ביי די הויכע 
יעדן  אויף  נוסח  זיסן  שיינעם  דעם  מיט  שמו"ע, 
ווארט, האט עס אויסגעזען ביי סתם מענטשן ווי 
דאס איז דעם רבינ'ס נוסח. זייער ווייניג מענטשן 
וויפיל  זייגער  אויפ'ן  געזען  און  געקוקט  האבן 
מינוט עס האט געדויערט די ערשטע ברכה, אבער 
וואס עס איז דורכגעלאפן  זיך פארשטעלן  מ'קען 
אין רבינ'ס מח אין די צייט, נאר אלעס איז געווען 

באהאלטן אינעם נוסח פון רבינ'ס דאווענען.

אלעס  שייך  נישט  אבער  איז  נענועים,  די  ביי 
ווייל מ'שאקעלט דאך מיט'ן לולב,  צו באהאלטן, 
געוויזן פאר  איד האט אמאל  איין עלטערער  און 
א בחור'ל, "קוק, יעצט שאקעלט דער רבי אפילו 

מיט'ן ניקוד, אזוי ווי א שירוק".

אזוי האבן מענטשן אויפגעפאסט וואס זיי האבן 
געקענט משיג זיין, כפי יכלתם.

"סאטמארער בתי מדרשים אין דער היסטאריע"
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די  צו  קומען  עולם  גרויסער  א  פלעגט  חוה"מ 
פארשטאנען  האבן  וואס  די  פון  טאקע  נענועים, 
מיטהאלטן,  און  זען  געוואלט  האבן  און  זאכן  די 
צופיל  געקענט  נישט  האבן  זיי  אויב  אפילו  און 
מיטהאלטן, האבן זיי כאטש געוואלט זיין אין דעם 
זעלבן ביהמ"ד ווען עס איז דא א צדיק וואס איז 
מכוון די כוונות און איז מייחד די יחודים, וויסנדיג 
אז זיי זענען כאטש במחיצתו פון אזא גדול וואס 

ווייסט וואס ער טוט.

און  איבערגעפילט,  זיין  פלעגט  ביהמ"ד  דאס 
אפילו די וואס האבן זיך נישט געקענט צושטופן 
נענועים, האבן פארווארפן דעם טלית  די  זען  צו 
איבער'ן פנים, און זענען געווען פארזונקען אין די 
ניגוני התעוררות  די  זינגענדיג  אייגענע מחשבות, 
פון די נענועים, און ביי רוב עולם זענען גערינען די 

טרערן, צוליב די ערנסטקייט פונעם מצב.

ממש  געפאקט,  געווען  איז  גאלעריען  די  אויף 
נישט געווען קיין פלאץ אויף א נאדל.

אין איינעם פון די חוה"מ טעג איז דער פייער 
אפיס  צום  ביהמ"ד  פון  אריבערגעלאפן  שעף 
ומנהל  ראה"ק  ז"ל,  פריעדמאן  ליפא  ר'  הרב  פון 
ראסס   136 אויף  געווען  דאן  איז  וואס  המוסדות, 
סט. און האט מיט אן אלארם געזאגט, אז ער איז 
נישט  קען  ער  און  ביהמ"ד,  אין  אריינגעגאנגען 
גלייבן וואס ער האט געזען. "ראביי פריעדמאן, זיי 
זענען געפאקט ממש ווי די סארדינס, איינער מיט'ן 
אראפ",  קאפ  מיט'ן  צווייטער  א  און  ארויף,  קאפ 
האט  ער  וואס  שילדערנדיג  געזאגט,  ער  האט 
די  אויף  געקוקט ארויף  ווען ער האט  באמערקט 

גאלערי.

ר' ליפא האט בארואיגט דעם שעף אז דאס איז 
נאר א צייטווייליגע זאך, מ'גייט בויען א ניי גרויס 
ביהמ"ד, און דאס איז איצט נאר צוליב די נענועים, 
וואס אפילו אויב דער גוי האט נישט פארשטאנען 
וואס דאס מיינט, איז ער אבער בארואיגט געווארן 
זעענדיג אז דאס איז נאר א זאך פון איין שעה א 
סכנה  געפערליכע  אזא  נישט  איז  עס  און  טאג, 

צוליב וואס מ'דארף ח'"ו שפארן דאס ביהמ"ד.

*

אויב די נענועים און די הושענות פון יעדן טאג 
נישט  קען  וואס  איבערלעבעניש  אן  געווען  איז 
זיבן-פאכיג  געווען  הו"ר  איז  ווערן,  פארגעסן 
גרעסער פון יעדן טאג, אנגעהויבן פון ליל הו"ר, 
ווען דער רבי איז געקומען צו לייענען משנה תורה, 
וואס דאן האט מען שוין געזען דאס ערנסטקייט 
פונעם הייליגן טאג, וואס איז נאך מער געקומען 
נענועים,  תפלות,  די  ביי  בייטאג  אויסדרוק  צום 

דרשות און די הושענות.

א איד האט אמאל געזאגט, אז ביי זיין רבי'ן איז 
הו"ר א זמן שמחה, ס'איז יו"ט. אין סאטמאר איז 

עס אבער יו"כ.

דאס איז אין איין זאץ די ריכטיגע שילדערונג 
געשפירט  האט  יעדער  סאטמאר.  אין  הו"ר  פון 
ווען  טאג  לעצטער  דער  טאג,  דער  איז  דאס  אז 
האט  עס  יאר.  נייעם  צום  ווערן  געהאלפן  מ'קען 
לופטן  די  אין  ערנסטקייט  אן  געשפירט  זיך 
מ'איז  ווען  פארנאכטס,  הו"ר  ליל  פון  אנגעהויבן 
געווען פארנומען מיט קויפן הושענות, און טאטעס 
אויף  קינדער  די  געקויפט פענדעלעך פאר  האבן 

שמח"ת - וואס אין יענע יארן איז נאכנישט געווען 
איינגעפירט צו קויפן א ספר תורה'לע פאר קינדער, 
וואס ערשט שפעטער האבן די מער פארמעגליכע 
דאס  האט  פאל  אזא  אין  און  טאן,  געקענט  דאס 
יעדער געמוזט נאכטאן. אלעס וואס מ'האט געטאן 
איז געווען מיט דעם ערנסטקייט פון דעם גמר יום 

הדין וואס רופט זיך הו"ר.

דער רבי זי"ע פלעגט אין די געזונטע יארן צוגיין 
און  שחרית  דזמרה,  פסוקי  דאווענען  עמוד,  צום 
הלל, וואס בלויז זעענדיג דעם רבי'ן אינעם קיטל, 
די  פון  תנועות  נוראים  ימים  די  הערנדיג  אדער 
אריינצוברענגען  גענוג  געווען  שוין  איז  תפילות, 

דאס ריכטיגע התעוררות ביים עולם.

עס זענען שוין דאן אויך געווען חשוב'ע געסט 
פון אויסער ניו יארק און פון אויסלאנד וואס זענען 
געקומען צום רבי'ן אויף די צווייטע טעג סוכות, 
אויך  פארשטענדליך,  ווי  און  שמח"ת,  און  שמ"ע 
אריינצוכאפן הו"ר. אין ניו יארק זעלבסט איז אויך 
מען  פארט  הו"ר  אז  זאך,  אנגענומענע  אן  געווען 
קיין סאטמאר, און די רבנים פון די גאנצע שטאט, 
קרייזן,  ארטאדאקסישע  און  חסיד'ישע  אלע  פון 
וויפיל  לויט  מיטצוהאלטן,  הו"ר  קומען  פלעגן 
מעגליכקייט זיי האבן געהאט, דעם רבינ'ס עבודת 
וואס  רבנים  געווען  פאלן  רוב  אין  איז  דאס  הק'. 
פילייכט  און  תפלות  די  געפארטיגט  שוין  האבן 
איצט  און  אינדערהיים,  זיך  ביי  סעודות  די  אויך 
זענען זיי געקומען צו פארן קיין וויליאמסבורג צום 

סאטמארער רב, צו זען און הערן די הושענות.

רבנים  די  זענען  נאכמיטאג,  פונעם  לויף  אין 

צוריק  דאך  מוזן  זיי  ווייל  אוועקגעגאנגען, 
אהיימפארן צו זייערע געגענטער.

צווישן די רבנים וואס מ'פלעגט יעדעס יאר זען 
חשוב'ע  די  פון  האלענדער,  דוד  הרב  געווען  איז 
וועלכער  יארק,  ניו  אין  רבנים  ארטאדאקסישע 
פלעגט זיין א הויפט קעמפער קעגן די רעפארמער 
און קאנסערוואטיווע ראבייס וואס ביי זיינע ראדיא 
זיי  ער  פלעגט  יארן,  תש"ך  די  אין  אויפטריטן 
באצייכענען אלס "פריטשערס" )גלחים(, זאגנדיג אז 
עמיצער וואס פירט זיך נישט עפ"י התורה, טאר 

נישט אנגערופן ווערן אלס "ראביי" )רב(...

געווען  יארן  צענדליגער  איז  האלענדער  הרב 
איז  געגענט  יענע  ווען  און  בראנקס,  אין  רב  א 
אויסגעשפילט געווארן, האט ער זיך אריבערגעצויגן 
קיין ברייטאן ביטש. הרב האלענדער פלעגט אויך 
קומען צום טיש הו"ר ביינאכט, אלס זיין אושפיזא.

אויך  האבן  חסידים  וויליאמסבורגער  די 
ארויסגעקוקט אויף די געסט וואס קומען צום רבי'ן, 
און ווען מ'האט זיי געזען הו"ר אין ביהמ"ד, האט 
מען זיי ווארעם באגריסט. צווישן די חשוב'ע געסט 
ר'  לאנדאן,  פון  בערגער  געציל  ר'  געווען  זענען 
ישעי' רעטעק פון וויען, און ר' משה ווייס פון לאס 
אנדזשעלעס, וועלכער האט זיך געשאפן די חזקה 
פון קויפן "אתה הראת" יעדעס יאר, און מכבד זיין 
דעם רבין זי"ע. אין די שפעטערע יארן האט מען 
שוין אפילו אויפגעהערט מיט די ליציטאציע ביים 
נאר  ביינאכט,  שמח"ת  הראת",  "אתה  פארקויפן 
מ'האט באלד אויסגערופן: ר' משה ווייס פון לאס 
האלבן  א  פאר  הראת  אתה  קויפט  אנדזשעלעס, 

מיליאן )מיינענדיג $5,000(.

געקענט  וואלט  רבי'ן  פון  עבודה  הו"ר  די 
ווי איין ארטיקל. דאס הארציגע  פארנעמען מער 
די  תנועות,  זיסע  די  מיט  הלל  דער  דאווענען, 
ער  ווי  רבי'ן  אויפ'ן  געזען  מ'האט  וואס  נענועים 
וויסנדיג אז דאס איז  רייסט איין ביי די נענועים, 
שוין דער לעצטער טאג פון סוכות, דער לעצטער 
דאס  האט  יאר,  דעם  פון  נענועים  די  פון  טאג 
פריערדיגע  די  אין  ווי  לענגער  עפעס  געדויערט 

זעקס טעג פונעם יו"ט.

שטעלט אייך פאר א ביהמ"ד פול מיט לולבים, 
דער עולם איז צונויפגעפרעסט, עס האט אויסגעזען 
ווי א וואלד מיט לולבים, און ווען מ'האט אנגעהויבן 
הקפות,  די  מיט  הושענות  די  ביי  ארומצוגיין 
זיך  דרייט  וואס  וואלד  א  ווי  אויסגעזען  האט עס 
געשטאנען  זענען  וואס  בחורים  אומאויפהערליך, 
אין די זייט האבן פשוט געקענט פארגאפט ווערן 
צו  יא  זיך  מ'פלעגט  מראה.  מורא'דיגע  אזא  פון 
שטופן און פרובירן צו זען דעם רבי'ן ווי ער גייט 
ארום ביי די הושענות און ער שטעלט זיך אפ יעדע 
פאר טריט, זאגנדיג די הושענא וואו ער האט דאן 

געהאלטן.

דרשה,  די  געקומען  אבער  איז  צוערשט 
אנהייבנדיג מיט דעם באוואוסטן משל פון קדושת 
יו"ט זי"ע, פון דעם מלך וואס קומט אין א שטאט 
און מ'מעלדט איין פון פריער אז דער מלך קומט. 
די וואס האבן געהאט שכל, זענען געגאנגען מקבל 
פנים זיין דעם מלך אויסער די שטאט, און דארט 
זענען  די איבעריגע  ביי אים.  גוטס  פועל'ן אלעס 

"סאטמארער בתי מדרשים אין דער היסטאריע"
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געקומען צום מלך ערשט ווען ער איז שוין געווען 
דער  געקומען  שוין  איז  דערנאך  שטאט.  די  אין 
ענדע טערמין, דער לעצטער טאג ווען דער מלך 
האלט שוין ביים אוועקגיין, וואספארא פנים האט 
ווען מ'קומט  גיין צום מלך?  צו  מען דאן געהאט 
איצט צום מלך, פרעגט דער מלך, אי מלכא אנא, 
בין  איך  אויב  לגבאי,  עד השתא אמאי לא אתית 
יא קעניג, פארוואס ביזטו נישט געקומען ביז איצט 
צו מיר? דעם לעצטן "אי מלכא אנא" האט דער 
רבי געזאגט מיט אזא ספעציעלע תנועה אז מ'האט 
געהערט בכיות נאך פאר דעם ווי דער רבי האט 
פון חודש  די טעג  אז  נמשל,  געווען דעם  מסביר 
אלול איז די צייט ווען מענטשן וואס האבן שכל 
נאר  מלך  דעם  פנים  מקבל  זענען  תשובה,  טוען 
דערנאך  און  שטאט.  אין  אריינקומען  זיין  פאר 
קומט די עשי"ת ווען דער מלך איז שוין אין שטאט, 
מלך  דער  ווען  הו"ר,  שוין  מען  האלט  איצט  און 
האלט שוין ביים אוועקגיין. אויך איצט קען מען 
נאך אויס'פועל'ן, אבער וואספארא פנים האט מען 

איצט צו גיין צום מלך?

נאר די עצה איז, אז מ'זאגט אז מ'גייט צום מלך 
צוליב אן אינטערעסע פונעם מלך, אזוי דארף מען 
זאגן  דאס  אים.  צו  אריינצוגיין  שעמען  נישט  זיך 
מיר, הושענא למענך אלוקינו הושענא. מיר גייען 
זאל  די שכינה  אז  פון השי"ת,  כבוד  בעטן פאר'ן 
שוין אויסגעלייזט ווערן פון גלות, און אזוי הייבט 
מען אן צו בעטן למען כבוד ה' ותורתו הק', וועט 
מ'קומט  אז  תרעומות  קיין  האבן  נישט  שוין  מען 

אזוי קען מען  און  איצט בעטן דעם מלך,  ערשט 
נאך איצט פועל'ן.

און  דרשות,  די  געגאנגען  איז  טאן  דעם  אויף 
דאס התעוררות איז געשטיגן און די בכיות האבן 
שווער  איז  עס  נאכמיטאג.  גאנצן  א  אנגעהאלטן 
משיג צו זיין די כוחות פונעם רבי'ן זי"ע, וועלכער 
און  יאר,   80 די  צו  ביז  דרשות  די  געזאגט  האט 
פיס מיט  די  אויף  וועלטן, שטייענדיג  איינגעריסן 
אנגעלאנט  האנט,  די  אין  אתרוג  און  לולב  דעם 
א  ברענגען  און  שרייענדיג  און  עמוד,  אויפ'ן 
עולם  דער  און  עולם,  ביים  לתשובה  התעוררות 

האט דאס אלעס מיטגעהאלטן.

אנפאנג  ביים  זיין  פלעגט  דרשות  לענגערע  די 
שפעטערע  די  אין  אויך  אבער  הושענות,  די  פון 
הושענות, ביי די שפעטערע הקפות, פלעגט אויך 

דער רבי מעורר זיין.

זיבעטע  די  צו  געקומען  שוין  איז  עס  ווען 
געווען  שוין  איז  הקפה,  זיבעטע  די  צו  הושענא, 
זייער שפעט נאכמיטאג, עס איז שוין געווען כמעט 
כי פנה היום, און מ'האט געזען פון רבינ'ס בכיות און 
דברי מוסר, אז ער וויל זיך פשוט נישט געזעגענען 
נישט שליסן דעם טאג, ער  וויל  פונעם טאג, ער 
וויל נישט ארויסגיין פון דעם טאג אן א ישועה פאר 
נאך  איז  נאך אריינכאפן, עס  ישראל. מ'קען  כלל 
דא געציילטע מינוטן ווען מ'קען געהאלפן ווערן, 
און די וואס האבן מיטגעלעבט דעם מעמד, האבן 
באמת געגלויבט אז אט אט ווערט מען געהאלפן, 
פון  תשובה  אמת'ע  אן  געווען  דאך  איז  עס  ווייל 

די  און  דרשות  די  מיטגעהאלטן  האבן  וואס  אלע 
דברי התעוררות.

איינמאל האט דער רבי געזאגט אין די זיבעטע 
אז  אש,  באראלי  כסגן  לך  והוא  הושענא  הקפה, 
דער  האט  הכהן,  אהרן  אויף  גייט  דאס  כאטש 
רבי געזאגט אז עס גייט אויך בכלליות אויף אלע 
צדיקים און ערליכע אידן פון די פריערדיגע דורות, 
אז זיי אלע קענען באצייכענט ווערן כסגן באראלי 
אש, וועלן מיר איצט מעורר זיין זכותים אין אזא 
צייט, ווען מ'שטייט אין די לעצטע רגעים, ביי דעם 
ארויס  מ'קוקט  און  מ'לעכצט  אז  החתימה,  גמר 
יאר,  געבענטשט  גוט  א  אויף  ווערן  צו  געהאלפן 
זענען מיר מעורר דעם זכות פון אלע צדיקים, אז 
זייערע זכותים און כוחות זאלן אונז אויך גוט שטיין 
אז מ'זאל בלייבן דבוק אין השי"ת און מזאל נישט 

ארויסגיין אן א ישועה.

פון  גאנג  דער  מער-ווייניגער  געווען  איז  דאס 
רבינ'ס עבודה אין דעם הייליגן טאג הו"ר, אין דעם 

אלטן ביהמ"ד.

דארט  האט  רבי  דער  ווען  יאר  לעצטן  אין 
געזאגט די דרשה, שנת תשכ"ח, איז מען פארטיג 
מ'האט  ווען  שפעטער  זמן.  צום  ממש  געווארן 
זכי'  נישט געהאט מער די  געזען אז מ'האט שוין 
צו הערן די דרשות פון רבי'ן, האט מען נאכאמאל 
יענעם  אין  רבי האט  פארשטאנען פארוואס דער 
אזוי  דרשות,  די  מיט  לאנג פארשלעפט  אזוי  יאר 
שפעט, אז מ'האט קוים באוויזן אהיימצולויפן און 

עסן די סעודה, פאר'ן גיין צו שמיני עצרת.

*

אין די פַארלָאפענע ווָאכן הָאבן מיר אין ָאט דער 
סעריע פון סַאטמַארער בתי מדרשים, מיטגעטיילט 
הָאבן  וועלכע  אידן  פון  שילדערונגען  אייניגע 
הייליגע  די  צווישן  זמנים  לעכטיגע  די  מיטגעלעבט 
על  נרו  בהלו  המדרש"  בית  "ַאלטן  דעם  פון  ווענט 

ראשינו.

נאר  זָאל  וויפיל מען  ַאז  זייער קלָאר  ָאבער  ס'איז 
עס  איז  המדרש"  בית  "ַאלטן  דעם  איבער  שרייבן 
נישט גענוג, "אפס קצהו תראה וכולו לא תראה", ווען 
אידן פונעם עלטערן דור הייבן זיך דערמַאנען יענע 
ווָאס  קווַאל  זכרונות  די  זיך  צועפענט  צייטן  שיינע 
די  פון  ּפוסק,  פליסט אומאויפהערליך כמעין שאינו 
לעכטיגע  די  תורות,  מורא'דיגע  די  תפלות,  הייליגע 
גדול  וכהן  יסודו  על  ההיכל  בהיות  אלה  כל  טישן, 

עומד ומשרת, דורו ראו ושמחו.

שליסן  צו  שייך  באמת  נישט  ס'איז  ַאז  ַאזוי 
אן  והקדוש  הגדול  בית  דעם  איבער  קַאּפיטל  דעם 
בַאטָאנען דָאס זעלבסט פַארשטענדליכע ַאז "הרבה 
אדרבה!  און  כאן",  יש  לפניכם  שקראנו  ממה  יותר 
ַאן ַאקטועלע דערמַאנונג איבער דָאס  זיין  זאל דָאס 
וויכטיגקייט און תועלת פון "שאל אביך ויגדך זקניך 
ויאמרו לך", זיך צו נָאכפרעגן און הערן פון די אידן 
וועלכע הָאבן געהַאט די זכי' און געדענקן נָאך יענע 
פון  הקודש  עבודת  די  און  זמנים  אומפַארגעסליכע 
דעם צדיק הדורות זי"ע וואס די הייליגע ווענט האבן 
ֵלדּו ָיֻקמּו  ִנים ִיוָּ איינגעזַאּפט, ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון בָּ

רּו ִלְבֵניֶהם! ִויַספְּ

"סאטמארער בתי מדרשים אין דער היסטאריע"

בעזהשי"ת
נעלה את ירושלים                                              על ראש שמחתינו

קול ששון                                                               וקול שמחה
קול חתן                                                         וקול כלה

בשבח והודי' להשי"ת שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה
הננו מתכבדים בזה להזמין את קרובינו וידידינו שיחיו

לבוא וליקח חבל בשמחתינו,
שמחת כלולת בנינו היקרים שיחיו, ה"ה

כמר יעקב יצחק נ"י עב"ג מרת ריזל תחי' 
שתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

ביום ג' שנכפל בו כי טוב לס' והייתם לי סגולה מכל העמים (יתרו)
אור ליום טו"ב לחודש שבט שנת תשפ"ג לפ"ק הבעל"ט

Feb. 7  ולמספרם
קבלת פנים בשעה 6:00                                 והחופה בשעה 7:00

באולם עטרת מייזעלס
3 YD Goldberger Drive, Monroe, New York 10950

וברצו"ה ביום שמחתכם נשוב לכם כגמולכם הטוב בל"נ
ידידיכם המחכים לקראת בואכם לשלום

הורי החתן הורי הכלה 
חנני' יו"ט ליפא טייטלבוים ישראל מאיר ראזענבערג 
וב"ב וב"ב 
ברוקלין  יצ"ו קרית יואל יצ"ו 

שלים
וצות ירו

עוד ישמע בערי יהודה ובח

ללה
הכלה הבתולה המהו

"ש
תוי

ופלג ב
הבחור החתן המ

COVER
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שבת שבע ברכות
תתקיים אי"ה

בשבת קודש פרשת יתרו
בביהמ"ד שארית ליהודה

 17 סאטמאר דרייוו

בס"ד

קול חתן קול ששון 
וקול כלה וקול שמחה 

והגיענו לזמן הזה וקימנו  והודאה להשי"ת שהחיינו  בשבח 
וידידינו מתכבדים אנו להזמין את מע"כ קרובינו 

בנינו היקרים להשתתף בשמחת כלולת 

הבחור החתן המופלג בתוי"ש

נ"י כמר אברהם עמרם מלכיאל 

עב"ג

הכלה הבתולה המהוללה

מרת יוטא חוה תחי'

ומוצלחת ובשעה טובה  שתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב 
)יתרו( הבעל"ט לי סגולה"  "והייתם  ד' לסדר  ביום 

ליום ח"י שבט תשפ"ג לפ"ק אור 
)Feb. 8 )ולמספרם 

7:00 6:00        החופה בשעה  קבלת פנים בשעה 

באולם עטרת מייזעלס
3 YD Goldberger Drive, Monroe, NY

אנו גם  ישמח לבנו  ואי"ה בשמחתכם 

הורי החתן 
וב"ב גראס  יקותיאל מאיר 

ז"ל ווייס  חתן הרה"ג ר׳ עמרם מלכיאל 

הורי הכלה 
וב"ב יחזקאל הכהן קאהן  חיים 

ג
ינו 

נעלה את ירושלים על ראש שמחת

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים

בס"ד

קול חתן קול ששון 
וקול כלה וקול שמחה 

והגיענו לזמן הזה וקימנו  והודאה להשי"ת שהחיינו  בשבח 
וידידינו מתכבדים אנו להזמין את מע"כ קרובינו 

בנינו היקרים להשתתף בשמחת כלולת 

הבחור החתן המופלג בתוי"ש

נ"י כמר אברהם עמרם מלכיאל 

עב"ג

הכלה הבתולה המהוללה

מרת יוטא חוה תחי'

ומוצלחת ובשעה טובה  שתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב 
)יתרו( הבעל"ט לי סגולה"  "והייתם  ד' לסדר  ביום 

ליום ח"י שבט תשפ"ג לפ"ק אור 
)Feb. 8 )ולמספרם 

7:00 6:00        החופה בשעה  קבלת פנים בשעה 

באולם עטרת מייזעלס
3 YD Goldberger Drive, Monroe, NY

אנו גם  ישמח לבנו  ואי"ה בשמחתכם 

הורי החתן 
וב"ב גראס  יקותיאל מאיר 

ז"ל ווייס  חתן הרה"ג ר׳ עמרם מלכיאל 

הורי הכלה 
וב"ב יחזקאל הכהן קאהן  חיים 

ג
ינו 

נעלה את ירושלים על ראש שמחת

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת בשלח - שירה
בביהמ"ד בית מאיר דקהל יטב לב

2 Sasev Court
קידושא רבא אחר התפלה 

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת יתרו

בבית המחותן
19 Dinev Road #201

ביטע אננעמען 
ווי א פערזענליכע 
איינלאדענונג



שפ"ג
שבט ת

שלח, י"ב 
שת ב

פרייטאָג פר
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דער קעניג פון לַאנד איז אים געקומען אין חלום...

אנג הָאט זיך דער צדיק געשלעפט אויפן ל
די  געווען  זענען  שווער  גאר  און  וועג, 
וועגן אין יענער צייט. גריבער, מאראסט, 
רעגן, שניי, פרעסט, און גליטשיגע אייז, 

זענען געלעגן איבעראל ָאנגעלייגט.

ענדליך, נאך די לענגערע רייזע, הָאט זיך רבי 
דוד'ל קָאלָאמייער אפגעשטעלט נעבן א נידריגע 
הייזקע וועלכע איז געווען פון די ערשטע אין א 
קליין דערפל, ער קלאפט אן אין דער טיר און א 

אידענע עפנט אים אויף.

- איז אייער מאן אפשר אינדערהיים?

- ניין, ער איז איצט ביים ארענדאר און העלפט 
אים צו אנטרינקען די בהמות - ענטפערט זי אים 
איר  מינא,  נפקא  א  פאר  עס  איז  ווָאס  ָאבער   -
זענט  איר  רייזע,  לענגערע  א  פון  אוודאי  קומט 
זעצט  פארמאטערט.  און  הונגעריג  מיד,  זיכער 
זיך אראפ, דערווארעמט זיך און דערקוויקט זיך 
דערלאנגען  אויך  אייך  וועל  איך  ווארעמס.  מיט 
א פיינעם צובייס. דערכאפט אייך, און אינצווישן 

וועט מיין מאן אונטערקומען.

ביים  אנידערגעזעצט  זיך  האט  דוד'ל  רבי 
איינפאכן טיש און מיט אביסל ווארעמס וואס די 
אידענע הָאט אים געגעבן, זיך ממש דערקוויקט. 
און ווי ער זיצט און האלט נאך אינמיטן טרינקען, 
קומט די בעל הבית'טע אריין מיט א חלף אין די 

הענט.

- ווילט איר אזוי גוט זיין און באטראכטן דעם 
חלף - פרעגט זי דעם אורח – ָאט מיט דעם חלף 
האט מיין מאן היינט גע'שחט'ן א הינדל, און אויב 
דאס געפעלט אייך וועל איך אייך צוגרייטן פונעם 

הינדל א פיינעם מָאלצייט.

רבי דוד'ל הָאט דעם חלף באטראכט און הָאט 
איד  דארפישן  פראסטן  א  ביי  זען  צו  געשטוינט 
אזא מהודר'דיגן חלף ָאן די מינדעסטע פגימה מיט 

אלע הידורים.

- דער חלף איז וואונדערבאר פיין - איר קענט 
רואיג מאכן פונעם הינדל ווָאס איר באגערט.

אינצווישן א" טאקע דער בעל תתית ָאגעקומען 
אהיים, זיין פרָאסטע קליידונג הָאט עדות געזָאגט 
ווי אן איינפאכער פויער,  נישט מער  אז ער איז 

הרב הקדוש 

רבי ארי' ליב 
פון שפאלע זי”ע

דער שפאלער זיידע
ו' תשרי תקע"ב

הרב הקדוש 

רבי דוד'ל 
קָאלָאמייער 

זי”ע
ט"ז שבט

דער שטאט קאלאמיי
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בשבח והודאה להשי"ת שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

הננו מתכבדים בזה להזמין את קרובינו וידידינו

להשתתף בשמחת כלולת בנינו היקרים שיחיו

על ראש שמחתינו  נעלה את ירושלים 

וקול שמחה קול ששון 

וקול כלה קול חתן 

שתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

ביום ד' לסדר "והייתם לי סגולה" )יתרו(

אול"י ח"י שבט שנת תשפ"ג לפ"ק הבעל"ט

Feb. 8 'ולמספ

החופה בשעה 7:00קבלת פנים בשעה 6:00

באולם בית צירל

ואי"ה ביום שמחתכם נשיב לכם כגמולכם הטוב בל"נ

ידידיכם המחכים לקראת בואכם לשלום

251 Avenue Beth Halevy Boisbriand, QC J7E 4H4

הורי הכלה

יעקב קליין וב"ב
קרית טאהש יצ"ו

הורי החתן

יואל אברהם שלמה כ"ץ וב"ב 
קרית יואל יצ"ו

בעזרת השם יתברך

עב"ג

מרת חוה רבקה תחי'כמר צבי הירש הכהן ני"ו

הכלה הבתולה המהוללה הבחור החתן המופלג בתוי"ש

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים

כ
העלי' לתורה תתקיים אי"ה

בשבת קודש פרשת בשלח - שירה
בביהמ"ד ישמח משה )שכונת ברך משה(

33 Dinev Rd.
קידושא רבא אחר התפלה 

זיין  געווען  ווי קָאנטראסטיש צי דעם איז  ַאבער 
געויכט, - אך, ממש א חדיליגע צורה פארמָאגט 
דער איד - קלערט ר' דוד'ל צו זיך - איך האב נַאך 
זייט איך לעב נישט באגעגנט א דַארפסמאן מיט 

אזא צורה.

גאסט  זיין  צו  זיך  הָאט  "דַארפסמאן"  דער 
שטארק דערפרייט, ער הָאט מיט אים ממש נישט 
געוואוסט ווָאס צו טאן. און ווָאס אים צו געבן. ער 
אליין הָאט אים דערלאנגט וואסער צום וואשן און 
אויפגעגעבן דאס עסן און טרינקען. און אין דער 
צייט ווָאס ר' דוד'ל הָאט געגעסן און געבענטשט 
הָאט ער אים אויסגעבעט א ריינעם און ציכטיגן 

געלעגער צום שלָאפן.

*

דוד'ל  ר'  זיך  הָאט  ערשעפטער  און  מידער  א 
ָאנגעשפארט אין בעט, און נישט געוואוסט וויפיל 
צו באדאנקען דעם "דָארפסמאן" פאר זיין טרחה 
און גאסטפריינדליכקייט. ָאבער ליגנדיג אין בעט 
אנטשלאפן  געקענט  נישט  אופן  בשום  ער  הָאט 
ווי א פלאם  זיך אים  ווערן, און פלוצלונג דאכט 
שרעק  א  אויוון,  פונעם  ארויס  שפארט  פייער 
כאפט אים ארום און נעמט זיך שרייען, א פייער! 

א שריפה! שנעל ראטעוועט!

וואסער  טעפל  דעם  נָאר  נעמט  ער  ווי  און 
דערמיט  פארלעשן  צו  לויפט  און  הענט  די  אין 
זיינע אויגן אן  זיך פאר  דעם פייער, אנטפלעקט 
זיצט  "דָארפסמאן"  דער   - בילד,  אומגלויבליך 
נעבן דעם אויוון, ער רעכט ָאּפ תיקון חצות און 
אויף זיין קָאפ שטראלט אזא העלישער פייער.. א 

אויסטערלישער ליכטיגקייט...

א  געפאלן  ער  איז  איבעראשונג  גרויס  פון 
געבליבן  איז  און  ערד  דער  אויף  פאר'חלש'טער 
ליגן ממש באוואוסטלָאז, דער הייליגער בעל שם 
זיין סידור'ל און זיך  טוב, הָאט באלד פארמאכט 

גענומען מונטערן ר' דוד'לען.

מיה  פיל  נא  ענדליך  אים  הָאט  ער  ווען 
א  אויגן  די  דוד'ל  ר'  עפנט  דערמונטערט, 

פארוואונדערטער און שטאמלט קוים ארויס:

 - מיר  ערקלערט  דָא?..  זיך  טוט  וואס   -
הייליגער איד.

תהילים  געזָאגט  ווי  מער  נישט  האב  איך   -
און  פשוט  הבית  בעל  דער  אים  ענטפערט   -
איינפאך. געווען איז דאס נישט קיין אנדערער ווי 

דער בעל שם טוב הקדוש זי"ע אליין.

*

זעענדיג מן השמים א די צייט פון זיין התגלות 
אין  בעש"ט  דער  זיך  הָאט  געקומען,  שוין  איז 
יענער נאכט אנטפלעקט צו ר' דוד מיט זיין גאנצן 
וועזן. ר' דוד'ל איז באלד געווארן איבערגענומען 
טוב  שם  בעל  דער  ווָאס  דרך  הייליגן  דעם  פון 
יענער  פון  איז  ער  און  געווען,  מגלה  אים  האט 
טוב'ס  פון דעם בעל שם  איינער  געווָארן  מינוט 
ערשטע און געטרייסטע תלמידים, וועלכער הִאט 
שפעטער פארשפרייט דעם דרך החסידות איבער 

גאנץ אוקריינע.

באנוצט  דוד'ל  ר'  מיט  זיך  הָאט  בעש"ט  דער 
צו די שווערסטע און פארפלאנטערטע שליחות'ן, 
זיי  פונקטליך  באוויזן  ער  הָאט  שטענדיג  און 

אדורכצופירן.

אים  הָאט  איינמָאל  אז  דערציילט  ווערט  עס 

א  און  עושר  גרויסן  א  צו  געשיקט  בעש"ט  דער 
פיל  צוטיילט  האט  וועלכער  דערצו,  שמים  ירא 
געלט אויף צדקה און חסד. אבער דערפאר האט 
ער זיך שטענדיג געגרויסט מיט זיין עשירות און 
געלט  אינעם  אריינגעלייגט  האפענונג  גאנץ  זיין 

ווָאס ער פארמָאגט.

אזוי ווי ער איז געווען אן ערליכער איד, הָאט 
די דאזיגע התנהגות זיינע ארויסגערופן א שווערן 
קטרוג אויף אים און כמעט ווָאס עס איז אויף אים 
און  פארלירן  עשירות  זיין  זָאל  ער  געווָארן  נגזר 

בלייבן א פשוט'ער ָארעמאן.

ווי דער בעל שם טוב הָאט מיט זיינע הייליגע 
באלד  ער  הָאט  דערפילט,  זאך  די  אויגן  ָאפענע 
אריבערגעשיקט ר' דוד'ל צו יענעם איד, כדי ער 
זָאל מיט זיין חכמה און קדושה פארבעסערן זיין 

השקפה.

שיין  זייער  דוד'לען  רבי  הָאט  עושר  דער 
באלד  אים  פאר  זיך  האט  און  אויפגענומען, 
רייכקייט  זיין  מיט  אויפטאן  און  גרויסן  גענומען 
און עשירות. רבי דוד'ל האט זיך ָאבער ָאפגעזָאגט 
אים אויסצוהערן מיט'ן אויסרייד אז ער איז זייער 

מיד.

עושר  דער  זיך  הָאט  נאכט  יענע  אין 
גע'חלום'ט אז דער קעניג פונעם לאנד איז אים 
הָאט  ער  ווָאס  דעם  נָאך  און  באזוכן,  געקומען 
ביי אים געגעסן און געטרונקען, איז דער קעניג 

געשטָארבן...

אז  אין שטָאט  א קלאנג  ארויס  איז באלד  עס 
דער אידישער עושר הָאט דעם קעניג פאר'סם'ט, 
און נאך דעם וואס ער איז זעלבסט פארשטענדליך 

א  אים  אויף  ארויס  איז  געווָארן  ארעסטירט 
שווערער טויט אורטייל...

דעם  אים  אויף  הָאט  מען  איידער  נָאך  אבער 
געלונגען  עושר  פארן  איז  אויסגעפירט,  אורטייל 
זיך ארויסצו'גנב'ענען פון תפיסה און איז אנטלָאפן 
ָאנגעקומען  איז  ער  וואו  לאנד,  אנדערן  אן  צו 

בעירום ובחוסר כל.

נישט  זיך  מיט  ער  הָאט  געלט  קיין  ווי  אזוי 
זיך  ברירה  בלית  געמוזט  ער  הָאט  געהאט, 
זיך  הָאט  און  וואסער-טרעגער  אלס  פארדינגען 

דערפון געשפייזט.

קאלטן  א  מיט  באגאסן  ערשיטערטער,  אן 
שווייס הָאט ער זיך דער עושר אויפגעכאפט פון 
זיין שרעקליכן חלום, - ער הָאט זיך געפרואווט 
 - געגאנגען,  נישט  איז  עס  ָאבער  בארואיגן  צו 
 - חלום  דָאזיגן  אינעם  עפעס  ליגט  הסתם  מן 
זיך  און  שרעק  מיט  געקלערט  זיך  צו  ער  הָאט 
ארומגעדרייט איבער זיין רייכע הויז צוגעלייגט 

און פארקלערט.

- נו יעצט קענסטו מיר שוין דערציילן וויפיל 
 - גרויסקייט  און  רייכטום  דיין  פון  ווילסט  דו 
רופט זיך רבי דוד'ל ָאן צו אים, - נאך דעם וואס 
ער אליין הָאט אים ָאנגעשיקט דעם שרעקליכן 

חלום...

הייליגער רבי - ענטפערט אים דער עושר מיט 
א צוברָאכענע שטימע - פארשטיי איך שוין דעם 

חלום מיטן פתרון צוזאמען...

און פארשטייט זיך אז ער הָאט שוין פון דאן זיין 
גאנצן דרך געענדערט.

זכותו יגן עלינו, אמן.

אבי הכלה
ברוך שטעסל
קרית יואל יצ"ו

הורי החתן

נחמי׳ צבי חיים שווארטץ וב"ב
בלאאמו"ר הרה"צ ר׳ שמשון זצ"ל

קרית יואל יצ"ו

בעזהשי"ת

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים 

קול ששון    וקול שמחה    קול חתן    וקול כלה

ברוב שבח והודאה להשי"ת ובלב מלא שמחה

מתכבדים אנו בזה להזמין את כבוד קרובינו וידידינו

לבא ולהשתתף בשמחת כלולת בנינו היקרים שיחיו

שתתקיים אי"ה למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

ביום שלישי לסדר "והייתם לי סגולה מכל העמים" )יתרו(

ט״ז שבט שנת תשפ"ג לפ"ק הבעל"ט

)F E B  7 )ולמספרם 

קבלת פנים בשעה 6:00  והחופה בשעה 7:00

באולם עטרת מאיר צבי
3 8  B N A I  Y O E L D R ,  M O N R O E ,  N Y 1 0 9 5 0

וביום שמחתכם נשיב לכם כגמולכם הטוב בל"נ

ידידיכם המחכים לקראת בואכם לשלום

שרה מינדל תחי'

נחמן ני״ו
עב"ג הכלה הבתולה המהוללה

הבחור החתן המופלג בתוי"ש

מזל טוב

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת בשלח - שירה

בביהמ"ד דחסידי ברסלב - אהל שמשון
4 Mountain Road #103
קידושא רבא אחר התפלה 

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת יתרו
באולם ביהמ״ד טאהש

34 Satmar Dr.

היות עס איז נישט 
אנגעקומען אלע 
הזמנות ביטע אננעמען 
ווי א פערזענליכע 
איינלאדענונג



שפ"ג
שבט ת

שלח, י"ב 
שת ב
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ווענט פארציילן...תפיסה

#20די

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

דער  ּפרעה".  אל  "בא  מיר  לערנען  וואך  די 
מיט  "קום  רבינו  משה  פאר  זָאגט  בַאשעפער 
אני  "כי  דיר!  מיך  גיי  איך  קום,  ּפרעה".  צו  מיר 
ַאלעס  הָאב  איך  מיך!  ַאלעס  ס'איז  הכבדתי", 

ּפלַאנירט! דו גייסט נישט אליינס!

 היינט איז געווען צוויי זַאכן.

די שוועסטער פון מיין אשת חיל תחי' איז נפטר 
געווָארן. זי איז געווען ַארום 72 יָאר ַאלט. ס'איז 
שוועסטער  ערשטע  און  עלטסטע  ווייב'ס  מיין 

ווָאס ווערט נפטר ל"ע.

אויך בין איך געווָארן אן עלטער זיידע.

ס'איז מיין ערשטע איר אייניקל!

איך  זָאל  שּפירן.  יעצט  זיך  איך  דַארף  וויַאזוי 
אור-אייניקל?  נייע  די  פאר  גליק  פון  שמייכלען 
זָאגן מזל  נישט ערלויבט איר אפילו צו  איך בין 

טוב...

איז  ַאלעס  דָאס  ַאז  ווייסט  מען  ַאז  ָאבער 
אויסגערעכנט  הָאט  ער  השי"ת.  דורך  ּפלַאנירט 
ַאז ַאלעס זָאל קומען אויף ַאמָאל. קען מען ַאלעס 

ָאננעמען לייכט.

נישט  ברית.  די  ביי  און  ווַאכנַאכט  די  ביי 
נישט קיין עלטערע בַאבע...   זיידע,  קיין עלטער 
דער  אין  זַאכן  ביידע  די  געמַאכט  הָאט  השי"ת 
זעלבער צייט. ער הָאט געוואלט מיר זָאלן ביידע 
זיצן  זאל  איינער  און  דזשעיל,  אין  איינער  זיצן, 

שבעה...

ַאז מען ווייסט ַאז דָאס איז די ּפלַאן פון השי"ת 
דעמָאלט שּפירט מען זיך פיין און רואיג.

פַאר  ַאלעס  טוט  הימל  אין  טַאטע  דער  ווייל 
אונז. ער מַאכט נישט קיין טעותים.... ס'איז גוט 

און ס'וועט אייביג זיין גוט.

איך שמייכל ווייל ס'איז ַאלעס ּפלַאנירט דורך די 
ָאפיס פון דעם בעסטן ַארכיטעקט. דער קלוגסטער 
זענען  מיר  און  געמַאכט...   דָאס  ּפלַאנירער הָאט 

ָאקעי. מיר טרָאסטן אים בלינדערהייט.

דער  ּפרעה".  אל  "בא  ּפשט  איז  דָאס 
זָאגט פאר משה רבינו, "בא" קום,  אויבערשטער 
איך מיט דיר, איך וועל דיך נישט לָאזן אליינס. "כי 

אני הכבדתי", ס'איז ַאלעס מיך, איך ּפלַאניר דָאס!

דער  ווערן  מקוים  שוין  ס'זָאל  האפן  לָאמיר 
גיין  קענען  זָאלן  מיר  ה'",  את  עבדו  "לכו  ּפסוק 
דינען דעם לעבעדיגן בַאשעפער, וועל איך אי"ה 
זיין ביי די ווַאכנַאכט און ביי די ברית און איך וועל 

דיך טרעפן דָארט!

לחיים מזל טוב!

דער עלטער זיידע נחמי'

כעת אני יושב ולומד בישיבה ב-שעווענגאונק 
נ.י.

*

ַא גוטן.

גערופענע  ַאזוי  די  אין  דָארט  זיך  ווָאס הערט 
פרייע וועלט?

גוטס  געווַאלדיגע  די  טובה  מכיר  איר  זענט 
ווָאס השי"ת גיט אייך אין לעבן?

ַאלע  שרייבן  ָאנהויבן  ניטַאמָאל  קען  איך 
גוטס ווָאס דער אויבערשטער גיט פאר ַא פרייע 

בא אל ּפרעה, 
איך גיי מיך דיר!

איך הָאב ַאלעס ּפלַאנירט! 
דו גייסט נישט אליינס!

וויכטיגע בַאמערקונג פון הרה"צ רבי אברהם יושע פריינד שליט"א מנַאסויד:

ָאלגנד איז אן איבערטייטשונג פון צוויי בריוו ווָאס הרה"ח רבי נחמי' צבי שליט"א הָאט מיך געשריבן אין די לעצטע ווָאך, פ
ווָאס כדרכו איז עס מלא וגדוש מיט ַאזויפיל חיזוק און אמונה, ווָאס גיסט זיך ַאריבער אין יעדעס ווָארט און איז ממש ַא 

לעבעדיגע מוסר ספר ווען מען לערנט דָאס.

גלייכצייטיג איז דָא דָאס ָארט צו דערמַאנען ַא וויכטיגע נקודה:

עס קומען אן ַאסַאך בריוו פון אידן צו ר' נחמי' שליט"א, ווָאס ער הָאט טַאקע גרויס הנאה דערפון. ער ליינט די אלע בריוון און אימעילס 
און קוקט שטארק ארויס דערויף, און ער בעט טאקע צו אננעמען מיט פארשטענדעניש אז ער קען נישט ענטפערן אויף אלע בריוו, 

צוליב וואס זיין צייט איז באגרעניצט. די שכר פון ַאלע ווָאס שיקן איז זייער גרויס.

צווישן די בריוו איז דָא מענטשן ווָאס דרוקן אויס זייער גוטע ווילן צו ַארויסהעלפן מיט שתדלנות א.א.וו. ס'איז דעריבער זייער כדאי 
ַאז אידן ווָאס ווילן העלפן זָאלן זיך בעפָאר פַארבינדן מיט די עסקנים, ָאדער קען מען מיך רופן אויף 845.537.1992, כדי מ'זָאל קענען 
איבערשמועסן די ריכטיגע שריט, כדי מ'זָאל נישט טון קיין אייגענע ּפעולות אין ַאנדערע ריכטונגען, נאר ַארבעטן אינאיינעם ווָאס ַאזוי 

וועט דָאס בעזר השי"ת ברעגען ַא תועלת הנרצה.

ַא ייש"כ למפרע און תזכו למצוות.
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מענטש דָארט, איך הָאב עס אויך נישט איינגעזען 
און  תפיסה  אין  איינגעשּפארט  געווָארן  איך  ביז 
איך  ווָאס  געכַאּפט  הערשט  זיך  איך  הָאב  דַאן 
הָאב ַאלץ געהַאט דָארט, ַאזוי ווי דָאס ווָארט ַאז ַא 
מענטש ווייסט נישט צו שעצן דעם קווַאל ביז עס 
ווערט טרוקן... פַארווָאס זָאלן מיר טַאקע ווַארטן 
ביז דעמָאלט, לָאמיר יעצט לויבן און דַאנקן פאר 

ַאלעס גוטס ווָאס מיר הָאבן.

*

קען  ווָאס  ווערטער  עטליכע  שרייבן  לָאמיר 
ווָאס  מענטשן  ַאלע  פאר  חיזוק  ַא  זיין  מעגליך 
זיי  ָאבער  וועלט  גוטע  פרייע  א.ג.  די  אין  לעבן 
יעדער  ווָאס  יסורים,  און  צרות  ַאלץ  נָאך  הָאבן 

גייט ַאריבער, זה בכה וזה בכה.

צוערשט דַארפן מיר מַאכן קלָאר ַאז איך זָאג 
נישט קיין זַאכן פון מיין הַארץ ווי ַא געהויבענער 
איד, ווָאס השי"ת גיט אים ַא מעסעדזש צו זָאגן 
ותומים...  אורים  ַאזַא  מענטשן,  ַאנדערע  פאר 
בין  איך  מענטש,  ַאזַא  נישט  בין  איך  ניין,  ניין, 
דרייצן  די  אין  גלייבט  ווָאס  איד  איינפַאכער  ַאן 
זַאך  ריכטיגע  די  טון  וויל  איך  און  אני מאמין'ס, 
ווָאס  ווערן נענטער און נענטער צו השי"ת.  און 
איך זָאג יָא איז ווָאס איך הָאב ַאמָאל געזען אין 
ספרים הק'. איך זָאג נאר איבער ווָאס די הייליגע 
צדיקים שרייבן. כ'מיין ס'איז גענוג שטַארק קלָאר 

געשטעלט...

*

וויַאזוי  פרעגט:  אלימלך  נועם  הייליגער  דער 
קען עס זיין ַאז "צדיק גוזר והקב"ה מקיים"? איז 
דען דָא ַא טויש ח"ו אין די מחשבה פון הקב"ה? 

דָאס איז דאך אוממעגליך!

די  בַאשַאפן  הָאט  השי"ת  ַאז  מסביר  ער  איז 
וועלט מיט מדת הדין, ָאבער ער הָאט געזען ַאז די 
וועלט וועט נישט קענען ָאנגיין הָאט ער "משתף" 
ַא  גוזר  איז  השי"ת  ווען  הרחמים.  מדת  געווען 
וויבַאלד דער שטן המשחית איז  גזירה איז דָאס 
מקטרג און דער מדת הדין שטייט פָארענט פון 
אים, ָאבער השי"ת וויל דָאס נישט טון! דעריבער 
זוכט ער ַא צדיק ווָאס זָאל איבערדרייען דעם גזר 
דין! ַאזוי ווי מיר זען ביי ּפורים ַאז השי"ת הָאט 
צו  טון  זאל עּפעס  אויף מרדכי הצדיק  געווַארט 

טוישן די גזירה.

גוזר  "צדיק  דעם  אויף  הסבר  די  איז  דָאס 
והקב"ה מקיים"!

הק'  פון תלמידי בעש"ט  ַאנדערע ספרים  אין 
שטייט ַאז ווען ס'איז נישטָא קיין צדיק צו טון די 
ַארבעט אויף די וועלט הָאט דָאך השי"ת כביכול 
נישט דעם "צדיק גוזר". און דער בַאשעפער וויל 
ער  קלייבט  דעריבער  גזירה,  די  אויספירן  נישט 
זיי  יסורים.  דורכגיין  צו  נשמות  העכערע  אויס 
די  טוען  זיי  און  ווי ּפשוט'ע מענטשן  אויס  קוקן 
ווייסן  זיי  צדיקים,  גרויסע  די  ַאנשטָאט  ַארבעט 

אפילו נישט די חשיבות פון זייערע 
אייגענע נשמות.

ּפשוט'ע  די  פאר  שכר  דער  און 
אומשַאצבַאר,  איז  אידן  איינפַאכע 
כלל  גערַאטעוועט  הָאט  ער  ווייל 
ישראל און אויסגעפירט דעם רצון 
קינדער  אידישע  ַאז  השי"ת  פון 
און  גוטס.  ַאלעם  פון  הָאבן  זאלן 
זעען  אידן  ַאנדערע  אויב  נָאכמער, 
די צער פון דעם איד און זיי זענען 
ומעשים טובים,  זיך מקבל תשובה 
ָאדער זיי וויינען צו השי"ת פאר די 
ישועה פון ַא צווייטן איד, ָאדער זיי 
דָאס  מַאכט  צוברָאכן,  ווערן פשוט 
ס'איז  הימל.  אין  רעש  גרויסע  ַא 
ווָאלט  צדיק  דער  ווי  גרויס  ַאזוי 
לא  ס'איז  השי"ת,  צו  געדַאווענט 
אויף  ברעכט  עס  יסופר,  כי  יאומן 

ַאלע הימלען.

*

עס  וויַאזוי  בַאטרַאכטן  לָאמיר 
אונזערע  ביי  אויסגעקוקט  הָאט 

עלטערן אין גלות מצרים.

אין  גוט  זייער  גוט,  גייט  עס 
מצרים.

יעקב אבינו, די צוועלף שבטים, 
זייערע  און  צדיקים  הייליגע  ַאלע 
און  הייליג  זענען  ווָאס  קינדער, 

געהויבן.

 ַאלע שולן זענען ָאנגעפולט, פון 
צופרי.  קומענדיגע  די  ביז  צופרי 
ווָאס  תורה  לערנען  און  זיצן  אידן 
ווָאס  זיי,  מיט  לערנט  אבינו  יעקב 

ועבר. קיינער דארף  ער הָאט געלערנט פון שם 
נישט גיין צו דער ַארבעט ווייל דעם קעניג'ס הויז 

שטעלט זיי צו ַאלע בַאדערפענישן.

גייט אן במשך דריי דורות, יעקב - די   דָאס 
שבטים - זייערע קינדער און אייניקלעך. אין גן 
עדן קומט ַארויף ַא לעכטיגקייט פון דעם "עולם 
גָארנישט  הָאט  פָאלק  אידישע  דָאס  וואו  הזה", 
צוטון מיט'ן גוי, מיט'ן מצרי, מען עקלט זיך פון 

דעם גוי.

נייע  און  נסתלק  ווערט  דור  דער  צוביסלעך, 
ווינטן הייבן אן בלָאזן ַאז מיר דַארפן ווערן מער 
אן  אידן  די  הייבן  שטאטלעך  'אפדעיטעט'... 
אויסזען ווי דער מצרי, זיי גייען צו זייערע שולעס, 
ַארויפקוקן  אן  הייבן  רעדן,  פון  וועג  זייער  רעדן 
אויף די "קלוגשַאפט" פון ַא גוי, הייבן אן ַארבעטן 
מיט'ן גוי, בתי מדרשים שּפארן זיך צו, אפילו די 
ַאלע  מיט  ַאריינגעמישט  קומען  ָאפן  זענען  ווָאס 

חכמת מצרים, ס'איז שרעקליך.

יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, נישטָא  וימת 

נישטָא מער תלמידי חכמים,  קיין צדיקים,  מער 
ַאלע זענען ָאנגעטון מיט נעקטייס, צוגעפיקסטע 
בערד, שמעקן ַאוועק ווי די גוים, ממש נישט צום 

דערקענען פון צוויי דורות צוריק.

פאר  אידן  די  ָאנגרייטן  דארף  השי"ת  ָאבער 
פאר  הבטחה  די  זיין  מקיים  צו  התורה,  קבלת 

אברהם אבינו ע"ה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול.

 ַאלזָא השי"ת הייבט אן רעדן ַא נייע שּפרַאך, 
ַאלע סָארט יסורים קומען, ַאריבער הונדערט יָאר 
מיט שרעקליכע צייטן פון הריגות, הונגער, קלעּפ 
און בָאדן אין אידיש בלוט. ויאנחו בני ישראל מן 
מדת  אפילו  אלקים,  אל  שעותם  ותעל  העבודה 
ַאזוי  נישט  שוין  קען  דָאס  ַאז  מסכים  איז  הדין 

ָאנגיין...

השי"ת זוכט דעריבער זוכט צום ערשטן מָאל 
השי"ת  ווייל  פָאלק  אידישע  דָאס  פאר  מנהיג  ַא 
וויל טון גוטס פאר די קינדער פון די אבות. איך 
דַארף  איך  ישראל".  בני  "עם  ַאן  בַאשַאפן  גיי 
איינעם מיט מדת הרחמים, ווָאס וועט מבטל זיין 
זיי  וואו  פון  יָא  ווייס  איך  ווייל  הדין,  מדת  דעם 

קומען, זיי זענען ַא "גוי מקרב גוי". איך וויל נישט 
פון  פָארנט  שטעלן  זיך  זאל  הדין  מדת  דער  ַאז 
מיר און מקטרג זיין צו מַאכן ַא גזירה, איך הָאב 
טַאקע בַאשַאפן דעם מדת הדין, ָאבער באמת וויל 
ווערן דער "עם  גייען  זיי  טון,  וויי  זיי  נישט  איך 
פָאלק,  אויסדערוועלטע  די  סגולה,  עם  הנבחר", 

מיינע קינדערלעך.

גאולה  גרויסע  די  געקומען  איז  דעמָאלט  און 
דורך משה רבינו ע"ה!

*

רבוש"ע, מיר בעטן דיך, זיי שוין מקיים די ַאלע 
פיר לשונות פון גאולה אויך צו אונז: "והוצאתי, 
נצחיות  ַא  איז  דָאס  ולקחתי".  וגאלתי,  והצלתי, 
ַאז  רבוש"ע  ווייסט,  דו  דור.  אונזער  פאר  אויך 
ס'איז שוין אוממעגליך צו ָאנגיין, שיק שוין דעם 
גואל צדק אונז צו אויסלייזן בקרוב ממש, ס'זָאל ַא 
"נגוף ורפא", ס'זָאל שוין געשען דער: למען תדע 
כי אין כשם אלקינו, כי אני ה' בקרב הארץ, ולמען 

תספר שמי בכל הארץ!

נחמי' צבי בן דינה

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!
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ALL INSURANCES ACCEPTED we

come
to you!

845.774.6526
sales@HVautoglass.com

But you
shouldn’t
be.
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ביהמ"ד החדש קיט"ל - שכונת דועלק

הרה"ג ר' יצחק טריגער שליט"א רב מקוואות ביים איבערגיין די טעכנישע 
און הלכה'דיגע פרטים מיטן דיין שליט"א איבערן נייעם מקוה

היכל המפואר, כולו אומר כבוד

פארקינג לאט שטח פארנט פונעם בנין החדש פיבערט מיט בוי אקטיוויטעטן
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דייל עי באס פארוואנדעלט אין 'שכונת ויואל משה שאטעל' צו טראגן און ברענגן די הונדערטער 

איינוואוינער צו די שאפינג סענטער געגענט

דייעל עי באס פארקירט אינעם פארקינג לאט אונטערן שטח פונעם סעניטאציע 
דעפארטמענט אויפן נינינגער ראוד

גרויסע סוב-בעיסמענט ווערט געעפענט אונטער שכונת ברך משה פאר פרישע דרייוועי 
פאר די בית השחיטה המורחבת. פון פארנט איז קענטליך די הייזער אין שכונת אברכים
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פייערליכע קבלת פנים דורך די בא'חנ'טע ילדי תשב"ר תלמידי מוסדות סאטמאר מאנטריאל אינעם גרויסן עס-זאל פונעם בנין הת"ת

תלמידי ישיבה גדולה סאטמאר מאנטריאל ביים מקבל פנים זיין פני כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בהיכל הישיבה

ביקור הקודש פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אין מאנטריאל
ק"ק סאטמאר מאנטריאל גומר מקח געווען אויף ביהמ"ד החדש והמפואר דקיט"ל - שכונת ווען הארען

מעמד נהדר 'בוני הבית' ספעציעל פאר חשובי אברכי אנ"ש שיחי' מייסדי ומקימי ביהמ"ד החדשפריוואטע פליגער לאנדעט אין קאנאדא
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מעמד באשיינט דורך הגאונים הצדיקים רבנים ודיינים שליט"א יושבים על מדין אין קאנאדא ביים גרויסן מעמד היסוד פארן נייעם ביהמ"ד

ביקור הקודש פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אין מאנטריאל
ק"ק סאטמאר מאנטריאל גומר מקח געווען אויף ביהמ"ד החדש והמפואר דקיט"ל - שכונת ווען הארען

פילקעפיגער ציבור תלמידי וחסידי סאטמאר קאנאדא פילן איבער היכל הגדול והמפואר און עזרת נשים גאלעריען פון ביהמ"ד החדש והמפואר 
אין שפיץ פון צוויי שטאקיגער בימת הכבוד פון הגאוה"צ רבנים ודיינים שליט"א פון שטאט מאנטריאל בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מיט די פמליא גייענדיג צווישן די פרעכטיגע בניני הת"ת דרשות הגה"צ דומ"ץ סאטמאר מאנטריאל שליט"א
בעת די באזוך בקרב די מוסדות הק' אין מאנטריאל
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ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה:
פרעכטיגער תבנית הבנין פונעם נייעם סאטמאר'ן ביהמ"ד פון 3,000 ס"פ אין צענטער פון מאנטריאל אין שכונת ווען הארען. מייעסטעטישע געביידע 

אפגעקויפט מיט איר פרעכטיגע געבוי און לעכטיגע פענסטער אלס פאסיגע לאקאל מיטן גאנצן פראכט צו דינען אלס בית גדול וקדוש

ביקור הקודש פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אין מאנטריאל
ק"ק סאטמאר מאנטריאל גומר מקח געווען אויף ביהמ"ד החדש והמפואר דקיט"ל - שכונת ווען הארען

באזוך ביי די בחורי חמד ישיבה לצעירים ד'סאטמאר
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אלטע סטרוקטור אויפן גיגאנטישער באדן "שטח מייזעלס" איינגעווארפן און אויסגעריסן מיטן פונדאמענט פארצוזעצן מיטן אויפבוי פון נייעם 
מאסיוון 'הונדערט טויזנט סקווער-פיס' געביידע פאר'ן באנוץ פון די טויזנטער תלמידות פון 'בית רחל סאטמאר' בארא פארק

בית רחל החדש - מוסדות סאטמאר בארא פארק
גיגאנטישער "שטח מייזעלס" פיבערט מיט גאלאפירנדע פארשריט פארן אויפבוי פונעם בנין האדיר והחדש פאר די בארא פארק'ער מוסדות

דאס איז נישט אין 'באכמוט'... געביידע אויפן 'שטח מייזעלס' ווערט איינגעווארפן 
אין צענטער פון שטאט בארא פארק פאר די דארטיגע סאטמאר'ע מוסדות

ארבעט אויפן שטח אוועקצופירן טאנען שמוץ, און ברוכווארג פון די אלטע געביידעס פריי צו מאכן 
דעם באדן פאר ווייטערדיגע פארשריט צו גיסן די פונדאמענטן פונעם נייעם בנין האדיר והחדש
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א פרישע דאך ווערט פארענדיגט אין שכונת ברך משה המורחבת

די קליינע מאכן נאך וואס זיי זעען ביי די גרויסע...

סימבאלן און סטיקערס אויף נייע אמבולאנס טראק אויף ספרינג 
סטריט אין קרית יואל פאר די לעיקוואוד'ער חברה הצלה

קריעטיווע קינדער זיך איינגעהאנדלט א קליינעם וואגן זיך צו קענען לייכט אומגיין מיט די שניי

נייע עירוב שטאנג נעבן 'בנין הטהרה' ביים ביה"ח קרית יואל
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בס"ד

אל מע"כ שכינינו וידידינו היקרים, 

תושבי עירינו בלומינג גראוו המעטירה, הע"י. 

אחר דרישת שלומכם הטוב באהבה ובכבוד הראוי!

מיט די פָאלגענדע שורות ווילן מיר זיך בַאגריסן מיט אייך טייערע שכינים, תושבי עירינו בלומינג 

ויואל  ויראה  ווען אונזער הייליגע תלמוד תורה "תורה  שטייענדיג ביי דעם פריידיגן מָאמענט  גראוו, 

שטָאט,  דער  אין  אייך  ביי  איינקווַארטירן  צו  זיך  זכי'  די  הָאבן  וועט  מסַאטמַאר",  יואל  דרבינו  משה 

ַאלס ַא הערליכע רינגעלע אין די קהלות הק' בתי מדרשים, מוסדות התורה און ישיבות קדושות, ווָאס 

פונקציָאנירן מיט ַאזַא פרַאכט און שיינקייט אין דער עיר ואם בישראל, בלומינג גראוו המעטירה. 

ביי דער געלעגנהייט ווילן מיר אויסדרוקן אונזער הכרת הטוב צו אייך ַאלע שכינים וידידים, 

תושבי העיר, וועלכע הָאבן אונז ַאנטפַאנגען מיט ַאזַא ָאפענע הארץ, ָאפענע ָארעמס און מיט 

די ריכטיגע הכנסת אורחים ווָאס איז 'יותר מקבלת ּפני השכינה'!

ס'איז אונז ווירקליך ַא זכות, זיך צו פַאררופן אויפ'ן נָאמען פון ַאזַא הייליגע מקום ַאלס אכסני' 

של תורה און צו ווערן נקבע אין דער הערליכער אידישער שטאט בלומינג גראוו המעטירה! ס'איז 

אונז ַא כבוד און ַא חשיבות צו קענען ווערן ָאנגערופן ַאלס "בלומינג גראווער", און צו זיין ַא טייל פון 

דער בליענדער היימישער שטאט ווָאס איז די בריליַאנט און דער עתיד פון דאס יהדות החרדית אין 

ניו יָארק, זייענדיג דער 'עיר שחברה לה יחדיו' וואו עס וואקסט און בליעט אידישקייט, חסידי'שקייט, 

תורה ויראה, אויף ַא פַארנעם ווָאס ווערט בַאטרַאכט מיט ַאזויפיל התּפעלות און שעצונג דורך די גַאנצע 

וועלט, כה יתן ה' וכה יוסיף!

מיר זענען באמת מלא הכרת הטוב פַאר אייך חשוב'ע שכינים ותושבי העיר, ווָאס יעדער איינער 

פון אייך הָאב למעשה ַא פונדַאמענטַאלע חלק אין דעם מציאות וויַאזוי די ַאמָאליגע גוי'אישע שטעטל 

בלומינג גראוו, איז ב"ה אויסגעווַאקסן ַאזַא הערליכע אידישע שטָאט, מיט ַאזויפיל קהלות קדושות און 

מוסדות התורה, וואו עס וועט ַאצינד געהערט ווערן דער קול תורה פון די לעכטיגע קינדערלעך תלמידי 

ישיבתינו הק'. 

 ס'איז ַאלעס דער זכות פון אייער הערליכע כח האחדות בעבר ובהוה ווָאס הָאט דָאס ערמעגליכט! 

און ס'איז זיכער ַאז יעדע תפלה, יעדע אמן יהא שמי' רבא, יעדע ווָארט תורה, פון די ריינע הבל פיהם 

של תינוקות של בית רבן, וועט זיין ַא שמירה עליונה פאר די גַאנצע שטָאט און פַאר אייך ּפערזענליך! 

כי יש שכר לפעולתכם! 

>>>

<<<

פון  זיין דער עבודת הקודש  צו ממשיך  און  נייע שכינים  אייערע  זיין  צו  גליקליך  זיך  שּפירן  מיר 

הרבצת תורה ויראה בתוככי העיר, אין די גרעניצן פון דער הייליגער שטאט בלומינג גראוו, ווָאס בליעט 

און שטייט מיט ַאזַא פרַאכט און שיינקייט אויף די הייליגע יסודות על פי הדרכתו, השקפתו ושיטתו פון 

אונזער הייליגן רבי'ן, רבינו הק' זי"ע, ולאורו נסע ונלך עד ביאת הגואל. 

בַאזונדער ווילן מיר אייך בַאדַאנקן פאר די פַארשטענדעניש ווָאס תושבי עירינו הָאבן ַארויסגעוויזן 

אין די פַארלָאפענע תקופה, ווען ס'איז ָאנגעגַאנגען די קָאנסטרוקציע אויף דעם נייעם ָאּפטיילונג פון 

דער ת"ת דָא אין שטָאט. מיר הָאפן ַאז די ַארבעט הָאט נישט צופיל געשטערט די איינוואוינער און מיר 

וועלן בעז"ה ווייטער לייגן ַא שטַארקן געוויכט ַאז די ווירטשַאפט פון דער ת"ת זָאל זיך נישט אויסווירקן 

אויף די טָאג – טעגליכע לעבן פון די שטָאט איינוואוינער. פאר די רואיגקייט און תועלת פון ַאלעמען. 

צו דער זעלבער צייט שּפירן מיר ַא פליכט צו אויסדרוקן אונזער הכרת הטוב פאר די חשוב'ע שליחי 

הציבור, די געטרייע פַארטרעטער פון בלומינג גראוו, די ערוועלטע אנשי שם, עסקני העיר, אינערהַאלב 

זָאונינג בָאורד", כל  "ווילעדזש בָאורד", און אין דעם "פלענינג און  "יו. דזשעי. סי", און אין דעם  די 

אחד בשמו הטוב יבורך, ווָאס זענען אונז געשטַאנען צו דער הַאנט דורכאויס די גַאנצע צייט מיט ַאזַא 

געטריישַאפט, צו העלפן און בַאגלייטן מיט ַאלע ַאנגעלעגנהייטן אויפ'ן שענסטן פַארנעם, מיט ַא בלויזע 

ריינע כוונה צו ַאריינברענגען נָאך ַא כח הקדושה אין דער שטָאט, להרבות גבולי הקדושה, ולהגדיל 

תורה ויראה ולהאדירה. 

ַאלע  אייך  וועט  רבן,  בית  תינוקות של  לימוד התורה של  פון  זכות  גרויסער  ַאז דער  זיכער  ס'איז 

ואלקא  ולתפארת,  לשם  אידישע שטאט  ַא  בויען  ווייטער  צו  זה  בכוחכם  לכו  בַאגלייטן,  און  בענטשן 

דרבינו יואל בן חנני' יו"ט יעננו בכל משאלות לבינו לטובה, און צו קענען מגדל זיין אונזערע קינדערלעך 

מתוך הרחבת הדעת, עושר ואושר, וסייעתא דשמיא, עדי נזכה לביאת גוא"צ בב"א.

ובשם ד' נעשה ונצליח!

המברך מעומקא דלבאי בברכת התודה ובברכת התורה

ידידכם הנאמן 

משה אלי' עסטרייכער מנכ"ל
בשם מאות תשב"ר צאן קדשים, רבנן ותלמידיהון
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חודש שבט תשפ"ג

לשאלת הרבים: 

מזונות  די  אז  זיין  מפרסם  ווידער  מיר  טוען 
פראדוקטן, זעמליך )Rolls( / ברויט / בייגלס, 
מיט אונזער השגחה זענען געמאכט מיט רוב 

מי פירות )60 פראצענט(.

די 	  איז  סעודה  קובע  נישט  מען  איז  אויב 
המחיה. מזונות/על  ברכה 

אויב איז מען יא קובע סעודה )למשל: חתונות, 	 
שמחות, פרישטאג מיטאג במוסדות התורה, וכדומה( איז 

די ברכה המוציא/ברכת המזון.

)שהשיעור 	  סעודה  קביעת  פון  ספק  במקום 
וואשן  זיך  מען  זאל  הפוסקים(,  במחלוקת  תלוי 

ברויט.  המוציא  אויף 

מערכת הכשרות

בברכת התודה ובבכת התורה:
מוסדות הק' אין פערזענליכע דאנק בריוו פאר תושבי בלמינג גראוו המעטירה נאכן קובע זיין 

פרעכטיגער אכסניא של תורה אין דער אידישער שטאט בלומינג גראוו, וואו עס וואקסט און בליעט 
אידישקייט, חסידי'שקייט, תורה ויראה, אויף א פארנעם וואס ווערט באטראכט מיט אזויפיל 

התפעלות און שעצונג אין די גאנצע וועלט!
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צוגעבויעטע טייל אונטערן שאפינג צענטער ווערט אויפגעהויבן מיט א פרישע שטאק העכער די לאנדאס גראסערי נאכצוקומען בליה און וואוקס פון שטאט

לאודינג דעק פאר לאנדאס גראסערי דעליווערי ווערט אויסגעברייטערט אינעם שאפינג צענטער אויף פארעסט

פלאטע קאנסטראקשען אויטאמאבילן פארנט פון גרויסן ביהמ"ד.באקוועמע שארט קאט איינגערישט פאר תושבי זקנים המורחבת
ווערט געזען אויף זייערע ווענס תבנית הבנין פון פראכטפולע ביהמ"ד בית כהנא 
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פרייע גלעזער סטאנציע ביים אריינגאנג צום 'ענוויזשען' גלעזער געשעפט וואס טוט דורכפירן א גרונטליכע רייניגונג פראצעדור איבערן גאנצן גלעזער לאורכה ולרחבה

נייע גיגאנטישע שילדן אויפן בנין החדש אויף עיקערס ראוד ווערט 
אינסטאלירט ברוב פאר והדר דורך די בארימטע 'קאמפיוגרעף' פירמע

ארבעט מיטגעהאלטן פון דעעש ראוד

בנין קויפמאן המפוארה
בית אלטא פיגא בני יואל ד'סאטמאר
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ספעציעלע גאניק אויפן געריכט געביידע זיך צו קענען אויסלופטערן צווישן די סעסיעס

פלאטע גאלף קארס פון שכונת ויואל משה דעוועלאפמענט 
צו באגלייטן די בוי ארבעט אויף ריזיגע שטחים

יאכלו וישבעו: נייע עסן סטאנציע אינעם 'וואדבורי קאממאן' שאפינג מאלל 
מיט א פולע מעניו פון ווארימע און קאלטע מאכלים ומשקאות 

פרישע בייק לעין אויפן דעעש ראוד. צעמענטענע בריגאדעס געפלאנט פאר סעיפטי 
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סתירת זקנים, בנין

געביידע באזייטיגט. קענטליך שכונת גארליץ עטליכע טראקטארן פראקלאמירענדיג 'אכלתי ואוכל עוד'

אלטע זקנים געביידע ווערט איינגעווארפן אויפצובויען דארט גרויסן בנין מיט פרישע דירות אין שטאט
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ּפרעזידענט ביידן מעלדט ַאז ער 
וועט ענדיגן ַאלע נַאציָאנַאלע 

עמערדזשענסי צוימונגען ַארום 
קאוויד עּפידעמיע

ַאלס טייל פון פַארלייכטערטע רעגולַאציעס איבער'ן גַאנצן לַאנד: ניו יארק סיטי 
שּפיטעלער וועלן אין די קומענדיגע טעג עפענען די טויערן פאר באזוכער ווי בעפאר 

די קאוויד עּפָאכע בחסדי השי"ת
ביידן  פרעזידענט   – וואשינגטאן 
קאנגרעס  אינפָארמירט  הָאט מאנטאג 
נאציאנאלע  די  ענדיגן  וועט  ער  אז 
עמערדזשענסי סטַאטוס פון קאוויד 19, 
און די רעגירונג וועט ַארָאּפנעמען ַאלע 
ָאנגעהויבן  צוימונגען,  פַארבליבענע 
פון  דעם קומענדיגן מאי 11 למסּפרם, 
קערט  וועלט  די  ווָאס  צייט  ַא  אין 

געווענליכן  צום  צוריק  זיך 
דריי  כמעט  לעבנסשטייגער, 
יָאר נָאכדעם ווָאס די מגיפה איז 

דערקלערט געווָארן.

די  ענדיגן  צו  שריט  דער 
העלט  ּפובליק  נאציאנאלע 
דעקלערַאציעס,  עמערדזשענסי 
די  ענדיגן  ָאפיציעל  וועט 
צו  בַאמיאונגען  פעדערַאלע 
ַאלס  וויירוס  דעם  בַאהַאנדלען 
ַא געפַאר צו ּפובליק העלט, און 
עס אויך וועט שניידן ביליָאנען 
צו  ּפרָאגרַאמען  פון  דָאלַארן 

בַאקעמפן קאוויד.

ווָאס  נָאכדעם  קומט  דָאס 
הָאבן  לַאנד  אין  געבער  געזעץ 
שוין געענדיגט ַאסַאך טיילן פון 
הָאט  ווָאס  רעסטרוקציעס  די 
מיליָאנען  געבינדן  געהַאלטן 
דעם  דורכאויס  ַאמעריקַאנער 
ווָאס  דעם  פאנדעמיק. צוליב 
דער וויירוס שטעלט זיך ַארויס 

פַאר  געפַאר  מינימיזירטע  א  זיין  צו 
ַאמעריקע און די וועלט איז שוין גרייט 
נָארמַאלע  פולע  די  צו  צוריקצוגיין 
לעבנס שטייגער פון בעפָאר די קָאוויד 

מגיפה.

וועט  ערווַארטעטע טויש  די 
קאוויד  פעדערַאלע  רוב  ָאּפשטעלן 

בַאשטימען  אויך  וועט  און  געלט,   19
זאל  ווַאקסינען  פאר  פינַאנצן  די  ַאז 
די  דורך  געדעקט  ווערן  נישט  מער 
פון  קָאסטן  די  רעגירונג.  פעדערַאלע 
ערווַארטעט  זענען  ווַאקסינען  קאוויד 
די  איינמָאל  ַארויפשּפרינגען  צו 
קויפן.  צו  דָאס  אויף  הערט  רעגירונג 
ַאזוי  בעטן  ווילן  זיי  ַאז  זָאגט  פייזער 

הויך ווי 130 דָאלער ּפער דָאזע. אויך 
וועט  טעסטס  קאוויד  אומזינסטע  די 
שּפיטעלער  און  ענדע  ַאן  צו  קומען 
קיין  בַאקומען  נישט  מער  וועלן 
בַאזונדערע צָאלונגען פאר בַאהַאנדלן 

קאוויד ּפַאציענטן.

ניו יָארק סיטי 
שּפיטעלער עפענען 

זיך ָאן קיין קאוויד 
רעגולַאציעס   

די  מיט  איינקלַאנג  אין 
איבער  נַאציָאנַאל  ַאנטוויקלונגען 
דינסטָאג  וואך  איז די  ַאמעריקע  גַאנץ 
אז  נייעס,  פרייליכע  גאר  די  געקומען 
אלע גרויסע ניו יארק סיטי שּפיטעלער 
זייערע  צוריקעפענען  ב"ה  וועלן 
אלעס  און  באזוכער,  פאר  טויערן 
וועט צוריקגיין אזוי ווי עס איז געווען 
בעפאר די קאראנא ווירוס מגיפה האט 

אויסגעבראכן.

שוין דריי יאר וואס חולי ישראל און 
זייערע משּפחות ווערן געּפלאגט אלס 
צוימונגען  שווערע  די  פון  רעזולטאט 
געווארן  ארויפגעלייגט  זענען  וואס 
ניו  אין  שּפיטעלער  אין  באזוכן  אויף 
פיל  דאס  האט  ליידער  וואס  יארק, 
פארשווערט דעם צושטאנד פון פילע 

חולים אין אסאך פעלער.

ַאלגעמיינעם  דעם  פון  גייסט  אין 
ווינט צו ָאּפשטעלן די מָאסנַאמען און 
שטרענגע רעגולַאציעס איז ב"ה 
אין  אויך  געקומען  צושטַאנד 
געווַאלדיגע  ַא  הינזיכט  דעם 
ווען  פַארלייכטערונג, 
די  האט  צוריק  וואכן  עטליכע 
פארוואלטונג פון "לענאקס היל" 
געמאלדן אז זיי נעמען אראּפ די 
און  באזוכער,  אויף  צוימונגען 
אצינד האבן דאס נאכגעטאן די 
גרויסע שּפיטעלער פון מאונט-
קארנעל-ּפרעסביטעריען  סיני, 
און "ען-וויי-יו", צו עפענען די 

טויערן ווי בעפאר די מגיפה.

גינסטיג  גאר  איז  נייעס  די 
ליגן  וועלכע  ישראל  חולי  פאר 
און  שּפיטעלער,  אין  נעבעך 
וועלכע  משּפחות  זייערע  פאר 
זענען ביז יעצט אריבער גרויסע 
עגמת נפש מיט באזוכן. מען איז 
נישט דארפן  מ'זאל  אז  מתּפלל 
החולים  על  דערצו,  צוקומען 
שלא  הבריאים  ועל  שיתרּפאו 

יחלו.

גָאווערנָאר האוקול וועט סּפענדן 
איין ביליָאן דָאלער פון סטעיט 

בודזשעט צו פַארבעסערן מענטל 
קעיר סיסטעם אין שּפיטעלער

ווָאך הָאט גָאווערנָאר  פַארלָאפענע 
יָארקער  ניו  ַאז  ָאנגעוויזן  האוקול 
דַארפן ווַארטן זייער לַאנג צו בַאקומען 

פסיכיאטרישע  פאר  בעט  שּפיטָאל  ַא 
צו  וויכטיג  ס'איז  ַאז  זָאגנדיג  קרענק, 
סּפענדן 1 ביליאן דאלאר פונעם סטעיט 

בודזשעט צו איבערבויען די סטעיט'ס 
מענטל העלט קעיר סיסטעם.

דַארפן  איינוואוינער  יארקער  ניו 
אין  טעג  לַאנגע  ווַארטן  צומָאל 
מען  איידער  רומס  עמערדזשענסי 

בַאקומט ַא בעט אין די מענטל העלט 
קעיר ָאּפטיילונגען פון די שּפיטעלער. 
העלט  מענטל  הָאבן  דורכשניט,  אין 
ַא  און  פינף  פַארברענגט  ּפַאציענטן 
רומס  עמערדשענסי  אין  שעה  הַאלב 
ּפער וויזיט אין 2021. דָאס איז עטליכע 
אין  צייט  ווַארטן  לענגסטע  די  פון 
אין  ַאז  צייגט  דאטע  די  ַאמעריקע. 
ווַארט  יָארק  ניו  אין  טייל שּפיטעלער 
יָארק  ניו  ווי 12 שעה.  לַאנג  ַאזוי  מען 
ַארגסטן  צענטן  אויפ'ן  בַאצייכנט  איז 
ּפלַאץ נַאציָאנַאל ווען ס'קומט צו דעם 
עמערדזשענסי  לַאנגע  פון  ּפרָאבלעם 
העלט  מענטל  פאר  צייט  ווַארטן  רום 

ּפַאציענטן.



Fr
id

ay
 F

eb
ru

ar
y 

3,
 '2

3

101

עף. די. עי. שלָאגט פָאר ַא 
יערליכע קאוויד ווַאקסין

פַאראייניגטע   – וואשינגטאן 
ווילן  באאמטע  העלט  שטַאטן 
וואקסינאציעס  די קאוויד 19  מַאכן 
די  שַאטס.  פלו  יערליכע  ווי  ַאזוי 
הָאט  ַאדמיניסטרַאציע  עי  די  עף 
צוגַאנג  זייער  מָאנטָאג פארגעלייגט 
ווַאקסינאציע  צוקונפטיגע  פאר 
רוב  ערלויבן  צו  בַאמיאונגען, 
צו  קינדער  און  ערוואקעסענע 
שאט  ַא  יָאר  ַא  איינמָאל  בַאקומען 
ווָאס זָאל בַאשיצן קעגן דעם וויירוס.

אמעריקאנער  ַאז  באדייט  דָאס 
הַאלטן  דַארפן  נישט  מער  וועלן 
חשבון וויפיל שַאטס זיי הָאבן שוין 
וויפיל מָאנַאטן ס'איז  בַאקומען און 

שוין ַאריבער זינט זייער לעצטע בוסטער.

אריבער  ווָאס  צייט  ַא  אין  קומט  פָארשלָאג  דער 
בַאפעלקערונג  שטַאטן  פַאראייניגטע  די  פון   80%

הָאט שוין באקומען כָאטש איין ווַאקסין דָאזע, ָאבער 
בלויז 16 פון די ווָאס זענען בַארעכטיגט הָאבן שוין 
אין  אויטָאריזירט  באסטערס,  לעצטע  די  בַאקומען 

אוגוסט.

נייע שארט-
קאט דורכגאנג 

אויסגעפלאסטערט 
אין שכונת עצי 
תמרים צווישן 

טשערנאביל, און 
ניקלשבורג גאסן

שטארקע בענעפיט פאר תושבי השכונה פון 
אלע עקן נאך נייע שארט קאט וועלכע גיבט 
שנעלע צוטריט צום בארדיטשוב דורכגאנג 
וועלכע פירט אריין צום צענטער פון שטאט

די  איז  דאס  וואקסט.  שטאט  די 
די  אין  אבער  פאקט.  אנגענומענע 
זעלבע צייט ווערט די שטאט קלענער 
און מער קאנצעטרירט ווען עס ווערן 
געעפענט פילע נייע דורכגענג וועלכע 
טוט דורכשניידן וועלדער און געסלעך 
צו קענען פאר די פיסגייער א שנעלע 
פון  גרינג  און  שנעל  אנצוקומען  וועג 

און צו אלע ווינקלען.

אויף  רייע  די  געקומען  איז  אצינד 
פרישע  א  מיט  תמרים.  עצי  שכונת 
עפענט  וואס  דורכגאנג  קאט  שארט 
א 'דרך המלך' א באקוועמע דורכגאנג 
צווישן די טשערנאביל און ניקלשבורג 
גאסן וואס האט אמאל גענומען צו גיין 
א שיינע פאר מינוט אדער פלעגט מען 
קענען דורכשניידן א קליין וועלדל אין 
בלאטע מיט דערנער. אבער אצינד מיט 
דורכגאנג  אויסגעפלאסטערטע  ניי  די 

און  צוטריטליך  און  שנעל  דאס  איז 
עפענט א נייע קאפיטל אין די שכונה.

נייע  דער  דינט  איבערהויפט 
שטארקע  גאר  אלס  דורכגאנג 
טובים.  וימים  בשבתות  דערגרייכונג 
ווען פילע אידן, משפחות מיט קינדער 
קומען און גייען צו די עלטערן אדער 
פלעגט  היינט  ביז  וואס  שמחות.  צו 
בארדיטשוב  די  מיט  באנוצן  זיך  מען 

אינדערוואכן  כאטש  וואס  דורכגאנג. 
איז דאס נישט געאייגענט פאר פרויען 
און מיידלעך, אבער שב"ק דינט דאס 
אלס צענטראלע פיסגייער וועג צווישן 
עצי  שכונת  מיט  יואל  קרית  אלט 
תמרים. אבער ביז היינט פלעגט דער 
דינען  בארדיטשוב  פון  קאט  שארט 
פון  און  טשערנאביל  ביז  אנצוקומען 
געדארפט  ווייטער  מען  האט  דארט 
ריזשין  אויף  ארוכה  דרך  דעם  נעמען 

און זיך איינדרייען אויף קראקא. 

געפלאסטערטע  ניי  די  מיט  אצינד 
עפענען  דאס  טוט  וואלד  אינעם  וועג 
בארדיטשוב  פון  פארצוזעצן  וועג  א 
דורכגאנג  נייעם  צום  אריין  דורכגאנג 
ניקלשבורג   9 ביז  אריין  טראגט  וואס 
און פון דארט נעמט געציילטע מינוט 
בקרב  ווינקלען  אלע  צו  אנצוקומען 

השכונה.

ניו יָארק סטעיט 
וועט פינַאנצירן 
אומבַאצָאלטע 
יוטיליטי ביללס 

פון קאוויד עּפָאכע
הונדערט  פינף  פון  מער 
קליינע  און  איינוואוינער  טויזענט 
נישט  זיך  וועלן  אייגנטומער  ביזנעס 
ָאדער  גַאז  זייער  ַאז  זָארגן  דַארפן 
פארמאכט  ווערן  וועט  עלעקטיריצטעט 
הילפס  פרישע  ַא  ַאדַאנק  ווינטער,  דעם 
ּפעקל דורך די סטעיט ּפובליק סערוויס 
בַאשטעטיגט  הָאט  ווָאס  קָאמיסיע, 
צו  דָאלער  מיליָאן   672 ווי  ַאזויפיל 
ווָאס הָאבן נישט  בַאצָאלן פאר די ַאלע 

געקענט דעקן זייערע בילס דורכאויס די 
קאוויד פאנדעמיק.

פַארציילט  הָאט  האוקול  גאווערנאר 
"סטעיט  איר  ביי  ּפרָאגרַאם  דעם  איבער 
אוו די סטעיט" אדרעס פארגאנגענע וואך 
היסטארישן  דעם  "מיט  באמערקט  און 
רעליעף,  יוטיליטי  גאז  און  עלעקטריק 
דערגרייכן מיר נאך א הויפט מיילשטיין, 
צו העלפן ניו יארקער בלייבן ווארעם אין 

די קאלטע ווינטער מאנאטן."
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זַאּפט אייך אן מיט מערקווירדיגע 
דברות קודש פון רבנים און גאוני 

וצדיקי דורינו שליט״א אין דער 
תוכנ׳דיגער "פי צדיק" קאלום

זאמלט אויסטערלישע ידיעות און 
וועלטליכע קענטעניסן איבער אלץ 

און אלעם דורכ'ן ליינען די העכסט 
אינטערסאנטע "פאקטן און ציפערן" 

קאלום

וואס האט הרה״ק מסקולען זי״ע • 
געזאגט איז די שטערקסטע ברכה?

פארוואס זינגט מען דעם 'ואני' • 
אבער נישט אנדערע מעשיות?

וועלכער רבי האט באקומען אן עצה • 
פון זיין זיידן וואס לעבט נישט?

פארוואס האט ספינקא רבי זי"ע געוואלט • 
מ'זאל אים רופן רבי הערשעלע?

פארוואס שלאפן קינדער איין מיט ניגונים • 
און ערוואקסענע וועקן זיך אויף דערפון?

ביי וועלכן גדול בישראל זצ״ל האט • 
א טשופ מעכב געווען די ברכה?

מיט וויפיל פראצענט איז א סקול באס • 
מער פארזיכערט ווי א קאר?

וואס איז די פינקטליכע מאס פאר א גוטן דרימל?• 

וועלכע צוויי אמעריקאנער שטאטן • 
פארלאנגען נישט קיין 'סיט בעלטס'?

אין וועלכן לאנד טרונקט מען די מערסטע סעלצער?• 

פארוואס האלט מען ביר אין ברוינע באטלעך?• 

אין וועלכן מאטעריאל ווערט לאווא פון א • 
וואולקאן אויפרייס פארוואנדלט?

בס"ד

3

4

 קאלום:

פי צדיק

 קאלום:

פאקטן און 
ציפערן

שריפט, עפעס פאר יעדן subscriptions@deevoch.com • DeeVoch.com • 718.305.5863 2#
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זַאּפט אייך אן מיט מערקווירדיגע 
דברות קודש פון רבנים און גאוני 

וצדיקי דורינו שליט״א אין דער 
תוכנ׳דיגער "פי צדיק" קאלום

זאמלט אויסטערלישע ידיעות און 
וועלטליכע קענטעניסן איבער אלץ 

און אלעם דורכ'ן ליינען די העכסט 
אינטערסאנטע "פאקטן און ציפערן" 

קאלום

וואס האט הרה״ק מסקולען זי״ע • 
געזאגט איז די שטערקסטע ברכה?

פארוואס זינגט מען דעם 'ואני' • 
אבער נישט אנדערע מעשיות?

וועלכער רבי האט באקומען אן עצה • 
פון זיין זיידן וואס לעבט נישט?

פארוואס האט ספינקא רבי זי"ע געוואלט • 
מ'זאל אים רופן רבי הערשעלע?

פארוואס שלאפן קינדער איין מיט ניגונים • 
און ערוואקסענע וועקן זיך אויף דערפון?

ביי וועלכן גדול בישראל זצ״ל האט • 
א טשופ מעכב געווען די ברכה?

מיט וויפיל פראצענט איז א סקול באס • 
מער פארזיכערט ווי א קאר?

וואס איז די פינקטליכע מאס פאר א גוטן דרימל?• 

וועלכע צוויי אמעריקאנער שטאטן • 
פארלאנגען נישט קיין 'סיט בעלטס'?

אין וועלכן לאנד טרונקט מען די מערסטע סעלצער?• 

פארוואס האלט מען ביר אין ברוינע באטלעך?• 

אין וועלכן מאטעריאל ווערט לאווא פון א • 
וואולקאן אויפרייס פארוואנדלט?

בס"ד
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בס''ד

Sun: 9am-8pm
Mon - Thur: 8am-8pm
Fri: 8am - 2 hrs before zman
Last sign-in - 15 mins prior to closing

845.782.4000 / 14 Raywood Dr

YOU’
 

 

R
 

 
E 

IN GOOD 
HANDS.

The doctors you know, 
every step of the way.

IM

MEDIATE CARE
•

FAMILIARFACE
S

•

No PCP change required 
simply walk in and be seen.

dartm
edia.us
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