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'פאלם טרי והגלילות''פאלם טרי והגלילות'

K J  W E E K L Y

קרית יואלקרית יואל

  Friday Febuary 10,Febuary 10, ‘23  •  ב"ה  •  פרייטָאג יתרו, י"ט שבט תשפ"ג לפ"ק  Vol. 11 • #18 (500)

אויסנַאם-שטורמישן פרייטָאג און פרָאסטיגע 
וועטער'ס האלטן די משגיחי העירוב אויפ'ן ראוד 

דורכצופירן וויכטיגע תיקונים אויף די פילע 
עירובי העיר ביז נָאנט צום זמן הדלקת הנרות

 מתּפללי ובאי בית המדרש 'בית כהנא' דקיט"ל 
ותושבי הסביבה גרייטן זיך מיט התרוממות צו ּפרַאווען 

ערשטן שב"ק מיט הגה"צ רב הביהמ"ד שליט"א

 

על משמר העיר'וב רבתי:

האיר 'פני המזרח' שבחברון!

כי עבודת הקודש עליהם ישאו!
ליינט אין היינטיגן וואכנשריפט: ערשטמאליגער איבערזיכט איבער די פילע חשוב'ע משגיחי 

העירובין פון קרית יואל וועלכע קלעטערן אונטער אלע אומשטענדן על משמר העירובין לענגאויס 
העיר רבתי צו דעקן די לאנגע מיילן עירובין איבער אלע געגענטער

13 נייע וואנט פושקעס 
אינסטאלירט איבער די 

שטאט פאר 'כולל שומרי 
החומות' רבי מאיר בעל הנס
נייע פושקע אינעם אהל הק' און אינעם 'טהרה שטיבל' שע"י 

ביה"ח קרית יואל - עטליכע פושקעס אינסטאלירט אין די נייע 
בתי מדרשים פון קהל יטב לב קרית יואל לענגאויס די שטאט

קורצע בַאזוך פון הרה"ג המפורסם 
רבי משה זאב זָארגער שליט"א דומ"ץ 
סַאטמַאר ירושלים, לטובת "בית חינוך 

החדש לבנות" על טהרת הקודש

פָארשלַאג ַארויפגעברענגט 
 צו העכערן סּפיד לימיט 
צו 70 מ.פ.ש אויף טייל 

רָאודס אין ניו יָארק

'קרית יואל וואכנשריפט'
ם  ו צ ד  " ס ב ט  נ י י ש ר ע

'פינף הונדערט'סטן' מאל 
אינעם עיר עוז לנו קרית יואל יע"א

! ח י ל צ נ ו ה  ש ע נ  ' ה ם  ש ב ו

אלקא דמאיר עננו!



שפ"ג
שבט ת

שת יתרו, י"ט 
פרייטאָג פר

2

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

$2,999

$1,099

Reg. �4500

Reg. �1800 סעיל ענדיגט
זיך דעם

זונטאג משפטים!
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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

1,972
משפחות אלמנות

3,752
יתומים )ילדים בבית(

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

$39,247,959.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מכתב קודש מאת הגה"צ רבי שמחה 
בונם קאהן שליט"א אבדק"ק קהל 

עטרת ישעי' לעיקוואד

ד' לפרשת בא תשפ"ג

ר'  הרב  נפלא  באופן  חסדים  בגמילות  העוסק  הגאון  הרב  לפני  בא  הנה 
ויתומים  לאלמנות  קרן  הקים  הנ"ל  הגדול  והרב  שליט"א,  לויפער  אברהם 

לשבוע. שבוע  מדי  בחנם  ודגים  בשר  להמציא 

וזה חסד גדול שאי אפשר לשער.
גדול  ת"ח  הוא  אשר  כזה  חשוב  אדם  ישראל  בכלל  שיש  חלקנו  ואשרי 
עוסק במצוה חשובה הזה. והקב"ה יברך כתר"ה שליט"א בכח לעמוד בתור 

נשיא של הקרן.

ולסייעו  לעמוד  גדולה  מצוה  ולכן  מרובות,  להוצאות  עולה  הקרן  אמנם 
זה מצוה גדול עד מאוד. יתקיים, כי  באופן ממש, כדי שהקרן 

וע"ז באתי על החתום

הכותב למען האי גברא רבה

שמחה בונם הכהן קאהן
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ווען קינדער גליטשן ליידער פון דרך
זענען די עלטערן כסדר גענצליך

 פארלוירן און
צעמישט

זאל איך עפעס זאגן?

וועט עס גאר ערגער מאכן?

קען איך זיי האלטן אין שטוב?  

בין איך א מסייע לדבר עבירה?

קשר נפשי שטייט צו די האנט פון עלטערן 
ווי אן ערפארענער שיפ'ס קאפיטאן זיי צו 
העלפן אדורכגיין די שטורמישע וואסערן 

מיט ליבשאפט און פארשטאנד.

בס״ד

ענדלאזע הארצרייסענדע פראגעס...

charidy.com/kn
718.540.5732

FEB 14 - 15 

Your donation will help them with
  Clarity | Guidance |  Support |  Inspiration
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בס״ד

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

Update

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

Team update 62730

Tea

י מ ד י  כ י ה ר  ש כ ו ו  ו י י ל

מ'הַאלט מיט 
די ׳קאמּפיין 

אּפדעיטס 
לייוו׳ כשר וישר

ונתנו: די סָאפיסטיקירטע 
ּפלַאטפָארמע פאר קאמּפיינס 

על טהרת הקודש

טעקסט מעסעדזש סיסטעם
מיט אלע ּפיטשיווקעס

1

טעלעפאן סיסטעם
פול-אּפדעיטעט

2

כשר'ע וועב-ּפעיזש
מינימאל און אויסגעהאלטן

3

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

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

INTERNATIONAL

Approved and 
endorsed by:

הויפט ונתנו 
דורכברוך:

אויסטערליש-
סאפיסטאקירטע 

טעקסט 
מעסעדזש 

סיסטעם 
באקוועם און 

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

מיטצוהאלטן 
אלע אפדעיטס, 
געבן נדבות און 
שיקן באעהרונג 

ווערטער, 
אלעס מיט אן 

איינפאכן טעקסט 
מעסעדזש.
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Healthy sipping never sparkled more. Open your 

sense to our hard-hitting flavored seltzer, and enjoy 

the burst of fruit without the additives. Or the calories.

Fruitful 

Carbonation

100% Naturally Flavored: Lemon & Lime | Raspberry & Lime | Cherry | Mandarin | Strawberry

71
8.
63

5.
16
73
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יום
הגורל

זונטאג 
משפטים
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845.777.8660 
upstate@swappliances.com 
101 Carpenter Place, Monroe NY 10950

No room here to show off

That’s what 
showrooms are for.
Come visit and see for yourself.

Off lake Street
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און  פרעסטן  אומגעווענליכע  די  דורכאויס 
יָארק  ניו  אין  געבוזשעוועט  הָאבן  וועלכע  ווינטן 
דעם פַארלָאפענעם ענדע ווָאך, איז ווידערַאמָאל 
ַארבעט  הייליגע  די  אויבערפלַאך  צום  געקומען 
אין  געגנטער  ַאלע  פון  העירובין"  "וועדי  די  פון 

דער שטָאט קרית יואל רבתי, וועלכע הָאבן מיט ַא 
זעלטענע מסירת נפש פַארזיכערט ַאז די טויזנטער 
תושבי העיר זָאלן קענען רואיג זיך בַאנוצן מיט די 
עירובין בתכלית הכשרות, ָאן קיין חשש פון קיין 

מכשולות חלילה.

העירוב  משגיחי  די  פון  הקודש  עבודת  די 
ווָאס הייבט זיך אן א געווענליכע וואך שוין אזוי 
פריה ווי ארום 9:30 פרייטאג אינדערפרי, איז די 
שווערער,  פילפַאכיג  געווען  ווָאך  פַארגַאנגענע 
אין ַאלע געגנטער פון וואדבורי ווילאס, היילענד 

שכונת  האלאו,  העלף  האלאו,  קאנטרי  לעיק, 
ווערצבערגער, פורסט עוו. א.א.וו. צוליב די פילע 
איז  ווָאס  שטַאנגען  און  בענדלעך  געפַאלענע 
פַאראורזַאכט געווָארן דורך די שטורמישע ווינטן 

ווָאס הָאט נישט נָאכגעלָאזט.

משגיחי עירובין איבער קרית יואל רבתי 
מיטגעהאַלטן אויסנאַם-שטורמישן פרייטאָג 
נאך פראָסטיגע וועטער'ס; וויכטיגע תיקונים 
דורכגעפירט ביז נאָנט צום זמן הדלקת נר שבת

געדינגענע עירוב טראק מיט משגיח ביים פאררעכטן דעם עירוב פאר שכונת וואדבורי ווילאס 
אויף עיקערס ראוד קארנער רוט 105

על משמר העיר'וב רבתי:

זעלטן פרָאסטיגע וועטער באגלייט מיט ווילדע ווינטן צערייסט 
ַאסַאך 'צורת הפתחים' און בענדלעך ביי פילע געגענטער

געטרייע עסקני העירוב זענען פַארטון מיט מסירות נפש מיט דער עבודת הקודש אונטער דעם 
פרייען הימל אין די זעלטן נידריגע טעמּפערַאטורן ביז מינוטן בעפָאר דעם זמן כניסת השבת

הייב- מַאשינען פון די 'עקס-טשעינזש' פירמע אריינגעברענגט אין די איבערגעשטרענגטע שעות 
ארויסצוהעלפן מיט דעם תיקון העירובין אויפן רוט 208 צוליב דעם ווָאס די מַאשין פון "וועד 

העירוב - ווילעדזש אוו קרית יואל" איז געווען פארנומען ביים עירוב אין 'טאון אוו מָאנרָאו'

עקס-טשעינזש )סקיי ווייער( הייב מאשין, געזען אויפן 208 צו פאררעכטן צורת הפתח פונעם עירוב 
ארום ווילעדזש אוו בלומינגראוו העכערן צענטראלן ראוד נעבן שעינען גאס שלא ע"מ לקבל פרס
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11 עירוב ביי שכונת גאלדבערגער ווערט איבערגעקוקטאומגעפאלענע צווייגן אויף די עירוב דראנטן ווערן פארשניטן מיט גרויסן 'קאטער'

אויסנַאם  געווען  ַארבעט  די  איז  בַאזונדער 
אומשטענדן  געווענליכע  אין  ווייל  שווער, 
ווָאס  אינאיינעם,  העירוב  משגיחי  די  ַארבעטן 
פַארלייכטערט די ַארבעט און ענדיגט עס ַאסַאך 
און  פרעסטן  בייזע  די  צוליב  ָאבער  שנעלער, 
ביטערע קעלט איז ּפשוט נישט געווען מעגליך 
לענגערע  ַא  אויף  גַאס  אין  אויפהַאלטן  צו  זיך 
די  ַאריינגעצווינגען  הָאט  קעלט  די  צייט. 
הָאט  מען  און  קַאר,  ווַארימע  די  אין  משגיחים 
הָאט  איינער  ווען  שַאנסן,  נעמען  געדַארפט 
קַאר,  אין  געווען  צווייטער  דער  איז  געַארבעט 
איבערגענומען  הָאט  צווייטער  דער  ווען  און 
הָאט דער ערשטער זיך ָאנגעווַארעמט אין דער 

קַאר, א.א.וו.

וועד  עסקני  די  הָאבן  סיטוַאציע  די  צוליב 
העירובין ארויסגעדינגען דעם סּפעציעלן 'הייב- 
מַאשין' פון דעם עירוב אינעם ווילעדזש אוו קרית 
פאר   - ארויסגעבן  כסדר  עס  טוען  וואס  יואל 
קענען  צו   - שעה  אויפן  אפצאל  מינימאלע  א 
זיי  זיין די עירובין למען כבוד השבת. און  בודק 
זענען דערמיט ַארומגעפָארן פאררעכטן עטליכע 
עירובין אין די אנדערע געגענטער. און שפעטער 
אויך  מען  האט  ארבעט  אומגעהויערע  די  צוליב 
אריינגעברענגט די הייב-מאשין פון די היימישע 
דאס  האבן  וועלכע  פירמע  'עקס-טשעינזש' 
אוועקגעשענקט שלא ע"מ לקבל פרס למען כבוד 
השבת און לתועלת די טויזנטער איינוואוינער פון 

קרית יואל והגלילות. ותשחח"ל.

די  איבער  באריכט  קורצע  א  איז  פאלגענד 
וועטערן  פראסטיגע  די  אין  שוועריגקייטן  פילע 
באריכט  באזונדערע  )זעט  געגענטער.  אלע  איבער 
איבער די חשוב'ע משגיחים וואס קלעטערן לאנגע מיילן 
געגענטער על  אונטער אלע אומשטענדן לענגאויס אלע 

משמר העירובין(

ווילעדזש אוו קרית יואל:

אויך  הָאט  שב"ק,  ערב  ווָאך  יעדע  ווי  ַאזוי 
פרעסטן,  גרויסע  די  טרָאץ  ווָאך,  פָאריגע 
משגיחי  די  פון  הקודש  עבודת  די  פָארגעזעצט 
העירוב פון עטליכע קהלות, וועלכע גייען ארום 
יעדע וואך פארזיכערן די כשרות העירוב, אז די 
טויזנטער משפחות בליעה"ר וועלכע וואוינען אין 

אונטער די עבודת הקודש פון משגיח זיין 
אויף די פילע עירובין בקרב העיר רבתי - וואס 
איז פון די עבודת קשות שבמקדש - שטייען 
חשוב'ע משגיחים וועלכע האבן גענומען אויף 
זיך די הייליגע מיסיע פון ארומגיין על ההרים 
וגבאות, און בודק זיין די עירובין למען כבוד 

השבת ולתועלת אלפי תושבי העיר.

אזויפיל  פון  רעדט  מען  ווען  בליעה"ר 
חבריא  גאנצע  א  אריין  דאס  נעמט  עירובין 
פון ערפארענע משגיחים, וועלכע טוען שוין 
אויפ'ן  אויך  עירובין  הלכות  אין  יארן  לאנגע 
מיילן  די  דעקן  זיי  און  פראנט,  טעכנישן 

רבתי'  'עירוב  די  וואס  שטרעקעס  לאנגע 
דעקט איבער אזויפיל ענדלאזע שטחים וואס 
איז אוממעגליך צו ווערן געדעקט דורך איין 

אדער אפילו עטליכע משגיחים.

די  ווערן באגלייט אונטער  אלע משגיחים 
פיקוח פון די וועד הרבנים און בעלי מכשירים 
פון יעדן עירוב וועלכע שטייען יעדע רב אויף 
ואיש על עירובו,  זיין געגנט איש על מחנהו 

ואת כל הדבר הקשה יביאון עליהם. ה"ה:

יואל הכהן  ווילעדזש אוו קרית יואל: הר"ר 
פרידמאן הי"ו; הר"ר שלמה לייב גרובער הי"ו; 
הר"ר דוד יצחק ב"ר ראובן פאלקאוויטש הי"ו, 

משגיחי העירוב מטעם די קהילות הק' ארום 
דער 'ווילעדזש אוו קרית יואל', צו פארזיכערן 
דעם 'כשרות העירוב' מידי שבוע בשבוע. דער 
מהודר'דיגער רמב"ם עירוב שטייט בהשגחת 

דייני ורבני קהלות הקודש אין שטאט.

הר"ר  בלומינג-גראוו:  סאוט  אוו  ווילעדזש 
הר"ר בערל מרגליות  נחמי' הערצאג שליט"א, 
ראלניצקי  הכהן  יואל  אהרן  הר"ר  שליט"א, 
שכונת  יואל'  רבינו  'עירוב  משגיחי  הי"ו, 
וועלכע דעקט   - בלומינג-גראוו. דער עירוב 
 - מיילן  ענדלאזע  פון  שטחים  גרעסטע  די 
שפיץ  אין  הקהלות  רבני  די  בפיקוח  שטייט 

כי עבודת הקודש עליהם ישאו!
די חשוב'ע משגיחי העירובין 

וועלכע קלעטערן לאנגע מיילן 
אונטער אלע אומשטענדן לענגאויס 

דעם 'עירוב רבתי' איבער אלע 
געגענטער על משמר העירובין!
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די גבולות העירוב זאלן קענען מטלטל זיין רואיג 
יעדן שבת.

ארבעט  די  איז  איבער  געבן  משגיחים  די  ווי 
איז  מען  ווען  וואך  יעדע  ווי  פונקט  געווען 

שטָאט,  פון  ווינקלען  אלע  איבער  ארומגעפארן 

וואו עס ציען זיך אריבער די צורת הפתחים ביי 

די אריינפאר פונקטן איבער די שטָאט. דארט איז 

פון די איינציגסטע פלעצער וואו דער עירוב גייט 

אריבער מיט א בענדל, ווָאס דערפַאר דַארף מען 
זיך דָארט גוט אומקוקן אויב אלעס איז כדבעי.

דער עירוב פַארמָאגט מערערע צורת הפתחים 
דעריבער  און  שטָאט  דער  פון  עקן  אלע  אויף 
וועלכע  העירוב  משגיחי  עטליכע  ממונה  זענען 
שוין  הקודש  עבודת  די  פון  שפיץ  אין  שטייען 
פאר לאנגע יארן שלא ע"מ לקבל פרס און טוען 
שבוע  מידי  צייט  טייערע  זייער  פון  אוועקגעבן 
בשבוע, אפגעזען די וועטער און די אומשטענדן, 
ווָאך  פַארלָאפענע  אויך  פָארגעזעצט  הָאט  ווָאס 
גרונטליכע  א  אריבערגעגאנגען  איז  מען  ווען 
לאורכה  העירוב  משגיחי  די  דורך  איבערזיכט 

ולרחבה.

פאלגענד איז די רשימה פון די צורת הפתחים 
אויף  ערשטע  דאס  הווילעדזש:  גבולי  די  ביי 
עיקערס  רָאוד;  סקייטאפ  בעפאר  בעיקערטאון 
צורת   ; סוּפערמַארקעט  פערפערמינט  אונטער 
105 פארנט פון ישיבה גדולה  הפתח אויפן רוט 
מהרי"ט; אין שכונת ויואל משה אויף באר שבע 
און  אלעזר;  בית  ביהמ"ד  נעבן  ביהמ"ד  נעבן 

שכונת ויואל משה און טברי' אויפן רוט 105.

אויף די אנדערע זייט פון דעם ווילעדזש. ביי 
גָאלדבערגער;  שכונת  בעפאר  אווער-פעס  דער 
נאך די 'מיני באס' פארקינג לאט אויף פַארעסט; 
צורת  די קאזניץ- סקאנימאנק  ביי  איז  און כעת 
באזונדערע  צוויי  אין  צוטיילט  געווארן  הפתח 

משגיח העירוב הר"ר יואל מאנן הי"ו ביים איבערקוקן צורת הפתח אויף קוועיקיר הילל ביים ווינקל פון פעני קט.משגיח העירוב הר"ר שלמה לייב גרובער הי"ו ביים איבערקוקן צורת הפתח אויף בעיקערטאון

פון הרה"ג ר' יואל זוסמאן ראזענצווייג שליט"א דומ"ץ קריט"ל.

לעיק:  היילענד  האלאו,  קאנטרי  ווילאס,  וואדבורי  שכונת 
'וואדבורי  בשכונת  העירובין  משגיח  הי"ו,  ברייער  זושא  הר"ר 
ווילאס' בפיקוח הרה"ג רבי שלמה יוסף יאזעפאוויטש שליט"א, 
רב השכונה. אזוי אויך דינט הר"ר זושא אלס משגיח אויף דער 
עירוב בשכונת 'קאנטרי האללאו', און 'היילענד לעיק' וועלכע 
דייטש  שמעון  רבי  הרה"ג  בהשגחת  שטייען  עירובין  צוויי  די 
שליט"א אבד"ק 'שערי חיים' בשכונת קאנטרי האללאו. אזוי אויך 
שטייט אין שפיץ פון די בדיקת העירובין הר"ר בערל שפיטצער 
מידי  העירוב  בדיקת  מיטן  בקודש  לשרת  וועלכע שטייט  הי"ו 
שבוע בשבוע אין די געגענטער פון 'וואדבורי ווילאס', 'קאנטרי 

האללאו', און 'היילענד לעיק'.

עירוב  אויפ'ן  ווערצבערגער:  שכונת  גאלדבערגער,  שכונת 
פון  וואס נעמט אריין אנגעהויבן  ווערצבערגער'  'שכונת  ארום 
שיכון גאלדבערגער ביז אראפ נאך שכונת ווערצבערגער, דינט 
אלס משגיח הר"ר זושא ברייער הי"ו מיט א געוואלדיגע מסירה 
נשגבה אויפן גאנצן אומגעגענט, און שטייט בפיקוח הרה"ג רבי 
רבי יואל  און הרה"ג  מענדל באכנער שליט"א אבד"ק קשאנוב, 

קאהן שליט"א, מו"ץ בקרית יואל.

ר"מ  שליט"א  רייז  יואל  רבי  הרה"ג  ספרינגס:  סעווען  שכונת 

בישיבה קטנה, משגיח העירוב 'שכונת סעווען ספרינגס'. וואס ווי 
געמאלדען פארלאפענע וואך איז דער עירוב אונטער מאסיווע 
הרחבת גבולי הקדושה איר צו איינשטעלן אלס שטאנדהאפטיגע 

'רמב"ם עירוב' בהשגחת הגה"צ אבד"ק בעהוץ שליט"א.

דער  געיט:  ווילעדזש  הילל,  קוועיקיר  גארדענס,  סמיט  שכונת 
עירוב ארום די שכונה 'סמיט גארדענס' שטייט בהשגחת הרה"ג 
רבי מרדכי פרידמאן שליט"א, רב ביהמ"ד יראי השם 'בנין בראך'. 
דער עירוב ארום עטליכע הייזער אויף 'קוועיקער הילל' און די 
קאהן  יואל  רבי  הרה"ג  בהשגחת  שטייט  גאס  געיט'  'ווילעדזש 
דינט  העירובין  משגיח  אלס  ווען  יואל,  בקרית  מו"ץ  שליט"א, 
הר"ר משולם איסר לעווי הי"ו. דער עירוב 'בשכונת פעני קאורט' 
ווערט איבערגעקוקט מידי שבוע בשבוע דורך הר"ר יואל ב"ר 

בעריש מאנן הי"ו משגיח העירוב, מחשובי תושבי השכונה.

שכונת העלף האלאו: משגיח העירוב הר"ר זושא ברייער הי"ו, 
דער עירוב איז אונטער די השגחה פון הרה"ג רבי יעקב שלמה 

פאנעט שליט"א, רב ביהמ"ד 'תורה ותפלה' בקרב השכונה.

איינגעשטעלט  בלויז  איז  דערווייל  ווינטשעסטער:  שכונת 
די  א קלענערע עירוב ארום עטליכע שכינות'דיגע הייזער פון 
תושבים, און אלס משגיח העירוב דינט הר"ר מענדל ענגלענדער 

שליט"א, מרביץ תורה בת"ת.

פישל  הר"ר  העירוב  משגיח  סטריט:  קינג  ראדאשיץ,  שכונת 
מו"ץ  שליט"א,  יואל קאהן  רבי  הרה"ג  בהשגחת  הי"ו.  טעללער 

בקרית יואל.

ווערן  צו  פאזעס  אקטיווע  אין  עירוב  טשעסטער:  שכונת 
ווערט  עירוב  דער  שכונה.  גאנצע  די  ארום  אויפגעשטעלט 
את  לענג  שליט"א  פעדער  שלמה  ר'  הרה"ח  דורך  פינאנצירט 

השבת ולתועלת די פילצאליגע תושבי השכונה.

תושבי  אלע  פון  הטוב  הכרת  געוואלדיגע  א  פאדערט  עס 
העיר כלפי די חשוב'ע עוסקים בקודש שלא ע"מ לקבל פרס. 
די טייערע משגיחים, און עסקני העירוב אפפערן פון זייער צייט 
אין די מערסט אנגעשטרענגטע צייטן ווען יעדער איז פארנומען 
מיט די הכנות לשבת, מען זיצט מיט די משפחה, טוען די שלוחי 
הציבור וויילן אויף הויכע לייטערס, און הייב-מאשינען אונטער 
גיין מיט  אלע טעמּפערַאטורן, אז די איינוואוינער זאלן קענען 
אנדערע  פילע  זיין  מטלטל  און  קערידזשעס  מיט  משפחות  די 

וויכטיגע חפצים.

ווי פארשטענדליך איז דאס מחייב אלע תושבים זיך אנצושליסן 
מיט סיי וועלכע הילף, מיטן נעמען א חלק אין די אויפבוי פון 
פרישע עירובין, און זיך לאזן קאסטן פאר די אויפהאלטונג פון 
די עקזעסטירענדע. ובפרט מיטן שטיין צוהילף דורך אריינרופן 
די משגיחי העירוב אדער די רבני העירוב אויב זעט מען עפעס א 
פירצה אינעם גדר אדער א איבערגעריסענע עירוב, אז מען זאל 

דאס צייטליך באמערקן און פאררעכטן כדת וכהלכה.

והיה ביום השישי והכינו!

כי עבודת הקודש עליהם ישאו!

משגיחי עירובין איבער קרית יואל רבתי 
מיטגעהאַלטן אויסנאַם-שטורמישן פרייטאָג נאך 

פראָסטיגע וועטער'ס; וויכטיגע תיקונים דורכגעפירט 
ביז נאָנט צום זמן הדלקת נר שבת
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צורת הפתחים, איינס גייט אריבער די סקאנימאנק 
גאס נעבן קאזניץ און די אנדערע גייט נעבן דעם, 
זיך  געפינט  ווָאס  הויז  דערנעבנדיגע  די  צוליב 

אונטער קאנסטרוקציע.

איז  ווילעדזש  אינעם  ווינקל  דריטן  ביים 
אור  ביהמ"ד  נעבן  הפתח'  'צורת  דער  פַארהַאן 
מאונטענוויאו- די  אריבער  גייט  וועלכע  החיים 
די  ביי  פַארהַאן  איז  דערנָאך  גאס;  ריזשין 
קאנסטרוקציע פון רעיוואד און עצי תמרים וואו 
די ראוד ווערט ַאצינד געעפענט. און איין צורת 
הפתח נעבן די 'מצילי אש' פייער סטַאנציע; און 
אויף קאונטי רוט 44 נאך די טעיטש גאס און נָאך 
ספרינגס  סעווען  ביי  ַארויפציר,  עטווָאס  איינס 

קארנער פַארעסט, נאך קאריץ.

דעריבער  זענען  העירוב  משגיחי  געטרייע  די 
עוסק לַאנגע שעות אין די פארנומענענע פרייטָאגס 
אז  א  פארזיכערן  צו  העירוב,  כשרות  דעם  פאר 
אלע צורת הפתחים און שוואכערע פונקטן פונעם 

עירוב, ווי צ.ב.ש. ארום קאנסטרוקציע זאנעס וואו 
עס קענען זיך מאכן מכשולות, זָאל ווערן צייטליך 

באמערקט און פארראכטן.

ווילעדזש אוו סאוט 
בלומינג-גראוו:

ווי די געטרייע משגיחים פון דעם מהודר'דיגן 
ַאדַאנק  בלויז  איז  בַאטָאנען  יואל"  רבינו  "עירוב 
איז  ווָאס   - עירוב  רמב"ם  דעם שטַאנדהַאפטיגן 
איז  און  מיילן  לַאנגע  לענגאויס  אויפגעשטעלט 
תושבי  די  דורך  געווָארן  פינַאנצירט  גענצליך 
השכונה – ערמעגליכט געווָארן צו קענען טרָאגן 
ווייל  שב"ק,  פַארלָאפענעם  דעם  עירוב  מיט'ן 
ממש  געווען  ווָאלט  וועטער,  שווערע  ַאזַא  מיט 
העירוב  כשרות  דעם  פַארזיכערן  צו  אוממעגליך 
כשר'ן  ַא  געהַאט  מען  הָאט  ַאצינד  ַאז  ב"ה  און 

עירוב מיט'ן גרעסטן הידור.

פָארט ָאבער הָאט מען געהַאט אן עבודה קשה 
אינוועסטירט  הָאבן  משגיחים  די  און  שבמקדש 
וואס  שאלות  עטליכע  זיין  מתקן  צו  מיה  גרויס 
האט זיך געמאכט ביי די גרעסערע און העכערע 
בענדלעך  מיט  לויפן  וועלכע  הפתחים  צורת 
אריבער די פארנומענע רוט 208, וואו דער עירוב 
איז געשעדיגט געווארן פון די שווערע ווינטן און 
האט געדארפט א תיקון. אויך ביי די 208 אויף די 
דורכצופירן  אויסגעפעלט  זיך  הָאט  זייט,  שענאן 

תיקון העירובין אויפ'ן צורת הפתח.

פונעם  טרָאק  עירוב  דער  ווָאס  דעם  צוליב 
יואל' איז געווען פארנומען  'ווילעדזש אוו קרית 
עסקנים  די  הָאבן  געגענטער,  אנדערע  די  ביי 
ַאריינגעברענגט  יואל"  רבינו  "עירוב  פונעם 
וועלכע  ווָאלונטירן,  געטרייע  פון  כוחות  פרישע 
טרעקל  הייב-מאשין  א  מיט  אנגעקומען  זענען 
טעלע-פירמע,  'עקסטשעינזש'  בארימטע  די  פון 
וואס סערווירט טויזנטער תושבי העיר מיט גוטע 

קאמיוניקאציע און טעלעפאן ליניע צו פארבינדן 
די גאנצע שטאט מיט שנעלע סערוויס.

ַאצינד, שטייענדיג אין ַאזַא איבערגעשטרענגטע 
'עקס-טשעינזש'  איז  סיטואציע  עירוב 
דָאסמָאל  בילד,  אין  אריינגעקומען  ווידעראמאל 
א  מיט  שטאט  די  זיין  מאחד  און  פארבינדן  צו 
כשר'ן עירוב... מיט דער הילף פון זייער טרעקל 
וואס קומט אויסגעשטאט מיט א הייב - מאשין 
צו קענען גרייכן הויכע ּפלעצער. אזוי האט מען 
געקענט אונטערזוכן די שאלות און דורכפירן די 

תיקונים דארט וואו עס האט אויסגעפעלט.

מען הָאט געַארבעט ַאזוי לַאנגע שעות, ַאז די 
אין שטוב  אנגעקומען  ווירקליך  זענען  משגיחים 
שעות  וויילן  נאכן  שב"ק,  זמן  בעפארן  ממש 
נאכ'ן  און  פרעסטן,  ביטערע  די  אין  ארוכות 
גאנצן  אויפ'ן  בדיקה  גרונטליכע  א  דורכפירן 
עירוב, ביי אלע ווינקלען און ביי אלע צענטראלע 

דורכגענג און צורת הפתחים אויף די גאסן.

שילדן ארום מיילן לאנגע צוים פונעם גרעסטן עירוב 'רבינו יואל' בפיקוח רבני עיר בלומינג-גראוו שליט"א

ענדלאזע ראלס פון צוימען לגדור גדר אויפן 'עירוב רבינו יואל'מודעה פון וועד העירוב ביים אויפבויען עירוב ארום 'שכונת היילענד לעיק'

"איך הָאב ערהאלטן א רוף לעצטנס, ווען עס איז אויפגעבויעט געווארן דער נייער ביהמ"ד אין 'שכונת 
ויואל משה', וואס איז דאן געווען הארט נעבן די צוים פונעם עירוב"
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שכונת היילענד לעיק:
אין שכונת 'היילענד לעיק', האט די 'עלעקטריק 
פונקט  פרייטאג  פארלאפענעם  קָאמּפַאני' 
ארבעט  רוטינע  דורכפירן  אינמיטן  געהאלטן 
זויל.  א  טוישן  צו  ליניע  עלעקטערישע  די  אויף 
דעריבער הָאט מען נישט געקענט נוצן דעם זויל 
וואס איז געווענליך טייל פונעם עירוב. האט מען 
געדארפט פרייטָאג לייגן א נייע בענדל אריבער 
דעם רוט 32 און א נייע 'לחי' אויף איין זויל. ָאבער 
די קעלטן האט ַאזוי שטַארק געבוזשעוועט אז די 
געדארפט  מינוט  עטליכע  יעדע  האבן  משגיחים 
זיך אנצואווארימען די  צוריק אריינגיין אין קאר 
ארויס  צוריק  מען  איז  חלילה  וחוזר  און  ביינער 

ווייטער ענדיגן די ארבעט - לערב עירובו.

שכונת  אין  פלעצער  ַאנדערע  אויף  אויך 
'היילענד לעיק' האט מען געדארפט פאררעכטן 

זאל  "לחי"  ַאז דער  זיכער  דעם עירוב און מַאכן 
ווָאס די  נָאכדעם  זיין אונטער די דרָאטן,  טַאקע 
עלעקטעריק פירמע הָאט גערוקט די ווייערס. מען 
הָאט פון פריש ּפלַאצירט די 'לחי'ס' ַאז זיי זָאלן 
זיין ּפונקט אונטער די ווייערס, צו פארזיכערן די 

כשרות העירוב.

שכונת וואדבורי ווילאס:

געפעלט  האט  ווילַאס'  'וואדבורי  שכונת  אין 
זענען  וועלכע  עירוב,  פונעם  בענדלעך  עטליכע 
נעלם געווָארן, טייל צוליב די ווינטן וועלכע הָאבן 
עלעקטעריק  די  דורך  טייל  און  געבוזשעוועט 
פירמע. אין די נידריגע טעמּפערַאטורן הָאט מען 
ב"ה  הָאט  מען  און  ווָאך,  יעדע  ווי  געַארבעט, 
בַאוויזן צו איבערטוישן און ציען נייע בענדלעך, 
בענדלעך  עטליכע  אויפקניּפן  צו  אויך  ַאזוי  און 

די  אין  פַארטשעּפעט  געווָארן  זענען  וועלכע 
ווייערס. 

שכונת ווערצבערגער:

ווערצבערגער",  "שכונת  פון  עירוב  דעם  ביי 
האבן  גאראדזש  פייער  "מאמבאשא"  דעם  נעבן 
די  ביי  בענדל  א  צוגעלייגט  העירוב  משגיחי  די 
'קארגא פארקינג לַאט' - צוויי הייזער בעפאר די 
פייער סטַאנציע - וואס איז געווארן איבערגעריסן 
פון די אומגעהויערע ווינטן אין לויף פונעם וואך.

געטרייע  די  הקודש,  במלאכת  עוסקים  די 
זענען  און  געַארבעט,  שווער  הָאבן  משגיחים, 
פון  זמן  ביים  ממש  אינדערהיים  ָאנגעקומען 
הדלקת הנרות, צוליב די ַארבעט ווָאס הָאט זיך 
פַארצויגן לענגער ווי געּפלַאנט, צו פארזיכערן אז 

אלע עירובין זענען מהודר.

איבער דָאס וויכטיגקייט 
פון הַאלטן ַאן אויג אויף 

די עירובין אין שטָאט

שילדערט  ווָאכנשריפט  מיט'ן  שמועס  ַא  אין 
שליט"א:  משגיחים  חשוב'ע  די  פון  איינער  אונז 
עס  ווען  לעצטנס,  רוף  א  ערהאלטן  הָאב  "איך 
איז אויפגעבויעט געווארן דער נייער ביהמ"ד אין 
'שכונת ויואל משה', וואס איז דאן געווען הארט 
אהערשטעלן  ביים  עירוב.  פונעם  צוים  די  נעבן 
דעם מזרח וואנט פון ביהמ"ד, וואס איז געווען מיט 
דעמאלט'דיגן  פונעם  אוועק  אינטשעס  עטליכע 
גבול העירוב, אויף אוסטראה קארנער ּפַארקוועי, 
האט א פארבייגייער באמערקט אז דער צוים איז 

אינגאנצן אויפגעריסן.

עירוב  דעם  איבער  קוק  איך  אז  "וויסנדיג 

רבני וועד העירוב אין שפיץ פון הרה"ג רבי יואל זומסאן ראזענצווייג שליט"א דומ"ץ קריט"ל אויפן 
'ווילעדזש פארקינג לאט' ביים איבערגיין די כשרות העירוב אויפן רט. 208

הרה"ג רבי מענדל באכנער שליט"א אבד"ק קשאנוב ביים פאררעכטן די עירוב אין שכונת ווערצבערגער

עסקני העירוב ארום שכונת וואדבורי ווילאס ביים וועכנטליך בדיקה אויף הויכע לייטער

געזען אין ראם: אונטן: צוים און 'עד כאן העירוב' טאוול. אויבן: בענדל וואס האט 
געדארפט ווערן אפגעטיילט פון די הענגענדע עלעקטריק ווייערס
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יעדע ווָאך, האט ער מיר תיכף מודיע 
געווען דערוועגן. איך הָאב דָאס טַאקע 
ווייטער איבערגעגעבן פאר די אנדערע 
משגיחים פונעם וועד העירוב, וועלכע 
פאררעכטן  צו  באאויפטראגט  זענען 
אויב ס'מאכט זיך סיי וועלכע מכשולות. 

דערציילט   - ווָאך"  קומענדיגע  "די 
איך  "האב   – משגיח  דער  ווייטער 
וועג  באזונדערע  א  געמאכט  טאקע 
צוים  דעם  באטראכטן  גיין  צו  אויך 
ב"ה  און  יקותיאל,  בית  ביהמ"ד  ביים 
אלעס איז געווען צוריקגעשטעלט על 
מכונו, מיט ַא שיר ושבח צו השי"ת אז 
איך האב געהאט די זכי' צו מזכה זיין 

טויזנטער אידן מיט א כשר'ן עירוב.

"איך דערמאן זיך, אמאל האט איינער 
גערופן איבער אן אומגעפאלענע צוים 
זיך  האט  אראפקומען  ביים  אבער 
די  פון  איז  דאס  אז  ארויסגעשטעלט 
דעמאלט  שוין  איז  וואס  עירוב  אלטע 
פיל  אויף  אויסגעשפרייט  געווארן 
ווייטער. ַאזעלכע זַאכן ּפַאסירן טַאקע 
אליינס  נישט  מען  קען  דָאס  ָאבער 
פַאל,  אנדערע  אן  אין  וויייל  ָאּפמַאכן, 
ס'איז  ווען  צוריק,  יָאר  עטליכע  מיט 
בוים,  אומגעפאלענע  אן  געווען 
'יוסי'ס  איבער  קעגן  צוים  א  אויף 
רעסטורַאנט' אויף עיקערס, האבן מיר 
דאס באמערקט נאך א טעלעפאן רוף 
פון א פארבייפארער מיט א גרונטליך 
באצייטנס  דאס  האט  מען  און  אויג, 

פַאררָאכטן, בזכותו!"

ַא  מיט  אויס  פירט  משגיח  דער 
אין  איינוואוינער  צו  רוף  וויכטיגן 
דערפַאר  ס'איז  ַאז  געגנטער,  ַאלע 
העיר  תושב  יעדן  פאר  וויכטיג  זייער 
צו האלטן אן עינא ּפקיחא, אויב מען 
אפגעריסענע  וועלכע  סיי  באמערקט 
צוים,  אומגעפאלענע  אדער  בענדל, 
די  מיט  פַארשטענדיגן  זיך  מען  זָאל 
זיין  צו  תושב  יעדער  העירובין  וועדי 
קהלה, און די וועדי העירובין ארבעטן 
און  בשבוע,  שבוע  מידי  אינאיינעם 
אינפארמאציע  אלע  באהאנדלט  מען 
ַא  פארזיכערן  צו  ַאריין,  קומט  וואס 
דער  פאר  שבת  שמירת  שלימות'דיגע 

גַאנצער שטאט.

משגיחי  די  צייגן  גלייכצייטיג 
העירוב אן ַאז ס'איז וויכטיג מ'זָאל זיך 
עירוב מאפע  אן  אויף  נישט פארלאזן 
וואס צייגט א ראוד ביים גרעניץ וואו 
נוצט  צומאל  ווייל  לויפט,  עירוב  דער 
מען די עלעקטריק שטאנגען וואס איז 
אויף איין זייט פונעם ראוד וואס מיינט 
מען  טאר  זייט  אנדערע  די  אויף  אז 

נישט מטלטל זיין.

דָאס זעלבע זָאל מען שטענדיג אינזין 
הָאבן, ווען מען איז אמאל צוגאסט אין 
פַארבינדן  צו  זיך  געגענטער,  אנדערע 
מיט די לָאקַאלע 'וועד העירוב' פונעם 
און  מאפע,  די  פארזיכערן  צו  געגענט 
אויב דער עירוב איז אקטיוו כדי מונע 

צו זיין טלטול וחילול שבת.

ישמחו במלכותך שומרי שבת!

נייע כמעט פארענדיגטע רמב"ם עירוב ארום שכונת סעווען ספרינגס בהשגחת הגה"צ אבד"ק בעהוץ שליט"א פארבינדט אלע געגענטער

עירובין ארום 'ווילעדזש אוו קרית יואל' און 'ווילעדזש אוו בלומינג גראוו' וועלכע שטייען בהשגחת רבני ודייני הקהלות הקודש פאקטיש פארבינדן, והיה העיר'וב אחד!



שפ"ג
שבט ת

שת יתרו, י"ט 
פרייטאָג פר

16

געלטער

RebMeir.org  | 718.215.1399
order@RebMeir.org

Bring in to the o�ce at 
15 Garfield Rd #103  |  845.774.7330

Get your tickets today!
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טייערע צירונגען.
ווערדפולע זילבערווארג.

אונזערע בעסטע פרייזעס מאכן 
נישט קיין שום גערויש - אבער 

ברענגען אייך פיל שמחה און פרייד. 

באטייליגט זיך שוין היינט אינעם אוקשען 
וועלכע שטילט איין די שטומע געבעט פון 

נויטבאדערפטיגטע, און העלפט אז 
אייערע געשעפשעטע תפילות זאלן 

שפאלטן די הימלישע טויערן.
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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
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קרית יואל. – תושבי שכונת 'חברון – רָאוונע' 
קוקן ַארויס מיט ַא קענטיגע ערווַארטונג צו דעם 
התורה,  קבלת   – יתרו  ּפרשת  שב"ק  קומענדיגן 
דעם  ָאּפרעכטן  מָאל  ערשטן  צום  וועט  מען  ווען 
גַאנצן סידורו של שבת אין דער צענטרַאלער בית 
המדרש פון דער שכונה, בית המדרש בית כהנא 
נייעם רב, כבוד  דקהל יטב לב, אינאיינעם מיט'ן 
הגה"צ רבי משה חיים לאבין שליט"א, נכדו הגדול 
פון אבינו רועינו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א וחתן 
הגה"צ מורינו שליט"א, ווָאס הָאט זיך שוין קובע 
געווען משכנו בתוככי העיר במשך די פַארלָאפענע 

טעג, בשעה טובה ומוצלחת.
בלויז עטליכע ווָאכן זענען פַאראיבער זינט דעם 
פַארלָאפענעם זונטָאג ּפרשת שמות העעל"ט, ווען 

כ"ק מרן רבינו שליט"א הָאט סומך געווען 
דעם  ביי  שליט״א,  חביבו  נכדו  אויף  ידיו 
רבני  במעמד  לחיים  מסיבת  געהויבענעם 
דייני וחברי הנהלת קהלתינו הק', ווען דער 
לו  כי  ַאז  בַאשטימט  הָאט  שליט"א  רבי 
נאה ויאה הנזר והעטרה, אשר הונף ואשר 
לשרת  לעמוד  דמלכא  בהורמנותא  הורם 
בשם ה׳,  צו משמש זיין בנזר הרבנות פאר 
אנשי שלומינו לצדו פון זיין גרויסן שווער, 
זיין  משּפיע  און  שליט"א,  מורינו  הגה"צ 

מאורו הבהיר פאר די מתּפללי ביהמ"ד.
נָאכדעם  נָאכגעפָאלגט  הָאט  דָאס 

בַאשיינט  הָאט  שליט"א  הביהמ"ד  רב  דער  ווָאס 
די תפלות פון די הייליגע טעג העעל"ט אין בית 
ַא  געברענגט  הָאט  ווָאס  כהנא,  בית  המדרש 
רוחניות'דיגע קורת רוח פאר ַאלע מתּפללים, ווען 
התיבה  לפני  געווען  יורד  הָאט  שליט"א  רב  דער 
און משמיע געווען דרשות התעוררות, ודבריו נשאו 
חן מיט ַא געווַאלדיגע ווארימקייט און התרוממות.

ַאצינד איז עס דעריבער ַא געווַאלדיגע שמחה 
ווען דער רב שליט"א האט זיך שוין בשעה טובה 
ומצלחת קובע משכנו געווען בס"ד אין דער נייער 
באי  הונדערטער  די  און  געגנט,  דער  אין  דירה 
בית ה' וועלן פון היינט האבן די געלעגנהייט צו 
נהנה זיין מאורו הבהיר פונעם נייעם רב שליט"א 
וועלכע וועט באשיינען דעם פני המזרח שבחברון 

און שטיין איבער אלע רוחניות'דיגע אקטיוועטעטן 
גאנצן  פונעם  טורעם  לייכט  דער  אינערהאלב 
אומגעגנט, דער צענטראלער ביהמ"ד המפואר בית 
כהנא דקהל יטב לב, וועלכע האט זיך אין די פאר 
געווען  טוב  שם  קונה  עפענונג  איר  זינט  חדשים 
אלס מגדל אור און אבן שואבת פאר הונדערטע 
מניני  מיט  טעגליך  ווירבעלט  און  העיר  תושבי 

שחרית, מנחה, מעריב.
בַאזונדער ווערט אויסגעדרוקט ַא שיר ושבחה 
צו די געטרייע הנהלת הקהלה הק׳ אין קרית יואל 
מיט  געווען  שם  קונה  דָאך  זיך  הָאבן  וועלכע   —
זייער אומגעהויערערע ַאקטיווער קרַאפט פון גיין 
כסדר פָאראויס מחיל אל חיל לטובת הציבור — און 
הָאבן אויך ַאצינד פַארזיכערט למלאות רצון צדיק 

און דָאס צו מוציא זיין מכח אל הּפועל, מיט ַאלע 
כבוד  דרך  מָאס  גרעסטן  מיט׳ן  ּפרטים  טעכנישע 
זעלבן  דעם  אויף  להפליא,  עד  פלייסיגקייט  און 
שטייגער ווי ַאלע זייערע ּפעולות חובקות להרים 

קרן הקהלה אין ַאלע ַאסּפעקטן.

לרגל די פריידיגע ַאנטוויקלונג, ווָאס הייבט אן 
ַא נייע בליענדע עּפָאכע פאר דער גַאנצער געגנט, 
ווערן  געּפרַאוועט  שב"ק  קומענדיגן  דעם  וועט 
דשבתא  בצפרא  רבא  קידושא  גרויסַארטיגע  ַא 
רב  דער  וואו  כהנא,  בית  המדרש  בית  היכל  אין 
תורה  דברי  זיין  משמיע  וועט  שליט"א  הביהמ"ד 
קדישא  קהלא  בקרב  חיי״ם  רוח  להפיח  וברכה, 
הדין, און מען וועט זיך וואונטשן לחיים און מזל 
טוב צו דער התרוממות קרן ביהמ"ד מיט 

דָאס התמנות פון דעם איש על העדה.

פונעם  וואונטש  דער  טאקע  איז  עס 
גאנצן ציבור אז דער רב שליט"א זאל האבן 
התורה  קרן  דעם  זיין  מרומם  צו  הצלחה 
והיראה אינעם ביהמ"ד לתפארת קהלתינו 
מרן  פון  ע"ד  המעטירה  ועירינו  הקדושה 
וואס  העיר  מייסד  זי"ע  והטהור  רביה"ק 
איז נמשך געווארן דורך מרן רביה"ק הברך 
ועוז  בגאון  נמשך  ווערט  און  זי"ע  משה 
תחת דגלו פון אבינו רועינו כ"ק מרן רבינו 

שליט"א עביגוא"צ ומלכינו בראשינו, אמן.

קומם קהל עדת מי מנה!

מתפּללי ובאי בית המדרש בית כהנא ותושבי 
הסביבה גרייטן זיך מיט התרוממות צו פּראַווען 
ערשטן שב"ק מיט הגה"צ רב הביהמ"ד שליט"א

דעם קומענדיגן שבת ּפרשת יתרו – קבלת התורה

האיר פני המזרח שבחברון 
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תושבי העיר ערהאַלטן אינפאָרמאַטיווע 
בריוו דורך בית אופה "סאַטמאַר מצות" צום 

בעפאָרשטייענדן חג המצות הבעל"ט
ּפָאסט  די  אין  ָאנגעקומען  איז  טעג  די  אין 
און  לענגערע  ַא  שטָאט  דער  איבער  קעסטלעך 
הנהלת  געטרייע  די  דורך  בריוו,  דעטַאלירטע 
בית אופה "סַאטמַאר מצות", וועלכע טיילן מיט 
מיט די צופרידענע קליענטן ַא רייע פון וויכטיגע 
יָאריגן   – היי  צום  נוגע  זענען  וועלכע  דעטַאלן 
ערב ּפסח סעזָאן, צו פַארזיכערן דָאס מַאקסימום 
צוגענליכע סערוויס פאר די קָאסטומער און חברי 

הקהלה.

וויַאזוי  געשילדערט  ווערט  בריוו  דעם  אין 
גוטע  גאר  די  נאך  דשמיא,  סייעתא  ברוב 
קוואליטעט וואס ס'איז געלונגען אהערצושטעלן 
סַאטמַארער  דער  איז  יארן,  די פארגאנגענע  אין 
אין  אריינגעשפרינגן  פריש  יאר  היי  אופה  בית 
עטליכע פארשידענע איינריכטונגען, נאך מער צו 
אונזערע מצות,  פון  קוואליטעט  די  פארבעסערן 
סיי אויפן פראקטישן געשמאקן פארנעם, און סיי 
עס זאל זיין בתכלית הכשרות און מהודרים ביותר 

למהדרין מן המהדרין.

מהודר'דיגע ווייץ שטיבל

געמָאלדן  פריידיג  ווערט  ערשטן  אלעם  צום 
ווילן  וואס  בכשרות  המדקדקים  ציבור  פארן 
גרויסן  אויפ'ן  אז  מעהל,  רש"י  מיט  באנוצן  זיך 

צאל  גרויסע  א  פון  פארלאנג 
פון חברי קהלתינו הק', איז 

סעזאן  יעריגן  היי  צום 
איינגערישט  פולקאם 

א  געווָארן 
"ווייץ  ספעציעלע 
א  אויף  שטיבל" 
פריוואטע פלאץ, 
ונדערט  אפגעז
בעקעריי,  די  פון 

קענען  מ'וועט  וואו 
און  ווייץ  מאלן 

די  לויט  ווייץ,  קלויבן 
ּפריווַאטקייט  און  באקוועמליכקייט 

פון די קליענטן.

געצווינגענע פרייז העכערונג

אין דעם בריוו ווערט ָאנגעוויזן ַאז ּפונקט ווי 
אלע אנדערע געשעפטן פאבריקן און ביזנעסער, 
די  פון  אויך  אופה  בית  דער  ליידט  אא"וו. 
די  אפעקטירט  האט  וואס  אינפלאציע  שווערע 
נישט  בַאדויערן  צום  ס'הָאט  און  וועלט,  גאנצע 
ַאדַאנק  בעקעריי...,  מצה  די  איבערגעהיפט 
הויך  דראסטיש  איז  ּפרייזן  פון  אויפשטייג  די 

אלע  פון  פעיראל  די  געשטיגן 
בני  די  אין  סיי  ארבייטער 
און  אפטיילונג  תורה 
אין  ארבייטער  די  סיי 
אפטיילונג  רחל  בית 
 %40 באלד  מיט 
אזוי  העכערונג)!(. 
אויך איז היי יאר גאר 
די  געשטיגן  הויך 
ווייץ  די  פון  קאסטן 
און  מעהל,  די  און 
פראדוקטן.  אנדערע  אלע 
ברירה  בלית  איז  דעריבער 
באשטימט געווארן צו העכערן די פרייזן פון 
די מצות די מינומים וואס פעלט זיך אויס בלויז 

צו קענען דעקן די טייערע קאסטן.

מצות שברים

די הנהלת בית האופה שמועסט זיך אויס מיט'ן 
חג  לקראת  איינצוקויפן  מוטיגן  טוט  און  ציבור 
די  פון  פראצענט  גרעסערע  א  הבעל"ט  המצות 
מצות שברים, און פון די מצות שלמים בלויז פאר 

לחם משנה.

מצות  די  זענען  איבער  גיבט  הנהלה  די  ווי 

געשמאק  דין  אייטעם,  בעסטער  דער  שברים 
גורם  דער  איז  דאס  וואס  דורכגעבאקן,  גוט  און 
פארוואס די מצות ווערן צוברָאכן. ס'איז בעסער 
און ביליגער, צוליב דעם ווָאס ס'איז געהעכערט 
געווָארן די פרייזן פאר די מצות שלמים מער וואו 
א  אויסקומען  ס'גייט  בַאדייט  ווָאס  שברים,  די 
חילוק אין פרייז צווישן די שלמים און די שברים.

קאסטומער גאראנטי

ווערט  בריוו  ָאפנהַארציגן  דעם  אין 
עטליכע  ווָאס  טרָאצדעם  ַאז  קלָארגעשטעלט 
יאר  היי  זיך  האבן  בעקערייען  יעריגע  לאנג 
האופה  בית  סַאטמַארער  די  וועט  פארשלאסן, 
זיכער מאכן אז אלע קאסטומערס און מעמבערס 
אז  פארזיכערט  זענען  יארן  פארגאנגענע  די  פון 
זיי האבן זייער ארדער פארן קומעדיגן יו"ט פסח 

הבעל"ט.

די הנהלת בית אופה לייגן אריין געוואלדיגע 
אלע  אז  פארזיכערן  בעז"ה  וועלן  און  כוחות 
רעזעווירן  וועלן  וואס  מעמבערס  און  קליענטן 
זייער פסח ארדער ביז ר"ח אדר הבעל"ט, וועלן 
זיין פארזיכערט און גאראנטירט מיט זייער גאנצע 
ארדער אויפצופיקן פון די בעקעריי ביז ר״ח ניסן 

הבעל״ט.

את חג המצות הזה:
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לוח הלימודים

קול זכרו   ⋅   718.387.1010

לוח 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

בס"ד

מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

פרשת משפטים

בחינה ה' במסכת מנחות
יתקיים אי"ה

יום א' פ' תרומה

חודששבועהיום

מח.נה:נח.יום א'

מח:נו.נח:יום ב'

מט.נו:נט.יום ג'

מט:נז.נט:יום ד'

נ.נז:ס.יום ה'

בלויז אין בעקעריי

גלייכצייטיג ווערט געמָאלדן ַאז די סַאטמַארער מצות וועט היי 
יאר נאר זיין צו באקומען אין דעם בנין פון דער בית האופה, און 
בלויז אין די בַאקסעס פון דעם בית האופה. מען זָאל דָאס נעמען 
אין בַאטרַאכט, אויב מען פלעגט קויפן די סַאטמַארער מצות און די 
פארגאנגענע יארן ביי האלסעילער אדער אנדערע מקומות א.ד.ג. 
די  באקומען  צו  איינגעשריבן  מען  ַאז  מַאכן  זיכער  מען  זָאל  דאן 

בארימטע מצות בלויז אין דער בעקעריי.

ערב פסח מצות

די  אנבאלאנגט  געמָאלדן,  ווערט  נָאטיץ  בַאזונדערע  ַא  אין 
אומאנגענעמליכקייטן וואס האט זיך געמאכט פאריאר ערב פסח 
טייל  א  ווי  סעטס,  מצות  פסח  ערב  הערליכע  די  אפנעמען  ביים 
ציבור איז אהיימגעגאנגען אהן קיין מצות, און טייל האבן געמוזט 

ווארטן לאנגע שטונדן ביזן ערהאלטן זייערע מצות.

נאר  וועט  יאר  "היי  אז:  געווָארן  באשטימט  איז  דעריבער 
ארויסגעגעבן ווערן א קלענערע צאל קארטלעך און די ערב פסח 
וועלן  וואס  מעמבערס  פאר  בלויז  פארקויפט  ווערן  וועלן  מצות 

איינקויפן זייער גאנצע מצה ארדער אין דעם בית האופה".

ביים  סיסטעם  נייע  א  אהערצושטעלן  מען  ַארבעט  אויך  אזוי 
אפנעמען די מצות, אז מ'זאל נישט דארפן קומען אין בעקעריי און 
עס זאל נישט נעמען לאנג די רייען אויפצוהאלטן די קאסטומערס 
אין אזעלכע פארנומענע שטונדן, עס איז צום האפן אז דאס זאל 
קענען צושטאנד קומען היי-יאר, מער דעטאלן איבער דעם וועט 

געמאלדן ווערן בחודש ניסן הבעל״ט.

*

מיט  געווָארן  אויפגענומען  איז  בריוו  דעטַאלירטע  די 
איז  איבערהויּפט  העיר.  תושבי  ציבור  ביים  פַארשטענדעניש 
בַאגריסט געווָארן די קַארטל ווָאס איז ַארויסגעשיקט געווָארן פַאר 
ַאלע קליענטן פון דעם פַארלָאפענעם יָאר, מיט ַא גענויע ליסטע 
ווָאס  פַארַאיָאר,  איינגעקויפט  הָאט  מען  ווָאס  מצות  צָאל  די  פון 
טוט פיל פַארגרינגערן דָאס בַאשטעלן מצות אויפ'ן קומענדיגן ּפסח 

הבעל"ט.

חדשים  פארנומענענע  די  איידער  טעג,  רואיגע  יעצטיגע  די 
צו  אידן  פילע  דורך  אויסגענוצט  טַאקע  ווערט  ניסן,   – אדר  פון 
ַא  זייערע ַאּפוינטמענטס מיט  זייער ָארדער און מַאכן  רעזערווירן 
גרויסן  צום  דרבה  הכנה  ַא  מיט  הדעת,  ישוב  און  געמיטליכקייט 

הייליגן יום טוב ווָאס איז הנה זה עומד אחר כותלינו!

ושמרתם את המצות!

PAYMENT INFORMATION

CARD #

Name on the card Signature:

Exp. Date Cvv code: Zip code:

CHECK ENCLOSED
Pls make checks payble to:
Cong. Yetev Lev KJ

PLS CHARGE MY CREDIT CARD
IN THE AMOUNT OF $________

בס״ד

25 Larkin Drive    •    Monroe, New York 10950    •    T: 845.783.2590    •    F: 845.388.1206

סאטמאר
מצות

בית האופה דקהל יטב לב
 קרית יואל

Satmar
Matzos
Cong. Yetev Lev D'Satmar

Kiryas Joel

חג המצות באשטעלונג פָארום
תשפ״ג

 איר קענט באשטעלן אייער ָארדער נאר לויט די
מָאס פונט וויאזוי די בַאקסעס זענען געּפַאקט 
די מצות זענען געּפאקט ּפער 2 פונט )אדער 14 שיינע גאנצע מצות(

קויפט פאר די בני משפחה ״שברים״ 
עס איז ביליגער געשמאקער און דינער!

פאר מערערע שלמים איז ראטזאם צו קויפן 
די געשמאקע לחם משנה מצות וואס איז 

עטוואס דיקער און האלט זיך שטערקער גאנץ

נעמט אין ַאכט:

2$37.00שלמים

2$35.00שברים

2$39.00   אחר פורים

2$37.00שברים אחר פורים

1-2$43.00סּפעציעלע דינע מצות
לחם משנה 10 מצות

2$37.00ספעציעל דיקע מצות

2$41.00סּפעלט שלמים/שברים

2$39.00ראזעווע שלמים

2$37.00ראזעווע שברים

2$47.00רא״ש מצות

2$45.00רש״י מצות

2$55.00רש״י שיטת הרא״ש

2$39.00נשרפים

1$33.00מצה מעל

05$17.00.מצה מעל

1$36.00סּפעלט מצה מעל

פרייז:

5% מעמבער דיסקאונט

15% מעמבער כלי קודש

$35.00*דעליווערי סערוויס:
גרענד-טָאטעל:

קווַאנטיטי
ּפער פונט

ּפרייז 
סך הכלּפער פונט פונט 

ּפער באקס אייטעם

פארום'ס ווערן ָאנגענומען נאר אויב עס ווערט 
אריינגעשיקט בעפאר פורים הבעל"ט

טעלעפאן-נומער
ווי מען קען אייך רופן איין טאג בעפאר׳ן דעליווערן:

_______________________________________ 
מ'וועט אייך רופן בעפאר'ן דעליווערן

דעליווערי אינפארמאציע

נאמען: _______________________________________

______________________________________ אדרעס: 

טעל:  ________________________________________

________________________________________ סעל: 

_____________________________________ אימעיל: 

צו רעזערווירן אייער ארדער, צו ערהאלטן ַא פארום, אדער 
צוריקשיקן אן אויסגעפולטע פָארום, ביטע שיקן צו:

 ordersmatzoh@cylkj.org
Fax. 845.388.1206
_______________________

אריינרופן אין בעקערי

845-783-2590
און לאזט א מעסעדזש 24 שעה א טאג

_______________________

צו הערן די שעות און לאקאציע פון די בעקעריי, רופט

 #9 845-783-2590
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מען  הָאט  הַאלָאו'  'קאונטרי  שכונת  אין 
איבערלעבעניש  אומַאנגענעמע  ַאן  געהַאט 
נָאכמיטָאג,  פרייטָאג  פַארלָאפענעם  דעם 
דער  פון  צענטער  אין  גַאס  'אונס'  די  אויף  ווען 
אויף לעבעדיגע  בוים  ַא  איז אומגעפַאלן  געגנט, 
איבערגעריסן  הָאט  דָאס  דרָאטן.  עלעקטערישע 
גאנצע  די  פיטערן  וועלכע  דרָאטן  עטליכע 

געגענט מיט עלעקטריק קרַאפט.

מיט  באזעצט  פיל  איז  וועלכע  גַאס,  עפל  די 
געבליבן  יָא  טַאקע  איז  משּפחות,  היימישע 
ָאבער  צייט  גאנצע  די  דורכאויס  לעקטער  מיט 
שאדנס  די  פאררעכטן  צו  ארבעט  די  דורכאויס 
הייזער  פילע  נאך  אויסגעשאלטערט  מען  האט 
הָאט  מען  און  לעקטער  די  פון  ארום  גאסן  און 
זיך געטרָאפן מַאכן די הכנות צום שב"ק אין דער 

פינסטערניש.

הילפס  לאקאלע  די  צו  רוף  ערשטע  די 
א  איבער  אגענטורן 
איז  בוים  געפאלענע 
 2:30 אריינגעקומען 
נָאכמיטָאג.  פרייטאג 
דאן האט זיך אנגעהויבן 
ארבעט  אקטיווע  די 
השכונה  תושבי  דורך 
מאקסימום  די  לייגן  צו 
די  אויף  פרעשור 
פירמע,  עלעקטריק 
לעקטער  די  האבן  צו 
נאך  צוריקגעשטעלט 

בעפאר שב"ק. 

מען  ווי  אזוי  אבער 
געדארפט  קודם  האט 
מעגא- די  אוועקפירן 
ע  נ ע ל א פ ע ג מ ו א
זיך  האט  וואס  בוים 
די  אויף  אויסגעשפרייט 
גַאנצן  דעם  פון  ברייט 
'אונס רָאוד', הָאט די 'או 
נישט  פירמע  אר'  ענד 
צוטריט  קיין  געהאט 
ביז  סצענע  דער  צו 

שפעטער נאכמיטאג.

געדַארפט  הָאט  מען 
די  אויף  ווַארטן 
דעפארמענט'  'הייוועי 
געקומען  זענען  וועלכע 
דעם  אוועקשניידן 
האבן  קענען  צו  בוים 
ווייערס,  די  צו  צוטריט 

און הערשט דערנאך איז אריינגעקומען ַא גרויסע 
מַאנשַאפט פון דער 'או ענד אר', אינאיינעם מיט 
די פייער דעּפַארטמענט, וועלכע הָאבן ָאנגעהויבן 
מיט די פארריכטיגונג ּפרָאצעדור, די פירמע האט 
פראבלעם  דעם  האבן  צו  פארשפראכן  געהאט 

פארראכטן ביז 6:30 פארנאכטס.

איז  השתדלות  די  מיט  אנצופירן  טעטיג  גאר 
מחשובי  הי"ו  פרידמאן  יצחק  לוי  הר"ר  געווען 
קָאָארדענירט  האט  וועלכע  השכונה  תושבי 
צווישן די תושבים און איז געשטאנען פערזענליך 
באאמטע  די  מיט  שעה'ן  לאנגע  פאר  פארבינדן 

פון 'או ענד אר' אונטערצואיילן די פראצעדורן.

שטונדן,  שבת  ערב  שּפעטע  די  דוראכויס 
געפאלן  ווייטער  זענען  טעמּפערַאטורן  די  ווען 
נידריגער און די ווינטן האבן זיך פארשטערקערט 
נעמען  געוואלט  נישט  פאמיליעס  פילע  האבן 
קיין שאנסן און האבן זיך צוזאמגעפאקט מיט די 

משפחה צו וויילן אויף א ווארימע שבת ביי נאנטע 
משפחה און קרובים אין אנדערע געגענטער. 

דארט  יא  זענען  השכונה  תושבי  ַאנדערע 
הר"ר  לטוב  יזכרו  און  געגענט,  אינעם  געבליבן 
יואל ראטה הי"ו ואתו עמו הר"ר יעקב ווייזער הי"ו 
וועלכע הָאבן אין דער איילעניש אהערגעשטעלט 
די  פון  ארבעטער  אידישע  נישט  פון  גרופע  א 
טיעם,  ליעף  מינט   - פעפערמינט  בארימטע 
געגנט  דער  אין  ַארומגעפָארן  זענען  וועלכע 
צווישן די הייזער, צוצושטעלן סיי וועלכע הילף 
אין די שבת שעות פאר אלע איינוואוינער וועלכע 

זענען פארבליבן אינעם געגנט איבער שבת.

בחסדי השי"ת, ווען דער זייגער האט געקלאפט 
אקטיוועטיזירט  צוריק  לעקטער  די  איז   6:30
געווארן. די תושבים האבן מיט ווארימע געפילן 
געמאכט זייער וועג אין די שטורעמישע וועטערס 
צום ביהמ"ד וואו עס הָאבן זיך צוזאמגעקליבן א 

די  הּפליטה"...  "שארית  דער  פון  מצומצם  מנין 
משפחות וועלכע זענען געבליבן אויף שבת. עס 
דאווענען  ווארימער  א  געווארן  געפראוועט  איז 
פילע  די  צו  הייצונג  און  עלעקטעריק  מיט 

באקוועמליכקייט ב"ה.

צו תפלה מנחה האט יורד געווען לפני התיבה 
דייטש  שמעון  רבי  הרה"ג  השכונה,  רב  דער 
צוגעגאנגען  איז  שבת  קבלת  צו  און  שליט"א, 
הָאט,  דאווענען  נאכ'ן  הי"ו.  גליק  שמחה  הר"ר 
בליל  שמועס  דער  פָארגעזעצט  שבת,  כמדי 
שב"ק, וואו דער רב שליט"א הָאט ַארומגערעדט 
דרוש ופלפול בַאגלייט מיט שיינע מדרשים אויף 
די פרשת השבוע, ווען צווישן ַאנדערע הָאט ער 
דעם  אויף  ּפשטים  בַאזונדערע  פיר  נָאכגעזָאגט 

ּפסוק פון דער שירת הים "זה קלי ואנוהו".

בצפרא דשבתא האט מען באזונדער אפגעגעבן 
א שבח והודאה אז מען האט זיך געקענט טובל'ן 
מקוה,  ווארימע  א  אין 
נארוואס  איז  ווָאס 
מיט  געווארן  באנייעט 
חודש  א  אומגעפער 
דָאס  ווען  צוריק, 
א  אריבער  איז  ביהמ"ד 
רענאוואציע  גענצליכע 
נייע  שפאגל  א  מיט 
אויפ'ן  מפוארה  מקוה 

פלאץ.

איז  דאווענען  נאכן 
געווארן  געּפרַאוועט 
ַא  מיט  רבא  קידושא  א 
דערהויבנקייט  גרויס 
צווישן די פַארבליבענע 
תושבים, לכבוד די חסדי 

ה' ַאצינד און ַאלעמָאל.

וסעודת  של"ס  ביי 
האט  דרעווין  רעווא 
שליט"א  רב  דער 
געווען  הדיבור  מרחיב 
אויף  תורה  דברי  מיט 
חיזוק  מיט  פרשה  דער 
די  אויף  והתעוררות 
די  פון  טעג  געהויבענע 
ימי השובבי"ם, און מען 
פון  געזעגנט  זיך  הָאט 
איז  ווָאס  שב"ק,  דעם 
בחינה  ַא  אין  ַאריבער 
"ווי  זָאגט  וועלט  די  ווי 
קלענער דער עולם ַאלס 

גרעסער די שמחה"...

אומגעפאלענע ביימער פון שטאַרקע ווינטן פירט צו 
שעות- לאנגע קורצשלוס אין שכונת 'קאנטרי האַלאָו'

שטאב פון 'פעפערמינט סוּפערמַארקעט' דינט ַאלס געטרייע 'פובליק סעיפטי' 
צו העפליך באדינען די איינוואוינער אין דער צייט פונעם קורצשלוס

ביז הַארט פַאר'ן זמן פון כניסת השב"ק
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פלייץ פון ״העכער 500 אויסגעצאָלטע 
מעמבערס״ אין סאַמע ערשטע קאַמּפיין-

וואָך איבערראַשט הנהלת הקהלה 
און דעמאָנסטרירט: ״תרוממנה!״

ַאז די קהלה איז נתרומם; ַאז דער ציבור איז נתרומם; 
ווערט מעמבערשיּפ בַאשיינּפערליך נתרומם:

ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאֹד: 

אלע ״משמשים״ פון די בתי מדרשים — ווָאס 
די בתי מדרשים זעלבסט זענען די שענסטע 
״תרוממנה״  אויפ׳ן  עדות  לעבעדיגע 
אויף  עדות  זענען   — יואל  קרית  ק״ק  פון 
נָאך  ווי  אנ"ש  ביי  ברען  פאראייניגטער 
״דמי  דעם  אויסצוצָאלן  בעפָאר  קיינמָאל 
אחריות  מינימַאלן  דעם  ערפילן  און  חבר״ 
למלאות  און  הציבור  ועתיד  קיום  פַאר׳ן 
דעם הייליגן התחייבות בפקודת רבותינו!

ב ָעֶליָך:  ְוָכל ָהָעם ִנּצָ

מעמבערשיּפ-טישלעך אין די בתי 
מדרשים בַאלַאגערט פון אלפי חברי 

הקהלה באי בית ה׳ צו בַאצָאלן 
מעמבערשיּפ און — די ווָאס זענען 
נָאכנישט ָאנגעשלָאסן — צו ווערן 

פולשטענדיגע חברי הקהלה

נוכחת לדעת: קלָארע איבערצייגונג ווי גַאנץ קרית יואל לעבט מיט 
און ַאנערקענט ווייטגרייכענדע ״תרוממנה״ פון די הייליגע קהלה!

 ְלכּו ְוַנִּפיָלה גֹוָרלֹות — געציילטע טעג פַארבליבן!!  

״זונטאג משפטים״ 
הבעל״ט ״יום הגורלות״ 

פון די ווערדפולע 
זריזין מקדימין גורלות 

פון ״תרוממנה״
גורל #1: 'פרייע וואך גראסערי הוצאות' אין די שּפָאגל-

ניי-געעפענטע 'מינטליעף׳ סופערמארקעט

גורל #2: מלכות'דיגע מענער שטאפיר ביי בארימטע
GB געשעפט אין א ווערדפולן ּפעקעדזש
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הוא נותן ותעצומות לעם! נישטָא ווָאס צו רעדן, ַאז 
שּפילט  ווָאס  חיזוק  גרעסטער  און  שטַארקסטער  דער 
זיך ָאּפ אין די יעצטיגע טעג אין קרית יואל פַאר׳ן עצם 
קיום הקהלה איז אין דעם כח האדיר פון ״חברי הזהב״.

וויפיל מ׳הָאט שוין ב״ה דערגרייכט, און וויפיל קרית 
פארלאפענע  די  אין  בַאוויזן  ה׳  בעזר  שוין  האט  יואל 
עטליכע יָאר צו הייבן די ״חברי הזהב״ ציפערן, הָאט מען 

דָא די פָאריגע ווָאך בַאקומען פרישע איבעררַאשונג.

קוים ָאנגעהויבן, און שוין ַאזַא 
גָאלדענער ָאנשלוס!

דָא  ווָאס  פון  ווערן  צו  נתּפעל  באמת  ס׳איז 
זיך. טוט 

קאמּפיין  דער  בעפאר  בעצם  נָאך  מ׳הַאלט 
נָאך  ס׳איז  קרַאפט,  פולסטן  אינעם  אריין  איז 
מ׳הָאט  ווען  פַאזעס,  ״ּפרי-קַאמּפיין״  די  אין 
נָאכנישט ַאקטיוויזירט דעם גַאנצן ברען פונעם 

קַאמּפיין, ווָאס הייבט זיך ָאן פון ר״ח אדר ביז ז׳ 
אדר, ָאבער דָא הַאלט מען שוין ביי ַא גָאר ערנסטן ציפער 

פון חברי זהב — און א גרויס טייל פון זיי איז ניי, ברוך ה׳!

באין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם, אן דארפן מסביר זיין, אן 
דארפן זיך בעטן און ערקלערן, זענען די באלבאטישע אידן פון זיך 
אליין אנטקעגנגעקומען, כסּפם וזהב״ם אתם לשם ה׳ אלקיך ולקדוש 

ישראל כי ּפארך! 

פַארווָאס? ווייל זיי ווייסן! 
וכל כך למה? ווָאס ליגט אונטער די וואונדערליכע ערשיינונג?

פַארווָאס? ווייל ״תרוממנה״!

וחברי הזהב יודעים את כל אשר נעשה!

ווייסן  זיי 
ך  ָא ד

וויפיל מסירת נפש, וויפיל דמי״ם מרובים מ׳הָאט דא ַאריינגעטרָאּפט 
דעם  הייבן  צו  תקופה  לעצטע  די  אין  בלויז  ַאריינגעגעגָאסן  און 
ציבור, די קהלה, ארויפצופירן קהלתינו הק׳ אויף די ריכטיגע שינעס 

שענער! און  העכער  בויען  צו  הבורא,  בעזר 

זיי ווייסן ווי ווייט און ווי וואונדערליך מ׳האט ב״ה געגרייכט! 

זיי ווייסן וויפיל ּפלענער ס׳איז נָאך דָא אויפ׳ן עתיד און פַאקטישן 
הוה! 

און  רבבות  קָאסט  אדירה,  קהלה  ַאזַא  פירן  צו  ַאז  ווייסן  זיי 
מיליָאנען!

זיי ווייסן ַאז צו פירן ַאזַא קייט בתי מדרשים, ציעט ַאריין 
אין עפרות זהב!

זיי ווייסן ַאז צוצושטעלן סערוויסעס, דעם כח התורה, 
קופת  כח  דעם  החסד,  כח  דעם  הוראה,  כח  דעם 

קַאסע״! ״קרַאנטע  ַא  הָאבן  מען  מוז  הקהלה, 

ַאנטקעגנקומען  ַאלע  זיי  טוען  דערפַאר  און 
לראות  רצונינו  יָא,  הטוב:  ורצונם  מדעתם 
דערצו  ווילן  מיר  און  קהלתינו!  בפריחת 

צוהעלפן!

מעמבערשיּפ  מינימַאלע  די  ַאז  ווייסן  זיי 
ווָאס מ׳בעט געווענליך איז ַא שיבוש קעגן ווָאס 
מ׳דַארף און קעגן ווָאס ס׳קָאסט באמת, און דערפַאר 

הזהב״. ״חברי  די  פון  זיין  צו  ָאנשליסן  זיך  זיי  ווילן 

ָהב ְוָחָיה:   ְרִביט ַהּזָ  ׁשַ

 ״חברי זהב״ ציפערן הייבן זיך דראַמאַטיש 
צום אָנהויב פון מעמבערשיּפ-תשפ״ג; יעדער 

נדיב לב  פון קרית יואל ווערט אַ חבר זהב!
 ַאדַאנק זייער צופרידנהייט, גליקליכקייט און הנאה פון נָאכַאנַאנדע פָאראויסזעצנדע 

ּפעולות אדירות חובקות זרועות עולם און הרחבת גבולי הקדושה אין קרית יואל

ֹז וְַתעֲצֻמוֹת ָלעָם:    הוּא נֵֹתן ע
 יעדער ״חבר הזהב״ אָנשלוס טוט דעמאָנסטרירן אויסדריקליכער ווילן צו מחזק זיין די העלדישע 

עומדים בראש הקהלה און זיי שענקען דעם מוט פאָרצוזעצן ווייטער בעוז ובתעצומות!

ּפריווַאטער און דירעקטער קַאמּפיין ווערט סוקסעספול געצילט צו פַארמעגליכע 
און ווַארעמהַארציגע נדיבים סלתה ושמנה פון קרית יואל׳ער חברי הקהלה 

אומגלויבליכער מציאות פון ״הונדערטער חברי הזהב״ ווערט באוואונדערט אומעטום! כח עצום פון 
ַאזויפיל אידן ווָאס ווילן שטַארקסטע אידענטיפיקַאציע מיט די קהלה, איבערצייגענדיג די פאראייניגטע 

ברענענדיגע ווַארעמקייט ביי אנ"ש קרית יואל להגדיל הקהלה ולהאדירה, באופן שאין כדוגמתה!
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געוויס געניסט מען מען פון העכערע 
׳גָאלדענע׳ בענעפיטן — ָאבער נישט 
פַאר דעם טוט מען עס!

בענעפיטן״,  ״גָאלדענע  פילע  פון  זהב״  ״חבר  א  געניסט  געוויס 
מיט ַאסַאך טובת הנאה און בַאקוועמליכקייט דעם גַאנצן יָאר ווָאס 
צָאלט אויס די העכערע מעמבערשיּפ ּפי כמה, ָאבער ׳נישט דָאס׳ איז 

די אונטערליגנדע נקודה פון דעם ברען.

די  ווייטער  זען  ווילן  זיי  ווייל  זהב״  ״חברי  זיין  ווילן  אידן  די 
קהלה! הייליגע  די  פון  תרוממנה  און  עלי׳  גָאלדענע 

די אידן ווילן זיין ״חברי זהב״ ווייל זיי ווייסן ַאז דערמיט זענען זיי 
ממלא זייער ריכטיגע אמת׳דיגע התחייבות כלּפי קהלתם!

ועסקני  ראשי  די  ווילן  זיי  ווייל  זהב״  ״חברי  זיין  ווילן  אידן  די 
טובתם! למען  פָאראויס  צו שּפַאנען  כוחות  די  הָאבן  זָאלן  הקהלה 

ָאט ַאזוי, אין א בליץ שנעלקייט, נאך בעפאר מ׳האט זיך געקענט 
געהעריג אריענטירן, הָאט מען שוין ב״ה ַאזויפיל פרישע חברי הזהב, 

ווָאס טוט איינפַאך איבעררַאשן די הנהלת הקהלה.

לאו דוקא נגידים — 1,200 ַא יָאר 
איז ביי יעדן בכדי שיעשה!

דָאס ַאז ״יעדער״ חבר הזהב פון פַארַאיָאר איז דערינען היי-יָאר 
דעם.  פַאר  ה׳  ברוך  און  למאוד,  ּפשוט  דבר  ַא  דָאך  איז  נָאכַאמָאל 

מאוד. הרבה  איז  הזהב  שכרם 

ָאבער דָא רעדט מען פון די פרישע, די הונדערטער פרישע חברי 
הזהב ווָאס שליסן זיך ָאן.

און דָא קומט מען צו דער ריכטיגער נקודה.

ס׳הַאלט היינט ביי דעם ַאז צו זיין א ״חבר הזהב״ מוז מען נישט 
הָאבן קיין אוצרות גָאלד ַאוועקגעלייגט.. נָאר יעדער מיט ַא גָאלדן 
הַארץ ווָאס שּפירט ער הָאט די יכולת, אפילו איינפַאכע יונגעלייט 
עוסקים על המחי׳ ועל הכלכלה, נעמען אויף זיך דעם ״חבר הזהב״ 

טיטול מדעת עצמם בחפץ וברצון!

וואס מ׳דארף  זיי שּפירן ַאז דָאס איז איינפאך די מינימום  ווייל 
טון פאר זיך און פאר די אייגענע קהלה, צו וואו מ׳איז ָאנגעבונדן 
און וואס אויף איר הצלחה און בליה קוקט מען ארויס יעדן איינציגן 

טָאג!

אויב איז ״דָאס״ ווָאס גיט דעם חיזוק 
— זָאל מען עס נישט טון?!
מ׳רעדט אינגַאנצן פון 100 דָאלער ַא חודש. ווָאס איז עס דען כלּפי 

די הייליגע קהלה און וויפיל מ׳געניסט דערפון? ַא שיבוש!

וויל דָאך באמת, אלזא, יעדער זיין ַא חבר הזהב!

פַאר  ָאבער  נישטיגקייט —  ַא  קלייניגקייט,  ַא  עס  איז  זיך  פַאר 
די הנהלת הקהלה מיינט עס ַא וועלט. ״דָאס איז עס״, ווָאס גיט זיי 
בּפועל ממש דעם חיזוק ָאנצוגיין ווייטער. זָאל מען עס נישט טון?!

און   — בויען  זיך  גייען  חודש,  ַא  דָאלער  הונדערט  מיינע  מיט 
ס׳בויען זיך יעצט שוין — בנינים פון מיליָאנען דָאלַארן, בעזר ה׳, 

יסודות.  פעסטע  אויף  שטייט  קהלה  די  ווָאס  אדאנק 

איז דָאס נישט די שענסטע, און ביליגסטע, אינוועסטמענט פַאר 
דער אייגענער טובה?!

ס׳פליסן די חברי הזהב ָאנשליסונגען 
— מ׳גייט אי״ה גרייכן ַא רעקָארד!

הזהב״  ״חברי  די  ב״ה  פליסן  געשריבן  ווערן  שורות  די  בשעת 
טָאג.  פארבייגייענדן  יעדן  מיט  וואקסט  וואס  ָאנשליסונגען, 

״אזא״  ַאז  ווערן,  געזָאגט  און  ַארויסגעהויבן  באמת  ס׳מוז  און 
דער  אין  כדוגמתה  נישט  האט  מציאות  ״ַאזַא  און  אונטערנעמונג 
גאנצער וועלט, אז חברי הקהלה זאלן זיין אזוי צופרידן, אזוי שטאלץ, 
אזוי ווארעם, אזוי אנערקענונגספול, אז זיי זאלן וועלן שענקען אזא 
סכום נכבד למען החזקת קהלתם און די נדיבים ווערן זעלבסט עושים 

ומעשים, און ברענגען ַאריין נָאך און נָאך חברי הזהב.

פַארַאיָאר הָאט מען שוין בַאוויזן וואונדער, און ווי ס׳קוקט אויס 
גייט מען אי״ה היי-יָאר גרייכן א רעקארד אין צָאל פון חברי הזהב ווי 

נָאך קיינמָאל בעפָאר בעז״ה!

רייכערע בענעפיטן, בַאזונדערער 
גורל, און כסדר׳דיגע אינציַאטיוועס

די חברי הזהב געניסן פון מער בענעפיטן, ַא בַאזונדערער רייכער 
גורל, און פרישע אינטרעסַאנטע אינציַאטיוועס אגאנץ יאר פון דער 

הנהלת הקהלה ַארויסצוצייגן דעם הכרת הטוב בכל עת ועונה.

עס איז די גרעסטע הנאה, לסופו של דבר, און יעדער קוועלט ַאז 
מ׳הָאט זיך דערינען ָאנגעשלָאסן, פון יעדע זייט ווָאס מ׳טוט עס נָאר 
בַאטרַאכטן. יעדער בַאלבַאטישער 
ַא  זיין  דעם  אין  וויל  יונגערמַאן 

חלק: א חבר זהב.

וואונדערליכער  דער  אט 
טעג  ערשטע  די  אין  ָאנשלוס 
חיזוק,  דעם  גיט  קאמּפיין  פונעם 
דעם שטויסקרַאפט און דעם שטוּפ 
פאראויסצוגיין,  פאראויס  אויף 
די  אין  לויפן  אי״ה  וועט  וואס 
ּפאראלעל  טעג  בעפארשטייענדע 
״תרוממנה״  צענטראלן  מיט׳ן 
די  בשעת  ווָאס  קאמּפיין, 
וועלן  הקהלה  חברי  ״טויזנטער״ 
זיך אנשליסן אינעם מעכטיגן חברי 
הקהלה קייט, וועלן ״הונדערטער״ 
ָאנשליסן  זיך  הק׳  קהלתינו  חברי 
צו  שריט  ׳גָאלדענעם׳  דעם  מיט 
ַאקטיווע  פולשטענדיגע  ווערן 
״חברי הזהב״ וועלכע בילדן דעם 
סַאמע עקזיסטענץ פון קרית יואל 

קהלה. הייליגע  די  און 

אֹוָתם ַחְכֵמי 
לּו ִמן  ֵלב ְיַקּבְ
ִבים ֶאת  ְתַנּדְ ַהּמִ
ָהב! ַהּזָ

״חבר  ַא  אויך  ווערט 
הזהב״! גאנץ קרית יואל 
דַאנקבַאר  אייך  וועט 
זיין! און איר וועט ַאליין 
געניסן פון די גָאלדענ״ע 
בענעפיטן און דעם שכר 

ובבא!!! בזה  הטוב 

• בית המדרש הגדול
מוה״ר אביגדור נחום שלעזינגער הי"ו, משמש

845-537-5910
•  ביהמ"ד בית כהנא:  מוה״ר זלמן לייב מארקאוויטש הי"ו, משמש

•  ביהמ"ד בית יקותיאל: מוה״ר פישל גאנץ הי"ו, גבאי

•  ביהמ"ד ישמח משה: מוה״ר משה יאקאבאוויטש הי"ו, משמש

•  ביהמ"ד בית מרדכי לייב: מוה״ר ברוך יודא שישא הי"ו, משמש  

•  ביהמ"ד טיב לבב: מוה״ר יואל גאלדשטיין הי"ו, משמש

•  ביהמ"ד בית יעקב דועלק: מוה״ר יעקב אלימלך אייזענבערג הי"ו, גבאי

•  ביהמ"ד מעריוואלד: מוה״ר הערש אליעזר קאהן הי"ו, משמש

•  ביהמ"ד ווינטשעסטער: מוה״ר יודא שטיינער הי"ו, גבאי

•  ביהמ"ד איילענד וויא: מוה״ר יואל לעפקאוויטש הי"ו, גבאי

בס״ד

צאלט אייער דמי 
חבר לויט אייער 
באקוועמליכקייט! 

אבער שוין...

ברענגט דאס אריין אין אפיס

8 Garfield Road 
אריינגאנג אויף די לינקע זייט פונעם בנין

שיקט צוריק צו:

Cong. Yetev Lev Satmar KJ
8 Garfield Road #211 

Monroe NY, 10950

רופט אריין ווען אימער

845-783-5688 #203

רופט 24 שעה א טאג:

845-250-5553

שיקט די ווארט MEMBER צו:

845-250-5553

שיקט א אימעיל צו:

pay@cylkj.org

כי קרוב 
אליך הדבר 
מאד
>>>

צו בַאצָאלן 
אייער 
דמי חבר

ּפערזענליךבתי מדרשינו

ּפָאסט

אימעיל

ָאטָאמַאטישע סיסטעם

טעקסט

טעלעפָאניש

ַאּפציעס
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ביהמ"ד 
שערי 
חיים

ברכת צלח ורכב

מוה"ר יואל 

שכונת ראטה הי"ו
קאנטרי 
האלאו

הנהלת ביהמ"ד - 
ועד קרן הבנין

הרה"ג רבי שמעון 
דייטש שליט"א - 

רב ביהמ"ד

בס"ד

בשיר וקול תודה נברך ברכותינו מעמק לבבינו, קדם האי גברא יקירא, 
כל כולו עוטה אורה, מרבה פעלים לתורה, מפורסם וידוע בצדקתו, טוב 

ומטיב לזולתו, לב טוב שאין כדוגמתו,

ומעלה,  מידה  בכל  מוכתר  והנעלה,  המרומם  עוז  ידידינו  ה"ה 
הרבני החסיד

בכל  ותצליח  ותשכיל  ידך,  במעשה  שכנה  שתשרה  יה"ר 
דרכיך, וזכות פעולתיך המרובים למען הרמת קרן הקדושה 

בשכונתינו יעמוד לך ולזערך עד עולם מתוך עושר ואושר 
עד  דקדושה,  נחת  מתוך  מעליא  ונהורא  גופא  בבריות 

ביאת גוא"צ בב"א.

מדרשינו  בית  לטובת  נפלאה,  במסירה  לנס  העומד  הגבר  הוא 
ופעולותיו  הצלחתה,  למען  ישבות  לא  ולילה  יום  המפוארה, 

המרובים יחקק בעט זהב לעולמי עד

המברכים מעמק הלב

מינטליעף 
סופערמארקעט

לרגל השמחה הגדולה בפתיחת 
חנותו החדש

לעמוד לשרת 
לאחינו בני ישראל 

בכל ההצטרכות 
בהרחבת הדעת
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סימבאל  א  אין   – הפירות.  על  מברכין  כיצד 
טוב  מכיר  און  באגריסן  צו  הטוב  הכרת  פון 
וועלכע  המוסדות  תומכי  חשוב'ע  די  פאר  זיין 
שטייען א גאנץ יאר און לאזן זיך קאסטן סכומים 
אדירים אויפצוהאלטן און פינאנצירן דעם גרויסן 
הייליגן  אינעם  יראה  און  תורה  פון  אימפעריע 
פארלאפענעם  דעם  האבן  יואל,  קרית  שטאט 
זונטאג אפגערייזט קיין טוסאן אריזאנא א חשוב'ע 
עיר  אינעם  המוסדות  ראשי  די  פון  דעלעגאציע 
צו פראווען א סעודת  יע"א,  יואל  לנו קרית  עוז 

חמשה עשר בשבט, ראש השנה לאילנות.

הנהלת  וחברי  ראשי  דעלעגאציע  חשוב'ע  די 
ר'  הרה"ח  מנכ"ל  דעם  פון  שפיץ  אין  המוסדות 
משה אלי' עסטרייכער הי"ו האבן געמאכט דעם 
רייזע קיין אריזאנע אויסצודריקן די הכרת הטוב 
פאר די חשובע פראמינענטע פילאנטראפן הע"י 
מוסדות  הייליגע  די  פון  לימין  שטייען  וועלכע 
מורשת  ולמען  סאטמאר  בית  קדשי  כל  ולימין 

הטהורה פון מרן רביה"ק והטהור זי"ע.

געווארן  אפגעראכטן  איז  אריזאנע  אין  דארטן 
א רייכע חמשה עשר סעודה צוגעשטעלט כראוי 
נגידים  חשוב'ע  פון  באטייליגונג  די  מיט  וכיאות, 
הע"י און די געטרייע חברי הנהלה וראשי המוסדות.

בנועם שפתיו  והכרה האט  מיט רגשי הוקרה 
ר'  הרה"ח  אדמיניסטראטאר  דער  אויפגעטרעטן 
געוואלדיגע  מיט  האט  וועלכע  הי"ו  אלי'  משה 
הרגשים ארויסגעברענגט די גרויסע זכי' וואס די 

נגידים האבן מיט'ן שטיין לימין המוסדות הק'.

דער מנכ"ל האט נאכגעזאגט א טעם וואס איז 
אויף דעם  זי"ע  מתאמרי משמיה דרבינו הקדוש 
וואס מען עסט פירות אין טאג פון ר"ה לאילנות, 
ווייל מען זעט אויף קינדער ווער זייערע עלטערן 
די  פון  'קינדער'  די  מען  עסט  דערפאר  זענען, 
זיי האבן,  'עלטערן'  וואספארא  ווייזן  צו  ביימער 
דאס זעלבע איז מיט די אילנות, די חשובע נגידים, 
וועלכע מאכן זיכער לבל יחסר המזג און אדאנק 
זיסע  און  לעכטיגע  אזעלכע  ארויס  קומט  זיי 
רביה"ק  מרן  פון  הילולים,  קודש  פרי  די  פירות, 
נתחנך  ווערן  וועלכע  לעכטיגע תשב"ר  די  זי"ע, 
אין זיינע הייליגע מוסדות אין קרית יואל. און מען 
זעט באשיינפערליך דעם יעקב אבינו לא מת, מה 
זרעו בחיים אף הוא בחיים, אז עס ווערן נתחנך 
אזעלכע זרע ברך ה' זעט מען אז יעקב אבינו לא 

מת.

אז  פארציילט  מנכ"ל  דער  האט  דבריו  בתוך 
חמשה  ביום  זי"ע  רביה"ק  פון  טיש  ביים  אמאל 

עשר בשבט האט מען אריינגעברענגט די פירות, 
און איינער האט נאכגעזאגט אז עס איז א ענין צו 
עסן פופצן פירות, קעגן די פופצן שיר המעלות, 
האט זיך דער רבי זי"ע אנגערופן אז עס מוז נישט 
זיין אז עס איז קעגן די שיר המעלות נאר עס קען 
זיין אז עס איז קעגן "חמשה עשר" בשבט... האט 
דער מנכ"ל אויסגעפירט אז דא זעט מען חשוב'ע 
פופצן  אויפגעשטעלט  שוין  האבן  וואס  אידן 
יואל,  קרית  לענגאויס  סאטמאר,  פאר  בנינים 
וויליאמסבורג, און מחנות רב טוב א.א.וו. אלעס 
אימפעריע  און  הארעוואניע  הייליגע  די  למען 
האט  זי"ע  הק'  רבינו  וואס  ויראה  תורה  פון 
אויפגעשטעלט בדם לבבו, און די נגידים שטייען 
למען  עוז  וביתר  שאת  ביתר  גרייט  אלעמאל 
מורשתו הטהורה, איז אוודאי א זמן דקא גרים צו 

אפרעכטן א 'חמשה עשר' סעודה לכבודם.

דערנאך האט אויפגעטרעטן הרה"ג ר' שמעון 
האט  וועלכע  יואל,  קרית  פון  שליט"א  ווייס 
האבן  אידן  די  וואס  מן  די  אז  ארויסגעברענגט 
געהאט אין מדבר גייט נאך אן אויך היינט צוטאגס 
ווען דער אויבערשטער איז אויך היינט מזמין מן 
פאר יעדן, די וועג ווי אזוי מיר באקומען עס אז 
דער אויבערשטער גיבט עס פאר די נדיבים און 
און  קינדער,  אידישע  פאר  ווייטער  עס  געבן  זיי 

זיי האבן די זכי' צו זיין די צינורות משפיע צו זיין 
ווייטער פאר אידישע קינדער.

דאן האט אויפגעטרעטן הגה"צ אב"ד יעמרינג 
דעם  ארויסגעברענגט  האט  וועלכער  שליט"א 
קשר וואס די נדיבים האבן מיט'ן רבינו הק', מען 
פרי  אנצוהאלטן  פייער  דעם  ס'ברענט  אז  זעט 

עמלו פון זיינע הייליגע מוסדות.

דערנאך האט מען געהערט עטליכע פאסיגע 
דיבורים פון הרה"ג ר' יושע ברוך ווערצבערגער 
האט  וועלכע  וויליאמסבורג  פון  שליט"א 
גרויסקייט  די  אמריו  במיטב  ארויסגעברענגט 
פונעם טאג און די הכרת הטוב פאר די מחזיקי 
תורה. מיט בענטשן איז מכובד געווארן הרה"ח ר' 

משה אלי' עסטרייכער הי"ו, מנכ"ל.

א  איבערגעלאזט  האט  הוקרה  מעמד  דער 
מחזיקים  חשובע  די  פאר  איינדרוק  געוואלדיגע 
און משתתפים ונגידים בעם וועלכע זענען די בוני 
ומקימי תורה, אט די וועלכע זענען די וואס פירן 
אויס דעם משאת נפשו הטהורה פון מרן רביה"ק 
זי"ע און שטייען בעוז ותעצומות לימין קדשו פון 
בהחזקת  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק  רועינו  אבינו 

הקהלה והמוסדות.

אשרי להם ואשרי חלקם.

דעלעגאציע פון ראשי המוסדות קרית יואל 
אפגערייזט קיין טוסאן - אריזאנא אפצורעכטן 
סעודת 'חמשה עשר בשבט' לאות הוקרה פאר 

בארימטע סאטמארער פילאנטראפן

פירותיך מתוקין צלך נאה!

הגה"צ אבד"ק יעמרינג שליט"א ביים באגריסן די נגידים בעםהרה"ח ר' משה אלי' עסטרייכער הי"ו מנכ"ל מוסדות קרית יואל ביים אויפטרעטן
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חיי"ם הם למוצאיהם וברכת מזלא טבא, לכבוד המוציא טרף להוגי אורייתא, בעד כוללינו אשר בראשה עומד, כל עת עומד הכן: הנני
יהגו  ה'  בתורת  ונחת  בשקט  במאותי',  אהל  יושבי  בעד  ושיחתו  דאגתו  כל  הנמרצה,  לפעולתך  שכר  יש 
יחוקק בעט ברזל ועופרת, אשר נדב רוחו וצדקת ה' עשה, במעות קונות מדאוריית"א חבורת משה דוד וחי' להעלות על נס 
משמי מעל להרעיף ברכת ה' ורב נחת, חיים של עושר וכבוד, תורה ויראת שמים, ויהי איש מצליח זה יוסף

הי"ונידערמאןמוה"רחיים יוסף
פטרון חבורת משה דוד וחי' לומדי הל' עירובין

ומחברי הנהלת הכולל
וחבר הנהלת קהילתנו הק'

ה"ה ידידינו הנכבד והמפואר, איש חי ורב פעלים, ראש וראשון לכל דבר 
שבקדושה בממלכת תורה ויראה וקהלתינו הק', ובפרט לכוללינו המפוארה

הרבני החשוב המרומם

ממעון הברכות יתברך בכפל כפליים, מטל השמים מעל יריק טללי שפע עד בלי די, נחת דקדושה מכל יו"ח לעד ולנצח, 

הזיווג יעלה יפה וזרעו במים רבים לשם ולתהלה, התורה הק' יליץ בעדו ובעד משפחתו, ברכת ה' וקדושת ה'שבת קודש' 

תעשיר במדה גדושה, בכל אשר יפנה יצליח ומזלו יתרומם מעלה מעלה, עדי נזכה לביאת בן דוד בעגלא ובזמן קריב

כברכת: הנהלת הכולל רבנן ותלמידיהון

הוא הגבר אשר בעד כוללינו יומם ולילה בעדה לא שובת, 
דמים תרתי משמע ופעולות רבות ונכבדות בעול הכספי וכל 
ההוצאות הכרוכות, עד כדי מסירת נפש בעד התורה ולומדיה

ועכשיו הוסיף לכבוד השמחה בביתו, 
ורכש זכות האדיר לנדב

לפרשת משפטים
שכירות כל הלומדים
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עב"ג בן הרה"ג רבי משה אביעזר ווייס שליט"א
ר"מ בישיבה גדולה תו"י דרב"י מ'סאטמאר

לרגל תת ה' שמחה במעונו, גילה ודיצה בארמונו

שמחת נישואי
בתו למז"ט
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דעם  הָאבן  העיר  תושבי   — יואל.  קרית 
שירה   – בשלח  פרשת  שבת  פַארגַאנגענעם 
הקודש  בצל  דערהויבענעם שבת  ַא  מיטגעלעבט 
פון כ"ק מרן אבדק"ק יַאווָאזשנא שליט"א, פון וואו 
מען הָאט געשעּפט ַא קווַאל פון התרוממות וחיות 
דקדושה ביי די געהויבענע תפילות, עריכת שלחן 

הטהור און ווַארימער שלש סעודות.

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

שלא יחסר המזג.

זענען  השלחנות  ועריכת  תפילות  די 
פָארגעקומען אין בית המדרש הגדול דקהל חרדים 
ד'סאטמאר וועלכע איז געווען איבערגעפולט פון 
איין ברעג צו די ַאנדערע מיט די מַאסן תושבי העיר 
התלהבות'דיגע  די  מיטגעהַאלטן  הָאבן  וועלכע 
תפילות וועלכע זענען ָאּפגערָאכטן געווָארן אויף 
ַא ווַארימען שטייגער מיט ַא געפיל פון התרוממות 

הנפש.

יורד  שליט"א  רב  דער  הָאט  מנחה  תפילת  צו 

מיט  פָארגעדַאווענט  און  התיבה,  לפני  געווען 
פילע  די  זענען  מעריב  נָאך  דקדושה.  רגש  גרויס 
גוט  זָאגן  ַאריבער  וחסידים  תלמידים  מתפללים 
שבת און ָאּפגעבן שלום פַאר'ן געהויבענעם גַאסט, 

ווָאס הָאט זיך פַארצויגן ַא לענגערע צייט.

בערך 9:30 איז דער רב שליט"א אריינגעקומען 
צום עריכת שלחן הטהור בהיכל ביהמ"ד, ווי עס 
זענען זיך צונויפגעקומען פילע אידן פון פני העיר, 
רבנים און חסידים ואנשי מעשה, אברכים יקרים. 
די  מיט  אינאיינעם  לעיר,  מחוץ  אורחים  חשובע 
נאך  יַאווָאזשנא מיט  ישיבות תורת משה  תלמידי 
פילע תלמידי ישיבות הק' פון איבער קרית יואל 
רבתי, וועלכע האבן געהאט די זכי' צו מיטעסן די 
רב  פונעם  הטהור  שלחן  ביים  שבת  ליל  סעודת 
לכבוד  ותשבחות  שירות  זינגען  נָאכ'ן  שליט"א, 
שבת, הָאט דער רב שליט"א משמיע געווען דברי 
תורה, פַארטייטשנדיג די פסוקי הפרשה בפרד"ס 

התורה.

נָאך ברכת המזון הָאט מען זיך ַארויסגעלָאזט אין 
ַא ריקוד אויף אז ביום השביע וינועו אמות הסיפים.

ביי תפילת שחרית שבת צופרי זענען געקומען 
די  מיטהַאלטן  יואל  קרית  תושבי  הונדערטער 
געווָארן  געדַאווענט  איז  ווָאס  תפילות,  הַארציגע 
מיט גרויס התרגשות 
דער  ברען.  און 
הָאט  שליט"א  רב 
שחרית  געדַאווענט 
און  התיבה  לפני 
שירה  פארגעזאגט 
התלהבות  ַא  מיט 
הנפש.  והשתפכות 
שליט"א  רב  דער 
געליינט  האט 
די  תורה  די  אין 
א  מיט  הים  שירת 
אויסערגעווענליכע 
ברען און איז נתכבד 
געווָארן מיט די עלי' 
פון ששי לכבודה של 

תורה.

סעודתא  די 
דעתיקא קדישא האט 
שליט"א  רב  דער 
א  אויף  אפגעראכטן 
פארנעם  פריוואטן 
אינאיינעם מיט זיינע 
תלמידים  באליבטע 
תלמידי  הנאמנים, 
הישיבות תורת משה 

יאוואזשנא.

קלימַאקס  דער 
איז  שבת  פונעם 
די  געווען  געוויס 
גע  די ת' התרוממו

מָאמענטן ביי שלש סעודות, ווען די גאנצע ביהמ"ד 
פילצאליגע  בלויז  אויסגעשטעלט  געווארן  איז 
ריבו  דעם  אקמאדירן  קענען  צו  בענק,  שורות 
זענען  העיר  תושבי  אידן  הונדערטער  קע"ה,  עם 
התעוררות'דיגן  ביים  צפופים  עומדים  געשטאנען 
רעווא דרעווין, די מיטלסטע רייעס זענען געווען 
חסידים  בתים  בעלי  עלטערע  מיט  אויסגעזעצט 

ואנשי מעשה.

גרויס  מיט  געווָארן  געזונגען  זענען  זמירות  די 
עומ"ש  וקבלת  יחוד  פסוקי  די  ווַארעמקייט, 
דעם  דורך  רגש  בקול  געווָארן  פָארגעזָאגט  איז 
נָאכגעפָאלגט  איז  און  גַאסט,  געהויבענעם 
געווָארן דורך דעם פיל–קעּפיגן ציבור מיט גרויס 

התעוררות.

דערנָאך הָאט דער ציבור זיך צוגעהערט צו די 
געווָארן  געזָאגט  איז  ווָאס  תורה  דברי  ווַארימע 
ביי  בוכים,  בקול  שעה  ַאנדערהַאלבן  צו  נָאענט 
געווען  מעורר  הָאט  שליט"א  רב  דער  וועלכן 
לתשובה ולתיקון המעשים, ווָאס הָאט פַארווַאנדלט 
די גַאנצע ַאטמָאספערע אין ַא קווַאל פון התחזקות 
לישועה  השתוקקות  אמת'ע  ַאן  מיט  תשובה  און 

שלימה.

דער רב שליט"א — וועלכער איז בַארימט ַאלס 
ער  וועלכע  תורות  הייליגע  די  פון  ומשקה  דולה 
רברבן  ממלל  מפום  הערן  צו  געווען  זוכה  הָאט 
מרן רבינו הקוה"ט זי"ע זייענדיג מיקירי תלמידיו 
אמונה  בעניני  ארומגערעדט  הָאט   — החשובים 
והתחזקות ווָאס איז נוגע פַאר יעדן איד ווי לימוד 
דעם  אים  געווען  מעורר  שטַארק  און  התורה, 
געהויבענעם זמן מתקן צו זיין ווָאס מען האט פוגם 
געווען, און כסדר איבער'חזר'ן די ענינים דער רבי 
זי"ע פלעגט מתריע זיין אין די ווָאכן, עס זָאל נישט 

פארגעסן ווערן.

די פייערדיגע דיבורים הָאבן איבערגעלָאזט ַאן 
אויסטערלישן איינדרוק אויפ'ן ריזן ציבור, וועלכע 
זיך  דערביי  און  געווָארן  נתעורר  שטַארק  זענען 
פארגענומען שטַארקע קבלות און התעוררות אויף 

ווייטער.

נָאך ברכת המזון הָאט מען געדַאווענט מעריב, 
און דערנָאך הָאט דער רב שליט"א מבדיל געווען 
על הכוס און מוציא געווען אלע אורחים נכבדים 

און די חשובע בחורים.

מסיבה של מצוה און 
עריכת שלחן הטהור לרגל 

חמשה עשר בשבט
זונטאג אויפדערנאכט אול"י חמשה עשר בשבט, 
מצוה  של  מסיבה  הערליכע  א  פארגעקומען  איז 
שליט"א,  רב  פונעם  ולבבו  נפשו  משאת  לטובת 
די בארימטע ישיבה קטנה תורת משה יאוואזשנא, 
קאמבאנירט מיטן עריכת שלחן הטהור פונעם רב 
זלמן  יצחק  מו"ה  החסיד  הרבני  בבית  שליט"א, 
טירנויער הי"ו א תלמיד נאמן פונעם רב שליט"א, 

תושבי  פילצאליגע  באטייליגט  זיך  האבן  עס  ווי 
רב  פונעם  וחסידים  תלמידים  יואל,  קרית  ונגידי 

שליט"א.

נאכ'ן מקבל פנים זיין דעם רב שליט"א האט מען 
היום,  לכבוד  ניגונים  פאסיגע  געזינגען  צוערשט 
דערנאך האט אויפגעטרעטן הרה"ג רבי מרדכי פיש 
שליט"א ר"מ בישיבה, ווי ער האט ארויסגעברענגט 
תורה,  מקום  הייליגע  די  פון  טובות  מעלות  כמה 
ווי די חשוב'ע בחורים שטייגן סיי בתורה, ביי די 
טיפזיניגע שיעורים תמידין כסדרן, איבערגעגעבן 
שיעור  מגידי  איבערגעגעבענע  חשובע  די  דורך 
שבלב  בעבודה  סיי  מפורסמים,  חכמים  תלמידי 
דאווענען  התלהבות'דיגע  ווארימע  די  תפילה,  זו 
לערנט  מען  סיי  און  שטייגער,  יאוואזשנא  אויפן 
לחבירו,  אדם  בין  גמ"ח,  טון  צו  בחורים  די  מיט 
און מידות טובות,  אחדות, איידלקייט, דרך ארץ, 
דערביי האט דער חשובער מגי"ש שטארק מחזק 
אזויפיל  ווי  ווינקל  הייליג  אזא  שטיצן  צו  געווען 
דרך  על  נתחנך  ווערן  בחורים  לעכטיגע  טייערע 
ישראל סבא, די דברים היוצאים מן הלב האבן גאר 
שטארק עושה רושם געווען ביי אלע פארזאמלטע.

דערנאך האט אויפגעטרעטן הרבני החסיד מו"ה 
ווי  הישיבה,  הנהלת  יו"ר  הי"ו  ראטענבערג  זיידל 
וקורת  דקדושה  נחת  די  איבערגעגעבן  האט  ער 
טייערע  די  פון  האט  שליט"א  רב  דער  וואס  רוח 
תלמידים, און אראפגעלייגט די מציאות פון דעם 
מוטשעט  מען  וויאזוי  שטאנדפונקט,  פינאנציעלן 
איז  מען  אז  און  בודזשעט,  דעם  דעקן  צו  זיך 
אנגעוויזן אויף די תומכים צו קענען אנגיין מיט די 
פאר  געמאלדן  ער  דערביי האט  הישיבה,  הנהגת 
אנשליסן  זיך  וועט  וואס  יעדער  אז  אנוועזנדע  די 
די  זיין  מזכיר  מען  וועט  חודש'ליך,   $36 געבן  צו 
נאמען יעדן ראש חודש ווען דער רב שליט"א קומט 

באזוכן די ישיבה קטנה אין מאנסי.

זכי'  דערנאך האבן די פארזאמלטע געהאט די 
צו הערן דברות קודש פונעם רב שליט"א, ווי ער 
האט מאריך געווען בדברי תורה לכבוד היום, און 
גאר שטארק געבעטן מהנמת לבו הטהור אז דער 
עולם זאל זיך אנשטרענגען יותר מכפי יכלתם צו 
ארויסהעלפן די הייליגע ישיבה זאל קענען אנגיין 
חשובים  תלמידים  מתוקים,  פירות  ארויסצוגעבן 

מצויינים בתורה ויראת שמים.

פירות  פארטיילט  שליט"א  רב  דער  האט  דאן 
פאר אלע אנוועזנדע, און באזונדער געטיילט פאר 
די תומכים מיט סכומים הגונים פון די שיירי אתרוג 
געהויבענע  די  געפראוועט  האט  ער  וואס  מיט 
נענועים דעם יו"ט סוכות העלל"ט, און פערזענליך 
ברכות  אלע  מיט  תומכים  אלע  אנגעוואונטשן 

האמורות בתורה וכל מילי דמיטב.

זיך  שליט"א  רב  דער  הָאט  מסיבה  נאכ'ן 
אומגעקערט לביתו נאוה קודש אין וויליַאמסבורג, 
איבערלָאזנדיג ַא געווַאלדיגע השפעה און רישומא 
דקדישא אויף די גאנצע שטאט וואס וועט נישט 

אזוי שנעל אפגעטוהן ווערן.

דערהויבענער שבת פאריבער אויף קרית יואל בצל 
הקודש פון כ"ק מרן אבדק"ק יאַוואָזשנא שליט"א

עריכת שלחן הטהור לרגל חמשה עשר בשבט אינאיינעם מיט מסיבה של מצוה לטובת ישיבת תורת משה יאוואזשנא

בס"ד

רוט 4

 2:40

שכונת ויואל משה 
וואדבערי ווילאס 
אדעלקע פעירוועי, קעטסקיל היי רעיל, 

סאוטפיעלד, האדסאן פוינט, ביהמ"ד אור 
משה, באר שבע, אוסטראה פארקוועי

רוט 3

 2:40

שכונת 
בלומינגראוו

דועלק, דאלאס, האדסאן, סיערס, 
גרין היל, פיין היל, מעינגין, מעריוואד 
סאוט, מעריוואד נארט, לעיק שאהר

רוט 5

 2:45

שכונת 
קאנטרי האלאו

סקאנעמאנק קאר.עפל, 
היל קאר קאנטרי האלאו, 

סערפי מילוועל לעין

רוט 6

 3:00

שכונת סמיט 
פארם

ביהמ"ד יראי ה' און דערנאך 
סקאנעמאנק סט.

רוט 1

 2:55

ד.א. ווידער, קאזניץ, 
מאנטענוויא, רוזשין, קראקא, 
צפת, ניקלשבורג, מאונטען, 
פארעסט, צום ביהמ"ד הגדול

רוט 2

 2:55

דינוב, בעיקערטאון, מירון, 
כהנא דרייוו, ישראל זופניק, 

עקעירס, פארעסט, צום 
ביהמ"ד הגדול

ט ל ע ט ש ע ג ו צ ן  י י ז ט  ע ו ו ס  ע

צום כולל ליל שישי
ת יואל רבתיבאסעס

קרי
פון 

זמןשינוי 

ניי

כולל ליל שישי
בימי השובבי"ם תשפ"ג לפ"ק

שע"י מפעל מרבה תורה זכרון שארית יוסף טאלטשאווא

בבית מדרשינו הגדול 

זכרון שארית יוסף
טאלטשאווא

ע"ש הרה"ח רבי אפרים יוסף דוב אשכנזי ז"ל
משב"ק רביה"ק זי"ע

נדבת חתנו הגה"צ רבי העניך מרדכי מייזליש שליט"א
אבד"ק טאלטשאווא

שע״י

עמוד התורה דקיט"ל סאטמאר
קרית יואל

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

כולל ליל שישי
בימי השובבי"ם

תורה
מפעל מרבה 
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קהל חרדים דסאטמאר – א בית 

"מקדש" מעט א פראכט פאר 

לנו  עוז  עיר  גאנצע שטאט  די 

וואו  פעסטונג  א  יואל,  קרית 

צונויף  זיך  טוען  אידן  ערליכע 

אויף  ולתפילה  לתורה  נעמען 

מיר  וואס  דרכים  גענויע  די 

מרן  פון  געווען  מקבל  האבן 

רביה"ק זי"ע.
לי לשמי

א   – ד'סאטמאר  חרדים  קהל 

וואס  צענטער  שפרודלדיגע 

די  מיט  לייכט  און  שיינט 

וחסד  צדקה  אויסטערלישע 

וואס גייט ארויס פון איר אויף 

א זעלטענעם פארנעם
ויקחו לי תרומה

א' תרומה .  ביבהמ"ד הגדול דקהל חרדים

ועשו לי 
מקדש

תושבי קרית יואל וועלן בהמוניהם גיסן 
מיט שטיצע פאר דעם זעלטענעם בית 
מקדש מעט, תל תלפיות וכלילת יופי.

את 
המשכן 
תעשו. 
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די  נעמט ארום  רגשי הערכה ושמחה מרנינה 
הונדערטער יושבי אהל, לומדים מופלגים פונעם 
יואל",  קרית  סאטמאר  "כולל  התורה  מבצר 
שמחה  דרייפאכיגע  א  צאם  זיך  קומט  עס  ווען 
בקרב הכולל, די פריידיגע עת שמחתם ביי דריי 
של  עולה  מקימי  און  תורה  מחזיקי  געהויבענע 
זוכה געווען צו דערגרייכן אן  תורה, וואס האבן 

עידן חדוותא בשעטומ"צ.

די שמחות רופן נאטירליך אויס אן אויסדרוק 

ווערט  וואס  תורה,  של  כבודה  און  שעצונג  פון 
וועלכע  דאורייתא,  תמכין  הני  פאר  צוגעטיילט 
זענען מסור בלו"נ מיט זייערע צדקות מופלאות 
און צוגלייך פערזענליכע אקטיווע עסקנות פאר'ן 
הייליגן כולל, מיט א תורה'דיגן ברען און פלאקער 
לרומם קרן התורה, און צוהעלפן מיט וואס נאר 
לערנען  קענען  זאלן  תורה  הוגי  די  אז  מעגליך, 
נאך  מקצוע  איינהאנדלנדיג  הדעת,  במנוחת 

מקצוע, און קונה שלימות זיין בתורה והוראה.

ווי טרעפליך קומען זיך די שמחות צונויף אין 
די היינטיגע פרשה פון "קבלת התורה", ווען עס 
מעמד  דער  זמן,  מעורר  בקריאה  נתעורר  ווערט 
"קבלת התורה", וואס כלל ישראל איז יעדעס יאר 
צוגלייך  און  מסיני,  כנתינתן  פונדאסניי,  מקבל 
איז מען מקבל דעם חיוב און זכות פון "החזקת 
התורה", וואס ווערט אזוי לויטער דעמאנסטרירט 
השגות  מורא'דיגע  די  באטראכט  אין  נעמענדיג 
די בעלי שמחה  וואס  פון תמיכת הלומדים מיט 

ס'איז  וועם  ביי  ועונה,  עת  בכל  שפרודלען 
מ'איז  טאג-טעגליך,  התורה"  "קבלת  אייגנטליך 
אלעמאל גרייט צו העלפן דעם כולל, כאילו היום 

ניתנה.

שמחת החתונה ביים פטרון 
"חבורת מנחם זאב"

די פארגאנגענע וואך, איז געפראוועט געווארן 

משתתפי השמחה ביים ּפטרון "חבורת מנחם 
זאב" דערקוויקן זיך מיט קונטרס "תמכין 
דאורייתא" ערשינען דורכ'ן הנהלת הכולל

לכבוד  איז  תורה,  מוקירי  פון הערכת  א פאסיגע שריט  אין 
פטרון  הי"ו,  גרינהויט  יואל  ר'  הנגיד  הרבני  בבית  שמחה  די 
חבורת "מנחם זאב – הל' שבת" און פטרון "מחודדים" לחודש, 
ערשינען מטעם הנהלת הכולל דער הערליכער קונטרס "תמכין 
דאורייתא", וואס באשטייט פון א מאמר אינעם ספה"ק "אבקת 

רוכל" פון הגה"ק רבי הלל קאלאמייער זצ"ל.

דער הייליגער מאמר וואס איז "כלל ה' – ולדבקה בו" פונעם 
ספה"ק אבקת רוכל, נעמט ארום מיט א היקף נפלא דעם גאנצן 
נושא פון "החזקת התורה", באופן "שאלה ותשובה", מיט'ן לשון 
חכמים מרפא און ווארעמע התעוררות וואס שטעקט אין יעדן 
ווארט, איבערלאזנדיג א רישומא דקדושה אין די הערצער פון 

די לומדים.

אופניו,  על  דבור  דבור  סדר,  א  מיט  לויפט  מאמר  דער 
אנגעהויבן מיט די שאלה ווי אזוי יעדער איד קען זוכה זיין צו 
יצה"ר,  דעם  בייצוקומען  תורה"  של  "תבלין  די  איינהאנדלען 
כאטש וואס ער זעלבסט קען נישט לערנען תורה. אין די תשובה 
ווערט מבואר די מקורות פון חז"ל ופוסקים ארום די גרויסקייט 
מ'איז  ווי  גערעכנט  ווערט  דורכדעם  וואס  תורה",  "שטיצן  פון 

זעלבסט א בן תורה.

ענינים  מערערע  מבואר  ווערט  חלקים  ווייטערדיגע  די  אין 

בשייכות פון החזקת התורה, מתובל מיט עצות מועילות 
באופן הלכה למעשה, ווי אזוי יעדער איינציגער איד קען 
דערגרייכן א השלמה פון א "בן תורה", מיט אלע סגולות 
און קדושות וואס די תוה"ק ברענגט, דורכ'ן זיין א "מחזיק 
תורה", ובפרט שמועסט ער אויס די פארשידענע סארטן 
מדריגות פון החזקת התורה, וואס קען אויסגעפירט ווערן 

אויף פארשידענע אופנים פון מהנה זיין א ת"ח מנכסיו.

פון  רשות  מיט  געווארן  געדרוקט  איז  מאמר  דער 
יאר  לעצטע  האט  וואס  קאלמיא",  הלל  בית  "מערכת 
מחדש געווען אור הספר מיט א נייע הערליכע אויפלאגע, 
צו  לומד,  פאר'ן  פארגרינגערן  פילפאכיג  טוט  וואס 
לערנען אינעם ספר מיט א געשמאק און חשק, און קונה 

זיין דבריו בוערים כלפידי אש מיט די ריכטיגע הבנה. 

די  לכבוד  ערשינען  איז  קונטרס  דער  געזאגט,  ווי 
איז  וועלכער  תורה,  תומך  געהויבענעם  ביים  שמחה 
דורכ'ן  בו",  "ולדבקה  דעם  עת  בכל  מקיים  ווירקליך 
שטיצן די הונדערטער תלמידי חכמים פון די שטאטישע 
תורה-פעסטונג, איז טאקע פאסיג ביז גאר צו מהנה זיין 
משתתפי שמחתו מיט דעם הפלא'דיגן קונטרס, וואס איז 
שנעל  ווערנדיג  חתונה,  די  בשעת  געווארן  פארטיילט 

צוכאפט דורך די הונדערטער באטייליגטע.
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 ספרי 
 הרה”ק רבי הילל 
מקאלאמיא זי”ע

קונטרס קונטרס 

תמכין תמכין 
דאורייתאדאורייתא

 כלל ה’ - ולדבקה בו  כלל ה’ - ולדבקה בו 
מספר אבקת רוכלמספר אבקת רוכל
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 יצא לאור ע"י 
חבורת מנחם זאב - הל' שבת

 בכולל סאטמאר קרית יואל
 לרגל שמחת החתונה בבית פטרון החבורה 

 הרבני הנגיד רודצו”ח גריס באורייתא תדירא

הרה”ח רבי יואל גרינהוט הי”ו

רבני "כולל סאַטמאַר קרית יואל" דרוקן 
אויס יקרא דתומכי אורייתא בעת שמחתם 

פון גדולי פטרוני ועסקני הכולל

שמחה משולשת בתורה

נישואי הבן ביי הרבני הנגיד ר' יואל גרינהויט הי"ו פטרון "חבורת מנחם זאב, הל' שבת" ונדבן "חודש מחודדים" 
– נישואי הבת ביי הרבני הנגיד ר' חיים יוסף נידערמאן הי"ו פטרון "חבורת משה דוד וחי', הל' עירובין" – אירוסי 

הבת ביי העסקן הדגול הר"ר יואל יונתן וויינבערגער הי"ו בונה ומקים עולמות של תורה ומחזיקיה
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יואל  ר'  הנגיד  הרבני  בבית  החתונה  שמחת  די 
גרינהויט הי"ו, נישואי בנו החתן המופלג בתוי"ש 
כמר נחום עזריאל הי"ו, עב"ג בת הרבני הנכבד ר' 

יצחק משה רייך הי"ו מנכבדי תושבי עירינו.

האט  יואל,  הר"ר  בעל שמחה,  דער חשוב'ער 
"פטרון החבורה"  זיין דער  נשגבה מיט'ן  זכי'  די 
וואס  שבת",  "הלכות  גדולה  חבורה  די  פון 
פונקציאנירט אלס איינע פון די סאמע-גרעסטע 
חבורות אינעם כולל, צווישן וועמענ'ס ראמען עס 
פילע צענדליגער אריות שבחבורה  זיך  מאטערן 
פון  מקצועות  און  סוגיות  קאמפליצירטע  די  אין 

הלכתא רבתי לשבתא.

די חבורה ווערט פולקאם פינאנצירט אויף די 
יואל,  הר"ר  רבנן,  ומוקיר  רחים  פונעם  קאסטן 
אסטראנאמישע  קאסטן  זיך  לאזט  וועלכער 
הלכות  להגדיל  יאר,  גאנצע  די  רונדע  סומעס 
לומדי  די  אז  פארזיכערן  און  ולהאדירה,  שבת 
במנוחת  והוראה  תורה  אין  וואקסן  החבורה 

הדעת.

הר"ר יואל האט זיך נישט געזעטיגט מיט דעם, 
לעצטנס  נאך  האט  און  ישבע,  לא  מצוות  אוהב 
מוסיף געווען תמיכה על תמיכתו, נעמענדיג אויף 
מחודדים",  "חודש  א  נשגב,  זכות  פרישן  א  זיך 
תמיכה",  "בחינה  ספעציעלע  די  באצאלן  צו 
ווערט  וואס  מיוחדת  תמיכה  די  אינערהאלב 
אלע  ביי  בחינה  חודש'ליכע  די  פאר  געשאנקען 

חבורות הכולל.

ספעציעל  האט  אויסדרוק  שמחה'דיגער  דער 
ארויסגעשיינט בשעת די שמחה, ווען עס האבן זיך 
פילצאליגע  געווען  משתתף  הרם  וערכו  לכבודו 
רבני הכולל, אין שפיץ פון די געהויבענע ראשי 
הכולל,  הנהלת  חברי  און  שליט"א  החבורות 
וועלכע האבן געהאט א געלעגנהייט ארויסצוגעבן 
רון שיר ושבח אויף זיין שטענדיגע החזקת הכולל 

ברוח נדיבה.

שמחת החתונה ביים 
פטרון "משה דוד וחיה"

וואך,  קומענדיגע  די  ווערט  משמחה לשמחה, 
מרנינה  שמחה  די  געפראוועט  משפטים,  פר' 
ורודצ"ח,  פעלים  ורב  חי  איש  בארימטן  ביים 
יו"ר  הי"ו  נידערמאן  יוסף  חיים  ר'  הנגיד  הרבני 
הנהלת הכולל, און דער פטרון פון חבורת "משה 
ולתפארה  לשם  מתנוסס  איז  וואס  וחיה"  דוד 
פון  נכבדה  קבוצה  א  מיט  הכולל,  במסגרת 
דורך  אקערן  וואס  מופלגים  לומדים  צענדליגער 
די קאמפליצירטע מקצוע פון הל' עירובין, וואס 
מקצועות  סאמע-שווערסטע  די  פון  כידוע,  איז, 

אין שו"ע.

נמרצות  פעולות  געטרייע  זיינע  צו  בנוסף 
שוין מערערע יארן שטייענדיג אין שפיץ פון די 
גענומען  יאר  לעצטע  ער  האט  הכולל,  הנהלת 
אויף זיך צו זיין דער פטרון פון די חבורת "הלכות 
עירובין", וברא מזכא אבא ואמא, זייענדיג מקדיש 
הרבני  עלטערן,  חשוב'ע  זיינע  פאר  זכות  דעם 
החשוב והמרומם שר השתדלנים מוה"ר משה דוד 

נידערמאן הי"ו וזוגתו החשובה תחי'.

מאמענט  אזא  ביי  טוען  ותלמודיהון  רבנן 
פאר  הטוב  הכרת  אות  הערצליכע  א  אויסדרוקן 
נדבות  און  לייסטונגען  אומערמידליכע  זיינע 
שמחתו,  בעת  שטייענדיג  כולל,  פאר'ן  אדירות 
געראטענע  זיין  פירן  בשטעומ"צ  וועט  ער  ווען 
דער  אונטער  תחי'  המשולמת  הכלה  טאכטער 
בן  הי"ו,  בתוי"ש  המופלג  החתן  עב"ג  חופה, 

ר"מ  שליט"א  ווייס  אביעזר  משה  רבי  הרה"ג 
בישיבה גדולה תו"י דרב"י מ'סאטמאר.

דער  ווען  שעצונג,  ארויס  רופט  באזונדער 
געהויבענער בעל שמחה הר"ר חיים יוסף הי"ו, האט 
לכבוד השמחה מוסיף געווען און איינגעהאנדלט 
כל  "שכירות  די  זיין  מנדב  פון  האדיר  זכות  א 
קאסטן  פולשטענדיגע  די  דעקן  צו  הלומדים", 
פון די געהאלט פאר די לומדים, וואס קומט אויס 
אויף די גאנצע וואך פון פרשת משפטים, לסדר 

"נעשה ונשמע".

שמחת 
האירוסין 
ביים בונה 

ומקים 
עולמות 

של תורה 
ומחזיקיה

הכתוב  ובא 
די  איז  השלישי, 
וואך  היינטיגע 
א  געווארן  נתעורר 
חדוה,  פון  שטראם 
שמחה  די  מיט 
גדולה ביים אלעמען 
געשעצטן מזכה את 
וועלכער  הרבים 
בלו"נ  מסור  איז 
הצלחה  די  פאר 
דער  כולל,  פונעם 
בה"א  נמרץ  עסקן 
הידועה, הר"ר יואל 
וויינבערגער  יונתן 
הי"ו, מראשי עסקני 
וועלכער  הכולל, 
בשעטומ"צ  האט 
דעם  געשלאסן 
הערליכן שידוך ביי 
תחי',  הבכירה  בתו 
עב"ג החתן המופלג 
קלמן  כמר  בתוי"ש 
בן  הי"ו,  אליעזר 
החשוב  הרבני 
והמעשה  עושה 
למען הכלל והפרט, 
אברהם  מוה"ר 
שליט"א,  עקשטיין 
עסקני  מגדולי 
אין  הק'  קהלתינו 

מאנטרעאל.

צירקע  א  שוין 
יאר,  עטליכע  פון 
לתור"ה,  שוין  כולן 
וואס דער חשוב'ער 
הי"ו  שמחה  בעל 
אריינגעטאן  איז 
מיט  ורובו  ראשו 
ע  ג י ט ל ע פ ג ר א ז
מיט  עסקנות, 
-לעבן  ן ב-או י י ל
מיט  עוסק  ער  איז 
נשמה,  און  הארץ 
העם  לבב  לעורר 
די  אויפטרייבן  און 
שע  אמי אסטראנ

זיך צו קענען דעקן דעם  וואס פאדערט  סומעס 
יערליכן בודזשעט פון מיליאנען דאלארן. 

אדאנק זיינע כשרונות מופלאים און ענערגישן 
ברען להגדיל תורה ולהאדירה, האט ער באוויזן 
צום  התורה  כבוד  דעם  ארויפצוברענגען 
דיאמאנטליכסטן ניווא, באווייזנדיג צום מרים זיין 
דעם קרן התורה אויף אן אויסטערלישן פארנעם, 
וואס עס גלויבט זיך קוים אז מ'האט ב"ה באוויזן 
ביי  אויפוואכונג  מורא'דיגע  אזא  דערגרייכן  צו 

וואס  הק',  קהלתינו  וחברי  העיר  תושבי  אלפי 
שפירן פאר א זכי' און שמחה, צו זיין א "מחזיק 

תורה" בכל לבב ובכל מאוד.

אצינד ווען עס הערשט א שמחה באהלו, איז די 
פרייד איבעררינענד צו אלע רבני ותומכי הכולל 
צוגלייך, וועלכע וואונטשן אים ברכות לרוב און 
סיעתא  און  הצלחה  מיט  השפעות  גוטע  אלע 

דשמיא אין די עבוה"ק כל הימים.

כסא דברכתא נרימה, מול מעלת האי גברא יקירא, בתורת ה' חפצו ולמען יקרה משליך 
וגורלו מעושי  חלקו  טוב  עידן, מה  בכל  לבו  על  להרים  לומדי'  וכבוד  תורה  להגדיל  יהב, 
חסד לאלפים להמנות, פעולות רבות ונכבדות עד אין לשער, למען הכלל והפרט בצדקת 
ה' בתדירא, פזר נותן לאביונים ועושה צדקה בכל עת, נח לשמים ולבריות ואהוב בפי כל

ב ב ל ק  מ ו ע מ ת  ר י ת ע כ

הלא הוא ידידינו היקר והמפואר, רחים ומוקיר 
רבנן, מכבד ה' מהונו, מגדולי תמכין דאורייתא

הנהלת הכולל רבנן ותלמידיהון

הוא אשר זכה וזיכה לעם סגולתו, להיות 
לאב ולפטרון, וקנה לו זכות נשגב לאין ערך

לרגל תת ה' שמחה במעונו, גילה 
ודיצה בארמונו

ממעון הברכות יתברך בכפל 
כפליים, מטל השמים מעל יריק 

טללי שפע עד בלי די, נחת 
דקדושה מכל יו"ח לעד ולנצח, 
הזיווג יעלה יפה וזרעו במים 
רבים לשם ולתהלה, התורה 

הק' יליץ בעדו ובעד משפחתו, 
ברכת ה' וקדושת ה'שבת קודש' 
תעשיר במדה גדושה, בכל אשר 
יפנה יצליח ומזלו יתרומם מעלה 
מעלה, עדי נזכה לביאת בן דוד 

בעגלא ובזמן קריב

החתן המצוין והמופלג בתוי"ש, 
יראת ה' היא אוצרו

כמר נחום עזריאל הי"ו
עב"ג בת הרה"ח המפו'

מו"ה יצחק משה רייך  הי"ו
מנכבדי תושבי עיר קרית יואל 

יע"א

המתנוסס לשם ולתפארה בתוככי כוללינו, 
בית אולפנא רבתי לתורה והוראה

אשר במסגרת חבורה זו עשרות עשרות 
תלמידי חכמים ממיתים באהלה של תורה 
ורואים פרי ברכה בעמלם, בזמן שהפטרון 

הדין מוזיל זהב מכיסו בתמיכת ברכי דרבנן, 
ביד רחבה ורוח נדיבה

פטרון חבורת 
מנחם זאב – 
הלכות שבת

שמחת נישואי 
בנו למז"ט

ופטרון חבורת 
מחודדים לחודש

כולל סאטמאר 
קרית יואל

>ל>הנ>חי>ל 
או>הבי יש 
ואוצרותיה

גרינהוט
הרבני 
הנגיד 
והמרומם 
הרה"ח ר'

הי"ו
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אַריסטאָקראַטישער באַנקעט צייכנט אפ 'הכרת 
הטוב' פאר עמודי התווך ושותפים נאמנים פון ישיבה 

גדולה סאַטמאַר מאָנטריאַל סניף ב' 
וואך  די  איז  מרומם  מעמד  ּפרעכטיגע  ַא 
האברך  פון  שטוב  אין  געווָארן  ָאּפגערָאכטן 
הדגול מו"ה חיים בעריש מאנן הי"ו, פאר יוצאי 
ישיבה גדולה סַאטמַאר מָאנטריַאל תושבי העיר, 
פאר  דאורייתא  יקרא  ּפַאסיגן  דעם  ָאּפגעבן  צו 
ַאן  אן  ביי  הישיבה,  תומכי  ברייטהארציגע  די 
אינספירירנדע  פון  אווענט  אומפארגעסליכער 
פַארנעם  עלעגַאנטן  העכסט  ַא  אויף  אינהאלט, 

להביע רננות בעד מפעלם.

צווישן סַאטמַארער חסידים איז בַאקַאנט שבחו 
ותהלתו הטוב פון די ישיבה "תורת משה- סניף 
פונקציָאנירט  ווָאס  מסאטמאר",  יואל  דרבינו  ב' 
בחורי  פאר  יקרת  פנת  א  אלס  ולתפארת  לשם 
חמד, אין עלטער פון ניינצן יאר און העכער, וואס 
ריכטיג  אויסניצן  ווילן  און  בתורה  נפשם חשקה 
די טייערע צייט במשך די בחור'ישע יארן מיט אן 
ערנסטקייט און זיך אנזאפן מיט די נצחיות'דיגע 

קנינים פון תורה ועבודה.

דורכאויס די פַארלָאפענע יָארן איז די ישיבה 
ַאריבער ַאסַאך גלגולים ביז מען איז ַאצינד ב"ה 
מען  ווען  הנחלה,  ואל  המנוחה  אל  ָאנגעקומען 

גרייט זיך צו ָאּפקויפן ַא הערליכן בנין 
ַאלס  דינען  וועט  ווָאס  ידים  רחבת 
קביעות'דיגע אכסני' של תורה, זייענדיג 
צוגעּפַאסט  און  געאייגנט  ווי  ממש 
ַאלע  מיט  ותלמידיהון  רבנן  די  פאר 

בַאדערפענישן.

יעצטיגן  דעם  פון  רַאמען  די  אין 
די  ָאנשליסן  צו  קַאמּפיין,  גרויסן 
קומען  וועלכע  הישיבה  יוצאי  טייערע 
ַאקעגן די געטרייע הנהלת הישיבה מיט 
שותפות  ַא  קויפן  צו  נהדרים,  סכומים 
עולם  לזכרון  בנין,  נייעם  דעם  אין 
ָאּפגערָאכטן  דערפַאר  איז  ה',  בהיכל 
אויף  בַאנקעט,  די עלעגַאנטע  געווָארן 
צו  פַארנעם,  זעלטענעם  ּפריווַאטן  ַא 
אפגעבן דעם ריכטיגן שיר ושבחה פאר 
זייער  מיט  טוען  וועלכע  לב,  נדיבי  די 
דעם  ערמעגליכן  שטיצע  הארציגע 
נדיבים,  עם  להושיבי  הישיבה.  עתיד 

עם נדיבי עמו. 

להתעלס באהבים; 
דער נאבעלער ָאוונט:

געּפרַאוועט  איז  בַאנקעט  דער 
געהויבענע  א  אין  געווָארן 
שטימונג בשבת אחים גָאר מלכות'דיג, 
ווען  ַאריסטָאקרַאטיש.  און  עלעגַאנט 
זעלטענע  א  געווען  איז  מינוט  יעדע 
דערקוויקעניש,  גייסטרייכע  און  הנאה 
ובאחדות.  בנועם  באהבים  להתעלס 
מען האט אויסגענוצט די געלעגנהייט 

אלטע  מיט  רעדן  צונויף  און  טרעפן  צו  זיך 
גוטע פריינד און אינאיינעם פארברענגט מיט א 

געשמאק און ברידערליכקייט.

סערווירט  איז  עס  כבוד;  אומר  כולו  ובהיכלו 
עלעגאנטע   - רייך  נארהאפטיגע  א  געווארן 
זענען  טישן  דעקארירטע  די  ווען  מאלצייט, 
געווארן  באדעקט  רייך  און  מייסטערהאפטיג 
אויף א העכסט פראפעסיאנאלע און עלעגאנטע 
די  צו  צוגעגעבן  פיל  האט  וואס  סטאנדארט, 

רייכקייט און גלאנץ פון דעם מעמד מרומם.

ַא  געווָארן  אויסגעלייגט  איז  טישן  די  אויף 
די  ּפרעזענטירט  הָאט  ווָאס  ברָאשור  הערליכער 
איינמָאליגע זכותים ווָאס מען קען ַאצינד עררייכן, 
פון  סקציעס  פַארכַאּפנדע   – אויג  מיט  בַאגלייט 
דער  זיין  וועט  ווָאס  החדש  המפואר  בנין  דעם 

משכן בית ה' ביז משיח'ס טָאג.

אויפגעשּפילט  איז  ָאוונט  דעם  דורכאויס 
מקדם"  ימים  "זכרנו  נָאסטַאלגישע  ַא  געווָארן 
שיינע  די  פון  זכרונות  די  מיט  ּפרעזענטַאציע, 
צייטן ווען אלע אנוועזנדע חברים וידידים האבן 
נאנטקייט  בין כותלי הישיבה מיט א  פארוויילט 

משפחה,  גרויסע  איין  ווי  ממש  ידידות  און 
מסובים  די  לנצח.  מאתנו  ימוש  לא  שזכרם 
זיסע  מיט  עראינערט  און  דערקוויקט  זיך  האבן 
יארן,  ישיבה  די  פון  זכרונות  אומפארגעסליכע 
און מען האט גלייכצייטיג זיך דערמאנט ווי גרויס 
ס'איז דער זכות צו מחזק זיין די עמודי דגירסא און 
די זכי' פון אלע וואס האבן דערינען א חלק כחלק.

מען הָאט דערביי אויך געהערט די טרעפליכע 
אלי'  משה  רבי  הרה"ח  דורך  נפלאה  דרשה 
עסטרייכער שליט"א, מנכ"ל המוסדות, ווָאס הָאט 
ַארויסגעהויבן דָאס חשיבות פון מרומם זיין דעם 
קובע  טוט  מען  ווען  ַאצינד  בפרט  הישיבה,  קרן 
זיין דעם בנין החדש ווָאס דער זכות דערפון איז 

אומבַאגרייפליך.

שבח יקר וגדולה 
וכבוד; הכרת הטוב 

פאר תומכי תורה
צו דער געלעגנהייט הָאט מען אויך געהַאט די 
בַאליבטער ראש הישיבה,  ַאלעמען  ַאז דער  זכי' 

איז  שליט"א,  וואגשאל  אלטר  רבי  הרה"ג 
צו  מָאנטריַאל  פון  פָארן  צו  געקומען  בַאזונדער 
באשיינען דעם מסיבה און אויפטרעטן מיט דברי 

ברכה והכרת הטוב.

ותלמידים  יוצאים  די  הָאבן  גלייכצייטיג 
דורכשמועסן  צו  געלעגנהייט  די  אויסגענוצט 
ראש  בַאליבטן  זייער  מיט  ענינים  ּפערזענליכע 
ַא  מיט  תלמידים  די  בַאגלייט  ווָאס  ישיבה 

געווַאלדיגע איבערגעגעבנקייט.

ס'איז געווען ַא מחזה נהדר ווען ביי דער ענדע 
הישיבה  יוצאי  די  זענען  נהדר  מעמד  דעם  פון 
ַאריבער איינציגווייז דעם ראש הישיבה שליט"א, 
ברייטהַארציגע  זייערע  מיט  שטרות  חתמ'ן  צו 
ביי  ווָאס  בנין הישיבה.  התחייבות למען רכישת 
ַאנגענעם  מען  איז  ָאוונט  דעם  פון  ענדע  דער 
איבעררַאשט געווָארן ווען ס'איז ַאריינגעקומען די 
פַאנטַאסטישע סומע פון ַאריבער דריי הונדערט 
למען  ּפלַאץ!  אויפ'ן  הבטחות  דָאלער  טויזנט 

צדקם, יגדיל תורה ויאדיר!

תורה צוה לנו משה!
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עס איז א בחינה וואס מען 
זעהט ליידער היינט ווי די אלע 
וואס זענען זיך מדבק מיט די 
רשעים באניצן זיך מיט דער 

זעלבער טענה, ווי דתן ואבירם 
וועלכע האבן געזאגט, ירא ה' 
עליכם וישפט אשר הבאשתם 

את ריחנו בעיני פרעה

ב"ה

 דברים
 כדרבונות
בחובת השעה
מתו"ד גדולי מנהיגי ישראל שליט"א

 הגה"צ אבדק"ק
יאוואזשנא שליט"א

ס"ג פ' בשלח תשפ"ג לפ"ק - בק"י יצ"ו

הגה"צ רבי יקותיאל יהודה 
פילאפף שליט"א
חבר הבד"ץ קהל יטב לב סאטמאר - מח"ס מכלל יופי

ס"ג פרשת בשלח שנת תשפ"ג לפ"ק

אין  לעבט  מען  ווען  היינט  ...בפרט 
זיין  מערב  טוט  מען  וואס  זמן  אזא 
טהור מיט טמא, ליידער זענען ערליכע 
המינות  מלכות  א  אין  משתתף  זיך  אידן 
א  שמים,  במלכות  מרידה  א  איז  וואס 
געוואלדיגע חילול ה' קומט ארויס, כאילו 
די תורה הקדושה, די אידן וועלכע זענען 
מקיים די תורה זיי זענען די וועלכע גייען 
מיט, מיט דער מרידה במלכות שמים, עס 
ברענגט א מורא'דיגן חרון אף, און מען 
דארף זיך קענען האלטן, נישט נתפעל 
מען  וואס  דיבורים  די  פון  ווערן  צו 
הערט פון מענטשן וועלכע האבן נישט 
די זכיה צו קענען זעהן דעם אמת, און 
צו וויסן אז עס איז דא א גלות צווישן 
אידן אליין אויך, נאר פונקט פארקערט, 

מען לאכט אפ פון דעם.

מען דארף טאקע דערמאנען לשבח, 
וואס מען האט מייסד געווען דעם "קרן 
אלע  די  ארויסצוהעלפן  מנחם"  משה 
מוסדות על טהרת הקודש וועלכע זענען 
און  זאבים,  בין שבעים  אחת  ווי שה 
דארפן האבן א געוואלד מסירות נפש, 
טאקע אין דעם גלות צווישן אידן זיך 
צו קענען האלטן, און נישט נתפעל צו 
ווערן, און דא איז דעם מקום וואו די 
אידן האבן זיך ארויסגעשטעלט מיט א 
געוואלדיגן כח, און אלס איז מכח וואס 
אוועקגעשטעלט,  האט  ז"ל  דיין  דער 
דעם  אויף  געברענט  האט  ער  וואס 
האט  ער  און  שמים,  כבוד  חילול 
אריינגעברענגט אינעם ציבור מען זאל 
געדענקען אז מען דארף מסייע זיין די 

אלע אידן.

כ"ק מרן אדמו"ר 
עט"ר מסאטמאר 

שליט"א
פרשת וארא תשפ"ג לפ"ק - בעיר מאנטרעאל יצ"ו

מען דארף אויפהייבן א וויי געשריי, זיך אננעמען און מחזק זיין אונזערע ברידער

יענער  אויף  אויב  טראכטן  קען  מענטש  א 
אד"ג,  אפיקורסים  כת  א  זיך  געפונט  וועלט  עק 
צוליב  מאכן?  וויסנדיג  מיך  איך  דארף  פארוואס 
דעם שטייט )דברים כה, יט( תמחה את זכר עמלק 
מתחת השמים, אז וויבאלד ער איז תחת השמים, 
האט דאס אן התפשטות, אזוי ווי עס איז אין דער 
קדושה אזוי איז עס אין דער טומאה, עס קען נישט 
זיין אנדערש, און אויב מען געפונט זיך אין יענער 
עק וועלט און מען איז נישט מוחה, דאן ווערט מען 

אליין נתפס און מען לאזט עס לויפן.

גרויסע קליפה, די  ווייסט די  כמונו היום, מען 
א  איז  שורש  דער  ציוני'זם,  פון  קליפה  טמא'נע 

כת אפיקורסים וועלכע האבן זיך געוואלט אליינס 
באפרייען פון דעם גלות פאר דער צייט, ווי דער 
רבי פלעגט אזוי וויינען דערויף און געשריבן דעם 
ויואל משה און אין אלע  אריכות'דיגן בירור אין 
אלע  פון  מיינונג  דער  געווען  איז  דאס  ספרים, 
צדיקי אמת און אלע גדולי ישראל פון אמאל. דער 
שורש איז קעגן דער אמונה, זיך אליינס באפרייען.

וועגן דעם קען זיין דאס וואס עס שטייט דוקא 
אין דער פרשה פון מחיית עמלק )שם( והיה בהניח 
לך ה' אלקיך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' 
אריכות  אן  לכאורה  איז  וואס  לך,  נותן  אלקיך 
וויל זאגן אז דער אייבערשטער  הלשון, נאר ער 

גיבט מנוחה פון די אויבים און דער אייבערשטער 
גיבט ארץ ישראל, בארץ אשר ה' אלקיך נותן לך, 
ווייל דאס איז איינס פון די חלקים פון עמלק אז 
מען קען זיך איינרעדן אז מען קען עס טוהן אליינס.

איז דער שורש, אבער מיט דעם שורש  דאס 
האבן זיי ממש בפועל אוועקגעריסן פון תורה און 
וויינען,  פלעגט  רבי  דער  וויפיל  אידישקייט,  פון 
דער רבי האט געזאגט דעם לעצטן מאל, ווען עס 
איז געווען די זעקס טאג'יגע מלחמה, אז איך קאן 
ומכפר  לכרך  מכרך  ארומגעגאנגען  זענען  זיי  זיי, 
אריינגעברענגט  אידן,  אויס'שמד'ן  צו  כדי  לכפר 

אלע מיני תועבות, מיט אלע אפיקורסות'ער.

ליידער אזוי ווי מען איז נישט מוחה ווערט עס נתפשט, מען בארואיגט זיך 
אליין, דאהי אויך ווייסט מען, א גרויסער חלק פונעם ציבור ווערט דאך קאלט צו 
דער גאנצער זאך, מען פארט אזויפיל, און מען באקומט ווייס איך וואסערע מיני 
התחברות'ער, מען מישט אויס זאכן וואס זענען הכרחי מיט זאכן וועלכע פעלן 

נישט אויס, באופנים שונים ומשונים, און דער גאנצער ענין.

די רגע ווען די קליפה הייבט זיך אויף דעם קאפ ווערט עס נתפשט באופנים 
שונים ומשונים, דער ווייטאג איז זייער גרויס. דער רבי האט געזאגט דעמאלס 
נאך תשי"ז השתא מת רב, מען קען גארנישט זאגן וואס דער רבי וואלט געטוהן, 
ער האט זיך סיי ווי אוועקגעגעבן דאס לעבן פאר דעם, ער זאגט אז ער דארף 
אכטונג געבן ווייל עס שאדט אים צום געזונט, אבער עס איז דא א גרויסע חלק 

עולם וואס איז רואיג און ער טראגט נאך דעם נאמען. אבער ער בארואיגט זיך.

מען דארף דאך דאס חזר'ן, מתחת השמים, אפילו ווען עס געפונט זיך אויף 
יענער עק וועלט, נישט אומזיסט האט דער רבי אזויפיל צוזאמגעוויינט מיט 
אזוינע בכיות, מען קען גארנישט זאגן, עס ווערט אלעס הפקר פאר'ן פאליטיק, 
עס איז א ווייטאג וואס מען קען אלץ הערן. ממש מען רירט אן די עיקרי הענינים 
פון דער גאולה. שוין אין זומער האט מען אנגעהויבן, צו טוישן דעם גאנצן געפיל 
פון אידן פון השתוקקות צו משיח צו התגלות כבוד שמים, ה' ישמרנו. אין 

פירצה שאינו מן הגדולים )ב"ר פכ"ו ה'( מען מישט אריין די גאולה שלימה מיט 
די ענינים טבעיים פון כופרים גמורים. יעדער חדר אינגל האט דאך געוואוסט 
דעם השתוקקות צו דער גאולה וואס דאס מיינט, די גרויסקייט פון גאולתן של 

ישראל, אלעס ווערט אויסגעמישט, אלעס איז איין קדירה.

מען דארף סיי לערנען די ספרים פונעם רבי'ן, ויואל משה מיט די אלע תורות, 
אלע ענינים מוסר, אבער דאס איז אן ענין מיוחד, אזוי ווי מען זאגט, אז מען 
שווייגט, דאן צוביסליך, אזוי האט דער אייבערשטער קובע געווען, אזוי זענען 
די נסיונות, די טבע פירט אזוי, דער אייבערשטער פירט אזוי די טבע, אז זאכן 
ווערן פארגעסן, וועגן דעם זאגן די חז"ל אז מען מוז יעדע זאך פון אידישקייט 
האלטן אין איין חזר'ן, אבדה אמונה ווייל עס איז נכרתה מפיהם )ירמיה ז, כח( 

ווייל מען חזר'ט עס נישט.

מען זאל זוכה זיין צו זעהן דעם אמת, צו לעבן מיט'ן אמת, זיך נישט נארן, 
טון די ריכטיגע זאכן וועלכע פארלאנגען זיך, יעדער איינער וואס עס פארלאנגט 
זיך פון אים, תורה, תפילה, מצוות ומעשים טובים, אבער דאס איז באזונדער א 
פרט, האלטן דעם מיינונג דעם מוח און די קדושה אזוי ווי דער רבי האט אונז 

אויסגעלערנט פון אמאליגע צדיקים.

...נמוגו כל יושבי כנען )שמות טו, טו(, ער זאגט נישט נמוגו כנען, נמוגו כל 
יושבי כנען, וואס טייטש נמוגו כל יושבי כנען? דאס גייט ארויף אויף אונזער 
דור, אין ארצנו הקדושה, וואס עס זענען דא שווערע נסיונות, עס האט זיך 
היינט געגרינדעט א מלכות המינות פון פרומע אידן שומרי תורה ומצוות!! זיי 
האבן איבערגענומען די מלוכה!! זיי דערצערענען דעם אייבערשטן יעדער רגע 
יום יום, מען איז מורד אין מלכות שמים, מען נעמט די גאולה פאר דער צייט, 
דאס איז א זאך וואס איז ביהרג ואל יעבור, די מרידה באומות! און מען פריידט 

זיך נאך דערמיט.

דער רבי פלעגט צו זאגן, מזמור לאסף באו גוים בנחלתך )תהלים עט, א( 
פרעגט דער מדרש )איכ"ר פ"ד י"ד( מזמור לאסף, קינה לאסף מיבעי ליה, היינט 

פארשטייט מען עס אז עס איז א מזמור אז באו גוים בנחלתך, און נישט אידן. 
אבער היינט קענען זיצן ערליכע אידן, און זיי  פושעים,  געווען  נאך  איז  אמאל 
זיצן דארטן און זיי זוכן אונטערצודריקן יעדע מלחמה לה' בעמלק. זיי ווילן דארטן 
מאכן  חרוב  און  פריצות,  גרעסטער  דער  מיט  ירושלים,  אינמיטן  באן  די  איינפירן 
גאנץ ירושלים, און טאמער זענען דא אידן וואס זיי האלטן מלחמות קעגן די 
געשעפטן, וואס פארקויפן אום געפילטערטע טעלעפאנען, זעצט מען זיי איין אין 
די תפיסות, מען צעברעכט זייער כח, זיי ווילן אונטערדריקן אז מען זאל מורא 
האבן מלחמה צו האלטן מיט עמלק, דער מלחמה לה' בעמלק מדור דור )שמות 
יז, טז(, מדורו של משה עד דורו של משיח )עי' פסיקתא דרב כהנא פיס' ג'(, 

זיי ווילן אונטערדריקן די מלחמה און צעברעכן דעם מוט פון די ערליכע אידן.

ם י נ ו ש מ ו ם  י נ ו ש ם  י נ פ ו א ב  , ת ו מ ו א י  ד ן  י א ה  ד י ר מ ן  ו פ ת  ו ח ו כ ע  ס י ו ר ג י  ד ם  ע ד ר ע ס י ו א ן  ו א

בעוה"ר דער גאנצער כח איז אז עס האבן זיך צוגעכאפט שומרי תורה ומצוות, די 
מזרחי'סטן און נאכדעם די אגודי'סטן, מי האמין כזאת? אז אידן שומרי תורה זאלן 

זיך אזוי מחבר זיין צו אלע געזעצן, און העלפן צו פאר דער טמא'נער קליפה.
מען ווייסט דאך, די ערליכע אידן וועלכע שטייען בקשרי המלחמה, איז די לעצטערע וואכן נולד געווארן, עס איז כמעט ווי א דבר מחודש, ווי די ירושלימ'ער אידן זאגן אז

ליידער זינט די שומרי תורה זענען אריין אין דער טמא'נער קליפה, און גענומען א חלק אין דער מדינה, איז ארגער געווארן

מען פארלייגט זיך און מען פייניגט די אידן וועלכע זענען מוחה, 
און ארבעטן מורא'דיג, אז מען זאל נישט הערן דעם וויי געשריי

דאס ביסל ירושלימ'ער אידן וואס גייען מיט אלע כוחות זיך אקעגנשטעלן, 
זיי ווילן נאר דאס אפשטילן באופנים שונים ומשונים, מכם ובכם.

מיר דארפן זיי געבן כוחות פון דא. דער רבי פלעגט אלץ צו זאגן אז ביי זייערע איינוואוינער האבן 
זיי נישט מורא צו אונטערדריקן, זיי האבן בעיקר מורא פון די אידן אין חוץ לארץ.

דאס בעט זיך משה רבינו נמוגו כל יושבי כנען, ער רעדט נישט פון קיין גוים, די יושבי כנען, נאר די וועלכע האבן זיך באזעצט אין ארץ ישראל שלא ברשות, פאר דער צייט, נמוגו זאל פאלן אויף זיי א פחד. 

מען דארף האבן דעם כח פון לכן אמור לבני ישראל אני ה' )שמות 
ו, ו(, א כח הקדושה פון משה רבינו, א כח פון פנחס, וועלכער האט 
מקנא געווען קנאת ה' צבקות, דאס ברענגט אריין דעם כח אין אידן, 
אידן זאלן זיך קענען מתגבר זיין אויף אלע כוחות הטומאה און אויף 

אלע נסיונות וועלכע זענען דא בעניני אמונה ודיעות...

יעדע זאך וואס געשעהט און ערליכע אידן טוט זיי וויי, און זענען מוחה, לאכט מען אפ; 
זיי שעמען זיך מיט דעם עס פאסט זיי נישט, און זיי זאגן גאר אז עס איז א חילול ה', 

מען דארף צו דעם האבן געוואלדיגע כוחות
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באַרימטער "אָקשען" לטובת "צדקת רבי מאיר בעל הנס כולל שומרי 
החומות" ציט אויסטערלישע אינטערעסע ביי טויזענטער נשים צדקניות
קומענדיגן מיטווָאך משּפטים לעצטער שַאנס ַאריינצוגיין אין טָאּפעלטע רַאפעלס פאר פריע איינקויפער

און  דָאהי  פון  צדקניות  נשים  פילצָאליגע 
שוין  טעג  די  אין  הָאבן  מקומות,  ַאנדערע 
אויסגענוצט די געלעגענהייט, זיך ָאנצושליסן 
אינעם בַארימטן "ָאקשען" לטובת די הייליגע 
לצדקת  החומות  שומרי  "כולל  פון  צדקה 
ווי  ַאנדערש  ווָאס נישט  רבי מאיר בעל הנס" 
אויסטערלישע  אן  ָאקשען  די  ציט  יָארן,  ַאלע 
פון  פרויען  חשוב'ע  די  ביי  אינטערעסע 
אומעטום, זייענדיג בַאקַאנט פון ַאלע יָארן מיט 
ראפעלס  רייכע  גָאר  פון  אויסווַאל  רייכן  איר 

ווָאס מען קען געווינען.

זיך  הָאט  החומות-ָאקשען  שומרי  כולל  די 
רייכע  די  נָאמען מיט  גוטן  איינגעקויפט דעם 
ווָאס  אויסגערַאפעלט,  ווערן  ווָאס  מתנות 

די  ביי  אינטערעסע  אויסטערלישע  אן  ציט 
דערין,  ָאנגעשלָאסן  זיין  צו  צדקניות  נשים 
ווָאס דָאס איז אויסער ווָאס די נשים צדקניות 
שּפירן פאר א זכי' צו קענען שטיצן די הייליגע 
כולל  הנס  בעל  מאיר  רבי  "צדקת  פון  צדקה 
ַאזוי  געווען  ַאלץ  איז  ווָאס  החומות"  שומרי 
בַאבעס  און  עלטערן  די  ביי  הייליג-געשעצט 
צדקה  וויכטיגסטע  און  ערשטע  סַאמע  ַאלס 
געווען  מחזק  און  געשטיצט  הָאט  מען  ווָאס 
ָאקשען  דער  ווען  ובפרט  הַארץ,  גַאנצן  מיטן 
פון  אלמנות"  "קרן  דעם  פאר  געווידמעט  איז 
כולל שומרי החומות, צו שטיצן די הונדערטער 
הָאבן  ווָאס  ויתומים  אלמנות  פון  משּפחות 
שטוב,  אין  ברויט-געבער  קיין  נישט  ליידער 

סיידן כולל שומרי החומות.

ָאקשען- די  זענען  טעג  איצטיגע  די  אין 
ַאלע  ביי  ּפָאסט  די  אויף  ָאנגעקומען  ביכלעך 
היימען, און מַאסן נשים צדקניות קוקן דורך די 
ביכלעך, אויסקלויבנדיג זיך די גענויע גורל אין 
ַאריינגיין. דער צענטרַאלער  וויל  וועלכע מען 
 15 אויף  החומות  שומרי  כולל  פון  ָאפיס 
מיט  פַארפלייצט  טעגליך  איז  רד.  גַארפיעלד 
פילצָאליגע משּפחות ווָאס ברענגן ַאריין זייערע 
אויסגעפילטע ָאקשען-בויגנס, בייגעלייגט מיט 
די נויטיגע סכומים צו קענען ַאנטיילנעמען אין 

דעם ָאקשען.

אין  ווערן  געצויגן  אי"ה  וועט  ָאקשען  דער 

עטליכע ווָאכן ַארום, ָאבער ַאצינד הַאלט מען 
ווָאס  ַאלע  די  ווען  ענד-טערמין,  ביים  שוין 
קומענדיגע  ביז  רַאפעלס  זייערע  איין  קויפן 
בַאקומען  משּפטים,  ּפרשת  ד'  מיטווָאך,  ווָאך 
טָאּפעלטע שַאנסן ַאריינצוגיין צוויי מָאל אין די 
גורלות ווָאס מען קויפט איין, און פילצָאליגע 
די  איינצוקויפן  צו  זיך  יָאגן  צדקניות  נשים 
ראפלס ווָאס פריער, כדי צו קענען געניסן פון 

די טאפעלטע שאנסן.

ווָאס עס איז זיכער איז, ַאז ָאּפגעזען פון די 
בַאקומען  ַאנטיילנעמער  ַאלע  וועלן  געווינסן, 
דמאיר  "אלקא  פון  סגולה  אויסטערלישע  די 
עננו" די פַארזיכערסטע סגולה אויף ַאלע מיני 

ישועות און הצלחות פאר יעדן איינעם.

13 נייע וואנט פושקעס אינסטאלירט איבער די 
שטאט פאר 'כולל שומרי החומות' רבי מאיר בעל הנס

תושבי קרית יואל וועלכע האלטן אן דעם דרך 
המסורה צו שטיצן עניי ארץ ישראל פון די הייליגע 
באגריסן  טוען  החומות'  שומרי  'כולל  מוסדות 
החומות'  'שומרי  פרישע  פון  אינסטאלירונג  די 

פושקעס לענגאויס די שטאט קרית יואל.

מיט  אויס  כסדר  זיך  שפרייט  שטאט  די 
נייע  צענטערן,  ציבור'ישע  מדרשים,  בתי  פרישע 
געגענטער, דעריבער טוט די הנהלת כולל שומרי 
פושקעס  צאל  די  פארברייטערן  כסדר  החומות 
פרישע  נתמנה  ווערן  אויך  אזוי  און  שטאט.  אין 
מיט  ארומצוגיין  הנדבות  על  לקבץ  קודש  גבאי 
וואנט- די  באגלייטן  און  פושקע.  די מסורה'דיגע 
אריינברענגן  דאס  און  אויסצוליידיגן  פושקעס 
דאס  גארפיעלד  אויף  אפיס  צענטראלן  אינעם 

אפצושיקן אויף ארה"ק.

נייע  די  פון  רשימה  א  איז  פאלגענד 
איינגעשטעלטע פושקעס:

ווי  המציונת  ציון  ביים  הק'  אהל  אינעם 
און  שיח  שופך  זיך  זענען  אידן  טויזענטער 
אינסטאלירט  איז  וצדקה,  בתפילה  מרבה  זענען 
די  נאך  פושקע  איבערגעמאכטע  נייע  א  געווארן 
 - הק'  אהל  אינעם  רענאוואציע  פולשטענדיגע 
מגבאי  שליט"א  טאלטשווא  אבד"ק  הגה"צ  נדבת 

בשנים;  רבות  יואל  קרית  החומות'  שומרי  'כולל 
א וואנט פושקע איז געווארן אינסטאלירט אינעם 
און  יואל,  קרית  החיים  בית  שע"י  שטובל  טהרה 
פון  אהל  אינעם  ציון  ביים  פושקע  באזונדערע  א 
דומ"ץ  זצוק"ל  טירנויער  מנחם  משה  רבי  הגה"צ 

סאטמאר מאנטריאל.

ביהמ"ד בית כהנא דקיט"ל, גבאי ר' בנימין הלל 
שווארץ הי"ו; ביהמ"ד בית יקותיאל דקיט"ל, גבאי 
ר' מנחם הערש יאקאבאוויטש הי"ו; ביהמ"ד ישמח 

דקיט"ל,  משה 
ארי'  ר'  גבאי 
הי"ו;  אייזענבערג 
בעהוץ,  ביהמ"ד 
גבאי הרה"ח ר' דוד 
הי"ו;  האלענדער 
ביהמ"ד 'אור משה' 
ווילאס;  וואדבורי 
ר'  הרה"ח  גבאי 
משה פאלקאוויטש 
 ; א " ט י ל ש
מהרש"א  ביהמ"ד 
ראצפערט, גבאי ר' 
פאלקאוויטש  יואל 

הי"ו; ביהמ"ד בית אלעזר, גבאי ר' יואל יערמיאש 
זאב,  מנחם  בית  ביהמ"ד  טוב;  רב  ביהמ"ד  הי"ו; 
האופה  בית  הי"ו;  פילאפף  יצחק  ר' שמעון  גבאי 
מצה בעקעריי, גבאי ר' יואל פאלקאוויטש הי"ו; דר 

גבאי  אפיס,  ווערצבערגער 
ר' יואל פאלקאוויטש הי"ו.

די  פון  נטי'  ידם  ועוד 
אריינצולייגן  הכולל  גבאי 
די  געבן  צו  פושקעס,  נאך 

געלעגנהייט פאר יעדן תושב העיר זיך משתתף צו 
אלקא  פון  סגולה  גרויסע  די  נוצן  קענען  און  זיין 
דמאיר עננו. געהאלפן צו ווערן בכל משאלות לבם 

לטובה.

נייע פושקע אינעם אהל הק' און אינעם 'טהרה שטיבל' שע"י ביה"ח קרית יואל - עטליכע פושקעס 
אינסטאלירט אין די נייע בתי מדרשים פון קהל יטב לב קרית יואל לענגאויס די שטאט

אלקא דמאיר עננו!

נייע פושקע אין טהרה שטיבל נייע פושקע ביים ציון הק'
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תמיד  במעונו  וישמע  יוצ"ח  מכל  ונחת  תענוג  רב  לראות  שיזכה  רעוא  ויהא 
תורתינו  הרבצת  למען  להמשיך  בשנים  רבות  עוד  ויזכה  ושמחה  ששון  אך 
נזכה לביאת הגוא"צ בב"א  ושלוה עדי  ומנוחה  הקדושה מתוך הרחבת הדעת 

ה"ה ידידינו היקר שמו מפארים, מגדיל תורה ומאדירה בהידורים, לתורה ולתעודה מרבה פעלים 

בהאי שעתא עלינו להודות מעמקי לבבינו על 
אשר מוסר נפשו ולבבו תמיד בכל כוחותיו למען 
הצלחת כוללינו, במיטב כשרונותיו משקיע כל 
ולהאדירה תורה  להגדיל  נפלאה  אונו במסירה 

לרגל תת ה' שמחה במעונו, בהתחלה 
יפה בשעה טובה ומוצלחת

אירוסי בתו הבכירה תחי'
עב"ג הבחור המופלג והמצוין עדיו לגאון ולתפארת 

כמר קלמן אליעזר עקשטיין ני"ו

בן הרב אברהם שליט"א
מאריות שבחבורה בישיבה תורה משה דסאטמאר מאנטרעאל

מנכבדי אנ"ש בעיר מאנטרעאל יצ"ו

ה   י ק י ז ח מ ו ה  ר ו ת ל  ש ת  ו מ ל ו ע ם  י ק מ ו ה  נ ו ב

ב ו ט ל  ז מ ל

יואל יונתןהרב
וויינבערגערשליט"א

ורנה צהלה  בקול  איחולינו  מטיב  אנו  משגרים  ותהלה,  שמחה  מלא  בלבות 
ליאות בלי  מרים  תורה  של  קרנה  יקירא,  גברא  האי  מעלת  קדם  ושבח  שיר  רון 
היא דאגתו עידן  בכל  תורה  עוז, שלו"ם אהלה של  בכל  כהנא חסידא במדתו של אברה"ם 
תמיכת ברכי דרבנן למענה מסור בכל לב ונפש ביקרא דאורייתא, ולכל קדשי כוללינו המפוארה

השמחים בשמחתכם, ומאחלים בכל אותות הכבוד

שותפך לדבר מצוה: אברהם שלום שווארץ, מנכ"ל
מצטרף בברכה מיוחדת:

הנהלת הכולל | רבנן ותלמידיהון
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ווארימקייט  און  פריינטליכקייט  אויסטערלישן  אן  מיט 
זענען מיר ענטפאנגן געווארן דורך ר' דוד שליט"א.

"ווי איך פארשטיי ווילט איר הערן איבער 'תורה ויראה'". 
הייבט ער אן דער שמועס און מיט א שטארקע ענוה באטאנט 
ער אונז אז ער שפירט זיך נישט ראוי צו דערציילן איבער 

דער ישיבה אדער מוסדות ווי מען רופט עס היינט אן.

"איך קען ענק נאר דערציילן וואס איך אליין האב דארט 
מיטגעלעבט". 

פאר אונז איז עס גענוג און נאך... ווי מיר וועלן באלד זען 
און מיר לאזן זיך אריין אין דער שמועס.

"אז מען רעדט פון יענע יארן איבער תורה ויראה לאמיר 
אנהייבן מיט א מעשה וואס לדעתי שפיגלט עס אראפ דער 
וועזן און די רוח וואס האט בימים ההם געהערשט אין דער 

מוסד".

אין  אריין  גייט  שמועס  דער  און  אויער  אן  צו  נייגן  מיר 
שוואונג.

געדינט  וועלכער האבן  מגידי שיעור  די חשובע  "צווישן 
זיך געציילט דער  ויראה האט  אלץ מגידי שיעור אין תורה 

בארימטער צדיק וחסיד ר' זלמן בריזל זצ"ל".

דוכט אז עס איז איבריג פארצושטעלן דער דמות פון ר' 
וויפיל  אבער  דערהויבענקייט,  זיין  קדושה,  זיין  זצ"ל,  זלמן 

מ
יר האבן די זכי' פארצושטעלן פאר די חשוב'ע ליינער א שמועס אפגעהאלטן מיט איינער פון די זקני וחשובי ירושלים 

משרידי דור הישן הרה"ח ר' דוד קרישעבסקי שליט"א לאורך ימים ושנים.

זון פון דעם בארימטן צדיק ר' יוסף קדיש  זון פון ר' משה לייב קרישעבסקי ז"ל, א  הרה"ח ר' דוד שליט"א איז א 
קרישעווסקי זצ"ל און האט ב"ה זוכה געווען צו אויפשטעלן א שטוב לשם ולתפארה בנין וחתנין רבנן וידועי שם צווישן זיי 

איז באקאנט דער בארימטער מגיד מישרים הרה"ג ר' יצחק אייזיק קרישעווסקי שליט"א.

אבער אויסערדעם וואס ער איז ארומגענומען פון אלע זייטן מיט א חשובער אפשטאם האט ער אויך א שטארקער יחוס עצמו זייענדיג 
פון די לעצטע שרידים פון די תלמידים וועלכער האבן זיך געהאדעוועט צווישן די ווענט פון די אמאליגע מוסדות 'תורה ויראה' דער 
שורש צו די היינטיגע תורה, אין די צייטן ווען אין תורה ויראה האבן זיך געדרייעט די בני עליה, די גרעסטע לייבן פון ירושלים עיה"ק.

דורכאויס די יארן איז ר' דוד אויך נאענט געווען מיט אלע גדולי וצדיקי הדור פון די פריערדיגע דור ווי מיט זיינע גרויסע רבי'ס פון 
ישיבת תורה ויראה און אזוי אויך מיט דער צדיק הגה"ק ר' מאטעל סלאנימער זי"ע און שפעטער אין זיין לעבן ווען ער האט זיך געצויגן 
קיין אנטווערפן האט ער זיך מדבק געווען אין די צדיקי בית פשערוואסק ווערנדיג מקושר בכל נפשו ובכל מאודו אין הגה"ק ר' איציקל 
זי"ע און הגה"ק ר' יאנקעלע זי"ע וואס האבן אים מקרב געווען מער ווי נארמאל און האט צו פארציילן אסאך איבער אפענע געוואלדיגע 

מופתים וואס ער האט מיטגעלעבט במחיצתם.

א שמועס מיט הרה"ח ר' דוד שליט"א איז א תענוג רוחני. ער איז כמעיין המתגבר אבער ווי ר' דוד שליט"א איז מעיד אויף זיך איז 
דער שורש פון אלע יארן זענען די יארן וואס ער האט געלערנט אין 'תורה ויראה' און דאס האט איבערגעלאזט אויף זיך דער חותם. 

הייבן מיר אן מיט דעם און שפעטער שפאנען מיר אריבער צו הערן פון אים נאך און נאך.

מער ווי צוויי שעה זענען מיר געזעסן ביי אים אין שטוב און געשלינגען זיינע ווערטער מיט דארשט צוריקגייענדיג צו דער אמאל – 
דער לעכטיגער אמאל פון די אמאליגע וועלט.

לאמיר זיך ארויסלאזן אויפ'ן וועג און אייך מיטטיילן מיט די אוצרות וואס מיר האבן דארט קונה געווען.

דעם
אפיעלרבינ'ס

- שבת שקלים - 
למען ממלכת התורה מוסדות

תורה ויראה בארה”ק 

רביה”ק זי”ע לעשות מידי שנה בשנה
מלך 

ד ה
 יס
 כן
כי

פון וועלכע ישיבה איז נישט ארויסגעפאלן 
קיין איין בחור אויך אין די שווערע צייטן?

וואו האבן זיך געדרייעט גדולי הדור? 

די לעכטיגע געווייקטע חבורה'ס פון ר' אהרן 
– די נאנטקייט פון דעם צדיק הרה"ק ר' 
שלומ'קע זווהילער זי"ע

די ספעציעלע ראש חודש מתנה פאר די 
קינדער פון חנוך לנער

און נאך אסאך לעכטיגע און אמאליגע 
זכרונות פון די אמאליגע ירושלים של מעלה

דאס שפיגעלע 
פונעם יהדות 

החרדית בארה"ק
ממלכת התורה מוסדות תורה ויראה בארה"ק

אפגעהאלטן מיט

הרה"ח הישיש ר' דוד קרישעווסקי שליט"א

אין בעפארגרייטונג צו שבת שקלים - ווען עס קומט פאר בקרב עירינו 'דעם רבינ'ס אפיעל' 
באשטימט דורך מרן רביה"ק זי"ע פאר דעם גרעסטן תורה-נעץ בארה"ק ממלכת מוסדות תורה 
ויראה, האלטן מיר אפ א גאר רייכע שמועס מיט אחד מזקני ירושלים של מעלה וואס גיבט אונז 
א טיפע אריינבליק איבער דאס שפיגעלע פונעם יהדות החרדית, מוסדות תורה ויראה בארה"ק. 

ליינט און האט הנאה!

אינפארמאטיווע שמועס

די קינדער וואס וועלן דערלעבן 
צו זען משיח צדקינו...

ערשטהאנטיגע רייכע און בא'טעמ'טע זכרונות איבער די ריזן תורה 
אימפעריע אין ירושלים עיה"ק די מוסדות פון 'ממלכת תורה ויראה בארה"ק'
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אז  ווייניג  ווייסן  אים  פון  זאגן  צו  ווייסט  מען 
דורכאויס די יארן איז ער געווען א חלק פון דער 
פלאץ, ער האט אויך געדינט אלץ מגיד שיעור אין 
די ישיבה, און איז געבליבן מקושר כל ימיו צו די 

מייסדי הישיבה.

איך  האב  פאסירט  האט  מעשה  די  ווען 
געלערנט אין די מכינה לישיבה קטנה און ר' זלמן 
א  אין  שיעור.  מגיד  נאכמיטאג  מיין  געווען  איז 
א  מיט  ישיבה  די  אין  אריין  זלמן  ר'  קומט  טאג 

שטריימל און א ירושלימער קאפטן.

היינט  איז  וואס  מאדנע.  געווען  איז  עס 
זיך  האבן  מיר  קאפטן?  א  מיט  שטריימל  א 
געוואונדערט אבער ער האט אונז דערציילט אז 

ער מאכט היינט חתונה זיין זון ר' בעריש.

מאה  ישיבת  פון  חצר  אין  דא  איז  חופה  "די 
שערים". האט ער געגעבן צו פארשטיין.

צו  א שאד  איז  עס  און  דא  דא ממש  איז  "עס 
מיט  אפגעשמועסט  האב  איך  זיין.  תורה  מבטל 
מיינע קינדער אז ווען אלעס וועט זיין גרייט, מען 
וועט האלטן ביים ארויסגיין צו די חופה, זאל מען 
מיר קומען רופן". צו אלעמענס וואונדער האט ער 
פארגעלערנט די שיעור מיט די גרעסטע געשמאק, 
מיט די טיפקייט, ווי ער וואלט נישט ארייינגעפירט 

זיין זון יענעם טאג אונטער די חופה.

די מעשה, מער ווי עס איז אן אינטערעסאנטע 
מעשה, געט עס אראפ דער וועזן פון די ישיבה. 
זאלן  מיר  אז  געוואלט  האט  זלמן  ר'  צדיק  דער 
זיך אויסלערנען אז יעדער מינוט איז טייער, אז 
אויך אין די טאג וואס מען מאכט חתונה א קינד, 
דארף מען אויך זיצן און לערנען, אז מען האט א 

פרייע מינוט.

די  אין  טאקע  אריין  אונז  איז  לימוד  דער  און 
ביינער.

*

געווען  איז  תקופה  יענע  אז  באקאנט  איז  עס 
אין  יוגענט  די  פאר  תקופה  שווערע  א  זייער 
האבן  רשעים  ציוניסטישע  די  עיה"ק.  ירושלים 
נישט גערוט. די מדינה איז נאכנישט געשטאנען 
אבער עס איז געווען די 'גרופעס' וואס האבן זיך 

גערייצט און געקעמפט קעגן די אראבער ה"י.

גרופעס.  עטליכע  זיי  צווישן  געווען  איז  עס 
עקסטרעם,  מער  געווען  זענען  וואס  אזאנע 
האבן  זיי  פון  אלע  און  עקסטרעם  ווייניגער 
געפאנגען  האט  מען  בחורים,  די  פארכאפט 

אידישע נשמות ה"י.

די  אצל,  די  גערופן  מען  האט  גרופעס  די 
לחי, די הגנה און זיי האבן געהאט א מורא'דיגע 
בימים  ירושלים  אין  איז  דעם  צו  זייטיג  משיכה. 
ההם געווען א שרעקעדיגע ארימקייט, מען האט 
געהאט  זיי האט מען  ביי  און  געהונגערט  פשוט 
מכל טוב, מאלצייטן צו די זעט, ליידער האבן זיך 
די ישיבות אויסגעליידיגט בחורים זענען געפאלן 
ווי פליגן פון די שענסטע משפחות אבער 'תורה 
ויראה' איז געווען די איינציגסטע ישיבה וואו קיין 
זענען  אלע  ארויסגעפאלן,  נישט  איז  בחור  איין 

געבליבן אין די ישיבה.

*

מענין לענין, מען האט פריער גערעדט פון ר' 
זלמן זצ"ל, מיין ברודער ר' ראובן זכרונו לברכה 
האט  ער  און  זלמן  ר'  ביי  געלערנט  אויך  האט 
פון  בחור  איין  פאל.  אויסנאם  איין  דערציילט 
די ישיבה איז ליידער ארויס לתרבות רעה. דער 
בחור איז געווען א כלי מפואר. אין די ישיבה האט 

מען געוואוסט אז ער קען מסכתות כתובות בעל 
פה מיט תוספות, אבער ליידער איז ער געווארן 

פארכאפט אין ציוניזם.

האט זיך אמאל געמאכט אז שוין נאכדעם וואס 
דער בחור איז ארויס לתרבות רעה האט אים ר' 
באס  א  אויף  ווארטנדיג  געטראפן  אמאל  זלמן 
אין די גבעת שאול געגענט און מיין ברודער איז 
דארט געשטאנען דערנעבן האט ער געזען ווי ר' 
זלמן האט אים צוגערופן און אנגעהויבן צו וויינען 

פאר אים בדמעות שליש.

"קוק דיך אן! וואס וועט זיין מיט דיר?".

אויסנאם.  אן  געווען  איז  בחור  יענער  אבער 
נאך  געווען  נישט  איז  געזאגט,  ווי  אים,  אויסער 
מען  רעה,  לתרבות  ארויס  זענען  וואס  בחורים 
האט זיך געהאלטן און דאס איז געווען א דאנק 
האט  וואס  התמדה  די  און  רוח  שטארקע  די 

געהערשט אין די ישיבה.

צי איז געווען נאר א 
ישיבה אין תורה ויראה?
דער  וואס  עפעס  דא  איז  עס  קוק!  א  געב 
היינטיגער דור ווייסט נישט און פארשטייט נישט 
ריכטיג אפצושאצן. מיר לעבן היינט אין א וועלט 
קהילות,  צענדליגע  דא  איז  ירושלים  אין  וואו 
ישיבות, תלמידי תורה, אבער ווען דו גייסט צוריק 
צו יענע יארן איז נאך גארנישט געווען און ווען 

כ'זאג גארנישט, מיין איך ממש גארנישט.
איז  נעמען  אויסרעכענען  זאל  מען  וואס  אן 
אבער די אלע היינטיגע קהילות נישט געווען. עס 
איז געווען א מדבר שממה און דער צענטער אין 

די שטאט איז געווען 'תורה ויראה'.
אז  געוואוסט  האט  ירושלים  אין  איד  יעדער 
ווארימקייט,  יראה,  אדער  תורה,  ער  זוכט  אויב 
אידישקייט איז 'תורה ויראה' די זאך. אז א טאטע 
האט געוואלט זיין פארזיכערט אז זיין קינד בלייבט 

ערליך איז 'תורה ויראה' געווען די אדרעס.
עס דרייען זיך היינט ארום הונדערטע משפחות 
זייערע עלטערן האבן דא  וואס  אין כלל ישראל 
געלערנט. זיי זענען געבליבן פרומע אידן א דאנק 

די חינוך פון 'תורה ויראה'.
האבן  עלטערן  אז  געזאגט  דיר  האב  איך 
זאלן  וויל אז די קינדער  געוואוסט אז אויב מען 
בלייבן ערליך שיקט מען זיי צו תורה ויראה. די 
בעסטע ביישפיל וואס איך האב דערצו איז איך 
יענע  האט  ע"ה  טאטע  מיין  ברידער.  מיינע  און 
ווי  תקופה געוואוינט אין די שטאט פתח תקוה. 
אזוי ער איז אנגעקומען אהין איז געשיכטע פאר 
אבער  תקוה  פתח  אין  געוואוינט  האט  ער  זיך. 
וועלנדיג אז זיינע קינדער זאלן בלייבן פרום האט 
זענען  מיר  זיך,  מיט  מיטגענומען  נישט  אונז  ער 
געבליבן אין תורה ויראה און ער איז געווען רואיג, 
וועלן מיר  ויראה  וויסנדיג אז נאר דא אין תורה 
סומך  זיך  האט  ער  ווייל  אידן,  ערליכע  וואקסן 
מיט  ויראה  תורה  פון  חינוך  דעם  אויף  געווען 
האבן  מיר  וואס  טראצדעם  אויגן,  פארמאכטע 
פאמיליע  די  צווישן  וואלגערן  געדארפט  זיך 

מיטגלידער.
אגב דערמאן איך זיך א עפיזאד וואס איז מיר 
אריין אין די ביינער פון יענע יאר'ן, ווען איך בין 
איז  עס  תקוה.  פתח  אין  טאטע  מיין  ביי  געווען 
ליידער  האט  מלחמה  די  ווען  ת"ש  שנת  געווען 
מנחה  צו  שול  אין  אריין  בין  איך  געפלאקערט, 
מעריב, דארטן זענען געזעצן אין חצר פון שול די 
בעלי עגלות פון שטעטל און געשמועס'ט במילי 

דעלמא, פלוצלינג איז אריין געקומען א איד און 
גענומען שרייען "אידן! וואס טוט איר דא?! אין 
מיט  שול'ן  געפאקטע  מען  פארברענט  אייראפע 
אידן!..." דער בילד שטייט נאך פאר מיינע אויגן 

ביז יעצט. 
צו באמערקן אז מיין גרויסער זיידע רבי יוסף 
קדיש זצ"ל, האט געהאט אנפאנג געשיקט זיינע 
קינדער אין 'עץ חיים', אבער נאך ווען מיין טאטע 
האט געשיקט זיינע קינדער אין תורה ויראה, און 
ר' יוסף קדיש האט געזען די גרויסע הצלחה און 

יראת שמים וואס מען לייגט אריין אין די קינדער 
און בחורים האט ער אויך געשיקט זיינע קינדער 
דארט. לימים האט ער דערציילט אז עס האט אים 
מורא'דיג באנומען אז די תלמידים קענען גאנצע 
מיט  אויסנווייניג  אויף  מסכתות  און  בלעטער 
הגה"צ  זון  יונגער  זיין  וטריא.  שקלא  גאנצע  די 
א  שפעטער  געווארן  אויך  איז  זצ"ל  אברהם  ר' 
מלמד אין די מוסדות און ער האט געדאווענט און 
געלערנט אין תורה ויראה עד סוף ימיו ביז ממש 

לעצטנס.



שפ"ג
שבט ת

שת יתרו, י"ט 
פרייטאָג פר

38

זיך  האבן  ירושלים  פון  אידן  ערליכע  אלע 
געדרייעט דא. אין ירושלים של מעלה בימים ההם 
ווי דער 'בעיסמענט'  איז געווען אויך אזא מושג 
געווען דארט אזעלכע  איז  ויראה. עס  פון תורה 
צימערן און דארט האט מען געוואוינט. עס האט 
זיך גערעדט פון צדיקים, קדושים, אויף געוויסע 
ל"ו  זענען  זיי  אז  אנגעוויזן  מען  האט  זיי  פון 

צדיקים. 

זיך  האט  דא  ביישפיל.  א  געבן  דיר  לאמיר 
געדריידט א איד מיט'ן נאמען ר' דוד שותק זצ"ל. 
פון  בעיסמענט  די  אין  געוואוינט  אויך  האט  ער 
ויראה. פאר יארן לאנג האט ער געפאסט  תורה 
משבת לשבת. ווען ער איז עלטער געווארן האט 
זיין פרוי מורא באקומען פאר זיין געזונט. וויסנדיג 
זי  איז  איבערצייגן  נישט קענען  אים  וועט  זי  אז 
זי"ע  דיסקין  מהרי"ל  הייליגער  דער  צו  אריבער 
און אים געבעטן אז ער זאל אים איבערצייגן אז 

ער זאל אויפהערן צו פאסטן.

דער מהרי"ל דיסקין האט גלייך געלאזט רופן 
אין  אריינגעקומען  איז  ער  ווען  זצ"ל.  דוד  ר' 
זאל  מען  אז  געהייסן  מהרי"ל  דער  האט  צימער 
אריינברענגען איבערבייס. דער מהרי"ל האט אים 

געהייסן איבערבייסן. 

און אז דער רב הייסט פאלגט מען. ער האט 
אויסגעפאסט!

שפעטער איז ער אהיים צו זיך אין שטוב און 

ווייטער געפאסט. זיין פרוי זעענדיג אז ער פאסט 
מהרי"ל  צום  אריבער  נאכאמאל  זי  איז  ווייטער 
דיסקין און אים דערציילט אז ער פאסט ווייטער.

"אויב אזוי זאל ער ווייטער פאסטן".
דערמיט האט ער געמיינט צו זאגן אז אויב ער 
איז א בעל מדריגה זאל ער טאקע ווייטער פאסטן.

האט  דיסקין  מהרי"ל  דער  אז  ידוע  איז  עס 
אסאך מאל איבערגעגעבן זיין פדיון נפש פאר ר' 

דוד, אזוי שטארק האט ער געהאלטן פון אים.

צוריק צו תורה ויראה 
– ווי איר שילדערט 
איז די ישיבה בימים 
ההם געווען א תורה 
אימפעריע לאמיר הערן 
מער דערוועגן
יא, צוריקגייענדיג צו יענע יארן איז דא אסאך 
איבער וואס צו רעדן אבער איין זאך וואס ליגט 
אכט  ווען  געווען  איז  קאפ  אין  שטארק  מיר 
אינגעלייט פון תורה ויראה האבן זיך געשטעלט 
צו  זצ"ל  רב  טעפליקער  ביים  פארהער  ביים 

באקומען היתר הוראה.
די  פון  שפיץ  די  געווען  זענען  אינגעלייט  די 

תורה נעץ אין תורה ויראה. צווישן זיי איז געווען 
הגה"צ ר' בנימין קלעצקי זצ"ל וועלכער איז כל 
ימיו געבליבן לערנען צווישן די ווענט פון תורה 
ויראה, הגה"צ ר' חיים לוצקין זצ"ל וועלכער איז 
אויך געבליבן עד סוף ימיו אין תורה ויראה, הגה"צ 
פאר  האט  וועלכער  זצ"ל  ראטמאן  מאיר  נתן  ר' 
יארן לאנג געדינט אלץ די בעל תפלה קבוע אין 
די ימים הנוראים אין תורה ויראה און איז נעבעך 
ראבינאוויטש  לוי  ר'  הגה"צ  פריצייטיג,  אוועק 
מגיד  א  געווען  שפעטער  יארן  איז  וואס  זצ"ל 
שיעור אין די ישיבה. ר' רפאל האפמאן, ר' חיים 

יעקב גאלדוויכט און ר' אשר ווילהעלעם זצ"ל.

גדולים  געווען  זענען  אינגעלייט  אלע  די 
און  גאונים  נאך  געווען  איז  זיי  אויסער  וגאונים. 
פון  ישיבה  די  אין  געזעסן  זענען  וואס  מתמידים 
אן  געלערנט תורה מיט  און  ביינאכט  ביז  צופרי 

אויסטערלישע התמדה.

די ישיבה האט אויך גענאסן פון א זעלטענע 
צייטן.  יענע  פון  ישראל  גדולי  אלע  ביי  הערכה 
דער חזון איש האט אהערגעשיקט זיין נעפיו, ר' 
דוד גריינמאן ז"ל לערנען אין די ישיבה און אויך 
ווען ער איז געווען אין ירושלים איז ער געקומען 

אויף א באזוך אין די ישיבה.

געווען  איז  זי"ע  רב  סאטמאר  דער  ווען  אויך 
א  אויף  געקומען  ער  איז  תש"ו  יאר  אין  דאהי 
באזוך אין די ישיבה. עס איז געווען ל"ג בעומר, 

הדלקה  די  אנגעצינדן  האט  מען  וואס  נאכדעם 
אין דער חצר פון די אונגארישע הייזער איז ער 
ארויפגעקומען אין די ישיבה און געמאכט דארט 

א לחיים.

וגדולים  זענען אלע צדיקים  ווייטער  אזוי  און 
פון יענער צייט געווען געבינדן צו די ישיבה און 
ווען זיי זענען געווען דא פלעגן זיי קומען אהער 

אויף א באזוך.

ווי איר שילדערט 
זענען נישט אלע 
פארבליבן אין תורה 
ויראה?
די  צו  אן  מיר  קומען  דא  און  ריכטיג  יא, 
אז  פארגעסן  נישט  מעג  מען  יארן.  שפעטערע 
די דלות בימים ההם איז געווען אין לשער ואין 
לתאר. מען האט פשוט נישט געהאט קיין געלט 
פאר גארנישט. די עניות איז געווען אזוי גרויס אז 
די ישיבה האט געגעבן פאר די בחורים געלט אז 

זיי זאלן זיך קענען קויפן עפעס מיט דעם.

בימים ההם איז הגה"צ ר' אהרן קאצינעלנבויגן 
ישיבה. ער האט  די  פון  געשטאנען בראש  זצ"ל 
געווען  איז  עס  אבער  געלט  תמיכה  געטיילט 
ווייניג געלט. ער פלעגט געבן פינף שילינג פאר 

א רייכע בילד פון רבי אהרן קאצינעלנבויגן וואס איז לעצטן'ס געפונען געווארן

יונגעלייט אין ישיבת תורה ויראה

רבי עמרם בלויא זצ"ל

רבי חיים קאצינעלנבויגן בעמלה של תורה
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א בחור וואס האט אנגעפולט די צייט און געהיטן 
איז  שילינג  פינף  אבער  הזמנים  שמירת  אויף 
גארנישט  כמעט  האט  מען  ווייניג.  זייער  געווען 

געקענט קויפן מיט פינף שילינג.

די עניות איז טאקע געווען גרויס. די בחורים 
כאלאטן,  צוריסענע  מיט  געדרייעט  זיך  האבן 
מיט צוקוועטשטע היטן, די שיך איז געווען פרוץ 
געלערנט  האט  מען  אבער  העומד...  על  מרובה 
ישיבה  די  האט  ההם  בימים  אבער  פלייסיג, 

באקומען א קאנקורענץ.

עס איז געווען נאך די קריג און פון אייראפע 
איז ארויפגעקומען די קאמעניצער ראש הישיבה 
ראש  מירער  דער  זצ"ל,  בערנשטיין  משה  רבי 

הישיבה רבי אליעזר יודא פינקל זצ"ל.

פון  שטיצערס  תלמידים  געהאט  האבן  זיי 
אויסלאנד וואס האבן זיי געשיקט גרויסע סכומים 
געגעבן  האבן  זיי  און  ישיבות  אויפבויען  צו 
פלעגן  זיי  אז  געדענק  איך  געהאלטן.  גרעסערע 
געבן 2 פונט א חודש. בימים ההם איז דאס געווען 
א סכום רב, אז מען האט געקענט לעבן דערפון 
בהרחבה און כתוצאה זענען אלע ישיבות געווארן 
און  אהין  אריבער  איז  עולם  גרויסער  א  ליידיג, 

אויך דא איז די ישיבה געווארן שיטערער.

זאגן  אפט  פלעגט  הישיבה  ראש  מירער  דער 
אז פון אלע ישיבות זענען די בחורים פון תורה 
ויראה געווען די בעסטע בחורים און די גרעסטע 

למדנים.

נאך  איז  עס  אבער  געווען  זענען  אסאך 
ישיבה.  די  אין  לייבן  פאר  שיינע  א  געבליבן 
חיים  ר'  כהן,  מענדל  ר'  געווען  איז  זיי  צווישן 
זיין  זאל  אלי'  שמעון  ר'  ברודער  מיין  לוצקין, 
חיים  ר'  קלאר,  אלי  משה  ר'  אפגעשיידט, 
קאצענעלנבויגן וועלכער איז לימים געשטאנען 

בראש פון די מוסדות.

אין יענע צייט בין איך ארויף אין ישיבה גדולה. 
עס איז געווען אין יאר תש"ט. איך געדענק נאך ווי 
איך האב געלערנט בחברותא מיט מיין ברודער ר' 

שמעון אלי' זצ"ל.

מיט די יארן האב איך אויך געטוישט ישיבה. 
איך בין אריבער אין די קאמעניצער ישיבה. איך 
איך  בין  אריבער  בין  איך  איידער  אז  געדענק 
זצוק"ל.  איש  חזון  צום  ברק  בני  קיין  געפארן 
איך האב אים געזאגט אז כ'וויל אריבערגיין קיין 

קאמעניץ און ער האט מיר געגעבן א ברכה.

אין קאמעניץ האב איך געלערנט ביז צו מיין 
חתונה אין יאר תשי"ב, אבער אפילו אז איך האב 
געבליבן  איך  בין  קאמעניץ  אין  געלערנט  שוין 
מקושר בלב ובנפש צו תורה ויראה אזוי ווי אסאך 
אנדערע. איך געדענק אז ביי מיין תנאים שרייבן 
זענען  מיר  ארום  און  אויבנאן  געזעסן  איך  בין 

געזעסן די צוויי גרעסטע פון תורה ויראה.
וראש  נשיא  דער  געזעסן  איז  זייט  איין  פון 
הישיבה הגאון ר' אהרן קאצינעלנבויגן זצ"ל און 
פון די צווייטע זייט איז געזעסן הגה"צ ר' עמרם 

בלויא זצ"ל.
די  צו  נאנטקייט  מיין  אויסער 

א  געהאט  אויך  איך  האב  ישיבה 
פערזענליכער קשר מיט הגה"צ 

ר' חיים קאצינעלנבויגן זצ"ל. 
איך מיט אים און ר' אברהם 
אלי קלאר ז"ל זענען געווען 
האבן  מיר  נאענט.  זייער 
בימים ההם געדרוקט די 
גליונות החומה, עס איז 

נישט געווען אזא זאך 
אז עס זאל ארויסגיין 
אן  החומה,  א 
זאל  איך  וואס 
אויף  אריבערגיין 

דעם.
עקסטערע  א 
האב  נאענטקייט 
געהאט  אויך  איך 
ר'  הגה"צ  צו 
בלויא  עמרם 

פלעג  איך  זצ"ל, 
העלפן  ארויס  אסאך  אים 

רעכטע  זיין  צו  שטיין  האנט און 
סיי  אויף  אין פארשידענע מערכות הדת, אדער 
וועלכע שליחות ער האט ארויפגעלייגט אויף מיר 

ווען איך האב נאר געקענט.
דער פייער פון ר' עמרם, דער אמת פון ר' עמרם, 
ארויסברענגען,  נישט  קען  מען  וואס  עפעס  איז 
עמרם  ר'  ארויסגיין  געזען  נישט  ס'האט  ווער 
וועט  מערכה  וועלכע  סיי  אויף  לייב  א  ווי  אזוי 
נישט פארשטיין וועגן וואס מען רעדט. ער האט 
זיך קיינמאל נישט אויסגעדרייט קוקן ווער גייט 
מיט נאך אים! איך געדענק ביי די מערכה אויפן 
שבת קודש, די מדינה האט נאך אין יענע יאר'ן 

נישט עקזעסטירט, ר' עמרם איז ארויס יעדן וואך 
שרייען פון הארץ אויף די פרייע יונגען וואס האבן 
איז  וואס  געגענט  דער  אין  געווען  שבת  מחלל 
היינט שמואל הנביא גאס, די ענגלישע פאליציי 
מיט די פרייע יונגען האבן אים אויסגעלייגט אויף 
דער ערד אונטער לאנגע ברעטער, און געטראטן 
אויף אים מיט די פיס, אבער ס'האט אים נישט 
אפגעאלטן פון קומען וואך נאך וואך ארויסגעבן 

דעם וויי-געשריי.

איך געדענק דער עקסטער חביבות און כבוד 
וואס דער בריסקער רב פלעגט אים אפגעבן 
אויף א וועג וואס ער האט קיינעם נישט 
געווען  נישט  איז  עס  אפגעגעבן, 
די  ס'געדענקט  ווער  אומזיסט, 
יראת שמים פון בריסקער רב 
מיט'ן פחד פאר א עבירה, 
אין  אז  שאצן  אביסל  קען 
ר' עמרם האט ער געזען 
געווען  איז  וואס  עפעס 

זעלטן צו טרעפן.

ווי מיר 
ווייסן איז 
אויסער 
די ישיבה 
אויך 
געווען די 
חבורות 
פון ר' 
אהרן?
יא, די חבורות פון ר' אהרן האבן געראטעוועט 
פארשטיין  נישט  עס  מען  קען  היינט  ירושלים. 
פון  זין  פולן  אין  א הצלה  געווען  איז  עס  אבער 

ווארט.

זיי  פון  זיך  דערמאנט  שליט"א  דוד  ר'  ]ווען 
ווערט ער מורא'דיג נתרגש[

זיי נאך פון ווען איך בין געווען  איך געדענק 
מעמד.  מורא'דיגע  א  געווען  איז  עס  קינד.  א 
מערערע  אין  פארקומען  פלעגן  חבורות  די 
פָארֶעמען אבער דער שפיץ איז געווען ביי סעודה 

זענען  ההם  בימים  דרעווין.  רעווא  ביי  שלישית, 
אייראפע.  פון  פליטים  אסאך  ארויפגעקומען 
בחורים  חסידישע  אסאך  געווען  איז  זיי  צווישן 
די חבורה'ס. מען האט  צו  זיי פלעגן קומען  און 
פון  בחורים  יונגע  בחורים,  גערער  זען  געקענט 
ביי  לערנען  געקומען  זענען  וועלכער  אתא  כפר 
ווי  איבעראל  פון  אויך  און  מגיד  מינסקער  דער 
צום ביישפיל פון חברון'ער ישיבה און נאך וואס 

פלעגן קומען צו די חבורות פון ר' אהרן.

סעודה  יעדע  ביי  אז  געווען  איז  סדר  דער 
עס  צוזאמענעמען.  זיך  מען  פלעגט  שלישית 
מאדזשיצער  זינגען  מיט'ן  אנהייבן  זיך  פלעגט 
גרויס.  זייער  געווען  איז  התעוררות  די  ניגונים. 
דער קלימאקס פלעגט זיין די דרשה פון ר' אהרן 
זצ"ל. די לעקטער זענען געווען פארלאשן און ער 
פלעגט רעדן. די שמועס איז געקומען פון הארץ 
לעקטער  די  אנצינדן  פלעגט  מען  ווען  ארויס. 
האבן די בחורים געהאט פארוויינטע אויגן און די 
מעריב נאך דעם! אוי איז דאס געווען א מעריב! 
זיך  א יום כיפור'דיגע מעריב און די מחזה האט 

איבערגע'חזר'ט מידי שבת בשבתו.

וועכענטליכע  און דאס איז נאר איינס פון די 
געווען  איז  אויסערדעם  אהרן.  ר'  פון  חבורות 
געווען  סדר  דער  איז  דארטן  שישי'ס.  ליל  די 
די  אז  געווען  איז  דארטן  סדר  דער  אנדערש. 
בחורים פלעגן רעדן צווישן זיך און ר' אהרן האט 

זיי אנגעווארימט.

וואס  ירושלים  אין  משפחות  אסאך  קען  איך 
ווען נישט די חבורות וואלטן זיי ליידער פארפאלן 
געווארן. די לופט דעמאלט איז געווען פאר'סמ'ט. 
די ציונים האבן געריסן שטיקער און די חבורות 

האבן זיי געראטעוועט.

איך קען אסאך שטובער וואס זייערע עלטערן 
זענען מלכתחילה געווען זייער מאדערן. ווען זיי 
זענען  צוגיין  געקומען  מאל  ערשטע  די  זענען 
קורצע  און  היטן  מאדערנע  מיט  געקומען  זיי 
ביז  אז  געטוישט  זיי  ר' אהרן האט  און  רעקלעך 
א קורצע תקופה האבן זיי אויסגעזען ירושלימער 

געבוירענע.

אויס  זעען  אייניקלעך  און  קינדער  זייערע 
נישט  אפילו  ווייסן  זי  הישן,  ישוב  אנשי  עכטע 
א  פון  געשטאמט  ארגינעל  זיידע האט  זייער  אז 

מאדערנע שטוב.

)שלוס אין קומענדיגן נומער(

א כינוס חיזוק קעגן די גזירות השמד היינטיגע צייטןמען ווארעמט זיך ביי די וואכנטליכע חבורות פון ר' אהרן, איינע פון די חבורות פון די יונגעלייט
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SCAN HERE TO
RESERVE YOUR
BOOTH!

FOR MORE IMFORMATION: VISIT OUR WEBSITE JEWISHEXPOS.COM CALL OR EMAIL 718.633.0733 / JEWISHEXPOS@GMAIL.COM
FOLLOW US ON INSTAGRAM & TWITTER @JEWISHEXPOS

SPONSORS:

AVOID THE LONG LINES
REGISTER NOW! 

REGISTER ONLINE FOR ONLY $10!
REGISTER AT JEWISHEXPOS.COM. $25 ADMISSION AT DOOR

MEADOWLANDS EXPOSITION CENTER
355 PLAZA DRIVE SECAUCUS, NEW JERSEY 07094

17th JEWISH

CAMP
CONFERENCE

Back This Year!

2:00 - Safety & Security with SWAT Team
3:00 - Meet-and-Greet with DOH Officials
4:00 - Safe Campers: Preventing Bullying & Abuse

OVER 175 BOOTHS
INCLUDING 65 NEW EXHIBITORS 
DISCOVER NEW IDEAS, NEW TRENDS, NEW SERVICES 

THE #1 MARKETPLACE FOR SUPPLIES & SERVICES
OPEN TO ALL STAFF MEMBERS OF ALL SUMMER CAMPS & DAY CAMPS, YESHIVAS & SCHOOLS

BUNGALOW COLONIES & HOTEL PROGRAMS, ASSISTED LIVING & SENIOR CENTERS

IT'S NOT JUST FOR CAMPS!

OPEN TO MEN & WOMEN OVER THE AGE OF 16.
TRANSPORTATION AVAILABLE

FROM BORO PARK, WILLIAMSBURG,
MONSEY & LAKEWOOD

THIS TUESDAY FEBRUARY 14, 2023 // 12:00 - 8:00 PM
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אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

קורצע באַזוך פון הרה"ג המפורסם 
רבי משה זאב זאָרגער שליט"א 

דומ"ץ בקיט"ל סאַטמאַר ירושלים, 
לטובת "בית חינוך החדש 
לבנות" על טהרת הקודש 

תושבי קרית יואל הָאבן די וואך ַאנטפַאנגען הגאון הצדיק רבי 
ירושלים  סַאטמַאר  בקיט"ל  דומ"ץ  שליט"א,  זָארגער  זאב  משה 
העיר,  בשערי  ָאנגעקומען  איז  וועלכער  משה,  וישב  שו"ת  ובעל 
צו אויפטרייבן נדבות פון אחים לדעה, לטובת דעם הייליגן "בית 

החינוך החדש לבנות" אין ירושלים עיה"ק, על טהרת הקודש.

די בית חינוך החדש לבנות איז געגרונדעט געווָארן אין ַא תקופה 
בוגד  ליידער  הָאבן  שולע  מיידל  געוויסע  ַא  פון  מנהלים  די  ווען 
געווען אין דעם חינוך הטהור, ווָאס הָאט בשעתו אויפגעטרייסלט 

דָאס יהדות החרדית מיט ַא געווַאלדיגע ווייטָאג אויף דעם פַאררַאט 
קעגן די בנות ישראל הכשרות. דער בי"ד הגדול שבירושלים הָאבן 
דעמָאלט בַאאויפטרַאגט די העלדישע עסקנים צו עפענען דעם בית 
חינוך החדש, ווָאס איז זיך זינט דַאן צעווַאקסן מיט ַא געווַאלדיגע 
הצלחה, מיט גידולי קודש ווָאס שּפיגלן ָאּפ דעם חינוך הטהור מיט 

ַאזַא פרַאכט.

אין  אויפגעהאלטן  זיך  שליט"א  דיין  דער  האט  וואך  די  במשך 
שטוב פון הרה"ח ר' משה יאקאבאוויטש שליט"א אויף 'פילמָאר' 
קט., ווָאס איז פַארווַאנדלט געווָארן ַאלס ַאן אכסני' של תורה פאר 
פילע ת"ח ושוחרי תורה וועלכע הָאבן אויסגענוצט די געלעגנהייט 

צו מקבל זיין לקח מּפיו בכל מכמני התורה.

דורכאויס דעם בליץ – בַאזוך איז דער דיין שליט"א ַארומגעגַאנגען 
על פתחי נדיבים, ווען ער הָאט ָאּפגעשטַאט ביקורי כבוד ביי אידן 
בעלי שם, וועלכע הָאבן זיך בייגעשטייערט מיט שיינע נדבות פאר 
די קיום און החזקה פון דעם הייליגן בית חינוך ווָאס שטייט מיט 
לי  שומע  "אין  דעם  אויס  רופט  און  עיה"ק  ירושלים  אין  שטָאלץ 

ומפסיד - נצח ישראל לא ישקר"!

באַגריסנדע אויפנאַמע פון גבאי 
קודש און חברי הנהלה בתוככי בית 

המדרש "בית יעקב" דקהל יטב לב מיט 
דערפרישנדע כוחות לשרת באי בית ה' 
דער  אין  יעקב,  בית  ביהמ"ד  מתּפללי  און  השכונה  תושבי 
דועלק געגנט בשכונת בלומינגראוו, טוען אין די טעג בַאגריסן די 
ּפָאזיטיווע פָארשריט אינערהַאלב דעם בית המדרש, ווען ס'זענען 
עוסקים  ענערגישע  פון  כוחות  פרישע  געווָארן  ַאריינגענומען 
המדרש,  בית  הנהלת  וחברי  קודש  גבאי  בתור  לשמש  ומעשים, 
ווָאס וועט נָאכמער אויפהייבן דעם ּפרעכטיגן גלַאנץ פון דעם בית 

המדרש ווָאס דינט ַאלס ַא מגדול אור פאר דער גַאנצער שטָאט.

דָאס בית המדרש בית יעקב דקהל יטב לב, געפינט זיך ַאצינד 
אין דעם צייטווייליגן לָאקַאל אויף 102 דועלק, זיך גרייטנדיג בקרוב 
צו זיך ַאריבערציען אין דעם ּפרעכטיגן בית המדרש קעגן איבער 
פַארענדיגט  ַאצינד  ווערט  ווָאס 
לשם  והיופי  הפאר  בתכלית 

ולתפארת.

ַאנדערע  ַאלע  ווי  גענוי 
לב  יטב  דקהל  מדרשים  בתי 
וואס  רב,  מלך  קרית  בתוככי 
דער  אונטער  באגלייט  ווערן 
קהל  פון  שירעם  צענטראלער 
יטב לב קרית יואל, איז אויך דָאס 
דקהל  יעקב  "בית  המדרש  בית 
פַארווַאנדלט  ווירקליך  לב"  יטב 
געווָארן ַאלס דער רוחניות׳דיגער 
אנשי  פאר  נערוו-צענטער 
אומגעגנט.  דער  פון  שלומינו 
די  מיט  והדר,  כבוד  אומר  כולו 
תורה  שיעורי  די  און  תפלות 
השנה,  ומועדי  שבתות  די  אין 
חברים,  ובדיבוק  חדא  בצוותא 
פלַאם  סַאטמַארער  אמת'ן  מיט'ן 

און שיינקייט.

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

ַאסּפעקטן, ברוחניות ובגשמיות.

בַאגריסט  דעריבער  ס'איז 
מתּפללי  די  דורך  געווָארן 
געבענטשטע  די  ה'  בית  ובאי 
חשוב'ע  די  פון  אויפנַאמע 
בית  הנהלת  וחברי  קודש  גבאי 
ברוכי  לכת,  הני מטיבי  המדרש, 
עושים  ולתעודה,  לתורה  ּפעלים 

מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

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

מו"ה אברהם בנימין אלימלך קרויס הי״ו

אין ברען פון לימוד מס׳ מנחות
טוען מיר בעז״ה שענקען ַא

פרישער חיזוק פַאר לומדי זכרו!

$100 הוספה
פַאר יעדן לומד ווָאס נעמט בעז״ה

די 2 קומענדיגע בחינות
 בִּנְיָמִין 

ֹ
ְמו

ׁ
לְָכךְ נְִקָרא ש

ּ
 ו

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

מו"ה אברהם בנימין 

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

ּ
פ

 הוא הגבר אשר דורש מהנהלת החבורה 
עלים להגדיל תורה ולהאדירה 

ּ
להרבות פ

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

אשרי לו וחלקו;
יתברך במא״ה ברכות!

ְָּרָכ״ה תִי לָכֶם ב
ֹ
את, וַהֲרִיק

ֹ
ז ָּ נִי ָנא ב

ּ
בְָחנו

ּ
ו

ּ לְָך! סִיפו
ֹ
וְיו

בס״ד

בנוסף צו די געווענליכע מתן שכרה בצדה פַאר יעדע בחינה!

בחינה ה' - זונטאג תרומה

בחינה ו'- זונטאג צו
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אפרים  מו"ה  הי"ו,  אייזנבערג  אלימלך  יעקב  מו"ה  ה"ה  ומעשים, 
יושע הַאלּפערט הי"ו, מו"ה שלמה יחיאל טירנויער הי"ו, מו"ה חנוך 
כח  און  כשרונות  זייערע  מיט  וועלן  וועלכע  הי"ו  שווַארץ  זונדל 
העסקנות בַאגלייטן ַאלע פונקציעס פון דעם בית המדרש בכל לבם 
ונפשם מיט ַאלע נויטיגע בַאדערפענישן, להחיות בהם נפש כל חי.

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

הקודש להצליח בכל דרכיהם. 

 מנהל בית רחל – קרית יואל גיט איבער 
שליחות הקודש פאר סאַטמאַרער 

נשים צדקניות אין ארה"ק 

זיך  גרייטן  התורה,  קבלת  יתרו  ּפרשת  שב"ק  קומענדיגן  דעם 
אנשי שלומינו, תלמידי וחסידי סַאטמַאר, מכל רחבי ארצינו הק', 
צום גרויסארטיגן שבת לדורותם, זיך מחזק צו זיין אנטקעגן די פגעי 
הטעכנעלאגיע און נסיונות הזמן וואס בוזשעווען מבית ומבחוץ ה"י.

דער געהויבענער שבת וועט זיין באגלייט מיט ווארעמע דרשות 
און התחזקות, בראשות מורינו הגה"צ שליט"א, וואס וויילט אצינד 
ה'  בעיר  הקדושים  ומוסדותינו  קהלתינו  קרן  ארצה"ק לרומם  אין 

שמה.

נשים  די  הָאבן  קודש  שבת  גייסטרייכן  צום  דרבה  הכנה  ַאלץ 
נפלאה,  דרשה  אינהַאלטסרייכע  גָאר  ַא  מיטגעהַאלטן  צדקניות 

בנושא חינוך הבנים והבנות בימינו אלה און וויאזוי זיך אומצוגיין 
מיט די ביטערע נסיונות הזמן, איבערגעגעבן אויף ַא הוק-ָאּפ דורך 
דעם בַארימטן מנהל רוחני פון דער סַאטמַארער בית רחל אין קרית 
יואל, הרה"ג רבי נחמן זיגלמאן שליט"א, ווָאס הָאט איבערגעגעבן 
זיינע ווערטער, בשליחות הקודש פון כ"ק מרן רבינו שליט"א, ווָאס 
דבר  דעם  איבערגעבן  צו  בַאאויפטרַאגט  ּפערזענליך  אים  הָאט 

החינוך פאר די אידישע מַאמעס אין ארה"ק.

די שטורמישע ווערטער פון דעם סַאטמַארער מנהל בית רחל 
אין קרית יואל הָאט ווירקליך געהַאט אן אומגעהויערן ָאּפקלַאנג 
צווישן די נשים צדקניות, די חשוב'ע סַאטמַארער פרויען פון ארץ 
ישראל, ווָאס הָאבן זיך דערהויבן מיט פרישע גדרים וסייגים, זיך 
צו היטן פון שרעקליכע טעכנָאלָאגישע סכנות און זיך געשטַארקט 
מיט דעם פליכט פון די אידישע מאמע אין די היינטיגע נסיונות 

הזמן.

כה תאמר לבית יעקב – אלו הנשים!

 כ"ק אדמו"ר מספּינקא שליט"א 
וועט פּראַווען אין שטאָט דעם שבת 

פרשת יתרו – קבלת התורה
קרית יואל. — דעם קומענדיגן שבת קודש פרשת יתרו וועט כ"ק 
אדמו"ר מתולדות צבי סּפינקא שליט"א, ּפרַאווען ַא געהויבענעם 

שבת בקרב חסידיו ומעריציו דָא אין שטָאט לרגל ימי השובבי"ם.

יָארן קומט דער רבי  ווי שוין איינגעפירט אין די פַארגַאנגענע 
שבת  ַא  אויף  מרעיתו  צאן  עדת  בקרב  ּפרַאווען  ַארויס  שליט"א 
בימי השובבי"ם, ווָאס איז סּפעציעל באקאנט מיט איר געוואלדיגן 
שליט"א  רבי  דער  ווען  דרעווין,  רעוא  סעודת  ביי  התעוררות 
בדברי  מאריך  איז  און  התעוררות  בדברי  כדרכו  זיין  מעורר  איז 
מוסר, וועלכע זענען יורדים חדרי בטן און טוען מלהיב זיין לבבות 

בני ישראל לעבודת ה'.

אין  ווערן  ָאּפגערָאכטן  וועט  השלחנות  ועריכת  תפילות  די 
קָאורט, ווָאס  טעטש  אויף  ד'סּפינקא,  צבי  תולדות  דקהל  ביהמ"ד 
זענען ַאלעמָאל ַאן אבן שואבת פַאר חסידים ואנשי מעשה און ַא 
געלעגנהייט צו קוועלן מבאר תורתו וצדקתו, ווָאס ברענגט ַאריין ַא 

תענוג רוחני פַאר די ַאלע משתתפים.

יהא בואו לברכה.

וואַרימע באַטייליגונג ביי יערליכע 
מלוה מלכה לטובת בית המדרש דעעש

קרית יואל. — ַא גרויסער ציבור תושבי העיר הָאט ַאנטיילגענומען 
געווָארן  ָאּפגערָאכטן  איז  ווָאס  מלכה  מלוה  יערליכע  די  ביי 
דעם  לטובת  בשלח-שירה  פרשת  שבת  מוצאי  פַארגַאנגענעם 
כ"ק  דורך  געפירט  ווערט  ווָאס  דעעש,  טבא"  "נהורא  ביהמ"ד 
אדמו"ר מדעעש שליט"א קרית יואל, וועלכער איז משפיע מהודו 
והדרו פַאר ַאלע באי בית ה', וואס דינט ַאלס ַא ליכטיג מקום תורה 

ותפלה פַאר די גַאנצע געגנט.

היכל  אין  געווָארן  ָאּפגעהַאלטן  איז  מלכה  מלוה  מסיבת  די 
הביהמ"ד. עס הָאט זיך דערקענט ַא שטַארקע הערצה צום ביהמ"ד, 

זייער  ָאּפצוגעבן  ציבור  שיינער  ַא  בַאטייליגט  זיך  הָאבן  עס  און 
שטיצע להחזקת הביהמ"ד.

עס איז געווען צוגעגרייט אויף ַא ברייטן פַארנעם ַא רייכע סעודת 
מלוה מלכה. אלס יושב ראש האט געדינט דער געטרייער גבאי פון 

ביהמ"ד מוה"ר יוסף גאלד הי"ו.

יצחק  משה  מוה"ר  אויפגעטרעטן  הָאט  פתיחה"  "דברי  מיט 
ראזענפעלד הי"ו ראש הקהל, וועלכער הָאט מיט שיינע געדַאנקען 
איינגעלייטעט די מלוה מלכה. ער הָאט געגעבן א באריכט איבער 
פון  אויך  ווי  דעפיציט,  גרויסן  דעם  און  מצב  פינאנציעלן  דעם 
אלע פעולות וואס איז געמאכט געווארן דעם פארגאנגענעם יאר, 
אפעלירט  האט  און  עתיד,  אויפ'ן  ּפלענער  די  פָארגעשטעלט  און 
א  קויפן  זאל  הכלל  מן  יוצא  שום  בלי  ביהמ"ד  מבאי  יעדער  אז 

באשטימטן זכות אויפצוהאלטן דעם מקום קדוש.

הכבוד"  פונעם "נואם  דרשה  די  געהערט  מען  הָאט  דערנָאך 
הרה"ג פה מפיק מרגליות רבי שמעון דייטש שליט"א, רב דביהמ"ד 
לימודים  בלשון  הָאט  וועלכער  האלאו,  קאנטרי  אין  חיים  שערי 
משמיע געווען שיינע און ּפַאסיגע געדַאנקען איבער דָאס חשיבות 
פון  זכות  געוואלדיגער  דער  און  ותפילה,  תורה  מקום  דעם  פון 
דעעשער  פונעם  הנהגתו  תחת  קדוש  מקום  הייליגן  דעם  שטיצן 
רבי'ן שליט"א, וואס דער אור הקדושה שיינט ארויס אויף די גאנצע 

שטאט.

די  געעפנט  זיך  עולם  דער  האט  שטימונג  דערהויבענע  ַא  אין 
טאשן און זיך געלאזט קאסטן פאר די הוצאות ביהמ"ד.

נָאכ'ן בענטשן איז דער עולם דורך צו נעמען "כוס של ברכה" 
פארטיילט  אויך  הָאט  וועלכער  שליט"א,  רבי'ן  דעעשער  פונעם 

קנאבל פאר די חשוב'ע תומכים.

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די
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אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

 783.68638
4
5REACH US AT: 845.774.6495

SERVICE@AWRWINDOWS.COM

sales@owlsecurityinc.com

845.782.8090 אברהם יהושע בינער

845.204.8138 | contact@berryslandscapingny.com 

& health food

845.783.8711
 21 Hayes Ct. 

we carry all major brands

פרייעבס"ד

רי ע ו ו לי ע
ד

845.210.6610  •  sales@usefulny.com

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

 יערליכע מלוה מלכה לטובת 
החזקת ביהמ"ד זכרון יושע צבי 

דעם מוצש"ק פרשת יתרו 
וועט  יתרו  פרשת  שבת  מוצאי  קומענדיגן  דעם   — יואל.  קרית 
פָארקומען די יערליכע מסיבת מלוה מלכה לטובת החזקת הביהמ"ד 
ומקוה זכרון יושע צבי דחסידי סאטמאר וואס איז א הערליך ווינקל 

און פינת יקרת בתוככי העיר המעטירה.

דער אייגענַארטיגער מקום תורה ותפלה ווערט ָאנגעפירט דורך 
הרה"ח ר' יצחק אייזיק גליק שליט"א זון פון הרב החסיד המרומם 
וועלכער  זי"ע,  רביה"ק  תלמידי  מחשובי  ז"ל  גליק  לייבעלע  ר' 
המנוח  אחיו  ע"ש  ותפילה  תורה  מקום  דעם  געווען  מייסד  הָאט 
הב' החשוב יהושע צבי ע"ה. עס ווערט אריינגעלייגט א זעלטענע 
ארבעט מיט גרויס געטריישאפט ַא גאנץ יאר דאס אהערצושטעלן 

אויפ'ן שענסטן פארנעם.

גרינג  ָאן  נישט  זאכן קומען  זעלבסטפארשטענדליך אז די אלע 
אדער ביליג. כדי צו קענען אויפהאלטן אזא פארנעם קָאסט אפ פאר 
יאר טויזנטער  די הנהלת הביהמ"ד און חברה קנין ספרים, דורכן 

דאלער. ָאבער אין הקומץ משביע את הארי, עס בלייבט נאך איבער 
א באדייטענדער סכום כדי צו קענען דעקן דעם יערלכען בודזשעט. 
זענען  וועלכע  ביהמ"ד,  הנהלת  די  אויף  ליגט  הביהמ"ד  עול  דער 
ווייטער אויפהאלטן  די געלטער צו קענען  נושא בעול און שאפן 

אזא חשוב'ע מקום תורה ותפלה.

דעריבער ווערט ערווַארטעט ַא גרויסער ציבור תושבי קרית יואל 
ובפרט די הונדערטער אידן וואס זענען כסדר נהנה פון דעם מקום, 
זיך צו באטייליגן בגוף ובממון ביי די מלוה מלכה און ביישטייערן 

שיינע סכומים להחזקת ביהמ"ד.

WE KNOW MENSWEAR

845.782.6756
Free delivery10 MORDCHE 

SCHER BLVD

New location: 

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

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
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By the 
FRESH 
FOODS 
PEOPLE™

5 Mangin Road, (Cor. Rt. 208) Blooming Grove
845.492.8777  |  orders@mintleafkosher.com

Blooming Grove’s 
FRESH Destination!

Say hello to breezy aisles, 
superb pricing, and a legendary 
shopping experience.

Lucky 
Shopper 
Cards

Free 
Giveaways 
for the kids

Many 
exclusive 
Super Specials

WE 
ARE 

OPEN
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By the 
FRESH 
FOODS 
PEOPLE™

5 Mangin Road, (Cor. Rt. 208) Blooming Grove
845.492.8777  |  orders@mintleafkosher.com

Blooming Grove’s 
FRESH Destination!

Say hello to breezy aisles, 
superb pricing, and a legendary 
shopping experience.

Lucky 
Shopper 
Cards

Free 
Giveaways 
for the kids

Many 
exclusive 
Super Specials

WE 
ARE 

OPEN
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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

ש'נת ה' אלפים ת'ושבי 
ע'יר ו'הגלילות לפ"ג

שטאט 
גרייכט 
 5,000

משפחות 
בליעה"ר 

כ"י'
אינעם ארטיקל: קוקנדיג אויפ'ן 
יָארן  לַאנגע  במשך  ווָאס  עבר, 
צוגעגַאנגען  וואוקס  דער  איז 
זייער ּפַאמעליך, מַאכט זיך דער 
חשבון זייער ּפשוט, אז די צווייטע 
אסאך  נעמען  וועט   5,000
שנעלער צו דערגרייכן. קיינער 
אונטערנעמען  נישט  זיך  קען 
שטאט  די  ווי  פאראויסצוזאגן 
מיט  בעז"ה  אויסזען  דאן  וועט 
וואוקס  דראמאטישן  אזא 
בליעה"ר, איבערשטייגנדיג ַאלע 
העיר  לתפארת  ערווַארטונגען, 
זי"ע  הקדוש  רבינו  מרן  וואס 
מסירת  מיט  געגרינדעט  האט 

פרייטאג,  עש"ק פ' אחרי, כ"ח ניסן  תשע"ו16נפש בערוב ימיו.

ַארויס דער צוגעּפַאסטער  זיך  ואם בישראל!" שרייט  "עיר 
לכל  ס'איז  ווען  יואל",  "קרית  שטָאט  אונזער  אויף  טיטול 
און  אויסזען  "שטעטל"  ַאמָאליגן  דעם  אויסגעווַאקסן  הדעות 
איז אויסגעשטיגן אלס פולקָאמע אידישע שטָאט, ַאן עיר רבתי 

עם, לשם ולתפארת.
פון  איינוואוינער-ליסטעס  נייע  די  האנט  אין  נעמענדיג 
ַאז  מציאות,  פריידיגער  דער  בַאשטעטיגט  ווערט  תשע"ו, 
דעם  דערגרייכט  מָאל  צום ערשטן  היי-יָאר  הָאט  יואל  קרית 
אומגעהויערן מסּפר פון 5,000 אדרעסן, משּפחות תושבי העיר 
קרית יואל יצ"ו. עס לָאזט זיך נישט גלייבן די אויגן, ָאבער 
דער טרוקענער פַאקט איבערצייגט אונז דעם קלָארן מציאות, 
ווי ס'האט זיך פארווירקליכט דער "במתי מעט ירדו אבותינו, 

ועתה שמך ה' אלקיך לרוב".
די  צוריק  זיך  דערמַאנט  איינוואוינער  עלטערע  די  ביי 
ערשטע "בראשית יָארן" פון דעם "שטעטל", ווען מ'הָאט נישט 
גע'חלומ'ט פון קיין גרויסן עתיד, אויב בכלל... ס'איז דא געווען 
ַאן ארץ לא זרועה פון יעדן ַאסּפעקט, און וואוינען דָאהי אין 
די ערשטע יָארן הָאט געקָאסט מסירות נפש. רובם ככולם פון 
די איינוואוינער האבן זיך דָא ַאהערגעצויגן ּפשוט צו דערפילן 
דעם רצון פון מרן רבינו הקוה"ט זי"ע, וועלכער הָאט געווָאלט 
הָאבן ַא שטעטל ווָאס זָאל זיך פירן אין זיינע הייליגע דרכים. 
האט  יואל  קרית  ווען  יארן,  שּפעטערע  די  אין  אפילו  ָאבער 
ווָאלט  פַאקט,  געשעענער  אלס  ארויסגעשטעלט  שוין  זיך 
אמאל  מ'וועט  ַאז  פָארצוזָאגן  געטרויעט  נישט  קיינער  זיך 
דערגרייכן צו אזא אומגלויבליכן הויכּפונקט: 5,000 משפחות 

כן ירבו, בלי עין הרע!
ביי דער געלעגנהייט איז כדאי צו כאּפן א קורצן איבערבליק 
אויף עטליכע צענטרַאלע פַאקטן און ציפערן ווָאס בילדן ָאט 

דעם בַאגריף פון ַאן "עיר ואם בישראל".
זעלבסטשטענדיגע   3 יום  כהיום  פַארמָאגט  יואל  קרית 
גרויסן  גָאר  ַא  פון  באזונדער  זיי  פון  יעדע  התורה,  מוסדות 
ָאנגעהויבן פון די  פַארנעם מיט טויזנטער קינדער בליעה"ר. 
גָאר ּפיצלעך דרדקי קלַאסן ביז צו די שּפעטערע ישיבה/הויך-
שולע יָארן, טוען די מוסדות קווַארטירן די טויזנטער תלמידים 

ותלמידות און זיי מחנך זיין לתורה ויראת שמים.
יעדע איינע פון די מוסדות באזונדער לערנען טויזענטער 
דאס  שטעלט  אינאיינעם  וואס  קעיה"ר  ותלמידות  תלמידים 
צוזאם א אומגלויבליכער טאטעל פון ארום 13,500 תשב"ר כ"י, 
ווי עס שטייען קרוב צו 25 מעכטיגע ניי געבויעטע בנינים צו 
פארפיגן פאר די געברויך פון די מוסדות, נאכדעם וואס קרית 
יואל איז געווען א פוסטע וואלד, און יעדע בנין איז געבויעט 
געווארן מיט די אייגענע בלוט און שווייס און פון נדבות פון 

בעלי יכולת פון סאטמאר אלוועלטליך.
און  כוללים,  גרויסע  דריי  יואל  קרית  פַארמָאגט  ווייטער 
וואו  ובוקר,  כוללי ערב  כוללים,  דערנאך עטליכע קלענערע 
לויט'ן חשבון לערנען אומגעפער העכער טויזנט אברכים על 
התורה ועל העבודה. פַאר די אברכים ווָאס זוכן ארויסצוגיין על 
המחי' ועל הכלכלה צו שּפייזן די שטיבער, איז פארהאן צוויי 
זיין  צו  מסדר  זיך  יונגעלייט  בַאגלייטן  ווָאס  ארגאניזאציעס 

מיט ַא ּפרנסה טובה.
צייגט  מדרשים  בתי  און  קהלות  פון  געביט  אין  ווייטער 
גרויסע  דריי  די  צו  צוגָאב  אין  אז  קאלקולַאציע,  שנעלע  א 
בתי מדרשים פון די דריי צענטראלע קהלות אין קרית יואל, 
פארמאגט היינט די שטָאט העכער 100 בתי מדרשים, גרעסערע 
טויזנטער  די  פון  דינסט  אין  שטייען  ווָאס  קלענערע,  און 
איינוואוינער. 29 מורי הוראה שטייען לשרת פַאר תושבי העיר 

להשיב את דבר ה' זו הלכה.
די הרחבת גבולי הקדושה אינערהאלב אלע קהלות אין שטָאט 
ורוח  ַאן אויסטערלישן אימּפעט אומאויפהערליך;  לויפט מיט 
הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ. הערשט דעם פארלאפענעם 
ערב יום טוב ּפסח האבן תושבי קרית יואל אויפגענומען מיט 
פרייד די מעלדונג אז קהל יטב לב ד'סאטמאר האט אּפגעקויפט 
ַא פרישן בָאדן אויפצובויען א נייעם גרויסן ביהמ"ד פאר די 

"עצי תמרים" און "קַארלסבורג" געגנטער. 
אּפ  נישט  זיך  שטעלן  אנשטאלטן  רוחניות'דיגע  די  ָאבער 
בלויז ביי מוסדות און בתי מדרשים. קרית יואל פַארמָאגט היינט 
3 צענטרַאלע "מצה בעקערייען" וועלכע הָאבן פארלאפענעם 
פאר  מצות  פונטן  טויזנטער  צענדליגער  צוגעשטעלט  ּפסח 
עטליכע  פארהאן  זענען  צוגאב  אין  העיר.  תושבי  אלפי  די 

קלענערע מצה-בעקערייען פאר חבורות און פאר ערב ּפסח.
אויך אין "כשר פלייש" איז די שטאט קרית יואל ַא ּפיָאנער 
מיט 3 פלייש יאטקעס, אונטער די ועדי הכשרות פון די קהלות, 
וועלכע זענען ַאלע פַארנומען ביז איבער'ן קָאּפ צוצושטעלן 

דאס פלייש-געברויך פאר די טויזנטער איינוואוינער.
ארגאניזאציעס  וחסד  צדקה  בַארימטע  די  פון  ָאּפגערעדט 
מיט וואס קרית יואל איז אזוי בארימט, ווָאס יעדע פַאר זיך 
בַאזונדער שטייט גרייט ַארויסצוהעלפן תושבי קרית יואל אין 
ַאלע סָארטן אומשטענדן, על כל צרה שלא תבוא ח"ו ובזמני 

שמחה למזל טוב.
ווען עס קומט צו ּפרַאווען שמחות פַארמָאגן תושבי קרית 
יואל אן אויסוואל פון 3 ּפרַאכטפולע חתונה-זַאלן און א צאל 
תנאים,  ווי  שמחות,  קלענערע  פַאר  זַאלן  שמחה  קלענערע 
סָארט  אלע  פאר  אא"וו,  הבן  פדיון  ברכות,  שבע  מצוות,  בר 
קענען  צו  הכשר,  זיין  מיט  צוגעשטעלט  יעדער  בודזשעטן, 

ּפראווען שמחות מיט א רואיגקייט.
גאר  יואל"  "קרית  ווערט  וועלט  ּפָאליטישער  דער  אין 
2 שטַארקע  היינט  די שטָאט פארמאגט  שטארק אנערקענט. 
"ווַאל–כח'ס" וואס אלע ּפָאליטיקַאנטן ווייסן דערפון און יעדער 
זוכט צו בַאקומען ווי מער שטימען דורכ'ן צופרידנשטעלן די 

געברויכן וואס ווערן ארויסגעשטעלט דורך די פָארשטייער. 
קרית יואל פארמאגט היינט 3 וועכנטליכע אויסגַאבעס — 
צווישן זיי דער "וואכנשריפט"  — וועלכע ברענגען נייעס פון 
קרית יואל און ארום, סיי פון די קהלות ומוסדות התורה, און 

סיי לָאקַאלע נייעס פון די ָאּפסטעיט רעגירונגען אא"וו.
אין ַא ריזן-שּפרונג פון די גרינדונגס-יארן, ווען גאנץ קרית 
יואל איז באשטאנען פון געציילטע גַאסן, לויפנדיג צוביסלעך 
אא"וו,  סעקשאן–4,  און  סעקשאן–3,  סעקשאן–2,  סעקשאן–1, 
פון  ריזן שטח  א  אויף  אויסגעשפרייט  היינט  יואל  קרית  איז 

1.1 סקווער–מייל, נישט אריינרעכנדיג די לעצטערע מַאסיווע 
אויסברייטערונג פון די נייע געגנטער, וואס ביי טייל נעמט 

עס שוין היינט אומגעפער 10 מינוט צו פארן מיט א קאר!...
אנדערש ווי אין די ערשטע צוויי–צענדליג יארן, ווען מ'האט 
הויּפטזעכטליך משדך געווען מיט איינוואוינער פון ברוקלין, 
ַא שיעור שידוכים צווישן תושבי  ָאן  קומען שוין היינט פָאר 
טעגליכע  די  אין  עס  מ'זעט  ווי  זעלבסט,  יואל  יואל  קרית 
בלעטער וועלכע זענען קיעה"ר איבערגעפולט אויף אלע זייטן 

מיט אידישע שמחות דא אין שטאט.
דער  איז  יָארן  לַאנגע  במשך  ווָאס  עבר,  אויפ'ן  קוקנדיג 
חשבון  דער  זיך  מַאכט  ּפַאמעליך,  זייער  צוגעגַאנגען  וואוקס 
אסאך  נעמען  וועט   5,000 צווייטע  די  אז  ּפשוט,  זייער 
שנעלער צו דערגרייכן. קיינער קען זיך נישט אונטערנעמען 
מיט  בעז"ה  אויסזען  דאן  וועט  די שטאט  ווי  פאראויסצוזאגן 
ַאלע  איבערשטייגנדיג  בליעה"ר,  וואוקס  דראמאטישן  אזא 
זי"ע  הקדוש  רבינו  מרן  וואס  העיר  לתפארת  ערווַארטונגען, 

האט געגרינדעט מיט מסירת נפש בערוב ימיו.
ווערט  וואס  אויסגַאבע  ַאלס  שטַאנדּפונקט,  אונזער  פון 
איז  יואל,  קרית  תושבי  אלע  פאר  וועכנטליך  ארויסגעשיקט 
אינטערעסאנט צו כאּפן א בליק, איבער דעם שנעלן וואוקס 
ווי מיר הַאלטן דָאס מיט לעבעדיג פון אונזער ּפערסּפעקטיוו. 
ווען "ווָאכנשריפט" האט זיך געעפענט מיט אומגעפער 3 און א 
האלב יאר צוריק, פרשת ויגש תשע"ג, האבן מיר געדריקט און 
ארויסגעשיקט 4200 צייטונגען; ַאצינד הַאלט מען מיט העכער 

800 משּפחות מער בליעה"ר.
איז  משּפחות  פון  וואוקס  מיט'ן  נָאטיץ:  לייכטן  ַא  )אין 
גרויסע  די  מיט  אויך  ווַאקסן  דעם  מיט  אז  פַארשטענדליך 
קָאסטן פון דרוקן און מעילינג... ווער ווייסט צי מיר ווָאלטן 
אריינגעשּפרינגען אין אזא אונטערנעמונג, אויב מיר וואלטן 
גרויסן  דעם  מיט  באוואוסטזיניג  געווען  דעמאלט  שוין 

וואוקס...(.
היינט  שוין  פארמאגט  בישראל"  ואם  "עיר  ריכטיגע  א  ווי 
קרית יואל איר אייגענעם "דירות מַאנגעל"... סיי צוליב דעם 
קענען  דעוועלָאּפערס  די  ווָאס  וואוקס  נַאטירליכן  אייגענעם 
דער  צוליב  סיי  און  נָאכיָאגן,  שנעל  גענוג  נישט  אּפנים 
"סיטי"  ציפערן  ערנסטע  ווען  "אויסווַאנדערונג",  לעצטער 
וואו  יואל,  קרית  קיין  ארויסצוציען  זיך  קומען  איינוואוינער 
אין  ווי  ּפרייזן  ביליגערע  פארהעלטניסמעסיג  פון  מ'געניסט 

שטאט, און מ'באקומט היבש מער פַאר'ן געלט. 
צום שלוס איז כדאי אנצומערקן אן אינטרעסאנטן נָאטיץ, 
היינט  שוין  ווערט  יואל  קרית  ווייט  ווי  איבערצייגט  וואס 
באטראכט אלס פולקאמע שטָאט, ַאז ווען ס'קומט צו גרינדן ַא 
נייעם ישוב, ווערט אלץ געמָאסטן לויט ווי ווייט עס געפינט 
זיך פון דָא, און "קרית יואל" ווערט גענוצט אלס דער סעמּפל 
צו צייגן ַאז ַא נייער שטעטל קען מצליח זיין בעז"ה און גרייכן 

זייער ווייט.
די  פַאר  ַאן אונטערהאלטער  ווי  דינט  זעלבסט  יואל  קרית 
נייע געגנטער, סיי ַארום די שטָאט און סיי בלומינגבורג, מיט'ן 
די  פון  קינדער  די  פַאר  התורה  מוסדות  היזיגע  די  צושטעלן 
דָארטיגע איינוואוינער, און די זעלבע מיט איינקויפן און פילע 
ַאנדערע צוגעהערן וואס עס נעמט א לענגערע צייט ביז ווען 

מ'שטעלט זיך אויף די אייגענע פיס.
ס'איז קיין ספק נישט אז דער גרויסער און הייליגער מייסד 
פון אונזער שטאט, מרן רבינו הקדוש זי"ע, שעּפט נחת דקדושה 
בשמי מעלה צוצוזען די הערליכע וואוקס פון זיין שטָאט וואס 
ער האט אויפגעבויעט בדם לבבו, און זיין כח הקדושה שיצט 
אויף אונז ווייטער, צו קענען ווייטער פָארזעצן צו וואקסן און 
בליען, מחנך זיין די קינדער בדרכו הטהורה, ביז מ'וועט שוין 

זוכה זיין בקרוב צום בנין ציון וירושלים, אמן.

ועתה שמך ה' אלקיך לרוב:

שטאָט קרית יואל גרייכט מסּפר עצום 
פון 5,000 משפחות בליעה"ר כ"י
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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 
#5שטאט צום גוטן אויף אייביג

פרייטאג,  עש"ק פ' אחרי, כ"ח ניסן  תשע"ו18

שטימונג  פרייליכע  און  געהויבענע  ַא   — בלומינגרָאוו. 
הָאט געהערשט דעם פַארגַאנגענעם שבת קודש פרשת אחרי 
העעל"ט אין דעם נייעם אויפבליענדן געגענט פון קרית יואל 
"שכונות בלומינגרָאוו", וואו פילע חשוב'ע משּפחות האבן זיך 
אנגעהויבן ארויסצוציען אין די לעצטע חדשים, און יעצט האט 
פָאראויס,  אויף  ווייטגרייכענדע שריט  ַא  צו  מען דערגרייכט 
בית  נייעם  ַא  פון  ערעפענונג  און  עטַאבלירונג  דער  מיט 
המדרש מיט ַאלע צוגעהערן לתורה ולתפלה פַאר די שבתים 

וימים טובים.
ווי באקאנט פאר די טויזנטער קרית יואל'ער איינוואוינער — 
און איז שוין עטליכע מָאל איבערגעגעבן געווָארן אין פריידיגע 
שטאט  אונזער  זיך  הָאט   — "ווָאכנשריפט"  אין  דָא  בַאריכטן 
קרית יואל אין די לעצטע חדשים שטארק אויסגעברייטערט 
זיך  ווען פילע אומצָאליגע משּפחות האבן  זיך אליין,  פון  ווי 
די  אין  הייזער  רחבות'דיגע  שיינע  איינהאנדלען  אנגעהויבן 
קָאנטרי–הָאלָאו,  טַאון–ָאוו–מָאנרָאו,  ווי  געגנטער,  ארומיגע 
אא"וו, בעת ווען איינס פון די גָאר שטַארקע ערטער וואו מ'טוט 
זיך  — צוביסלעך ָאבער מיט ַא שטַארקייט — אויסשּפרייטן איז 

די שיינע געגענט פון: סַאוט–בלומינגרָאוו.
פילע הָאבן שוין דָארט געקויפט הייזער במשך די לעצטע 
חדשים, און דער צָאל שטייגט מיט יעדן פארבייגייענדן טָאג. 
לויט מומחים איז דער מָאמענטום יעצט ַאזוי שטַארק, אז ממש 
יעדע איינציגסטע ווָאך גייען ַאריבער עטליכע הייזער צו די 

הענט פון אידישע אייגענטימער! 
גַאנצער שטָאט  דער  פַאר  נייעס  ּפָאזיטיווע  גָאר  איז  דָאס 
קרית יואל, אז די גבולי הקדושה ווערן ַאזוי הערליך נתרחב 
ב"ה, די שטָאט ציט זיך ַארויס ווייט ווייט פון די גרעניצן ווָאס 
בַאקומען  העיר  תושבי  און  טרַאכטן,  געקענט  ַאמָאל  מ'הָאט 
ַא  מיט  רחבות,  ַא  מיט  לעבן  קענען  צו  מעגליכקייט  די 
רואיגקייט, אין ַא ּפריווַאטער הויז צווישן שיינע שטילע גַאסן 
פרישע  און  ביימער  פון  שטח  שטיקל  ַא  מיט  ַארומגענומען 
גרָאזן, ַאזוי ווי מ'הָאט ָאריגינעל געוואוינט אין די ערשטע יָארן 
פון קרית יואל, און פילע בענקען צוריק צו יענע רואיגקייט 

און די אויסטערלישע שלות הנפש.
טרָאצדעם ווָאס במשך די לעצטע חדשים הָאבן שוין ַא צָאל 
ווָאכנטעג  די  ַאהינגעצויגן, און במשך  זיך פַאקטיש  משּפחות 
הָאט מען זיך נישט געקענט גענוג ָאּפזעטיגן פון דעם הרחבת 
שבת  ַאז  ּפרָאבלעם  שטיקל  ַא  פַארבליבן  ָאבער  איז  הדעת, 
איז נָאכנישט געווען אהערגעשטעלט ַא בית המדרש וואו צו 
דַאווענען מיט מנין, דעריבער פלעגן די דָארטיגע איינוואוינער 
צו  נענטער  שבתים  אויף  ַאריינצוציען  זיך  געצוואונגען  זיין 
דער שטָאט, בעת אנדערע  הָאבן געדַארפט גיין א וועג פון 
לערך 15 מינוט ביז דער נָאנטסטער מקוה און ביהמ"ד, ווָאס 

איז ַאן ערנסטער מרחק.
געקומען  ב"ה  איז  אחרי  פרשת  שבת  פַארלָאפענעם  דעם 

געטרייע  די  ווען  דורכברוך,  לאנג-ערווַארטעטער  דער 
בַאוויזן  הָאבן  בלומינגרָאוו  אין  החדש  ישוב  פונעם  עסקנים 
דערצו,  צוגעהערן  ַאלע  מיט  ביהמ"ד  ַא  ַאהערצושטעלן 
בענק  חומשים,  סידורים,  תורה,  ספר  ַא  ובגשמיות;  ברוחניות 
פַאר'ן  קַאווע  ווַארעמע  אפילו  און  סעודות,  טישן, שלוש  און 
דאווענען... ַאזוי ארום, הָאבנדיג ַא ביהמ"ד ביי זיך אין גָארטן, 
ַא רואיגקייט  וואו מ'זָאל קענען דַאווענען אלע תפילות מיט 
און בַאקוועמליכקייט, זענען אלע משפחות תושבי קרית יואל 
בשכונת בלומינגראוו צום ערשטן מָאל פַארבליבן אין זייער 
שכינות אויף שבת און זיך דערקוויקט מיט אזא אנגענעמער 

הרחבת הדעת, אור ליהודים יום שבתון יום מחמדים.
און ווָאס ס'הָאט זיך ַאנטּפלעקט במשך השבת איז ווירקליך 
עס  ַאז  געצייגט  קלָאר  הָאט  עס  וואונדערבַאר;  ממש  געווען 

ַאנטוויקעלט זיך ַא גָאלדענער עתיד פַאר די נייע שכונה, און 
מיט'ן  געגנט  שּפרודלדיגער  פרישער  ַא  ַארויס  ווַאקסט  עס 
ָאריגינעלן ערליכן חן פון דער שטָאט קרית יואל לשם ולתהלה!
הבית,  חנוכת  שיר  במזמור  מאורע  פרייליכער  דער  לרגל 
געווָארן  געּפרַאוועט  דַאווענען  נָאכ'ן  אינדערפרי  שבת  איז 
כל  על  הטוב  לה'  להודות  רבא,  קידושא  גרויסַארטיגע  ַא 
סיי  ַאהער;  ביז  דערגרייכן  געקענט  מ'האט  אז  והחסד,  הטוב 
זיך  צו צוקומען צו אייגענע דירות מתוך הרחבת הדעת, סיי 
איינגלידערן אין דעם הערליכן נייעם געגענט וואס איז ווַאקסט 
אויף ַא הערלחיכן פַארנעם ב"ה, ועל כולם די ערעפענונג פון 
דעם ביהמ"ד ווָאס וועט הָאפענטליך שטיין על תלה בנוי' ביז 
מ'וועט ַאהערשטעלן ַא פולקָאמען בנין הביהמ"ד מיט ַא מקוה 

וזכנו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה:

ערשטער געהויבענער שבת געּפראַוועט אין "שכונת 
בלומינגראָוו", ניי-אויפבליענדער געגענט אין קרית יואל
נייער בית המדרש געעפנט פַאר די תושבי הישוב — גרויסארטיגע קידושא רבא געּפרַאוועט צו ערעפענונג פון נייעם ביהמ"ד

מוסדות "ויואל משה" און "בני יואל" ָאנגעהויבן צושטעלן "טעגליכע טרַאנסּפָארטַאציע" פאר משּפחות פון תושבי בלומינגרָאוו
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דאס נייע בית המדרשדער נייער באס פון מוסדות ויואל משה ד'סאטמאר

קרית 
יואל

סאוט 
בלומינגראוו

 •

פרישע מוסדות 
התורה וועלן צושטעלן 

טרַאנסּפָארטַאציע אין די 
נייע געגענטער

זיך  הָאט  עס  זייט  חדשים  עטליכע  נאך 
געשאפן דער שוואונג פון זיך ארויסציען אין די 
געגענטער, הערט מען שוין פרייליכע  ארומיגע 
נייעס אז אין צוגָאב צו די ביז יעצטיגע מוסדות 
התורה ווָאס שטעלן שוין צו טרַאנסּפָארטַאציע 
פאר זייערע דָארטיגע תלמידים ותלמידות, וועלן 

אויך ַאנדערע מוסדות התורה דָאס נָאכטָאן.
וועלן די מוסדות  ווערט בַאריכטעט,  ווי עס 
פאר  טרַאנסּפָארטַאציע  צושטעלן  התורה 
צום  געגענטער  נייע  די  אין  תשב"ר  זייערע 

קומענדיגן שנת הלימודים.
הָאט  ַאנטוויקלונג  ּפָאזיטיווע  שטארק  די 
עלטערן  די  ביי  סַאטיספַאקציע  ַארויסגערופן 
מָאמענטַאל  דַארפן  וועלכע  מוסדות  די  פון 
פַאר  טרַאנסּפָארטַאציע  צושטעלן  ַאליינס 
קרית  קיין  ָאנקומען  צו קענען  קינדער  זייערע 
יואל יעדן טָאג, און דָאס צייגט אויף ַא שטארקן

עתיד פאר די נייע געגענטער בעזהשי"ת.

גרייט און אויסגעשטַאט מיט אלע עקוויּפמענט 
אין פאל פון א פייער ה"י.

ַא נייע חרדי'שע 
געגענט נעבן לָאנדָאן

פרשת  דָאנערשטָאג  פַארגַאנגענעם  דעם 
פונעם  קדישא  דהילולא  יומא  תמוז,  ט"ו  בלק, 
אור החיים הק' זי"ע הָאבן זיך ַארויסגעצויגן די 
ערשטע 6 משפחות בשעטומ"צ צו דעם נייעם 
חרדי'שן ישוב אין קענווי איילענד, וואס געפינט 

זיך 50 מינוט פון לָאנדָאן.
בליעה"ר  לָאנדָאן  אין  ציבור  דער  ווי  ַאזוי 
אויך  און  כ"י  פַארמערט  שטַארק  זיך  הָאט 
דירות  ַא  הערשט  געגענטער  דָארטיגע  די  אין 
ּפרָאבלעם, וואו יעדעס "לעכעלע" קָאסט ממון 
ַא  צוזַאמגענומען  זיך  ה'  בחסדי  הָאבן  ודמי"ם, 
עסקנים  טעטיגע  שטַארק  ָאבער  יונגע  גרוּפע 
וועלכע הָאבן ָאּפגעמַאכט ַאז עס איז שוין גענוג 
רייף און ּפַאסיג דער זמן, אויף זיך ַארויסצוציען 
איז  צוריק,  יָאר  ַא  העכער  מיט  שטָאט.  פון 
ווייט  נישט  ַא שטעטל  געפַאלן דער אויג אויף 
 50 בערך  לָאנדָאן,  אין  ישוב  חרדישן  דעם  פון 
פון  ווייט  נישט  קַאר,  ַא  מיט  פָארן  צו  מינוט 

ווַאסער ָאבער נישט קיין רעזָארט ָארט.

וחם השמש ונמס
די  מיט  היסטאריע  מאל  צווייטע  דאס  געבראכן  שבת  פארגאנגענעם  דעם  הָאט  יארק  ניו 
אינטשעס שניי אין סענטראל ּפַארק, וואו מען  מעכטיגע בליזַארד ווען עס איז געפאלן קרוב צו 30

רעכנט געווענטליך די שניי ביי א גרויסן ליידיגן שטח.

ווי  געגרייט  ווייניגער  טאקע  זיך  האט  מען 
אנגעקומען,  נישט  איז  די שניי  ווען  יאר  פאריגעס 
אבער היי יאר איז די שניי יא אנגעקומען און מיט א 
שטורעם. די וועטער עקסּפערטן הָאבן שוין נישט 
פָאראויסזָאגן דעם וועטער און הָאבן נָאר  געווָאלט 
געווָאנדן  וועטערס,  סָארט  2 פָאראויסגעשַאצט 
איז  שניי  די  ווען  גיין.  וועט  ווינט  דער  ווי  לויט 
שטַארקער  ַאביסל  געקומען  עס  איז  ָאנגעקומען 
ווי גערָאכטן און היבש ּפַארלַאזירט די שטָאט. דער 
עמוירדזשענסי  ַאן  דערקלערט  הָאט  גָאווערנָאר 
צו  נָאכמיטָאג  שבת  פון  פַארבָאטן  און  צושטַאנד 

פָארן אויף די רָאודס, בריקן און טונעלן.

שניי,  ַא געפאלן  אויך  איז  יואל  קרית  אין  דא 
אין  שניי"  "קליינער  ַא שוין  הייסט  דָאס  אבער 
יואל  פַארגלייך צו די שטָאט. דָאסמָאל איז קרית 

נישט געווען קיין מיוחס מיט די גרויסע שנייען...

ווארימע  ָאנגעקומען  זענען  ווָאך  די  ווי  ַאזוי 
שניי– די  אז  ערווארטעט  ווערט  טעמּפערַאטורן 

אוועקנעמען  לאנג  צו  נישט  וועלן  בערגלעך 
האט  יואל  קרית  וואס  פון  ּפלעצער  ּפַארקינג 
בתי  די  ביי  סיידן  מאנגעל,  קיין  נישט  ממילא 
ביורען,  ווען  פארעסט,  אויף  צענטער  מדרשים 

אוהעל, גארפיעלד...

שטורעם  דער  אז  איז,  אינטערעסאנט  גָאר 
שניי  אינטש  איין  קיין  איבערגעלָאזט  נישט  האט 
וועלכע זענען געווענליך  ַאּפסטעיט רַאיָאן  אין די 
סטעיט  יָארק  ניו  אין  ראשונים"...  "עשרה  די  פון 
יואל'ער  קרית  ווי  שנייען.  העכערע  באקומען  צו 
רוט–17 דעם  ארויפגעפָארן  זענען  ווָאס  אידן 

אויפ'ן ריכטונג פון מידעלטַאון און ווייטער, זענען 
ערשטוינט געווָארן צו זען ווי די דָארטיגע רָאודס 

זענען זייער גוט געשארט פון שניי...

)ל(מה יאמרו הגוים?
איינע פון די גרעסטע פינַאנץ פירמעס אין אמעריקע און ארום די גאנצע וועלט, האט ערשטוינט 
"וואל סטריט" און די באנק אינדוסטריע מיט א שטרענגע מעסעדזש פאר אלע ארבייטער פון 

אויבן ביז אראפ: ארָאּפלייגן דעם סמארטפאון...!

דאס איז געקומען פון נישט קיין אנדערן ווי מר. דזשי דיימאן, דער הויּפט ָאנפירער פון "טשעיס" 
די אינציאטיווע ווערט גערופן "ארָאּפלייגן  באנק, און די "דזשעי. פי. מארגען" פינאנץ אימּפעריע. 
דעם ּפענסיל", צו געבן א מעסעדזש פאר די איינגעשטעלטע אפילו אין די העכסטע ראנגען אז 

דער דזשאב איז נאר א דזשאב, און פאמיליע איז דער צענטער פון א מענטש'ס לעבן.

שוין צוויי יאר צוריק האט "טשעיס" איינגעמָאלדן אירע ארבייטער, אז אויב מען שּפירט ַאז די 
ארבייט נעמט אוועק פון די אייגענע פאמיליע, זאל מען באלד זאגן פַאר'ן מענעדזשער און מ'וועט 
איז  אצינד  ביזנעס–טעלעפאן.  די  מיטנעמען  אפילו  דארפן  ָאן  פריי,  "וויקענד"  גאנצן  א  באקומען 
"טשעיס" - די גרעסטע באנק אין אמעריקע - געגאנגען היבש ווייטער, און אנגעזאגט אלע שטאב 

מיטגלידער, נישט צו נעמען דעם דזשאב צו ערנסט אויפ'ן חשבון פון די נאנטסטע מענטשן.

אויב דאס קומט שוין פון א "וואל סטריט" אימּפעריע, וואס קענען מיר נאך צולייגן...?

נייע דיַאגנָאז פאר א הויקער, די "איי-האנטש", אלס  יא, מ'קען נאך צולייגן, אז דאקטוירים האבן ַא
רעזולטאט פון נוצן ַאן "איי-פָאון" וואס פארלאנגט צו האלטן די קָאּפ, האלז, קערּפער און הענט, אין 

אזא וועג וואס איז ווי שלעּפן 5 גאלאן וואסער, און ברענגט שווערע יסורים און אפילו א הויקער.

אלס  "סקרין",  א  אויף  קוקט  מען  טאג  אין  צייט  מער  ווי  אז  שטודיע  א  צולייגן  אויך  מ'קען 
שוואכער פונקציָאנירט דער מוח ביי ערוואקסענע, און ווער רעדט נאך ביי יונגערע.

ַאן  קינמאן,  געיל  ּפראפעסָאר  בריטישן  פון  באריכט  שטוינענדע  א  צולייגן  מען  קען  אויך 
"ָאקיוּפעישָאנעל ּפסיכָאלָאג" ביים בריטישן פאראיין פון ּפסיכָאלָאגן. קינמאן זאגט אז "פלעקסיבל 
ארבייט שטונדן" טוט "מער שאדן ווי גוטס", ווייל מען מיינט אז די ארבייט איז נאר זייטיג און 

מען האט ּפריוואטע צייט, אבער פאקטיש גיט עס א געפיל אז מען איז שטענדיג "אויפ'ן דזשאב", 
"מאכן  אז  באטאנט,  קינמאן  מענטש".  אויפ'ן  שאדן  ּפסיכָאלָאגישע  "שווערע  א  האט  דאס  און 
אומקלאר די ליניע צווישן ארבייט און היים ברענגט שווערע ָאנגעצויגנקייט און האלט ָאן הויכע 

שעדליכע הָארמָאן שטאּפלען אין קערּפער אלע צייטן".

און מ'קען אויך צולייגן וואס מער און מער ביזנעס פירער טוען, אז זיי נעמען וואקאציע "ָאף 
די גריד", אן קיין שום קָאנטאקט מיט סמארטפַאונס אדער אימעיל "בכלל", טאטאל אפגעהאקט. 

זיי זאגן אז מיט א סמארטפָאון קען מען נישט האבן נארמאלע צייט מיט די אייגענע פאמיליע.

כלל  פון  מאמעס  די  צדקניות,  נשים  טייערע  אונזערע  "מיר",  זאגן  וואס  און  "זיי",  זאגן  דאס 
ישראל?

ראש השנה לאילנות... רמון, זית שמן
עשר  חמשה  דעם  און  המינים",  "שבעת  די  פון  פרוכט  פינפטע  די  איז  מילגרוים,  דער  רמון, 
האט כלל ישראל נאכאמאל געהאט די זכי' צו עסן דעם זאפטיגן, געשמאקן, נארהאפטיגן, זיס-

ציּפעדיגע פרוכט לכבוד ראש השנה לאילנות.

יחיד במינו ממש. עס  דער מילגרוים איז גאר א רייכע זעלטענע און אייגנארטיגע פרוכט, א 
האט אלע טעמים, עס איז גרינג צו האדעווען, עס וואקסט שוין היינט אין אזעלכע ּפלעצער ווי 
מעקסיָאו, אינדיע, אפגאניסטאן, מיטל מזרח און מיטלענדישע ים ראיָאן, און אפילו אין אמעריקע 
פלעיווארס,  באקן,  קאכן,  עסן,  צו  גענוצט  ווערט  עס  קאליפָארניע.  און  אריזָאנע  אין  זעלבסט, 
בלוט  די  הייבן  צו  ווי  צוועקן,  מעדיצינישע  פאר  און  אלקאהאל,  וויין,  אייסעס,  דעקָארַאציעס, 

שטַאּפלען און פלעיטלעטס, און שטארקן די כוחות אין אלגעמיין.

אויך, אין צוזאמענהאנג מיט די זעקסטע פון די שבעת המינים, "זית שמן", ווערט באריכטעט 
אנערקענט  פאראייניגטע–שטאטן  די  אין  אינדוסטריע  אגריקולטור  די  אז  חודש,  דעם  טאקע 
די  ווי  קוואליטעט  שטאּפל  זעלבע  די  אלס  איילבירטן  געוואקסענע  היגע  פון  קוואליטעט  די 

אימּפָארטן פון מיטלענדישן ים ראיאן.

אבער  )אליווס(,  איילבירטן  האדעווען  קאליפארניע  אין  פארמערס  וואס  יאר  אכצן  שוין 
און  פרוכטן  די  זענען  יארן  די  במשך 
פאר  געווארן  געהאלטן  אויל  זייער 
פון  אימּפָארטן  ווי  סחורה  שוואכערע 
אזעלכע לענדער ווי שּפאניע, ּפָארטוגאל, 
היי-יאר  אבער  מַארָאקָא.  און  איטאליע 
באריכטעט  ווערט  מאל  ערשטן  צום 
קריכן  אליווס  אמעריקאנער  די  אז 
שוין  קענען  און  שאטן  זייער  פון  ארויס 
מיט'ן  אליווס  ריכטיגע  אלס  שטאלצירן 
גאנצן "פלעיוואר", און מיט די רייכע אויל 
דאקטורים  וואס   - זית  שמן   - דערפון 
איז  עס  געזונט  ווי  מער  און  מער  זאגן 

פאר'ן מענטשן.

די שטוינענד–ביליגע געז ּפרייזן
ווי באקַאנט, זענען די געז ּפרייזן ביי אונז אין ניו יארק דראסטיש געפאלן אין די לעצטע עטליכע 
וואכן, און ווי עס שיינט האט ער נאך א וועג צו גיין. אבער ארויספארענדיג צו ניו דזשוירזי האלט 

שוין געז ּפרייז ביי אונטער 2 דאלער.

אבער עס איז אינטערעסאנט צו וויסן אז אין געוויסע 
שטאטן אין אמעריקע זעט מען ביי געוויסע סטאנציעס 
וואס  דאלער,  א  אונטער  שוין  הַאלטן  געז–ּפרייזן  די  ווי 
האט צוריקגעברענגט זיסע זכרונות פון א צענדליג יארן 
צוריק נאך איידער די לעצטע עקָאנָאמישע רעסעסיע אין 
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וויליַאמסבורג  פון  פָארן אסאך  וועלכע  די  פאר  אגב, 
איז  נישט?...(  דען  פָארט  ווער  )און  יואל,  קרית  קיין 
די  צווישן  געז–סטאנציע  ביליגסטע  די  אז  וויסן  צו  גוט 
2 בערך  זיך  געפינט  וועלכע   "4 "פיול  איז  שטעט,  צוויי 

מינוט וועג אויפן רוט–4–נָאורט נָאכ'ן ַאריבערפָארן דעם 
דזשָארדזש וואשינגטאן בריק. די פארגאנגענע וואך האט 
די ּפרייז פאר א גאלאן דארט געהאלטן ביי 1.65 דָאלער.

לעצטע  ביי  נייעס  לָאקַאלע  די  ביי  אויך  )לייענט 
זייטן פון "ווָאכענשריפט" איבער די ביליגע געז–ּפרייזן, 

און די "ּפרייזן מלחמה" דָא אין ָארענדזש קַאוֹנטי(.

געזעהן 
געהערט
און

אינטערעסאנטע
פיקאנטע אנעקטאדןנאטיצן און

פאליציי מיט שאוולען ארויסצוזעהן א 
פעדעקס טראק פונעם שניי

דָאסמָאל איז קרית יואל נישט געווען 
קיין מיוחס מיט די גרויסע שנייען...

חמין במוצאי שבת.. אידן מיט ווארימע 
הערצער ביים העלפן א אמבולאנס 
דורכפארן א שניי אנגעלייגטע גאס.

חמשה עשר בשבט טיש אינאיינעם מיט שבע 
ברכות לרגל השמחה בבית רבינו אנגעגרייט אין 

חדר האוכל בישיבה גדולה דסאטמאר

אין געוויסע שטאטן אין אמעריקע 
זעט מען שוין ביי געוויסע סטאנציעס 

געז–ּפרייזן אונטער א דאלער

Friday  Sep. 2,, '167

פרישע  ַא  אין   — יואל.  קרית 
ּפָאזיטיווע נייעס ווערט באריכטעט, 
ַאז דעם קומענדיגן זמן החורף וועט 
ויראה  תורה  שערי  קטנה  ישיבה 
סטַאנציָאנירט  )ח"א(  ד'סאטמאר 
ווערן אין ַא נייעם ּפרַאכטפולן בנין 
אין  ישוב  חרדי'שן  נייעם  דעם  פון 

בלומינגבורג.
די  זיך  געפינען  בַאקַאנט  ווי 
משה  ויואל  ויראה  תורה  מוסדות 
מַאנגל  ערנסטן  ַאן  אין  ד'סאטמאר 
עם  ריבוי  דעם  צוליב  ּפלַאץ,  אין 
בליעה"ר פונעם ציבור תושבי קרית 
לעצטע  די  צו  צוגָאב  אין  יואל, 
אייננוואוינער   פרישע  פון  צופלוס 
שוין  הערשט  איבערהויּפט  כ"י. 
עטליכע יָאר ַא שטַארקער געברויך 
פַאר פרישע בנינים פַאר די ישיבה 
קטנה וועלכע הָאט זיך ב"ה צובליעט 
און מ'הָאט נישט קיין ּפלַאץ פַאר די 

פילע בחורי חמד.
פון  הנהלה  די  ווָאס  נָאכדעם 
זיך  הָאט  יואל  קרית  מוסדות 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  צו  געווָאנדן 
ּפרָאבלעם,  זייער  מיט  שליט"א 
פון  ּפלַאן  דער  ַאריינגעקומען  איז 
בנין  דעם  פון  טייל  ַא  ָאּפדונגען 
המוסדות אין בלומינגבורג פאר די 

ישיבה קטנה.
אין  בַאריכטעט  שוין  ווי 
יעצט  מען  הַאלט  "ווָאכענשריפט" 
נייעם  ַא  אויפבויען  אינמיטן 
פַאר  בנין  ּפרַאכטפולן  און  ריזיגן 
ווָאס  בלומינגבורג  אין  מוסדות  די 
וועט פַארנעמען אומגעפער 18,000 
ַאנטהַאלטן  וועט  און  סקווער-פיס, 
קלַאס-צימערן,  גרויסע  הערליכע 
ַאזוי  ַא ביהמ"ד, און  ַא שמחה-זַאל, 
ַאקָאמָאדירן  קענען  צו  ווייטער, 
די  פון  רבן  בית  של  תינוקות  די 

וואקסט  ציפער  דער  ווָאס  מוסדות, 
כסדר בליעה"ר.

דער בנין ווערט אהערגעשטעלט 
אויף ַא הערליכן פָארמַאט מיט אלע 
לופטיג,  רחבות'דיג,  צוגעהערן, 
לעכטיג, ַאז עס זָאל זיין די ריכטיגע 
הרחבת הדעת פאר די מרביצי תורה 
און די תלמידים. די ַארבעט לויפט 
אומגעהויערן  ַאן  מיט  פָאראויס 
שנעלקייט, ווען ַארבעט ווָאס דארף 
לענגערע  געדויערן  געווענליך 
אין  געטון  דָא  ווערט  חדשים, 
ריזיגער  ַא  מיט  ווָאכן,  געציילטע 
איינגעשּפַאנט  ַארבעטס-מַאנשַאפט 
דָאס  כדי  בנין  גאנצן  דעם  איבער 
זיין  זָאל  עס  פריער,  ווי  ענדיגן  צו 

שנת  נייעם  אויפ'ן  גרייט  פולקָאם 
הלימודים פון תשע"ז.

הָאבן  ּפלענער  ָאריגינעלע  די 
בנין  ריזיגער  דער  ַאז  געלויטעט, 
וועט ווערן איינגעטיילט אין צוויי; 
תלמוד  דער  פאר  ָאּפטיילונג  איין 
תורה און דער צווייטער חלק פַאר'ן 
ָאּפגעטיילט  ווערנדיג  רחל,  בית 
מיט ַא וואנט אינדערמיט, און מיט 
ביי  ַאריינגענג  באזונדערע  צוויי 
דערמעגליכט  ווָאס  עקן,  צוויי  די 
ווי  פונקציָאנירן  קענען  ס'זָאל  ַאז 
לא  ווָאס  בנינים,  בַאזונדערע  צוויי 
איז  עס  ווי  )אזוי  זה.  אל  זה  קרב 
אין  יָארן  בראשית  די  אין  געווען 

וויליַאמסבורג(. 

צום  נענטער  קומענדיג  ָאבער, 
רבי  דער  הָאט  לערן-יָאר,  נייעם 
הנהלת  די  געווען  מעורר  שליט"א 
איז  בנין  דער  כָאטש  ַאז  המוסדות 
צוויי,  אין  איינגעטיילט  טַאקע 
געווען  ַאלץ  נָאך  ָאבער  ווָאלט 
ַא  שַאפן  צו  אויסגעהַאלטן  מער 
בית  פַאר'ן  געביידע  בַאזונדערע 

רחל אויף ַאן ַאנדערן ָארט.
ביי דעם ּפונקט הָאבן די הנהלת 
המוסדות קרית יואל פָארגעשטעלט 
פַאר'ן  ּפלַאץ–ּפרָאבלעם  זייער 
הָאט  וועלכער  שליט"א,  רבי'ן 
ַאז  געדַאנק  דעם  אויפגעברענגט 
איבערנעמען  זָאל  קטנה  ישיבה  די 
אין  בנין  פונעם  טייל  צווייטן  דעם 
רחל  בית  דער  און  בלומינגבורג, 
ַאנדערע  ַאן  אין  ווערן  מסודר  זָאל 

געביידע.
די  ָאנגעהויבן  זיך  הָאבן  ַאזוי 
הנהלת  דער  צווישן  געשּפרעכן 
המוסדות אין קרית יואל אין שּפיץ 
מוה"ר  החסיד  הנגיד  הרבני  פון 
מענדל שוויממער הי"ו, ראה"ק וחבר 
מיט'ן  אינאיינעם  המוסדות  הנהלת 
מוה"ר  ַאדמיניסטרַאטָאר  געטרייען 
משה יודא ּפאלאטשעק הי"ו, מיט די 
בלומינגבורג,  פון  המוסדות  הנהלת 

אויסצוַארבעטן ַא מהלך.
איז  דשמיא  סייעתא  גרויס  מיט 
הנהלת  די  פַאר  געלונגען  ב"ה 
המוסדות אין בלומינגבורג צו טרעפן 
העכסט–ּפַאסיג  בנין,  פרישן  ַא 
פארשידענע  די  מיט  צוגעשטעלט 
צוגעהערן ווָאס עס פעלן זיך אויס, 
ַאז מ'זָאל דארט קענען ּפלאצירן ַא 
שיינע צאל קלַאסן, מיט ַא רחבות, 
פון  באקוועמליכקייט  דער  צו 
זייערע  און  תלמידות  טייערע  די 

לערערינס שיחי'. 
באשטעטיגט  איז  עס  נאר  ווי 
הָאט  לָאקַאל,  נייעם  דעם  געווָארן 
בַאאויפטראגט  שליט"א  רבי  דער 
בלומינגבורג,  פון  הנהלה  די 
דורכצופירן דעם ּפלַאן פון ּפלַאצירן 
די קרית יואל'ער ישיבה קטנה ח"א 

אין די ת"ת געביידע. 
גאנצער  איין  אי"ה  וועט  ַאזוי 
פליגל פון די נייע הערליכע געביידע 
אנדערן  צווישן  אנטהאלט  ווָאס   —
רחבות'דיגע  גרויסע  עטליכע 
גרויס  שיין  ַא  כתות,  פָארלערנען 
ביהמ"ד, ַאן עס-זַאל, ביה"כ, מנהלים 
אפיסעס, חדר מרביצי תורה, אא"וו 
ישיבה  די  פַאר  צוגעשטעלט   —
קטנה ח"א, ווָאס וועט טעגליך פָארן 
ַאהין און צוריק דעם קורצן וועג פון 
וואו  קיין בלומינגבורג,  יואל  קרית 
בתורה  זיין  עוסק  אי"ה  וועלן  זיי 
ביז  פַארטָאגס  פרי  פון  ובעבודה, 

שּפעט ביינַאכט.
איז  נייעס  ּפָאזיטיווע  די 
אנ"ש  ביי  געווָארן  אויפגענומען 
גרויס  מיט  יואל  קרית  תושבי 
תלמידי  די  ַאז  סַאטיספַאקציע, 
הָאבן  ענדליך  וועלן  קטנה  הישיבה 
ּפלַאצירט  דורך  דערלייכטערונג  ַא 
בנין,  הערליכן  ַא  אין  בעז"ה  ווערן 
נאכ'ן זיך געפינען שוין ַא לענגערע 
צייט אין זייער ַאן ענגן צושטַאנד. 
אין די טעג זענען די צוויי הנהלה-
"בלומינגבורג"  פון  קערּפערשאפטן 
געמיינזַאמע  אין  יואל"  "קרית  און 
אויסצוארבעטן  וויאזוי  געשּפרעכן 
דעטַאלן  ּפרַאקטישע  גענויע  די 
אויפ'ן  שריט  דעם  איינצופעדימען 
בעסטן  און  רואיגסטן  שטַארקסטן, 
די  ברענגען  אי"ה  ס'זָאל  ַאז  אופן, 

ריכטיגע הצלחה בסייעתא דשמיא.

קרית יואל. — ַא וויכטיגע אסיפה איז ָאּפגעהאלטן 
געווָארן איבער'ן עתיד פון די נייע בליענדע געגענט 
אין בלומינגרָאוו אין די "ווירדזשיניע געגענט", וואו 
פון  ציבור  הערליכער  א  בַאטייליגט  זיך  הָאט  עס 
קרוב צו דרייסיג אינגעלייט, און איז ָאּפגעצייכענט 

געווארן מיט גרויס סוקסעס.
אלע  די  פאר  געווארן  פַאררופן  איז  אסיפה  די 
ָאדער  דירות  נייע  זייערע  אין  שוין  וואוינען  וועלכע 
זייערע הייזער, און  האבן שוין ענדגילטיג געקלָאוזט 
איז פָארגעקומען אין הויז פון הרה"ח כהן שדעתו יפה 
האט  וועלכער  שליט"א  רָאזענבערג  הכהן  מענדל  ר' 
מיט  רמות  מעלות  עשר  געגענט  די  אויפגעהויבן 
טהרה  מקוואות  אהערצושטעלן  עסקנות  קָאנקרעטע 
און בתי מדרשים אין די נייע געגענטער, און האט שוין 
פרָאוויזָארישע  באזונדערע   2 אויפצושטעלן  באוויזן 
בלומינגרָאוו,  פון  זייטן  ביידע  דינען  וואס  מקוואות 
און יעצט ארבעט מען אויפצובויען א שּפָאגל נייעם 
בנין פַאר די מקוה טהרה וועט בעז"ה אוועקשטעלן די 

ריכטיגע יסודות פון דעם נייעם געגענט.
תושבים  נייע  די  צו  ַאּפעלירט  הָאט  מען 

אנטיילצונעמען אין די קָאסטן פונעם נייעם בנין וואס 
גייט אי"ה בקרוב אויפגעבויעט ווערן, און עס זענען 
ארויסגעלייגט געווארן צו קויפן סּפעציעלע זכותים 
פַאר די מקוה טהרה וואס וועט ַארָאּפשטעלן פעסטע 
יסודות פַאר די גאנצע שכונה. עס האט זיך ָאנגעזען א 
געוואלדיגע ווארעמקייט ביי אלע באטייליגטע, וואו 
יעדער האט זיך אונטערגענומען יותר מכפי היכולת, 
איינזעענדיג דעם וויכטיגן באדייט פון די נייע מקוה.
גלייכצייטיג זענען ממונה געווארן גבאים וועלכע וועלן 
שטיין בראש פונעם קרן הבנין צוזאמענצונעמען די נדבות 
פונעם ציבור, און אויך צו בַאַארבעטן נדיבי לב צו קויפן 
ווָאס איז אזא זעלטענע געלעגנהייט צו  פון די זכותים 
הָאבן ַא חלק אין אוועקשטעלן א נייע חרדי'שע געגענט.

אוועקגעגאנגען  זענען  תושבים  נייע  ציבור  דער 
וואס פעלט  גרייט מיט אלעם  ַאנטשלאסן צו שטיין 
און  מקוה  ּפערמַאנענטע  א  אויפצובויען  אויס  זיך 
נייע געגענט, און דאס האט  א בית המדרש אין די 
א  עפענען  צו  החלטה  ענדגילטיגע  די  געברעגנט 
נייעם ביהמ"ד שוין אויף דעם פָאלגענדן שבת עקב, 
וואס איז אויך אויפגעברעגנט געווארן ביי די אסיפה.

אייגענאַרטיגע אסיפה אפגעהאלטן דורך 
תושבי בלומינגראָוו —  "ווירדזשיניע 

געגענט" איבער'ן עתיד און יסודות הטהרה
אין שטוב פון  הר"ר מענדל הכהן ראזענבערג שליט"א אויף ווירדזשיניע

די מיינונגען פון שרייבער אין אונזער צייטונג, ווי אויך בריוו אין דער 

רעדַאקציע, שטעלן נישט פָאר די מיינונג פון די רעדַאקציע.

מיר טרָאגן נישט קיין אחריות פַאר די כשרות פון ַארטיקלען און ּפרָאדוקטען 

ווָאס ווערן ַאדווערטייזט אין אונזער צייטונג.

נייעס און בַאריכטן פון קהילות, מוסדות, און וואוילטעטיגע 
ָארגַאניזַאציעס מוז ַאיינגעשיקט ווערן דורך אי-מעיל, 

און דערנָאך זיך פַארבינדן מיט'ן ָאפיס. 
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אויפגענומען  ווערט  שמחה  גרויס  מיט 
בלומינגרָאוו  אויפגייענדע  די  ַאז  נייעס,  די 
געגענט האט דעם פַארגַאנגענעם שבת פרשת 
ַא  פון  ערעפנונג  די  צו  געווען  זוכה  עקב 
צום  שטיין  וועט  וואס  המדרש,  בית  צווייטע 
וועלכע  תושבים  צענדליגער  די  פאר  דינסט 
וואוינען אויף די צווייטע זייט פונעם געגענט, 
און איז היבש ווייט פונם ביז–יעצטיגן ביהמ"ד.
אין  בַאריכטעט  כסדר  ווערט  עס  ווי 
"ווָאכענשריפט", שּפרודעלט די נייע געגענט 
ווַאקסט  עס  און  איינוואוינער  אידישע  מיט 
ווָאס  פָאראויס–געשַאצט,  ווי  אסאך שנעלער 
די  פַארדָאּפעלט  זיך  הָאט  זומער  דעם  בלויז 
וואוינען  וועלכע  משפחות  חרדי'שע  צאל 
וואס  דירות  פילע  די  צו  צוגָאב  אין  דארט, 
אסאך  נאך  און  קָאנטרַאקט,  שוין  אין  זענען 
די  אין  פארקויפן  צום  שטייען  וואס  דירות 

געגענט.
מאל  ערשטן  צום  זיך  האבן  זומער  דעם 
צווייטע  די  אויף  משפחות  היימישע  געצויגן 
טייל  מערסטנס  און   — געגענט  פונעם  זייט 
ווירדזשיניע  די  ארום  און  אויף  וואוינען 

צו  ביז  גיין  צו  רב  מהלך  א  איז  וואס  גַאס, 
איז   — דעללעס  אויף  ביהמ"ד  נָאענסטע  די 
בַאשלָאסן געווארן צו עפענען נָאך ַא ביהמ"ד 
די  אין  וואוינען  וואס  די  פאר  סּפעציעל 
ווירדזשיניע געגענט און ארום, וואס פָארמירן 

שוין א בַאזונדערע מנין.
די עסקני השכונה הָאבן מיט גרויסע כוחות 
מקוה  ּפרָאוויזָארישע  א  אהערגעשטעלט 
אויף שבת וואס זאל דינען פאר די תושבים, 
גרויס  מיט  אויפגענומען  דָאס  הָאבן  וועלכע 
געעפענט  איז  מקוה  די  בַאגייסטערונג. 
געווארן אין א דירה וואס דער אייגענטימער 
גייט זיך בקרוב דָארט אריינציען, און ער האט 
צווישן אנדערע א אינדָאר סווימינג–ּפול, וואס 
דיינים אהערגעשטעלט  פון  איז ע"פ הוראות 
געווארן אויסגעהאלטן בתכלית הכשרות פאר 

אידן זיך מקדש ומטהר צו זיין.
שמחה  געוואלדיגע  ַא  געהערשט  הָאט  עס 
דעם  במשך  ביהמ"ד  ניי–געגרינדעטן  אינעם 
צוזאמענגעקומען  זיך  זענען  עס  ווען  שבת, 
פנימ'ער  שטרַאלנדיגע  מיט  תושבים  אלע 
מנין  ַא  איבער  דָא  איז  עס  אז  זעענדיג 

דאס  בחורים.  עטליכע  אויך  ווי  שטריימלעך 
די  פון  אז  דערגרייכונג,  געוואלדיגע  א  איז 
צוזאמגעשטעלט  זיך  האט  אליינס  געגענט 
ַאן אייגענער מנין, און לויט די קָאנטרַאקטן 
לעצטנס  זענען  וואס  הייזער  נאך  אויף 
זיך אז  געווארן, רישט מען  אונטערגעשריבן 

דָאס וועט אי"ה שטייגן יעדע וואך.
וואך פרשת ראה האבן  בלויז די היינטיגע 
אויף  משפחות  נאך  אריינגעצויגן  שוין  זיך 
וועט  וואס  ארום,  געגענט  די  און  גאס  דער 
דעם  אין  מתפללים  צאל  די  הייבן  בעז"ה 
דָאס  געווען  איז  עס  אגב,  ביהמ"ד.  נייעם 
ערשטע מאל וואס די תושבים פונעם געגענט 
זענען דָארט געבליבן אויף שבת אין זייערע 
געמָאלדן  איז  עס  ווָאס  נָאכדעם  הייזער 
האט  און  מנין,  נייעם  דעם  איבער  געווָארן 
זיי ערמעגליכט צו ּפרַאווען דעם שבת אין די 

רחבות'דיגע הייזער.
שבת צופרי נאכ'ן דַאווענען איז ָאּפגערָאכטן 
די  וואו  רבא,  קידושא  הערליכע  ַא  געווָארן 
און  לחיים  געוואונטשן  זיך  הָאבן  תושבים 

געלויבט השי"ת אויף די חסדים ביז אהער.

זיך  האט  דקדושה  חן  באזונדערער  א 
הָאט  מען  וואו  סעודות  שלש  ביי  אנגעזען 
געהויבענעם  דעם  געּפרַאוועט  אינאיינעם 
ַא  געווען  איז  וואס  דרעווין,  רעווא  פון  זמן 
תושבים  די  פַאר  איבערלעבעניש  זעלטענע 
צו  געלעגענהייט  די  געהַאט  הָאבן  וועלכע 
זען מיט די אייגענע אויגן וויַאזוי עס שטעלט 
אויפ'ן  געגענט  אידישע  נייע  א  אוועק  זיך 

שענסטן אופן. 
פונעם  ערעפענונג  די  האט  גלייכצייטיג 
נייעם ביהמ"ד געגעבן א שטיקל הרחבת הדעת 
פאר די מתפללים פונעם עקזיסטירנדן ביהמ"ד 
מהכיל  צר  שוין  איז  וועלכע  דעלעס  אויף 
בלומינגרָאוו,  תושבי  אלע  אריינצונעמען 
א  אויפבויען  קענען  צו  ארויס  קוקן  זיי  און 

ּפערמַאנענטע בנין לתורה ותפילה.
עס בלייבט נאר איבער צו וואונטשן אז די 
סייעתא דשמיא וואס באגלייט די אויפבליענדע 
געגענט זאל זיי ווייטער באגלייטן, און עס זָאל 
אויסשטייגן אלס א זעלבסטשטענדיגע עיר ואם 
בישראל ַאוועק פון די ישיבת כרכים קשה, וואו 

מען זָאל קענען מגדל זיין דורות לה' ולתורתו

צווייטע בית המדרש געעפענט דעם פאַרגאַנגענעם
שבת פרשת עקב אין די בלומינגראָוו געגענט

אין צוגאב צו נאך בתי מדרשים אין די דערנעבנדיגע טַאון–ָאוו–מָאנרָאו וועלכע שטייען צום דינסט פון תושבי בלומינגרָאוו

ַ
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קרית יואל. — דער שּפרַאך איז צו ָארים, דער ּפַאּפיר איז צי 
בַאגרעניצט, ַארויסצוברענגן ּפַאּפיר די געפילן ווָאס עס הָאבן 
געשּפורט די טויזנטער אידן וועלכע הָאבן מיטגעהַאלטן דעם 
מעמד קידוש שם שמים די ווָאך זונטאג אווענט אין צענטרַאלן 
די  יואל,  וקרית  אין  ד'סַאטמַאר  לב  יטב  דקהל  הגדול  בית 
עצרת אדירה וואס האט מכריז געווען דעם קול מלחמה קעגן 
די שרעקליכע גזירת גיוס ווָאס הענגט איצט אויפ'ן חרד'ישן 
ציבור אין ארץ ישראל און מעמיד געווען א יסוד כביר פאר די 

המשך המערכה מדורו של משה עד דורו של משיח.
פילע  פון  ציבור  ַאזַא  ווי  סצענע  רירנדע  ַא  געווען  ס'איז 
טויזנטער הָאבן ָאנגעפולט דעם היכל הבית המדרש אין ַאלע 
און  ערנסטקייט  געהויבענע  אזא  מיט  שטיבער  ַארומיגע 
טרָאץ  לופט.  די  אויף  טאפן  געקענט  האט  מען  וואס  געפיל 
ביז  שעות  לַאנגע  די  טרָאץ  מקום,  אפס  עד  געדרענג  דעם 
ווָאס  געצויגן, טרָאץ  זיך  הָאבן  די דרשות  ווָאס  חצות הלילה 
ַא ריזן ציבור הָאט געמוזט שטיין און גָאר ַאסַאך הָאבן שוין 
בלויז געקענט מיטהַאלטן די דרשות פון די זייטיגע שטיבלעך 
ָאדער אויפ'ן טעראסע פונעם ביהמ"ד, דָאך איז דער ריזן ציבור 
געבליבן צוגעשמידט צו די ערטער במשך לַאנגע שעות מיט 
ווען  געהויבענעם מעמד,  דעם  מיטצוהַאלטן  דקדושה  רגש  א 
יעדער שּפורט ַא זכיה צו זיין ַא טייל פון דעם פארכטיגן און 

התרגשות'דיגן מעמד קידוש ה'.

"יקר סהדותא" פון "וועד הרבנים" שע"י 
קרן הגיוס

א  זיך געשּפירט  גרויסן מעמד האט  פַאר'ן דעם  שוין טעג 
הייליגער געפיל און אינערליכער ברען ביי תושבי קרית יואל, 
"גזירת  די  פון  געפאר  שרעקליכן  דעם  ָאּפשטעלן  העלפן  צו 
הגיוס" וואס לויערט אויף די קעּפ פון אונזערע ברידער אין 
ארה"ק. אחים לדעה תושבי קרית יואל האבן ארויסגעקוקט צו 
קענען ארויסווייזן זייער שטיצע פאר דעם בארימטן וועד "קרן 
אין  החרדית  יהדות  דאס  פון  לימינם  שטייט  וועלכע  הגיוס" 

ארה"ק מיט די ּפַאסיגע שוץ–מיטלען.
באזונדער האט ארויסגערופן א התרגשות אין שטאט דער 
"וועד  דורכ'ן  געווארן  געשריבן  איז  וואס  חביון"  עוז  "מכתב 
הרבנים" וואס פארפיגן אין שפיץ פון דעם "וועד קרן הגיוס", 
וואו זיי ווענדן זיך מיט א הארציגן רוף צו אמוני עם סגולה 
און העלפן ראטעווען  פעולות  הייליגע  די  זאלן אקעגןקומען 

דאס יהדות החרדית פון די גזירה האיומה.
פון  ידם  חתימת  די  מיט  אונטערגעשריבן  איז  בריוו  דער 
מנהיגי  והצדיקים  הגאונים  ורבנן  מרנן  הרבנים"  "וועד  דער 
קהלות הקודש בארה"ק, ה"ה הגה"צ רבי יהושע ראזנבערגער 
שליט"א חבר הבד"ץ ואבד"ק קרית רמ"א בית שמש, הגה"צ רבי 
אברהם שמחה חנון שליט"א אבד"ק חסידי ירושלים, און הגה"צ 
רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א אבד"ק סאטמאר ירושלים 
שליט"א. די גדולי מנהיגי היהדות החרדית וועלכע שטייען אין 
שּפיץ פון אלע אקטיוועטעטן פונעם "קרן הגיוס", זיי באגלייטן 
בעצה ותושי' יעדן דעטאל פון די מערכה און פארזיכערן אז די 
פעולות נמרצות זעצן פָאר מיט א זהירות אויף עניני ממונות 
און אן אחריות אויף טריט און שריט, ווען יעדע דבר הקשה 
ווערט געברענגט פאר די הכרעה פון די מייסדי הקרן, כ"ק מרן 
גאב"ד ירושלים שליט"א און הגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער 

שליט"א.
די רבנים שליט"א זענען מעיד אין זייער מכתב אז די פעולות 
און  געוואלד  א  אויפגעטון  שוין  האבן  הגיוס"  "קרן  דעם  פון 
באשטעטיגן ַאן עפענטליכע "יקר סהדותא" צו מודיע זיין דאס 
אויסנאמליכע ישרות און נאמנות פון דעם "קרן הגיוס". "והננו 
בזה ביקר סהדותא בשבח העסקנים החשובים הנ"ל המוסרים 
כל נפשם ומאודם להצלתן של ישראל, אשר כל פעולתם הם 
ומכירינו  בידעינו  כספים.  עניני  בכל  ובמסירות  בנאמנות 
קאמינא שכל פעולות הק' של וועד "קרן הגיוס" עוברים תחת 
השגחתינו ופיקוחינו המלאה, ומתייעצים עמנו בכל עת ועונה 
על דרך הפעולות ומשתדלים בזהירות גדולה שכל פרוטה יבוא 

על מקומו בלי בזבוז ומעילה חלילה."
אומעטום  אידן  צו  הארציג  ַאּפעלירט  עוז'  'מכתב  דער 
ארויסצוהעלפן מיט די פעולות נשגבות, און די רבנים הגאוה"צ 
אידן  אלע  פאר  וואונטשן  ווארימע  מיט  אויס  פירן  שליט"א 

"הנותנים יד להצלת נפשות ישראל משמד", געהאלפן צו ווערן 
מיט כל משאלות לבם לטובה.

די זעלטענע לשונות מיט וואס די רבנים שליט"א באנוצן 
אנגעצינדן  נאכמער  האט  בריוו,  אויסנאמליכן  דעם  אין  זיך 
איבער  באגרייפן  צו  שטאט  דער  אין  ברען  און  פייער  דעם 
דעם חובת השעה צו העלפן די אנגייענדע קריטישע רעטונגס 

מיסיע.

ובהיכלו כולו אומר כבוד

איז  עצרת  די  ווען  צייט  בַאשטימטן  נָאכ'ן  שנעל  גָאר 
געווָארן,  פַארנומען  ּפלעצער  ַאלע  זענען  געווָארן  פַאררופן 
מיט ַא גָאר ָאנגעזעענעם און ערנסטן ציבור, פול זקנים, בעלי 
געקומען  זענען  ַאלע  ווָאס  אינגעלייט,  מיטל-יעריגע,  בתים, 
בעצה אחת ובדעה אחת, זיך ָאנצונעמען פַאר כבוד שמו יתברך 
המחולל און זיך ביישטייערן מיט ברייטע נדבות פאר'ן "קרן 

הגיוס".
געווען  זענען  הגדול  המדרש  בית  פונעם  ריכטונגען  אלע 
געווען אויסגעזעצט פון שלומי אמוני ישראל, וועלכע זענען 
געווען פארזאמלט  אין א הייליגע אטמאספערע למען כבוד 
און  הארץ  גאנצע  זייער  מיט  האבן  וואס  אידן  יתברך,  שמו 
שם  קידוש  גרויסן  דעם  פון  טייל  א  זיין  געשטרעבט  נשמה 
שמים, אידן וואס ווילן מיט אלע קרעפטן מחזק זיין די שומרי 

גחלת ישראל בשדה הקרב.
געווען  איז  ווָאס   — גַאלעריע  שול  ווייבער  די  פון  אויך 
שנעל  גָאר  זענען  און  הישיבה  תלמידי  די  פַאר  צוגעגרייט 
פילצָאליגע קעּפ  געזען  הָאט מען  געווָארן —  איבערגעפולט 
שטייען און שטוּפן זיך צו קענען כַאּפן ַא בליק אויפ'ן ציבור 
ַארומיגע  ַאלע  און  ּפָאליש  דעם  אין  אויך  ַאזוי  ביהמ"ד;  אין 
צוזַאמענגעּפרעסט,  אידן  געשטַאנען  זענען  ַאריינגענג  זייט 
אויפ'ן  השם.  קידוש  מעמד  דעם  פון  טייל  ַא  זיין  קענען  צו 
אויך  איז  עס  וואו   — המדרש  בית  פונעם  פארנט  טעראסע 
געווען אויסגעלייגט הויכ-הילכערס צו קענען מיטהַאלטן דעם 
וועלכע  אידן  פילצָאליגע  געשטַאנען  אויך  זענען   — עצרת 

טויזנטער פולן אָן בית המדרש הגדול דקהל 
יטב לב ד'סאטמאר מיטצוהאַלטן מעמד האדיר 

"הצלה משמד" לטובת דעם "קרן הגיוס"   
פארגאנגענעם זונטאג אווענט"ט בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

אויסטערלישע התעוררות פארפלייצט דעם ריזיגן ציבור מיט שטורמישע הרגשים פון מיטגעפיל און אחריות פאר'ן עתיד פון יהדות החרדית בארה"ק — 
פייערדיגע דרשות פון הרבנים הגאוה"צ שליט"א און חשובי העסקנים דערציטערן די הערצער מיט די אחריות צו העלפן אנגיין מיט די הייליגע מלחמה

תושבי קרית יואל גיסן ריזיגע שטיצע מיט אומגלויבליכע ברייטהארציגע נדבות 
וואס שטעלט אוועק א יסוד מוסד פאר די פעולות הצלה נגד גזירת הגיוס

מעמד אדיר 'הצלה משמד' אין גרויסן ביהמ"ד אינעם קאמפף פונעם יהדות 
החרדית קעגן דעם שמד הגיוס

Friday  Aug. 12, '169

זיך  הָאט  טעג  די  אין 
בוי– געּפלַאנטע  די  ָאנגעהויבן 

ַארבעט ביים ביהמ"ד הגדול אויף 
טראקטארן  ווען  12–גארפילד, 
צו  ָאנגעהויבן  הָאבן  וועלכע 

גרָאבן אויף מזרחית–צפונית.
געּפלַאנט  ווערט  עס 
היכל  דעם  אויסצוברייטערן 
ַאזוי  זיצן.  פרישע  מיט  ביהמ"ד 
ּפלַאץ  מער  צוקומען  וועט  אויך 
וועלכע  התורה,  היכל  אינעם 
תורה  לומדי  מיט  געּפַאקט  איז 
וועט  און  המדרש,  בית  וחובשי 
צוגעבן ַא הרחבת הדעת פאר די 

לומדים.

הונדערטער לומדי חבורת "זכרו" לעבן מיט 
פייערליכע מאָמענטן ביי "סיום מסכת בבא 

קמא והתחלת מסכת בבא מציעא"
געפראוועט ברוב פאר והדר מוצאי שבת מטו"מ אין זַאלן פון "עטרת מייזעלס"

 — העיר  תושבי  אנ"ש  הונדערטער   — יואל.  קרית 
וועלכע האבן די זכי' זיך צו ציילן צווישן די גליקליכע 
לומדי תורה אין חבורת "זכרו תורת משה" — האבן מיט 
געהויבענע הרגשים זיך פארזאמעלט דעם פַארגַאנגענעם 
מוצאי שבת פרשת מטו"מ צום פייערליכן "סיום מסכת 
איז  וואס  מציעא",  בבא  מסכת  והתחלת  קמא  בבא 
פארגעקומען אין די פרַאכטפולע זַאלן "עטרת מייזעלס" 

אין בית רחל — בנין גָאלדבערגער.
געלעגנהייט  די  געהאט  האבן  לומדים  גליקליכע  די 
זיך צו טרעפן בעת משוש ווען מען פייערט דעם סיום 
מסכת וואס מען האט געלערנט מיט יגיעה און התמדה, 
אנדערע  מיט  יחד  גם  אחים  בשבת  פארברענגען  און 
חברי החבורה און אזוי ארום שאפן א דיבוק חברים און 
תורה'דיגע קשר, וואס ברענגט א שטארקע תועלת אויף 

ווייטער.
דער מעמד איז פָארגעקומען נאך דריי–פערטל יָאר 
כוחות  ַאריינגעלייגט  האט  מען  ווען  ויגיעה,  עמל  פון 
טעגליכן  דעם   געלערנט  באזונדער,  עמוד  יעדן  אין 
זיך געשטעלט  און  לימודים,  די  עמוד, איבערגע'חזר'ט 
טיף  בלייבט  עס  אז  פארזיכערן  צו  כדי  פארהער,  צום 
איינגעקריצט אין די ביינער למען יעמדו ימים רבים. די 
אלע שעות און דפים האבן זיך יעצט פארזאמעלט תחת 
קורת גג אחד, וואס האט ארויפגעטריבן די אינערליכע 
האט  וואס  אקטאוועס  העכסטע  די  צו  וחדוה  שמחה 
די שעות של שמחה  דורכאויס  זאל  אין  געשּפירט  זיך 
פאר  שילדערן  צו  שווער  גאר  איז  וואס  והתרוממות, 

איינעם וואס האט דאס נישט מיטגעלעבט.
צום באשטימטן צייט, האבן די הונדערטער לומדים 
רייך  גָאר  געווען  איז  וואס  סעודה  די  צו  געוואשן  זיך 
סעודת  ולכבוד  תורה  של  גומרה  לכבוד  צוגעשטעלט 
ַא  אין  טישן  די  ארום  פארברענגט  און  מלכה,  מלוה 

היימישע אטמאספערע.
דער גַאנצער מעמד איז געווען איין שטיק התרגשות 
של שמחה, די דרשות חיזוק פון די בעלי דרשנים שליט"א.

חשוב'ן  דורכ'ן  געווארן  געעפנט  איז  מעמד  דער 
שליט"א  יאקאבאוויטש  שמואל  ר'  הרה"ג  ראש  יושב 
מנהל התחדות אברכים, וועלכער האט ארויסגעברענגט 
זיין  גומר  ביים  החבורה  חברי  פון  געפילן  געהויבענע 
שלמה  ר'  הרה"ח  בַאגריסט  אויך  הָאט  ער  מסכת.  די 
ליימזידער הי"ו — וועלכער איז אליינס ָאנגעשלָאסן אין 
די תורה–חבורה און פַארּפַאסט נישט קיין איין טאג — 
וועלכער הָאט מנדב געווען די סעודה לכבודה של תורה.

איז  משיחא,  מלכא  דדוד  זמירות  די  זינגען  נָאכ'ן 
מכובד געווארן צו מאכן דעם סיום און זאגן דעם 'הדרן', 
איינעם פון די חשוב'ע מגידי שיעור ווָאס לערנט פָאר 
ברבים דעם טעגליכן סדר, הרה"ג ר' יונה ראטענבערג 
שליט"א מרביץ תורה אין די קהילה, וועמענס שיעור איז 
שוין היינט ברייט–באקאנט ביי די לומדים. בטוב טעם 
ודעת האט דער מגי"ש שליט"א געמַאכט דעם סיום אויף 
המסיימים  ציבור  גאנצער  דער  ווען  בבא–קמא,  מסכת 

האט מיטגעזאגט מיט התרגשות דעם הדרן און אמירת 
התפלות כנהוג.

מיט אויסטערלישע אינטערעסע האט דער ציבור דאן 
וואונדערבארע דרשה פונעם חשוב'ן  די  צו  צוגעהערט 
מרגליות,  מּפיק  ּפה  בַארימטער  דער  הכבוד",  "נואם 
הרב הגאון רבי בערל גורעלניק שליט"א ר"מ בישיבת 
לימודים  לשון  זיין  מיט  האט  וועלכער  יצחק,  מאור 
מיושבי  זיין  פון  זכי'  געוואלדיגע  די  ארויסגעברענגט 
ביהמ"ד און בפרט אין די תורה–חבורה, און דָאס חשיבות 
ווען ַא בעל–הבית וואס איז טרוד על המחי' ועל הכלכלה 
און רייסט זיך אוועק פונדערהיים נאך א שווערן טאג 
מיט  קבוע  שיעור  א  לערנען  זיך  זעצט  און  ארבעט 
התמדה, און איז זיך מייגע אויף שווערסטע מקצועות ווי 
אין מסכת בבא–קמא. דער ראש ישיבה שליט"א הָאט ווי 

עלעקטריזירט דעם ציבור מיט זיינע ּפערל-ווערטער.
דערנָאך הָאט מען געהערט דעם "דבר החבורה" פון 
הָאט  וועלכער  שליט"א  ראטענבערג  יונה  ר'  הרה"ג 
די  ארויסגעברענגט  שטייגער  אייגנארטיגן  זיין  אויף 
וויכטיגקייט און תועלת פון קביעת עתים לתורה, בפרט 
מענטש  דעם  הַאלט  חבורה  ַא  מיט  לערנען  דָאס  ווען 
דָאס  נָאכלָאזן  נישט  זָאל  מען  ַאז  דערצו,  צוגעבינדן 

קביעות.  
מיט ברכת המזון הָאט דער חשוב'ער נדבן ר' שלמה 
איידעם  חשוב'ער  זיין  געווען  מכבד  הי"ו  ליימזידער 

הרה"ח ר' יואל קליין הי"ו.
עסקנים  די  הָאבן  מעמד  פונעם  ענדע  דער  ביי 
משתתפים  ַאלע  פאר  מתנה  הערליכע  ַא  פַארטיילט 
"שפה  בבא–מציעא  מסכת  בַאנד  שיינעם  ַא  ולומדים, 
נוצבַארן פָארמַאט  ַא ּפרַאקטישן  אין  ווי אויך  ברורה", 
"ובלכתך בדרך", איבערהויּפט אין  זיין דעם  צו  מקיים 
אויף  ַאסַאך  מ'איז  ווען  זומער-מָאנַאטן  יעצטיגע  די 
צו  גמרא,  די  זיך  ביי  הָאבן  צו קענען כסדר  וועגן,  די 
לערנען און חזר'ן, מיטהַאלטן דעם טעגליכן שיעור, כי 

הם חיינו ואורך ימינו.
אויך איז פַארטיילט געווָארן ַא קונטרס חידושי תורה 
סיום  ַא  ַאנטהַאלט  ווָאס  זי"ע,  הקדוש  רבינו  מרן  פון 
ופתיחה וואס דער רבי זצ"ל הָאט געזָאגט ביי א סיום 

מסכת בבא–קמא והתחלת מסכת בבא–מציעא.
זיך  ציבור  פילקעּפיגער  דער  איז  בענטשן  נָאכ'ן 
און  התורה  שמחת  פון  געפילן  מיט  צונויפגעגַאנגען 
געהויבענע געפילן פון גליקליכקייט און שלות הנפש, 
ותחנונים על העתיד,  מיט א תפלה בהודאה על העבר 
ווען דערביי בעט מען זיך צום נותן התורה אז מען זאל 
זוכה זיין צום קומענדיגן סיום און צו מסיים זיין מסכתות 

וספרים אחרים.
דעם  געזיכטער  די  פון  אראפגעשיינט  האט  עס 
"אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו", און מיט 
ַא פעסטע קבלה ָאנצוהַאלטן די סדרי הלימודים מיט ַא 
קביעות חק ולא יעבור ללכת מחיל אל חיל, הדרן עלך 

מסכת בבא–קמא ודעתך עלן מסכת בבא–מציעא.

פרייטאג,  עש"ק פ'  בשלח, י"ב שבט  תשע"ו38

די רייכע אויסוואל פאר סעודת מלוה מלכא יעדן מוצאי שבת 
אינעם געשעפט הארט אונטער די 4 רעדזשיסטערס

 א בליק אין געשעפט אויף די פילע איילס, 
מערקט די זיכערהייט סקרינס

חמין במוצאי שבת אנגעגרייט אין געשעפט ביים  ברייטן אריינגאנגדער הויפט אריינגאנג צו די נייע גראסערי, די פילע קערידזשעס אויסגעשורה'ט

 איינע פון די 
 ברייטע און 

לופטיגע איילס 
אינערהאלב די 

גראסערי

נייע גראסערי געעפנט אין שכונת ברך משה צו די צופרידנהייט פון די הונדערטער איינוואוינער פון די געגנט און ארום

Friday  July 22, '165

דעם  איז  התורה  כבוד  מיט   — יואל.  קרית 
פַארגַאנגענעם זונטָאג פרשת בלק ענטפַאנגען געווָארן 
ַא געהויבענער גַאסט כ"ק אדמו"ר מצַאנז-זשמיגרַאד 
וועלכער  בָארָא-ּפַארק,  אין  מושבו  איתן  שליט"א 
הָאט זיך געפינען אין קרית יואל לרגל ַא שמחה אין 
שטוב פון דעם חשוב'ן מוקיר רבנן ואיהו גופי' צורבא 
מרבנן, הנדיב המהולל הרב החסיד מוה"ר יוסף פנחס 
סטראלאוויטש שליט"א וועלכער איז פון די מעריצים 

און עושה ומעשה לבית צַאנז-זשמיגרַאד.
דער רבי שליט"א איז בַאקַאנט אלס אחד מחשובי 
מאורי  הק',  אבותיו  בית  וממשיכי  דורנו  אדמור"י 
הדורות, זייענדיג ממלא מקום הקודש פון זיין גרויסן 
ישועות  ופועל  מופת  איש  בארימטער  דער  פאטער 
מצַאנז-זמיגרַאד  הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  הארץ,  בקרב 
זצוק"ל פון בני ברק, וועלכער איז געווען ַא רעכטער 
הייליגן דברי  פונעם  דור  אייניקל, דער דריטער  אור 
תלמידים  דור  עלטערער  דער  זי"ע.  מצַאנז  חיים 
וחסידים געדענקט דעם צַאנז-זמיגרַאדער רבי שליט"א 
זי"ע,  רביה"ק  מרן  פון  וחביב  מובהק  תלמיד  ַא  ַאלס 
וועלכער הָאט אים מחבב געווען באופן נפלא און נישט 
געזשאלעוועט קיין טיטלען און אויסדרוקן אויף אים, 

ווי מ'זעט עס אין ַא זעלטענער מכתב קודש ווָאס דער 
רבי זי"ע הָאט געשריבן צו אים נָאך אלס בחור.

דער רבי שליט"א איז סּפעציעל געקומען צו פָארן 
צו דער שמחת ברית מילה אצל בן הנולד למז"ט פון 
בן  הי"ו,  טייטלבוים  מאיר  משה  מו"ה  החשוב  האברך 
הרה"ח רבי מנחם הי"ו וחתן הרבני הנגיד ר' יוסף פנחס 
סטרולאוויטש הי"ו — דער לַאנג–יעריגער בעל אכסניא 
אין  בַאזוך  יערליכן  דעם  בעת  שליט"א  רבי'ן  פונעם 
קרית יואל — ווָאס איז פָארגעקומען אין בית המדרש 

הגדול דקהל יטב לב ד'סאטמאר.
דער רבי שליט"א איז ָאנגעקומען צופרי אין ביהמ"ד 
וואו די פילע מתפללים ופני הקהילה הָאבן מקבל פנים 
געווָארן  נתכבד  איז  און  גַאסט,  גרויסן  דעם  געווען 

ביותרת הכבוד כראוי וכיאות לכבודה של תורה.
נָאכ'ן דַאווענען איז פָארגעקומען דער ברית מילה 
מיט  געווָארן  מכובד  איז  שליט"א  רבי  דער  וואו 
מכובד  איז  שליט"א  הדומ"ץ  הגה"צ  און  סנדקאות, 

געווארן מיט די ברכות.
דערנָאך איז געּפרַאוועט געווָארן די סעודת הברית 
געזעסן  איז  רבי שליט"א  דער  וואו  נשים,  עזרת  אין 

בראש המסובים.

כ"ק אדמו"ר מצאַנז-זמיגראַַד שליט"א 
אויף אַ קורצן באַזוך אין קרית יואל 
לרגל ַא שמחה בבית הרבני הנגיד החסיד ר' יוסף פנחס סטרולָאוויטש הי"ו 

מראשי קהל יטב לב ד'סַאטמַאר ומוסדותי'

Friday  June 10, '1627

שומער דערקלערט: רוט–17 אויסברייטערונג קען נישט ווַארטן
טשאק  סענַאטָאר   — ווַאשינגטָאן. 
און  סטעיט  אויפגעפָאדערט  הָאט  שומער 
פעדערַאלע ַאגענטורן צו פַארשנעלערן די 
אויסברייטערונג פון רוט–17, דורכ'ן בַאנוץ 
קען  ווָאס  פָאנדינג–קווַאלן  נייע  צוויי  פון 

מַאכן די ַאּפגרעיד ַא פַאקט.
די  ַאז  געזאגט,  הָאט  שומער 
אויסברייטערונג איז יעצט גָאר קריטיש אין 
ּפרָאיעקטן,  גרויסע  צוויי  פון  ערווַארטונג 
וועט  פַארטיג,  זיין  וועלן  דָאס  ווען  ווָאס 
פַארקער  די  פַארערגערן  ווַארשיינליך  עס 
אין  הייוועי  די  אויף  ָאנגעלייגטקייט 

ָארענדזש און סָאליווען קַאונטיס.
מָאנטרעין  דָאלערדיגע  ביליָאן   1.3 די 
קַאסינָא ווערט ערווַארטעט זיך צו עפענען 
און   ,'18 מערץ  אום  מָאנטיסעלָא  נעבן 
ַא  עפענען  צו  צילט  ּפַארקס"  "לעגָאלענד 
מעגַא ּפַארק אין גוישען אין 19'. צוטריט צו 

ביידע ּפרָאיעקטן איז דורכ'ן רוט–17.
רוט–17  דער  ַאז  בַאטָאנט,  שומער 
ַא  מיט  פינַאנצירט  ווערן  קען  ּפרָאיעקט 

ניו  ווָאס  דָאלער  ביליָאן   16.5 די  פון  טייל 
טרַאנסּפָארטעישאן  אין  באקומט  יארק 
יאר,  פינף  קומענדיגע  די  פַאר  פָאנדינג 
אין  דָאלער.  ביליָאן   1.5 פון  העכערונג  ַא 
ַאמעריקע'ס  "פיקסינג  די  אונטער  צוגָאב, 
)פַאס"ט(  טרַאנסּפָארטעישאן"  סוירפעיס 
ַאקט, איז געשטעלט געווָארן אין ַא זייט 4.5 

און  הייוועי  קריטישע  פַאר  דָאלער  ביליָאן 
פרַאכט ּפרָאיעקטן.

שומער  הָאט  סטעיטמענט  ַא  אין 
איז  רוט–17  אויף  "פַארקער  דערקלערט: 
שוין גענוג ַא קָאּפווייטָאג; אויב מיר וועלן 
קען  ליניע,  דריטע  די  צושטעלן  נישט 
ָאנגעלייגטקייט ּפלָאגן די גַאנצע געגנט און 

מעגליכקייט  הָאדסָאן–ווַאלי'ס  די  שטערן 
און  צו  פָארן  קענען  זָאלן  איינוואוינער  ַאז 
פון ַארבעט, צו מַאכן ביזנעס און צו קענען 
פַאר  בַאזוכער  צָאל  מַאקסימום  די  צוציען 

אונזער שטייגענדע טוריסט עקָאנָאמיע".
הייוועי  "פעדערַאלע  די  צו  בריוו  ַא  אין 
סטעיט  יארק  ניו  די  און  ַאדמיניסטרַאציע" 

הָאט  דעּפַארטמענט,  טרַאנסּפָארטעישאן 
דריטע  ַא  צולייגן  צו  גערופן  שומער 
פון  זייטן  ביידע  אויף  רוט–17  צו  ליניע 
הערימען  פון  ָאנגעהויבן  הייוועי,  די 
ּפרָאיעקט  די  מָאנטיסעלָא.  צו  ביז 
איבערמַאכן  דָאס  ַארייננעמען  וועט 
אין  אינטערטשעינדזש  עקזיט–131  די 
צונויף  זיך  קומט  רוט–17  וואו  הערימען, 

מיט די ניו יארק סטעיט טרואוועי.
די  וויפיל  זָאגן  נישט  קען  שומער 
געשַאצט  ָאבער  קָאסטן,  וועט  ּפרָאיעקט 
עס וועט זיין אין די הונדערטער מיליָאנען 

דָאלער.
שוין  איז  אויסברייטערונג  ַאן  בשעת 
געּפלַאנט געווָארן במשך מערערע יָארן — 
די סטעיט "די–ָאו–טי" הָאט געענדיגט דעם 
קָאררידָאר  טרַאנסּפָארטעישאן  רוט–17 
פַאקטישע  הָאט   —  '13 אין  שטודיע 
ָאנגעהויבן  נָאכנישט  זיך  קָאנסטרָאקשען 
פַאר  געלט  פָאנדן.  פון  מַאנגל  צוליב 
בַאזונדער  איז  אינטערטשעינדזש  די 
האט  סטעיט  די  ָאבער  געווָארן,  בַאשטימט 
ַארבעט  בריק  און  רָאוד  פַאר  גענומען  עס 
"די–ָאו–טי"  סטעיט  די  ערגעץ–ַאנדערש. 
האט געזאגט ַאז די קָאנסטרָאקשען אויף די 
אינטערטשעינדזש קען זיך ָאנהייבן ַאזוי פרי 

ווי אין 18'.

שומער דערקלערט אין יארע 16' למס': 'אויסברייטערונג קען נישט ווארטן'! זעט אויס אז ס'קען יא...

פעפערמינט: פרשת בשלח תשע"ו - מינטליעף: פרשת בשלח תשפ"ג  

ארבעט אנגעהויבן ביים ביהמ"ד

כ"ק אדמו"ר מצאנז זימיגראד שליט"א אויף א באזוך אין קרית יואל אלס א 
גאסט. שפעטער האט דער רבי שליט"א קובע משכנו געווען אין שטאט און 

אויפגעשטעלט בית מדרשו אויף די מענגין גאס 
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שנת תשע"ה לפ"ק ציטאטן פון אמאל

Friday  Aug. 12, '1623

פרייזן פון קויפן און פארקויפן דירות

ס'איז נישט ערלויבט צו פארקויפן קיין דירה פאר מער   •
ווי $185–$195 פער סקווער פוס. )דאס הייסט אז א דירה 
וואס איז גרויס 2,200 סקווער פוס, קען נישט פארקויפט ווערן פאר 

מער ווי $429,000–$407,000(.

מ'בויט  וואס  אלעס  אריינגערעכענט  איז  פרייז  דעם  אין   •
מאמענטאל אין א געווענליכע סטאנדארט-דירה אין קרית 
Ln.  28 "סאנדל"  פירמע  די  פון  "קיך"  א  דהיינו:  יואל. 
feet; "פארקעי פלארס" אין אלע צימערן און האלוועיס, 
די  אין  טיילס"  צוויי קאודס; "סרעמינג  געסקרעיפט מיט 
טוילעטס;  די  אין  און  וואש-רום  )לאבי(,  פארצימער  קיך, 
"קאנוועקטער סטים" Zones 2; "סענטראל עירקאנדישאן"
Complete system; פלאץ און פלאמבינג פאר "פסח קיך"; 
"קלעסיק טירן"; "ענדערסאן" אדער "פעלע" פענסטערס; 
פוס   9" גלאס-פעינט;  סעמי  מיט  קאודס  צוויי  "פעינטן" 
הויך" דאך, געפעינט מיט פלעיט-פעינט; "בית הכסא" 2 
Full bathrooms with vanity; "שעלווס" אין די קאלזעטס 

אד"ג.

אין דעם פרייז איז אויך ַאריינגערעכענט דער: פארטש,   •
ערלויבט  נישט  ס'איז  בוילער-רום.  און  סטארעדזש 
די  פאר  סקווער-פוס  פער  פרייזן  צו בעטן עקסטערע 

דערמאנטע זאכן. 

מ'קען  וואס  "בוידעם"  א  פארמאגט  וואס  דירה  א   •
רעכענען  מען  קען  דירה,  א  אין  פארוואנדלען 
טייל  פוס, פאר דעם  מערענסטענס $35 פער סקווער 
דארט  מ'זאל  אז  הויך  גענוג  איז  וואס  בוידעם  פונעם 
קענען מאכן א דירה.  פאר דעם אנדערן טייל פונעם 
איז  סטארעדזש  פאר  נוצבאר  נאר  איז  וואס  בוידעם 

נישט ערלויבט צוצורעכענען.

אין פאל דער בויער האט שוין אויסגעבויט דעם בוידעם,   •
און מ'קען עס שוין נוצן פאר א דירה אדער אפיס, קען 

מען רעכענען מערסטענס 100$ פער סקווער פוס.

קיינער הָאט נישט קיין רעכט צו בעטן העכערע פרייזן,   •
קיין  נישט  פארטרעטער,  זיין  נישט  מוכר,  דער  נישט 
בראוקער און נישט קיין שום אנדערער מענטש. דאס 
זעלבע טאר קיינער נישט קויפן פאר העכער פון דעם 
נישט דער  וואס קויפט אליינס, און  נישט דער  פרייז, 

וואס קויפט דורך א צווייטן. 

קיין שום אויסרייד און אן קיין שום דריידלעך ערלויבט   •
נישט צו בעטן סיי וועלכע העכערע פרייז ווי דערמאנט.

די תקנות זענען סיי פאר דירות וואס ווערן געבויט אין   •
די איצטיגע גרעניצן פון קרית יואל און סיי פאר דירות 
וואס וועלן געבויט ווערן אין די שטחים וואס וועלן אי"ה 

צוקומען נאך די אנעקסעישאן.

דירות וואס זענען נישט אין כלל פון די תקנות

א דירה וואס איז געבויט אין א געביידע וואס אנטהאלט   •
נאר איין דירה, אדער מערענסטע צוויי דירות )1-2 פעמעלי 
האוז(, און עס איז געבויט אויף אן אופן אז פון קיין שום 

זייט איז נישט דא נאך א דירה )סיידן אין בעיסמענט( איז 
נישט אריינגערעכענט אין די תקנה.

די  איידער  דירה  א  געקויפט  שוין  האט  וואס  איינער   •
תקנות גייט אריין אין קראפט, פאר א העכערן פרייז, 
ער  וואס  פרייז  זעלבן  פאר'ן  פארקויפן  דאס  ער  מעג 
האט געקויפט, ביז א יאר פון ווען די תקנות זענען אריין 

אין קראפט.

די וואס האבן שוין געסיינט קאנטראקט נאך איידער די   •
תקנות זענען אריין אין קראפט, סיי צו פארקויפן און סיי 
צו קויפן א דירה, זענען ערלויבט צו ענדיגן דעם מקח 

לויטן פרייז וואס איז באשטימט אינעם קאנטראקט.

וועלכע עקסטערעס מער  סיי  וואס האבן  דירות  פאר   •
עס  וויפיל  צורעכענען  מען  קען  סטאנדארט,  דער  ווי 
אויך  און  עקסטערעס,  די  אריינצולייגן  געקאסט  האט 

צורעכענען דערצו נאך 15% מער.

פרייזן פון קויפן און פארקויפן לאטס

דער פרייז פאר קויפן אדער פארקויפן א לאט וואס איז   •
שוין דעוועלאפט, סיי אין קרית יואל אדער סיי אין די 
 $35 פאר  ווערט באשטימט  יואל,  קרית  נעבן  געגענט 
Livable( פער יעדע סקווער פוס אויף וואס מ'קען בויען
Space(. )ד"ה אז פאר א דירה וואס אנטהאלט 2,200 סקווער פיס, 

קען דער לאט-אייגענטומער באקומען דערפאר $77,000(.

דער פרייז צו קויפן אדער פארקויפן א לאט וואס איז   •
נאך נישט דעוועלאפט, סיי אין קרית יואל און סיי אין 
די געגענט נעבן קרית יואל, ווערט באשטימט פאר $28 
אויף  שטח  פונעם  טייל  דעם  אויף  פוס,  סקווער  פער 

וואס מ'קען בויען.

זיין  נאכדעם וואס דער ענעקסעישאן וועט אי"ה שוין   •
שטחים  צוגעקומענע  די  אין  מען  וועט  באשטעטיגט, 
נישט קענען קענען פארקויפן א לאט, נאר פאר $30 פער 
סקווער-פוס, פאר א לאט וואס איז שוין דעוועלאפט, 
און פאר $25 פער סקווער-פוס פאר א לאט וואס איז 

נאכנישט דעוועלאפט.

איסור פון "מייקר השער-זיין" "פליפן" 
און "מארקעט קאנטראל"

ס'איז נישט ערלויבט צו קויפן קיין דירה מיטן ציל עס   •
ווי  טייערער  פאר  פארקויפן  צו  "פליפן"  צו  שפעטער 

מ'האט עס געקויפט. אין דעם איז אריינגערעכענט סיי 
ווען איינער קויפט א דירה אין קרית יואל און סיי אין די 
געגענט ארום, סיי ווען מ'קויפט פון א איד און סיי ווען 

מ'קויפט להבדיל פון א גוי. 

דאס זעלבע איז אויך נישט ערלויבט צו קויפן לאטס און   •
שטחים מיטן בלויזן ציל עס שפעטער צו פליפן פאר 
העכערע פרייזן. אין דעם איז אריינגערעכענט סיי ווען 
מ'קופט א לאט אין קרית יואל, און סיי ווען מ'קויפט אין 
די געגענט נעבן קרית יואל, סיי ווען מ'קויפט פון א איד 
און סיי פון א גוי. מ'מעג נאר קויפן שטחים מיטן ציל עס 

צו דעוועלאפן אלס דירות.

דעם  איבערגעבן  דורכ'ן  סיי  איז  פליפן  אויף  פארבאט  )דער   

דורך  סיי  טייטל,  דעם  איבערגעבן  דורכ'ן  סיי  קאנטראקט, 

בראקערידזש, און סיי דורך סיי וועלכע אנדערע דריידל(.

ביים פארקויפן א דירה אדער א לאט, דארף דער מוכר   •
וואס  זיכער מאכן עס צו פארקויפן נאר פאר איינעם 
צו  ציל  מיטן  נאר  דערמיט,  פליפן  צו  נישט  פלאנט 
וואוינען דערין, אדער עס צו פארדינגען פאר אנדערע 
קלאר  דארף  מוכר  דער  דערין.  וואוינען  וועלן  וואס 
מיטן  אויסנעמען  זיך  און  שטר,  אינעם  ארויסשרייבן 
קונה, אז ער קויפט דאס נישט צו פליפן, נאר אלס א 

דירה.

געשפרעכן  פירן  צו  אנגעהויבן  האט  איינער  פאל  אין   •
מיט א גוי'שן הויז-אייגענטומער, אפצוקויפן פון אים א 
לאט אדער א הויז אין די געגענט פון קרית יואל, איז 
קיינער נישט בארעכטיגט עס צו פרובירן אויסצוכאפן 
נישט  פרייז,  העכערן  א  פארצושלאגן  דורכ'ן  אים  פון 
ווען מ'שלאגט עס אליינס פאר און נישט ווען מ'שיקט א 

שליח, א בראוקער וכדומה.

אין פאל דער גוי'שער אייגענטומער שטעלט-קלאר אז   •
לאט  אדער  הויז  דעם  פארקויפן  נישט  סייווי  וויל  ער 
פארגעשלאגן,  האט  ערשטער  דער  וואס  פרייז  פאר'ן 

נאר דאן איז ערלויבט פארצושלאגן א העכערן פרייז.

לאט-אייגענטומער וואס פארמאגן גרויסע שטחים אויף   •
וואס מ'קען שוין בויען, און דורכדעם וואס די שטחים 
שטייען ליידיג, ברענגט עס דערצו אז די דירות-פרייזן 
זאלן נישט קענען פאלן, אדער זאלן גאר טייערער ווערן, 
שטחים  די  אויף  בויען  פון  אפהאלטן  נישט  זיך  טארן 
אדער פון עס פארקויפן פאר אנדערע דעוועלאפערס, 

כדי אז מ'זאל וואס פריער עס קענען אויסבויען.

אדער  שריט,  שום  קיין  טון  צו  ערלויבט  נישט  ס'איז   •
קאנטראלירט  וואס  שריט,  וועלכע  סיי  טון  צו  נישט 
דעם מארקעט, דאס הייסט אז עס ברענגט דערצו אז די 
דירות-פרייזן זאלן זיך הייבן, אדער אז די פרייזן זאלן 

נישט קענען פאלן.

מארקעט- און  פליפן  איבער  תקנות  דערמאנטע  די   •
קאנטראל, און דער איסור פון צוברענגן אז די דירות 
זענען  הייבן,  זיך  זאלן  נישט קענען פאלן אדער  זאלן 
אין קראפט סיי אין קרית יואל, און סיי אין די געגענט 
טאון–אוו– טאון–אוו–מָאנרָאו,  אריינגערעכענט:  ארום, 
בלומינגראוו, טאון אוו וואודבורי, און ארום די גאנצע 
שטאט, ביז 3 רעדיוס-מייל ארום די נייע געגענטער וואו 

היימישע אידן וואוינען שוין.

פרייזן צו דינגען און פארדינגען דירות

)ווי פארשטענדליך ווערן די פרייזן פון דינגען דירות באשטימט נאר אלס 

א מאקסימום, אז מער ווי דעם טאר מען נישט בעטן. אבער למטה אין 

להם שיעור... ולשבח יאמר, אז לויט וויפיל מ'האט צוריקגעהערט אין די 

פריערדיגע וואכן, שטעלט זיך ארויס אז עס זענען ב"ה דא א שיינער צאל 

חשוב'ע דירה-אייגענטומער וואס בעטן נאך ביליגער ווי די ווייטערדיגע 

פרייזן, ובפרט פון אזעלכע וואס דינגען ארויס די דירות אויף עטליכע יאר 

נאכאנאנד. אשרי להם ואשרי חלקם, ושכרם כפול מן השמים.(

דער פרייז פאר דינגען און פארדינגען א דירה, ווערט   •
באשטימט ווי פאלגענד: פאר א פיר-צימערדיגע דירה 
ווי  מער  בעטן  נישט  מען  קען  שלאף-צימערן(   2 ה.  )ד. 

1,200$. פאר א דירה פון 5 צימערן )ד. ה. 3 שלאף-
צימערן קען מען נישט בעטן מער ווי 1,400$.

)אפילו  אין בעיסמענטס  זיך  געפונען  וואס  דירות  פאר   •
ווען עס איז נאר טיילווייז אונטער דער ערד(, זענען די פרייזן 

באשטימט ווי פאלגענד: פאר א דריי-צימערדיגע דירה 
)ד. ה. 1 שלאף-שטוב( קען מען נישט בעטן מער ווי 950$, 

שלאף-צימערן(   2 ה.  )ד.  דירה  פיר-צימערדיגע  א  פאר 
פינף- א  פאר  ווי 1,100$,  מער  בעטן  נישט  מען  קען 

צימערדיגע דירה )ד. ה. 3 שלאף-צימערן( קען מען נישט 
בעטן מער ווי  $1,250.

אין פרייז פון דינגען א דירה איז אלעס אריינגערעכענט,   •
און  וואסער  גארבעדזש,  עלעקטעריק,  גאז,  סיידן: 
לענדלארד  אויפן  נישט  ליגט  וואס  מענטינענטס 

אויסצאלן לפי דיני השו"ע.

דירה-אייגענטומער וואס האבן געקויפט די דירה מיט א   •
מארגעדזש, און די חודש'ליכע צאלונגען )אריינגערעכענט 
שטייערן( זענען העכער ווי די דערמאנטע פרייזן, זענען 

ערלויבט צו פארדינגען די דירות פאר די פרייז וויפיל זיי 
צאלן מארגעדזש יעדן חודש. אבער גלייך נאכדעם וואס 
דארף  אויסגעצאלט,  ווערט  דער ערשטער מארגעדזש 
די דערמאנטע באשטימטע  צו רעכענען  אנהייבן  מען 

פרייזן פער-צימער. 

נאך  ליעס  דעם  אונטערגעשריבן  שוין  מ'האט  פאל  אין   •
מען  קען  קראפט,  אין  אריין  זענען  תקנות  די  איידער 
אנהאלטן צו בעטן די פרייזן אויף ביז ווילאנג דער ליעס 
לויפט אפ. נאכדעם ווען מ'באנייט דעם נייעם ליעס, דארף 
מען אנהייבן צו בעטן די דערמאנטע באשטימטע פרייזן.

עפארדעבל האוזינג

עפארדעבל  די  איינצוהאלטן  מחויב  איז  מוכר  יעדער   •
האוזינג געזעצן, וואס איז באשטעטיגט געווארן עטליכע 
פער   $.... פאר  דירות   .... פארקויפן  צו  צוריק,  יאר 

סקווער-פוס, פאר שוואכע פארדינער.

תורה'דיגער קראפט פון די תקנות

אלע דערמאנטע תקנות און באגרעניצונגען ליגט אייניג   •
אויף יעדן, סיי אויף א יחיד און סיי אויף א ציבור'שע 
אויפן  סיי  און  בויער  אויפן  סיי  קערפערשאפט, 
אינוועסטאר, סיי אויף שותפים און סיי אויף סיי-וועמען 
עס פארטרעט א יחיד אדער א רבים. קיינער איז נישט 

בארעכטיגט צו בעטן העכערע פרייזן ווי דערמאנט.

דער איסור פון בעטן העכער ווי די דערמאנטע פרייזן   •
איז חל סיי אויף פריוואטע הייזער און לאטס, און סיי 

אויף ציבור'ישע פראיעקטן, הייזער און לאטס.

אויך די וואס קויפן דירות, זענען נישט ערלויבט  צו   •
קויפן פאר העכער ווי די באשטימטע פרייזן.

איינער וואס פארקויפט א לאט צו בויען דערויף, איז   •
מחויב ארויסצושרייבן אינעם שטר מכירה, אז דער קונה 
מ'דארף  תקנות.  אלע  איינצוהאלטן  פארפליכטעט  איז 
עס שרייבן אויף אזא אופן אז עס זאל האבן א געהעריגן 

לעגאלן קראפט עפ"י חוקי המדינה.

עס ליגט א פליכט אויף די ראשי הציבור ומנהלי הקרי'   •
צו טון וואס נאר מעגליך צו פארזיכערן בעזהשי"ת אז 

די תקנות זאלן האבן א קיום.

עס וועט געשאפן ווערן א ועד פון פינף פאראנטווארטליכע   •
הי"ו,   ..... הי"ו, מוה"ר   ...... ה"ה: מוה"ר  בעלי בתים, 
.... הי"ו  ..... הי"ו און מוה"ר  ..... הי"ו, מוה"ר  מוה"ר 
צייט  שטיק  יעדע  צוזאמקומען  זיך  וועלן  וועלכע 
איבערצוגיין די פרטים )יעדער פון די דערמאנטע חברי 
הועד קען שיקן צו די מיטונגען אן אנדערן וואס זאל 
אים פארטרערטן.( אין פאל רוב פון די חברי הועד זעען 
איין אז די פרייז פון מאטריאל אדער אנדערע הוצאות 
דער  אז  אדער  געשטיגן,  שטארק  זענען  בויען  פון 

אינפלעישאן איז שטארק געהעכערט געווארן, וועלן זיי 
האבן דעם רעכט צו באשטימען העכערע דירה-פרייזן, 
אבער נאר פראצענטאל לויט וויפיל די הוצאות זענען 

געשטיגן.

אויך אין פאל מ'העכערט די פרייזן, בלייבן אלע תקנות   •
אין קראפט, לויט די נייע פרייזן וואס מ'וועט באשטימען. 

די תקנות גייען אריין אין קראפט אנגעהויבן פון ..... און   •
בלייבן אין קראפט אויף די קומענדיגע צוואנציג יאר. 
במשך די גאנצע צייט האט קיינער נישט קיין רעכט דאס 
מבטל צו זיין. אויב וועט זיך מאכן דורכאויס די יארן 
אז מ'וועט דארפן משנה זיין איינס אדער עטליכע פון 
די תקנות, וועט מען קודם מפרסם זיין דעם עווענטועלן 
פארענדערונג צווישן די תושבי העיר, און נאר אין פאל 
צוויי-דריטל תושבים שרייבן אונטער בכתב ידם אז זיי 
זענען מסכים אז עס זאל פארענדערט ווערן, דאן גייט 

עס אריין אין קראפט.

מארקעט- פליפן,  שער-זיין,  מייקר  פון  תקנות  די   •
קאנטראל בלייבט אויף שטענדיג אין קראפט.

ח"ו  וועלן  עטליכע  אדער  איינער  ווען  פאל  אין  אויך   •
ברעכן איין אדער עטליכע פון די תקנות, מיינט דאס 
נישט אז די תקנות זענען מער נישט אין קראפט. יעדע 
יעדע תקנה  סיי  און  בכלליות  די תקנות  סיי   – תקנה 
איז  יעדער  און  קראפט,  אין  אלץ  בלייבט   – עקסטער 
ווייטער מחויב זיך צו האלטן דערצו אונטער סיי וועלכע 

אומשטענדן. 

דער תקנות זענען מחייב סיי די תושבים פון קרית יואל, און   •
סיי די וואס וואוינען אין אנדערע מקומות, און קויפן אדער 

פארקויפן הייזער און לאטס אין און ארום קרית יואל.

נאכ'ן איבערגיין בכובד ראש שטעלט זיך ארויס, אז אין   •
פאל מ'וועט פרובירן צו באשטימען באזונדערע פרייזן פאר 
פארשידענע געגענטער, וועלן די תקנות זיך קיינמאל נישט 
קענען אויסארבעטן, דעריבער איז באשלאסן געווארן אז 
די פרייזן סיי צו דינגען און סיי צו קויפן ווערן באשטימט 
פאר אלע געגענטער אייניג. )ביים דינגען א דירה זענען אלע 
געגענטער סייווי אייניג, ווייל אין אלגעמיין איז דער באדייט פון א 
גוטע געגענט אין אזא פאל, אז די דירה איז נאנט צו די דירה פון די 
עלטערן, און אין יעדע געגענט וואוינען דאך עלטערן נעבן וועמען 
קינדער ווילן וואוינען. דעריבער איז ביים דינגען זיכער נישט שייך צו 
באשטימען פארשידענארטיגע פרייזן לויט די געגענטער. אבער כדי 
אז די תקנות זאלן זיך קענען אויסארבעטן, איז באשלאסן געווארן אז 
אפילו ביים פארקויפן א דירה זענען די פרייזן די זעלבע אפגעזען פון 

וועלכע געגענט(.

וה' יהי' בעזרינו צו קענען אויפטון למען הרחבת גבולי עירינו, און בקרוב וועלן מיר שוין זוכה זיין אז די גאנצע שטאט וועט נקבע ווערן אין ארץ ישראל בביאת משיח צדקינו, בב"א.

יום ג' לסדר שמוע בין אחיכם, תשע"ו לפ"ק

ס'איז שוין א היבשע פאר וואכן וואס תושבי קרית יואל זענען אין שפאנונג. מ'הערט אז מ'גרייט זיך 
בעזהשי"ת צו נעמען ערענסטע תורה'דיגע שריט, אראפצושטעלן פעסטע תקנות איבער די פרייזן פון 
אלעם וואס איז נוגע דירות, קויפן און פארקויפן הייזער און לאטס, און ביים פארדינגען דירות פאר 
אנדערע. די בשורה טובה אז מ'גרייט זיך אראפצושטעלן תקנות קבועות האט שוין אריינגעברענגט א 
שיין פון האפענונג צווישן די אלפי תושבי עירינו, וועלכע ווארטן שוין לאנג דערויף, און קוקן ארויס 

בכליון עינים אז די תקנות זאלן שוין וואס פריער אריינגיין אין קראפט.
דער הלכה'דיגער סדר ווי אזוי די תקנות וועלן אריינגיין אין קראפט, און וועט אי"ה תורה'דיג 

פארפליכטן יעדן איינעם זיך צו האלטן דערצו איז, נאכדעם וואס א גרעסערער מערהייט פון תושבים 
וועלן באשטעטיגן אז זיי ווילן אז די דאזיגע תקנות זאלן באשטעטיגט ווערן.

הבד"ץ  חברי  הגאונים  רבנים  די  ווען  פונעם טונעל,  עק  ביים  שיין  דעם  שוין  מען  זעט  תלי"ת 
שליט"א ק"ק קרית יואל גרייטן זיך שוין גאנץ בקרוב ארויסצושיקן פאר יעדן פון די תושבים, דעם 
פונקטליכן סדר פון די תקנות וואס מ'האפט איינצושטעלן, וואס ווי עס פארשטייט זיך, איז מען אויף 
יעדע תקנה עקסטער געזעסן לאנגע שעות און טעג אינאיינעם מיט אלע רבני העיר שליט"א, און 
מ'האט אויסגעארבעט אלע ארומיגע אספעקטן, אז עס זאל אויסהאלטן ע"פ הלכה, מיט די בעסטע 

בענעפיטן סיי פאר די מוכרים און סיי פאר די קונים.
נאכדעם וואס די חברי הבד"ץ שליט"א וועלן ארויסשיקן די החלטות פון די תקנות וואס מ'האפט 
וואו  די שטאט,  פון  צענטער  אין  רבתי  אסיפה  גרויסע  א  ווערן  אפגעהאלטן  וועט  איינצושטעלן, 
יעדער איינער פון די תושבים וועט האבן די מעגליכקייט צו לאזן הערן הערות און באמערקונגען 
די  וועלן  און קאמענטארן,  געדאנקען  נאכן איבערגיין אלע  און  די פארגעשלאגענע תקנות,  אויף 

תקנות אי"ה באקומען דעם תורה'דיגן קראפט.
ענדגילטיגע תקנות  די  ציבור  פאר'ן  ארויס  די חברי הבד"ץ שליט"א שיקן  איידער  נאך  אבער 

וואס מ'פלאנט איינצופירן, זענען מיר דאס מפרסם לרבים, כדי אז ווער עס האט סיי וועלכע הערה, 
הוספה אדער טענה, זאל איצט, נאך איידער מ'שיקט עס אפיציעל ארויס פאר'ן ציבור, קומען עס 
איבערגעבן פאר די חברי הבד"ץ, כדי אז אין פאל מ'זעט איין אז זיין טענה אדער הוספה איז ריכטיג 

זאל מען זיך קענען רעכענען דערמיט, און עס טוישן.
דער  נאר  ס'איז  קראפט.  אין  "נאכנישט"  דערווייל  זענען  סעיפים  פאלגענדע  די  נאכאמאל, 
פארשלאג וואס מ'האפט אי"ה גאנץ בקרוב פארצושטעלן פאר'ן ציבור, און מאמענטאל קען נאך 

יעדער איינער איבערגעבן זיינע פארשלאגן אדער קאמענטארן. 

פאלגענד איז די 'תקנות העיר' איבערגעזעצט אויף אידיש, צו פארגרינגערן פאר די ליינער

הרבנים הגאונים חברי הבד"ץ שליט"א ק"ק קרית יואל גרייטן זיך 
בקרוב ארויסצושיקן די "תקנות קבועות" פאר אלע תושבי העיר 

פרייטאג,  עש"ק פ' דברים, ח' מנ"א  תשע"ו22

פרייזן פון קויפן און פארקויפן דירות

ס'איז נישט ערלויבט צו פארקויפן קיין דירה פאר מער   •
ווי $185–$195 פער סקווער פוס. )דאס הייסט אז א דירה 
וואס איז גרויס 2,200 סקווער פוס, קען נישט פארקויפט ווערן פאר 

מער ווי $429,000–$407,000(.

מ'בויט  וואס  אלעס  אריינגערעכענט  איז  פרייז  דעם  אין   •
מאמענטאל אין א געווענליכע סטאנדארט-דירה אין קרית 
Ln.  28 "סאנדל"  פירמע  די  פון  "קיך"  א  דהיינו:  יואל. 
feet; "פארקעי פלארס" אין אלע צימערן און האלוועיס, 
די  אין  טיילס"  צוויי קאודס; "סרעמינג  געסקרעיפט מיט 
טוילעטס;  די  אין  און  וואש-רום  )לאבי(,  פארצימער  קיך, 
"קאנוועקטער סטים" Zones 2; "סענטראל עירקאנדישאן"
Complete system; פלאץ און פלאמבינג פאר "פסח קיך"; 
"קלעסיק טירן"; "ענדערסאן" אדער "פעלע" פענסטערס; 
פוס   9" גלאס-פעינט;  סעמי  מיט  קאודס  צוויי  "פעינטן" 
הויך" דאך, געפעינט מיט פלעיט-פעינט; "בית הכסא" 2 
Full bathrooms with vanity; "שעלווס" אין די קאלזעטס 

אד"ג.

אין דעם פרייז איז אויך ַאריינגערעכענט דער: פארטש,   •
ערלויבט  נישט  ס'איז  בוילער-רום.  און  סטארעדזש 
די  פאר  סקווער-פוס  פער  פרייזן  צו בעטן עקסטערע 

דערמאנטע זאכן. 

מ'קען  וואס  "בוידעם"  א  פארמאגט  וואס  דירה  א   •
רעכענען  מען  קען  דירה,  א  אין  פארוואנדלען 
טייל  פוס, פאר דעם  מערענסטענס $35 פער סקווער 
דארט  מ'זאל  אז  הויך  גענוג  איז  וואס  בוידעם  פונעם 
קענען מאכן א דירה.  פאר דעם אנדערן טייל פונעם 
איז  סטארעדזש  פאר  נוצבאר  נאר  איז  וואס  בוידעם 

נישט ערלויבט צוצורעכענען.

אין פאל דער בויער האט שוין אויסגעבויט דעם בוידעם,   •
און מ'קען עס שוין נוצן פאר א דירה אדער אפיס, קען 

מען רעכענען מערסטענס 100$ פער סקווער פוס.

קיינער הָאט נישט קיין רעכט צו בעטן העכערע פרייזן,   •
קיין  נישט  פארטרעטער,  זיין  נישט  מוכר,  דער  נישט 
בראוקער און נישט קיין שום אנדערער מענטש. דאס 
זעלבע טאר קיינער נישט קויפן פאר העכער פון דעם 
נישט דער  וואס קויפט אליינס, און  נישט דער  פרייז, 

וואס קויפט דורך א צווייטן. 

קיין שום אויסרייד און אן קיין שום דריידלעך ערלויבט   •
נישט צו בעטן סיי וועלכע העכערע פרייז ווי דערמאנט.

די תקנות זענען סיי פאר דירות וואס ווערן געבויט אין   •
די איצטיגע גרעניצן פון קרית יואל און סיי פאר דירות 
וואס וועלן געבויט ווערן אין די שטחים וואס וועלן אי"ה 

צוקומען נאך די אנעקסעישאן.

דירות וואס זענען נישט אין כלל פון די תקנות

א דירה וואס איז געבויט אין א געביידע וואס אנטהאלט   •
נאר איין דירה, אדער מערענסטע צוויי דירות )1-2 פעמעלי 
האוז(, און עס איז געבויט אויף אן אופן אז פון קיין שום 

זייט איז נישט דא נאך א דירה )סיידן אין בעיסמענט( איז 
נישט אריינגערעכענט אין די תקנה.

די  איידער  דירה  א  געקויפט  שוין  האט  וואס  איינער   •
תקנות גייט אריין אין קראפט, פאר א העכערן פרייז, 
ער  וואס  פרייז  זעלבן  פאר'ן  פארקויפן  דאס  ער  מעג 
האט געקויפט, ביז א יאר פון ווען די תקנות זענען אריין 

אין קראפט.

די וואס האבן שוין געסיינט קאנטראקט נאך איידער די   •
תקנות זענען אריין אין קראפט, סיי צו פארקויפן און סיי 
צו קויפן א דירה, זענען ערלויבט צו ענדיגן דעם מקח 

לויטן פרייז וואס איז באשטימט אינעם קאנטראקט.

וועלכע עקסטערעס מער  סיי  וואס האבן  דירות  פאר   •
עס  וויפיל  צורעכענען  מען  קען  סטאנדארט,  דער  ווי 
אויך  און  עקסטערעס,  די  אריינצולייגן  געקאסט  האט 

צורעכענען דערצו נאך 15% מער.

פרייזן פון קויפן און פארקויפן לאטס

דער פרייז פאר קויפן אדער פארקויפן א לאט וואס איז   •
שוין דעוועלאפט, סיי אין קרית יואל אדער סיי אין די 
 $35 פאר  ווערט באשטימט  יואל,  קרית  נעבן  געגענט 
Livable( פער יעדע סקווער פוס אויף וואס מ'קען בויען
Space(. )ד"ה אז פאר א דירה וואס אנטהאלט 2,200 סקווער פיס, 

קען דער לאט-אייגענטומער באקומען דערפאר $77,000(.

דער פרייז צו קויפן אדער פארקויפן א לאט וואס איז   •
נאך נישט דעוועלאפט, סיי אין קרית יואל און סיי אין 
די געגענט נעבן קרית יואל, ווערט באשטימט פאר $28 
אויף  שטח  פונעם  טייל  דעם  אויף  פוס,  סקווער  פער 

וואס מ'קען בויען.

זיין  נאכדעם וואס דער ענעקסעישאן וועט אי"ה שוין   •
שטחים  צוגעקומענע  די  אין  מען  וועט  באשטעטיגט, 
נישט קענען קענען פארקויפן א לאט, נאר פאר $30 פער 
סקווער-פוס, פאר א לאט וואס איז שוין דעוועלאפט, 
און פאר $25 פער סקווער-פוס פאר א לאט וואס איז 

נאכנישט דעוועלאפט.

איסור פון "מייקר השער-זיין" "פליפן" 
און "מארקעט קאנטראל"

ס'איז נישט ערלויבט צו קויפן קיין דירה מיטן ציל עס   •
ווי  טייערער  פאר  פארקויפן  צו  "פליפן"  צו  שפעטער 

מ'האט עס געקויפט. אין דעם איז אריינגערעכענט סיי 
ווען איינער קויפט א דירה אין קרית יואל און סיי אין די 
געגענט ארום, סיי ווען מ'קויפט פון א איד און סיי ווען 

מ'קויפט להבדיל פון א גוי. 

דאס זעלבע איז אויך נישט ערלויבט צו קויפן לאטס און   •
שטחים מיטן בלויזן ציל עס שפעטער צו פליפן פאר 
העכערע פרייזן. אין דעם איז אריינגערעכענט סיי ווען 
מ'קופט א לאט אין קרית יואל, און סיי ווען מ'קויפט אין 
די געגענט נעבן קרית יואל, סיי ווען מ'קויפט פון א איד 
און סיי פון א גוי. מ'מעג נאר קויפן שטחים מיטן ציל עס 

צו דעוועלאפן אלס דירות.

דעם  איבערגעבן  דורכ'ן  סיי  איז  פליפן  אויף  פארבאט  )דער   

דורך  סיי  טייטל,  דעם  איבערגעבן  דורכ'ן  סיי  קאנטראקט, 

בראקערידזש, און סיי דורך סיי וועלכע אנדערע דריידל(.

ביים פארקויפן א דירה אדער א לאט, דארף דער מוכר   •
וואס  זיכער מאכן עס צו פארקויפן נאר פאר איינעם 
צו  ציל  מיטן  נאר  דערמיט,  פליפן  צו  נישט  פלאנט 
וואוינען דערין, אדער עס צו פארדינגען פאר אנדערע 
קלאר  דארף  מוכר  דער  דערין.  וואוינען  וועלן  וואס 
מיטן  אויסנעמען  זיך  און  שטר,  אינעם  ארויסשרייבן 
קונה, אז ער קויפט דאס נישט צו פליפן, נאר אלס א 

דירה.

געשפרעכן  פירן  צו  אנגעהויבן  האט  איינער  פאל  אין   •
מיט א גוי'שן הויז-אייגענטומער, אפצוקויפן פון אים א 
לאט אדער א הויז אין די געגענט פון קרית יואל, איז 
קיינער נישט בארעכטיגט עס צו פרובירן אויסצוכאפן 
נישט  פרייז,  העכערן  א  פארצושלאגן  דורכ'ן  אים  פון 
ווען מ'שלאגט עס אליינס פאר און נישט ווען מ'שיקט א 

שליח, א בראוקער וכדומה.

אין פאל דער גוי'שער אייגענטומער שטעלט-קלאר אז   •
לאט  אדער  הויז  דעם  פארקויפן  נישט  סייווי  וויל  ער 
פארגעשלאגן,  האט  ערשטער  דער  וואס  פרייז  פאר'ן 

נאר דאן איז ערלויבט פארצושלאגן א העכערן פרייז.

לאט-אייגענטומער וואס פארמאגן גרויסע שטחים אויף   •
וואס מ'קען שוין בויען, און דורכדעם וואס די שטחים 
שטייען ליידיג, ברענגט עס דערצו אז די דירות-פרייזן 
זאלן נישט קענען פאלן, אדער זאלן גאר טייערער ווערן, 
שטחים  די  אויף  בויען  פון  אפהאלטן  נישט  זיך  טארן 
אדער פון עס פארקויפן פאר אנדערע דעוועלאפערס, 

כדי אז מ'זאל וואס פריער עס קענען אויסבויען.

אדער  שריט,  שום  קיין  טון  צו  ערלויבט  נישט  ס'איז   •
קאנטראלירט  וואס  שריט,  וועלכע  סיי  טון  צו  נישט 
דעם מארקעט, דאס הייסט אז עס ברענגט דערצו אז די 
דירות-פרייזן זאלן זיך הייבן, אדער אז די פרייזן זאלן 

נישט קענען פאלן.

מארקעט- און  פליפן  איבער  תקנות  דערמאנטע  די   •
קאנטראל, און דער איסור פון צוברענגן אז די דירות 
זענען  הייבן,  זיך  זאלן  נישט קענען פאלן אדער  זאלן 
אין קראפט סיי אין קרית יואל, און סיי אין די געגענט 
טאון–אוו– טאון–אוו–מָאנרָאו,  אריינגערעכענט:  ארום, 
בלומינגראוו, טאון אוו וואודבורי, און ארום די גאנצע 
שטאט, ביז 3 רעדיוס-מייל ארום די נייע געגענטער וואו 

היימישע אידן וואוינען שוין.

פרייזן צו דינגען און פארדינגען דירות

)ווי פארשטענדליך ווערן די פרייזן פון דינגען דירות באשטימט נאר אלס 

א מאקסימום, אז מער ווי דעם טאר מען נישט בעטן. אבער למטה אין 

להם שיעור... ולשבח יאמר, אז לויט וויפיל מ'האט צוריקגעהערט אין די 

פריערדיגע וואכן, שטעלט זיך ארויס אז עס זענען ב"ה דא א שיינער צאל 

חשוב'ע דירה-אייגענטומער וואס בעטן נאך ביליגער ווי די ווייטערדיגע 

פרייזן, ובפרט פון אזעלכע וואס דינגען ארויס די דירות אויף עטליכע יאר 

נאכאנאנד. אשרי להם ואשרי חלקם, ושכרם כפול מן השמים.(

דער פרייז פאר דינגען און פארדינגען א דירה, ווערט   •
באשטימט ווי פאלגענד: פאר א פיר-צימערדיגע דירה 
ווי  מער  בעטן  נישט  מען  קען  שלאף-צימערן(   2 ה.  )ד. 

1,200$. פאר א דירה פון 5 צימערן )ד. ה. 3 שלאף-
צימערן קען מען נישט בעטן מער ווי 1,400$.

)אפילו  אין בעיסמענטס  זיך  געפונען  וואס  דירות  פאר   •
ווען עס איז נאר טיילווייז אונטער דער ערד(, זענען די פרייזן 

באשטימט ווי פאלגענד: פאר א דריי-צימערדיגע דירה 
)ד. ה. 1 שלאף-שטוב( קען מען נישט בעטן מער ווי 950$, 

שלאף-צימערן(   2 ה.  )ד.  דירה  פיר-צימערדיגע  א  פאר 
פינף- א  פאר  ווי 1,100$,  מער  בעטן  נישט  מען  קען 

צימערדיגע דירה )ד. ה. 3 שלאף-צימערן( קען מען נישט 
בעטן מער ווי  $1,250.

אין פרייז פון דינגען א דירה איז אלעס אריינגערעכענט,   •
און  וואסער  גארבעדזש,  עלעקטעריק,  גאז,  סיידן: 
לענדלארד  אויפן  נישט  ליגט  וואס  מענטינענטס 

אויסצאלן לפי דיני השו"ע.

דירה-אייגענטומער וואס האבן געקויפט די דירה מיט א   •
מארגעדזש, און די חודש'ליכע צאלונגען )אריינגערעכענט 
שטייערן( זענען העכער ווי די דערמאנטע פרייזן, זענען 

ערלויבט צו פארדינגען די דירות פאר די פרייז וויפיל זיי 
צאלן מארגעדזש יעדן חודש. אבער גלייך נאכדעם וואס 
דארף  אויסגעצאלט,  ווערט  דער ערשטער מארגעדזש 
די דערמאנטע באשטימטע  צו רעכענען  אנהייבן  מען 

פרייזן פער-צימער. 

נאך  ליעס  דעם  אונטערגעשריבן  שוין  מ'האט  פאל  אין   •
מען  קען  קראפט,  אין  אריין  זענען  תקנות  די  איידער 
אנהאלטן צו בעטן די פרייזן אויף ביז ווילאנג דער ליעס 
לויפט אפ. נאכדעם ווען מ'באנייט דעם נייעם ליעס, דארף 
מען אנהייבן צו בעטן די דערמאנטע באשטימטע פרייזן.

עפארדעבל האוזינג

עפארדעבל  די  איינצוהאלטן  מחויב  איז  מוכר  יעדער   •
האוזינג געזעצן, וואס איז באשטעטיגט געווארן עטליכע 
פער   $.... פאר  דירות   .... פארקויפן  צו  צוריק,  יאר 

סקווער-פוס, פאר שוואכע פארדינער.

תורה'דיגער קראפט פון די תקנות

אלע דערמאנטע תקנות און באגרעניצונגען ליגט אייניג   •
אויף יעדן, סיי אויף א יחיד און סיי אויף א ציבור'שע 
אויפן  סיי  און  בויער  אויפן  סיי  קערפערשאפט, 
אינוועסטאר, סיי אויף שותפים און סיי אויף סיי-וועמען 
עס פארטרעט א יחיד אדער א רבים. קיינער איז נישט 

בארעכטיגט צו בעטן העכערע פרייזן ווי דערמאנט.

דער איסור פון בעטן העכער ווי די דערמאנטע פרייזן   •
איז חל סיי אויף פריוואטע הייזער און לאטס, און סיי 

אויף ציבור'ישע פראיעקטן, הייזער און לאטס.

אויך די וואס קויפן דירות, זענען נישט ערלויבט  צו   •
קויפן פאר העכער ווי די באשטימטע פרייזן.

איינער וואס פארקויפט א לאט צו בויען דערויף, איז   •
מחויב ארויסצושרייבן אינעם שטר מכירה, אז דער קונה 
מ'דארף  תקנות.  אלע  איינצוהאלטן  פארפליכטעט  איז 
עס שרייבן אויף אזא אופן אז עס זאל האבן א געהעריגן 

לעגאלן קראפט עפ"י חוקי המדינה.

עס ליגט א פליכט אויף די ראשי הציבור ומנהלי הקרי'   •
צו טון וואס נאר מעגליך צו פארזיכערן בעזהשי"ת אז 

די תקנות זאלן האבן א קיום.

עס וועט געשאפן ווערן א ועד פון פינף פאראנטווארטליכע   •
הי"ו,   ..... הי"ו, מוה"ר   ...... ה"ה: מוה"ר  בעלי בתים, 
.... הי"ו  ..... הי"ו און מוה"ר  ..... הי"ו, מוה"ר  מוה"ר 
צייט  שטיק  יעדע  צוזאמקומען  זיך  וועלן  וועלכע 
איבערצוגיין די פרטים )יעדער פון די דערמאנטע חברי 
הועד קען שיקן צו די מיטונגען אן אנדערן וואס זאל 
אים פארטרערטן.( אין פאל רוב פון די חברי הועד זעען 
איין אז די פרייז פון מאטריאל אדער אנדערע הוצאות 
דער  אז  אדער  געשטיגן,  שטארק  זענען  בויען  פון 

אינפלעישאן איז שטארק געהעכערט געווארן, וועלן זיי 
האבן דעם רעכט צו באשטימען העכערע דירה-פרייזן, 
אבער נאר פראצענטאל לויט וויפיל די הוצאות זענען 

געשטיגן.

אויך אין פאל מ'העכערט די פרייזן, בלייבן אלע תקנות   •
אין קראפט, לויט די נייע פרייזן וואס מ'וועט באשטימען. 

די תקנות גייען אריין אין קראפט אנגעהויבן פון ..... און   •
בלייבן אין קראפט אויף די קומענדיגע צוואנציג יאר. 
במשך די גאנצע צייט האט קיינער נישט קיין רעכט דאס 
מבטל צו זיין. אויב וועט זיך מאכן דורכאויס די יארן 
אז מ'וועט דארפן משנה זיין איינס אדער עטליכע פון 
די תקנות, וועט מען קודם מפרסם זיין דעם עווענטועלן 
פארענדערונג צווישן די תושבי העיר, און נאר אין פאל 
צוויי-דריטל תושבים שרייבן אונטער בכתב ידם אז זיי 
זענען מסכים אז עס זאל פארענדערט ווערן, דאן גייט 

עס אריין אין קראפט.

מארקעט- פליפן,  שער-זיין,  מייקר  פון  תקנות  די   •
קאנטראל בלייבט אויף שטענדיג אין קראפט.

ח"ו  וועלן  עטליכע  אדער  איינער  ווען  פאל  אין  אויך   •
ברעכן איין אדער עטליכע פון די תקנות, מיינט דאס 
נישט אז די תקנות זענען מער נישט אין קראפט. יעדע 
יעדע תקנה  סיי  און  בכלליות  די תקנות  סיי   – תקנה 
איז  יעדער  און  קראפט,  אין  אלץ  בלייבט   – עקסטער 
ווייטער מחויב זיך צו האלטן דערצו אונטער סיי וועלכע 

אומשטענדן. 

דער תקנות זענען מחייב סיי די תושבים פון קרית יואל, און   •
סיי די וואס וואוינען אין אנדערע מקומות, און קויפן אדער 

פארקויפן הייזער און לאטס אין און ארום קרית יואל.

נאכ'ן איבערגיין בכובד ראש שטעלט זיך ארויס, אז אין   •
פאל מ'וועט פרובירן צו באשטימען באזונדערע פרייזן פאר 
פארשידענע געגענטער, וועלן די תקנות זיך קיינמאל נישט 
קענען אויסארבעטן, דעריבער איז באשלאסן געווארן אז 
די פרייזן סיי צו דינגען און סיי צו קויפן ווערן באשטימט 
פאר אלע געגענטער אייניג. )ביים דינגען א דירה זענען אלע 
געגענטער סייווי אייניג, ווייל אין אלגעמיין איז דער באדייט פון א 
גוטע געגענט אין אזא פאל, אז די דירה איז נאנט צו די דירה פון די 
עלטערן, און אין יעדע געגענט וואוינען דאך עלטערן נעבן וועמען 
קינדער ווילן וואוינען. דעריבער איז ביים דינגען זיכער נישט שייך צו 
באשטימען פארשידענארטיגע פרייזן לויט די געגענטער. אבער כדי 
אז די תקנות זאלן זיך קענען אויסארבעטן, איז באשלאסן געווארן אז 
אפילו ביים פארקויפן א דירה זענען די פרייזן די זעלבע אפגעזען פון 

וועלכע געגענט(.

וה' יהי' בעזרינו צו קענען אויפטון למען הרחבת גבולי עירינו, און בקרוב וועלן מיר שוין זוכה זיין אז די גאנצע שטאט וועט נקבע ווערן אין ארץ ישראל בביאת משיח צדקינו, בב"א.

יום ג' לסדר שמוע בין אחיכם, תשע"ו לפ"ק

ס'איז שוין א היבשע פאר וואכן וואס תושבי קרית יואל זענען אין שפאנונג. מ'הערט אז מ'גרייט זיך 
בעזהשי"ת צו נעמען ערענסטע תורה'דיגע שריט, אראפצושטעלן פעסטע תקנות איבער די פרייזן פון 
אלעם וואס איז נוגע דירות, קויפן און פארקויפן הייזער און לאטס, און ביים פארדינגען דירות פאר 
אנדערע. די בשורה טובה אז מ'גרייט זיך אראפצושטעלן תקנות קבועות האט שוין אריינגעברענגט א 
שיין פון האפענונג צווישן די אלפי תושבי עירינו, וועלכע ווארטן שוין לאנג דערויף, און קוקן ארויס 

בכליון עינים אז די תקנות זאלן שוין וואס פריער אריינגיין אין קראפט.
דער הלכה'דיגער סדר ווי אזוי די תקנות וועלן אריינגיין אין קראפט, און וועט אי"ה תורה'דיג 

פארפליכטן יעדן איינעם זיך צו האלטן דערצו איז, נאכדעם וואס א גרעסערער מערהייט פון תושבים 
וועלן באשטעטיגן אז זיי ווילן אז די דאזיגע תקנות זאלן באשטעטיגט ווערן.

הבד"ץ  חברי  הגאונים  רבנים  די  ווען  פונעם טונעל,  עק  ביים  שיין  דעם  שוין  מען  זעט  תלי"ת 
שליט"א ק"ק קרית יואל גרייטן זיך שוין גאנץ בקרוב ארויסצושיקן פאר יעדן פון די תושבים, דעם 
פונקטליכן סדר פון די תקנות וואס מ'האפט איינצושטעלן, וואס ווי עס פארשטייט זיך, איז מען אויף 
יעדע תקנה עקסטער געזעסן לאנגע שעות און טעג אינאיינעם מיט אלע רבני העיר שליט"א, און 
מ'האט אויסגעארבעט אלע ארומיגע אספעקטן, אז עס זאל אויסהאלטן ע"פ הלכה, מיט די בעסטע 

בענעפיטן סיי פאר די מוכרים און סיי פאר די קונים.
נאכדעם וואס די חברי הבד"ץ שליט"א וועלן ארויסשיקן די החלטות פון די תקנות וואס מ'האפט 
וואו  די שטאט,  פון  צענטער  אין  רבתי  אסיפה  גרויסע  א  ווערן  אפגעהאלטן  וועט  איינצושטעלן, 
יעדער איינער פון די תושבים וועט האבן די מעגליכקייט צו לאזן הערן הערות און באמערקונגען 
די  וועלן  און קאמענטארן,  געדאנקען  נאכן איבערגיין אלע  און  די פארגעשלאגענע תקנות,  אויף 

תקנות אי"ה באקומען דעם תורה'דיגן קראפט.
ענדגילטיגע תקנות  די  ציבור  פאר'ן  ארויס  די חברי הבד"ץ שליט"א שיקן  איידער  נאך  אבער 

וואס מ'פלאנט איינצופירן, זענען מיר דאס מפרסם לרבים, כדי אז ווער עס האט סיי וועלכע הערה, 
הוספה אדער טענה, זאל איצט, נאך איידער מ'שיקט עס אפיציעל ארויס פאר'ן ציבור, קומען עס 
איבערגעבן פאר די חברי הבד"ץ, כדי אז אין פאל מ'זעט איין אז זיין טענה אדער הוספה איז ריכטיג 

זאל מען זיך קענען רעכענען דערמיט, און עס טוישן.
דער  נאר  ס'איז  קראפט.  אין  "נאכנישט"  דערווייל  זענען  סעיפים  פאלגענדע  די  נאכאמאל, 
פארשלאג וואס מ'האפט אי"ה גאנץ בקרוב פארצושטעלן פאר'ן ציבור, און מאמענטאל קען נאך 

יעדער איינער איבערגעבן זיינע פארשלאגן אדער קאמענטארן. 

פאלגענד איז די 'תקנות העיר' איבערגעזעצט אויף אידיש, צו פארגרינגערן פאר די ליינער

הרבנים הגאונים חברי הבד"ץ שליט"א ק"ק קרית יואל גרייטן זיך 
בקרוב ארויסצושיקן די "תקנות קבועות" פאר אלע תושבי העיר 

Friday  July 1, '1619

ב"ה

יום ג' לסדר ארץ אוכלת יושבי' תשע"ו לפ"ק

האבן  מרגלים  די  ווי  מיר  זעען  שלח,  פרשת  סדרה  וואכעדיגע  די  אין 
געזאגט "ארץ אוכלת יושבי'", בשעת יהושע בן נון מיט כלב בן יפונה האבן 
געזאגט "טובה הארץ מאוד מאוד", צו אונזער שטאט זאל אויסקוקן אזוי 
ווי די מרגלים זאגן ארץ אוכלת יושבי' אדער אזוי ווי די יהושע מיט כלב 

האבן געזאגט טובה הארץ מאוד מאוד, דאס ווענדט זיך אין אונז.

 זינט די פארגאנגענע וואך, ווען עס איז ארויפגעקומען די נושא איבער 
ארויף  לויפט  וואס  קריזיס"  ּפרייזן  "דירות  די  מיט  די לעצטע פראבלעם 
אן קיין אפשטעל, הערשט א צעמישעניש ביי פארשידענע מענטשן מיט 

פראגעס, וואס וויל מען דא? וואס איז די אגענדע?

דעריבער וועט מען פרובירן דאס אויסצושמועסן  מיט א קלארקייט, און 
זאלן אנקומען צי די ריכטיגע  ווערטער  די  מיט א תפילה צום בוכ"ע אז 

אויערן, און בס"ד אויפטון.

כסדר  מען  טוט  וועלט  אלגעמיינע  די  אין  שבעולם  בנוהג  פארווארט: 
דעבאטירן איבער פארשידענע אישוס, און עס מיינט נישט אז ווער עס זאגט 
אדער האלט אנדערש ווי דער ביז יעצטיגער סיסטעם איז א פאררעטער, און 
דארף פארדאמט ווערן נישטאמאל מיינט דאס אז ער באלאנגט נישט צום 
פארטיי וואס פירט יעצט דאס לאנד, נאר אדרבה מען הערט אויס און מען 
דעבאטירט די נושא. אזוי אויך לענינינו ווען מען דערמאנט "וועד הקרי'" 
אדער דער "ווילידזש" אדער סיי וועלכע אנדערע כלליות'דיגע נעמען, מיינט 
דאס נישט קיינעם אנצוגרייפן אדער צו באשולדיגן, נאר ארויפצוברענגען 
אויפן טיש די ברענעדיגע אישו וואס איז נוגע יעדעם איינעם, און אינאיינעם 

מטכס עצה זיין ווי אזוי מען קען פארבעסערן דעם פראבלעם.

איז  נושא  די  טון,  צו  שייך  דען  איז  וואס  טענה'ן  מענטשן  ערשטנס: 
איז  ווי גארנישט טון, דאס  סיי  זייער פארווייטאגט, אבער מ'קען  טאקע 
קיינעמס הענט  אין  נישט  ליגט  און עס  )סופליי און דימענד(,  דער מציאות 

דאס אפצושטעלן.

אונזער ענטפער דערויף איז, פאר עטליכע יאר צוריק האט זיך די יהדות 
החרדית דערזען אין א שרעקליכן מצב ווען יעדע קליין קינד )וואס איז נאך 
נישט בא לכלל דעת( קען פאר נישטיגן סכום האבן א קליינעם טעלעוויזשאן 

אין טאש, און זיין דעמיט אפן צו די גאס מיטן ארגסטן רח"ל, ואין צריך 
זענען  אינטערנעט  אויפן  בפרנסה  עוסק  זענען  וואס  בעה"ב  די  לומר 
ל"ע אויסגעשטעלט א גאנצן טאג צו שרעקליכע נסיונות, ווען מען האט 
געוואלט אנהייבן טון דערוועגן האבן מענטשן גע'טענה'ט אז עס איז א 
פארפאלענע מערכה, די וועלט איז היינט אזוי אוסגעשטעלט אז מ'קען זיך 

נישט אנדערש באגיין, עס איז א שאד אנצוהויבן.

מימרא  די  אויגן  די  פאר  געהאלטן  האבן  עסקנים  ערליכע  די  אבער 
פונעם הייליגן קדושת יו"ט, "מען דארף טון און נישט אויפטון", און היינט 
עטליכע יאר שפעטער זעט מען אז די אלע טענות זענען געווען פוסטע 
רייד, ב"ה יעדער האט היינט כשר'ע כלים, אויף אלע כלים וואס מען מוז 
האבן האט מען א פילטער, אין די בתי מדרשים פון אלע ערליכע קהילות 
זענען די כלים בבל יראה ובל ימצא, עס האט זיך ארויסגעשטעלט אז דער 
עיקר איז טאקע "טון" און נישט "אויפטון", דער בוכ"ע שיקט אריין די 

ברכה, וברכתיך בכל אשר תעשה און מען איז מצליח.

על סמך זה פארלאזן מיר זיך אויך מיטן הילף פונעם בוכ"ע אז אויב מיר 
וועלן טון וועט דער בוכ"ע העלפן אז מען וועט אי"ה אויפטון.

והשנית: וואס קען מען טאקע טון? כדי דאס צו ענטפערן לאמיר אביסל 
צונעמען דעם ענין און זען וויאזוי איז געשאפן געווארן דער פראבלעם.

זיך  האבן  איינוואוינער  וויליאמסבורגער  די  ווען  יארן  לעצטע  די  אין 
דערזען וואוינען אין קליינע צוקוועטשטע לעכער, באצאלענדיג דערפאר 
ארויסצומופן,  ווינט  שטיקל  א  געווארן  איז  ּפרייזן  אומגעהויערע  הויכע 
מען האט אנגעהויבן בויען נייע געגענטער, און ארויסמופן אויף אנדערע 
מקומות, קיין מאנסי, און אזוי אויך איז א גרויסער עולם געקומען וואוינען 
דא קיין קרית יואל, ממילא האט זיך געמאכט א גוטע געלעגנהייט פאר 

בילדערס צו קענען בעטן העכערע ּפרייזן, צוליב וואס תושבי וומס"ב זענען 
געווען געוואוינט צו הערן ּפרייזן וואס זענען העכער ווי די היזיגע ּפרייזן, 
ממילא ווען זיי האבן געהערט די היזיגע ּפרייזן )אפילו געהעכערטערהייט( 
איז דאס געווען ביי זיי ווי א מציאה רבה צו וואס זיי האבן זיך צוגעכאפט, 
אזוי זענען די ּפרייזן געהעכערט געווארן אפילו פאר תושבי קרית יואל, 
נאכן קומען צום אפעטיט. אזוי אויך האט צוגעגעבן די פאקט אז צוליב 
נייע  פרישע  די  מיט  צוזאמען  בליעה"ר  וואוקס  נאטורליכע  אייגענע  די 
תושבים, האט אנגעהויבן צו ווערן מער און מער די מאנגל אין פראפערטי, 
דעריבער האט דאס אנגעהויבן שאפן אן אנגעצויגענקייט איבער א מאנגל 
וואס דאס האט נאר צוגעגעבן די מעגליכקייט צו העכערן די ּפרייזן )וואס 
אויף דעם דארף טאקע ארויסגעברענגט ווערן לשבח די הנהלת הקרי' וואס ארבעט מיט 

איבערמידליכע כוחות נענטער צו ברענגען די לאנג–ערווארטעטע אנעקסעישאן, און מיר 

זענען טאקע מתפלל דערויף יעדן טאג "ותטה לב המלכות עלינו לטובה"(.

מינוט  די  אויף  יעצט  טון  צו  שייך  איז  עס  וואס  למעשה:  אויף  אצינד 
איז, אז דער וועד הקרי' וואס פארפיגט אצינד אויף נאך עטליכע לעצט 
איז  וואס  בילדער  א  פאר  פארקויפן  דאס  זאלן  ּפרָאּפערטיס  געבליבענע 
זיך מחייב צו בויען און דאס פארקויפן פארן סכום פון אונטער $200 פער 
סקווער–פיס. נעמט אין אכט אז דער וועד הקרי' פארדינט נישט מער ווען 
דער בילדער פארקויפט דאס פַאר טייערער, די פרייז פון וועד הקרי' איז 
לויט וויפיל סקווער–פיס עס גייט געבויעט ווערן, נעמענדיג א סכום פון 
וועד  דער  אז  יושר  ווי  מער  נישט  איז  ע"כ  סקווער–פיס.  יעדן  פאר   $40
הקרי' זאל זיכער מאכן אז אויף די באדן וואס איז נכסי ציבור זאל נישט 
קענען ווערן אויסגעפירט די שרעקליכע גניבה פון מייקר זיין את השער. 
באמת אינעם עבר איז געווען אזוי אז אויף די באדן פון וועד הקרי' איז 
געבויעט געווארן עפארדעבל האזינג א שטייגער ווי אין עצי תמרים, און 
ווי מען  נידריג  געווען רעגלמעסיג  ּפרייזן  די  זענען  אויף ברך משה  אפי' 
האט געבעטן $175 פער סקווער–פיס, דאס איז א זאך וואס איז לעצטענס 

פארנאכלעסיגט געווארן.

ווי פארשטייט זיך קומט תיכף ארויף די שאלה: וואס טוט מען אבער מיט די 
אומדערהערטע שרייענדע עוולה וואס ווערט ָאּפגעטוען דורך יחידים אויף 
פריוואטע באדן וואס הייבן די ּפרייזן און זענען ריכטיגע "מייקרי השער", 

אזוי ווי עס איז לעצטענס געווען ביי ּפראיעקטן נעבן ביהמ"ד הגדול?

דעם  געגרינדעט  זי"ע  רביה"ק  מרן  בהתייעצות  מען  האט  באקאנט  ווי 
ווילידזש כדי מען זאל קענען בויען דירות פאר די תושבים. נאכ'ן האבן 
בויען,  צו שטערן דאס  וואס האבן פרובירט  די שכנים  פראבלעמען מיט 
האט מען געמאכט ַאן אייגענעם ווילידזש אז מען זאל מער נישט געשטערט 
קען  מען  צי  בויען  נישט  קען  מען  צי  נפק"מ  די  איז  וואס  אצינד  ווערן. 
יא בויען, אבער מען קען נישט קויפן די געבויטע דירות? דעריבער ליגט 
)א  אפצושטעלן.  דאס  שביכלתם  מה  כל  טון  צו  ווילידזש  אויפ'ן  חיוב  א 
וואס איז לעצטענס גאר שטארק געשטיגן, א  אינגערמאן קען קוים באצאלן די רענט 

דירעקטע תוצאה פון די טייערע ּפרייזן ביים קויפן, ווייל אז מען קויפט פאר טייער מוז 

מען דאך דאס אפנעמען פונעם טענענט(.

א  אז  זאגט  געזעץ  דער  וויבאלד  פראבלעם,  א  זיך  שאפט  דא  אבער 
מיוניציּפעל טאר נישט באשטימען א פרייז — וואס ווערט גערופן  "פרייז 
פיקסינג" )Price fixing( — וואס איז אומלעגאל, בינדט דאס די הענט פון די 
ווילעדזש צו טוהן עפעס קעגן די פרייז העכערונג אויף פריוואטע שטחים. 
עס איז אבער יא פארהאן ַאן ָאּפציע דאס ָאּפצושטעלן דורך ארויפלייגן א 
צום  אויסנאם  ַאן  מיט  שטאט  אינעם  ּפראיעקטן  אלע  אויף  מָארַאטָאריום 
געזעץ )Rule to the law( אויף הייזער וואס ווערן פארקויפט עפָאורדעבל. 
מיר האבן דאס דורכגעשמועסט מיט'ן לָאיער Ron Kossar וועלכער זאגט 
אז ער איז גרייט דאס איבערצוגיין מיט'ן ווילידזש לָאיער Don Nickles עס 
אויסצוארבעטן מיט א ּפונקטליכקייט לויטן געזעץ. מיר טוען אּפעלירן צו די 
ווילידזש בָאורד זיך צוזאמענצוזעצן און אויסארבעטן אלע ָאּפציעס וואס עס 
איז פארהאנען אז די גזילה זאל זיך אויפהערן. )ייש"כ פאר אחד מרבני כולל חושן 

משפט פון כולל אוהל יהושע - קרית יואל, פאר'ן אויפברענגן די המצאה(.

דער  אין  אז  מעגליך  איז  וויאזוי  אליינס,  זיך  פון  ווי  שרייט  קשיא  די 
זעלבער פראיעקט )געבויעט אויף א וועד הקרי' שטח( ווי מען האט פאר בלויז 
עטליכע חדשים צוריק געקענט באקומען א דירה פאר א ביליגערן פרייז, 
איז יעצט עטליכע חדשים דערויף געשטיגן מיט $35 פער סקווער–פיס, 

דאס קאסטן פון בויען האט זיך בכלל נישט געהויבן יעצט????

דאס  ווערט  ביליג  פארקויפט  מען  ווען  אז  טענה'ן  וואס  די  פאר 
ַאן  פארהאן  שוין  דאך  איז  דעם  אויף  "פליּפערס",  דורך  ארויפגעטריבן 
אנגענומענער מהלך אז מען שרייבט אינעם קאנטראקט אז דער קונה קען 
עס נישט פארקויפן ווייטער פַאר'ן קלָאוזן )גיט א קוק אויף קארלסבורג ווי קיין 

איין איינציגע דירה איז נישט געווארן געפליּפט(.

שטאט  פון  בי"ד  אויפן  חיוב  א  ארויף  לייגט  רמב"ם  הייליגער  דער 
ווי  וואס  ּפרייזן,  מעסיגע  פאר  פארקויפן  צו  פארקויפער  צווינגען  צו 
פארשטענדליך מיינט דאס אויך די בעלי בתים פון שטאט וואס האבן א 
מעגליכקייט דאס אויסצופירן. ממילא ליגט א חיוב אויפן ווילידזש צו טון 
כל מה שביכלתם צו זען אז עס זאל אויסגעפירט ווערן לידי מעשה, און 
אוודאי ליגט א פליכט אויף די דייני העיר ארויסצוקומען מיט תקנות פאר 

וויפיל מען מעג פארקויפן.

שפעטער  שוין  וועט  אפצושטעלן,  דאס  טון  יעצט  נישט  מיר  וועלן  אויב 
גארנישט העלפן, "אפילו נאכן אנעקסעישאן" וועלן מיר זיך ווייטער טרעפן 
אינעם זעלבן מצב, ווייל דער פאקט האט געוויזן אז רוב ּפריוואטע באדן ווערט 
נישט דעוועלאפט דורכ'ן אייגענטימער נָאר דורך א דעוועלעּפאר, וואס זיי 

וועלן ווייטער וועלן האלטן די ּפרייזן הויעך, נאכן קומען צום אפעטיט.

געדענקט! די נושא איז נישט 
איבער דירות. די נושא איז בלוט!

וואס די הויכע ּפרייזן ברענגט צו פארשטייט יעדער אליין און שּפירט עס 
אויף די אייגענע הויט. א אינגערמאן וואס האט חתונה, טרעפט זיך תיכף 
– עס  – א דירעקטע תוצאה פונעם טייערן מארקעט  מיט א הויכע רענט 
פאלט ארויף אויף אים א שיעבוד מצרים, זיין שטוב ווערט רואינירט ר"ל, 
רובו ככולו עלטערן קענען נישט באצאלן פאר זייערע קינדער קיין רענט, 
איז דעריבער דער אינגערמאן געצווינגען צו טון פארשידענע קרומע זאכן, 
דרייען מיט קרעדיט–קארדס, בלויז צו קענען אדורכשטוּפן און דעקן דעם 
חודש, און נאך פאר וואס–ווען–וואו איז ער באגראבן אונטער א שווערע 
בארג חובות, אז אפילו נאך פַאר'ן מאכן בר–מצוה א קינד דארף מען אים 

צוזאמשטעלן צום לעבן.

אזוי אויך טוט מען אּפעלירן צו אלע עסקני הציבור, נעמט אייך צוזאם און 
טוט וואס איר קענט איבער די נושא, מיר קענען דאס נָאר ארויפברענגען, 

אבער אויב וויל מען זען תכלית דארף מען האבן יעדענס כוחות.

ובשם ה' נעשה ונצליח!

שמואל שלמה קויפמאן
בשם אלפי תושבי קרית יואל

וויכטיגע מודעה צו אלע פראפערטי 
אייגענטימער, דעוועלעּפאר, בראוקער, וכו'

ווען איר רעכנט צו בויען, מאכט אייערע 
א   $200 פון  פרייז  לויטן  חשבונות 
סקווער–פיס, לאזט אייך נישט פָאּפן, די 
ּפרייזן גייען פאלן, דער ציבור איז בשום 

אופן נישט מסכים צו די הויכע ּפרייזן.
קוקט נישט אויס ווי די אידענע וואס האט געמאכט עשירות 
פלענער אויף אן איי, וואס איז דערנאך אראפגעפאלן און 

זיך צוקראכט.

געדענקט!
דער הייליגער רמב"ם אין הלכות מכירה )פי"ד ה"ו( גלייכט צו דעם איסור 
ריבית  ביי  ווי  אזוי  פונקט  ווָאס  ריבית,  איסור  צום  השער  מייקרי  פון 
און  סופר  דער  ווי   — דערמיט  שייכות  א  האט  וואס  יעדער  עובר  איז 
אפילו דער לוה — אזוי אויך דא ביי מייקרי השער, איז עובר סיי דער 
ריעל  דער  קויפער,  דער  פארקויפער,  ּפרָאפערטי–אייגענטימער,דער 

עסטעיט ברָאוקער, דער מארגעדזש ברָאוקער, וכו'.

און ּפונקט ווי ביי ריבית שטייט אז מען וועט דערלייגן די גאנצע געלט 
אזוי אויך דא. איר וועט דערלייגן סיי אויף די וועלט און סיי אויף יענע 

וועלט, כאפט אייך באצייטענס.

פרייטאג, עש"ק פ' שלח, כ"ה סיון  תשע"ו18

ב"ה

יום ג' לסדר ארץ אוכלת יושבי' תשע"ו לפ"ק

האבן  מרגלים  די  ווי  מיר  זעען  שלח,  פרשת  סדרה  וואכעדיגע  די  אין 
געזאגט "ארץ אוכלת יושבי'", בשעת יהושע בן נון מיט כלב בן יפונה האבן 
געזאגט "טובה הארץ מאוד מאוד", צו אונזער שטאט זאל אויסקוקן אזוי 
ווי די מרגלים זאגן ארץ אוכלת יושבי' אדער אזוי ווי די יהושע מיט כלב 

האבן געזאגט טובה הארץ מאוד מאוד, דאס ווענדט זיך אין אונז.

 זינט די פארגאנגענע וואך, ווען עס איז ארויפגעקומען די נושא איבער 
ארויף  לויפט  וואס  קריזיס"  ּפרייזן  "דירות  די  מיט  די לעצטע פראבלעם 
אן קיין אפשטעל, הערשט א צעמישעניש ביי פארשידענע מענטשן מיט 

פראגעס, וואס וויל מען דא? וואס איז די אגענדע?

דעריבער וועט מען פרובירן דאס אויסצושמועסן  מיט א קלארקייט, און 
זאלן אנקומען צי די ריכטיגע  ווערטער  די  מיט א תפילה צום בוכ"ע אז 

אויערן, און בס"ד אויפטון.

כסדר  מען  טוט  וועלט  אלגעמיינע  די  אין  שבעולם  בנוהג  פארווארט: 
דעבאטירן איבער פארשידענע אישוס, און עס מיינט נישט אז ווער עס זאגט 
אדער האלט אנדערש ווי דער ביז יעצטיגער סיסטעם איז א פאררעטער, און 
דארף פארדאמט ווערן נישטאמאל מיינט דאס אז ער באלאנגט נישט צום 
פארטיי וואס פירט יעצט דאס לאנד, נאר אדרבה מען הערט אויס און מען 
דעבאטירט די נושא. אזוי אויך לענינינו ווען מען דערמאנט "וועד הקרי'" 
אדער דער "ווילידזש" אדער סיי וועלכע אנדערע כלליות'דיגע נעמען, מיינט 
דאס נישט קיינעם אנצוגרייפן אדער צו באשולדיגן, נאר ארויפצוברענגען 
אויפן טיש די ברענעדיגע אישו וואס איז נוגע יעדעם איינעם, און אינאיינעם 

מטכס עצה זיין ווי אזוי מען קען פארבעסערן דעם פראבלעם.

איז  נושא  די  טון,  צו  שייך  דען  איז  וואס  טענה'ן  מענטשן  ערשטנס: 
איז  ווי גארנישט טון, דאס  סיי  זייער פארווייטאגט, אבער מ'קען  טאקע 
קיינעמס הענט  אין  נישט  ליגט  און עס  )סופליי און דימענד(,  דער מציאות 

דאס אפצושטעלן.

אונזער ענטפער דערויף איז, פאר עטליכע יאר צוריק האט זיך די יהדות 
החרדית דערזען אין א שרעקליכן מצב ווען יעדע קליין קינד )וואס איז נאך 
נישט בא לכלל דעת( קען פאר נישטיגן סכום האבן א קליינעם טעלעוויזשאן 

אין טאש, און זיין דעמיט אפן צו די גאס מיטן ארגסטן רח"ל, ואין צריך 
זענען  אינטערנעט  אויפן  בפרנסה  עוסק  זענען  וואס  בעה"ב  די  לומר 
ל"ע אויסגעשטעלט א גאנצן טאג צו שרעקליכע נסיונות, ווען מען האט 
געוואלט אנהייבן טון דערוועגן האבן מענטשן גע'טענה'ט אז עס איז א 
פארפאלענע מערכה, די וועלט איז היינט אזוי אוסגעשטעלט אז מ'קען זיך 

נישט אנדערש באגיין, עס איז א שאד אנצוהויבן.

מימרא  די  אויגן  די  פאר  געהאלטן  האבן  עסקנים  ערליכע  די  אבער 
פונעם הייליגן קדושת יו"ט, "מען דארף טון און נישט אויפטון", און היינט 
עטליכע יאר שפעטער זעט מען אז די אלע טענות זענען געווען פוסטע 
רייד, ב"ה יעדער האט היינט כשר'ע כלים, אויף אלע כלים וואס מען מוז 
האבן האט מען א פילטער, אין די בתי מדרשים פון אלע ערליכע קהילות 
זענען די כלים בבל יראה ובל ימצא, עס האט זיך ארויסגעשטעלט אז דער 
עיקר איז טאקע "טון" און נישט "אויפטון", דער בוכ"ע שיקט אריין די 

ברכה, וברכתיך בכל אשר תעשה און מען איז מצליח.

על סמך זה פארלאזן מיר זיך אויך מיטן הילף פונעם בוכ"ע אז אויב מיר 
וועלן טון וועט דער בוכ"ע העלפן אז מען וועט אי"ה אויפטון.

והשנית: וואס קען מען טאקע טון? כדי דאס צו ענטפערן לאמיר אביסל 
צונעמען דעם ענין און זען וויאזוי איז געשאפן געווארן דער פראבלעם.

זיך  האבן  איינוואוינער  וויליאמסבורגער  די  ווען  יארן  לעצטע  די  אין 
דערזען וואוינען אין קליינע צוקוועטשטע לעכער, באצאלענדיג דערפאר 
ארויסצומופן,  ווינט  שטיקל  א  געווארן  איז  ּפרייזן  אומגעהויערע  הויכע 
מען האט אנגעהויבן בויען נייע געגענטער, און ארויסמופן אויף אנדערע 
מקומות, קיין מאנסי, און אזוי אויך איז א גרויסער עולם געקומען וואוינען 
דא קיין קרית יואל, ממילא האט זיך געמאכט א גוטע געלעגנהייט פאר 

בילדערס צו קענען בעטן העכערע ּפרייזן, צוליב וואס תושבי וומס"ב זענען 
געווען געוואוינט צו הערן ּפרייזן וואס זענען העכער ווי די היזיגע ּפרייזן, 
ממילא ווען זיי האבן געהערט די היזיגע ּפרייזן )אפילו געהעכערטערהייט( 
איז דאס געווען ביי זיי ווי א מציאה רבה צו וואס זיי האבן זיך צוגעכאפט, 
אזוי זענען די ּפרייזן געהעכערט געווארן אפילו פאר תושבי קרית יואל, 
נאכן קומען צום אפעטיט. אזוי אויך האט צוגעגעבן די פאקט אז צוליב 
נייע  פרישע  די  מיט  צוזאמען  בליעה"ר  וואוקס  נאטורליכע  אייגענע  די 
תושבים, האט אנגעהויבן צו ווערן מער און מער די מאנגל אין פראפערטי, 
דעריבער האט דאס אנגעהויבן שאפן אן אנגעצויגענקייט איבער א מאנגל 
וואס דאס האט נאר צוגעגעבן די מעגליכקייט צו העכערן די ּפרייזן )וואס 
אויף דעם דארף טאקע ארויסגעברענגט ווערן לשבח די הנהלת הקרי' וואס ארבעט מיט 

איבערמידליכע כוחות נענטער צו ברענגען די לאנג–ערווארטעטע אנעקסעישאן, און מיר 

זענען טאקע מתפלל דערויף יעדן טאג "ותטה לב המלכות עלינו לטובה"(.

מינוט  די  אויף  יעצט  טון  צו  שייך  איז  עס  וואס  למעשה:  אויף  אצינד 
איז, אז דער וועד הקרי' וואס פארפיגט אצינד אויף נאך עטליכע לעצט 
איז  וואס  בילדער  א  פאר  פארקויפן  דאס  זאלן  ּפרָאּפערטיס  געבליבענע 
זיך מחייב צו בויען און דאס פארקויפן פארן סכום פון אונטער $200 פער 
סקווער–פיס. נעמט אין אכט אז דער וועד הקרי' פארדינט נישט מער ווען 
דער בילדער פארקויפט דאס פַאר טייערער, די פרייז פון וועד הקרי' איז 
לויט וויפיל סקווער–פיס עס גייט געבויעט ווערן, נעמענדיג א סכום פון 
וועד  דער  אז  יושר  ווי  מער  נישט  איז  ע"כ  סקווער–פיס.  יעדן  פאר   $40
הקרי' זאל זיכער מאכן אז אויף די באדן וואס איז נכסי ציבור זאל נישט 
קענען ווערן אויסגעפירט די שרעקליכע גניבה פון מייקר זיין את השער. 
באמת אינעם עבר איז געווען אזוי אז אויף די באדן פון וועד הקרי' איז 
געבויעט געווארן עפארדעבל האזינג א שטייגער ווי אין עצי תמרים, און 
ווי מען  נידריג  געווען רעגלמעסיג  ּפרייזן  די  זענען  אויף ברך משה  אפי' 
האט געבעטן $175 פער סקווער–פיס, דאס איז א זאך וואס איז לעצטענס 

פארנאכלעסיגט געווארן.

ווי פארשטייט זיך קומט תיכף ארויף די שאלה: וואס טוט מען אבער מיט די 
אומדערהערטע שרייענדע עוולה וואס ווערט ָאּפגעטוען דורך יחידים אויף 
פריוואטע באדן וואס הייבן די ּפרייזן און זענען ריכטיגע "מייקרי השער", 

אזוי ווי עס איז לעצטענס געווען ביי ּפראיעקטן נעבן ביהמ"ד הגדול?

דעם  געגרינדעט  זי"ע  רביה"ק  מרן  בהתייעצות  מען  האט  באקאנט  ווי 
ווילידזש כדי מען זאל קענען בויען דירות פאר די תושבים. נאכ'ן האבן 
בויען,  צו שטערן דאס  וואס האבן פרובירט  די שכנים  פראבלעמען מיט 
האט מען געמאכט ַאן אייגענעם ווילידזש אז מען זאל מער נישט געשטערט 
קען  מען  צי  בויען  נישט  קען  מען  צי  נפק"מ  די  איז  וואס  אצינד  ווערן. 
יא בויען, אבער מען קען נישט קויפן די געבויטע דירות? דעריבער ליגט 
)א  אפצושטעלן.  דאס  שביכלתם  מה  כל  טון  צו  ווילידזש  אויפ'ן  חיוב  א 
וואס איז לעצטענס גאר שטארק געשטיגן, א  אינגערמאן קען קוים באצאלן די רענט 

דירעקטע תוצאה פון די טייערע ּפרייזן ביים קויפן, ווייל אז מען קויפט פאר טייער מוז 

מען דאך דאס אפנעמען פונעם טענענט(.

א  אז  זאגט  געזעץ  דער  וויבאלד  פראבלעם,  א  זיך  שאפט  דא  אבער 
מיוניציּפעל טאר נישט באשטימען א פרייז — וואס ווערט גערופן  "פרייז 
פיקסינג" )Price fixing( — וואס איז אומלעגאל, בינדט דאס די הענט פון די 
ווילעדזש צו טוהן עפעס קעגן די פרייז העכערונג אויף פריוואטע שטחים. 
עס איז אבער יא פארהאן ַאן ָאּפציע דאס ָאּפצושטעלן דורך ארויפלייגן א 
צום  אויסנאם  ַאן  מיט  שטאט  אינעם  ּפראיעקטן  אלע  אויף  מָארַאטָאריום 
געזעץ )Rule to the law( אויף הייזער וואס ווערן פארקויפט עפָאורדעבל. 
מיר האבן דאס דורכגעשמועסט מיט'ן לָאיער Ron Kossar וועלכער זאגט 
אז ער איז גרייט דאס איבערצוגיין מיט'ן ווילידזש לָאיער Don Nickles עס 
אויסצוארבעטן מיט א ּפונקטליכקייט לויטן געזעץ. מיר טוען אּפעלירן צו די 
ווילידזש בָאורד זיך צוזאמענצוזעצן און אויסארבעטן אלע ָאּפציעס וואס עס 
איז פארהאנען אז די גזילה זאל זיך אויפהערן. )ייש"כ פאר אחד מרבני כולל חושן 

משפט פון כולל אוהל יהושע - קרית יואל, פאר'ן אויפברענגן די המצאה(.

דער  אין  אז  מעגליך  איז  וויאזוי  אליינס,  זיך  פון  ווי  שרייט  קשיא  די 
זעלבער פראיעקט )געבויעט אויף א וועד הקרי' שטח( ווי מען האט פאר בלויז 
עטליכע חדשים צוריק געקענט באקומען א דירה פאר א ביליגערן פרייז, 
איז יעצט עטליכע חדשים דערויף געשטיגן מיט $35 פער סקווער–פיס, 

דאס קאסטן פון בויען האט זיך בכלל נישט געהויבן יעצט????

דאס  ווערט  ביליג  פארקויפט  מען  ווען  אז  טענה'ן  וואס  די  פאר 
ַאן  פארהאן  שוין  דאך  איז  דעם  אויף  "פליּפערס",  דורך  ארויפגעטריבן 
אנגענומענער מהלך אז מען שרייבט אינעם קאנטראקט אז דער קונה קען 
עס נישט פארקויפן ווייטער פַאר'ן קלָאוזן )גיט א קוק אויף קארלסבורג ווי קיין 

איין איינציגע דירה איז נישט געווארן געפליּפט(.

שטאט  פון  בי"ד  אויפן  חיוב  א  ארויף  לייגט  רמב"ם  הייליגער  דער 
ווי  וואס  ּפרייזן,  מעסיגע  פאר  פארקויפן  צו  פארקויפער  צווינגען  צו 
פארשטענדליך מיינט דאס אויך די בעלי בתים פון שטאט וואס האבן א 
מעגליכקייט דאס אויסצופירן. ממילא ליגט א חיוב אויפן ווילידזש צו טון 
כל מה שביכלתם צו זען אז עס זאל אויסגעפירט ווערן לידי מעשה, און 
אוודאי ליגט א פליכט אויף די דייני העיר ארויסצוקומען מיט תקנות פאר 

וויפיל מען מעג פארקויפן.

שפעטער  שוין  וועט  אפצושטעלן,  דאס  טון  יעצט  נישט  מיר  וועלן  אויב 
גארנישט העלפן, "אפילו נאכן אנעקסעישאן" וועלן מיר זיך ווייטער טרעפן 
אינעם זעלבן מצב, ווייל דער פאקט האט געוויזן אז רוב ּפריוואטע באדן ווערט 
נישט דעוועלאפט דורכ'ן אייגענטימער נָאר דורך א דעוועלעּפאר, וואס זיי 

וועלן ווייטער וועלן האלטן די ּפרייזן הויעך, נאכן קומען צום אפעטיט.

געדענקט! די נושא איז נישט 
איבער דירות. די נושא איז בלוט!

וואס די הויכע ּפרייזן ברענגט צו פארשטייט יעדער אליין און שּפירט עס 
אויף די אייגענע הויט. א אינגערמאן וואס האט חתונה, טרעפט זיך תיכף 
– עס  – א דירעקטע תוצאה פונעם טייערן מארקעט  מיט א הויכע רענט 
פאלט ארויף אויף אים א שיעבוד מצרים, זיין שטוב ווערט רואינירט ר"ל, 
רובו ככולו עלטערן קענען נישט באצאלן פאר זייערע קינדער קיין רענט, 
איז דעריבער דער אינגערמאן געצווינגען צו טון פארשידענע קרומע זאכן, 
דרייען מיט קרעדיט–קארדס, בלויז צו קענען אדורכשטוּפן און דעקן דעם 
חודש, און נאך פאר וואס–ווען–וואו איז ער באגראבן אונטער א שווערע 
בארג חובות, אז אפילו נאך פַאר'ן מאכן בר–מצוה א קינד דארף מען אים 

צוזאמשטעלן צום לעבן.

אזוי אויך טוט מען אּפעלירן צו אלע עסקני הציבור, נעמט אייך צוזאם און 
טוט וואס איר קענט איבער די נושא, מיר קענען דאס נָאר ארויפברענגען, 

אבער אויב וויל מען זען תכלית דארף מען האבן יעדענס כוחות.

ובשם ה' נעשה ונצליח!

שמואל שלמה קויפמאן
בשם אלפי תושבי קרית יואל

וויכטיגע מודעה צו אלע פראפערטי 
אייגענטימער, דעוועלעּפאר, בראוקער, וכו'

ווען איר רעכנט צו בויען, מאכט אייערע 
א   $200 פון  פרייז  לויטן  חשבונות 
סקווער–פיס, לאזט אייך נישט פָאּפן, די 
ּפרייזן גייען פאלן, דער ציבור איז בשום 

אופן נישט מסכים צו די הויכע ּפרייזן.
קוקט נישט אויס ווי די אידענע וואס האט געמאכט עשירות 
פלענער אויף אן איי, וואס איז דערנאך אראפגעפאלן און 

זיך צוקראכט.

געדענקט!
דער הייליגער רמב"ם אין הלכות מכירה )פי"ד ה"ו( גלייכט צו דעם איסור 
ריבית  ביי  ווי  אזוי  פונקט  ווָאס  ריבית,  איסור  צום  השער  מייקרי  פון 
און  סופר  דער  ווי   — דערמיט  שייכות  א  האט  וואס  יעדער  עובר  איז 
אפילו דער לוה — אזוי אויך דא ביי מייקרי השער, איז עובר סיי דער 
ריעל  דער  קויפער,  דער  פארקויפער,  ּפרָאפערטי–אייגענטימער,דער 

עסטעיט ברָאוקער, דער מארגעדזש ברָאוקער, וכו'.

און ּפונקט ווי ביי ריבית שטייט אז מען וועט דערלייגן די גאנצע געלט 
אזוי אויך דא. איר וועט דערלייגן סיי אויף די וועלט און סיי אויף יענע 

וועלט, כאפט אייך באצייטענס.

Friday  Aug. 26, '167

קרית יואל. — די שטָאט הָאט די 
געווען  זוכה  ָאווענט  מאנטאג  ווָאך 
שטָאט  די  אין  בַאזוך  קורצן  ַא  צו 
מסקולען  הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  פון 
שליט"א, וועלכער איז געקומען צו 
חסד  הק'  מוסדות  די  לטובת  פָארן 

לאברהם בארה"ק.
שליט"א  רבי  סקולענער  דער 
פָארן  צו  געקומען  איז  וועלכער 
מביתו נאוה קודש אין בָארָא ּפַארק, 
בבית  אכסניא  די  געהַאט  הָאט 
שּפיטצער  שמואל  ר'  הנגיד  הרבני 
ציבור האט געהאט  וואו דער  הי"ו, 
לברך  אריינצוגיין  געלעגנהייט  א 
טעג  הייליגע  די  לקראת  ולהתברך 

הממשמשים ובאים.
מצב  שווערן  דעם  פון  ליכט  אין 
חסד  הק'  מוסדות  די  וועלכע  אין 
ר'  הָאט  זיך,  געפינען  לאברהם 
חברים  זיינע  געלַאדנט  שמואל 
אים  ביי  בַאטייליגן  צו  זיך  וידידים 
שליט"א  רבי  דער  ווען  שטוב  אין 
געפינט זיך דָארט. וואו יעדער הָאט 
סכומים,  שיינע  מיט  ָאנגערופן  זיך 
און אידן הָאבן זיך משתתף געווען 
די  פַאר  געפיל  און  הַארץ  מיט 

הייליגע מוסדות.
ווי נאר עס איז באקאנט געווארן 
אין שטָאט איבער דעם געהויבענעם 
באזוך, איז א שיינער ציבור תושבי 
קרית יואל געקומען מקבל פנים זיין 
דעם רבי'ן שליט"א בבית האכסניא.

דָארט  איז  שליט"א  רבי  דער 
נָאכ'ן  און  ביינַאכט,  ָאנגעקומען 
געגעבן  איז  מעריב  דַאווענען 
די  פַאר  געלגענהייט  די  געווָארן 
ביחידות  ַאריינצוגיין  מועד  קרואי 
הָאט  מען  וואו  פנימה,  בקודש 
געהַאט די זכי' לברך ולהתברך און 
גלייכצייטיג ּפערזענליך איבערגעבן 
לידיו פונעם רבין שליט"א די נדבת 
מוסדות  הייליגע  די  לטובת  הלב 
אפ  ראטעוועט  וואס  לאברהם  חסד 

נשמות ישראל משמד וכפירה.
ָאּפגערָאכטן  איז  שפעטער 
ביי  לחיים"  "מסיבת  א  געווָארן 
זיך אויך משתתף  וועלכע עס הָאט 
מסּפינקא  אדמו"ר  כ"ק  געווען 
שליט"א וועלכער וויילט די זומער–
די  הָאט  און  יואל,  אין קרית  ווָאכן 
עס  גאס.  זעלבן  אויפ'ן  אכסניא 
שיינער  ַא  געווארן  פארפירט  איז 
שמועס, ביי וועלכן דער סקולענער 
ארומגערעדט  האט  שליט"א  רבי 
איבער הרה"ק רבי יחזקאל'ע מערץ 
סּפינקער  פונעם  שווער  דער  זצ"ל, 

רבי'ן שליט"א.
סקולענער  דער  האט  דערנָאך 
פון  פָארגעזינגען  שליט"א  רבי 
ניגונים,  סקולענער  בַארימטע  די 
אינאיינעם  האט  ציבור  דער  ווָאס 
דער  הָאט  אויך  מיטגעזינגען. 
געזָאגט  שליט"א  רבי  סקולענער 
מעורר  און  ברכה  דברי  קורצע 

געווען לתשובה ולתיקון המעשים.
ביים שלוס האט די רבי געטיילט 
די  פאר  מטבעות  געבענטשטע 
מיט  באטייליגט  זיך  האבן  וועלכע 

גרעסערע סכומים.
דער געהויבענער באזוך הָאט זיך 
פַארענדיגט קרוב לחצות הלילה, און 
דער עולם הָאט ַארויסבַאגלייט דעם 
ניגון  מיט'ן  ובזמרה  בשירה  רבי'ן 
ווען  וגו".  אשביעהו  ימים  "אורך 
דער רבי שליט"א איז צוריקגעפארן 
למעון קדשו אין בארא פארק. אויפ'ן 
דער  האט  שטעטל  פון  ארויס  וועג 
רבי שליט"א געבעטן דער דרייווער 
די קאר פאר עטליכע  ָאּפצושטעלן 
רוח  קורת  אויסדריקענדיג  מינוט, 
פַאר  און  שטעטל  הייליג  דעם  פון 
ברכות  ָאנגעוואונטשן  וויילע  ַא 
תושבים  ַאלע  ַאז  טובות,  והשפעות 
זאלן געהאלפן ווערן בכל משאלות 

לבבם לטובה.
ווי עס שטעלט זיך ַארויס איז דער 
בַאזוך פַאריבער מיט ַא געווַאלדיגע 
עטליכע  די  דורכאויס  ווען  הצלחה, 
ַא  אריינגעקומען  איז  שעות 
פון קרוב צו א  קָאלָאסאלער סכום 
200 טויזענט דאלער פון נדיבי עם 
וועלכע האבן געהאט די זכי' להחיות 
די  אין  אנטיילצונעמען  צדיק  נפש 
הייליגן  פונעם  הוצאות  שווערע 
ליגט  דערפון  עול  דער  וואס  מוסד 

אויפן רבי'ן שליט"א.

די מיינונגען פון שרייבער אין אונזער צייטונג, ווי אויך בריוו אין דער 

רעדַאקציע, שטעלן נישט פָאר די מיינונג פון די רעדַאקציע.

מיר טרָאגן נישט קיין אחריות פַאר די כשרות פון ַארטיקלען און ּפרָאדוקטען 

ווָאס ווערן ַאדווערטייזט אין אונזער צייטונג.
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קרית יואל. — ַא גרויסע בַאטייליגונג 
פון תושבי העיר קרית יואל זענען זיך 
פַארגַאנגענעם  דעם  צוזַאמגעקומען 
ַא  ביי  דברים  פרשת  נַאכט  מיטווָאך 
מסיבה לטובת החזקת הכולל המפואר 

בני ירושלים אין בית שמש.
זיך  געפינט  בַאקַאנט  ברייט  ווי 
בַארימטער  ַא  שמש  בית  אין  היינט 
בני  חשובע  וואו  ירושלים,  בני  כולל 
התורה  על  מייגע  זיך  זענען  עלי' 
מיט  הקודש  טהרת  על  העבודה  ועל 
פון  זיין  צו  נהנה  נישט  נפש  מסירת 
קיין מקורות זרים, אויך זענען די בני 
הכולל לוחם מלחמת ה' ביד רמה ביי 
ַאלע מערכות הקודש בארה"ק מיט די 

מלחמה ה' בעמלק מדור דור.
חשוב'ער  דער  איז  המגבית  לרגל 
שד"ר, אחד המיוחד מבני החבורה, מוה"ר 
יונה אייכלער הי"ו ַארויסגעקומען קיין 
ברייטע  אויפצוטרייבן  יואל  קרית 
שטיצע ביי די תושבי העיר, די מסיבה 
איז פַארופען געווָארן דורך הגה"צ רבי 

ר"מ  שליט"א,  שטויבער  יעקב  ישעי' 
ּפערזענליכן  אויפ'ן  מהרי"ט,  ישיבת 
המפורסם  הצדיק  הגאון  כ"ק  פון  רוף 
רבי יושע רָאזענבערגער שליט"א חבר 
הביד"צ העדה החרדית ואבד"ק קרית 
עס  הָאט  ער  און  שמש,  בית  רמ"א 
יודא  הר"ר  בנו  בבית  איינגעָארדנט 

הי"ו.
וחסידי  תלמידי  ציבור  ריזיגער  ַא 
מרן רביה"ק זי"ע הָאט ַאנטיילגענומען 
הכולל,  להחזקת  מסיבה  דער  ביי 
דרשות  געווָארן  געהערט  זענען  עס 
בראש  הפרק,  על  העומדים  בעניני 
וראשון פון הגה"צ אב"ד קרית רמ"א 
שליט"א, וועלכע הָאט משמיע געווען 
דברות קודש דורך ַא הוק-ָאּפ, דערנָאך 
פון הגה"צ רבי ישעי' יעקב שטויבער 
שליט"א, און צום שלוס פונעם שד"ר 
הר"ר יונה אייכלער הי"ו, וועלכע הָאט 
פרטי  די  ציבור  דעם  איבערגעגעבן 
הענינים  השתלשלות  די  און  המעמד 

פון הצלת הכולל מצפרני הרשעים.

גרויסע באַטייליגונג ביי מסיבה לטובת 
"כולל בני ירושלים" אין בית שמש

פַאררופן דורך הגה"צ רבי ישעי' יעקב שטויבער שליט"א, 
ר"מ ישיבת מהרי"ט

כ"ק אדמו"ר הרה"ק מסקולען שליט"א
אויף  אַ קורצן באַזוך אין קרית יואל

בבית הרבני הנגיד ר' שמואל שפיטצער הי"ו לטובת מוסדות הק' חסד לאברהם בארה"ק — 
אריינגעקומען אסטראנאמישע סכום פון קרוב צו א '200 טויזענט דאלער'

קרית יואל. — אין ַא פרישע ּפָאזיטיווע אנטוויקלונג 
ווערט געמָאלדן, ַאז די הנהלת קהל יטב לב ד'סאטמאר 
ממנה  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  פקודת  ע"פ  הָאט 
איבערגיין  זָאל  וועלכע  בתים  בעלי  וועד  ַא  געווען 
די  ומציאות הדברים ארום  די פרטי  און בַאטרַאכטן 
ווערט  ווָאס  העיר"  בני  "תקנות  בעפָארשטייענדע 

יעצט אויסגעַארבעט לטובת דעם ציבור.
ַאן  ווָאכן צוריק, ביי  ווי באריכטעט מיט עטליכע 
גָאלדבערגער  ישראל  ר'  הנגיד  הרבני  בבית  אסיפה 
הי"ו, האט דער רבי שליט"א געהערט ַא דעטַאלירטער 
בני  "תקנות  פָארגעשלָאגענע  די  איבער  רעפַארַאט 
שליט"א  הקהלה  דייני  הגאונים  הרבנים  פון  העיר" 
ַאסּפעקטן  הלכה'דיגע  די  אין  עוסק  זענען  וועלכע 
ַארום דעם גַאנצן ענין, און אויסגעדריקט חוות דעת 

קדשו דערוועגן.  
גלייכצייטיג האט דער רבי שליט"א באאויפטראגט 
שטויבער  אליעזר  יושע  הר"ר  הקהלה  מזכיר  דעם 
וועלכע  בתים  בעלי  וועד  א  זיין  צו  שליט"א, ממנה 
זָאלן איבערגיין די פרטי ומציאות הדברים וואס דאס 
וויאזוי  די ּפרַאקטישע חלקים  נעמט אלס אריין און 
איז  וואס  הפועל,  אל  מכח  דורכפירן  דָאס  קען  מען 
זייער וויכטיג כדי די תקנות זאלן זיין א דבר השלם 
און א דבר השוה לכל נפש, אויסגעהאלטן הלכה'דיג 

און ּפרַאקטיש.

סַאך  ַא  אריינגעלייגט  הָאט  הקהלה  מזכיר  דער 
כוחות צושטאנד צוברענגען ַא וועד בעה"ב לתועלת 
בני העיר, און ב"ה ָאנהייב די וואך זענען בשעטומ"צ 
וועלכע  בתים  בעלי  ערפארענע  געווארן  באשטימט 
האבן  און  אנגעלעגנהייטן  ביזנעס  אין  אסאך  טוען 
שוין א לאנגע ערפארונג פון אדורכפירן ּפרָאיעקטן 
וועלכע זיי וועלן שטיין אין נאנטן פארבינדונג מיט 
די דייני הקהלה און מיטן רבין שליט"א אבירע אלע 
און  ע"י  תקנות  אירע  און  אנגעלעגנהייטן  דירות 

לטובת בני העיר.
עס  וואו  מודעה  א  פארעפנטליכט  האט  קהלה  די 
וואו  טעלעפָאן–נומער  א  געווארן  ָאנגעגעבן  איז 
אריינצורופן מיט קאמענטארן און געדאנקען איבער 
טאקע  זענען  עס  תקנות.  די  און  קריזיס  דירות  די 
חברי  פון  קָאלס  אסאך  גאר  געווארן  ערהאלטן 
אריינגעשיקט  איז  וועלכע  בריוו  אויך  ווי  הקהילה, 
געווארן צו קהל'ס אפיס, וואו עס ווערן אויסגעדריקט 
פַארשידענע שטעלונגען זה בכה וזה בכה, און דאס 

אלעס ווערט יעצט באהאנדעלט דורכ'ן נייעם וועד.
מען קוקט ארויס אז דער נייער וועד זאל מצליח זיין 
אין זייערע פעולות לטובת די בני העיר און ברענגען 
ַאן ענדגילטיגע לעזונג צום שרעקליכן קריזיס וואס 

דריקט דעם גאנצן שטאט מיט אירע איינוואוינער.

ע"פ פקודת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א:

קהל יטב לב ד'סאטמאר איז ממנה 
סּפעציעלן וועד בעלי בתים איבער די 
בעפאָרשטייענדע "תקנות בני העיר"

טעג  די  אין   — יואל.  קרית 
יערליכער  דער  דורכגעפירט  ווערט 
מוסדות  די  פַאר  שטָאט  אין  ַאּפיעל 
אין  מסַאטמַאר  יואל  דרבינו  החינוך 
מָאנטרעָאל, וועלכע ווערט געקרוינט 
ווַארימע  די  דורך  הצלחה  גרויס  מיט 

שטיצע פון תושבי הקרי'.
אין  סַאטמַאר  מוסדות  די 
צו  נָאענט  פון  מָאנטרעָאל בַאשטייט 
טויזנט תלמידים ותלמידות בלעיה"ר, 
ת"ת  די  אין  נתחנך  ווערן  וועלכע 
תורה ויראה ובית אסתר דרבינו יואל 
מ'סַאטמַאר וועלכע איז פון די ערשטע 
רבינו  מרן  ווָאס  פעסטונגען  תורה 
הקוה"ט זי"ע הָאט מייסד געווען. עס 
איז דער פינת יקרת פון די שטָאט וואו 
בלעיה"ר  קינדערלעך  הונדערטער 
התורה  דרך  אויפ'ן  נתחנך  ווערן 
והיראה מיט די ריכטיגע מסורה, און 
זקן  אותו  של  בכוחו  בַאגלייט  ווערט 

מיט סייעתא דשמיא. 
פונעם  געלעגנהייט  דער  צו 
מוסדות  סַאטמַארער  זענען  ַאּפיעל 
מיט  ַארויסגעקומען  מָאנטרעָאל  אין 

זיי  לדעה,  אחים  צו  רוף  הייסן  ַא 
דרינגענדע  מיט  קומען  צו  ַאנטקעגן 
זייער  אין  ַארויסצוהעלפן  הילף 
ווָאס  מצב,  פינַאנציעלן  געדרוקטן 
לויפנדן  דעם  דורך  געשַאפן  ווערט 
גרויסן בודזשעט ווָאס ציט ַאריין אין 
געווַאלדיגע הוצאות אויפצוהַאלטן די 

מוסדות.
אין צוזַאמענהַאנג מיט די יערליכע 
מוסדות  די  לטובת  ַאקציע  געלט 
וויילט דָא אין שטָאט דער  הקדושים 
איבערגעגעבענער  און  ענערגישער 
ַאדמיניסטרַאטָאר מוה"ר מנחם שמואל 
לעווי הי"ו — ווָאס הָאט איבערגענומען 
אומפַארגעסליכן  זיין  פון  חזקה  די 
הערש  חיים  ר'  מו"ה  הרה"ח  פָאטער 
די  ָאּפ  וועלכער נעמט  לעווי ע"ה — 

חשוב'ע נתינות ביים ברייטן ציבור.
נעמט  אנ"ש  ציבור  חשוב'ער  דער 
רחבה  ביד  ַאּפיעל  דעם  אין  ַאנטייל 
זכי'  ַא  פַאר  שּפירנדיג  נדיבה  וברוח 
צו  געטריי  און שטיין  ַארויסצוהעלפן 
די הייליגע מוסדות פון רבי'ן זי"ע בכל 

אתר ואתר.

דורכגעפירט יערליכער אַּפיעל פאַר 
מוסדות סאַטמאַר אין מאָנטרעאָל

א הַאלב–מיליָאן אין 24 שעה!
דעם פארגאנגענעם מיטוואך האט זיך די בארימטע "רפואה 
העפטיגע  א  אין  ארויסגעלאזט  ארגאנאזאציע  העלּפ–ליין" 
אויפצוטרייבן  קַאמּפיין",  דאלער  מיליאן  "האלב  24–שטונדיגע 
קיין  ָאן  וועלט,  דער  איבער  ישראל  בני  אחינו  פון  שטיצע 
ּפָאסטערס און מודעות, בלויז פון מויל צו אויער און אויף אי–

מעיל.
אין די לעצטע חדשים הָאט זיך געשַאפן ַא פרישע בַאוועגונג 
וויַאזוי צו שַאפן גרויסע סכומים פַאר וואוילטעטיגע צוועקן אין 
גאר א קורצע צייט פון בלויז 24 ביז 72 שטונדן, ווָאס האט זיך 
ארויסגעשטעלט מיט גרויס סוקסעס. דער וועג וויַאזוי די פרישע 
פָאנד–רעיזינג געדַאנק לויפט, איז דָאס שאפן מעטשינג–פָאנדס 
פון עטליכע נדבנים וועלכע נעמען זיך אונטער פון פָאראויס צו 
געבן דעם זעלבן סכום ווָאס וועט ַאריינקומען פונעם ציבור. דָאס 
מיינט ַאז די עטליכע נדבנים נעמען זיך אויס ַאז אויב עס וועט 
ַאריינקומען ביז שּפעטסטנס 72 שעות ַא געוויסן סכום, געבן זיי 
אויך דעם זעלבן סכום, ווָאס איז ַאנדערע ווערטער ווערט יעדע 
דָאלער דָאּפעלט אדער דריי–פַאכיג ווערד, געוואנדן לויט וויאזוי 

מען שטעלט עס אויס מיט די נדבנים.
העלּפ–ליין"  "רפואה  אויף  רייע  די  געקומען  איז  דָאסמָאל 
טויזענט   400 ַא  אונטערגענומען  הָאט  וועלכע  ָארגַאניזַאציע 
24 ביז  אויף  טרייבט מען  אויב  וואס  קַאמּפיין",  דאלער 
דעם  ביז  שעה 
דָאס  וועט  סכום 
מָאל   4 ווערן 
דורך  ַאזויפיל 
בַאטרעפנדע  די 

נדבנים.
24–שעה  די 
האט זיך ָאנגעהויבן 
1:00 מיטווָאך 

נאכמיטאג  ַאזייגער 
די  נאר  ווי  און 
איז  קאמּפיין 
געווָארן  בַאקַאנט 

מַאסיווער  ַא  ָאנגעזען  זיך  ָאּפרוף פונעם ציבור, האט 
דער  ּפונקט.  בַאשטימטן  צום  ָאנגעקומען  איז  סכום  דער  און 
געווען  זענען  עס  אז  ָאנגעשטרענגט,  אזוי  געווען  איז  סיסטעם 
צייטן אין טאג ווען עס איז אוממעגליך געווען זיך ַאריינצושרייבן 
פון  צוליב דעם אויסטערלישן איבערפלוס  נדבות  די  געבן  כדי 

נדיבי–לב.
דער "ריכטיגער ּפרָאבלעם" האט זיך געשאפן ווען מען האט 
העם  "מרבים  אבער  סכום,  באשטימטן  דעם  דערגרייכט  שוין 
להביא", ווען דער זייגער הָאט שוין געהַאלטן ביי 21–שעה פונעם 
געוואקסן  סכום  דער  איז  גיין,  צו  שעה   3 בלויז  מיט  קַאמּפיין, 
העלּפ– "רפואה  האט  איילעניש  דער  אין  העכער.  און  העכער 

ליין" איינגעשּפַאנט פרישע ספאנסערס צו "מעטשן" די פרישע 
וואס האט געהאלטן אין איין ארויפגיין, און ביים סוף  סכומים 
דאלער,  טויזענט   600 צו  קרוב  אויפגעטריבן  געווארן  איז  טאג 
און בלויז אין די לעצטע 10 מינוט איז אריינגעקומען קרוב צו 

20 דאלער!
דעם קאמּפיין  אונטער  געשטאנען  איז  וועלכע  קָאמּפאני  די 
אויסגעדריקט  זיך  און  ערשיינונג,  די  פון  געפלעּפט  געווען  איז 
ַאז זיי האבן נאך קיינמאל נישט מיטגעהאלטן אזא גרויסע צאל 
אריינרופער פון נדיבי לב ווי ביי די יעצטיגע "רפואה העלּפ–ליין" 

ַאקציע.
אשרינו תושבי קרית יואל, וואס ביי אונז אין שטאט – און מיט 
אונזער הילף – איז אויסגעשטיגן אזא מעכטיגע רפואה און הילף 

צענטער וואס ציט היינט שטיצע ביי כלל ישראל אלוועלטליך.

כוליגַאן ַארעסטירט פַאר'ן ָאנפירקלען 
ַאנטיסעמיטישע לָאזונגען אין קרית יואל

וחם השמש ונמס
די  מיט  היסטאריע  מאל  צווייטע  דאס  געבראכן  שבת  פארגאנגענעם  דעם  הָאט  יארק  ניו 
מעכטיגע בליזַארד ווען עס איז געפאלן קרוב צו 30 אינטשעס שניי אין סענטראל ּפַארק, וואו מען 

רעכנט געווענטליך די שניי ביי א גרויסן ליידיגן שטח.

ווי  געגרייט  ווייניגער  טאקע  זיך  האט  מען 
אנגעקומען,  נישט  איז  די שניי  ווען  יאר  פאריגעס 
אבער היי יאר איז די שניי יא אנגעקומען און מיט א 
שטורעם. די וועטער עקסּפערטן הָאבן שוין נישט 
פָאראויסזָאגן דעם וועטער און הָאבן נָאר  געווָאלט 
געווָאנדן  וועטערס,  סָארט   2 פָאראויסגעשַאצט 
איז  שניי  די  ווען  גיין.  וועט  ווינט  דער  ווי  לויט 
שטַארקער  ַאביסל  געקומען  עס  איז  ָאנגעקומען 
ווי גערָאכטן און היבש ּפַארלַאזירט די שטָאט. דער 
עמוירדזשענסי  ַאן  דערקלערט  הָאט  גָאווערנָאר 
צו  נָאכמיטָאג  שבת  פון  פַארבָאטן  און  צושטַאנד 

פָארן אויף די רָאודס, בריקן און טונעלן.

שניי,  ַא געפאלן  אויך  איז  יואל  קרית  אין  דא 
אין  שניי"  "קליינער  ַא שוין  הייסט  דָאס  אבער 
יואל  פַארגלייך צו די שטָאט. דָאסמָאל איז קרית 

נישט געווען קיין מיוחס מיט די גרויסע שנייען...

ווארימע  ָאנגעקומען  זענען  ווָאך  די  ווי  ַאזוי 
שניי– די  אז  ערווארטעט  ווערט  טעמּפערַאטורן 

אוועקנעמען  לאנג  צו  נישט  וועלן  בערגלעך 
האט  יואל  קרית  וואס  פון  ּפלעצער  ּפַארקינג 
בתי  די  ביי  סיידן  מאנגעל,  קיין  נישט  ממילא 
ביורען,  ווען  פארעסט,  אויף  צענטער  מדרשים 

אוהעל, גארפיעלד...

שטורעם  דער  אז  איז,  אינטערעסאנט  גָאר 
שניי  אינטש  איין  קיין  איבערגעלָאזט  נישט  האט 
וועלכע זענען געווענליך  ַאּפסטעיט רַאיָאן  אין די 
סטעיט  יָארק  ניו  אין  ראשונים"...  "עשרה  די  פון 
יואל'ער  קרית  ווי  שנייען.  העכערע  באקומען  צו 
רוט–17  דעם  ארויפגעפָארן  זענען  ווָאס  אידן 
אויפ'ן ריכטונג פון מידעלטַאון און ווייטער, זענען 
ערשטוינט געווָארן צו זען ווי די דָארטיגע רָאודס 

זענען זייער גוט געשארט פון שניי...

)ל(מה יאמרו הגוים?
איינע פון די גרעסטע פינַאנץ פירמעס אין אמעריקע און ארום די גאנצע וועלט, האט ערשטוינט 
"וואל סטריט" און די באנק אינדוסטריע מיט א שטרענגע מעסעדזש פאר אלע ארבייטער פון 

אויבן ביז אראפ: ארָאּפלייגן דעם סמארטפאון...!

דאס איז געקומען פון נישט קיין אנדערן ווי מר. דזשי דיימאן, דער הויּפט ָאנפירער פון "טשעיס" 
די אינציאטיווע ווערט גערופן "ארָאּפלייגן  באנק, און די "דזשעי. פי. מארגען" פינאנץ אימּפעריע. 
דעם ּפענסיל", צו געבן א מעסעדזש פאר די איינגעשטעלטע אפילו אין די העכסטע ראנגען אז 

דער דזשאב איז נאר א דזשאב, און פאמיליע איז דער צענטער פון א מענטש'ס לעבן.

שוין צוויי יאר צוריק האט "טשעיס" איינגעמָאלדן אירע ארבייטער, אז אויב מען שּפירט ַאז די 
ארבייט נעמט אוועק פון די אייגענע פאמיליע, זאל מען באלד זאגן פַאר'ן מענעדזשער און מ'וועט 
איז  אצינד  ביזנעס–טעלעפאן.  די  מיטנעמען  אפילו  דארפן  ָאן  פריי,  "וויקענד"  גאנצן  א  באקומען 
"טשעיס" - די גרעסטע באנק אין אמעריקע - געגאנגען היבש ווייטער, און אנגעזאגט אלע שטאב 

מיטגלידער, נישט צו נעמען דעם דזשאב צו ערנסט אויפ'ן חשבון פון די נאנטסטע מענטשן.

אויב דאס קומט שוין פון א "וואל סטריט" אימּפעריע, וואס קענען מיר נאך צולייגן...?

נייע דיַאגנָאז פאר א הויקער, די "איי-האנטש", אלס  יא, מ'קען נאך צולייגן, אז דאקטוירים האבן ַא
רעזולטאט פון נוצן ַאן "איי-פָאון" וואס פארלאנגט צו האלטן די קָאּפ, האלז, קערּפער און הענט, אין 

אזא וועג וואס איז ווי שלעּפן 5 גאלאן וואסער, און ברענגט שווערע יסורים און אפילו א הויקער.

אלס  "סקרין",  א  אויף  קוקט  מען  טאג  אין  צייט  מער  ווי  אז  שטודיע  א  צולייגן  אויך  מ'קען 
שוואכער פונקציָאנירט דער מוח ביי ערוואקסענע, און ווער רעדט נאך ביי יונגערע.

ַאן  קינמאן,  געיל  ּפראפעסָאר  בריטישן  פון  באריכט  שטוינענדע  א  צולייגן  מען  קען  אויך 
"ָאקיוּפעישָאנעל ּפסיכָאלָאג" ביים בריטישן פאראיין פון ּפסיכָאלָאגן. קינמאן זאגט אז "פלעקסיבל 
ארבייט שטונדן" טוט "מער שאדן ווי גוטס", ווייל מען מיינט אז די ארבייט איז נאר זייטיג און 

מען האט ּפריוואטע צייט, אבער פאקטיש גיט עס א געפיל אז מען איז שטענדיג "אויפ'ן דזשאב", 
"מאכן  אז  באטאנט,  קינמאן  מענטש".  אויפ'ן  שאדן  ּפסיכָאלָאגישע  "שווערע  א  האט  דאס  און 
אומקלאר די ליניע צווישן ארבייט און היים ברענגט שווערע ָאנגעצויגנקייט און האלט ָאן הויכע 

שעדליכע הָארמָאן שטאּפלען אין קערּפער אלע צייטן".

און מ'קען אויך צולייגן וואס מער און מער ביזנעס פירער טוען, אז זיי נעמען וואקאציע "ָאף 
די גריד", אן קיין שום קָאנטאקט מיט סמארטפַאונס אדער אימעיל "בכלל", טאטאל אפגעהאקט. 

זיי זאגן אז מיט א סמארטפָאון קען מען נישט האבן נארמאלע צייט מיט די אייגענע פאמיליע.

כלל  פון  מאמעס  די  צדקניות,  נשים  טייערע  אונזערע  "מיר",  זאגן  וואס  און  "זיי",  זאגן  דאס 
ישראל?

ראש השנה לאילנות... רמון, זית שמן
עשר  חמשה  דעם  און  המינים",  "שבעת  די  פון  פרוכט  פינפטע  די  איז  מילגרוים,  דער  רמון, 
האט כלל ישראל נאכאמאל געהאט די זכי' צו עסן דעם זאפטיגן, געשמאקן, נארהאפטיגן, זיס-

ציּפעדיגע פרוכט לכבוד ראש השנה לאילנות.

יחיד במינו ממש. עס  דער מילגרוים איז גאר א רייכע זעלטענע און אייגנארטיגע פרוכט, א 
האט אלע טעמים, עס איז גרינג צו האדעווען, עס וואקסט שוין היינט אין אזעלכע ּפלעצער ווי 
מעקסיָאו, אינדיע, אפגאניסטאן, מיטל מזרח און מיטלענדישע ים ראיָאן, און אפילו אין אמעריקע 
פלעיווארס,  באקן,  קאכן,  עסן,  צו  גענוצט  ווערט  עס  קאליפָארניע.  און  אריזָאנע  אין  זעלבסט, 
בלוט  די  הייבן  צו  ווי  צוועקן,  מעדיצינישע  פאר  און  אלקאהאל,  וויין,  אייסעס,  דעקָארַאציעס, 

שטַאּפלען און פלעיטלעטס, און שטארקן די כוחות אין אלגעמיין.

אויך, אין צוזאמענהאנג מיט די זעקסטע פון די שבעת המינים, "זית שמן", ווערט באריכטעט 
אנערקענט  פאראייניגטע–שטאטן  די  אין  אינדוסטריע  אגריקולטור  די  אז  חודש,  דעם  טאקע 
די  ווי  קוואליטעט  שטאּפל  זעלבע  די  אלס  איילבירטן  געוואקסענע  היגע  פון  קוואליטעט  די 

אימּפָארטן פון מיטלענדישן ים ראיאן.

אבער  )אליווס(,  איילבירטן  האדעווען  קאליפארניע  אין  פארמערס  וואס  יאר  אכצן  שוין 
און  פרוכטן  די  זענען  יארן  די  במשך 
פאר  געווארן  געהאלטן  אויל  זייער 
פון  אימּפָארטן  ווי  סחורה  שוואכערע 
אזעלכע לענדער ווי שּפאניע, ּפָארטוגאל, 
היי-יאר  אבער  מַארָאקָא.  און  איטאליע 
באריכטעט  ווערט  מאל  ערשטן  צום 
קריכן  אליווס  אמעריקאנער  די  אז 
שוין  קענען  און  שאטן  זייער  פון  ארויס 
מיט'ן  אליווס  ריכטיגע  אלס  שטאלצירן 
גאנצן "פלעיוואר", און מיט די רייכע אויל 
דאקטורים  וואס   - זית  שמן   - דערפון 
איז  עס  געזונט  ווי  מער  און  מער  זאגן 

פאר'ן מענטשן.

די שטוינענד–ביליגע געז ּפרייזן
ווי באקַאנט, זענען די געז ּפרייזן ביי אונז אין ניו יארק דראסטיש געפאלן אין די לעצטע עטליכע 
וואכן, און ווי עס שיינט האט ער נאך א וועג צו גיין. אבער ארויספארענדיג צו ניו דזשוירזי האלט 

שוין געז ּפרייז ביי אונטער 2 דאלער.

אבער עס איז אינטערעסאנט צו וויסן אז אין געוויסע 
שטאטן אין אמעריקע זעט מען ביי געוויסע סטאנציעס 
וואס  דאלער,  א  אונטער  שוין  הַאלטן  געז–ּפרייזן  די  ווי 
האט צוריקגעברענגט זיסע זכרונות פון א צענדליג יארן 
צוריק נאך איידער די לעצטע עקָאנָאמישע רעסעסיע אין 
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וויליַאמסבורג  פון  פָארן אסאך  וועלכע  די  פאר  אגב, 
איז  נישט?...(  דען  פָארט  ווער  )און  יואל,  קרית  קיין 
די  צווישן  געז–סטאנציע  ביליגסטע  די  אז  וויסן  צו  גוט 
 2 בערך  זיך  געפינט  וועלכע   "4 "פיול  איז  שטעט,  צוויי 
מינוט וועג אויפן רוט–4–נָאורט נָאכ'ן ַאריבערפָארן דעם 
דזשָארדזש וואשינגטאן בריק. די פארגאנגענע וואך האט 
די ּפרייז פאר א גאלאן דארט געהאלטן ביי 1.65 דָאלער.

לעצטע  ביי  נייעס  לָאקַאלע  די  ביי  אויך  )לייענט 
זייטן פון "ווָאכענשריפט" איבער די ביליגע געז–ּפרייזן, 

און די "ּפרייזן מלחמה" דָא אין ָארענדזש קַאוֹנטי(.

פאליציי מיט שאוולען ארויסצוזעהן א 
פעדעקס טראק פונעם שניי

דָאסמָאל איז קרית יואל נישט געווען 
קיין מיוחס מיט די גרויסע שנייען...

חמין במוצאי שבת.. אידן מיט ווארימע 
הערצער ביים העלפן א אמבולאנס 
דורכפארן א שניי אנגעלייגטע גאס.

חמשה עשר בשבט טיש אינאיינעם מיט שבע 
ברכות לרגל השמחה בבית רבינו אנגעגרייט אין 

חדר האוכל בישיבה גדולה דסאטמאר

אין געוויסע שטאטן אין אמעריקע 
זעט מען שוין ביי געוויסע סטאנציעס 

געז–ּפרייזן אונטער א דאלער

קהל יטב לב ממנה וועד בעלי בתים איבער 
געפלאנטע 'תקנות בני העיר'

אזוי ווי אין די לעצטע חדשים האט זיך געשאפן 
א פרישע באוועגונג ווי אזוי צו שאפן סכומים 

אדירים אין 24 שעה... ליינט זיך די שורות 
איבער 'רפואה העלפ ליין' קאמפיין איבער 

טשערעדי מהלך פון אויפטרייבן געלט

בריוו איבער 'תקנות בני העיר' פון רבני העיר איבערגעזעצט אויף אידיש

ערשטע אפענע בריוו וואס האט אויפגעשטורעמט די שטאט 
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שנת תשע"ה לפ"קא בליק אויף צוריק

גארנישט היסטאריש. אבער פארט א אינטערסאנט בילד 
ערשינען אין וואכנשריפט, פון א מאטארביציקל וועלכע האט 

זעט אויס געזוכט צו כאפן א היטש מיט א מיני ווען

געוועזענע ביה"כ אויסגעריסן און אויפגעבויעט די נייע שאוערס געוועזענע מקוה פארוואנדלט אין קארידאר יאר תשע"ה... ווען אזא בילד איז נאך 
געווען א פליאה אין קרית יואל

אתרוגים טענט צוזאמגעשטעלט דורך 'רעקס' פון 'סימיס' 
געשעפט ביי די זייטן מיט א הויכע שטעקן אינעם צענטער צו 

פארמירן א שפיץ אינעם דאך... אויפן אלטן שטח פון 7 גארפיעלד

תשע"ג - פוטינג געגאסן פאר נייע דירות געביידע אויף 3 
ביוקענען וואו עס איז סטאנציאנירט די 'משומר' אפיסעס

א בילד רעדט טויזנט ווערטער, און צייט רעדט מיליאן 

צווייטע ראוד פאר שכונת ברך משה
אנגעהויבן בויען נייע שטראז אויף דינוב ראוד פאר די תועלת פון די הונדערטער משפחות תושבי השכונה 

ערשטער בנין בית רחל אין שכונת 
גאלדבערגער ביים ארויפלייגן די פענסטער

מקוה החדש ביהמ"ד חרדים



Fr
id

ay
 F

eb
ru

ar
y 

10
, '

23

51

שנת תשע"ה לפ"קא בליק אויף צוריק

יסודות ווערט געגאסן פארן נייעם בנין הת"ת

ביימער ווערן באזייטיגט פונעם שטח הת"ת מאסיווער גראב פארן בעיסמענט שטאק פונעם געביידע ליידיגער באדן גרייט אנצוהייבן די גראב ארבעט

פאליציי אנוועזנהייט מיט שלעפער טראק ביים עזרת חולים 
פארקינג לאט אוועקצושלעפן קארס פון געזונטע, צו האלטן 

שטח רעזערווירט בלויז פאר פאציענטן

ניין.. מיר מיינען נישט דעס... 
מערקט די אלטע מאנראו באסעס.

אויך א טייל פון די קרית יואל היסטאריע

סוכה פארנט פון 'תהילות יואל'

רויער היכל ביהמ"ד החדש דעעש אויף פארעסט ראוד

בנין ת"ת החדש "שכונת גאלדבערגער" - פארעסט 

צוויי שטאקיגער סטרוקטור פארענדיגט 
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דאָס גראַמען על 
שלחן הטהור

סַאטמַארער חסידים געדענקן וויַאזוי ר' ישראל 
אין תהלים:  געווען דעם פסוק  דוד האט מקיים 
"עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ברננה", ווָאס 
השמחה  מידת  אין  מדריגות  גרויסע  זיינע  מיט 
רבין  דעם  זיין  משמח  צו  געווען  זוכה  ער  הָאט 
מיט  צוזאמען   - דמלכא  בדחנא  זייענדיג  זי"ע, 
הרה"ח ר' מאיר דים ז"ל - ביי שולחנו הטהור פון 

רבי'ן פורים ביינאכט.

מגילה  די  נאך  ַאז  געווען  איז  שטייגער  דער 

לייענען פלעגט ר' ישראל ארויפגיין אויפן טיש 
און זאגן הארציגע בדחנות, חרוזים וגימטריאות, 
ער  זי"ע.  רבי"ן  פון  הטהור  לבו  דערפרייען  צו 
מימי  זכרונות  אויפברענגען  דעמאלט  פלעגט 
בעידן  דעמאלט  הָאט  ער  קראלי.  פון  קדם 
אין  היים  אמאליגער  דער  דערמאנט  חדוותא 
די  פון  מימך.  שואב  ועד  עצך  מחוטב  קראלי, 
אידן,  הארעפאשנע  תמימות'דיגע  קראלער 
וועלכע האבן געלעבט מיט אמונה און פשטות. 
ער פלעגט דערביי אויך זינגען אלטע רומענישע 

לידלעך.

ווען ר' ישראל דוד איז ארויף אויפן טיש האט 
זיך יעדער געשפירט גוטמוטיג און פרייליך. בכלל 
איז ביי אים דער פורימ'דיגער טאג געווען א גרויס 

חלק פון זיין הויכער התנהגות. ער איז דעמאלט 
צובראכענע  אין  זיין  משמח  ארומגעגאנגען 
להחיות  ויתומים,  אלמנות  לב  להרנין  שטיבער, 
רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. ווי דער רמב"ם 
שרייבט אין לך מצוה גדולה כלהרנין לב אלמנות 

ויתומים.

אַלס דער ערשטער 
תושב העיר

ַאלעמָאל  איז  ז"ל  דוד  ישראל  רבי  הרה"ח 
שבקדושה'  דבר  לכל  וראשון  'ראש  דער  געווען 

ער  איז  ביישּפיל  צום  קהלה.  רבי'נס  דעם  אין 
אויפבוי  פאר'ן  מנדבים  די ערשטע  פון  געווען 
פון די מקוה טהרה פון קהל יטב לב ד'סאטמאר 
בשנת תשי"ב. ער איז אויך געווען פון די ערשטע 
עסקנים וועלכע האבן געגרינדעט די סאטמארער 
סגל  די  מיט  צוזאמען  תשי"א  שנת  שולע  מיידל 
אייזדארפער ז"ל און  יחזקאל  ר'  הרה"ח  חבורה 

הרה'"ח ר' אפרים פאלקאוויטש ז"ל.

האט  קהילה  סאטמארער  די  ווען  אויך  אזוי 
"דאווער",  אין  שיכון  א  גרינדן  צו  געפלאנט 
נישט  למעשה  זיך  האט  דזשוירזי, וועלכע  ניו 
פון  געווען  דוד  ישראל  ר'  אויסגעארבעט איז 
צו  צדיק  רצון  אויסצופירן  עסקנים  טיכטיגע  די 
גרינדן א סאטמארער שטעטל אויסער די שטאט.

בַאזונדער הָאט ר' ישראל דוד ז"ל געהאט די 
האבנדיג  צדיק,  רצון  לעשות  זכי'  אומגעהויערע 
נייעם  פארן  יסוד  ערשטע  סאמע  די  געלייגט 
סַאמע  דער  זייענדיג  יואל  קרית  'שטעטל' 
ערשטער תושב אינעם רבינ'ס שטאט וואס האט 

דאן אנגעהויבן בליען.

דאָס אָפּקויף 
פון דעם הויז

'איז עולם כמנהגו נוהג... די טרעפיק אויף פארעסט ביים ווינקל פון קוויקוועי שלענגלט זיך ווייטער... די שטאטישע ס
פַארקער ציהט זיך ווי א געווענליכן פרייטָאג, אין דער צייט ווָאס טראקטארן בייסן אריין און טוען אומווארפן די 

סאמע ערשטע הויז פונעם ערשטן תושב אין שטאט קרית יואל.

ס'איז די רעדע פון דָאס היסטארישע הויז ביים ווינקל פון פארעסט קארנער קוויקוועי, ווָאס איז למעשה געווען די סאמע 
ערשטע געביידע אין דער שטָאט, וואו עס הָאט געוואוינט דער ערשטער גאנצ-יעריגער תושב העיר, הרב החסיד המרומם מו"ה 
ישראל דוד ווייס ז"ל וואס איז באקאנט פאר יעדן סאטמארער איד בשמו ובשבחו הטוב. )אויך דער יונגער דור קען דעם נָאמען, 

פון די סאטמאר'ער סידורים... וואו עס ווערט נישט פארפאסט דערמאנט צו ווערן ברוב שבח ותהלה(.

הויז פון סאַמע 
'ערשטן תושב' 

אינעם 'שטעטל 
קרית יואל' 

איינגעוואָרפן ביי 
פארעסט ראוד 

קארנער קוויקוועי!

היסטאריע:
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הערש  חיים  ר'  הרה"ח  דערציילט  עס  ווי 
געווען  איז  וועלכע  שליט"א,  ליימזידער 
ביים  אקטיוויטעטן  אלע  אין  אינסטרומענטַאל 
בויען 'קרית יואל' און האט ווירקליך אויך נישט 
זייענדיג   - הייזקעלע...  דאס  איבערגעהיפט 
איינוואוינער,  אלטע  די  צווישן  בראוקער  דער 
ר'  הרה"ח  פאר  געברענגט  דָאס  הָאט  ער  און 
די  אז   - אויסקויפן  דאס  זאל  ז"ל  דוד  ישראל 
וואס  נָאכדעם  געקומען  איז  פארמיטלערשאפט 
די אלטע איינוואוינער פון דעם הויז, ַא געוויסע 
מרת. רַאבערט, איז געווען א געוואלדיגע שטער 
פאר די אויפבוי פונעם שטעטל, מען האט כסדר 
געהאט צו הערן פון איר וואו נאר זי האט געהאט 

אויסצוטיילן צרות.

הרה"ח ר' חיים הערש הי"ו לייגט צו אז אלעמאל 
האט מען זיך מער אנגעליטן פון די אידישע ַאלט- 
נישט  האבן  וועלכע  איינוואוינער  געזעסענע 
א שטעטל פאר  זיך  ס'בויעט  אז  צוקוקן  געקענט 
מרת.  די  ווי  שטייגער  ַא  אידן,  ָארטָאדָאקסישע 
ראלע  אקטיווע  אן  גענומען  הָאט  ווָאס  ראבערט 

אין אונטערלייגן פיסלעך און שטערן די פארשריט 
פאר דעם צוקונפטיגן שטעטל.

ליידט  מען  ווָאס  התלאה'  כל  'את  זעענדיג 
פון די מרשעת האט הר"ר חיים הערש שליט"א 
יוסף אייזיק קאהן  ר'  פארגעשלאגן פאר הרה"ח 
ז"ל, פון לאס ַאנדזשעלעס, ַאז אז ער זאל קומען 
אויף מאנראו, און ער זאל זיך אנטראגן פאר מרת 
ראבערט אויסצוקויפן איר הויז. און ער זאל דאס 
ר'  הרה"ח  שוואגער  זיין  פאר  געבן  שפעטער 

ישראל דוד ז"ל צו קומען דארט וואוינען.

געווען  איז  ז"ל,  קָאהן  אייזיק  יוסף  הר"ר 
נייעם  מיטן  ארויסצוהעלפן  טעטיג  שטארק 
שטעטל, ער פלעגט פארבארגן גרויסע הלוואות 
רצון  לעשות  דירות  נייע  די  פון  אויפבוי  פארן 
צדיק, הָאט ער טַאקע דָאס תיכף גענומען אויף 
אנגעגעבן  צום  איז אראפגעקומען  ער  למעשה. 
און  קוויקוועי'  'פַארעסט קארנער  אויף  אדרעס 
געשעפט  א  מאכן  צו  געלונגען  אים  איז  עס 
געווען  מסכים  האט  ראבערט  מרת  וואס  אויף 
איד,  אויבערלענדישער  זייענדיג אן  ווייל   -

גע'חלומ'ט  נישט  פרוי  די  האט  בָארד,  קיין  ָאן 
'גרויסן  פונעם  טייל  יעצט  ווערט  הויז  איר  אז 
עס  און  שטעטל',  'קליינעם  נייעם  פארן  פלאן' 
צו  הויז  די סאמע ערשטע  זיין  אייגנטליך  וועט 
ווערן באזעצט דורך חרד'ישע אידן אינעם נייעם 

שטאט קרית יואל...!

די  איבער  קרישקעלע  אינטערעסאנטע  ַאן 
מרת ראבערט דערציילט הרה"ח ר' חיים הערש 
הי"ו ַאז זי הָאט כסדר גע'מסר'ט פאר די פאליציי 
אז מען שטערט איר מנוחה מיט די בוי ארבעט. 
אויפ'ן  רופן  צומָאל  איר  מען  פלעגט  דעריבער 
היים טעלעפאן כדי איר צו מאכן אומבאקוועם... 
פאליציי  אונטערגעשטעלט  איינמאל  זי  האט 
אויפצוכאפן פון וועלכע נומער די טעלעפאן קאל 
קומט. )דָאס איז געווען לאנג בעפאר די איי.די. עפאכע(. 
די ּפָאליציי הָאט טַאקע געטרעקט איין פאון קָאל, 
פון דעם שטוב פון הרה"ח ר' יחזקאל וויינשטאק 
אויף  דרוק  געלייגט  האט  מרשעת  די  שליט"א. 
די פאליציי אים צו ברענגן אונטער ַארעסט און 
דעמאלטס  האט  הי"ו  הערש  חיים  ר'  הרה"ח 

אויסגענוצט זיינע קשרים מיטן ריכטער דזשורזש 
ווירקליך באפרייט א  וועלכער האט אים  דאללי 

טאג דערויף.

דער העצער פאַלט 
אַריין אין 'לעיק'...

די  וואס  אלגעמיין  אין  צרות  פילע  די  צווישן 
געהאט  שוין  האט  לעולם'  בא  שלא  'שטעטל 
דערציילט  יוגנט.  פריסטן  איר  פון  אויסצושטיין 
שווערע  גאר  ַאז  הי"ו  הערש  חיים  ר'  הרה"ח 
איינער  פון  געליטן  מען  הָאט  קאמפליקאציעס 
אידיש  א  רָאוד,  פַארעסט  אויף  שכנים  פון 
מיטן  גערופן  זיך  האט  וועלכע  אפשטאמיגער 
נאמען 'געינין' – און ער הָאט דעמאלט געארבעט 

פארן דיסטריקט אטורני אין ברוקלין.

דער ּפַארשוין איז געווען בַאפריינדעט מיט 5 
שכנים וועלכע האבן געוואוינט אין די הייזער פון 
קוויקוועי ביזן היינטיגן ביהמ"ד חרדים אויף קאר. 

בילד פונדערהייעך ביים ווינקל פון פארעסט קארנער קוויקוועי פון יאר תשס"א. אין צענטער ווערט געזען די סאמע ערשטע געביידע פונעם ערשטן תושב העיר הרה"ח ר' ישראל דוד ווייס ז"ל. 
דאן אום תשס"א איז די גאנצע שטאט באשטאנען פון ארום 2,000 פאמיליעס. אויפ'ן בילד ווערט געזען דער ליידיגער באדן פון סטרעליסק, אויך ווערט געזען א באוואקסענע זלאטשוב 

גאס, וואס איז הערשט אויפגעבויעט געווארן מיט 3 יאר דערויף. עס ווערט געזען ארבעט אויף די נייע 'הויכשטאקיגע' דירות געביידעס אויף ד.א. ווידער.
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'לעיק  די  געהַאט  הָאבן  חברה  די  ביורען.  ווען 
רייטס'. דָאס הייסט אז יענע הייזער האבן געהאט 
די רעכטן פון דעם לעיק אויף קוויקוועי. פלעגן 
בַאזונדער שבת  ווָאך,  יעדע  זיי דעריבער קומען 
און וויקענדס, צו שיפלן, פארוויילן און שווימען 

אין דעם לעיק.

פלעגט  מען  ווען  שב"ק,  ווָאך  יעדע  כמעט 
דעם  אין  דַאווענען,  פון  שבת  ארויסקומען 
דעמָאלט  איז  ווָאס  המדרש,  בית  "צענטרַאלן" 
געווען אין בילדינג 5 )היינט איז דָאס די בנין פון 27 
קוויקוועי קעגן איבער די אפטא גאס(, פלעגן זיי דָארט 
פארברענגען  און  שווימען  רייצן,  זיך  סּפעציעל 
זייער  האט  וואס  פארוויילונגען  אנדערע  מיט 

געשטערט פאר די תושבים.

איינמאל איז עס געווען שבת אין א פראסטיגע 
ביהמ"ד  פון  ארויסקומען  ביים  וועטער  ווינטער 
די  אויף  סקיען  'געינין'  דעם  געזען  מען  האט 
ארויסגעקומען  איז  מען  ווען  ממש  און  שניי. 
פון ביהמ"ד האט זיך די אייז אונטער דעם שגץ 
דערטרונקען  זיך  האט  ער  און  אונטערגעבראכן 
און ביטער  וואסער... שווער  אייז קאלטן  אינעם 
איז אים געלונגען אויסצוקומען פון דארט. דער 
ציבור האט געקלאטשט און זיך געפרייט פאר זיין 
דורכפאל און דאס איז געווען דאס לעצטע מאל 

וואס מען האט אים געזען דארט אויפן לעיק...

למעשה, איז מען שּפעטער געזיצן ַארום 7 יָאר 

אין געריכט איבער די לעיק 
פרובירט  האט  מען  רייטס, 
די  זיי  פון  אוועקצונעמען 
צום  גיין  קענען  צו  רעכטן 
מען  האט  למעשה  לעיק. 
אלע  אויסגעקויפט  נאכדעם 
איז  אזוי  און  הייזער  זייערע 
דער אויסגאנג געקומען צו א 
אלע  ווען  אויספיר  גינסטיגן 
זייערע הייזער זענען געווארן 
טייל פונעם הייליגן שטעטל.

פרישע 
מסירות 
און פּראָבלעמען 

מיט די באַנק
דערציילט  שליט"א  הערש  חיים  רבי  הרה"ח 
גרויסע  גאר  די  פון  ַאז איינע  ווייטער 
שוועריגקייטן וואס זיי האבן געשאפן איז געווען 
א פאלנע מסירה ווָאס הָאט בַאדרָאעט דעם גַאנצן 

פינַאנציעלן מצב פון דעם שטעטל.

שוין  זענען  הייזער  די  ווען  דאס  איז  געווען 
האט  מען  אריינצומופן.  גרייט  פולקאם  געווען 
בימים   - געז  און  לעקטער  אויף  געווארט  נאר 
ההם בזמן הזה... - האט מען דעמאלטס שווער 
האט  מען  וועמען  פון  בענק  די  אז  געארבעט 
געהאט געבארגט דעם קאנסטראקשען לאון, אז 

זיי זאלן עס טוישן צו א פערמענאנטער הלוואה.

ס'איז דעמאלט אראפגעקומען פארשטייער פון 
די בַאנק און מען האבן זיי געצייגט אז די הייזער 
זענען שוין געענדיגט און אזוי זאל מען שוין קענען 
אריבערטוישן די סטאטוס פונעם הלוואה. אבער 
'געינין'  פונקט איז דעמאלט ארויסגעוואקסן דער 
'ענק  געפרעגט  זיי  האט  ער  און  קוויקוועי.  אויף 
ווייסן פאר וועמען מען בויעט די הייזער'? די בענק 
האבן אוודאי נישט געוואוסט. האט זיי דער 'געינין' 

אויפגעדעקט זאגנדיג אז 'דאס ווערט געבויעט פאר 
אידן' און אויסגעפירט 'ענק וועלן קיינמאל נישט 
זיי'! אויף די אנפראגע פון די  זיין קיין געלט פון 
באנק אנגעשטעלטע פון וואו ער איז איבערצייגט 
אז דאס איז פאר אידן. האט ער זיי אריינגעפירט 

אין די הייזער און געצייגט די 2 סינקס...

ביים  ער  האט  פארציילט  הערש  חיים  ר'  ווי 
פלאמבינג  אנצוגרייטן  בלויז  געפלאנט  בויען 
ַאז  פַאקט  פַארהוילן דעם  צו  כדי  סינקס   2 פאר 
דָאס ווערט געבויעט פאר אידן, אבער הרה"ח ר' 
תיכף  יָא  זאל  מען  ַאז  געבעטן  ז"ל האט  לייביש 
אריינלייגן 2 סינקס. און אט דאס האט דער געינין 
אויסגענוצט אין זיין מסירה צו ברענגן צרות פארן 

נייעם שטעטל.

צוליב די מסירה וואס האט פארהאנקערט דעם 
'לאון טרענספער' האט מען געדארפט אראפפארן 
צום באנק, מען האט מיטגענומען א בריוו פון די 
באשטעטיגט  האט  וואס  דעפארטמענט  בילדינג 
באנק  דער  אבער  פערטיג,  זענען  הייזער  די  אז 

האט פון גארנישט געוואלט הערן.

געווארן  אונטערגענומען  דעמאלט  איז  עס 
פעולות אויף פילע פראנטן, מען האט פרובירט 
גאווערנאר'ס  ביים  פראטעקציע  מיט  דעמאלט 
אפיס. אבער די באנק מענעדזשער האט זיך נישט 
'לאון  דעם  באשטעטיגן  צו  רירן  ביים  געהאלטן 
נאכנישט  ס'איז  אז  אויסרייד  מיטן  טרענספער', 
דא קיין לעקטער און אנדערע אנגעבליכע סיבות.

באנק  די  פון  הלב'  'הכבדת  דעם  זעענדיג 
איינגעשטעלטע האט הרה"ח ר' חיים הערש הי"ו 
אומצוויידייטיג  און  טיש  אין  קלאפ  א  געגעבן 
דירעקטָאר:  הויּפט  בַאנק  דעם  צו  אויסגערופן 
'איך ווייס פארוואס ענק שלעפן ַארום! ווייל ווען 
די בענק פארשטייער זענען אראפגעקומען אויפן 
סייט האט זיי 'געינין' געזאגט אז דאס גייט פאר 
אידן! ענקער אפהאלטן דעם טרענספער איז בלויז 
דיסקרימינַאציע'! הר"ר חיים הערש האט דערביי 
איז  מארגעדזש  דעם  אונז  'געבסטו  אויסגעפירט 
גוט, און אז נישט נעם איך ארויס א פערמיט אויף 
די 57'טע עוו. - דארט ווי דער באנק האט געהאט 
זייער הויפטקווארטיר - אראפ עטליכע גאסן צו 

יעדע זייט. מיט הונדערט טויזנט מענטשן אויף א 
גרויסן פראטעסט קעגן די דיסקרימינַאציע פונעם 

באנק'!

נישט  שוין  זיך  זיי  האבן  רעַאקציע  ַאזַא  אויף 
געראכטן און בַאלד הָאבן זיי גענצליך געטוישט 
הָאט  מענעדזשמענט  בַאנק  די  טָאן...  דעם 
אנגעהויבן זינגען א ניגון אז מען קען נישט מאכן 
מען  ווען  צייט  אין  ווייל  טרענספער  פשוט'ן  א 
האט גענומען די קאנסטראקשען לאון האט עס 
געהאלטן ביי 8.5 פראצענט און יעצט האלט עס 

ביי 9.5 פראצענט...

רעדן  ָאנגעהויבן  ענדליך  מען  הָאט  ַאזוי 
'ביזנעס' און מען האט דעמאלט אויסגעארבעט א 
לאון פראצענט וואס זאל צופרידנשטעלן די באנק 
און דער טרענספער איז אריבער ב"ה בסייעתא 
דשמיא. אלעס צוליב דעם איינעם מסירה איבער 
די סינקס אין די רויטע הייזער, ווָאס נָאר ַאן א.ג. 
איד הָאט געקענט ָאנמַאכן ַאזעלכע ּפרָאבלעמען, 
ווייל וועלכער גוי ווייסט דען פון צוויי סינקס צו 

זאגן...

דער ערשטער 
איינוואוינער 
אין שטעטל

מיר זענען אביסל פארפארן מיט די היסטאריע 
די  פון  שוועריקייטן  די  מיט  שטעטל  דעם  פון 
ַארום,  און  פארעסט  אויף  איינוואוינער  אלטע 
לָאמיר ַאלזָא צוריקשפאצירן עטליכע הייזער צום 

ווינקל פון 'פארעסט קארנער קוויקוועי'. 

ווי ערווענט הָאט הר"ר יוסף אייזיק קאהן ז"ל 
באוויזן אויסצוקויפן דעם הויז פאר זיין שוואגער 
הר"ר ישראל דוד ז"ל. די הויז האט געליטן פון א 
שריפה וואס איז איבערגעבויעט געווארן, און מען 
האט זיך אריינגעצויגן אין יאר תשל"ד, קומענדיג 
ז"ל  דוד  ישראל  ר'  וואו  קָאנטרי,  די  פון  צוריק 
האט געוויילט מיט די משפחה אין די סַאטמַארער 

באנגעלוי קאלאני אין לפידות אין ווייט לעיק. 

דער פארנומענער ווינקל אין צענטער פונעם עיר גדולה קרית יואל רבתי

הויז פון סאַמע 
'ערשטן תושב' 

אינעם 'שטעטל 
קרית יואל' 

איינגעוואָרפן ביי 
פארעסט ראוד 

קארנער קוויקוועי!

היסטאריע:
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'טאון  אין  טָאג  שטילער  ַא  געווען  ס'איז 
אן  נאך  איז  ווייס  משפחת  ווען  מָאנרָאו'  אוו 
שטילן  צום  אנגעקומען  רייזע  אפמוטשענדע 
פראווינץ צווישן די בערג און זיך איינגעארדענט 
ביים  ראוד  פארעסט  אויף  געביידעלע  אינעם 
זומער,  קומענדיגן  דעם  קוויקוועי.  פון  ווינקל 
לפידות  סאטמארער  דער  פון  אהיים  וועג  אויפן 
געהאט  ווייס  האט משפחת  קָאלָאני,  באנגעלאוי 
'מאנראו'  ביז  לעיק'  'ווייט  פון  וועג  קורצערע  א 

אנשטאט ביז 'וויליאמסבורג'...

געוואוינט  דוד  ישראל  ר'  האט  דעמאלט  ביז 
אין  געוואוינט  וויליאמסבורג. קודם האט ער  אין 
עוועניו.  טאמפסאן  גאס, נעבן  קאסקיאסקו  דער 
געקומען  צונאכטס  פרייטאג  יעדן  אבער  איז  ער 
און הָאט  רבינ'ס טיש  וועג צום  ווייטן  א  גיין  צו 
נישט פארפעלט צו זיין ביים טיש ווינטער אין די 
שנייען, און זומער אין די היצן. שפעטער הָאט ער 
געוואוינט עטליכע יאר אויף סאוט ניין סטריט,  
אריבערגעצויגן  זיך  ער  האט  ניין  סאוט  פון 
כפשוטו...  זרועה'  לא  'בארץ  יואל  קרית  אויף 
אויסצופירן משאת נפשו הטהורה פון מרן רבינו 
רצון  אויסגעדרוקט  האט  וועלכע  זי"ע  הקוה"ט 
פונעם  ווינקל  אפגעזונדערטן  א  בויען  צו  קדשו 

רוישיגן ישיבת כרכים קשה.

ַאזוי הָאט הרה"ח ר' ישראל דוד ז"ל געהַאט די 
זכי' צו זיין דער סַאמע - ערשטער תושב אינעם 

שטעטל קרית יואל!

די שוועריגקייט פון טרעפיק האבן זיי דעמָאלט 
טאקע נישט געהַאט... אבער דַאקעגן איז געווען 
וואס  מניעות,  און  שוועריגקייטן  גרעסערע  פיל 
מען האט אויף אלעם פארקוקט און איבערגעלאזט 
די גאנצע שטאט, "לך לך מארצך אל הארץ אשר 

באקוועמליכקייטן  אלע  איבערגעלאזט  אראך", 
אויסצופירן רצון קדשו פון רבינו הקוה"ט זי"ע.

שוין  הייזער  רויטע  די  אויך  הָאבן  באמת 
דעמאלט געהאלטן אין די לעצטע שטאפלען און 
ווירקליך האט נישט גענומען ביז געציילטע טעג 
זיינע פיס  ווען נאך תושבים האבן נאכגעפאלגט 
טריט צום עיר אלקים. אבער אזוי ווי ר' ישראל דוד 
ז"ל האט געהאט אפגעקויפט אן אלטע הויז פון א 
געוועזענע איינוואוינער וואס איז שוין געשטאנען 
פַארטיג, הָאט זיך ַאזוי געפירט ַאז למעשה הָאט 
ער באנייעט און געשטעלט די ערשטע קערנדלעך 

אינעם הייליגן שטאט קרית יואל.

זיין איידעם הרה"ח ר' ברוך מרדכי אקערמאן 
מען  האט  הויז  יענעם  פון  אז  דערציילט,  הי"ו 
געצויגן וואסער פאר עטליכע נייע תושבים אויף 
זייענדיג די איינציגע גרייט פארטיגע  'קוויקוועי' 
איז  וואס  יואל  קרית  דעמאלט'דיגן  אין  געביידע 
אממערסטנס באשטאנען פון די נייע הייזער אויף 

קוויקוועי.

באַגריסט דעם 
רבי'ן בשם אַלע 

תושבי קרית יואל...
געווען  ז"ל  דוד  ישראל  ר'  איז  דערמַאנט  ווי 
וועלכע  חרוזים  בליציגע  זיינע  מיט  באוואוסט 
צו  מחי'  זכי'  די  געהאט  צייטן  פילע  אין  האט 
ביי  זי"ע  הקוה"ט  רבינו  מרן  זיין  משמח  און  זיין 

פארשידענע מאורעות.

ַא טשיקַאווע ַאנעקדָאט ווערט געשילדערט אין 
פר'  מאנטאג  געווען  ס'איז  ַאז  צדיק',  'רצון  ספר 
כי תצא שנת תשל"ד, ווען דער רבי זי"ע איז צום 
ערשטן מאל ארויסגעקומען פון 'בעל הַארבער' צו 

קרית יואל אין זיין דירה אויף בעיקערטַאון.

געווען  איז  תצא  כי  פר'  קודש  שבת  יענעם 
זוכה  האט  שטאט  די  ווען  שבת  ערשטער  דער 
געווען אז 'עליו ינוח הצדיק את ראשו'. עס הָאבן 
יואל – איז  דַאן געוואוינט 3 משפחות אין קרית 
דעמָאלט ר' ישראל דוד אריבערגעקומען און ער 
האט געזאגט פארן רבי'ן אז ער איז מקבל פנים 
שטאט  פון  איינוואוינער  'אלע'  בשם  רבי'ן  דעם 

קרית יואל...

 

די ערשטע חתונה 
אין קרית יואל

אז מען רעדט שוין פון דעם דמות פון הרה"ח 
ר' ישראל דוד ז"ל איז כדי נאכצוברענגן נאך אן 
ר'  וואו  שטאט  אין  געשעעניש  אינטערסאנטע 
ישראל דוד איז געווען אקטיוו. דאס איז געווען ביי 
די ערשטע חתונה וואס איז פארגעקומען אינעם 
ביי  תשל"ה,  אדר  כ"א  יואל,  קרית  אין  שטעטל, 
די קינדער פון הרה"ח ר' יודא לייב ווייס ז''ל און 
וועלכן  ז"ל. ביי  הרה"'ח ר' הערש הכהן שווארץ 
בדחנות  געזאגט  און  געווען  משמח  האט  ער 
געלבמאן  יעקב  שלמה  ר'  הרה"ח  מיט  צוזאמען 
ז"ל, ביי יענע חתונה האט זיך דער גאנצער עולם 
משמח געווען ווי איין משפחה, עס איז געווען א 

שמחה ווי פון גאנצן שטעטל, עד עלות השחר.

ר' ישראל דוד איז געווען א נהנה מיגיע כפו. ער 
האט קודם אנגעפירט מיט א פלייש געשעפט, און 
פון פליישיג איז ער געגאנגען צו מילכיג... פון וואו 
בארימטע "מהדרין"  די  מיט  אנגעפירט  האט  ער 
מילכיגע פראדוקטן, ביי וועלכע ער האט שטארק 
צו  געזוכט  נישט  געווען. ער האט אבער  מצליח 
פאר-שווענדערישקייט,  און  מותרות  מיט  לעבן 
ער האט זיך געפירט באשיידן, פזר נתן לאביונים 

וצדקתו עומדת לעד.

ווירקליך איז דער דמות פון הרה"ח ר' ישראל 
צעירי  די  שטאט.  אין  דבר  שם  א  געבליבן  דוד 
הצאן זענען אלעמאל געווען על לוח לבו. ווען ער 
פלעגט ארומגיין מיט זיין באקאנטער נוסח 'געלט 
די  פאר  נדבות  קלייבנדיג  פיצעלעך'...  די  פאר 

קרית יואל'ער מוסדות.

מחיל אל חיל!
ווי  יואל מיטהאלטן  אצינד טוען תושבי קרית 
צענומען.  ווערן  שטאט  פון  גרונדן  ערשטע  די 
ברוך ה' ַאז דָאס איז פאר א גוטן צוועק, נָאכמער 
זיין די גבולי הקדושה,  צו אויפבויען און מרחיב 
וכפטיש יפוצץ סלע וועט אין דעם איין משפחה 
געביידע אויפגעבויעט ווערן א גרויסע בנין פאר 
צווישן  ציילן  זיך  וועלן  וועלכע  פילע פַאמיליעס 
אינעם  וואוינען  ווָאס  העיר  תושבי  גליקליכע  די 
האט  זי"ע  הקוה"ט  רבינו  מרן  וואס  שטעטל 
מייסד געווען נאך לאנגע יארן שוועריגקייטן און 
ַא  זיין  זָאל  עס  דשמיא,  סייעתא  אומגעהויערע 

ישוב פאר ערליכע אידן ביז משיח'ס טָאג בב"א.

מציבה פון הרה"ח ר' יוסף אייזיק קאהן ז"ל – "קרית יואל עזר לכונן בנפשו ובמאודו" געביידע ווערט איינגעווארפן
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כל העונה אמן בכל כוחו...

צו די "קרית יואל ווָאכנשריפט".

מיינע קינדער זענען אזוי איבערגענומען וואס 
זיי זעען אינעם 'תפיסה ווענט' קאלום אז די גאנצע 
'ברכות  א  אונטערגענומען  זיך  האט  משפחה 
א  אויפגעהאנגען  האט  מען  לזכותו.  פראיעקט' 
טאוול אויפן וואנט אינעם קיך, יעדע קינד ווערט 
א טשעק  באקומט  און  ברכות  זיינע  פארצייכנט 
אויב מען האט געענטפערט אמן. און אין די זייט 
האט מען געשריבן אז דער 'ברכות פראיעקט' זאל 
גיין לזכות פון נחמי' צבי בן דינה שיצא מאפילה 

לאורה.

קען  זכותים  ריבוי  מיט  אז  קלאר  איז  עס 
און  פארנעמען  זיך  לאמיר  העלפן,  אים  מען 
אונטערנעמען פראיעקטן 'אויף די אייגענע האנט' 
אייגענארטיגע  א  מיט  ומשפחה  משפחה  יעדע 
וועלכע מצוה אז  קבלה, אדער זהירות אויף סיי 
ס'זאל גיין לזכותו. וואס ער ברויך רחמים וחסדים 
אויך ביז די ישועה זייענדיג דארט במצור ובמצוק.

מבשר  קול  דעם  שוין  מיר  זאלן  בקרוב  און 
ואומר 'הגיע זמן גאולתכם'.

משפחת ה.

*

 נישט ַאריינגעלייגט קיין בילדער פון 
חילול שבת בפלטרין של מלך

איך שּפיר ַא פליכט צו אויסדרוקן מיין דאנק 
בשער בת רבים לכבוד די חשוב'ע רעדאקציע פון 

דעם ערליכן שופר דמתא, ווָאס ס'איז קענטיג ַאז 
פון דער שוידערליכער טעראר  בַאריכטן  די  ביי 
רח"ל,  וואך  פארגאנגענע  ירושלים  אין  אטאקע 
ַאריינגעשטעלט  ּפובליקַאציעס  ַאנדערע  הָאבן 
בילדער פון די סצענע, וואס די בילדער גרעניצן 
די  וואס  דאס  צוליב  שבת  חילול  מיט  זיך 
בעצם  פארגעקומען  איז  פאסירונג  שוידערליכע 
יום השבת קודש, וואס די בילדער זענען – ווי מען 
זיך אליינס פארשטעלן – געכאפט געווארן  קען 

דורך – ליידער – אידישע קינדער רח"ל.

די  ַאז  ָאנגעמערקט  ָאבער  איך  הָאב 
פון  סימבָאל  ריכטיגע  ַא  ווי  "ווָאכנשריפט", 
דירעקט  הָאט  זשורנַאליזם,  תורה'דיגע  ערליכע 
די  פון  בילד  שום  קיין  ַאריינגעשטעלט  נישט 
ַאן  געטרָאפן  הָאט  רעדַאקציע  די  ּפַאסירונג. 
אינטערעסַאנטן וועג ַארויס, צו לייגן בלויז ַא בילד 
פון דער שולד וואו די ַאטַאקע איז פָארגעקומען, 
ָאבער נישט קיין בילד פון די סצענע אום שב"ק.

כה לחי, ויישר חילכם צו אנהאלטן די ערליכע 
שרייב ווערק מיט ַאזַא דקדוק הלכה און זהירות 
אפילו אויף זַאכן ווָאס זען אויס ווי קלייניגקייטן.

יואל ב.

*

ווַאנדַאליזם אין אידישע בתי חיים

לכבוד די חשוב'ע רעדַאקציע.

געדרוקט  געווָארן  איז  וואך  פארלאפענע 
פון  בילד  ַא  בילדער  פארשידענע  די  צווישן 
ווַאנדַאליזם אויף אידישע בתי חיים. קוקנדיג גוט 
זענען  דאס  אז  איך באמערקט  בילד האב  אויפן 
אידישע בוכשטאבן. איך וואלט געהאלטן אז אזא 
ווערן  פובליצירט  געדארפט  נישט  וואלט  בילד 
אין א היימישע אויסגאבע וואס גרעניצט זיך מיט 

לשה"ר.

מיט דאנק

ש. טענענבוים

ייש"כ  ַא  רעדאקציע:  פון  ענטפער 
מיר  הָאבן  באמת  אויפמערקן.  פַאר'ן 
נישט ַאזוי באטראכט דאס בילד בעפָאר'ן 

פובליצירן. עס וואלט אונז געוויס קיינמאל 
אידן  אז  הדעת  על  געווען  עולה  נישט 
בתי  אידישע  ָאנפירקלן  חלילה  זאלן 
באמערקט  דאס  וואלטן  מיר  ווען  חיים. 
נישט  זיכער  דאס  מיר  וואלטן  פארדעם 

ַאריינגעשטעלט, ואתכם הסליחה.

*

"בלומינגראוו" ָאדער "בלומינג גרָאוו"

די  פאר  בַאדַאנקן  מיר  איך  וויל  צוערשט 
נָאבל  ַאזוי  טוט  וועלכע  אויסגַאבע  הערליכע 
בַאריכטן די בליה און וואוקס פון אונזער הייליגע 
שטאט, און איבערהויּפט די פָארשריט און הרחבת 

גבולי הקדושה אין ַאלע הינזיכטן.

וויכטיגע  ַא  צו  בַאציען  געווָאלט  זיך  כ'ווָאלט 
איבער  שאלה  הלכה'דיגע  די  איז  דָאס  טעמע, 
די  פון  נָאמען  און  אויסלייג  ריכטיגן  דעם 

שטאט, "בלומינגראוו" ָאדער "בלומינג גרָאוו".

ַאזַא שאלה איז זייער ַאסַאך נוגע ווען עס קומט 
צו עניני שטרות, קנינים, מכירת חמץ, נוסחאות 
ַאקטועל  זיין  דָאס  וועט  בַאזונדער  און  וכדומה, 
ווען ס'וועט אי"ה זיין ַא חתונה זאל אין די געגענט 
וכתובות  פון תנאים  ענינים  ַאלע  די  ביי  בקרוב, 

והמסתעף.

ַא  מיט  דורכגערעדט  לעצטנס  דָאס  הָאב  איך 
מיך  הָאט  ווָאס  שליט"א  הוראה  מורה  חשוב'ער 
ָאנגעוויזן ַאז טרָאצדעם ווָאס איז אין די מודעות 
צו  איינגעגעבן  זיך  הָאט  צייטונגען  די  אין  און 
פי  על  ָאבער  דַארף מען  "בלומינגראוו",  שרייבן 
אויסלייג  דעם  לויט  ווָארט  דָאס  שרייבן  הלכה 
"בלומינג- ענגליש  אויף  געשריבן  ווערט  ווי עס 

יָארק"  "ניו  שטָאט  די  ווי  ַאזוי  ּפונקט  גרָאוו", 
מ'שרייבט  ווי  ווערטער,  צוויי  מיט  מען  שרייבט 

עס אין דער שפת המדינה.

ַאלע הלכה'דיגע שטרות  אויף  ַאז  מיינט  דָאס 
גרָאוו"  נָאמען "בלומינג  דעם  דַארף מען שרייבן 

און נישט ווי איין ווָארט.

זָאל  מען  ַאז  כדאי  געווען  ווָאלט  דעריבער 
שרייבן  צו  ציבור  דעם  איינגעוואוינען  ָאנהויבן 
און  די מודעות  אין  סיי  ריכטיגן אויסלייג.  מיט'ן 
דעם  שרייבן  מען  זָאל  ַארטיקלען  די  אין  סיי 

נָאמען "בלומינג גרָאוו", ַאזוי ַאז ווען עס קומט צו 
שרייבן שטרות און כתובות א.ד.ג. זָאל מען שוין 
וויסן ַאז דָאס איז די ריכטיגע וועג וויַאזוי דָאס צו 

ַארויסשרייבן.

ַא דַאנק פַאר'ן ַאריינשטעלן מיינע שורות.

ב. י.

*

כל המענג את השבת...

צו דער וואכנשריפט רעדַאקציע, הע"י

מיט פארגעניגן האב איך געליינט דעם באריכט 
איבער דעם נייעם מהודר'דיגן רמב"ם עירוב וואס 
שכונה  אונזער  ארום  אוועקגעשטעלט  ווערט 
בעז"ה  וועט  וואס  ספרינגס',  סעווען  'שכונת 
עירוב  רמב"ם  מיט'ן  געגנט  אונזער  פארבינדן 
ווילעדזשעס  שכינות'דיגע  די  ארום  נעמט  וואס 

פון בלומינגראוו און קרית יואל.

די שטאטישע אויפבליה לאזט זיך ממש נישט 
גלייבן. ווען ביז א קורצע תקופה צוריק האט א 
איד  א  באדייט  איינוואוינער  ספרינגס'  'סעווען 
די  הָאט  ַאצינד  לתחום'...  'מחוץ  וואוינט  וואס 
ווייטערע  פיל  צו  שטאט  דער  פון  אויסוואוקס 
סּפרינגס'  'סעווען  ַאריינגעברענגט  שטרעקעס 

ממש אין הארץ פון שטָאט!

עסקני  חשוב'ע  די  פון  איינער  צו  רעדנדיג 
ווען מען גרייט  זָאגט ער מיר, אז יעצט  העירוב 
זיך צו באנייען דעם עירוב, האט שוין דער וועד 
ערהאלטן  סּפרינגס'  סעווען  'שכונת  פון  העירוב 
בקשות פון אנדערע 'וועד העירובין' פון עטליכע 
יואל,  קרית  שטאט  דער  פון  הקודש  קהילות 
וועלכע האבן געבעטן ַאז זיי ווילן ַאריבערקומען, 
צו בַאטרַאכטן און זיך אומקוקן אויף דעם 'סעווען 
סּפרינגס' עירוב וואס איז געבויעט געווארן מיטן 
נעמט  וואס  הלכות  אלע  אויף  זהירות  גרעסטן 
זיי  ווייל  ּפרָאיעקט,  קאמפלעצירטע  אזא  אריין 
ווילן דערפון נעמען א לעקציע אויך אויף אנדערע 

געגענטער.

עס איז באמת בַאגריסענד מיטצוהאלטן וויַאזוי 
ַאלע געגנטער און קהלות פון דער שטָאט ַארבעטן 
השבת  כבוד  למען  אחת  ועצה  בדעה  שיין  ַאזוי 
קודש. דער גרויסער זכות וועט זיכער ביישטיין אז 
אידישע קינדער זאלן ניצל ווערן פון ספק חילול 
שבת ווען עס קומט צו אזעלכע האקעלע הלכות 

פון עירובין און תחומין.

נייעם  דעם  מיט  ַאז  געקלערט,  ַאזוי  כ'הָאב 
עירובין,  פילע  גייט פארבינדן  ווָאס  עירוב, 
ווָארט  פון  זון  פולן  אין  פַארווירקליכט  ווערט 
לו  נותנים  השבת  את  המענג  'כל  פסוק  דער 
נחלה בלי מצרים' – מיט'ן מענג זיין דעם שבת, 
ברענגט  לרשות,  מרשות  זיין  מטלטל  קענען  צו 
דאס ענדלאזע שטחים, עס ברענגט ַא 'נחלה בלי 
מצרים' בארבע פינות העיר. כה יתן ה' וכה יוסיף 

להרבות גבולי הקדושה!

ב. מ.
תושב שכונת סעווען ספרינגס

*

שכונת 'רמת אברהם' אדער 'בית החיים 
הקדמון'

לכבוד די וואכנשריפט בריוון אפטיילונג

עטליכע  איז  צייט  לעצטערע  די  אין  ווי  אזוי 

שריפטןשריפטן
צום

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

 פעקס:
845-501-0246

 ּפאָסט:
 POB 113, Monroe ny 10949

אימעיל:
Letters@kyweekly.com
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מאל באשריבן געווארן אין געוויסע נייעס קוועלער וואס קומען 
אן צו תושבי קרית יואל איבער א.ג. הרחבת גבולי הקדושה אין 
די געגענט רמת אברהם אין דער שטאט בית שמש, שפיר איך 
פאר וויכטיג קלאר צו שטעלן אז די געגענט איז, נישט מער און 
ווייניגער, דער שטח אויף דעם בית החיים הקדמון אין  נישט 
שטאט בית שמש וואו עס איז ליידער אויסגעריסן געווארן קברי 

ישראל בזדון ובשאט נפש רח"ל.

אויף דעם פלאץ האט כלל ישראל געפירט א מערכה עטליכע 
ישיני עפר, אויף דעם פלאץ איז  יאר נאכאנאנד למען מנוחת 
פארגאסן געווארן אידיש בלוט פון די בעלי מסירות נפש וואס 
זענען זיך געקומען אנעמען פאר די ישיני עפר, אויף דעם פלאץ 
געקומען  ארויס  שליט"א  ויבלחט"א  זי"ע  ישראל  גדולי  זענען 
בגופם מוחה זיין אויף די שעדליכע אקט וואס קמט דארט פאר.

אין שוין נאך וואס עס איז ליידער געווען דעם דרך רשעים 
געגענט  א  געווארן  אויפגעשטעלט  דארט  איז  עס  און  צליחה, 
וואס אלע גדולי ישראל ומנהיגי הקהילות זענען ארויסגעקומען 
וואגן  נישט  זיך  זאל  קיינער  אז  רוף  פאראייניגטע  א  מיט 

אריינצוטרעטן אין די געגענט.

ע"כ בשעת עס איז דא אזעלעכע וואס ווילן אז מיט די צייט 
זאל פארגעסן ווערן די הימל שרייענדע עוולה וואס איז געטוהן 
געווארן אויף דעם מקום, און מיט דעם אריין ברענגען א קרירות 
בהשארת  אמונה  שכבי און  חיטוטי  פון  נושא  גאנצע  די  אין 
הנפש, איז א חיוב אויף אונז דאס יא צו געדענקן און חזר'ן אז 

זאת התורה לא תהא מוחלפת.

מיט דאנק פון פאראויס פאר'ן אריין שטעלן מיינע שורות

י. ק.

נ.ב. ביטע אריינלייגן די אזהרה פון די גדולי ישראל 

*

שבת וואקאציע...

לכבוד די שריפטן קאלום.

מעמבערשיפ  קהל  פונעם  גורל  צענטראלע  די  זעענדיג 
קאמפיין איבער א שבת וואקאציע מיט די גאנצע משפחה נעבן 
לב  יטב  'קהל  קהלה  די  פון  מדרשים  בתי  נייע  די  פון  איינס 
יואל', האט מיר געוואונדערט אז עס איז נישטא קיין  - קרית 
אפציע צו וויילן אין שכונת ויואל משה נעבן דעם נייעם ביהמ"ד 

'בית יקותיאל' וואס איז געעפענט געווארן נישט לאנג צוריק.

דוקא  לאו  ווַאקַאציע'  'שבת  א  בַאדייט  ַאריין  מ'טרַאכט  ַאז 
מחי'  זיכער  זיך  וואלטן  אידן  פילע  גראז.  און  ביימער  צווישן 
פַאמיליעס,  הונדערטער  צווישן  שבת  א  מיטצוהאלטן  געווען 
מסלתה ומשמנה פון קרית יואל, אינעם הערליכן נייעם שכונת 
שב"ק  תפילות  ווארימע  די  דארט  דאווענען  און  משה'  'ויואל 

צווישן די ארטיגע איינוואוינער.

זען  צו  סצענע'  אין  'טויש  אז  עיקר  דער  איז  וואקאציע  א 
זיכער  איז  דאס  און  געווענליך.  זעט  מען  וואס  זאכן  אנדערע 
שכונת  אין  תושב  א  הקהלה  חבר  א  געווינען  זאל  אויב  אז 
אינטערסאנטע  אן  געווען  געוויס  עס  וואלט  גַארדענס',  'סמיט 
ערפארונג מיטצוהאלטן א 'טויש אוו סיען', ווי מען רופט עס, צו 
קענען וויילן אויף א שבת הארט נעבן דעם נייעם ביהמ"ד 'בית 
יקותיאל' וואס די ווארימע תפילות און רעווא דרעווין דָארט איז 

א שם דבר.

דָאס זעלבע ווָאלט געווען כדאי צו אויסברייטערן די הגרלה 
רָאוונע,  אין שכונת חברון  צו קענען מיטהאלטן א שבת  אויך 
נעבן דעם ביהמ"ד 'בית כהנא', אדער ביים נייעם 'בנין אליה-ו' 
– ביים בית המדרש הגדול. ַא ווַאקַאציע מוז נישט דייקא זיין 
וויאו',  'איילענד  אדער  ווינטשעסטער'  החדש  'ביהמ"ד  נעבן 
הונדערטער  די  געזָאגט,  ווי  ווייל  'דועלק'.  און  'מעריוואד', 
שטילערע  א  אין  יאר  גאנץ  א  וואוינען  וועלכע  הקהלה  חברי 
געגענט, ווָאלטן יָא ַארויסגעקוקט אמאל מיטצוהאלטן און זיך 
אין  מער  שבת  א  אויף  אויסלופטערן 

צענטער פון שטאט.

א. מייזעלס

*

די טרַאנספָארמַאציע 
פון קרית יואל אין ַאזַא 

קורצע צייט ָאּפשניט

צו די רעדַאקציע.

איך האב גאר שטארק הנאה פון די 
רייכע סעריע 'קרתא דשופריא' איבער 
'קרית  העיר  שופר  פונעם  באריכטן 
שטאט  איבערן  וואכנשריפט'  יואל 

קרית יואל.

בַאזונדער  ווָאך  יעדע  מיך  איז  עס 
זייער אינטערסאנט, און איך הער אסאך 
זעלבע  די  אנדערע  פון  אויך  צוריק 
נקודה. אז טראץ וואס די בילדער זענען 
נישט אזוי לאנג צוריק, בסך הכל רעדט 
יאר  צען  מערסטנס  פון  דָא  דָאך  מען 
צוריק, איז דאס גאר וואונדערליך דער 
זיך  האט  שטאט  די  אז  אליינס  פאקט 
אזוינס געטוישט אין א קארגע צען יאר 
דערקענען,  צום  נישט  ממש  ס'איז  אז 
אויף אזויפיל ווינקלען און אויף אזויפיל 

געביטן בכמות ובאיכות.

סיי  זיך  דערקענט  טויש  דער 
שטחים,  די  גרויסקייט,  די  בכמות: 
היינט,  בויעט  מען  אזוי  ווי  אופן  דער 
באיכות:  סיי  און  געגענטער,  נייע  די 
די  פאר  בנינים  פון  אויפבליאונג  די 
הקודש  קהלות  און  התורה  מוסדות 

זאת התורה


שכונת המתים - רמת אברהם (גולובנציץ)
נשמעים לגדולי ישראל:

מחוץ למחנה ישראל!

_____  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
זמןשינוי 
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אין שטָאט, וואס ביז מיט 10 יאר צוריק איז דאס 
געווען אויף א קליינעם פארנעם, און די בנינים 
עטליכע  בלויז  געווארן  געבויעט  זענען  זעלבסט 
ת"ת  יעדע  ווערט  היינט  ווידעראום  שטאקן. 
תיכף  געבויעט  געביידע  לבנות  חינוך  בית  און 
הויעך און מַאיעסטעטיש צו קענען נאכקומען די 
ערווארטעטע בליה און וואוקס. נעמט א ביישפיל 
די היינטיגע 'בנין גאלדבערגער', 'בנין קליין', 'בנין 
קויפמאן'. א.א.וו. בליעה"ר כ"י. אזוי אויך די בתי 
מדרשים וואס כמעט יעדע פון די דעמאלט'סדיגע 
בתי מדרשים האבן שוין אונטערגענומען עטליכע 
מאל פראיעקטן להרחיב גבולי הקדושה כה יתן 

ה' וכה יוסיף.

קליינע  די  פון  זיך  דערמַאנט  אגב  און 
'קאנטעינאר' פייערן וואס פלעגט מוטשענען די 
געטוישט,  זיך  האט  כאראקטער  די  ביז  שטאט, 
מען שּפירט שוין א שטאטישע אטמאספערע און 
מען איז נישט פארנומען אין די פרייע צייט מיט 

שטעטל'דיגע אונטערהאלטונגען...

איינציגע  יעדע  תוכן  רייכע  די  יישר כח פאר 
וואך

מ. ק.

*

יצרא דמינות

אמע"כ המערכת קרית יואל ווָאכנשריפט.

דעם פַארגַאנגענעם שב"ק, הָאב איך אינאיינעם 

מיט נָאך פילע תושבי העיר, מיטגעהַאלטן דעם 
לעכטיגן שב"ק, ווָאס איז ָאּפגעהַאלטן געווָארן דָא 
אין שטָאט, במחיצת כ"ק מרן אבדק"ק יאוואזשנא 

שליט"א, אין ביהמ"ד הגדול דקהל חרדים.

ציטַאט  איין  נָאכברענגען  געווָאלט  כ'ווָאלט 
פון ווָאס דער רב שליט"א הָאט מרעיש עולמות 
ווָאס  נָאכדעם  דרעוין,  רעוא  סעודת  ביי  געווען 
הָאט  ישראל  ארץ  פון  דרשן  בעל  געוויסער  ַא 
ברוב חוצּפה ועזות מצח פוער געווען זָאגנדיג אז 
דאס וואס רבינו הקוה"ט זי"ע האט בימים ההם 
פארפירט קעגן ציונות איז שוין נישט נוגע אין די 
היינטיגע טעג, נאכדעם וואס מען האט גע'הרג'ט 

דעם יצרא דמינות...!

דער בעל דרשן האט - אנטיענדיג אן איצטלא 
דחסידות גאר אלס א חסיד )שוטה( פון מרן רביה"ק 
זי"ע - האט ער געזאגט אז ס'איז זיכער אז ביום 
המר והנמהר תשל"ט ווען דער סאטמאר רב זי"ע 
איז ארויף בשמי מרום האט ער זיכער גע'פועל'ט 
אויף  זאך  א  דמינות...  יצרא  דעם  זיין  צו  מבטל 

וואס ער האט לוחם געווען כל ימיו.

דָאס זָאגט ער אין דער זעלבער צייט ווָאס די 
מינות  אין  זיך  טונקט  געהערט  ער  וואו  חסידות 
ארבעט  מען  קניען.  די  צו  ביז  ציוניזם  אין  און 
אנשליסן  ָאפיציעל  זיך  טוט  מען  פשרות,  אויס 
די  פון  חינוך  די  אונטער  אונטערווארפן  זיך  און 
מדינת השמד, שפירט ער אבער אז כדי צו האבן 
א שיינעם פנים ביי זיינע פילע צוהערער – ווָאס 
היימישע  זיי  צווישן  פַארהַאן  זענען  ליידער 
סַאטמַארער אידן - וועט ער זיך גָאר ָאנגעבן אלס 

א חסיד וועלכע גלייבט אז דער רבי האט מבטל 
געווען יצרא דמינות.

בעת  האט  שליט"א  רב  יאוואזשנא  דער 
די  פון  מינוטען  הייליגע  די  אין  דרעווין,  רעווא 
געוואלדיגע  די  ארויסגעברענגט  השובבי"ם,  ימי 
דיבורים  אזעלכע  רעדן  קען  מען  ווען  ווייטאג 
מבלבל  צו  גַאס,  די  פאר  הבלים  אזויפיל  מיט 
ישראל  כלל  דעם  איינשלעפן  און  מוחות  די  זיין 
וואס  צום דראענדן געפאר פון די יצרא דמינות 
ערגער  נאך  און  ההם  בימים  ליידער  בושעוועט 

בזמן הזה.

ויה"ר שילמדו תועים בינה.

מ. בראווער

*

תפיסה ווענט פארציילן

אל כבוד המערכת.

די  פון  הנאה  זייער  האט  משפחה  גאנצע  די 
'תפיסה ווענט פארציילן' קָאלום, ווָאס פַארמָאגט 
אזעלכע רייכע מאמרים און דברי התחזקות יעדע 

איינציגע וואך.

קען  מען  אויב  פרעגן  געוואלט  וואלט   איך 
שווערע  די  פון  שילדערן  און  נאכברענגן  אויך 
ַא  זיין  ווָאס קען  ווענט,  לאגע צווישן די תפיסה 
צו  ישראל  לבבות  די  אויפצואוועקן  סיי  תועלת 
מתפלל זיין פאר א גאולה בקרוב און אויך וועט 
צו פארשטיין  די הערצער  נענטער ברענגן  דאס 
און מיטשפירן די ווייטאג פון אונזער ברודער און 

קרוב הרה"ח ר' נחמי' צבי בן דינה שליט"א.

ווערט  וואס  יישר כח פאר די שווערע כוחות 
א  ברענגן  צו  קאלום  דעם  אין  אריינגעלייגט 

שלימות'דיגע ארבעט פאר די טויזנטער ליינער.

)-(

*

עצת ה' היא תקום...

פונעם  שורות  די  ליינענדיג  אחזתנו  רעדה 
תהלים משפט צדק וואס איז געווען פובליצירט 
די  איבער  בריוון  די  צווישן  וואך  פארגאנגענע 
די  אין  השובבי"ם  בימי  התעוררות  אמאליגע 
 - נפלה שלהבת  בארזים  ואם  אריז"ל  פון  צייטן 

מה יגידו אזובי הקיר.

זיין אויף  זמן גרמא צו מעורר  ַא  זיכער  ס'איז 
דעם ענין פון אויפשטיין פַארטָאגס, ווָאס אבותינו 
עיקר  גרויסן  ַאזַא  געמַאכט  הָאבן  הק'  ורבותינו 
ווי  איד.  ַא  פון  יסוד  איז דער  דָאס  ַאז  פון דעם, 
ייטב  הייליגן  פונעם  ווָארט  דָאס  בַאקַאנט  ס'איז 
חרדים  הייליגן  פון  ווערטער  די  אויף  זי"ע  לב 
השם  קדושת  על  נפשם  "קדושיך בניך מסרו 
שנת עינם נדדה", דָאס הייסט ַאז מען רייסט זיך 
ַאוועק פון די שלָאף שעות, איז דָאס ַא בחינה פון 
מסירות נפש אויף קידוש ד'. בפרט יעצט אין די 
איז  ענין  דער  ווען  השובבי"ם  ימי  פַארבליבענע 

פון די גרעסטע תיקונים לתשובה.

אינהַאלטסרייכע  אייער  פַאר  דַאנק  גרויסן  ַא 
אויסגַאבע, ווָאס איז פול מיט ערליכע אידישקייט 

געדַאנקן יעדע איינציגע וואך.

ַא צופרידענער ליינער

*

סותרין בית הכנסת כדי לבנות בהכ"נ 
אחר

צו די וואכנשריפט.

אונטער קעפל 'סתירת זקנים, בנין' איז געווען 
באריכטעט איבער די צוזאמווארף פון איינס פון 
'זקנים'  די  שטָאט,  פון  היסטאריע  שטיקער  די 

קאמפלעקס.

וואס איר האט אבער נישט דערמַאנט איז אין 
די נייע געביידע וואס וועט דארט אויפגעבויעט 
ווערן, הָאב איך געהערט ַאז אויפ'ן ערשטן שטָאק 
ביהמ"ד  דעם  איבערצופלאנצן  געּפלַאנט  ווערט 

'זקנים' - החדש.

די ארומיגע  נייעס פאר  דאס איז א פריידיגע 
ליזענסק  פון  אויך  און  פארעסט  פון  תושבים 
די  אונטער  הארט  דורכגאנג  א  האבן  וועלכע 
איינקלאנג  אין  איז  און  דעוועלָאּפמענט,  זקנים 
"אין סותרין בית הכנסת כדי  מיט די הלכה פון 
יבנו  שלא  אונס  להם  יארע  שמא  אחרת  לבנות 
האחרת אלא בונין האחרת תחלה ואח"כ סותרין 

הישנה".

בשבה,  ינובון  עוד  יפריחו.  אלקינו  בחצרות 
זקנים ורעננים יהי'.

י. ג"ב

שריפטןשריפטן
צום

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

 פעקס:
845-501-0246

 ּפאָסט:
 POB 113, Monroe ny 10949

אימעיל:
Letters@kyweekly.com
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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 
 

  

Feb. 12 6:39 5:27 
 

5:18 3:58 
 

12:44 12:11 10:25 10:01 8:57 6:56 5:44 
 

  






Feb. 13 6:40 5:28 
 

5:19 3:58 
 

12:44 12:11 10:25 10:01 8:56 6:54 5:42 
 

  

Feb. 14 6:42 5:29 
 

5:20 3:59 
 

12:44 12:11 10:25 10:01 8:56 6:53 5:41 
 

  

Feb. 15 6:43 5:30 
 

5:21 4:00 
 

12:44 12:11 10:24 10:00 8:55 6:52 5:40 
 

  

Feb. 16 6:44 5:32 
 

5:22 4:01 
 

12:44 12:11 10:24 10:00 8:54 6:50 5:38 
 

  

Feb. 17 6:45 5:33 5:18 5:23 4:01 
 

12:44 12:11 10:23 9:59 8:54 6:49 5:37 
 

  

Feb. 18 6:47 5:34  5:24 4:02 1:17 12:44 12:11 10:23 9:59 8:53 6:48 5:36    

 
  KJLIACH@GMAIL.COM 
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אויסטערלישע רישומא קדישא נאָך "דרשת התעוררות" 
לימי השובבי''ם פאר תלמידי כתה ט' דורך הרה''ג רבי משה 

פריעדמאַן שליט''א - מנהל רוחני במוסדותינו הק' וויליאַמסבורג
השובבי''ם  ימי  די  פון  ברען  אין  שטייענדיג 
ַאז  געווארן,  פַארבעטן  איז כמי שנה בשנה  ת''ת, 
תלמידים,  חשוב'ע  די  צו  ַאריבערקומען  ס'זָאל 
נאך  איז  וואס  רוחני,  מנהל  לאנגיאריגער  דער 
נתמנה געווָארן צו דעם הייליגן תפקיד דורך מרן 
משה  רבי  חו"ּפ  הגאון  הרב  זי''ע,  הקדוש  רבינו 
הק'  דמוסדותינו  רוחני  מנהל  פריעדמאן שליט''א 

בוויליאמסבורג.

פאר אריבער דריי שעה! זענען די הונדערטער 

תלמידים בליעה''ר געזעסן פארגאנגענעם דינסטאג 
בשלח העעל''ט אינעם היכל ביהמ''ד, צוגענאגלט 
די  דארשט  מיט  געשלינגען  און  ערטער,  די  צו 
טייערע ווערטער, און וויכטיגסטע יסודות פאר די 
חשוב'ע תלמידים ווָאס הָאבן די זכי' צו לערנען אין 

די הייליגע מוסדות פון רביה"ק זי"ע.

האט  שליט''א,  משה  רבי  הרה''ג  מנהל,   דער 
הארציגע  גָאר  מיט  הערצער  די  אויפגעפלאמט 
מקבל  אליינס  ער  ווָאס  איבערזָאגנדיג  דיבורים, 

ענינים  אלע  אין  זי''ע.  רבי'ן  הייליגן  פון  געווען 
די  פון  זמן  יעצטיגער  דער  וואס  חיזוק  הצריכים 
זיין  זמן גרמא מעורר צו  ימי השובבי''ם איז דער 
עבודה,  תורה,  ענינים;  אלע  די  אין  תלמידים  די 
צו  ריכטיג  זיך  ובטהרה,  בקדושה  שמים,  ויראת 
וועגן,  אין  יסודות  הייליגע  די  אויף  אוועקשטעלן 
ווערן אנגערופן תלמידים פון  צו קענען אמת'דיג 

רבינו הקדוש זי"ע.

צוליב דער גאר טיפער משמעות פון די דרשה, 

רב הכמות ורב האיכות, האט מען אינמיטן געגעבן 
להתבונן  ריווח  ליתן  תלמידים,  די  פאר  הפסקה 
הרה''ג  האט  דערנאך  ווען  לפרשה,  פרשה  בין 
די  געווען מיט  ווייטער ממשיך  ר' משה שליט''א 
פלאמפייערדיגע ווערטער פאר א לענגערע צייט, 
יעדן  נוגע  איז  וואס  איתנים  יסודות  און  דיבורים 
ַאן  איבערגעלָאזט  טַאקע  הָאט  ווָאס  און  תלמיד 
אומבַאגרייפליכע רישומא קדישא, צו שטייגן און 
נתעלה ווערן בתורה ועבודה ויראה טהורה בדרכו 

הסלולה פון רבי'ן זי"ע.

מחזה הוד ביי דערהויבענע באַזוך פון נאָנט צו 
הונדערט תלמידי כתה ט' מוסדות סאטמאר 

באָראָ פּאַרק אין מוסדות קרית יואל
פארגאנגענעם דאנערשטאג פרשת בא העעל''ט 
וועלכע  ט',  כתה  פון  תלמידים  טייערע  די  זענען 
ּפַארק,  בָארָא  אין  לערנען בתוככי מוסדותינו הק' 
שטאט  דער  אין  בַאזוך  ַא  אויף  ַאריבערגעקומען 
קרית יואל, ווען זיי הָאבן אויך בַאזוכט בין כותלי 
מוסדותינו הק', אין דעם בנין הת"ת פון סַאטמַאר 

קרית יואל.

די בָארָא פַארקער סַאטמַארער תלמידים זענען 
צופרי  פריע  די  אין  יואל  קרית  קיין  ָאנגעקומען 
צום  צוגעפארן  צוערשט  זענען  זיי  ווען  שעות, 
משה,  ויואל  שכונת  אין  יקותיאל'  'בית  ביהמ''ד 
וואו זיי זענען ווארעם ענטפאנגען געווארן דורך די 
תושבי השכונה און מתפללי ביהמ''ד, מיט ווארימע 

קאווע, און אלע געברויכן.

געשטעלט  זיך  וויילע האט מען  קורצע  א  נאך 
ברוב  שחרית  תפילת  פייערדיגער  א  דאווענען 
דָאס  ַאז  גוט דערקענט  זיך טַאקע  ווי ס'האט  עם, 
זענען ליכטיגע גידולי קודש, די פרעכטיגע פירות 
פונעם רבין'ס הייליגע מוסדות. די תלמידים האבן 

א  מיט  דאווענען  דערהויבענעם  א  אראפגעלייגט 
ברען און מתינות, ווי עס פאסט זיך פאר תלמידים 

פון די סַאטמַארער מוסדות.

די  זענען  דאווענען,  דערהויבענעם  נָאכ'ן 
תורה  מרביצי  די  מיט  אינאיינעם  תלמידים, 
שליט''א, צוגעפארן אין שכינות צו דעם ריזן ת''ת 
יואל,  קרית  אין  דרייוו  לארקין  אויף  קאמפלעקס 
אינעם גיגאנטישן בנין גָאלדבערגער, וואו זיי זענען 
אפטיילונג  דעם  אין  געווָארן  ַאנטפַאנגען  ווַארעם 
פון כתות ז' ח' ט', דורך דעם מנהל מיט די מרביצי 

תורה שליט"א.

אינעם היכל ביהמ''ד ברך משה איז צוגעגרייט 
בארא  די  פאר  שחרית  פת  ברייטער  א  געווארן 
פארק'ער תלמידים. דַאן האט זיך אנגעהויבן איינע 
מנהל  דער  ווען  נסיעה,  די  פון  צילן  עיקר  די  פון 
האנט,  די  און  מייק  די  גענומען  האט  שליט''א 
תלמידים  אלע  פון  ברבים  פרעגן  אנגעהויבן  און 
די  אין  און  די לענג  אין  אינאיינעם פילע שאלות, 
ברייט פון די ערשטע העלפט פון 'פרק המפקיד' 

האבן  תלמידים  די  וואס  מציעא,  בבא  מס'  אין 
אדורכגעלערנט מיט א געוואלדיגע יגיעה, און עס 
בליציגע  די  מיטצוהאלטן  שטוינענד  געווען  איז 
וואס די תלמידים האבן געענטפערט אן  תשובות 

קיין אפשטעל לאורכה לרוחבה פון דעם פרק.

צענטרַאלן  דעם  געענדיגט  הָאט  מען  ווען 
דַאן  פארהער, האבן די תלמידים געבענטשט און 
פון  העלפט  צווייטע  די  געווָארן  ָאּפגערָאכטן  איז 
דעם גרויסן פַארהער, ווען יעדע חדר באזונדער פון 
דער בארא פארק'ער כתה ט', האבן זיך געשטעלט 
ביי א באזונדערע ווינקל פונעם ריזן היכל ביהמ''ד, 
מרביצי  און  מלמדים  חשוב'ע  די  פון  איינער  אין 
זיי  הָאט  ט'  כתה  יואל'ער  קרית  דער  פון  תורה 

גרינטליך פַארהערט.

די תלמידים זענען איינציגווייז ַאריבערגעגַאנגען 
תורה  מרביצי  די  דורך  געווָארן  פַארהערט  און 
שליט''א פון קרית יואל, און עס איז געווען א מחזה 
די  פון  פנימ'ער  שיינענדיגע  די  מיטצוהאלטן  הוד 
תלמידים איינס נאכן אנדערן ביים פארענדיגט צו 

זייער  פון  אפגעליינט  ווערנדיג  ווערן,  פארהערט 
האבן  זיי  וואס  מיט  תשובות  ריכטיגע  די  פנים 
צופרידענגעשטעלט די מרביצי תורה שליט''א מיט 

א געוואלדיגע בהירות.

אריבער  איינציגווייז  תלמידים  די  זענען  דאן 
נעמען א מתנה פונעם קרית יואל'ער מנהל שליט''א 
און  ידיעות  געוואלדיגע  די  אויף  הצטיינות  לאות 

בקיאות אין דעם גַאנצן ּפרק.

פַארקער  בָארָא  סַאטמַאר  די  הָאבן  דארט  פון 
ציון  צום  צום  ארויסגעלאזט  זיך  ט'  כתה  תלמידי 

המצוינת קודש הקדשים, פון רבינו הקדוש זי''ע.

תלמידים  די  הָאבן  צייט  לענגערע  ַא  במשך 
הייליגע  זיינע  אין  לערנען  וואס  בנים  הקרויים 
מוסדות און גייען אין זיינע הייליגע וועגן, אינאיינעם 
מיט זייערע מרביצי תורה, שופך שיח געווען מיט 
בדבר  להיפקד  ובקשות  תפילות  תהילים,  פרקי 
ישועה ורחמים למען הכלל והפרט, שטייענדיג אין 
די ימים המסוגלים לתשובה ולתיקון המעשים, די 
ימי השובבי"ם, אויפן הייליגן מקום קיבול תפילות, 
ציונו הק' פון הייליגן רבי'ן זי"ע, וואס האט טאקע 
אין אט די טעג אויסגעוואשן טויזענטער אידישע 
הערצער און מעורר געווען אידן מיט זיינע הייליגע 

דיבורים לאביהם שבשמים.

ס'איז שוין געווען אין די שפעטע נאכמיטאג שעות 
ווען די בָאסעס הָאבן זיך צוריק אהיימגעקערט קיין 
אלעס  גע'פועל'ט  בעז''ה  הָאבנדיג  ּפַארק,  בארא 
גוטס און אנגעפולט מיט חשק און פרישע רצונות 

בלימוד התורה בהתמדה וביגיעה.

המוסדותהמוסדות
· אינערהאלב די ממלכת התורה והיראה די הייליגע מוסדות אין שטאט קרית יואל ·

נייעס • באריכטן • אנטוויקלונגען
נאטיצן • קרישקעלעך

בס״ד
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תל השומר - א פרישער טונקעלער אריינבליק 
חרדים"  לגיוס  "מנהלת  דעם  פון  די קאמערן  אין 
שטעלט  מיליטער,  ציוניסטישן  דעם  אינערהאלב 
ארויס א באזארגנדע בילד, וויפיל מיה און פלאג 
זיך  לאזט  מיליטער  דאס  געלט  פארמעגנס  און 
קאסטן צו קענען אריינכאפן נאך און נאך חרדי'שע 

בחורים צווישן זייערע גרויזאמע נעגל.

אין אן אינטערוויו וואס א שנה ופירש'ניק פון א 

חסידי'שן קרייז אין ארץ ישראל האט געגעבן פאר 
די אלגעמיינע מידיא, שילדערט ער מיט פארבן זיין 
פינסטערע ארבעט, אלס מיסיאנער צו פארכאפן 
דעם  אין  תחתית  שאול  צום  בחורים  חרדי'שע 

ציוניסטישן מיליטער.

צווישן די שורות פון דער אינטערוויו, קען מען 
זען און פארשטיין זיך די אומשאצבארע ווערד, וואס 
די מיליטער רעכנט פאר יעדן חרדי'שער קאפ, און 

זיי גיסן דערפאר הויפנס געלט פאר סטראטעגיסטן 
וועלן  וואס  און מאסיווע מארקעטינג קאמפיינען, 
מעגליך פארגרעסערן דער לאך אינעם מויער וואס 
איז שוין ליידער אויפגעבראכן, און אזוי פארמערן 
די אנוועזנהייט פון חרדי'שע סאלדאטן אין זייער 

טמא'נעם מיליטער.

שנה  דער  זיך  לאזט  ליצנות  צינישע  א  מיט 
רשעות  מיט  האט  ער  וויאזוי  הערן,  ופירש'ניק 
בארות  לחצוב  חיים  מים  מקור  דער  פארלאזט 
האב  איך  "ווען  פארציילט:  ער  ווי  נשברים, 
מיליטער,  פון  מעדאל  טוראי'  'רב  דער  באקומען 
בין איך צוגעגאנגען צו מיין זיידע און אים געזאגט; 
זיידי, ס'איז ריכטיג אז דו האסט געוואלט איך זאל 

וואקסן א רב? יעצט בין איך א רב טוראי".

זאגט  ארבעט  זיין  פון  שוועריגקייט  די  איבער 
קוקט  "א חרדי'שער בחור  ופירשי'ניק:  דער שנה 
אויטאמאטיש אן דעם מיליטער מיט א נעגאטיוון 
א  מיינט  דאס  וואס  נישט  פארשטייט  ער  בליק, 
זייער  ער  איז  אידעאלאגיש  אויך  און  מיליטער, 
ווייט פון גיין דינען און באשיצן די מדינה )עפ"ל(, 
וועלן  זיך  זאל  ער  אז  זעלטן  זייער  איז  דעריבער 
אריינרוקן אין מיליטער, טאקע דערפאר איז מיין 
קוועלער,  חרדי'שע  אין  אריינצודרינגען  ארבעט 
כדי זיי זאלן לייענען און הערן וואס מער פאזיטיווע 

אינפארמאציע אויפן מיליטער".

ער:  באטאנט  ווערטער  זיינע  אין  ווייטער 
ווי מארקעטן  זאך  שווערערע  קיין  נישטא  "ס'איז 
דאס מיליטער פאר חרדים", און טאקע דערפאר 
ארבעט ער זייער שווער צו רעדן מיט די חרדי'שע 
שפראך, און דערגרייכן אינעווייניג אין די חרדי'שע 
די  מארקעטן  צו  פרובירן  דארט  און  נעטווארק 
חרדי'שע  פארכאפן  צו  האפנטליך  מיליטער, 

קרבנות.

אויך די קאמפיינס וואס דער מיליטער שטעלט 
קומען  צו  חרדים  באאיינפלוסן  צו  ארויס 
ציל  זעלבן  דעם  פאר  ווערן  מיליטער  אין 
אויסגעשטעלט אויף די 'ישיבה'שע שפראך', און 
מיט הבטחות אז מען קען זיך האלטן רעליגיעז 
אין מיליטער, וואס דאס איז א פרעכער שקר, 

און ער אליין איז די ראיה דערויף...

אויך דעקט ער אויף אז די חרדי'שע מידיא 
מיליטער,  מיט'ן  קאאפערירן  ישראל  ארץ  אין 
די  צו  טיר  אפענע  אן  טרעפט  ער  וואו  און 
חרדים, שטעלט ער דארט אריין מיליטערישע 

פראפאגאנדע.

קאמפיינס  די  אן  ער  ווענדט  ערווענט,  ווי 
מיט א חרדי'שע שפראך, און צילט אז יעדער 
בחור וואס וועט נאר אמאל וועלן באקומען סיי 
וואספארא אינפארמאציע אויפ'ן מיליטער, זאל 
טרעפן בלויז פאזיטיוו, און אז מען קען דארט 

און  פרנסה,  פאר  פאך  א  לערנען  פרום,  בלייבן 
ווערט צוזאמגעפלאכטן מיט הייליגע  דאס אלעס 
ווערטער פון גמרא צו ציען א חרדי'שע אויג, און 
ער זאגט אויך אז טאמער ס'וועט אויספעלן וועלן 

זיי קאמפיינען אויך אין אידיש.

וויאזוי  לייענען  צו  הארץ  דאס  רייסט  עס 
נאך  אויף  הצלחות,  זיינע  איבער  פארציילט  ער 
איז  וואס  איינער,  נאך  און  בחור,  חרדי'שן  א 
אריינגעפאלן אין מיליטער, און אינמיטן דערמאנט 
זייער  זיין יחוס צו גדולי עולם, וואס צו  ער אויך 
צער און די צער פון זיינע עלטערן און די עלטערן 
ווערטער  נישטא קיין  פון אלע קרבנות, איז דאך 
ווי מ'איז מקריב  זעען  זיי  ווען  דאס צו שילדערן, 
זון למולך הציוני. על אלה אני בוכיה עיני  זייער 

עיני יורדה מים.

טאג  אז  ווערן,  באטאנט  דארף  שלוס  צום 
טעגליך שטעלן זיך הונדערטער חרדי'שע בחורים 
זיי  וואו  ישיבות',  בני  'מדור   - ממ"ח  דעם  אין 
דארפן ערלעדיגן זייער 'מעמד בן ישיבה' און זיך 
דערמיט פטר'ן פון דינען אין ציוניסטישן מיליטער. 
אהין,  קומען  וועלכע  בחורים  פילע  די  צווישן 
אין  אן  זיך  שטויסן  וואס  בחורים  דא  אויך  זענען 
שוועריגקייטן פונעם מיליטער וואס פרובירט זיי צו 
פארפלאנטערן, און זיי ווערן בחסדי ה' באגלייט און 
ארויסגעהאלפן דורך די עסקנים פון מטה הסברה 
און  הגיוס,  לשכת  פון  אינדרויסן  שטייען  וועלכע 
דורך אלע חשוב'ע ארגאניזאציעס וועלכע ארבעטן 
אומערמידליך צו ראטעווען בחורי ישראל פון דעם 

ציוניסטישן שמד.

אבער גלייכצייטיג, זעט זיך אן ווי דער מיליטער 
פרובירט אצינד צו פארלייגן פרישע כוחות אין דער 
געביט פון 'בפה רך', איינצורעדן חרדי'שע אידן צו 
דינען אין מיליטער, און ס'איז קלאר אז דאס יהדות 
מוז ענטפערן מיט א פשרה'לאזן קאמף  החרדית 

און אפווענדן די מיליטערישע פראפאגאנדע.

חומתינוחומתינו
משמרת

ציוניסטישע מיליטער לאקערט אינטענסיוו אריינצוכאפן 
נאך און נאך חרדי'שע בחורים אין טמא'נעם מיליטער

אינטערוויו אין די אלגעמיינע מידיא פון שנה ופירש'ניק וואס לאקערט נאך חרדי'שע בחורים גיט 
א בליק אויף די פילע ארבעט וואס די מיליטער לייגט אריין צו כאפן נאך חרדי'שע קרבנות

845.662.4151 ■  845.783.4151

בס"ד

Sandel's Legacy
Bais Hamedresh Furniture

BAIS HAMEDRASH 
FURNITURE

F O R  H I G H  Q U A L I T Y

YOUR BEST CHOICE 
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אסיר ציון ווערט געפייניגט אין טורמע 
און שטייט אויס שווערע נסיונות

דער חשוב'ער בחור מאיר קצב נ"י, וועלכער איז 
ארעסטירט געווארן דורך די פאליציי ביי די הפגנות 
אין ירושלים, העכער א חודש צוריק, זיצט אין די 
טורמע "כלא ניצן" שוין העכער א חודש נאך פאר 
זיין פראצעס. די טורמע וועכטער פייניגן שרעקליך 
דעם העלדישן בחור זיי האלטן אים להכעיס אין 
איין צעל מיט א פרייען פארברעכער וואס צינדט 
אן די טמא'נע טעלעוויזע א גאנצן טאג און נאכט, 
בחור  ערליכן  פונעם  ותחנונים  בקשות  די  טראץ 
מאיר קצב, מען זאל אים לאזן זיצן אין א צימער אן 
קיין טעלעוויזיע, ווייל ער וויל זיך נישט מטמא זיין, 
זיין נשמה מיט די ראיות אסורות ודברי כפירה פון 
די טעלעוויזיע, אבער די רשעים לאזן אים להכעיס 
אין דעם צימער, כדי אים צו מאכן זינדיגן ח"ו. זיי 
לאזן אים אויך נישט טעלעפאנירן די נומערן פון 
זיינע עלטערן, און פון א יונגערמאן וואס העלפט 

אים ארויס, כדי צו צוברעכן זיין גייסט און מוט.

א  פארעפענטליכן  געלאזט  האט  בחור  דער 
הארציגן בריוו צום חרדישן ציבור, וואו ער בעט 
פעולות  מעגליכע  אלע  טוען  זאל  יעדער  אז  זיך 
די  מיט  צימער  דעם  פון  ארויסצוראטעווען  אים 
די  זיין  מטמא  נישט  וויל  ער  ווייל  טעלעוויזיע, 
די  באהבה  מקבל  איז  ער  אז  שרייבט  ער  נשמה. 
פיזישע יסורין פון זיצן אין טורמע למען קידוש ה', 
וויסענדיג אז מיט זיינע ליידן פון די רשעים העלפט 
ער צוברעכן די קליפה פון די ציונים, אבער עס איז 
נסיונות  גייסטישע  די  ליידן  צו  שווער  זייער  אים 
וואס ער ליידט פון די טמא'נע טעלעוויזיע, און ער 
"מאיר  ער  אז  צר השי"ת,  זיין  יעדן מתפלל  בעט 
פון  הענט  די  פון  ווערן  באפרייט  זאל  עינבר"  בן 

די רשעים.

מיט  ארויס  קומט  החרדית  יהדות  דאס 
דעם  ראטעווען  צו  מחאה,  עצרות  שטורמישע 
די  דורך  געפיינינט  ווערט  וואס  ציון  אסיר 
מאסן  קומען  נאכט  יעדע  רשעים,  בארבארישע 
טורמע  זיין  פון  אינדרויסן  פראטעסטירן  אידן 
"כלא ניצן", ווי אויך פארן זיי צו די טורמע "כלא 
עדרים" וואו עס שמאכטעט דער בחור נפתלי הירץ 
אין  זיין  צו  אים מחזק  אויך  טוביץ,  רבקה  חי'  בן 
טורמע. דער בחור נפתלי הירץ האט זוכה געווען 
אז די טעלעוויזיע פון זיין צימער איז ב"ה צובראכן 
הר"ר  ציון  אסיר  דער  זעלבע  דאס  און  געווארן, 
יושע בן יעל דודאן זיצט אליין אין א צימער אין 
טעלעוויזיע.  קיין  אן  א"י,  צפון  אין  צלמון"  "כלא 

אויך אהין קומען מאסן אידן צו הפגנות.

יעדע נאכט גייט א ציבור ארויס פון סאטמארער 
ביהמ"ד ברחוב יואל צו א הפגנה אין "ככר השבת" 
אלס  ציון.  אסירי  דריי  די  פון  ארעסטן  די  קעגן 
ברחוב  גאס  די  פארשלאסן  ווערט  פראטעסט 

יחזקאל.

גרויסער  א  ווען  ביינאכט  בא  דאנערשטאג 
געגאנגען  ביהמ"ד  סאטמארער  פוך  איז  ציבור 
געקומען  זענען  יחזקאל,  רחוב  אין  פראטעסטירן 

לבוש,  ירושלימער  מיט'ן  אידן  חסידישע  געוויסע 
און געטיילט מכות רצח פאר די ערליכע אידן וואס 
פארשליסן די גאס, אויסצושרייען די ווייטאג אויף 
זייערע בארבארישע  ציון.  אסירי  די  פון  ליידן  די 
שלעק האט נאכמער פארווייטאגט די הערצער פון 

יהדות החרדית.
ווען  בשלח.  פרשת  זונטאג  געווען  איז  ענליך 
די פאליציי איז באפאלן דאס הויז פון א חשוב'ן 

יונגערמאן אין מאה שערים, איז מיט די פאליציי 
מיטגעקומען א פאליציאנט א חסידישער יונגערמאן 
צו  רעוואלווער,  א  מיט  קליידונג  חסידישע  מיט 
ארעסטירן דעם יונגערמאן צוליב זיין חלק ביי די 
הפגנות על קדשי ישראל, אבער זיי האבן אים ב"ה 
נישט באוויזן צו כאפן און ארעסטירן, וויבאלד א 
ריזיגער ציבור איז באלד געקומען פון אלע זייטן 
איז  ציבור  דער  און  ארעסט,  זיין  באקעמפן  צו 

חסידישן  דעם  זעענדיג  געווארן  אויפגעשוידערט 
אן  ארעסטירן  געקומען  איז  וואס  פאליציאנט 
ערליכן בן תורה! יענער שטאמט פון א חסידישן 
קרייז אין ירושלים וואס שיקן זייערע אינגעלייט צו 

ארבייטן ביי די ציוניסטישע פאליציי, ה"י.

בחור  דריטער  א  איז  בא  פר'  דאנערשטאג 
ארעסטירט געווארן דורך די פאליציי זיי האבן אים 
מודעין  אין  ישיבה  זיין  פון  געקייטעלט  גענומען 
אויף  באשולדיגט  אים  האט  פאליציי  די  עילית. 
פארברעכענס ביי די הפגנות, פונקט ווי די אנדערע 
21 בחורים. זיי האבן אבער אים געמוזט באפרייען, 
דורך די השתדלות פון "ועד למען אסירי ציון" וואס 
זייער אדוואקאט האט אויפגעוויזן פאר'ן שופט זיין 

אומשולד.

ערליכע אידן אויפגעברויזט 
קעגן וואס אגודת ישראל 

דאמעריקא באנוצט זיך מיט'ן 
נאמען פון יהדות החרדית, 
צו שטיצן מיליטאנטישע 

ציוניסטישע רעגירונג
געווארן  באריכטעט  איז  פרעסע  די  אין 
דארה"ב,  ישראל  אגודת  פון  מעלדונג  א 
דאמעריקא,  ישראל  אגודת  פון  שליח  א  אז 
צו  זיך  ישראל  מדינת  קיין  געפארן  איז 
און  ימ"ש  נתני'  פרעמיער  מיט'ן  טרעפן 
די  פון  מיניסטארן  העכסטראנגיקע  די 
עקסטרעם רעכטע ציוניסטישע רעגירונג, צו 
שליחות  א  געברענגט  האט  יענער  וועלכע 
דאס  אז  אמעריקע,  פון  ישראל  אגודת  פון 

ארטאדאקסישע אידנטום אין אמעריקע זענען 
איזרעאל,  פון  שטיצער  גרעסטע  די  היינט 
אמעריקע.  אין  רעפארמער  די  ווי  מער  פיל 
די  צו  ארויס  מער  העלפן  ארטאדאקסן  די 
זיכערהייט און עקאנאמיע פון מדינת ישראל, 
רעכענען  מער  רעגירונג  די  זיך  זאל  ממילא 
מיט די ארטאדאקסן ווי מיט די רעפארמער. 
ער האט אין נאמען פון ארטאדאקסישן ציבור 
שטארק מחזק געווען די פאליטישע ליניע פון 

די עקסטרעם-רעכטע רעגירונג, באטענענדיג 
אז בלויז די ארטאדאקסן אין אמעריקע, נישט 
די רעפארמער, פארזיכערן דעם עתיד פון די 

עקסזיטענץ פון די מדינה.

דער אגודה שליח האט זיך אויך געטראפן 
מיט'ן נשיא המדינה יצחק הערצאג, און האט 
דאס  באקעמפן  צו  הילף  אים  פון  געבעטן 
אמעריקע,  אין  אידן  קעגן  אנטיסעמיטיזים 
און הילף פאר'ן קאמף פון די אגודה קעגן די 
העסליכע אנטיסעמיטישע ארטיקלען פון ניו 
יארק טיימס קעגן ארטאדאקסישן ציבור, און 
קעגן די מוסדות החינוך, דאס זעלבע האט דער 
שליח געבעטן הילף פון פאליציי מיניסטער בן 
אין  גזירות החינוך  די  צו שתדל'ן קעגן  גביר 
אין  אנטיסעמיטיזם  דעם  קעגן  און  יארק  ניו 

אמעריקע...

איז  אמעריקע  אין  החרדית  יהדות  דאס 
אגודה  די  וואס  קעגן  אויפגעברויזט  זייער 
באנוצט זיך מיט'ן נאמען פון יהדות החרדית, 
ציוניסטישע  מיליטאנטישע  די  שטיצן  צו 
רעגירונג, וואס שטעלט אין סכנה גאנץ כלל 
ורדיפות  הדת  עקירת  זייער  אויסער  ישראל, 

קעגן ערליכע אידן.

הנהלת העדה החרדית אין ירושלים 
עיה"ק איז ממנה פינף נייע מורי 

הוראה להורות את דבר ה' זו הלכה
הרה"ג רבי זכרי' דוד בלויא שליט"א פון ק"ק דושינסקיא, הרה"ג רבי עמרם דייטש שליט"א פון 
ק"ק תפארת ירושלים, הרה"ג רבי אהרן היימליך שליט"א פון ק"ק תולדות אהרן, הרה"ג רבי טובי' 
ליבערמאן שליט"א פון 'הר יונה', הרה"ג רבי  שמואל עקשטיין שליט"א פון ק"ק סאטמאר ירושלים

)א פולע באריכט וועט נאכפאלגן אין קומענדיגן נומער אי"ה(

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

ארבעט גאלאפירט פאראויס אויפ׳ן שטאק פונעם גרויסן פראכטפולן היכל ביהמ״דפרעימינג אויף אלע זייטן פונעם שטאק, בילד אינעם היכל התורה מזרח פונעם בניןפארצווייגטע פרעימינג אינעם בעסימענט שטאק, אין די מקוה

גלייכצייטיג ווערט געגאסן קאנקריט צו ענדיגן די פארמאכן די לעכער צווישן די פלענקסבוי מאטריאל  און געצייג אינעם הויף פונעם ביהמ״ד, הארט נעבן דער צייטווייליגער בניןפארצווייגעטע בעק-פול ארבעט צוריקצוגיסן די הויפענעס זאמד ארום די בנין

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

   סאטמאר בויעט, סאטמאר קוועלט, להרחיב גבולי הקדושה  
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בילדער אפדעיט
קרן הבנין בתי מדרשים דקהל יטב לב סאטמאר - בלומינגראוו קרית יואל

ארבעט גאלאפירט פאראויס אויפ׳ן שטאק פונעם גרויסן פראכטפולן היכל ביהמ״דפרעימינג אויף אלע זייטן פונעם שטאק, בילד אינעם היכל התורה מזרח פונעם בניןפארצווייגטע פרעימינג אינעם בעסימענט שטאק, אין די מקוה

גלייכצייטיג ווערט געגאסן קאנקריט צו ענדיגן די פארמאכן די לעכער צווישן די פלענקסבוי מאטריאל  און געצייג אינעם הויף פונעם ביהמ״ד, הארט נעבן דער צייטווייליגער בניןפארצווייגעטע בעק-פול ארבעט צוריקצוגיסן די הויפענעס זאמד ארום די בנין

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

   סאטמאר בויעט, סאטמאר קוועלט, להרחיב גבולי הקדושה  
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בילדער אפדעיט
קרן הבנין בתי מדרשים דקהל יטב לב סאטמאר - בלומינגראוו קרית יואל

מארשירנדע פארשריט ביים פראכטפולן געביידע בית המדרש בית יעקב דקהל יטב לב - דועלק

בור המקוה טהרה ווערט געגאסן מיט די גרעסטע הידורים

עקסקעוועישאן פראדעצור אוועקפירן די שטיינער און ברוכווארג, און אויסגלייכן דעם גאנצן שטח הבנין בית המדרש

אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין

מבחוץ תצפנו: אנגעהויבן די ארבעט צו איבערציען די בנין מיט שיינע סטאקאו 

פלאמבינג פאר  די שויערס און בית הכסא סינקס, אריינגעצויגן
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Retail, Office  
& Specialty

STONEGATE  
BUSINESS  
CENTER

Abraham Lowy 
845.782.0205 #2
sales@mkcommercials.com

CONTACT OUR  

COMMERCIAL  

TEAM LEADER:

בס"ד

2 Stonegate Drive, Monroe, NY 10950

RESERVE  
YOUR  
SPOT!

Prime Location on Route 208  ||  Center of Blooming Grove  ||  Upscale Design   ||  Ample Parking

  איר האט נאך יעצט די מעגליכקייט עס אויסצושטעלן לויט אייערע געברויכן!  
SE

LL
. BUY. RENT. LEA

S
E

O
N
E CALL DOES IT

 AL

L

C

O
MMERC

IA
L

R
E

S
IDENTIA

L

בס"ד

RESERVE  
YOUR  
SPOT!
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אין חכם
כבעל הנסיון
זאגן,  קען  איך  בחוש,  מ'זעהט 
איז  לברכה  צדיק  זכר  טאטע  דער 
אלט געווען עלעוו יאר ווען ער איז 
געווארן א יתום פון זיין טאט'ן און פון 
זיין מאמע, דריי חדשים שפעטער, 
טאקע די שבת איז די יארצייט פונעם 
דריי  ו' שבט,  חיים,  עצי  דער  זיידן 
זיין  איז  ניסן,  ה'  שפעטער  חדשים 
א  געבליבן  איז  ער  אוועק,  מאמע 
טאטע  א  אן  יאר,  עלעוו  ביי  יתום 
געבליבן  איז  ער  מאמע,  א  אן  און 

אינדערהיים וואוינען,

מ'האט  נישט,  זאג  איך 
האט  מען  וואס  צוגעשטעלט 
געזעהן  מ'האט  אבער  געדארפט, 
וואס דאס האט אים אויף געבויעט, 
ווי ער האט זיין גאנץ לעבן, זיין צער 
וואס ער האט געהאט ווען ער געזעהן 
און  בצער,  איז  איד  צווייטער  א  ווי 
דאס האט אים וויי געטוהן, ער האט 
געזעהן אין בית מדרש אז מ'איז דורך 
געגאנגען זאגן גוט שבת און מ'האט 
אינגל, ער האט עס  א  געקוועטשט 
נישט אויס געהאלטן, ס'איז געלעגן 
מען  וואס  פון  געפיל  די  אים  אין 
וואקסט אויף, טאקע ווייל ס'פעלט, 
אז  אויס  מ'וואקסט  ווי  געפיל  די 
ס'זאל זיך נישט פעלן פאר א צווייטן, 
די זעלבע זאך, די שמחה וואס ער 
האט געהאט ווען ער האט געקענט 
משתתף זיין ביי א שמחה פון א איד.

אנפאנג אין די ערשטע יארן איז 
גע'טענה'עט  מ'האט  ווען  געקומען, 
וואס  רבי'ס  דא  ס'איז  אז  אים  מיט 
רעדן נישט אויפ'ן טעלעפאן,ס'פאסט 
ווייס  איך  געזאגט,  ער  האט  נישט, 
איז  איד  א  טוהסט,  דו  וואס  נישט 
אין א עת צרה, ער איז אין שפיטאל 
צו איך ווייס וואס, און ער רופט מיר 
קען  איך  וואס  נישט  ווייס  איך  אן, 
אים טוהן, איך הער אים אויס, און 
איז  ער  און  אן,  אים  וואונטש  איך 
האב  איך  אז  איך  ווייס  מחזק,  זיך 
עפעס געטוהן, זאגסטו מיר איך זאל 
איך  טעלעפאן,  אויפ'ן  רעדן  נישט 
קומען  וועט  ער  ווילאנג  זאלווארטן 
צו מיר, ניין, ער האט געלעבט פאר 
א צווייטן, דאס איז געווען זיין הרגש 
זיך  קענען  געהאט,  האט  ער  וואס 
משתתף זיין אין צער פון א יוד, און 
קענען מחייה זיין א יוד, מחזק זיין א 
יוד, דאס האט אסאך צוטוהן מיט אין 
חכם כבעל הנסיון, טאקע פאר דעם, 
מ'וואקסט אויף, אז מ'ווייסט די צער, 
דאס געבט די כח אז מ'זאל וואוסן, 
זיין  שפירן, און קענען זיך משתתף 
אין יענעם'ס צער, אין האבן א שמחה 
זיך קענען משתתף זיין אין יענעם'ס 

שמחה.

)פתגמין קדישין - דב"ק פון כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א ביים שבע ברכות 
מיוחד פאר יתומים(

הוראה יוצא 
מקרית יואל

אנדערע  פון  מענטשן  דא  זענען  פ: 
שטעט וואס רופן אריין מיט שאלות?

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

אפילו פון אנטווערפן רופט מען מיט שאלות.

)"תרוממנה" אינטערוויו מיט די חברי הנהלת בית הוראה דק"ק קרית יואל(

אייער” פרייזן ברענען”
מיט  פארעם  ריזיגע  א  פארברענט  און  פארניכטעט  האט  פייער  העלישע  א 
וואס דעס קען צולייגן צו די ביז איצטיגע  איבער 110 טויזנט טשיקענס דערין 

ארויף געטריבענע פרייזן אויף די אייער.

)קרית יואל קאמיוניטי(

אייגענארטיגע 
קאלירפולער 

אריינבליק אינעם 
הויפן פובליקאציעס 

וועלכע ערשיינט 
רעגלמעסיג איבער 

עיר רבתי קרית יואל 

נאטיצן  • אויסשניטן  • קרישקעלעך  • אבזערוואציעס  אויסצוגן   • ציטאטן 
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נישט קיין עלטער זיידע און נישט קיין עלטער באבע…
היינט איז געווען צוויי זַאכן.

נפטר  איז  תחי'  חיל  אשת  מיין  פון  שוועסטער  די 
מיין  ס'איז  ַאלט.  יָאר   72 ַארום  געווען  איז  זי  געווָארן. 

ווייב'ס עלטסטע און ערשטע שוועסטער ווָאס 
ווערט נפטר ל"ע.

עלטער  אן  געווָארן  איך  בין  אויך 
אייניקל!  איר  ערשטע  מיין  ס'איז  זיידע. 
זָאל  שּפירן.  יעצט  זיך  איך  דַארף  וויַאזוי 
איך שמייכלען פון גליק פאר די נייע אור-
אייניקל? איך בין נישט ערלויבט איר אפילו 

צו זָאגן מזל טוב...

ַאלעס  דָאס  ַאז  ווייסט  מען  ַאז  ָאבער 
הָאט  ער  השי"ת.  דורך  ּפלַאנירט  איז 
זָאל קומען אויף  ַאלעס  ַאז  אויסגערעכנט 

ַאמָאל. קען מען ַאלעס ָאננעמען לייכט.

ביי די ווַאכנַאכט און ביי די ברית. נישט 

קיין עלטער זיידע, נישט קיין עלטערע בַאבע... השי"ת 
הָאט געמַאכט די ביידע זַאכן אין דער זעלבער צייט. ער 
הָאט געוואלט מיר זָאלן ביידע זיצן, איינער אין דזשעיל, 

און איינער זאל זיצן שבעה...

השי"ת  פון  ּפלַאן  די  איז  דָאס  ַאז  ווייסט  מען  ַאז 
דעמָאלט שּפירט מען זיך פיין און רואיג. ווייל דער טַאטע 
קיין  נישט  מַאכט  ער  אונז.  פַאר  ַאלעס  טוט  הימל  אין 

טעותים.... ס'איז גוט און ס'וועט אייביג זיין גוט.

איך שמייכל ווייל ס'איז ַאלעס ּפלַאנירט 
דורך די ָאפיס פון דעם בעסטן ַארכיטעקט. 
דָאס  הָאט  ּפלַאנירער  קלוגסטער  דער 
מיר  ָאקעי.  זענען  מיר  און  געמַאכט... 

טרָאסטן אים בלינדערהייט.

דָאס איז ּפשט "בא אל ּפרעה". דער 
אויבערשטער זָאגט פאר משה רבינו, "בא" 
נישט  דיך  וועל  איך  דיר,  מיט  איך  קום, 
ס'איז  הכבדתי",  אני  "כי  אליינס.  לָאזן 

ַאלעס מיך, איך ּפלַאניר דָאס!

)קרית יואל וואכנשריפט - תפיסה ווענט 
קאלום(

אן א הוט 
און אן א 

שטריימל
דער רבי זכרונו לברכה איז אמאל געווען אין 
וויען און ער איז איינגעשטאנען ביי רבי משולם 
לאנדאן,  פון  רבי  סטאניסלאווער  דער  אשכנזי 
זיי האבן געוואוינט אין וויען, איז ער שבת נישט 
שטוב  אין  געדאווענט  האט  ער  ארויסגעגאנען, 
נישט  זאל  ער  אז  געזאגט  אים  ווייל מען האט 
ארויס גיין מיטן שטריימעל, און ער האט בשום 
אופן נישט געוואלט ארויס גיין אן א שטריימעל, 
מוצאי שבת איז מען יא ארויסגעגאנגען, אבער 
ער איז געגאנען אן א שטריימעל און אן א הוט, 
ווייל מוצ"ש האט ער נישט געוואלט אנטון דעם 

הוט.

)המערכת לשלחן - מתוך שיח"ק פון כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א בביקור אצל כ"ק אדמו"ר 
מוויזניץ מאנטריאל שליט"א(

פארטרעט נישט דעם 
נאמען צאנז

פַארלָאפענעם  הָאבן  ביהמ"ד,  צַאנזער  אין  די מתּפללים 
שבת געהערט די שַארפע דברי מחאה פונעם רב הגה"צ רבי 
ַארומגערעדט  הָאט  וועלכער  שליט"א,  הלברשטאם  קלמן 
מיט שַארפקייט איבער די פַאררעטערישע רָאלע פון די חברי 
נישט  זענען  וועלכע  כנסת המינים בארה"ק,  אינעם  הכנסת 
משים לב אין ווָאספַארַא הַארבע איסורים מען לָאזט זיך ַאריין.

דער רב שליט"א הָאט זיך בַאזונדער בַאצויגן צו די חברי 
הכנסת פון פַארשידענע קרייזן ווָאס פַאררופן זיך מיטן נָאמען 
זיינע  און  זי"ע  רב  צַאנזער  הייליגן  פונעם  שמו  על  "צַאנז" 
הייליגע קינדער און אייניקלעך. דָאס איז ָאבער נישט געווען 
דער דרך פון צַאנז! אין צַאנז הָאט מען ָאּפגעווייכט פון רשעים, 
און ַאלע יָארן הָאט מען ָאּפגעטרייסלט און מוחה געווען קעגן 
די צויניסטישע פעולות. די רביים אין די שטָאט צַאנז הָאבן 
און  ציונות  מיט  שייכות  שום  קיין  געהַאט  נישט  יָארן  ַאלע 
אפילו נישט מיט אגודת ישראל, און דָאס ווערן א חלק פונעם 

ממשלת הכופרים אין ארה"ק פַארטרעט נישט דעם הייליגן נָאמען "צַאנז".

)קרית יואל זשורנאל(
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מבצר התורה 
דרך החיים

אין די טעג ווערט אויפגעבויט דער נייער בנין פארן "כולל 
דרך החיים" וואס געפונט זיך אין צענטער פון די פארנומענע 
זייט פון ווען ביורען. דער נייער בנין ווערט געבויעט צו קענען 
אקאמאדירן פיל מער לומדים ווי ביז היינט און גלייכצייטיג 
מנינים  ווי  אנדערע סערוויסעס  פאר פארשידענע  דינען  צו 

וכדומה.

ווען די דעוועלאפער האבן אריינגעגעבן די פלענער פאר 
ווילעדזש,  אפראוועלס, איז אויסגעשמועסט געווארן מיטן 
אז איידער דער פראיעקט וועט פארענדיגט ווערן וועט מען 
דארפן אויסברייטערן דעם ראוד, וואס טייל פון די ארבעט 
וועט זיין אויפן אינציאטיוו פון די בויער, און די בויער האבן 

זיך צוגעשטעלט דערצו מיט פארשטענדעניש.

)קרית יואל היימשטאט(

ווענט זיך ווי דער 
חמור שטייט איין
און  סערוויס,  קאר  א  אין  געפארן  איז  איינער 

האט זיך כסדר אנגערופן 
דרייווער:  צום 
"בעל-עגלה דא 
זיך  דארפסטו 

רעכטס,  דרייען 
דא  בעל-עגלה 

לינקס...

דער דרייווער רופט 
"אנטשולדיגט,  אן:  זיך 

אבער איך בין נישט קיין בעל-עגלה 
איך בין א דרייווער".

א רופט זיך אן דער פאסאנדזשיר:  בעל-עגלה,  א  הך,  היינו 
קיין  נישט  איז  עס  חילוק, עס מיינט די זעלבע.דרייווער, 

זאגט דער דרייווער: "עס איז שוין איינמאל א חילוק, ביים בעל-עגלה איז 
דער פערד פון פארנט, און דער מענטש פון אונטן, דא יעצט איז פארקערט"...

)בלומינג-גראוו בלעטל - געב א שמייכל(

פארהער אויף 
בדיקת תלעים

דעם פארגאנגענעם זונטאג פרשת וארא זענען זיך א קבוצה אינגעלייט 
אלע  אין  קענטעניס  זייער  באפעסטיגן  און  פארהער  א  צו  צוזאמגעקומען 

פרטים פון די עבודה קשה שבמקדש פון בדיקת תולעים.

די אינגעלייט האבן זיך געהאט באטייליגט ביי די סעריע שיעורים לבדיקת 
תולעים וואס איז געווארן צוגעשטעלט דורך דעם ועד הכשרות וואס קרוב 
צו פופציג אינגעלייט האבן דאס מיטגעהאלטן, און נאכ'ן שיעור איז געגעבן 
געווארן די געלעגנהייט פאר די וואס ווילן ממשיך זיין און דאס קענען על 
בוריה און קענען ווערן א בודק, האבן זיי אריינגעלייגט אסאך צייט זיך צו 
דערלערנען און קענען האבן דעם פאך אין די הענט, און יעצט האבן זיי ב"ה 
זוכה געווען צו זען א ברכה בעמלם ווען זיי זענען דורך א גרונטליכן פארהער.

בבדיקת  מומחה  יחיד  דורכ'ן  געווארן  דורכגעפירט  איז  פארהער  די 
תולעים הרה"ג ר' מענדל איינהארן שליט"א ווי יעדער איינער פון די בודקים 
האט באקומען שווערע דוגמאות פון גאר קליינע שרצים אויסגעמישט מיט 
אסאך ברעקלעך פון פרוכט און ירקות, און יעדער איינער האט זיך געזעצט 
צום טיש און זיך געפלאגט ארויסצוקלויבן די קליינטשיגע ווערימלעך ביזן 
לעצטן, און אזוי זיך איבערצייגן אויב ער קען שוין פאר זיך באשטעטיגן אז 

פירות וירקות זענען גענצליך ריין.

)בתכלית הכשרות שע"י וועד הכשרות דקהל  12(
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תשובה:
הלב  הכבדת  פון  ענין  א  פארהאן  איז  עס 
ווי  געפירט  נישט  זיך  האט  איינער  ווען  רח"ל 
)אנפאנג  הבשם  ערוגת  דער  אבער  זיין,  ס'דארף 
אוועק  השי"ת  האט  דעם  וועגן  אז  זאגט  בא(  פ' 
גענומען די בחירה פון פרעה און איהם געמאכט 
קען  לטובה  שכן  כל  אז  ווייזן  צו  הלב,  הכבדת 
מענטש  א  פון  בחירה  די  נעמען  אוועק  השי"ת 
וואס האט זיך אליינס געמאכט הכבדת הלב צום 
שלעכטס, און אויב וועט ער בעטן מיט א אמת 

ורוח  אלקים  לי  ברא  טהור  'לב  הארץ  טיפן  פון 
מיר  באשאף  באשעפער  אוי  בקרבי'  חדש  נכון 
א נייע הארץ, א ריינע, באניי אין מיר א פרישע 
איהם  פון  נעמען  אוועק  השי"ת  וועט  גייסט, 
זיין בחירה וואס ער האט זיך איינגעוואוינט און 
געווארן פארגרעבט אז די ראסט און שמוץ מיט 
וואס ער האט זיך צוגעקלעבט, זאל זיך פון איהם 

אויפקלעבן.

אבער מיט א תנאי אז דו שטרעקסט אויס דיין 
האנט און דו לאזט זיך ארויס ציען פון טיפן גרוב, 

פון  דערצו  מעגליך  איז  וואס  אלעס  טוהסט  דו 
דיין זייט, השי"ת וויל דיר אנכאפן דיין האנט, ער 
בעט נאר שלעפ נישט אוועק דיין האנט, הער נאר 
אויס איינמאל די הושענא רבא טעיפ פון רבינו 
נישט  געדענק שוין  איך  )תשי"א אדער תש"י  זי"ע  הק' 
פונקטליך( ווי ער וויינט ביי דעם ווארט וואס ער 

ולא  'גדר בעדי  אויף  ישמח משה  פון  נאך  זאגט 
משמר  מכל  אויף  אלגאזי  מהר"י  פון  און  אצא', 
נצור לבך, וועט דיין הכבדת הלב ביי דיר ווערן 

אינגאנצן צולאזט כאילו לא היה.

וועסטו  השי"ת,  פון  אפגעפרעמדט  נישט  זיי 
זוכה זיין צו באקומען אלע ליכטיגקייטן וואס ער 
ווי דער הייליגער רבי ר' בונם זאגט  שיקט דיר, 
)קול שמחה סוף פ' בא( זאת חקת הפסח, דער פסח 
ברענגט פאר'ן מענטש א סאך גוטע זאכן אבער 
כל בן נכר לא יאכל בו אז דו ביסט אפגעפרעמדט 
ווייסטו נישט ווי אזוי מ'עסט דאס, מאך שלום מיט 
השי"ת ער וויל נאר דיין טובה, אבער מ'מוז דאס 
דארט  זאגט  בונם  ר"ר  דער  ווי  אמת'דיג  מיינען 
אויפ'ן פסוק )תהלים פו( הורני ה' דרכך אבער דאס 
קען נאר זיין ווען ס'איז אהלך באמתך, אז מ'מיינט 

דאס ערנסט.

אויף  עצה  איינציגע  איין  דא  נאר  איז  באמת, 
זיך צו שפירן גליקליך און צופרידן,  וועלט  דער 
די עצה איז צו פראקטיזירן און פראדוצירן דיין 
אייגענעם 'איך' )דאס מיינט דיין הייליגע נשמה(, און 
זיין  זאלסט  אליין  דו  נאר  אז  אויפארבייטן  אים 
באפעלן  אליין(  דיר  )פאר  ארויס  גיבט  וואס  דער 
און מעסעדזשעס, וואס דו זאלסט יא טוהן אדער 
ארויס  מיט  אנזעהן  זיך  וועט  דאס  טוהן,  נישט 
געבן א סאך פאקטישע פאזיטיווע גוטע און פיינע 
פראדוקציע יעדן איינציגן טאג, און אין די זעלבע 
צייט נישט זיין פארשקלאפט און פארקנעכטעט 
נעגאטיווע  פרעמדן  דעם  צו  צוגעבינדן  און 
פעלעריגע און לופטיגע עקלדיגע פראדוקציע פון 

שאלה:
איך זיץ כמעט יעדן טאג אין היכל התורה, איך פרוביר צו לערנען, איך האב ב"ה א גוטע קאפ, א שנעלע תפיסה, מיט 
א גרונטליכע הבנה, אויך אלע אידן געזאגט, אבער למעשה ציהט מיר נישט די הייליגע תורה, איך באקום נישט דערפון 
ווי אנדערע אינגעלייט און בחורים, גרויס און קליין, לערנען מיט א  קיין חיות ס'קומט מיר אן שווער, איך קוק מיר צו 
לעבעדיגקייט און מיט א פרישקייט, מ'זעהט אז די תורה זעטיגט זיי און שטעלט זיי צופרידן. איז פארוואס איך קען נישט 
לערנען מער ווי א פאר מינוט אין א ציה, און איך ווער פארטראכט, איך מוז זיך אויפשטעלן און טוהן עפעס, איך האב נישט 
קיין קשר נפשי מיט די תורה אדער דאווענען און קיום המצות, כאטש איך טוה אלעס ב"ה, אבער למעשה שפיר איך דערין 

א שטיקל דעפרעסיע, וואס איז די סיבה?

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

דאס גליקליך לעבן

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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די יצר הרע'ס הערשאפט, וואס מיט זיינע נישטיגע פאנטאזישע 
תאות וויל ער צו דערנידערן דיין גאנצע זעלבסט רעספעקט, און 
זעלבסט זיכערקייט, און דיר בארויבן פון דיין אייגענע הערשאפט 
איבער זיך, און אנשטאט דעם זאל ער איבערנעמען דיין גאנצע 
ווערן  זאלסט  דיר הערשן,  אויף  זאל  בלויז ער אליין  און  וועזן, 
אדיקטעד און אים בכלל נישט קענען אפזאגן און ווידערשפעניגן 
אויף אלע זיינע קאפריזן, נאר זאלסט אים נאכגיין ווי א קעלבל 

צו די שחיטה.

האסורות,  תאות  דיינע  נישט  באהערשט  דו  וואס  דאס  און 
וועסט שפירן פוסט  דו  געפיהל,  ליידיגע  א  דיר ברענגען  וועט 
און וויסט, און ווערן צוקלאפט, די צוויי זאכן דרייען זיך ארום 
און ארום אזוי שנעל ווי א צויבער רינג, דאס צוקלאפטע געפיהל 
צו  אויפהערן  פשוט  זאלסט  ברענגט  נישטיגקייט  דיין  צוליב 
פראדוצירן תורה און מצות מיט אייפער און ענערגיע, און ווייל 
אויף  צוקלאפטקייט  דיר  דאס  ברענגט  נישט,  פראדוצירסט  דו 

דיין ליידיגקייט און נישטיגקייט, אאז"וו ארום און ארום.

)וואס  נשמה  דיין  פיטערן  נישט  וועסט  די  אויב  גוט  געדענק 
נישט  ס'האט  זאך  טויטע  א  לבוש,  א  נאר  איז  גוף  די  אליין,  ביסטו  דאס 
באשטימטע  איר  מיט  טעגליך  טאג  געפיל(  אייגענע  שום  קיין 
זיין הונגעריג  וועט  זי  וואס  רוחניות'דיגע שפייז, איז נישט נאר 
וועט שפירן מורא'דיג צוקלאפט און  זי  נאר  און אפגעשוואכט, 
צורידערט, ווי א גרויסע גארנישט, און דאס געוויסן ביסן וועט 
קיין  פנים,  אויפן  שמייכל  קיין  לעבעדיגערהייט,  אויפעסן  דיר 
צופרידנהייט, קיין רואיגקייט, נאר אנגעצויגן נישט רואיג נישט 
אין א גוטע מוהט, בקיצור נישט נאר אז דו וועסט בכלל נישט 
זיין א נישטיגער צוקלאפטער  וועסט  זיין קיין מענטש, נאר דו 
עבד כנעני פאר דיינע פליישיגע עקלדיגע תאות, איז נאכדעם 
זאלסטו זיך בכלל נישט וואונדערן פארוואס די ביסט דיפרעסט 
און לאנגווייליג און נאכגעלאזט, ווייל ווי אזוי קען א מענטש זיין 
רואיג און צופרידן און נאך דערצו פרייליך אויב ס'איז נישט דא 
פארוואס, די נשמה )וואס דאס ביסטו( איז אויסגעפייניגט נישט קיין 
עסן נישט קיין קליידונג נישט קיין ליכטיגקייט, נישט פרייהייט, 
און  שכל  האב  געפאנגענער,  און  צוגעבונדענער  א  ביסט  נאר 
באפריי דיר פון דיין טיראנישע הערשער דער יצר הרע, מוזט 
ביסט  בהמה  קיין  נישט  ביסט  ווילן,  זיין  נאכגעבן  נישט  איהם 
א מענטש, דו קענסט זאגן ניין, און דו קענסט זיך האלטן אייזן 
פעסט ביי דיינע אייגענע באשלוסן, ומותר אדם מן הבהמה אין.

און אפילו ווען דו ביסט יא גוט אבער אויב דו טוהסט אלעס 
נאר ווייל יענער, אדער ווייל דיין קהלה און חברים טוהן דאס, 
די  אין  זיין  טאקע  דארפסט  דו  אליין,  דו  נישט  ווייטער  ביסטו 
די חבורה, כח הרבים איז שטארק, אבער טוה  קהלה און מיט 
דאס ווייל דו אליינס ווילסט אזוי זיין, ממילא וועסטו נישט ציהלן 
שטענדיג צו טוהן דאס גוטס נאר ווייל דו ווילסט אנקומען צו 
געפעלן די חשוב'ע לייט פון דיין קהלה אדער ווערן איינער פון 
וועסטו  צייט  די  אז מיט  זיכער  איז כמעט  וואס דעמאלטס  זיי, 
ווערן אנטוישט, טוה דאס פשוט ווייל דיין נשמה )דאס מיינט דו 
עסן,  דארף  זי  ליידן,  און  וויינען  אזויפיל  נישט  שוין  זאל  אליין( 
אז  אייגענע אנערקענוג  ווילסט דאס טוהן מכח  דו אליינס  און 
פארדעם ביסטו דא אויף די וועלט, און אז דאס איז די איינציגע 
זאך וואס קען דיר צופרידנשטעלן מיט דעם וואס דו ווייסט אז דו 
ערפילסט דיין פליכט צו טוהן דעם רצון פונ'ם הייליגן בורא כל 
העולמים וואס קוקט און ווארט ארויס כביכול זאלסט משפיע זיין 

אין אלע עולמות שפע רב, און מתקן זיין דיין נפש רוח ונשמה.

ווערטער:  קורצע  און 
לעבט  מענטש  דער  ווען 
דאס  איז  פארגרעבט,  בלויז 
דיר  קען  וואס  עפעס  נישט 
צופרידנשטעלן, ער מעג אלעס 
האבן, נישט קיין שמחה נישט 
דעפרעסיע,  נאר  סיפוק,  קיין 
טרויעריג,  און  צוגעלייגט 
צו  צוברענגען  אים  קען  דאס 
שלעכטע זאכן און תאות וואס 
דאס  אז  איין  זיך  רעדט  ער 
צופרידנשטעלן  איהם  וועט 

וואס טרונקט זאלץ  ווי א דארשטריגער  און דערווייל איז דאס 
וואסער, פארדעם שטארק דיר צו פארמערן תורה ומצות און אין 
די זעלבע צייט זיך דערווייטערן ווי מער פון איבעריגע תענוגים, 
דאס וועט ברענגען אין דיר א מהפיכה און א ווענדפונקט אין 
דיין לעבן, אלע דיינע כוחות הנפש וועלן זיך שטעלן אויפן פלאץ 
דאס רואיגקייט און צופרידנקייט וועט ביי דיר הערשן, דו וועסט 
זיך  איז  זאך  איינציגסטע  די  ליידיג,  און  נישטיג  שפירן  נישט 
אפצוזאגן פון דיין יצר הרע און איינזעהן אז ער איז בכלל נישט 

דיין גוטער פריינט כאטש ער שטעלט זיך אזוי אהער.

ער  האט  שבת  אז  געטענה'ט  מיר  מיט  האט  אינגערמאן  א 
די  ווערט  אלעמאל  ווייל  זיין,  צו  שיעורים  קובע  צייט  נישט 
צייט פארלוירן און צוריבן, )איי אנדערע מאכן דאס יא, תיקו( אויך 
אינמיטן וואך איז ער פאריאגט און פארפלאגט, ער האט נישט 
מער ווי א פאר מינוט צו לערנען, און פון דעם פאלט אויך אוועק 
פארשידענע טעג מיט שמחות אדער משפחה טירדות, האב איך 
אים געפרעגט איז ווי אזוי האסטו צייט צו עסן שלאפן און רעדן 
מיט דיין משפחה, קוקט ער מיר אן מיט צוויי אויגן וואס הייסט? 
איז  דאס  אים  איך  זאג  ברירה,  קיין  נישט  דאך  איך  האב  דאס 
טאקע דיין ענטפער, אויב וואלסטו געהערט ווי דיין נשמה וויינט 
זי האט נישט וואס צו עסן וואלסטו שוין  באנומענע קולות אז 
דו קענסט אויף שטיין אינמיטן נאכט  ווי  געהאט צייט, פונקט 
פון טיפן שלאף מאכן א באטי פאר דיין בעבי וואס קייכט אוועק.

דער שומרי אמונים ברענגט פון ספרים הקדושים אז טאמער 
וואלט א מענטש געקענט הערן דאס קייכן פון זיין נשמה וואלטן 
זיינע אויערן טויב געווארן, נאר כדי נישט אוועק נעמען די בחירה 
הערט מען דאס נישט, אויך ווייל ס'איז רוחניות'דיגע קולות וואס 
מ'קען נישט הערן מיט גשמיות'דיגע אויערן אבער למעשה פילט 
מען דאס, און פארדעם איז דער מענטש נישט רואיג און נישט 
צופרידן, קומט אויס אז די אלע תירוצים וועלן אוועק פאלן די 
רגע וואס דו וועסט אריין קוקן אין ספרים הקדושים און געוואר 
ווערן אז תורה ותפלה קומט פאר אלע צרכי הגוף און ס'מאכט 
מער פרייליך, ממילא וועסטו האבן גענוג צייט, אזוי ווי איינער 
האט געפרעגט פון ר' ישראל סאלאנטער איך האב נאר א האלבע 
שעה צו לערנען איבערן טאג, וואס זאל איך ענדערש לערנען 
גמרא און שולחן ערוך אדער מוסר, האט ער גענטפערט לערנען 
מוסר, ווייל דעמאלט וועסטו געוואר ווערן אז דו האסט מער ווי 
א האלבע שעה, א זאך וואס א מענטש לעכצעט דערצו איז דא 

גענוג צייט. 

דו  אז  דיר,  פאר  ווארט  גוט  א  מיט  ענדיגן  וויל  איך  אבער 
ווייסט גארנישט אפצושאצן ווי חשוב און אויפגעכאפט אין הימל 
איז ווען א איד האט נישט חשק און ס'ציהט איהם בכלל נישט 
און דאך לערנט ער און דאווענט אפגעזעהן וויפיל ער קען זיך 
פון  עבודה  די  ווי  חשוב'ער  אפילו  ס'איז  כונה,  די  זיין  מצמצם 
ארבייטן  דארפסטו  אודאי  מיט חשק,  דאס  טוהט  וואס  איינעם 
דערויף און טוהן אלע מעגליכקייטן צו קומען צו דעם ס'זאל יא 
ציען, אבער מ'רעדט ווילאנג מ'איז נאך נישט דערביי און דאך 

לאזט מען נישט נאך, דאס איז געוואלדיג.

שומרי  בעל  מהגה"ק  מימרות  קיא,  )אות  צדיק  זכרון  קונטרס  אין 
אמונים זצ"ל, הועתק ע"י הרה"ח ר' אייזיק זעליקאוויטש( שטייט אז אפילו 
א תפלה וואס מ'שפירט נישט דערין קיין שום טעם גייט דאס ביז 
צום הכבוד, און פרעג נישט קשיות פארוואס דו שפירסט נישט 
קיין טעם, ווען משיח צדקנו וועט קומען וועלן נתגלה ווערן אלע 

אורות פון דיין תפלה )עיי"ש דמפרש בזה מארז"ל בטוטו"ד(.

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

 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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בית המדרש הגדול וויליַאמסבורג – תשכ"ט לפ"ק
את הלחץ זו הדחק; 
ּפלענער פאר ַא 
גרויסן בית המדרש
ָאנגעהויבן פון די פריע תש"י יָארן, במשך פון 
באלד צוואנציג יאר, הָאט דער רבי מיט'ן ציבור 
ביהמ"ד,  סאטמארער  אלטן  דעם  אין  געדאוונט 
אין דער "נעפ מענשאן" געביידע, וואס איז געווען 
דאס צענטראלע סאטמארער בית המדרש במשך 

לאנגע יָארן, ביז דעם ָאּפקויף און בַאנייאונג פון 
דעם גרויסן סאטמארער ביהמ"ד אויף ראדני סט., 
וואס איז נתחנך געווארן דורך מרן רביה"ק זי"ע 

בשנת תשכ"ט לפ"ק. 

זי"ע  יָארן" פון רביה"ק  במשך ַאלע "געזונטע 
הָאט מען געדַאוונט אין ַאלטן בית המדרש. מיט 
דער צייט איז זיך דער עולם בלעיה"ר צעוואקסן. 
דריטן  ביים  געהאלטן  שוין  האט  מען  ווען  און 
דור, אין די סוף תש"כ יארן, האט שוין אנגעהויבן 
הערשן א געוואלדיג געדרענג אינעם אלטן בית 

המדרש.

יעדן שבת קודש ווען דער רבי איז אנגעקומען 
אין בית המדרש, איז פשוט געווען א געוואלדיגע 
אנשטרענגונג פאר די גבאים בלויז צו מאכן פלאץ 
דער רבי זאל קענען דורכגיין ביז זיין עמוד. ווען 
מען איז געגאנגען זאגן "גוט שבת" נאכ'ן דאווענען 
אויך געהערשט א שרעקליכע שטופעניש.  האט 
די  אנגעקומען  זענען  עס  ווען  נאך  רעדט  ווער 
הייליגע טעג דעמאלט האט מען געשפירט דעם 

לחץ זו הדחק אויף ַאן אויסטערלישן פארנעם.

די הנהלת הקהילה האט כסדר גערעדט מיט'ן 
רבי'ן וועגן דער דרינגנדער וויכטיגקייט צו בויען 

א ניי ביהמ"ד פאר'ן ריזיגן ציבור. אין אנהייב האט 
דער רבי נישט געוואלט הערן דערפון, און איינס 
פון די סיבות דערצו איז געווען וויבאלד עס איז 
די גאנצע צייט געלעגן אויפ'ן טיש דער פלאן צו 
און  א שטעטל פאר סאטמארער חסידים,  בויען 
אנהייבן  געוואלט  נישט  מען  האט  דעם  צוליב 
בויען א ניי בית המדרש, ווען מען גייט דאך שוין 

אט-אט זיך אוועקציען פון וויליאמסבורג. 

געבעטן  שטארק  קהלה  די  האט  שפעטער 
גרעסערע  א  האבן  מוז  מען  אז  רבי'ן,  ביים 
שטעטל  א  פון  פלענער  די  וויבאלד  ביהמ"ד 
געקומען,  צושטאנד  נישט  דערווייל  דאך  זענען 
און דאס ביהמ"ד איז שוין זייער קליין צו קענען 

ארייננעמען דעם גרויסן עולם.

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 ְזֻבל ָלְך; בית המדרש הגדול וויליַאמסבורג – תשכ"ט לפ"ק ֹנה ָבִניִתי ֵבּ ָבּ

יג בית המדרש הגדול וומסב"ג  חלק א'
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עלי ועל צווארי: 
דער רבי נעמט א 
דאפלטע אחריות
טעג  סוכות  חול-המועד  די  פון  איינעם  אין 
פון תשכ"ח, איז דער מנהל המוסדות, הרה"ח ר' 
ליפא פריעדמאן ז"ל, געזעסן אין אפיס פון ישיבה 
ווען  סט.,  ראס  אויף  ביהמ"ד  אלטן  דעם  נעבן 
פלוצים קומט אריין דער הויפט פון דער פייער 
דעפארטמענט, באגלייט פון א צאל פייערלעשער, 
"ראביי  זאגנדיג:  ליפא,  ר'  צו  זיך  ווענדט  און 
פריעדמאן, דו מוזט שוין אריבערקומען קוקן וואס 

עס קומט פאר". 

דערשרָאקן,  געווָארן  איז  הקהלה  הנהלת  די 
די  פאסירט.  האט  עס  וואס  וואוסנדיג  נישט 
פייערלעשער הָאבן זיי צוגעפירט צום בית המדרש 
און געוויזן דעם פול-געפאקטן עולם וואס זענען 
צפופים  עומדים  ביהמ"ד,  אין  געשטאנען  דארט 
אין א מורא'דיג געדרענג. פונקט איז עס געווען 
אינמיטן דעם רבי'נס הייליגע נענועים, ווען דער 
עולם איז געשטאנען קעפ אויף קעפ, כפשוטו, צו 

קענען מיטהאלטן די הייליגע עבודה.

דער הויפט פון דער פייער דעפארטמענט האט 
דערביי אנגעוויזן און געזאגט: "עס זעט אויס אזוי 
פלעשלעך,  די  אין  סארדינען-פיש  קליינע  ווי 
איינס אראפ, איינס ארויף"... מיינענדיג אז דער 
איינער  צוזאמענגעפרעסט  געשטאנען  איז  עולם 

איבער'ן אנדערן.

דער  האט   – פריעדמאן"  ראביי  אויס,  "הער 
הויפט פון דער פייער דעפארטמענט געזאגט. - 
"אויב געשעט, חלילה, דאס מינדסטע פייער אין 
אזא מצב, קען זיך דאס ענדיגן מיט פינף הונדערט 
ארויסגאנג  דער  וויבאלד  ה"י,  פאטאליטעטן, 
ארויסצולויפן פון דארט איז זייער קליין פאר אזא 

ריזן-ציבור".

ער האט אויסגערעכנט גענוי וויפיל מינוט עס 
דארף געדויערן פאר אזא עולם ארויסצוגיין, און 
ווי לאנג קען א מענטש דורכטראגן דעם רויך פון 
א פייער, און לויט דעם האט ער געשאצט אז אין 
אזא סיטואציע פון א חול-המועד דאווענען, אויב 
עס ברעכט ח"ו אויס אפילו א קליין פייער, קען 
ער  ה"י.  נפשות,  הונדערט  פינף  אפקאסטן  דאס 
האט צוגעגעבן, זאגנדיג: "איך קען נישט נעמען 
אויף מיינע פלייצעס אזא פאראנטווארטליכקייט, 

איך וויל רעדן מיט'ן רבי'ן אליין דערוועגן".

אים  וועט  ער  אז  געזאגט  אים  האט  ליפא  ר' 

ערלעדיגן אן אפוינטמענט ביים רבי'ן נאך אינעם 
צייט  באשטימטער  דער  צו  און  טאג,  זעלבן 
ער  רבי'ן.  צום  אריבערגעקומען  טאקע  ער  איז 
און  זאך  זעלבע  די  רבי'ן  פאר'ן  ערקלערט  האט 
געשילדערט וואספארא סכנה דאס איז. און האט 
אפן געפרעגט צי דער רבי נעמט אויף זיך דאס 
אחריות, ווייל ער קען זיכער נישט נעמען אזא זאך 
אויף זיך, ווען ביי אים איז דאס א זיכערע סכנה, 

ניטאמאל קיין חשש פון א סכנה.

דער רבי האט אים געזאגט, אז יעצט איז דאך 
די ימים טובים, און די עיקר-צייט ווען עס איז דא 
אזא געדרענג פון אן עולם איז אין דער יעצטיגער 
דער  איז  יאר  דעם  דורכאויס  אבער  תקופה, 
פארקער היבש לייכטער. "הער אויס" – האט אים 
דער רבי געזאגט – "די יעצטיגע דריי-פיר טאג 
פון די ימים טובים נעם איך עס אויף מיר! אבער 
אויף להבא נעם איך זיך אונטער, אז אין די ימים 

טובים וועט מען שוין מער דא נישט דאווענען".

די  געּפלעפט  געלאזט  האבן  ווערטער  די 
נעמט  רבי  דער  ווי  הערנדיג  הקהלה,  הנהלת 
אזא  מיט  פלייצעס  זיינע  אויף  אונטער  דא  זיך 
אז  ערשטנס,  אחריות.  דאפלטע  א  זיכערקייט 
גארנישט  וועט  טובים  ימים  יעצטיגע  די  במשך 
די  אז  דאקעגן,  און  קיינעם,  פאר  פאסירן 

קומענדיגע ימים טובים וועט מען שוין האבן אן 
אנדערע פלאץ וואו צו דאווענען — א זאך וואס 
האט געקלונגען אביסל וואונדערליך, ווייל ניסים 
וואלטן געדארפט געשען אז אין איין קארגן יאר 
נייע  גרויסע  א  אויפצובויען  באווייזן  מען  זאל 

ביהמ"ד.

ואת הכסף המושב: 
דער רבי הייסט 
צוריקגעבן דאס 
געלט
שוין  רבי  דער  האט  געשפרעך  יענעם  זינט 
טאקע מסכים געווען אז מ'זאל טון וועגן אפקויפן 

א גרויסן פלאץ פאר א נייעם ביהמ"ד.

היי- דעם  געבויט  מען  צייט האט  יענער  אין 
וועי נעבן קיעפ סטריט, אין וויליאמסבורג, און עס 
איז איבערגעבליבן א קליינער שטח אויף ראדני 
געשטאנען  איז  וואס  היי-וועי  די  נעבן  סטריט 
איז  וואס  אויספארקויף-ליציטאציע,  אן  אויף 
מיר  זענען  געלעגנהייט.  איינמאליגע  אן  געווען 

"סאטמארער בתי מדרשים אין דער היסטאריע"

די הייזער אויף ראדני סטריט בעפאר די אויפבוי פונעם גרויסן ביהמ"ד
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אריין צום רבי'ן און דערציילט אז עס שטייט א 
און שפעטער  יעצט אפקויפן,  מ'קען  וואס  שטח 
וועט מען קענען טראכטן אפצוקויפן נאך א פאר 
ביהמ"ד.  א  דערפון  מאכן  און  דערנעבן  הייזער 
דעם  אפצוקויפן  געווען  מסכים  האט  רבי  דער 
שטח, און מען הָאט עס אפגעקויפט פאר 7,000$.

נאכדעם וואס מען האט געענדיגט דעם מקח, 
גיין דערציילן  געוואלט  די הנהלת הקהלה  הָאט 
איינס  געווען  איז  עס  דערוועגן.  רבי'ן  פאר'ן 
אזייגער מיטאג, און דער רבי האט נאך געהאלטן 
מען  הָאט  ביהמ"ד,  אין  דאווענען  אינמיטן 

צוגעווארט ביז דער רבי וועט ענדיגן דאווענען. 

יעקב  אברהם  ר'  הרה"ח  האט  אינדערצווישן, 
א  געשפילט  האט  וועלכער   — ז"ל  גלאנצער 
— ביהמ"ד  דאס  אפקויפן  אינעם  ראלע  הויפט 
פארגעשלאגן אז מען זָאל דערווייל אריבערגיין צו 
איינעם וואס האט דארט דערנעבן א הויז בשכינות 
מיט'ן שטח וואס מיר האבן יעצט אפגעקויפט, און 
שוין אפמאכן מיט אים אפצוקויפן זיין הויז. זיין 
פארקויפן,  צו  געשטאנען  לאנג  שוין  איז  דירה 
און ער האט געוואלט דערפאר 10,000$, און ר' 
ער  וועט  אויב  אז  געזאגט,  האט  יעקב  אברהם 
אפגעקויפט  האט  סאטמאר  אז  ווערן  געוואויר 
בעטן  זיכער  ער  וועט  דערנעבנדיגן  שטח  דעם 
נישט ווייניגער ווי 20,000$. דעריבער – האט ער 
געראטן – זאל מען איידער דער מקח גייט ארויס 
און  אויף דער גאס שנעל ענדיגן דאס געשעפט 
איז  ועושה;  אומר  הויז.  דאס  אים  פון  אפקויפן 
מען אריבערגעגאנגען צו יענעם און פארהאנדלט 

אפצוקויפן פון אים דאס הויז פאר 9,500$.

אזייגער  דריי  ארום  דערויף,  שעה  צוויי 
אריבערגעגאנגען  הנהלה  די  איז  נאכמיטאג, 
צום רבי'ן דערציילן אז מ'האט אפגעקויפט דעם 
שטח, ווי אויך איין הויז דערנעבן. ווען דער רבי 
האט געהערט אז מ'האט אויך אפגעקויפט דעם 
פארגעהאלטן:  רבי  דער  האט  דערנעבן,  הויז 
הויז?  דאס  געקויפט  שוין  מען  האט  "פארוואס 
פארוואס האט מען אים אפגענארט? איך וויל אז 
עטץ זאלטס זאפארט צוריקגיין צו דעם מוכר און 

אים צוריקגעבן דאס געלט!"

מ'האט  וואס  געארט  זייער  האט  רבי'ן  פאר'ן 
הויז  דאס  אפצוקויפן  שטיקל  דאס  געמאכט 
איידער דער מוכר איז געוואויר געווארן פון דעם 
מקח מיט'ן שטח דערנעבן. מען האט פרובירט צו 
פארענטפערן פאר'ן רבי'ן אז ר' אברהם יעקב איז 
דאך א בראוקער, און ער פארשטייט אז טאמער 
עס  איידער  אפקויפן  נישט  יעצט  דאס  מ'וועט 
שפעטער  מען  וועט  גאס,  אין  ארויסרינען  וועט 
דארפן צאלן פאר דעם אסאך א טייערערן פרייז. 
אבער דער רבי האט פון גארנישט געוואלט הערן, 
נָאר ער האט שארף געזאגט: "איך וויל מען זאל 
שוין צוריקגעבן דאס געלט, איך וויל נישט יעצט 

קויפן דאס הויז!"

זיך געצויגן א שטיק צייט און  דערווייל האט 
דער רבי האט נאכנישט געגעבן קיין תשובה וועגן 
אפקויפן די דערנעבנדיגע הייזער. ערשט א לאנגע 
צייט שפעטער, האט דער רבי באשטעטיגט מ'זאל 
אפקויפן די דערנעבנדיגע הייזער און בויען דאס 
 — הויז  אויבנדערמאנטן  דעם  פאר  און  ביהמ"ד. 
פונעם  צוריקציען  געהייסן  האט  רבי  דער  וואס 

"סאטמארער בתי מדרשים אין דער היסטאריע"
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אדמו"ר מוויזשניץ 
זצ"ל: "וואו נעמט 

מען היינט אזעלכע 
שובבי"ם תורה?!"

דער וויזשניצער רבי הגה"ק רבי מרדכי האגער 
אלס  האט  וועלכער  מרדכי"  "תורת  בעל  זצ"ל 
בחור געלערנט אין דער ישיבה פון מרן רביה"ק 
זיינע  אין  שילדערט  סאטמאר  שטאט  אין  זי"ע 
זכרונות )געדרוקט אין ספר "באילנא דחיי" ח"א עמ' מ'(:

לערנענדיג אין דער ישיבה אין סאטמאר, האב 
די  מיטצוהאלטן  געלעגנהייט  די  געהאט  איך 
עבודה פונעם סאטמארער רב זכרונו לברכה און 
הערן זיין תורה-זאגן. די טישן פרייטאג צו-נאכטס 
האב איך קיינמאל נישט פארפעלט. אין די וואכן 
פון שובבי"ם בין איך אויך געגאנגען יעדע וואך צו 
שלוש סעודות, צו הערן די באוואוסטע שובבי"ם-
תורה. עס פלעגט דעמאלט קומען מיטהאלטן א 
גרויסער חסידישער עולם פון דער גאנצע שטאט, 
און ס'איז געווען א געוואלדיגע התעוררות. וואו 
נעמט מען היינט אזעלכע שובבי"ם תורה?!, אה, עס 

לאזט זיך נישט פארגעסן.

ז"ל פלעגט אסאך מרבה  דער סאטמארער רב 
געזאגט,  דעמאלט  מ'האט  ווי  לויט  בתענית.  זיין 
דריי  געפאסט  ז"ל  רב  סאטמארער  דער  האט 
און  דאנערשטאג  מאנטאג,  וואך,  דער  פון  טעג 
פרייטאג. אין די וואכן פון די ימי השובבי"ם האט 
ער צוגעלייגט און געפאסט נאך איין טאג אין וואך.

אין די שובבי"ם-טעג, ווען עס איז איינגעפירט 
מיט'ן  שחרית  געדאווענט  איך  האב  פאסטן,  צו 

רבי'נס מנין. ווען מ'האט געענדיגט שחרית איז שוין 
געווען נאענט צו נאכט, און אזוי ווי דער עולם האט 
ס'האט  אבער  פריער,  וואס  אויספאסטן  געוואלט 
נישט געפאסט צו דאווענען מנחה-מעריב אין בית 
אין  אריין  מען  איז  רבי,  דער  ווי  פריער  המדרש 
ספרים-שטוב, און מ'האט דארט תיכף געדאוונט 
מנחה און דערנאך מעריב. אזוי איז אויסגעקומען 
מעריב  און  מנחה  שחרית,  געדאוונט  מ'האט  אז 
כמעט ברציפות. נאכ'ן דאווענען מעריב, ווען דער 
רבי  דער  נאך  איז  אויספאסטן,  אהיים  איז  עולם 

אפילו נישט געווען אריינגעקומען צו מנחה.

יושב בתענית: 
פינף תעניתים 
אין איין וואך

איבער די תעניתים אין שובבי"ם וואס דער רבי 
קביעות'דיגע  מערערע  זיינע  צו  צוגעלייגט  האט 
אינטערעסאנט  איז  וואכנטעג,  די  אין  תעניתים 
ר'  החסיד  הרב  דערציילט  עס  וואס  צוצושטעלן 
אהרן פאללאק ז"ל )אין ספר "באילנא דחיי" ח"ג עמ' רנ"ד( 
פון א רינג מיט תעניתים וואס ער האט בייגעוואוינט 

ביים רבי'ן אין דער אלטער היים אין סאטמאר:

אין דער תקופה לערנענדיג ביים רבי'נס ישיבה 
אין ישיבה, איינמאל אין א דינסטאג נאכט, ד' שבט 
רופן  געלאזט  מיך  רבי  דער  האט  תרצ"ט,  שנת 
צוזאמען מיט מיין חבר פון ישיבה, הרה"ח ר' משה 
גפן ע"ה )ברודער פון הרה"ח המפורסם ר' שלמה גפן ז"ל(.

שטוב,  אין  רבי'ן  צום  געגאנגען  זענען  מיר 
אינעם  אריינצוגיין  טיר  דער  ביי  שטייענדיג  און 
דער  ווי  באמערקט  מיר  האבן  צימער,  רבי'נס 

רבי דרימלט. אויפ'ן טיש איז געלעגן אנגעגרייט 
איבערצובייסן, וואס די רעביצין האט אנגעגרייט 
פאר'ן רבי'ן. זעענדיג ווי דער רבי דרימלט האבן 

מיר זיך נישט געטרויט אריינצוגיין.

די  איז  צייט,  שטיק  א  דארט  שטייענדיג 
רבי  דער  ווי  זעענדיג  און  אנגעקומען,  רעביצין 
דרימלט און האט נאכנישט צוגערירט צום עסן, 
"פארוואס  רבי'ן:  צום  אנגערופן  זיך  זי  האט 
יענעם  האט  רבי  ]דער  אויס?  נאכנישט  פאסטו 

טאג געפאסט[, מ'האלט 
שעה  צוויי  באלד  שוין 
מעריב,  דאווענען  נאכ'ן 
דרימלסטו  פארוואס 
ערשט  אנשטאט  יעצט 

איבערצובייסן?!"

זיך  האט  דערויף 
דער רבי ארויסגעכאפט 
זאגנדיג:  אומווילנדיג 
נישט  האב  "איך 
]וואס  געדרימלט!" 
אזא  איז  באקאנט  ווי 
ביים  צושטאנד  דביקות 
אפטע  אן  געווען  רבי'ן 
ערשיינונג, און דאס איז 
פון  געווען  קלאר  זייער 
דעם וואס דער רבי האט 
אויפכאפן  זיך  נאכ'ן 
זיך  "דרימל"  אזא  פון 
די  געוואשן  נישט 
ווי  אנדערש  הענט, 
צו  זיך  שטייגער  זיין 
נאכ'ן  וואשן  צו  יא 
אן  פון  אויפכאפן  זיך 

"אמת'ן" דרימל[.

דאן האט דער רבי מפסיק געווען דעם תענית 
זיין האט דער  אינמיטן טועם  געווען.  און טועם 
רבי געמאלדן פאר די רעביצין, אז מארגן דארף 
ער ווידעראמאל פאסטן, ווייל ער האט א יארצייט. 
יארצייט,  וועלכע  געזאגט  נישט  האט  רבי  דער 
אבער די כוונה איז אוודאי געווען די יארצייט פון 
זיין ערשטע רעביצין, הרבנית הצדיקת מרת חוה 
ע"ה, וועלכע איז נפטר געווארן צוויי יאר פריער, 

ה' שבט תרצ"ו.

שובבי"ם אין סאטמאר

אויסצוגן פון אריגינעלע שילדערונגען 
פון חסידים ואנשי מעשה וואס האבן 

זוכה געווען מיטצוהאלטן די ימי 
השובבי"ם בצילא דמהימנותא פון

מרן >רבינו 
הקדוש זי"ע
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בזה הננו מודיעים אשר בעהשי״ת מתקיים 

מנין
ותיקין

יום ביומו קבוע מידי 

בחדר בית שמעון 
שע"י ביהמ"ד הגדול

והן ידוע בשער בת רבים גודל הענין
 והסגולה להתפלל ותיקין

זריזים מקדימים למצוות
ואשרי למי שזוכה להצטרף לקבוע תפלתו,

וכל הקבוע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו!

הנהלת הקהלה
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בעזרת השם יתברך

נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים

קול ששון   וקול שמחה   קול חתן   וקול כלה

בשבח והודאה להשי׳׳ת שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

מתכבדים אנו להזמין את כבודכם לבוא ולהשתתף

בשמחת כלולת בנינו היקרים שיחיו

שתתקיים אי׳׳ה למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת

ביום א׳ לסדר ׳׳וברך את לחמך ואת מימיך׳׳ (משפטים)

אור ליום כ׳׳ב שבט שנת תשפ׳׳ג לפ׳׳ק הבעל׳׳ט

FEB. 12 ולמספרם

קבלת פנים בשעה 6:00            והחופה בשעה 7:00

באולם עטרת מייזעלס

הורי הכלה

חיים יוסף ניעדערמאן וב׳׳ב
הורי החתן

משה אביעזר ווייס וב׳׳ב
בן הרה׳׳ח ר׳ בערל ע׳׳ה

חתן הרה׳׳ח ר׳ אברהם יוסף קאופמאן ע׳׳ה

הבחור החתן המופלג בתוי׳׳ש

הכלה הבתולה המהוללה

מרת קריינדל תחי׳

כמר אברהם יוסף ני׳׳ו 

ואי׳׳ה ביום שמחתכם ישמח לבנו גם אנו

ידידיכם המחכים לקראת בואכם לשלום

וו

3 Y.D. GOLDBERGER DRIVE, MONROE, NEW YORK

עב׳׳ג

שבת שבע ברכות
תתקיים אי"ה

בשבת קודש פרשת משפטים
באולם סעפייער

5 Hayes Court

בעזרת השם יתברך

ע
נעלה את ירושלים על ראש שמחתינו

ירושלים ובחוצות  יהודה  בערי  ישמע  עוד 
קול ששון    וקול שמחה    קול חתן    וקול כלה

 ברוב שבח והודאה להשי״ת שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה
מתכבדים אנו להזמין ולקרוא בקריאה של חיבה את קרובינו וידידינו

לבוא ולהשתתף בשמחתינו יום כלולת בנינו היקרים שיחיו, ה״ה

הבחור החתן המופלג בתוי״ש

ככממרר  קלונימוס אליעזרקלונימוס אליעזר  ננ״״יי

עב״ג

הכלה הבתולה המהוללה

ממררתת  יוטאיוטא  תתחחיי׳׳

שתתקיים בעזהשי״ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
ביום א׳ לסדר ״וברך את לחמך ואת מימיך״ )משפטים(ביום א׳ לסדר ״וברך את לחמך ואת מימיך״ )משפטים(

))Feb. 12Feb. 12 כ״א שבט תשפ״ג לפ״ק הבעל״ט )כ״א שבט תשפ״ג לפ״ק הבעל״ט )ולמספ׳ ולמספ׳
קבלת פנים בשעה 5:30       והחופה בשעה 6:30

באולם עטרת חי׳ שרהבאולם עטרת חי׳ שרה
106 S. Madison Avenue, Spring Valley, New York

ואי״ה ביום שמחתכם ובמועדיכם ישמח לבנו גם אנו בל״נ
ידידיכם המחכים לקראת בואכם לשלום 

החתן אם 
עקשטיין חי׳ 

אשת המנוח הרה״ח ר׳ שלמה צבי זלה״ה
יצ״ו יואל  קרית   - בלומינגראוו 

הכלה הורי 
מנחם מענדל הלוי קלאגסברוין וב״ב

יצ״ו מאנסי 

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת יתרו

ביהמ"ד סאטמאר-רינאוקע
1 Roanoke Drive

קידושא רבא אחר התפלה 

ווען די רעביצין האט דאס געהערט, האט זי 
זיך אנגערופן צום רבי'ן מיט פארוואורף: "וואס 
וועט דא זיין? זונטאג ווייס איך נישט פארוואס 
ווייטער  דו האסט געפאסט. מאנטאג האט מען 
געפאסט ווייל ס'איז שובבי"ם. היינט, דינסטאג, 
מארגן,  חלום.  תענית  א  געפאסט  מען  האט 
צוליב  פאסטן  אוודאי  דאך  מען  וויל  מיטוואך, 
אויך  מען  וועט  דאנערשטאג  יארצייט.  דער 
פאסטן וועגן שובבי"ם. נו, דעמאלט קומט אויס 
אז מ'וועט פאסטן א גאנצע וואך נאכאנאנד. ווי 

אזוי קען מען אזוי אנגיין?!"

דער רבי האט זיך אבער "פארענטפערט" פאר 
די רעביצין זאגנדיג: "וואס זאל איך טאן? מארגן 
מוז איך פאסטן, ס'איז אזא יארצייט וואס ס'איז 
פאסטן!".  ס'זאל  ווער  אנדערער  קיין  נישטא 
זין.  קיין  איבערגעלאזט  נישט  זי האט  ]וויבאלד 
- לויט ווי איך האב פארשטאנען פונעם רבי'נס 
א  אין  פאסטן  אייגנטליך  מען  דארף  ווערטער, 
געפאלט  עס  אויב  סיידן  יארצייט,  א  פון  טאג 
וואס מ'פאסט נישט, אדער אויב עס  זמן  אין א 
איז דא א סיום אין יענעם טאג. דעריבער, ביים 
יארצייט פון זיין פאטער מרן הקדושת יו"ט זי"ע, 
די  ווידער  סיום.  א  זיין  דאך  פלעגט  כ"ט שבט, 
רעביצין  סיגוט'ער  די  מוטער,  זיין  פון  יארצייט 
ע"ה, געפאלט דאך אין חודש ניסן, ווען מ'טאר 
נישט פאסטן; אבער יעצט, ביי די יארצייט פון 
די רעביצין ע"ה, ווען מ'מעג פאסטן און עס איז 
נישטא קיין סיום, האט דער רבי געהאלטן אז ער 

דארף פאסטן[.

די רעביצין האט אבער נישט געקענט שלום 
שרוי  איז  רבי  דער  וואס  פאקט  מיט'ן  מאכן 
זיך  זי  האט  אנדערן,  נאכ'ן  טאג  איין  בתענית 
אנגערופן צום רבי'ן, אז זי וועט שטעלן מארגן א 
גרויסן תיקון לכבוד דער יארצייט, און דער רבי 

וועט דאן מוזן אויספאסטן...

טיר  דער  הינטער  געשטאנען  דאן  בין  איך 
און זיך אונטערגעהערט דאס גאנצע געשפרעך, 
איך  וועל  מארגן  אז  באשלאסן  האב  איך  און 
נאכקוקן דעם רבי'ן צו זען ווער עס וועט למעשה 

אויספירן...

אויפצומארגנס, נאכ'ן שחרית דאווענען, האט 
דער גבאי, הרה"ח ר' פייבוש אשכנזי ע"ה, הי"ד, 
אריינגעברענגט אין ביהמ"ד א גרויסן תיקון און 
עס פארטיילט פאר'ן עולם. איך, אינאיינעם מיט 
דעמאלט  זענען  ז"ל,  שווארטץ  יעקל  ר'  הרה"ח 
געגאנגען נאכקוקן וואס דער רבי טוט. האבן מיר 
דאן געזען א וואונדערליך בילד: דער רבי שטייט 
ביהמ"ד,  פונעם  פאליש  אינעם  פענסטער  ביים 
איינער אליין בינו לבין קונו, פארגיסנדיג דערביי 
האט  בילד  דאס  שליש!  בדמעות  טרערן  טייכן 
אונז שטארק דורכגענומען. איבעריג צו זאגן, אז 
דער רבי האט טאקע געפאסט יענעם גאנצן טאג.

די שובבי"ם תורות 
– נאך אנגעהויבן 

אין קראלי
אלטער  דער  אין  תורות  שובבי"ם  די  איבער 
האנדלער  משה  ר'  הרה"ח  באטאנען  טוט  היים, 
אין  )געדרוקט  שלומינו  אנשי  חשובי  מוותיקי  ז"ל 
"באילנא דחיי" ח"א עמ' תס"ו( אז די ספעציעלע סגנון 
פון דער שלוש-סעודות תורה וואס דער רבי האט 

ער  וועלכן  ביי  שובבי"ם-וואכן,  די  אין  געזאגט 
האט באזונדערס געשטורעמט מיט בכיות נוראות 
וטהרה,  קדושה  עניני  איבער  געווען  מעורר  און 
האט זיך שוין אנגעפאנגען אין קראלי, און נישט ווי 
אנדערע זאגן, אז דער רבי האט ערשט אנגעפאנגען 

מיט דער שובבי"ם-תורה אין סאטמאר.

די  איבער  דארט  שילדערט  ע"ה  משה  ר' 
שלוש-סעודות תורה אין סאטמאר אז דאס האט 
האט  עס  און  לאנג,  זייער  גענומען  וועכנטליך 
תורה- בשעת'ן  שעה.  אפאר  דויערן  געקענט 

זאגן, האט געהערשט א מורא'דיג געדרענג אין 
ביהמ"ד. יעדער איז געשטאנען אויף דער לינקער 
און  צוזאמענגעפרעסט  ביהמ"ד  פונעם  זייט 
מ'האט  אזש  אנדערן,  אויפ'ן  איינער  אנגעלענט 
קוים געקענט אטעמען. אזוי האט מען געקענט 

שטיין אויף די פיס א פאר שעה נאכאנאנד.

דער רבי פלעגט כדרכו בקודש מעורר זיין ביי 
משה  ר'  המעשים.  ותיקון  לתשובה  תורה  דער 
צייכנט אן א שלוש-סעודות תורה ביי וועלכער 
איבערגעזאגט  מאל  עטליכע  האט  רבי  דער 
"יעדער  בכיות:  געוואלדיגע  מיט  קדשו  בלשון 
אז  מיינט  יעדער  צדק,  גואל  אויפ'ן  דאך  ווארט 
וועט אנטקעגנגיין משיח'ן. אוי-וויי! הלוואי  ער 
זאלן מיר האבן די זכיה דערצו; ווען דער גואל 
זיך  וואו  זוכן  דאך  מיר  וועלן  קומען  וועט  צדק 
צו פארשטעקן פאר בושה. מיט וואספארא פנים 
דאס  משיח'ן?  זיין  פנים  מקבל  גיין  מיר  וועלן 
פנים וועט דאך פלאמען פאר בושה וכלימה ווען 
דער גואל צדק וועט אנצייגן מיט'ן פינגער: דער 
האט מעכב געווען די גאולה". דער רבי האט דאס 
געזאגט מיט אזוינע קולות און בכיות נוראות, אז 
געוואלדיגע  דאס  ביינער  די  אין  נאך  ליגט  עס 
התעוררות און די בכיות וואס האבן זיך געהערט 
די  געזאגט  האט  רבי  דער  בשעת  ביהמ"ד  אין 

פארכטיגע ווערטער.

פארוואס זענען 
מיר אנגעקומען 
קיין אמעריקע?

אהרן  רבי  בנש"ק  המפורסם  החסיד  הרב 
טייטלבוים ז"ל פארצייכנט )אין ספר "באילנא דחיי" 
האט  ער  וואס  דערהער  טיפן  א  רכ"ה(  עמ'  ח"ג 
שובבי"ם  א  ביי  רבי'ן  פון  קדשו  מפה  געהערט 

תורה אין די בראשית יארן אין אמעריקע.

כדרכו בקודש, ביי די הייליגע שובבי"ם תורה 
האט דער רבי שטארק מעורר געווען דעם ציבור 
אויף תיקון מדת היסוד, און דאן האט דער רבי 
געזאגט בתוך הדברים, אז ס'זענען דאך באקאנט 
אויף דעם  אז  זוהר הקדוש,  פונעם  ווערטער  די 
חטא העלפט נישט קיין תשובה, פרעגן דערויף 
די ספרים הק' אז אין אנדערע פלעצער שטייט 
אין זוהר הק' אז תשובה העלפט אלעמאל אפילו 
אויף דעם חטא אויך, ווי עס שטייט דאך "אין לך 

דבר העומד בפני התשובה".

ענטפערט דערויף דער הייליגער "בני יששכר" 
א  מיט  ג'(,  אות  העשירי,  וצום  השובבי"ם  ימי  )מאמר 
וואס  חכמה"  "ראשית  ספה"ק  פונעם  הקדמה 
שרייבט, אז דאס וואס דער זוהר הק' זאגט אז עס 
ווען מ'טוט  נאר  איז  קיין תשובה  נישט  העלפט 
"תשובה תתאה", אבער "תשובה עילאה" העלפט 

אייביג, אויך ביי דעם חטא.



שפ"ג
שבט ת

שת יתרו, י"ט 
פרייטאָג פר

98
מוסדות באבוב מאנסי ביים פאררעכטן זייערע באסעס ביים באס מאקעניק געביידע נעבן שטח פון בית החיים אויפן רוט 105

קאנסטרוקציע קאונס אויסגעשפרייט אויף קוויקוועי ביים ווען ביורען ווינקל פאר די ראוד 
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נייע באס אריינגעשטעלט אין די פלאטע פון מוסדות בני יואל 
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תורה,  סעודות  דער שלש  נאך  מאל  עטליכע 
מיט  און  מיר  מיט  שמועסן  רבי  דער  פלעגט 
להבחל"ח ר' חיים בער ז"ל איבער די דברי תורה 
שלש  דער  ביי  געזאגט  נארוואס  האט  ער  וואס 
פארשידענע  אנדערע  אין  אדער  תורה,  סעודות 

ענינים.

רעוא  בסעודת  רבי'ן  ביים  אמאל  וויילנדיג 
ווען דער רבי פלעגט שוין  ויחי,  דרעוין פרשת 
אנהייבן צו זאגן די תורה מיט'ן שובבי"ם נוסח, 
תורה  דברי  די  פון  ענדע  ביים  רבי  דער  האט 
פינסטערן  איבער'ן  געווען  מתמרמר  זייער  זיך 
מצב הדור און אויף די שווערע מיטמאכענישן 
דער  דמשיחא.  בעיקבתא  דור  היינטיגן  פונעם 
נאך  'עבר';  דעם  דערמאנט  צוערשט  האט  רבי 
מיטגעמאכט  ליידער  האט  ישראל  כלל  וואס 
ביטערע  און  יארן אזעלכע שווערע  די לעצטע 
נהייתה  לא  כמוה  אשר  ומרים  קשים  עינויים 
גערעדט  רבי  דער  האט  דאן  און  עולם,  מימות 
איבער דעם 'הוה'; וויפיל צרות ישראל אידישע 
דער  האט  אויך  תבל.  קצוי  בכל  ליידן  קינדער 
רבי גערעדט אויפ'ן 'עתיד'; אז מיר קענען נישט 
אידישן  אויפ'ן  אלץ  נאך  ווארט  עס  וואס  וויסן 

פאלק.

קדשו:  בלשון  אויסגעשריגן  האט  רבי  דער 
"ווייסט השי"ת וואס ס'קומט נאך, ווילאנג מ'זעט 
נאכנישט די גאולה שלימה איז נישט גוט, מ'זאל 
נישט  מער  ס'זאל  ווערן  אפגעהיטן  נאר  מיר 
נאכקומען קיין שלעכטס... ווער ווייסט וואס עס 
ווייסן  וואס  ווייסט,  ווער  אונז,  אויף  נאך  ווארט 

מיר וואס מיר גייען נאך אלץ אדורכגיין".

פארשטענדליך  ווי  האבן  ווערטער  די 
חיים  ר'  אז  ווייט  אזוי  יעדנ'ס הארץ,  צושאקלט 
סעודות  שלש  דער  נאך  באלד  האט  ע"ה  בער 
רבי  דער  פארוואס  רבי'ן,  דעם  געפרעגט  תורה 
ביי  דיבורים  פארכטיגע  אזעלכע  גערעדט  האט 
דער שלש סעודות תורה. אין אנפאנג האט דער 
ער  ווערטער  וואספארא  געכאפט  נישט  רבי 
פאר'ן  איבערגעזאגט  בער  חיים  ר'  האט  מיינט. 
רבי'ן די ווערטער וואס דער רבי האט נארוואס 
געזאגט: "ווער ווייסט וואס עס ווארט נאך אויף 

אונז", און אזוי ווייטער.

דען  קען  "ווער  געזאגט:  רבי  דער  אים  האט 
ווייסט  איר  זיין?  וועט  עס  וואס  וויסן  טאקע 
בער  חיים  ר'  האט  זיין?..."  וועט  וואס  יא  דען 
"וואס  תמימות:  ערליכן  זיין  מיט  געענטפערט 
אונז  וועט  רבי  דער  זיין?  וועט  עס  וואס  הייסט 

אוודאי פירן קעגן משיח צדקנו!"

"פונעם  געפרעגט:  רבי  דער  אים  האט 
מונקאטשער רב דער מנחת אלעזר ז"ל האט איר 
האט  דיבורים?"  סארט  אזעלכע  געהערט  נישט 
מנחת  דער  "ניין,  געענטפערט:  בער  חיים  ר' 
אלעזר האט טאקע געקענט מרעיש עולמות זיין 
ביי זיינע דרשות מיט א געוואלדיגער התעוררות 
און געוויין, אבער אלץ האט ער גערעדט איבער'ן 
'הוה', איבער'ן מצב וואו מיר געפינען זיך יעצט. 
איך  האב  דאס  'עתיד'  אויפ'ן  וויינען  צו  אבער 
ווייל קוקנדיג  נישט געהערט פון אים,  קיינמאל 
ימות  די  געזען  נאר  ער  האט  עתיד  דעם  אויף 
המשיח צו וואס מיר וועלן זוכה זיין בקרוב, וואס 

דעמאלט וועט דאך זיין כולו טוב".

שטארק  און  צושמייכלט,  זיך  האט  רבי  דער 
גוט  אזוי  האט  בער  חיים  ר'  ווי  געהאט  הנאה 
אויפגעפאסט און ארויסגעהאט יעדע נקודה וואס 

ער האט געזען און געלערנט בבית צדיקים.

די נייטרער 
תלמידים ביים רבי'נס 

שובבי"ם תורות
רבי  הגה"צ  ישיבה  נייטרער  פון  תלמיד  א 
זצ"ל ראה"כ מעוררי השחר,  שמואל טייטלבוים 
ספר  אין  )געדרוקט  זכרונות  זיינע  אין  שילדערט 
באילנא דחיי ח"ו עמ' קל"ו( פון אלס בחור לערנענדיג 
אין דער נייטרער ישיבה אין מאונט-קיסקא ביי 

הגה"צ רבי מיכאל בער ווייסמאנדל זצ"ל:

איך פלעג כסדר פארן קיין וויליאמסבורג זיך 
ספעציעל  רבי'ן,  פון  קדשו  בצל  זיין  מסתופף 
אויף די שיינע שבתים און אויף ימים טובים. רבי 
מעודד  כסדר  בעצם  פלעגט  זצ"ל  בער  מיכאל 
במחיצתו  קלאמערן  צו  זיך  תלמידים  זיינע  זיין 
הטהורה פון רבי'ן, און דערביי מעורר געווען די 
בחורים צו זיין זייער געווארנט אין שמירת עינים 

אויף די וועגן. 

איך געדענק ווען א גרופע בחורים איז אמאל 
וויליאמסבורג  קיין  באס  א  מיט  אריינגעפארן 
ארויפגעקומען  בער  מיכאל  ר'  איז  רבי'ן,  צום 
זיין די בחורים אז מ'זאל  אויפ'ן באס מעורר צו 
און  עינים  שמירת  אויף  געבן  אכטונג  שטארק 
נישט ארויסקוקן פון באס, אנווייזנדיג אז ער איז 
שוין אן אלטער איד און דאך האט ער מורא פאר 
זיך יעדעס מאל וואס ער דארף אוועקפארן פון 
ישיבה. זיינע ווערטער האבן איבערגעלאזט אויף 

די בחורים א מורא'דיגן רושם.

רבי מיכאל בער פלעגט באזונדער רעדן מיט 
שובבי"ם  הייליגע  רבי'נס  איבער'ן  התלהבות 
אויסגעוואשן  האט  רבי  דער  וועלכע  ביי  תורה, 
איין  ביי  שבשמים.  לאביהם  הערצער  אידישע 
מיכאל  רבי  וואס  נאכדעם  געלעגענהייט  אזא 
בער איז אנוועזנד געווען ביים רבי'נס שובבי"ם 
הלשון:  בזה  אויסגעדריקט  זיך  ער  האט  תורה 
"איך פארשטיי נישט ווי קען זיין אז ס'געפינט זיך 
זאל  וואס  ברוקלין  אין  איד  ארטאדאקסישער  אן 
נישט גיין הערן די הייליגע שובבי"ם תורות פונעם 

סאטמארער רב".

פון  בחורים  גרופע  א  זיין  טאקע  פלעגן  מיר 
השובבי"ם  ימי  די  דורכאויס  זענען  וואס  ישיבה 
וויליאמסבורג  קיין  געפארן  וועכנטליך 
איך  תורות.  שובבי"ם  רבי'נס  דעם  מיטהאלטן 
מאונט-קיסקא  פון  וועג  דעם  ארגאניזירט  האב 
קיין וויליאמסבורג, וואס איז ארויסגעפארן תיכף 

ביים זמן מוצאי שבת.

פון  ארויספארן  מיר  פלעגן  אנהייב  אין 
און הבדלה,  נאך בעפאר מעריב  מאונט-קיסקא 
דער  איידער  נאך  שטאט  אין  אנצוקומען  כדי 
אמאל  האבן  מיר  ווען  תורה.  די  אן  הייבט  רבי 
אנגעוויזן  אונז  ער  האט  רבי’ן,  דעם  געפרעגט 
הבדלה.  מאכן  און  מעריב  דאווענען  צו  פריער 
דער רבי האט אונז דערביי פארזיכערט אז מ'וועט 
אביסל מאריך זיין מיט די זמירות און ווארטן מיט 

דער תורה ביז די נייטרער בחורים קומען אן.

מיכאל  רבי  ישיבה  ראש  גרויסער  דער 
אויך  צייט  צו  צייט  פון  פלעגט  זצ"ל  בער 
צום  ביהמ"ד  סאטמארער  אין  אריבערקומען 
פארלאזן  פלעגט  און  תורות,  שובבי"ם  רבי'נס 
דאס ביהמ"ד ביים סוף, איידער די לעקטער איז 
אנגעצינדן געווארן, כדי נישט ארויסצורופן קיין 

אויפמערקזאמקייט.

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת יתרו

בביהמ"ד של רבי יחזקאל פריעדמאן שליט"א
25 Satmar Dr. #201

קידושא רבא אחר התפלה 

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת משפטים

באולם שאפינג סענטער
51 Forest Rd.

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת יתרו

בביהמ"ד בית אלטא פיגא )ילד(
156 Acres Rd.

קידושא רבא אחר התפלה 

קידוש לנשים בבית המחותן
6 Lemberg Ct. #105
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ווענט פארציילן...תפיסה

#21די

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

הצלה!! הצלה!! איינער 
הָאט גע'חלש'ט אין בית 
המדרש!!

ָאקסעדזשין  מיט  "הצלה" אינגעלייט  צוויי 
געבן  צו  צולויפן,  קומען  ּפלייצעס  זייערע  אויף 
איינער  ָאבער  איד,  דעם  פאר  ָאקסעדזשין 
נישט! איך הָאב  גייט  ניין,  ניין,  זיי:  שרייט אויף 
ַא  אומגלויבליך!...  ַארבעט  עס  סי,  וויטָאמין  דָא 
צווייטער מענטש שּפרינגט אויף מיט ַא פלעשל 
ַאז דָאס  שטַארקע ַאנטיביָאטיק, מיט דער טענה 

וועט אים אויסהיילן ביז צוויי שעה...

מסביר  זיי  הָאט  מען  ביז  געדויערט  הָאט  עס 
בעפָאר  זַאכן  ַאלע  די  גיט  מען  ווען  געווען ַאז 
פיין  זייער  טַאקע  דָאס  איז  חלש'ט  מענטש  ַא 
ָאבער  בַאקטעריע,  די  בַאקעמפן  ס'העלפט  און 
איינמָאל דער מענטש הָאט גע'חלש'ט דַארפן מיר 
עּפעס שטַארקער, צומָאל דַארפן מיר אים שַאקן 

ָאדער געבן ָאקסעדזשין א.א.וו.

*

רבותי, די וועלט 
חלש'ט, מיר ַאלע חלש'ן!

די וועלט איז אין ַא סיטוַאציע ווָאס ס'וועט שוין 
קיין  נישט  אויך  וויטָאמינען,  קיין  העלפן  נישט 

שטַארקע ַאנטיביָאטיקס וועלן יעצט העלפן!

מיר רעדן טַאקע צו אונזערע קינדער, בחורים, 
אינגעלייט, און צו זיך אליינס, ַאלע סָארט ענינים 
צייטונגען  אונזערע  ּפרטיות.  השגחה  אמונה,  פון 
זענען פול מיט ליטערַאטור פון אמונה, ָאבער פאר 
עּפעס ַא סיבה ַארבעט עס נישט ַאזוי גוט ווען עס 
זיך  מיר טרעפן  ווען  וועלכע מצב  סיי  זיך  מַאכט 

ַאביסל ַארויס פון דער ליניע.

הָאט  צוטָאגס  היינט  אינגערמַאן  בחור/  ַא 
ַאזויפיל אינפָארמַאציע. ס'איז געווַאלדיג. זיי ווייסן 
מעשיות  מדרשים,  ּפרשה,  די  אויף  ּפשטים  ַאלע 
פון השגחה ּפרטיות ווָאס הָאט ּפַאסירט אויף דער 
ַאנדערער זייט וועלט ווָאס מ'זעט ממש בחוש ַאז 

ס'איז דָא ַא בַאשעפער אויף דער וועלט.

זענען  מיר  זינט  ידיעות,  סַאך  ַאזוי  הָאבן  מיר 
צעטלעך,  אמונה  מיר  בַאקומען  קינדער  קליינע 

תורה צעטלעך, האטליינס אויפ'ן טעלעפָאן, ָאבער 
די ּפרָאבלעם איז ַאז ליידער זעען נישט אונזערע 
קינדער קיין צדיקי אמת, די ַאמָאליגע צדיקים ווָאס 
הָאבן  זיי  ווָאס  בַאשעפער,  פארן  געברענט  הָאבן 
אונז געגעבן די ריכטיגע ריינע אמונה, פון אונזערע 
די  ווָאס  ע"ה,  אבינו  אברהם  ביז  ַארויף  זיידעס, 
תורה הק' זָאגט אויף אים "והאמין בה' ויחשבה לו 

לצדקה".

מיר הָאבן אפשר די "ידיעה" פון אמונה, ָאבער 
עס פעלט אונז די עכטע אמונה אין הַארץ. ווען עס 
ווייל  פַארלוירן,  מיר  ווערן  ּפרָאבלעם  ַא  ּפַאסירט 
מיר דַארפן ַא ''שַאק טריטמענט'. מיר זענען נעבעך 
גע'חלש'ט אין דעם דור השפל. מיר זענען ליידער 
אין 'קארדיאק ַארעסט'... מיר דַארפן הָאבן אמונה 
מיר  ידיעות...  בלויז  נישט  באמת",  "גלייבן  צו 
נויטיגן זיך ַאזוי שטַארק אין לויטערע אמונה, ווָאס 
מיט  איד,  הייליגער  גרויסער  ַא  פון  ַאריבער  גייט 
פייער און ברען און מיט הארץ, ווען מען זעט ַאז 
דער מענטש ווָאס זָאגט דָאס מיינט דָאס אמת'דיג, 

דעמָאלט כַאּפט זיך דָאס ָאן אויך אויף אונז!

*
מיר קענען עס זען ווען ח"ו מען גייט ַאריבער 

ַא מצב ווָאס ברענגט יסורים ָאדער שָאקלט אויף 
גלייב",  "איך  ַאז  מיר  זָאגן  אודאי  מענטש.  דעם 
ווערן  ַאזַא ּפרָאבלעם דַאן  ווען ס'קומט אן  ָאבער 
ַאלע אונזערע ידיעות פַארלוירן. פַארווָאס ? ווייל 
עס פעלט אונז ליידער ַאביסל אמת'ע אמונה אין 
הַארץ. ַאסַאך מָאל איז אונזער אמונה בלויז אויף 
ּפַאּפיר.. אין ַארטיקלען צו איבערצייגן ַאז ס'איז דָא 
ַא בַאשעפער אויף דער וועלט, ָאבער נישט אין די 
ּפינטעלע הארץ. דערפַאר ווען ס'קומט ַא קליינע 

נסיון ווערן מיר פַארלוירן.

געזען  הָאבן  מיר  ווען  יָארן,  ַאמָאליגע  די  אין 
אונזערע הייליגע רבי'ס, די קדושי עליון, תלמידי 
אין  ַאריינגעפלַאנצט  זיי  הָאבן  הק',  בעש"ט 
הָאבן  זיי  אמונה.  ריכטיגע  די  הערצער  אונזערע 
איבערגענומען די גַאנצע רמ"ח אברים פון ַא איד, 
די  קינדער  אידישע  פַאר  געגעבן  הָאבן  זיי  און 
אמת'ע שמחה ַאז אונזער טַאטע אין הימל איז גוט 
און ער וועט אונז בַאהַאנדלען דָאס בעסטע ווָאס 
איז נָאר שייך. ער וויל נָאר מיר זָאלן קומען צו אים 

און גלייבן אין אים.

*
די תורה הק' זָאגט אונז אין די ווָאכנדיגע ּפרשה 
ַאן אינטערסאנטע זַאך: "ויהי בשלח ּפרעה את העם 
ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא".

לכאורה שטעלט זיך די פרַאגע: דער בַאשעפער 
הָאט צעברָאכן ַאלע דרכי הטבע, ער הָאט געטוישט 
די מערכת השמים. געמַאכט פון ווַאסער בלוט און 
ַאז ער קען  ַאנדערע נסים. ער הָאט בַאוויזן  ַאלע 
מַאכן דָאס אוממעגליכע פאר מעגליך, נגוף ורפא, 
ער הָאט צעברָאכן ַאלע כוחות הטומאה, ַא קנעכט 
הָאט נישט געקענט ַארויסגיין קיינמָאל פון מצרים 

ווייטעמין סי 
העלפט שוין נישט 
ווען מען חלש'ט...

ָאלגנד איז ַא פרישע בריוו ווָאס הרה"ח רבי נחמי' צבי בן דינה שליט"א הָאט די פַארלָאפענע ווָאך, וואו ער טיילט מיט זיינע פ
הַארציגע דברי תורה און געדַאנקן ווָאס ער הָאט מחדש געווען לכבוד ערב שבת שירה – קריעת ים סוף.

צוליב דעם ווָאס דער בריוו איז געשיקט געווָארן דורך דעם תפיסה אימעיל סיסטעם איז דָאס געשריבן געווָארן אויף די 
שפת המדינה. מיר הָאבן דָאס איבערגעזעצט אויף ַא לייכטן אידיש, סּפעציעל פאר דעם בַארימטן ווָאכנשריפט "תפיסה ווענט" קָאלום, 
פאר די תועלת פון די טויזנטער ליינער, ווָאס קוקן ַארויס צו הערן און ליינען די ריינע דברי אמונה ווָאס איז מלא חיזוק והתרוממות 

הנפש.
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און אידן זענען ַארויסגעגַאנגען אינמיטן העלן טָאג 
מיט ַאזויפיל ָאפענע וואונדער און נסים!

וויַאזוי קען ַאלזָא זיין ַאז ּפונקט דָא הָאט השי"ת 
כביכול נישט געווָאלט ַארויסנעמען די אידן דורך 
טוישן  זיי  וועלן  אפשר  ווייל  וועג,  גרינגערן  דעם 

זייער מיינונג און צוריקגיין קיין מצרים.

איבערגעדרייט  נָארווָאס  הָאט  בַאשעפער  דער 
דער  פון  עקזיסטענץ  גַאנצע  די  טבע,  גַאנצע  די 
ּפלוצים  און  ַארויסגיין  זאלן  אידן  ַאז  כדי  וועלט, 
איז דָא ַא ּפרָאבלעם ַאז די אידן וועלן טוישן זייער 
מיינונג ווייל דער וועג איז צו נָאנט ? ס'איז דאך 

ַאלעס אין זיינע הענט ווָאס ער וויל טוט ער!

הָאט דען השי"ת נישט געקענט מַאכן ַאז אידישע 
קינדער זָאלן נישט טוישן זייער מיינונג ? נָאך ַאלע 
נסים וואו ער הָאט געוויזן זיין קָאנטרָאל אויף דער 
גַאנצער וועלט קען ער דען נישט קָאנטרָאלירן די 

מיינונג פון אידן ?

טיפערע  ַא  עּפעס  ליגט  דָא  ַאז  זיין  מוז  עס 
בַאדייט אין דעם ּפסוק!

*
הייליגע  די  לויט  פַארשטיין  דָאס  קען  מען 
ווערטער פון דעם אור החיים הק', ַאז ביי קריעת 
זכותים  הָאבן  געדַארפט  השי"ת  הָאט  סוף  ים 
הָאבן  מקטרגים  די  ווייל  קינדער.  אידישע  פַאר 
גע'טענה'ט, פַארווָאס העלפסטו די אידן, ס'איז דָאך 
נישט פַארהַאן קיין חילוק צווישן דעם איד און דעם 

מצרי, הללו והללו עובדי עבודה זרה!

געמַאכט  דירעקט  השי"ת  הָאט  דערפַאר 
מוזן  זאלן  אידן  ַאז  סוף,  ים  דעם  פון  צרה  די 
זָאל  דָאס  ווָאס  נפש  געווַאלדיגע מסירת  ַא  טון 

ַארויסברענגען זייער אמת'ע אמונה.

הָאט  עס  וויַאזוי  פארשטעלן  זיך  לָאמיר 
זיך  ס'הָאט  סוף.  ים  ביים  דָארט  אויסגעקוקט 
ָאּפגעשּפילט ַא שרעקליכע כַאָאס... די אידן זענען 
זייער דערשרָאקן... די ים געפינט זיך פון איין זייט 
און די מצרים מיט זייער גַאנצע ַארמיי אויף דער 
ַאנדערער זייט... די אידן שּפירן ַאז ס'איז דערנָאך...

מענטשן.  פון  גרוּפעס  עטליכע  געווען  ס'איז 
טייל זענען ּפשוט דערשרָאקן צום טויט, ַאנדערע 
זָאל מלחמה הַאלטן מיט די מצרים,  שרייען מען 
איין גרוּפע הָאט טענות אויף משה רבינו: ווָאס און 
פַארווָאס הָאסטו דָאס געטון, אונז געברענגט דָא 
אין מדבר צו שטַארבן דורך די מצריים, מיר גייען 
צוריק! קענט איר זיך פארשטעלן די קולות און די 

איבערקערעניש ?

אידישע  פַאר  ענטפערט  רבינו  משה  ָאבער 
גָארנישט,  נישט  טוט  קיינער  ששש...  קינדער: 

"השם ילכם לכם ואתם תחרישון"!

 דַאן קומט ַא בַאפעל פון השי"ת "דבר אל בני 
ישראל ויסעו". מען זָאל ַאריינגיין אין ווַאסער!

אין  ַאריינגיין  זָאלן  מיר  וויל  השי"ת   ? ווָאס 
דַארפן  נסים  און  מכות  ַאלע  די  ? נָאך  ווַאסער 
ַאריינגיין אין וואאאאאסער... מיר קענען זיך דָארט 

דערטרונקן...

די נשיאים, נחשון בן עמינדב,  פון  ביז איינער 
הָאט פַארשטַאנען ַאז אידן דַארפן דָא הָאבן ריזיגע 
זכותים. דער קטרוג איז געווַאלדיג גרויס. מיר זענען 
נישט ראוי. מיר הָאבן נישט די זכותים ַאז דער ים 
צו  גרייט  נָאכנישט  זענען  מיר  שּפַאלטן.  זיך  זָאל 
אונזער  פון  נָאך  פעלט  עס  ווייל  געהָאלפן  ווערן 
ַא בַאשעפער  ַאז ס'איז דָא  ווייסן  יָא, מיר  אמונה. 
אויף דער וועלט, מיר הָאבן געזען ַאלע צען מכות 

ָאבער די מקטרגים זענען נָאך זייער שטַארק.

נפש!  מסירת  ַאביסל  מיר  דַארפן  דעריבער 

מ'דַארף  ָאקסעדזשין!  דַארפן  מיר 
שאקן אונזערע הערצער! מען דַארף 
ָאנצינדן די אינווייניגסטע ּפינטעלע 
איד, די אמת'ע אמונה. השי"ת דארף 
צו  אונז,  פון  זכות  דעם  ָאט  הָאבן 
ווָאס  די מקטרגים  בייקומען  קענען 
עבודה  עובדי  והללו  "הללו  טענה'ן 

זרה"...

און דַאן איז עס געווען ווען דער 
אריינגעשפרינגען  איז  נחשון  צדיק 
גַאנצער שבט  ווַאסער און דער  אין 

יהודה פָאלגט אים נָאך.

די אידן זען ַאז דאס ווַאסער קומט 
נחשון  ָאבער  מויל  זייער  צו  ביז  אן 
שרייט "הושיענו אלקים כי באו מים 

עד נפש"...

די  אויך  שפירט  ראובן  שבט 
יהודה,  שבט  און  נחשון  פון  אמונה 
זיי פָאלגן נָאך און טַאנצן אויך ַאריין!

אמונה  פון  שָאק  עלעקעריק  די 
זיי  און  אידן  ַאלע  איבער  נעמט 
נָאכ'ן  איינער  ַאריין  שּפרינגען 
אנדערן אין ווַאסער. יָא, מען קען זיך 
ריינע  די  ָאבער  דערטרונקן,  כמעט 
ס'גייט  ַאז  זאגט  אמונה  ריכטיגע 
ווייל השי"ת  געשען  נישט  קיינמָאל 
הָאט געזָאגט מיר זָאלן גיין טַאנצן! 
ער וועט אונז רַאטעווען! מיר הָאבן 

נישט קיין שום ּפרָאבלעם!

שטעלט אייך פָאר וויַאזוי ס'הָאט 
זיך  הָאבן  אידן  דָארט.  אויסגעקוקט 

רבוש"ע!  אונז  העלף  אלקים",  "הושיענו  געבעטן 
העלף! קוק וויַאזוי מיר טוען ווָאס דו האסט אונז 
הָאט  ווַאסער  דָאס   – אויפַאמָאל  און  געהייסן! 
ווָאס  רעש  געווַאלדיגן  ַא  מיט  געשּפָאלטן!  זיך 
וועלט!  גַאנצער  דער  איבער  געהערט  הָאט  מען 
ַאלע  געזען  ים! מ'הָאט  ַאריבער דעם  זענען  אידן 

מורא'דיגע נסים גלוים!

מענטש  ַא  ווען  נישט  העלפט  גָארנישט  ווייל 
נישט  ווייטָאמינען,  קיין  נישט  פַאר'חלש'ט.  ליגט 
קיין ַאנטיביָאטיק, בלויז אמת'ע ריינע מסירת נפש! 
זיכער  וועט  ּפרטיות'  'השגחה  פון  ווידיָאו  ַא  זען 
נישט העלפן... מיר דַארפן ַא ּפערזענליכע שייכות 
מיט תלמידי חכמים, מיר דַארפן זיך דרייען נעבן 
ערליכע אידן, צו הערן זייער אמונה, צו זען זייער 
ַא ריינע אמונה  מסירת נפש, דָאס וועט ברענגען 

אויך ביי אונז!

*
משה  רבי  הרה"ק  פון  מאמר  ַא  דָא  ס'איז 
ַאז אין אמונה איז פַארהַאן צוויי  זי"ע,  קָאברינער 

בַאזונדערע זַאכן: "ידיעה" און "אמונה".

דָא  ס'איז  ַאז  ווייסט  מען  ַאז  מיינט  "ידיעה" 
בַאשעפער אויף דער וועלט. מען ווייסט ַאז השי"ת 
זיך  טון,  תשובה  דַארפן  מיר  און  גערעכט  איז 
טוישן צו בעסערונג, ווייל ַאלע עונשים איז צוליב 

אונזערע עבירות.

ָאבער "ידיעה" אליינס איז נָאכנישט גענוג ווייל 
נָאך ַאלעם, ווען דער יצר הרע קומט אן, הָאט מען 
די  ווייל  בייקומען,  צו  אים  שטַארקייט  די  נישט 
"ידיעה" איז בלויז אין אונזער שכל, און די תאוה 

איז שטַארקער ווי ידיעה.

מיר  ווען  הַארץ.  אין  "אמונה" איז  ווידעראום 
הָאבן אמונה אין הַארץ דַאן איז דָאס שטַארקער ווי 
סיי וועלכע תשוקות און תאות, ווייל ס'ווערט ווי ַא 

פַאקט ביי דעם מענטש.

ה'  "ידעתי  ּפסוק  דעם  ער  טייטשט  דעם  מיט 
כי צדק משפטיך, ואמונה עניתנו" – ידעתי ה' כי 
צדק משפטיך, רבוש"ע איך ווייס ַאז ַאלעס ווָאס דו 
טוסט איז פאר אונזער טובה און דו ביזט גערעכט, 
נו, אויב ַאזוי ווָאס איז די ּפרָאבלעם ? נאר "ואמונה 
אונזער  איז  דָאס  ָארים,  איז  אמונה  עניתנו", מיין 

ּפרָאבלעם!
כ'וועל דָאס ַאביסל מער מסביר זיין:

אויב דיין טַאטע זָאגט דיך ַאז דער מענטש איז 
דיין פעטער, וועסטו אייביג וויסן קלָאר ַאז יענער 
איז דיין פעטער, ווייל דו וועסט הָאבן אמונה אין 
די ווערטער פון דיין טַאטע, אפילו דו האסט דָאס 
ַאז  קלָאר  דיך  ביי  ס'איז  פעסטגעשטעלט.  נישט 
אויב  געזָאגט  נישט  מיך  עס  ווָאלט  טַאטע  "מיין 

ס'ווָאלט נישט געווען ַאזוי". דָאס איז אמונה.
ווען דו שּפילסט מיט ַא קינד און דו הייבסט אים 
אויף מיט דיינע צוויי הענט גייט ער שמייכלען. ער 
איז נישט דערשרָאקן ַאז דו גייסט אים ַארָאּפווַארפן, 
ווייל ער הָאט אמונה אין דעם גרויסן מענטש, ַאז 
דו גייסט אים נישט ַארָאּפווַארפן. ווָאס גרעסער ער 
ווערט, ַאלס ווייניגער ווערט זיין אמונה, ווייל זיין 
זאל שוין  זיין הַארץ  ַאז  ידיעות מַאכן  זיינע  שכל, 

נישט ַאזוי שטַארק גלייבן.
ַאסַאך מענטשן ווייסן ַאז רייכערן איז שעדליך, 
דָאס  ָאבער  נָארמַאל,  עסן  מ'דַארף  ַאז  ווייסן  זיי 
עסן  פון  ָאדער  רייכערן  פון  ָאּפ  נישט  זיי  הַאלט 
אומגעזונטע זַאכן, אפילו דער מענטש ווייסט זיכער 

ַאז ס'איז נישט גוט פַאר אים!
ווייל "ידיעה" איז אין די קָאּפ, און ס'איז נישט 
ָאבער  אויפפירונג,  אן  טוישן  צו  שטַארק  גענוג 
"אמונה" איז אין די הַארץ, און די הַארץ קען טוישן 

אין ַא סעקונדע די אויפפירונג פון דעם מענטש!
ַא  ליב  שטַארק  זייער  הָאט  איינער  אויב 
נישט  זיך  ער  וועט  אייזקרים,  סטרָאבערי 
צוריקהַאלטן פון דָאס עסן, אפילו אויב ער ווייסט 

ַאז ס'איז זייער נישט געזונט פַאר אים. ָאבער אויב 
דָארט  לָאזט  ווָאס  דערויף,  סּפיידער  ַא  זעט  ער 
איבער ַא גרינע שּפין וועבעכאטץ וועט ער בשום 
זיין  ווייל   ? פַארווָאס  ָאנרירן...  נישט  מער  אופן 

הַארץ איז פַארעקלט דערפון!

זיי  "ידיעה",  ַא  געהַאט  טַאקע  הָאבן  אידן  די 
הָאבן געזען די צען מכות ווָאס איז געשען צו די 
מצרים, ָאבער השי"ת הָאט געוואוסט ַאז דָאס איז 

נָאכנישט גענוג!

השי"ת הָאט געזָאגט איך זע ַאז אויב זיי וועלן 
גיין נָאנט צום גוי וועלן זיי צוריקגיין צום אים, פן 
ינחם העם ושבו מצרימה. איך דַארף דָא מַאכן ַא 
פולקָאמע טויש אין זייער הַארץ דורך זיי ַאריינלייגן 
אין ַא סכנה, זיי זָאלן מוזן מַאכן ַאן אמת'ע מסירת 

נפש – ַאזוי וועט זייער אמונה ַארויסקומען!

אודאי הָאט דער בַאשעפער געקענט מַאכן ַאז 
אידן זָאלן נישט וועלן צוריקגיין קיין מצרים, ָאבער 
נישט דָאס איז געווען דער ציל דָא! השי"ת הָאט 
ַאז אידן זאלן הָאבן די ריכטיגע אמונה,  געווָאלט 
זיי זָאלן אליינס ַאנערקענען זייער נָאנטקייט צום 
פאר  גרייט  זיין  זיי  וועלן  ַאזוי  און   – בַאשעפער 

קבלת התורה!

דָאס זעלבע שּפילט זיך ָאּפ מיט יעדן איד ווָאס 
הָאט יסורים. השי"ת הָאט אים אויסגעקליבן אים 
צו ברענגען צו ריינע לויטערע אמונה. דער זכות 
פַארשטַאנד.  אונזער  העכער  גרויס,  זייער  איז 
שכר  די  ווען  ַאז  כדי  ָאּפרעדן,  נישט  זיך  לָאמיר 
געהעריג  קענען  דָאס  מיר  זָאלן  קומען  וועט 

בַאקומען אי"ה.

ביז ַאהער איז ַא קורצע לימוד פון די ּפרשה. עס 
וועלן מיר  ווָאך  לַאנג, קומענדיגע  צו  ווערט שוין 

ממשיך זיין אי"ה.

ַא גוט שבת
 נחמי'

הר"ר נחמי' שליט"א הָאט געבעטן צו איבערגעבן ַא 
הַארציגן יישר כח פאר די אידן וועלכע שרייבן בריוו, 
די  זינט  עטליכע חדשים,  לעצטע  די  אין  איבערהויּפט 
ַארטיקלען ווערן 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.
דורך  נחמי'  רבי  מיט  פארבינדן  אויך  זיך  קען  מען 
מען  וויפיל  אים  מיט  שרייבן  זיך  קען  מען  אימעיל. 

באגערט. ָאבער בלויז אויף ענגליש.
 jpay די  אויף  אויפסיינען  זיך  מען  דארף  צוערשט 
וויל שיקן אן  וועם מען  צו  און אויסוועלן  וועב-זייטל, 

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 
קומען  וואס  'רעסטריקשענס'  די  צוליב  צוריקשרייבן, 
דאס  זאל  ער  אז  סייווי  נישט  ערלויבט  דערמיט  מיט 

קענען נוצן(. די קָאסט גייט 2 דאלאר פער 10 בריוון.
צו שיקן אן אימעיל, דַארף מען ַארויפגיין אויף דעם 
די  פון דארט קען מען שיקן  זייטל.  וועב  דזשעי. פעי. 
בריוון. ביי יעדע בריוו איז דא א מעגליכקייט צוצולייגן 

א בילד, אדער א פאטא קאפיע פון א ספר וכדומה.

צום באמערקן: עס קען געדויערן 
ווען  ביז  טעג  עטליכע 

באקומט  נחמי'  רבי 
צוליב  אימעיל!  אן 

קוקן  זיי  וואס 
איבער  דאס 

 . ר א פ ע ב
ס  א ד
ע  ב ל ע ווען ער ז

צוריק  עס אויך נעמען קען שיקט 
עטליכע טעג ביז ס'קומט צוריק זיין בריוו.

דַאן איז פַארהַאן די ָאּפציע צו שיקן בריוו דורך די 
ּפָאסט:

צו  וויכטיג  איז  פאסט  אויף  בריוו  שיקט  מען  ווען 
וויסן אז ַא בריוו ווָאס קומט ָאן קיין "ריטוירן" נָאמען, 
עס שטייט נישט ווער דער שיקער איז, ווַארפן זיי דָאס 

בַאלד ַאוועק.
שיקן  צו  בלויז  געבן  ַאכטונג  מען  דַארף  אויך  ַאזוי 
און  בריוו  יעדן  עפענען  וועכטער  טורמע  די  בריוו.  ַא 
מען טָאר גָארנישט מיטלייגן אין דעם ענוועלָאּפ, נאר 
ַאז ער  ַאריין סטעמּפס  ַא בריוו. צומָאל לייגן מענטשן 
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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ביהמ"ד החדש דקיט"ל - שכונת מעריוואד

מאסיווע סטרוקטור שטייט שוין מיטן פולסטן פראכט. ביים סטראטעגישן ווינקל פון מעריוואוד קארנער ווירדזשיניע וואס איז א טרעף 
פונקט פון אלע 3 געגענטער איבער בלומינג גראוו. שכונת מעריוואד. שכונת דאללאס מיט א שארט-קאט. און שכונת לעיק שארר.

ערד ארום ביהמ"ד האדיר ווערט אנגעפילט נאכן פארענדיגן פאנדעישאןמאסיווע מאשינען אויפן שטח הבנוי'

בנין פיבערט מיט בוי אקטיוויטעטן לענגאויס אלע שטאקן. ווערט געזען די ארבעט אינעם היכל אייזערנע סטודס נעמט ארום אלע שטאקן פונעם נייעם בנין וואס ווערט ארויפגעצויגן אין בליץ שנעלקייט
ביהמ"ד אונטערן עזרת נשים גאלעריע
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בנין החדש 'בית רחל הרביעי' בנין גאלדבערגער

גאנצע ציגל ארבעט פארענדיגט ביזן נאך העכסטן שטאק פונעם נייעם 'בית רחל' געביידע - מאנשאפט פיבערן אנצוגרייטן דעם בנין צו קענען אינסטאלירן די אייזערנע סטודס פאר די דאך 

קרעין ביים אפליפערן בוי מאטריאל צום העכסטן שטאק צו קענען פארענדיגן דאך פונעם נייעם בנין
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אותיות מחכימות: לעכטיגע ווערטער באצייכנט בנין החדש בית חינוך לבנות אויף עיקערס ראוד וואו עס ווערן נתחנך תלמידות פון 'בית אלטא פיגא' בני יואל ד'סאטמאר

אותיות ווערן אינסטאלירט ביים הויפט אריינגאנג פונעם נייעם געביידע 'בנין קויפמאן'

אומגעפאלענע דיקע בוים אין שכונת קאנטרי האלאו פארלאפענעם פרייטאג 
נאכמיטאג געפירט צו שעה'ן לאנגע קורץ שלוס איבערן גאנצן געגענט

ווערט געזען אויסגעצויגענע דראנטן האלטן אונטער שווערן בוים פון פאלן ביז צו דער ערד - לעקטער צוריקגעשטעלט געווארן 6:30 נאכן זמן הדלק"נ
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מודעה פון קהל יטב לב איבער עלעקטריק פארשליסונג פאר עטליכע שעות

מבצר התורה - כולל דרך החיים

סיידוואק ווערט אויסגעריסן ביז 10 אינטשעס אריין 

אויסברייטערונג ברענגט א טריט נענטער צו באנייען דעם פרעכטיגן היכל וואס כולו אומר כבוד

בילקעלעך גרייט אריינצוגיין אין אויוון לכבוד שבת שירה
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מה רב טובך:
מסיבת 'הכרת הטוב' דורך הנהלת ביהמ"ד 'רב טוב' אינאיינעם מיט ארגון 'ידידים' לרגל שמחה 'שבע ברכות' 

בבית הרבני הנגיד ר' קלמן יואל סופר הי"ו ראה"ק דביהמ"ד. אפגעהאלטן אין היכל ביהמ"ד 'רב טוב'

הרבני הנגיד ר' קלמן יואל סופר הי"ו ביים אויפטרעטן ביים גרויסן 
שמחה. בשבת אחים, חברים, וידידי"ם

אחד מחשובי מתפללי ביהמ"ד ביים באגריסן דעם מחותן, ארויסהייבנדיג די אומגעהויערע לייסטונגען פון ארגון 
ידידים, און די פעולות חובקות פונעם בעל שמחה פארן ביהמ"ד בכל עת לתועלת המתפללים ובאי בית ה'

משתתפים ביים הערן די דברי בדחנות לשמחת חתן כלה דורך הר"ר יואל ליבערמאן שליט"א נכד הרה"ח ר' שלמה יעקב געלבמאן ז"ל

747 עראפלאן מאדעל ארויס פון פראדוקציע

לעצט ערצייגטער עראפלאן פון די בארימטע '747 מאדעל' וועלכע איז נארוואס ארויס פון פראדוציע. האט געמאכט איר 'קעניגליכע' וועג העכער די הימלען, אין א שריט אפצוצייכענען דאס שליסונג פון דעם באקאנטן 
מאדעל. פארנדיג בשמים ממעל האט דער עראפלאן גערייזט לאנגע געדרייטע מיילן אין א וועג אויסצושרייבן דעם '747' ציפערן אין פארום פון א קרוין. לינקס: ווערט געזען דער עראפלאן אונמיטן די מלאכת הכתיבה...
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נייע ספר ערשינען פאר ענגליש רעדענדע חברה הצלה וואלונטירן אין פילע חרד'ישע געגענטער
ספר 'מקראי קודש' ארויסגעגעבן דורך הרה"ג ר' יחזקאל שרגא ווייס שליט"א מגי"ש הלכות שבת 
אין די חברה הצלה אין מאנסי ]די ספר גייט נישט זיין צו פארקויפן -לע"ע - עס איז דא א מספר 

מצומצם אין די גראדזש, פאר די הצלה מעמבער'ס[ 

ארבעט צו פאררעכטן צוים אויפן רוט 105 נאך וואס שיכור'ע דרייווער האט 
אריינגעקראכט דערין מיט עטליכע וואכן צוריק בשעת א פאליציי געיג

אינטערסאנטע שילד פון די 'קרית יואל פאליציי דעפארטמענט' געזען הענגן אויף א געביידע אין שטאט

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ביים קומען באזוכן אינעם בית האופה קרית יואל וואו עס פיבערט מיט די עבודת הקודש לשם מצות מצוה פאר פסח הבעל"ט

אמת באס ביים פארבייפארן 'טאון האלל געביידע' אין טאון אוו מאנראו ביים פארן 
אפנעמען די תלמידים ותלמידות אין 'שכונת פרעסטוויק גארדענס' והגלילות
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מאכטפולע ערדציטערניש אויפגעטרייסלט טערקיי
טרייסל זיך געשפירט ביז אנדערע ווייטע לענדער

גאנצע גאסן מיט הויכשטאקיגע געביידעס זיך צוזאמגלייגט ווי שפילצייג רח"ל

א גאס אין טערקייטראקטאר ביים באזייטן ברוכווארג צו זוכן פאר פארלוירענע



Fr
id

ay
 F

eb
ru

ar
y 

10
, '

23

91

מאכטפולע ערדציטערניש אויפגעטרייסלט טערקיי
טרייסל זיך געשפירט ביז אנדערע ווייטע לענדער

היסטארישע פאלאץ פארוואנדלט אין שטויב און זאמד נאכן טרייסל

קרעינס ביי די ארבעט ביי פילע אומגעפאלענע געביידעס וועלכע האבן באגראבן זייערע איינואוינער 
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)אומ(שולדיגע לופט באלאן ביים אריינכאפן א מיסיל 

שפיאנאזש לופט באלאן פון כינע אויפגעריסן העכער די וואסער ביי די אמעריקאנע ברעגעס
לופט באלאן אראפגעשאסן דורך די אמעריקאנע מיליטער נאכן פארלעצן די לופט רוימען פון די פאראייניגטע שטאטן

גיי ווייס וואס די כינעזע האבן געטראכט... 'אלע מבינים האבן דאך פארגעזאגט אז ס'קומט א קראך'...
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מינטליעף סופערמארקעט - אין בלומינג גראוו קרית יואל

גרויסע אפטיילונג פון מענטשליכע און 'סעלף טשעק-אוט' לויט יעדענס גרויסער שילד ווערט ארויפגעצויגן צום עפענונג דעם דינסטאג
באקוועמליכקייט ביי די 8 רעדעזשיסטערס

הגה"צ אב"ד ביהמ"ד 'שערי חיים' שליט"א בשכונת קאנטרי האללאו ביים קלאפן א מזוזה אויפן נייעם 
סופערמארקעט. ווערט געזען אייגענטומער הרה"ח ר' יואל ראטה הי"ו מחשובי מתפללי ביהמ"ד ותושבי השכונה

מעמד קביעת מזוזה ומעמד לחיים אינעם נייעם סופערמארקעט אין בלומינגראוו דורך הגה"צ רבי שמעון זאב מייזליש שליט"א אב"ד ביהמ"ד ישמח משה, שכונת ברך משה

ביים אנוואונטשן נאכן מעמד קביעת מזוזה ושתיית לחיים פיל הצלחה אינעם נייעם סופערמארקעט 
צו קענען סערווירן די טויזנטער קליענטן לענגאויס קרית יואל רבתי
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באס פון בית חינוך לבנות 'בנות ישראל' פארנט פונעם נייעם געביידע פון ת"ת דברי חיים אויף 
מאונטען ראוד וועלכע געפינט זיך אונטער די יוריסדיקציע פונעם ווילעדזש אוו ס. בלומינג גראוו

יש שם עשרים צדיקים: 21'טע משפחה זיך אריינגעצויגן אינעם בליענדן 
'שכונת בריגעדאן' נעבן ביהמ"ד טיסא סאלקא אין קרית יואל

אויסגעטרעטענע וועג מיט לעכטיגע שטריק אינעם וועלדל צווישן ישיבה גדולה וויזניץ ביזן רוט 208 
קעגן איבער די 'סליפ אין' האטעל פאר די פילע געסט צו קענען מיטהאלטן דעם שב"ק במחיצת 

כ"ק אדמו"ר מוויזניץ שליט"א וועלכע האט געוויילט דא אויף שבת שירה

טרעילאר שיפמענט פון הונדערטער פייפס פאר די נייע דירות דעוועלאפמענט 
אויף מעליץ אין שכונת לעמבערג המורחבת

ארבעט אינערהאלב און אויף די אויסערליכע חלקים פונעם מאיסטעטישן 
ביזנעס צענטער אויפן צענטראלן רוט 208 אין הארץ פון קרית יואל

רעסקיו טראק פון די פייער סטאנציע אין שכונת בלומינג גראוו 
אין קרית יואל גייט דורך רוטינע אונטערזיכונגען
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אטעם אפשטעלנדע בילד ווי די שטאט ווערט געזען פון 'קערידזש הילל' ראוד אין שכונת ווינטשעסטער

אונטן ווערט געזען די בנינים קאמפלעקס פון בית חינוך לבנות אויף ישראל זופניק דרייוו. אויבן ווערט געזען בנינים קאמפלעקס פון בית חינוך לבנות אויף עיקערס ראוד. פירותיך מתוקין צלך נאה!

שטארקע לעקטער ווערט אינסטאלירט אויפן שטח המוסדות פאר די זיכערהייט פון די קרוב צו 3,000 תשב"ר בליעה"ר וועלכע לערנען אין די בניני המוסדות אין  'שכונת לארקין' 
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בנין בית רחל החדש 'בנין גאלדבערגער הרביעי' גאלאפירט פאראויס 

אויפן בימת הכבוד דרומית מערבית פון עיר רבתי קרית יואל
רוף פון חברה שומרים וויליאמסבורג אונטערצונעמען 

סעקיורעטי מאסנאמען צו באשיצן די רעדער פון גניבות 

זריזין מקדימים...
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שכונת ראדאשיץ המורחבת

בריקל געבויעט ביים וואסער'ל ביי די ברעגעס פון שכונת ראדאשיץ צו געבן א לייכטע וועג פאר 
פיסגייער וועלכע קומען יעדן שבת דורכ'ן 'טרעיל' פון ארומיגע גאסן

ווערט געזען ביהמ"ד המפואר ראדאשיץ הארט נאכן בריקל

פרישע האנטוכער אפגעליפערט צום מקוה מהודרה אינעם ביהמ"ד ווערט געזען עירוב שילד פון ניי איינגעשטעלטע עירוב ארום די שכונה

שכונת פרענקלין

טאוולען מיט די גענויע אדרעסן אין גאסן שוין באצייכנט אויף די נייע דירות געביידעס אין שכונת פרענקלין - קרית יואל
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מילדע ערדציטערניש 
זיך געשּפירט אין 
בָאפעלָאו ניו יָארק

לייכטע  ַא 
ערדציטערניש 
זיך  הָאט 
ט  ר י ּפ ש ע ג
מָאנטָאג  דעם 
אינדערפרי אין 
בָאפעלָאו  די 
פון  רַאיָאן 
מערב ניו יָארק, 
ג  רנדי אלאמי
ן  ש ט נ ע מ
שרעק,  מיט 
ס'איז  ווען 
רט  רדי רעקָא
ַאן  געווָארן 
ערדציטערניש 

מָאל  לעצטע  דָאס  פַארטָאגס.   6:15 אום   3.8 פון 
אין  געווָארן  בַאריכטעט  איז  ערדציטערניש  ַאזַא 

בָאפעלָאו איז געווען אין נָאוועמבער 99' למסּפרם.

ערדציטערניש  דעם  פון  ווַאקלענישן  דָאס 
ָאבער  סעקונדעס,  עטליכע  בלויז  געדויערט  הָאט 
מייל,  דרייסיג  לענגאויס  געשּפירט  זיך  הָאט  עס 
ווַאסערפַאל,  פָאלס  נייאגרא  די  ביי  ַאריינגערעכנט 

ווָאס געפינט זיך צווָאנציג מייל צפון פון בָאפעלָאו.

געשעענישן  היסטָארישע  צוויי  נָאך  קומט  דָאס 
אין דער בָאפעלָאו געגנט דעם ווינטער: דער שניי 
ווי זיבן  ַאזויפיל  שטורעם ווָאס הָאט ַארָאּפגעלָאזט 
שניי  די שרעקליכע  און  נאוועמבער  אין  שניי  פיס 
זַאווערוכע אין דעצעמבער ווָאס הָאט געקָאסט 47 

טויטפעלער ה"י.

גַאז ליעק אין 
ָארַאנדזש קַאונטי 
שּפַארט ָאּפ דעם 
צענטרַאלן רוט 17

 דעם פַארלָאפענעם 
צען  ַארום  שבת, 
אינדערפרי,  דרייסיג 
אויטָאריטעטן  הָאבן 
גרויסע  פַארמַאכט 
און   17 רוט  פון  טיילן 
רָאודס  דערנעבענדיגע 
קַאונטי,  ָארַאנדזש  אין 
'גַאז  גרויסע  ַא  צוליב 
ליעק' אין דער הָאדסָאן 
הָאט  ווָאס  ווַאלי, 
עטליכע  געדויערט 

שטונדן צו ָאּפשטעלן.

ָאּפגעשּפארט  געווָארן  איז   17 רוט  די 
טשעסטער  פון  דירעקציעס,  ביידע  אויף 
פייער  טשעסטער  די  גאושען.  ביז 
ַאן  פַארעפנטליכט  הָאט  דעּפַארטמענט 
ָאפיציעלע מעלדונג: "די טשעסטער פייער 
אן  ביי  יעצט  ָאּפערירט  דעפארטמענט 
אקטיווע גאז ליעק אונטער די 'ארקאדיע 
רָאוד' ָאווערּפעס אויף רוט 17. צוליב דעם 

17 פארמאכט אין ביידע  איז סטעיט רוט 
דירעקציעס, צווישן עקזיטס 125 און 126, 
אפגעשטעלט  איז  רָאוד'  'ארקאדיע  און 
צווישן דעם 17 עם און 'וועדזשוואוד דרייוו' 
איז  עם   17 רוט   דער  היללס(.  )ַארקַאדיַא 
דירעקעציעס,  ביידע  אין  פארמאכט  אויך 
אלד  ביז  טשעסטער  אין  ראוד  ווארד  פון 

טשעסטער ראוד אין גושן".

פָארשלַאג ַארויפגעברענגט צו 
העכערן סּפיד לימיט צו 70 מ.פ.ש 

אויף טייל רָאודס אין ניו יָארק
איז  לעגיסלאציע  פרישע  ַא   
ניו  אין  געווָארן  פָארגעשלָאגן 
העכערן  מעגליך  וועט  ווָאס  יָארק 
ניו  די מַאקסימום סּפיד לימיט אין 
יָארק סטעיט, צום ערשטן מָאל אין 

לַאנגע יָארן.

די ביל איז אינדָארסירט געווָארן 
טרַאנסּפָארטַאציע  דער  אין 
טאם  סענַאטָאר  דורך  קאמיטע 
מוטיגן  טוט  וועלכער  א'מארא, 
טרו-וועי  סטעיט  יָארק  'ניו  די 
אויטַאריטי' און 'דעּפַארטמענט ָאוו 
דעם  הייבן  צו  טרַאנסּפָארטַאציע', 
סּפיד לימיד אויף פילע צענטרַאלע 
שָאסייען מיט פינף מייל ּפער שעה, 

פון 65 צו 70.

מַאקסימום  פון  לימיט  סּפיד  די 

יָארק  ניו  אין  שעה,  ּפער  מייל   65
סטעיט, איז שוין אין ַאפעקט פאר 
נָאנט צו דרייסיג יָאר, זינט יָאר 95' 
דעמָאלטיגער  דער  ווען  למסּפרם 
הָאט  פאטאקי  גָאווערנָאר 
לעגיסלאציע  ַא  אונטערגעשריבן 
ווָאס הָאט געהויבן די סּפיד לימיד 

פון 55 מייל ּפער שעה.

די  לענגאויס  נַאציָאנַאל, 
שוין  איז  שטַאטן,  פַאראייניגטע 
 40 אריבער  פַארהַאן  אייגנטליך 
לימיטס  סּפיד  הָאבן  ווָאס  שטַאטן 
פון 70 און נָאך העכער. סענַאטָאר 
ַא'מארא זָאגט: "ניו יָארק איז איינס 
פון בלויז זיבן שטַאטן ווָאס הַאלט 
סּפיד  שעה  ּפער  מייל   65 די  אן 
לימיד אויף גרויסע שָאסייען טרָאץ 
סעפיטי  און  טעכנָאלָאגיע  ַאלע 

היינטיגע  די  אויף  איינצלהייטן 
מערסטנס  וויעקילס.  מָאדערנע 
זייער  געהעכערט  הָאבן  שטַאטן 
סּפיד לימיד צו 70 מייל ּפער שעה, 
ַאריינגערעכנט אונזער שכינות'דיגע 
זענען  פילע  ּפענסילוועניע. 
און  העכער  נָאך  אפילו  געגַאנגען 
ס'איז צייט פאר ניו יָארק סטעיט צו 

טון דָאס זעלביגע".

די ָאפיס פון דעם סענַאטָאר הָאבן 
דעטַאלירטע  ַא  ַארויסגעשטעלט 
ליסטע פון ַאלע צענטרַאלע רָאודס 
פָארשלַאג,  דעם  לויט  וועלן,  ווָאס 
געהעכערט ווערן צו דעם 70 מייל 

ּפער שטונדע סּפיד לימיט.

אומָאּפהענגיגע  אן  ווידעראום 
הָאט  גרוּפע  זיכערהייט  היי-וועי 

ָאבער געלָאזט הערן זייער זָארג ַאז 
נישט  איז  די סּפיד לימיט  העכערן 

אזא גוטע געדַאנק.

 די  IIHS 'אינשורענס אינסטיטוט 
ָאן  צייגט  סעיפטי'  הייוועי  פאר 
אין  דורכגעפירט  שטודיע  ַא  אויף 
'מייל  פינף  ַא  ַאז  למסּפרם   2017
דעם  אין  העכערונג  שטונדע'  ּפער 
ַא  געברענגט  הָאט  לימיד'  'סּפיד 
טויט  אין  העכערונג  ּפרָאצענט   8
רָאודס  צענטרַאלע  אויף  פעלער 
העכערונג  ּפרָאצענט  דריי  ַא  און 
גרוּפע  די  רָאודס.  קלענערע  אויף 
בַאטָאנט ַאז העכערן די סּפיד לימיד 
שנעלער  ברענגען  טַאקע  וועט 
דעסטינַאציעס  צו  ָאנצוקומען 
פַאר  געפַאר  ַא  אויך  ס'איז  ָאבער 

מער עקסידענטן ה"י.

אלגעמיינע באריכטן
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קָאנגרעסמַאן רייען 
פַארזיכערט ניין מיליָאן 
דָאלער פון פעדערַאלע 
פאנדינג פאר וואסער 
אינפראסטרוקטור אין 

ניובערג 
 – ניי  דער 
ר  ע ט ל ע ו ו ר ע
יָארקער  ניו 
 , ן ַא מ ס ע ר ג נ ָא ק
האט  רייען,  פעט 
ער  אז  געמאלדן 
ערמעגליכט  הָאט 
פעדעראלע  גרויסע 
פאר  פאנדינג 
אראנדזש  פון  טיילן 
צו  קאונטי 
קריטישע  מאכן 
פארבעסערונגען 
וואסער  אין 

אינפראסטרוקטור.

בַאשטימט  זענען  דָאלער  מיליָאן   9 נאנט 
טַאון  ניובערג,  ָאוו  טַאון  דעם  פַאר  געווָארן 
ָאוו קָארנווָאל און סיטי אוו מידדלעטַאון. דאס 
געלט וועט גיין צו טוישן אלטע רערן, ווי אויך 
פַארבעסערן דרעינַאדזש סיסטעמען צו בַאשיצן 

הייזער פון ווַאסער שָאדנס.

"יעדע  ַאז:  זָאגט  רייען  קָאנגרעסמַאן 
ריינע  פַארדינט  וואלי  הָאדסָאן  אין  פַאמיליע 

איבערמַאכן  דורך  בָאדן.  און  לופט  ווַאסער, 
אונזער פַארעלטערטע אינפרַאסטרוקטור וועלן 
מיר פַארזיכערן ַאז קיין שום איינוואוינער וועט 
ווַאסער.  ריינע  וועגן  זָארג  קיין  הָאבן  נישט 
די  מיט  ארבעטן  צו  פָאראויס  ַארויס  קוק  איך 
מוניציּפַאליטעטן צו מַאכן זיכער ַאז זיי הָאבן די 
נויטיגע פעדערַאלע שטיצע פאר די קריטישע 

ּפרָאיעקטן".

ניו יָארק סיטי וועט 
ענדיגן קאוויד 

ווַאקסין מַאנדַאט פאר 
ַארבעטער

ניו יארק סיטי, 
האט  וועלכע 
איינס  פַארמָאגט 
לַאנד'ס  די  פון 
ע  ט ס ג נ ע ר ט ש
ע  נאצי אקסי ו ו
ס  ע י צ א ל ו ג ע ר
אירע  פַאר 
איינגעשטעלטע 
 , ר ע ט ע ב ר א
פולקָאם  ענדיגט 
מַאנדַאט,  דעם 
די  אז  זָאגנדיג 
וועט  שטָאט 
נישט  מער 
ן  ע ג נ ַא ל ר ַא פ
פון  שַאטס  די 

אריינגערעכנט  ַארבעטער,  מוניציּפַאלע 
און  פייערלעשער  אפיצירן,  פאליציי 

טיטשערס.

געמָאלדן  הָאט  עדעמס  עריק  מעיָאר 
מָאנטָאג ַאז דער וואקסין מאנדאט, וואס האט 
שטאטישע  הונדערטער  ָאּפזָאגן  צו  געפירט 
צו  ַאנטזָאגט  זיך  האבן  וועלכע  ארבעטער 
די  ענדיגן  זיך  וועט  ווַאקסין,  דעם  באקומען 
וואך פרייטָאג. עדעמס זָאגט ַאז מיט מער ווי 
ווי  מער  און  ַארבעטער  שטָאטישע  פון   96%
80% פון סיטי איינוואוינער וועלכע הָאבן שוין 
בַאקומען זייער ווַאקסין, איז דָאס די ריכטיגע 

מָאמענט פַאר דעם בַאשלוס.

ווי דער מעיאר האט קלאר געמאכט טוט די 
וואקסין מאנדאט עלימינירונג אויך ארייננעמען 
און  שולעס  פריוואטע  אויף  מאנדאטן  ַאלע 
די  קינדער. ָאבער  יונגע  פאר  אינסטיטוציעס 
ארבעטער  סיטי  יארק  ניו   1,780 אומגעפער 
פאר'ן  געווארן  אפגעזאגט  זענען  וועלכע 
פארלאנג  וואקסינאציע  די  נאכפאלגן  נישט 
באקומען  צוריק  אויטאמאטיש  נישט  וועלן 
זייערע דזשאבס, נאר קענען זיך איינגעבן פאר 

פאזיציעס ביי זייערע געוועזענע ַאגענטורן.

אלגעמיינע באריכטן

ווילעדזש אוו מאנראו זוכט 
פאר קאנדידאטן אויסצופילן 

צוויי ליידיגע פאזיציעס אינעם 
זאונינג באורד

פאסיגע פאראינטערעסירטע קאנדידאטן - איינוואוינער 
אינעם ווילעדזש אוו מאנראו - קענען אריינשיקן זייערע 

אפליקאציעס און רעזעמיע ביז פעב. 17 למס' צום מאיער. 
Mayor Neil Dwyer c/o Village Clerc 7 Stage Rd. Monroe NY 10950
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תורה • חסידות • ידיעות • מידות טובות • מעשיות • 
היסטאריע • אינטערוויוס • שילדערונגען • קאמיקס

לערנט אויסטערלישע ידיעות 
און אינטערסאנטע ווערטער 

אויף דער פרשה אינעם 
אינהאלטסרייכן פלאות קאלום

ביזנעס עקספערט און שריפט קאלומניסט 
ר׳ משה יצחק שטיין טיילט מיט פון זיין 

איבער צוואנציג יאר ערפארונג פון שענקען 
רַאט און טַאט פאר ביזנעס אייגנטימער 

 צווישן די שפאלטנס פון זיין 
ביזנעס פערספעקטיוו קאלום

וואס האט דער רבש״ע געטון מיט די • 
שטיינער פונעם ביהמ״ק נאכ'ן חורבן?

וואס האט אברהם אבינו געמאכט פון • 
דעם צָאן וואס איז ארויסגעפאלן פון עוג?

מעג א גר מכבד זיין זיין טאטע • 
צו זיין סנדק ביי א ברית?

וועלכער ספעציעלע זאך געפינט זיך • 
אין יעדן ביהמ״ד אויף דער וועלט?

ווען האט רבי הערשעלע זידיטשויבער • 
געזאגט תורה אין גן עדן?

וואס איז געווארן מיט אלע אוצרות • 
וואס יוסף האט איינגעזאמלט?

וואס איז געשטאנען אויפ'ן • 
שטערן פון אדם הראשון?

וואס איז דער חילוק פון ברענדינג, • 
מארקעטינג, און גראפיק דעזיין?

לוינט זיך צו בלייבן א 'פרילענסער' אדער • 
ליבערשט עפענען אליין א פירמע?

זאל מען אויסגעבן געלט פאר אן איינמאליגן בליץ-• 
קאמפיין אדער מארקעטינג פאר א לענגערער צייט?

וויאזוי האלט מען אן א נאנטע פריינדשאפט • 
מיט ארבעטערס, און מען זאל נאך אלץ 

קענען פארהאלטן אויב מ'דארף?

וואס איז דער EOS מהלך און וואס • 
קען מען זיך לערנען דערפון?

וואס טוט מען ווען דער שותף טוט נישט זיין ארבעט?• 

לוינט זיך צו גיין צו ביזנעס פארשטעלונגען?• 

בס"ד

5

6

 קאלום:

פלאות

 קאלום:

ביזנעס 
פערספעקטיוו

שריפט, עפעס פאר יעדן subscriptions@deevoch.com • DeeVoch.com • 718.305.5863 2#



Fr
id

ay
 F

eb
ru

ar
y 

10
, '

23

103

תורה • חסידות • ידיעות • מידות טובות • מעשיות • 
היסטאריע • אינטערוויוס • שילדערונגען • קאמיקס
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