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היסטָארישע פַאקטן אויפגעוויקלט ארום גרינדונג פון קרית יואל'ער 
עירוב בהלו נרו פונעם מייסד העיר מרן רביה"ק זי"ע ביז'ן זיך 

אויסשפרייטן אלף פעמים ככה צו די היינטיגע ַאריבער 
"צוואנציג" עירובין לענגאויס קרית יואל רבתי

ניי געפלאנטע 5'טע ״הצלה סטַאנציע״ אין 'שכונת וואדבורי ווילאס' 
צו רעַאגירן על כל צרה שלא תבוא מיט אמבולאנס און עקוויפמענט
 בונה ומקימי השכונה 'שכונת וואדבורי ווילאס' קומען אנטקעגן די וואקסענדע געברויך פונעם געגענט צו שענקן גאראדזש 

פאר נייעם הצלה גאראדזש הארט ביים אריינגאנג צום שכונה אויף דאנדענבערג ראוד מיט לייכטע צוטריט צום טרואוועי

נפתלי הירצקא לאנדא | הערש אלימלך ניעדערמאן

845-388-1155 
info@looprealtyinc.com 

52 Bakertown Rd. Suit #419
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ַהְרֵרי קֶֹדׁש ְיסּוָדתוֹ ּבְ

פרישע דורכברוך אין שטָאט להציל נפשות מישראל:

ליינט ערשטמאליגע שילדערונג אין היינטיגן 'וואכנשריפט':

די סאמע ערשטע עירוב - דער רבי גיבט די השגחה - די עירוב ארום די שטעטל - דער 'וועד העירוב דקרית יואל'

: ש ד ו ק ה ת  ר ה ט ן  ע מ ל ל  א ו י ת  י ר ק

דעם רבי'נס איינוואוינערס תושבי ק"י גרייטן זיך 
צום רבי'נס אפיעל דעם שבת משפטים-שקלים

פאר די ריזן מוסדות-נעצן ממלכת התורה מוסדות תורה ויראה בארה"ק  |  רייכע אינטערוויו אפגעהאלטן מיט אחד מזקני תורה ויראה פון אמאל

: ו ש ע ת ן  כ ש מ ה ת  א

 ריזן ציבור ערווַארטעט צו גייסטרייכער מעמד 
"את המשכן תעשו" לטובת קהל חרדים דסאטמאר

קומענדיגן זונטאג תרומה יוהד"ק פון מרן הקדושת יום טוב זי"ע אין ביהמ"ד הגדול דקהל חרדים

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

 גרויס פרייד ביי תושבי "שכונת ויואל משה" צום ערעפענונג פון פראכטפולע 
"מקוה המפואר" דעם שב"ק משפטים-שקלים אין 'ביהמ"ד בית יקותיאל' דקהל יטב לב 

סדר פון רונדע מניני שחרית יעדן אינדערפרי וועט אריינגיין אין שוואונג קומענדיגן זונטאג תצוה הבעל"ט

והגיענו לזמן הזה - תרוממנ"ה קרנות צדיק:

רעַאקציעס און קָאמענטַארן פון ליינער צו דעם פולזייטיגן 
"וועד העירובין" איבערזיכט 

אין  קינד  פארלוירענע  איבער  שרעק  נאך  לעיק'  'היילענד  אין  ּפַאניק  און  ַאנגסט 
106   ................................... וואסער; שטעלט זיך ב"ה ארויס אלס אומזיסטע ּפחד 

און  איינזאם  נעבעך  זענען  ישראל  חולי 
69 ....................... ווארטן אויף אונזער הילף  60  ........................................
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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
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
חשון - טבת תשפ"ג $2,645,313.00

ס"ה $15,181,366.00

1,991
משפחות אלמנות

3,812
יתומים )ילדים בבית(

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

$41,893,272.00

סניף קרית יואל - עם הקמחא דפסחא
99 משפחות אלמנות          177 יתומים )ילדים בבית(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הארציגע דאנק בריוו
פון אלמנות שתחי'

פיר און זעכציגסטער פארזעצונג

)Y01.044( 0343 מכתב
לכבוד הרב לויפער עמו”ש

באדאנקען  אייך  איך  וויל  ווערטער  אפאר  מיט 
אייער  פאר  הטוב  הכרת  מיין  ארויסווייזן  און 
אויסערגעווענליכע הילף און שטיצע פאר אלמנות א 

יאר. פון  טאג  יעדן 
בפרט ווען ס’קומט צו די הייליגע יום טוב סוכות - 
ארבע מינים - א פאר א הדר קומט אן אין שטוב אריין, 
ברענגט עס מיט הרחבת הדעת צו קענען דינען דעם 

אייבירשטער מיט שמחה.
און  אייך  פאר  ביישטיין  זאל  זכות  גרויסער  דער 
אייער גאנצע משפחה לעולם ועד. אין זכות פון צדקה 
וחסד זאלן מיר אלע זוכה זיין אנטקעגן משיח צדקינו 

צו גיין במהרה בימינו אמן.
מיט שעצונג, מרת .....

/
)Y02.073( 0344 מכתב

לכבוד הרב לויפער נ"י
קודם וויל איך אייך וואונטשן א גרויס הארציגן מזל 
אסאך  האבן  זאלט  איר  אייניקל.  נייע  אייער  צו  טוב 

אידיש נחת און האבן אסאך שמחות.
איך וויל אויסדריקן אויך די גרויסע דאנקבארקייט 
ארבע  הערליכע  די  פאר  טוט,  איר  וואס  אלעס  פאר 
גרויסע  א  איז  וואס  פיש  און  פלייש  פאר  און  מינים 

הילף.
דער באשעפער זאל אייך מיט אייער משפחה געבן 
ווייטער  קענען  זאלט  איר  און  פרנסה  נחת,  געזונט, 

אנגיין מיט אייער הייליגע מצוה.
א שיינע דאנק, מרת .....

/

)Y07.029( 0345 מכתב
לכבוד הרודף צדקה וחסד הרב ר’ אברהם שליט”א

למנצח מזמור שיר,
א לויב א דאנק! אן א שיעור.

צום רבון כל העולמים,

פאר זיינע וואונדערליכע שליחים.
וואס האבן איין ציל,

צו העלפן א צווייטן מיט הארץ און געפיל.
מיט אזויפיל מחשבה און איבערגעגעבענקייט,

מהנה צו זיין צו יעדע צייט.
אז עס קומט דער יום טוב פסח, יעדער פרייט זיך 

צו קענען צו די מאמען אויף סעודות קומען,
ווייל מצות, פיש און פלייש בשפע באקומען.

ווי אויך קמחא דפסחא די גרעסטע,
וויין, פרוכט און גרינצייג די בעסטע.

אז עס קומט דער יום טוב סוכות ווידער,
באקומט מען א הידור.

פון אלע ד’ מינים,
ביז צום שטוב אנגעקומען.

מען קען קויפן מיט א ברייטקייט פלייש און פיש,
אייניקלעך  און  קינדער  די  מיט  פארברענגען  און 

טיש. שבת  ביים 
מיט מנוחת הנפש דאס איז קלאר,

קומען אלע שבתים פון יאר.
אצינד ווענדן מיר זיך צום אלמעכטיגן האר,

אומשאצבארע  א  שליחים  הייליגע  דיינע  באצאל 
שכר,

עסן מיט א ברייטקייט ביים מתנת אוצר,
און באגנאדיג זיי די והותר.

מיט כח און געזונט, נחת און אסאך ברכה,
אין די עבודת הקודש אסאך הצלחה,

ביז מיר וועלן זוכה זיין
צו גיין קעגן משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

מיט פיל דאנק, מרת .....
יאר  געבענטשט  גוט  א  טובה,  וחתימה  כתיבה  א 

משפחה. גאנצע  די  פאר 

/

)E14.003( 0346 מכתב
לכבוד הרב לויפער ומשפחתו,

וועט  קארטל  טובה  שנה  דער  אז  האף  איך 

א  אין  זייענדיג  משפחה  אייער  און  אייך  צו  געפינען 
ביסל  א  געטראפן  ענדליך  האב  איך  צושטאנד.  גוטן 
צייט צוריק צו גיין מאכן אביסל מאלעריי ווערק אין 

זומער. פונעם  פארלויף 
איך וויל אייך באדאנקען ווי אויך פאר אלע אייערע 
חסד  אומגעהויערן  דעם  פאר  קרן,  פונעם  שטיצער 

וואס איר שטעלט צו פאר מיין משפחה.
מיר האבן נארוואס געהאט א פראכטפולן יום טוב 
פון  טייל  א  מיט  אינאיינעם  קינדערלעך,  מיינע  מיט 
די ישיבה, און מיר האבן  מיינע קינדערס חברים פון 
אלע געשעפט א גרויסע הנאה פון די וואונדערבארע 

סעודות א דאנק אייער הילף.
בברכת גמר חתימה טובה, א גוט געבענטשט יאר,

..... ומשפחתה
/

)E10.068( 0347 מכתב
ועשרים  מאה  עד  ומשפחתו,  לויפער  הרב  לכבוד 

שנה
דעם  פאר  באדאנקען  גענוג  נישט  אייך  קען  איך 
וואונדערבארן פסח פעקל. די פלייש, פיש, און וויין, 
ריזיגע  א  געווען  איז  קעסטלעך,  די  נאכדערצו  און 

משפחה. מיין  און  מיר  פאר  איינשפארונג 
איינצלנע  אן  זיין  צו  גרינג  אזוי  גארנישט  איז  עס 
)סינגל( מאמע – איך ארבייט ‘פול טיים’ און נאך אלץ 
קום איך נישט אויס. איך האב בלי עין הרע חתונה-
געהאטע און אומ-חתונה-געהאטע קינדער, און אלע 
פון זיי זענען ביי מיר אויף פסח, צוזאמען מיט מיינע 

שיחיו. עלטערן 
דער פסח וואלט נישט געווען אזוי שיין ווען נישט 
די קוואליטעט פון זאכן וואס איר האט מיר געשיקט, 
נישט  מיך  דארף  איך  אז  הנפש  מנוחת  די  אויך  ווי 

דערפון. הוצאות  די  איבער  זארגן 
אזא גרויסן יישר כח

זאל דער אייבירשטער אייך געבן כח פארצוזעצן די 
וואונדערבארע עבודה.

מיט שעצונג, מרת .....

/
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Pocket
money

Rejoice Purim and make your 
charitable contributions go 
even further. With Pledger, you 
can give to charity while also 
saving for yourself.

F R E E ·  FAS T ·  SEC U R E

START PLEDGING

Pledger Charitable is a registered Donor Advised Fund (DAF) that will validate your passion 

for helping others, leaving you with the warm feeling that comes with unconditional giving.

212.753.3437
pledgercharitable.org
Info@pledgercharitable.org

Sign up today to get the most out
of your donations this Purim

Order your charity
check certificates
and PledgerCardTM
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718-2-LERNER
                                              (253-7637)

חכם מה הוא אומר:
אין די פארנומענע ערב פסח טעג איז דא הוצאות

איבערן קאפ, פארוואס זאל איך מיר נישט איינהאנדלען 
א הערליכע 'לאנגע האר' שטריימל אויף פסח

ווען די טאש איז נאכנישט אזוי געצוימט?

HOURS: Sunday through Thursday 2:00 till 8:30

בס"ד

ְּברֹאׁשֹוסעיל
החכם עיניו

ווינטער
תשפ"ג

 וועלט
די

ין 
א

ס 
ינ

אי
ל 

ריימ
אייך געלט און באקומט א שט

שפארט 

ONE WEEK SALE
א' תצוה
2/26

א' תרומה
ביז2/19

קעניגליכע שטריימל

$2999
Reg. $4500

יום טוב שטריימל

$1999
Reg. $3000

WILLIAMSBURG
575 Kent Ave
BROOKLYN, NY 11249

BORO PARK
5721 18th Ave
BROOKLYN, NY 11204

MONROE
248 Seven Spring
MOUNTAIN ROAD
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845.272.6500 2 Rimenev Ct. moNROE ny

Meet DR. Wasserlauf!
Known for his friendly demeanor, warm personality, and great
expertise, Dr. David Wasserlauf treats his patients just like family. 

He now sees patients exclusively at Brightview, in both of our
beautiful showrooms, Monsey and Monroe.

friendly
knowledgeablE staff

fIDELIS cARE
aCCEPTED

dOCTOR ON PREMISES
Mondays & Wednesdays

aFFORDaBLE &
fASHIONABLE

|  
8

4
5

.6
37

.3
34

4
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עס קען נישט אזוי

די מצב פון חולי ישראל איז אומדערטרעגליך

2365
משלוח מנות און מתנות זענען
געשיקט געווארן
צו דאקטוירים אלס הכרת הטוב.

5867900
וואלונטירן וואס גייען
טעגליך אויפרייניגן
און פירן די ווירטשאפט

6317
קאר סערוויס און
פעקלעך ארום געשיקט
צו העלפן די משפחות

1902
פעקלעך
געשיקט
אין שפיטאל

וואלונטירן וואס גייען
אראפ  משמח זיין די
לעכטיגע נשמות

220

מאלצייטן
פאר די
משפחות

כפים העלפט חולי ישראל און זייערע פאמיליעס אנגיין מיט זייער לעבן

אין
שטוב

אין כפים
צענטער

אין
שפיטאל

ווייטער אנגייןווייטער אנגיין

ווערן אויפגעהאלטן 4צענטערן
אין מאנסי, בארא פארק,

ווילאמסבורג און
לעיקוואוד

110355
קינדער זענען
געפארן אויף
אויספלוגן

קינדער א וואך
קומען שעפן חיזוק 
אין יעדע צענטער

DRYVEUP.COM/KAPAYIM  /  929.357.2290

ווייטער דאס לעבן               דארף 

מיטוואך-דאנערשטאג תרומה

כלל ישראל וועט זיכער מאכן אז כפים קען ווייטער אנגיין

dr
yv

e
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ערשטער עירוב אין 
שטעטל קרית יואל:

צום ַאלעם ערשט הערן מיר זיסע זכרונות פון הרה"ח ר' חיים שלמה וויינשטאק 
ווען  יואל,  קרית  אויף  אהערציען  זיך  ביים  בחור  א  געווען  איז  וועלכער  הי"ו, 
אויפגאבעס  און  שליחות  פילע  דורכגעפירט  און  געווען  עוסק  אסאך  האט  ער 
אלע  אין  טעטיג  געווען  איז  און  ז"ל,  אשכנזי  יוסף  ר'  הרה"ח  משב"ק,  פַאר'ן 

אנגעלעגנהייטן פונעם עירוב ביזן לעצטן דעטאל.

אין  עירוב  ערשטער  דער  איז  פארציילט  הי"ו  שלמה  חיים  ר'  הרה"ח  ווי 
שטעטל אינסטאלירט געווארן תיכף אויפן ערשטן שבת פרשת כי תצא שנת 
תשל"ד ווען די ערשטע תושבים האבן צום ערשטן מאל געפראוועט שב"ק אין 

'קרית יואל'.

דער גבאי ר' יוסף אשכנזי ז"ל האט איבערגעגעבן א שליחות פאר הרה"ח ר' 
חיים שלמה הי"ו אויפצובויען א עירוב ארום דעם רבינ'ס דירה אויף בעיקערטאון. 
אינעם  איינוואוינער   - בחורים  די  איינגעשפאנט  מען  האט  צוועק  דעם  פאר 
שטעטל - וועלכע האבן מיט אן אייפער זיך אריינגעלאזט אין די עבודת הקודש 
צו בויען אן עירוב ארום דאס הויז, פארן באקוועמליכקייט פון די רעביצין און די 

תושבים צו קענען טראגן פארנט פונעם רבי'נס הויז אויף בעיקערטאון.

די  דורך  איבעררייס  אן  שעה'ן  לאנגע  פאר  אנגעגאנגען  איז  ארבעט  די 
געטרייע סאלדאטן פונעם רבי'ן, הרה"ח ר' יודל וויינשטאק ז"ל, און יבלחט"א 
הרה"ח ר' חיים שלמה הי"ו און הרה"ח ר' שמואל מרדכי וואלדמאן הי"ו, וועלכע 
האבן געהאט איין ציל להחיות נפש צדיק אז דער עירוב זאל שוין זיין פארטיג 

היסטאָרישע פאַקטן 
אויפגעוויקלט ארום גרינדונג 
פון ערשטער קרית יואל'ער 
עירוב בהלו נרו פונעם מייסד 

העיר מרן רביה"ק זי"ע
איבערזיכט אַרום ערשטער עירוב אויף 'בעיקערטאַון', וואס איז זיך מיט די יארן צואוואקסן 
אלף פעמים ככה, ביז צו די היינטיגע אַריבער "צוואנציג" עירובין לענגאויס קרית יואל רבתי

ליינט ערשטמאליגע שילדערונג אין היינטיגן 'וואכנשריפט' איבער:

די סאמע ערשטע עירוב - דער רבי גיבט די השגחה 
- די עירוב ארום די שטעטל - דער 'וועד העירוב דקרית יואל'

יסודתו בהררי קודש:

"ווָאכנשריפט"  דער  פון  רעדַאקציע  די  איז  טעג  פַארלָאפענע  די  דורכאויס   – יואל.  קרית 
הָאבן  וועלכע  ליינער,  אומצָאליגע  דורך  גריסן,  און  קָאמענטַארן  פון  געווָארן  בַאלַאגערט  ווי 
אויסגעדרוקט דַאנק און התּפעלות פון די אינפָארמַאטיווע ַארטיקלען פָאריגע ווָאך. פילע האבן זיך 
באצויגן אויפ'ן 'עירוב' ארטיקל ווען עס איז צום ערשטן מאל געדעקט געווארן די עירובין איבער 

קרית יואל רבתי אויף א דעטאלירטן פארנעם.

דאס האט געברענגט א פלייץ פון בַאמערקונגען איבער די יעצטיגע עירובין אין דער עיר רבתי עם, 
און נָאכמער אומערווארטעט איז ערהַאלטן געווָארן אומצָאליגע ָאּפרופן, מיט זעלטן היסטארישע 
פראיעקטן  אנדערע  פילע  צווישן   - זענען  וועלכע  תושבים  ערשטע  פון  איבערגעגעבן  דעטַאלן, 

אינעם נייעם שטעטל - געווען בעובי הקורה ביים אהערשטעלן דעם ערשטן עירוב אין שטאט.

דָאס זעלבע איז געווען אן אומגעהויערער אפרוף אויפן ארטיקל איבערן 'ערשטן הויז' - וואס 
פילע  די  ביי  זכרונות  פון  א פלייץ  געברענגט  וואס האט   - געווארן  איינגעווארפן  נארוואס  איז 
תושבים פונעם דעמאלט'דיגן 'שטעטל' קרית יואל, אדער ווי טייל האבן עס באצייכנט אלס א 
'קאנטרי', וואו עס האבן געוואוינט דא בלויז עטליכע צענדליגער משפחות מיט די מינימאלסטע 

באדערפענישן.

איז דעריבער - צו שטילן די נייגער פון אונזערע ליינער - האבן מיר די וואך געמאכט א שילוב, אן 
'ִעירּוב'... פון 'עירוב מיט היסטאריע' צו דעקן די 'היסטאריע' איבערן ערשטן 'עירוב'. און דערמיט 
אויפוויקלען פאר די טויזנטער וואכנשריפט ליינער גאר וואונדערליכע שמועסן און אנעקדאטן פון 
די דעמאלט'דיגע תושבים, וועלכע האבן אריינגערופן איבערגעבן זייערע זכרונות וואס ליגט זיי אין 

זכרון, ווי עס וואלט נעכטן פאסירט. 
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עירוב  פונעם  ארבעט  די  שב"ק.  ערשטן  אויפן 
ב"ה  געראכטן.  ווי  לענגער  פארצויגן  זיך  האט 
ממש פארן זמן איז דער עירוב פארטיג געווארן 

צו אלעמענס צופרידנהייט.

ווי נאר מען האט געמאלדן פארן רבי'ן אז דער 
עירוב איז פארטיג. איז דער רבי ארויסגעקומען 
ר'  הרה"ח  בחור  הויז  פונעם  באגלייטונג  אין 
דעם  להבחל"ח  מיט  שליט"א,  שווארץ  משה 
גבאי הרה"ח ר' עזריאל גליק ז"ל און געכאפט א 
שפאציר ארום דעם עירוב און דאס באטראכט. 
מיט  אויסגעדרוקט  רבי  דער  זיך  האט  דערנאך 
א קורת רוח מיט א לעכטיגן שמייכל "איך האב 
געוואוסט אז מיינע בחורים טויגן". און דער רבי 
געווען  מכשיר  און  באשטעטיגט  דערביי  האט 

דעם עירוב.

צוויי מנינים אויפ'ן 
ערשטן שבת:

דער דעמאלט'דיגער עירוב אויף בעיקערטאון 
ווי מען האט  ביזן שטעטל  געגאנגען  נישט  איז 
געוואוינט. וואס דאס האט געמיינט אז מען האט 
נישט געקענט טראגן פון קוויקוועי הייזער ביזן 

רבינ'ס הויז.

האבן  יואל  קרית  אין  שבת  ערשטן  אויפן 
שוין דָא געוואוינט א שיינע צאל משפחות. עס 
מנין  איין  דאווענען  צו  געווארן  באשטימט  איז 
אין שטעטל און טייל האבן געמאכט דעם וועג 

צופיס מיטן שארט קאוט צום רבינ'ס הויז אויף 
בעיקערטאון צו דאווענען צוזאמען מיטן רבי'ן.

פָאלגנד איז ַא טיילווייזע ליסטע פון חסידים 
ואנשי מעשה וועלכע האבן געוויילט דא אויפן 
ז"ל  בירנבוים  מנשה  ר'  הרה"ח  שבת:  ערשטן 
שבת  אויף  ארויסגעקומען  אליין  איז  וועלכע 
איז  און  שבת,  ערשטן  דעם  רבי'ן  מיטן  זיין  צו 
איינגעשטאנען אין שטוב פון יבלחט"א הרה"ח 
ר' חיים הערש ליימזידער שליט"א, א יעקישער 
איד הרה"ח ר' אלי' בירנבוים ז"ל פון וואשינגטאן 
הייטס וועמען דער רבי האט מייעץ געווען זיך 
איז שוין דא  און  יואל  אויף קרית  אהערצוציען 
ישראל  ר'  הרה"ח  שבת.  ערשטן  אויפן  געווען 
ברייער  הערש  יעקב  ר'  הרה"ח  ז"ל,  ווייס  דוד 
ז"ל, הרה"ח ר' משה חיים שטעסל ז"ל, הרה"ח 

ר'  הרה"ח  ויבלחט"א  ז"ל  געלב  הכהן  נחמי'  ר' 
דוד  ר'  הרה"ח  שליט"א,  וויינשטאק  יחזקאל 
אהרן לָאנדָא שליט"א, הרה"ח ר' אברהם ווידער 
שליט"א, הרה"ח ר' יצחק דוד לאנדא שליט"א, 
הרה"ח ר' חיים אלי' טייטלבוים שליט"א, הרה"ח 
ר' אהרן הערש בערקאוויטש שליט"א, הרה"ח ר' 
אשר ניימאן שליט"א, הרה"ח ר' אהרן שפיצער 

שליט"א.

תושבים  די  האבן  שבת  ערשטן  אויפן 
געדאווענט אין דיינינג רום ביי הרה"ח ר' חיים 
הערש ליימזידער שליט"א אין שטוב פון בילדינג 
זיין  פון  תורה  ספר  א  געברענגט  האט  ער   .1
טאטן הרה"ח ר' אליעזר ליימזידער ז"ל, וועלכע 

האט געהאט אסאך אנטיק ספרים.

ווי זיין זון הרה"ח ר' שלמה הי"ו פַארציילט, 

דער לאנגער שארט-קאט צו גיין צום רבי'ן. וואס האט זיך אנגעהויבן ביי די הויז פון הרה"ח ר' ירמי' קאהן שליט"א, ביזן רבינ'ס הויז אויף בעיקערטאון.
מערקט אויפן מאפע )משנת תשנ"ד( איז נאך מערקבאר טייל פונעם סוירקל אויף ווען ביורען דארט ווי דער שטעטל האט זיך געענדיגט. אויך איז נאך געווען קענטיג אויפן מאפע די אויסגעטרעטענע וועג )זעט נישט 

אנגעצייכענטע מאפע( וואס איז לאנגע יארן געווארן באנוצט דורך די תלמידות אנצוקומען צו די בנינים אויף ישראל זופניק דרייוו. די שארט קאט אויף בעיקערטאון פארנט פון רבינ'ס הויז האט זיך אייגענטליך געענדיגט אונטן 
אויפן שטח אויף 'ישראל זופניק' און פון דארט האט מען גענוצט א בריקל אנצוקומען צום רבינ'ס הויז. מען האט געדארפט אריבערגיין א קליין וואסערל וואס לויפט דארט אויפן שטח ביזן היינטיגן טאג - זעט בילד פונעם בריקל.
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צו  ארויסגעקומען  משפחה  גאנצע  די  איז 
אדער  מעבל  שום  קיין  אן  דירה  נייע  די 
איז  מען  בענק,  אדער  טישן  וועלכע  סיי 
דינע מַאטרַאצן, דער  געשלאפן בלויז אויף 
קרית  אין  געפינען  זיך  קען  מען  אז  עיקר 
פון  בצילו  שבת  ערשטן  אויפן  שוין  יואל 

רבינו הק' זי"ע.

געדענקט ר' שלמה פון אלס קינד ווי עס 
האט זיך געטון גאנצע הכנות צו קענען - אין 
צוגאב צו די אייגענע משּפחה - ארייננעמען 
און פלאצירן דעם שבת'דיגן מנין ביי זיי אין 
חיים  ר'  איז  פרייטאג  יענעם  דיינינג-רום. 
קאר  גרויסן  א  מיט  אריינגעפארן  הערש 
ער  האט  דארט  פון  און  דזשערסי  ניו  אין 
געקויפט עטליכע טישן, בענק, און א שאנק 
דער  אויפנעמען  און  רירן  קענען  צו  זיך 
מנין אידן תושבים צו דאווענען די ערשטע 

תפילות שב"ק.

וועלכע  ז"ל  וויינשטאק  יוסף  ר'  הרה"ח 
ערשטן  אויפן  דא  געוואוינט  שוין  האט 
שמחה  ערשטע  די  געפראוועט  האט  שבת 
ווען עס איז למזל טוב געבוירן  אין שטאט 
אליעזר  הר"ר  זון  זיין  ביי  קינד  א  געווארן 
וואך  ערשטן  דעם  מען  האט   - שליט"א 
רבי'ן  ביים  וואך  אינמיטן  ברית  א  געהאט 
ויקרא שמו בישראל משה - דער שלום זכר 
איז  וואס  יואל.  קרית  אין  שבת  געווען  איז 

געווען די ערשטע שמחה אין שטאט.

בעיקערטאון  אויף  מנין  רבינ'ס  אינעם 
אשכנזי  יוסף  ר'  הרה"ח  געדאווענט  האט 
ז"ל, הרה"ח ר' עזריאל גליק ז"ל, הרה"ח ר' 
געהאלפן  האט  וועלכע  ז"ל  קורניץ  יצחק 
בחור  הויז  דער  און  רעביצין,  די  פאר 
יבלחט"א הרה"ח ר' משה שווארץ שליט"א, 
אויפן  ארויסגעקומען  זענען  אויך  אזוי  און 
ערשטן שבת פילע געוועזענע הויז בחורים 
חזקה  די  אנגעהאלטן  נאך  האבן  וועלכע 
האבן  און  שטוב,  אין  ארויסהעלפן  פון 
קרית  אין  שבת  ערשטן  דעם  געפראוועט 
וואלדמאן  לייב  זלמן  ר'  הרה"ח  יואל, 
שליט"א,  גפן  משה  ר'  הרה"ח  שליט"א, 
שליט"א,  טירנויער  ברוך  יעקב  ר'  הרה"ח 
ר'  הרה"ח  שליט"א,  גליק  יושע  ר'  הרה"ח 
שלום האלפערט שליט"א, הרה"ח ר' וואלף 

כ"ץ שליט"א.

די רעביצין ע"ה האט שוין אויפן ערשטן 
מיט  טיש  ביים  געסט  פילע  געהאט  שבת 
פרויען  געסט  נאך  און  אלמנות,  עטליכע 
וואס די רעביצין האט געהאלפן וואס זענען 
געווען סמוך על שלחנה שוין ביים ערשטן 

שבת טיש אין קרית יואל.

עירוב ארום 
דעם שטעטל:

שוין  מען  האט  אנהויב  גאנץ  פון 
אנגעהויבן ארבעטן אויף א עירוב ארום די 
שטעטל. די עבודת הקודש האט זיך געצויגן 
'גרויסער'  דער  ביז  וואכן  עטליכע  פאר 
עירוב ארום די גאנצע שטעטל איז הערשט 
ראש  ערשטן  אויפן  פארטיג  געווארן 
האבן  שטעטל  פונעם  בחורים  די  השנה. 

אנגעגרייטע מודעה - וואס איז גענוצט געווארן עטליכע מאל - מיט מעלדונג פון 'וועד העירוב' אז דער עירוב איז נישט אין באנוץ צוליב די פארפרוירענע אייז אויף די 
בענדלעך - מערקט טעיפ ארום די פרשה וואו דארט פלעגט מען ארויפקלעבן א צעטל פון די פרשה ווען מען האט עס געדארפט נוצן.

 די בריק פון ישראל זופניק צום רבינ'ס הויז אויף בעיקערטאון וואס שטייט נאך ביז'ן היינטיגן טאג
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ארום  עירוב  דעם  אהערגעשטעלט 
דעמאלט  איז  וואס  יואל'  קרית  'גאנץ 
הייזער  עטליכע  די  פון  באשטאנען 

אויף קוויקוועי. 

דעם  ארום  עירוב  ערשטער  דער 
געווארן  אויפגעבויעט  איז  שטעטל 
מיט שטאנגען און שטריק געצויגן פון 
גאנצע  די  צווייטן.  צום  שטאנג  איין 
דורך  געקומען  איז  עירוב  פארן  געלט 
הרה"ח ר' יצחק לעווי ז"ל וועלכע האט 
געדעקט אלע אויסגאבן פונעם עירוב. 
איז  חלקים  טעכנישע  די  ווידעראום 
דורכגעפירט געווארן דורך מו"ה יעקב 
שמעון שעהנוואלד הי"ו. זיין טאטע איז 
וועלכע  ז"ל  אברהם  ר'  הרה"ח  געווען 
שומר  אלס  געדינט  יארן  לאנגע  האט 
הפתח אין די סאטמארע ישיבה גדולה 

אויף סענז סט.

אויפן  געווען  טעטיג  זענען  אויך 
וויינשטאק  שלמה  חיים  מו"ה  עירוב 
פונעם  ארבעטערס  די  און  הי"ו, 
מיטן  ארויסגעהאלפן  האבן  שטעטל 
אריינהאקן די שטאנגען ארום די רויטע 
א  געהאט  מען  האט  אזוי  אט  הייזער. 

שיינעם עירוב.

איז פאר  עירוב  יואל'ער  דער קרית 
לאנגע יארן געווען א בענדל עירוב, וואס 
איבערגעקוקט.  וואך  יעדע  האט  מען 
וועלכער  ז"ל  לעווי  יצחק  ר'  הרה"ח 
ַאלע קאסטן הָאט פאר  הָאט געדעקט 
צו  חזקה  די  אנגעהאלטן  יארן  לאנגע 
מאכן  און  העירובין  ברכת  דעם  מאכן 
די 'זיכוי הּפת' פאר די איינוואוינער אין 

שטעטל.

פון  עירוב  דעמאלט'דיגער  דער 
ביז  געגאנגען  נישט  איז  שטעטל 

געצוימט  ממש  געווען  איז  נאר  בעיקערטאון 
געוואוינט  האט  מען  ווי  ארום  הייזער  די  צו 
אויף קוויקוועי און היינטיגע אפטא און לובלין. 
צו  אויסגעברייטערט  דאס  מען  האט  שפעטער 
'אינדרויסן'  איבער,  קעגן  הייזער  פריוואטע  די 
הָאט  דָאס  ביורען...  ווען  אויף  שטעטל,  פונעם 
טראגן  געקענט  נישט  האט  מען  אז  בַאדייטעט 
פון די קוויקוועי הייזער ביז'ן רבינ'ס הויז. ווייל 
דער לאנגער שארט קאט וואס האט זיך געצויגן 
ירמי' קאהן שליט"א  ר'  פון הרה"ח  הויז  די  פון 
 – ביורען  ווען   11 אויף  שטעטל  פון  עק  ביים 
אויף  הויז  רבינ'ס  ביזן   - דינוב  ביהמ"ד  היינט 
ביידע  פון  אינדרויסן  געווען  איז  בעיקערטאון 

עירובין.

א שטארקע הילף פארן עירוב סיי ביים בויען 
געווען  איז  וואך  יעדע  זיין  בודק  ביים  סיי  און 
ז"ל  לייביש  ר'  הרה"ח  וואס  ווען'  געלער  'דער 
און  שטעטל,  פארן  געווען  מנדב  געהאט  האט 
עירוב  פארן  ווערן  גענוצט  אויך  פלעגט  דאס 
מתקן  ביים  העלצער  די  שלעפן  צו  בויען  ביים 

זיין דעם עירוב.

דער עירוב ווערט 
פארגרעסערט:

די צוויי באזונדערע עירובין האבן אנגעהאלטן 

ווען  תשל"ח  ארום  ביז  יָאר,  עטליכע  פאר 
האט  שליט"א  פאלקאוויטש  ראובן  ר'  הרה"ח 
טעילאר   1 אויף  שטעטל  אין  ארויסגעצויגן  זיך 
קט. )אויף טעילאר קארנער העיס קעגן איבער היינטיגע 

פארקאש טליתים(.

איז  העיס  קארנער  טעילאר  אגב,  בדרך 
שטאט'...  עק  אנדערע  'די  געווען  דעמאלט 
פון  לאט  פארקינג  דעם  נאך  גלייך  העיס,  אויף 
גרויסע  אזא  געווען  דעמאלט  איז  טעילָאר,   1
די  איז  דארט  און  דעד-ענד  א  מיט  סוירקל 
ר'  דערציילט  עס  ענדע...  א  געקומען  שטאט 
הרה"ח  פון  זון   – הי"ו  פאלקאוויטש  יצחק  דוד 
ר' ראובן שליט"א - ער געדענקט אלס קינד ווען 
הרה"ח ר' נחום פרידמאן שליט"א וועלכע האט 
עס  האט  מען  אויב   – גראסערי  די  אנגעפירט 
געקענט אזוי רופן – מיט די מינימאלסטע טאג 
זיך  די משפחות. האט  געברויכן פאר  טעגליכע 
דעמאלט אנטזאגט צו דעליווערן ביז אזוי ווייט 
ווי טעילאר... די ָארטיגע איינוואוינער פון "מחוץ 
לעיר" הָאבן געדארפט אליין גיין ביזן גראסערי 

אהיימברענגען די 'קרית יואל מילך'...

)די א.ג. "גרָאסערי" האט געארבעט בערך אזוי: אויף 
יעדע 'קרית יואל מילך' באטל – וואס פאדערט אויך א 
באזונדערן ארטיקל - איז געווען אויף איין זייט געדרוקט 
ביי  אייטעמס.  גראסערי  עטליכע  פון  ליסטע  קורצע  א 
יעדע אייטעם האט מען געקענט מאכן א טשעק אין די 
זייט. דאס פלעגט מען אראפרייסן און זיך פארצייכענען 
וואס מען דארף, און מען האט דאס אריינגעשטעלט אין 
פאסט באקסל פארנט פון די הייזער, און דאס איז מען 

פונקציָאנירט  האט  אזוי  אפנעמען,  געקומען  שפעטער 
אין  סיסטעם  ארדער'  'טעלעפאן  מאדערנע  העכסט  א 

שטאט'...(

האט  שליט"א  ראובן  ר'  הרה"ח  ווען  תיכף 
אריינגעווארפן  זיך  ער  האט  אהערגעצויגן  זיך 
שטעטל.  אין  עירוב  פארן  לעבן  און  לייב  מיט 
באזונדער האט ער גענומען אויף זיך א גרויסע 
מיסיע ארויסצוהעלפן הרה"ח ר' יצחק לעווי ז"ל 
דעם  פארגרעסערן  צו  געארבעט  האט  וועלכע 
עירובין  ביידע  צוזאמצוברענגן  אזוי  און  עירוב 

אין שטעטל.

אנגעגאנגען  איז  הקודש  עבודת  גאנצע  די 
רבי'ן,  פארן  פארגרינגערן  צו  מטרה  איין  מיט 
רבי'ן ספרים,  זאל קענען ברענגן פארן  אז מען 
אויס  זיך  פעלט  עס  וואס  אלעס  און  חפצים, 
דעם  פאר  שב"ק.  אין  אויך  שטעטל  פונעם 
אריינגעלאזט  ראובן  ר'  הרה"ח  זיך  האט  צוועק 
עירובין  פון  אונטערנעמונג  אינעם פארצווייגטן 
לאנגע  דערין  פארבליבן  שוין  איז  ער  וואס  אין 
יארן צו שטיין בראש פון אלע טעכנישע חלקים 

פונעם קרית יואל'ן עירוב.

דער 'וועד העירוב' 
דקרית יואל

די שטאט  ארום  עירוב  די  אנבאלאנגט  אלעס 

איז  וואס  העירוב'  'וועד  דער  דורכגעגאנגען  איז 
דבש  אגלי  בעל  דומ"ץ  הגאון  פון  באשטאנען 
קויפמאן  בער  משה  רבי  הגאון  און  שליט"א, 
שליט"א. לצדם איז געשטאנען הרה"ח ר' ראובן 
יעדע  אויסצופאלגן  שליט"א  פאלקאוויטש 
איז  וואס  שאלה  יעדע  אנפרעגן  און  הוראה 
אונטערגעקומען. מען פלעגט יעדע קליינע שאלה 
די  זיך  האבן  מאל  מערערע  און  אינאיינעם  זיצן 
אליין  געווען  מטריח  זעלבסט  שליט"א  דיינים 
אראפצוגיין צום מקום השאלה און מען האט דן 
געווען יעדע צל ספק און אנגענומען יעדע מיטל 
הידור,  גרעסטן  מיטן  געמאכט  ווערן  ס'זאל  אז 
דורך  געווארן  אויסגעפירט  שפעטער  איז  וואס 
פונקטליכן  די  לויט  שליט"א  ראובן  ר'  הרה"ח 
הוראה וואס די דיינים שליט"א האבן גע'פסק'נט.

פרייטאג  מאל  אסאך  געמאכט  זיך  האט  עס 
צונאכטס נאכן דאווענען ווען מען איז ווידעראמאל 
אינאיינעם געגאנגען צו די גבולי העיר - דעמאלט 
פארהעלטענמעסיג נאנט כפי די היינטיגע שטאט 
- און מען האט איבערגעקוקט די בענדלעך און 
אונטער  געווען  פרייטאג  זענען  וואס  שאלות  די 
פראגע צייכן אבער איז געווארן גע'פסק'נט אלס 
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אלעס שטייט כתיקונה אזוי ווי פרייטאג. 

אין  געדאווענט  תושבים  אלע  האבן  דעמאלט 
ממש געציילטע בתי מדרשים האט מען געקענט 
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מכשול בעצם יום השבת.

היסטארישער בילד פונעם 'געלן ווען' וואס איז צווישן אנדערע געקומען צוהילף ביים בויען דעם 'קרית יואל'ן עירוב'
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בעמדינו בזמנים אלו
 אשר נתרחב גבולי עירנו המעטירה 

בארבע כנפות העיר ובעת כזאת אשר בס"ד מסדרים 
עירובין בכל שכונה ושכונה וכל פלח ופלח לטובת אלפי תושבי העיר והסביבות ע"כ אמרנו 

וענינו להגיש עלי כתב ולהביע בשער בת רבים אלו העומדים על מלאכת הקודש 

הקב"ה ישלם שכרם ותהי משכרתם שלמה מעם ה', וזכות העמדם למען 
שבת קדשינו, וזכותו הגדול של מרן רביה"ק מרן יואל בן מרן חנני' יום 

טוב זי"ע יגן בעדם ובעד בני ביתם להתברך בכל מילי דמיטב וכל המענג 
את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים ונזכה לשמירת שבת כהלכתה 

עדי נזכה לביאת משיח צדקינו בב"א 

ן ע מ ל ה  ר י ס מ ב ם  י ד ו ק פ ה ל  ע ם  י ד מ ו ע ה ה  מ ה

ע"פ הוראת הקודש וחומרות והידורים המקובל 
לנו מאת איתן אדונינו כ"ק מרן רבינו הקוה"ט 

זי"ע מייסד ומחולל אתרא קדישא הדין 

י ת ב ר ר  י ע ה י  ב ש ו ת י  פ ל א ם  ש ב

רבנים • דיינים • מורי צדק • 
משגיחים • מפקחים • מארגנים

בס"ד

שע"י קהילות הקודש בקרב השכונות 
והסביבות בתוככי העיר רבתי קרית יואל יע"א

וועד העירובין 

ָהֵערוּב 
ִתי ַרּבָ

ֹנּו
ֵש

ּדְ
 ָק

ּבָת ְשַֹמר שַֹ
ִמ

ַל 
ע
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הע

א המה כאו"א בשמו הטוב יבורך 
"יהל

הע
א המה כאו"א בשמו הטוב יבורך 

הל

הר"ר דוד יצחק פאלקאוויטש שליט"א, משגיח
הר"ר יואל הכהן פרידמאן שליט"א, משגיח
הר"ר שלמה לייב גרובער שליט"א, משגיח

בפיקוח רבני ודייני קהלות הקודש שליט"א 
בתוככי השכונה

הר"ר שלמה לייב גרובער שליט"א, משגיח

בפיקוח הרה"ג רבי יוסף מאיר 
מעכעלאוויטש שליט"א

אבד"ק ביהמ"ד זלאטשוב, בקרב השכונה

שכונת פרעסטוויק 
גארדענס - קרית יואל:

הר"ר זושא ברייער שליט"א, משגיח
הר"ר בערל שפיצער שליט"א, משגיח

בפיקוח הרה"ג רבי שלמה יוסף יאזעפאוויטש שליט"א
רב השכונה ורב ביהמ"ד 'אור משה'

שכונת וואדבורי 
ווילאס - קרית יואל:

הר"ר מענדל ענגלענדער שליט"א, 
מרביץ תורה סאטמאר קרית יואל, משגיח

הר"ר אשר שמואל ליבערמאן שליט"א, 
מרביץ תורה סאטמאר קרית יואל, משגיח

בפיקוח הרה"ג רבי ישי' ליבערמאן שליט"א
מו"ץ התאחדות הרבנים

שכונת 
ווינטשעסטער - קרית יואל:

הר"ר זושא ברייער שליט"א, משגיח
הר"ר בערל שפיצער שליט"א, משגיח

בפיקוח הרה"ג רבי שמעון דייטש שליט"א
אבד"ק ביהמ"ד שערי חיים בקרב השכונה

שכונת קאנטרי
 האללאו - קרית יואל:

הר"ר משולם איסר לעווי שליט"א, משגיח

בפיקוח הרה"ג רבי יואל קאהן שליט"א
מו"ץ בקרית יואל

שטח קוועיקיר הילל - רחוב
 ווילעדזש געיט – קרית יואל:

הר"ר זושא ברייער שליט"א, משגיח
הר"ר בערל שפיצער שליט"א, משגיח

בפיקוח הרה"ג רבי שמעון דייטש שליט"א
אבד"ק שערי חיים, שכונת קאנטרי האללאו

שכונת היילענד
 לעיק - קרית יואל:

הר"ר חיים יודא פרידמאן שליט"א, משגיח

בהדרכת הרה"ג רבי שמואל יעקב
 מייזעלס שליט"א דומ"ץ בקיט"ל קרית יואל

שכונת טשעסטער, 
פרימראוז - קרית יואל:

הר"ר נחמי' הערצאג שליט"א, משגיח
הר"ר בערל מרגליות שליט"א, משגיח

הר"ר אהרן יואל ראלניצקי שליט"א, משגיח

בפיקוח רבני ודייני קהלות הקודש שליט"א 
בתוככי השכונה

הר"ר פישל טעללער שליט"א, משגיח

בפיקוח הרה"ג רבי יואל קאהן שליט"א
מו"ץ בקרית יואל

שכונת ראדאשיץ - 
קינג סטריט - קרית יואל:

הרה"ג רבי יואל רייז שליט"א, מפקח
ר"מ ישיבה קטנה סאטמאר קרית יואל

בפיקוח הגה"צ רבי ארי' צבי טויב שליט"א
אבד"ק בעהוץ ומרבני השכונה

שכונת סעווען 
ספרינגס - קרית יואל:

הר"ר זושא ברייער שליט"א, משגיח

בפיקוח הרה"ג רבי יעקב שלמה פאנעט שליט"א
אבד"ק ביהמ"ד שערי תפלה בתוככי השכונה

שכונת העלף
 האללאו - קרית יואל:

הר"ר זושא ברייער שליט"א, משגיח

בפיקוח הרה"ג רבי מענדל באכנער שליט"א
אבד"ק ביהמ"ד קשאנוב, בתוככי השכונה

 שכונת ווערצבערגער
 - קרית יואל:

הר"ר זושא ברייער שליט"א, משגיח

בפיקוח הרה"ג רבי יחיאל שטיינמעטץ 
שליט"א דיין ומו"ץ במאנסי

שכונת מילוועל
 סורפי - קרית יואל:

הר"ר משולם איסר לעווי שליט"א, משגיח

בפיקוח הרה"ג רבי מרדכי פרידמאן שליט"א
אבד"ק ביהמ"ד יראי השם, בקרב השכונה

שכונת סמיט
 גארדענס - קרית יואל:

הר"ר יחיאל אלטר וויינשטאק שליט"א, משגיח
הר"ר יחזקאל יאקאבאוויטש שליט"א, משגיח

בפיקוח הרה"ג רבי יואל קאהן שליט"א
מו"ץ בקרית יואל

שכונת טשעסטער; קעטערין, 
דאמיען - קרית יואל:

שכונת קרית יואל ווילעדזש 
- קרית יואל:

שכונת בלומינג גראוו 
ווילעדזש - קרית יואל:
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 אשר נתרחב גבולי עירנו המעטירה 

בארבע כנפות העיר ובעת כזאת אשר בס"ד מסדרים 
עירובין בכל שכונה ושכונה וכל פלח ופלח לטובת אלפי תושבי העיר והסביבות ע"כ אמרנו 

וענינו להגיש עלי כתב ולהביע בשער בת רבים אלו העומדים על מלאכת הקודש 

הקב"ה ישלם שכרם ותהי משכרתם שלמה מעם ה', וזכות העמדם למען 
שבת קדשינו, וזכותו הגדול של מרן רביה"ק מרן יואל בן מרן חנני' יום 

טוב זי"ע יגן בעדם ובעד בני ביתם להתברך בכל מילי דמיטב וכל המענג 
את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים ונזכה לשמירת שבת כהלכתה 

עדי נזכה לביאת משיח צדקינו בב"א 
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וואדבורי. — צווישן די לויפענדע  יואל,  קרית 
וואו  העיר,  גבולי  הרחבת  ענדלאזע  פון  גאלאפ 
וואונדערליכע  מ’אטעמט מיט דעם  און  מ’לעבט 
אזויפיל  אויף  שטאט  אונזער  פון  צונויפבליה 
פרישע  א  אין  טוט  הינזיכטן,  און  פראנטן 
און  פריידיגע  א  אפגעקלינגען  אנטוויקלונג 
סאמע  אין  דאסמאל   — דורכברוך  ווייטגרייכנדע 
פון  “הצלת נפשות",  פון  געביט  לעבנס-וויכטיגן 
די הונדערטער קרית יואל'ע פאמיליעס דאהי אין 

אונזער שטאט.

שכונת  איבער  באריכטעט  ווערט  אצינד 
'וואדבורי ווילאס' ווי הונדערטער משפחות האבן 
זיך באזעצט, און עס טוט זיך כסדר פארשפרייטן 
אנגעזען  זיך  האט  עס  און  גאסן.  פרישע  מיט 
א  אהערצושטעלן  געברויך  געוואלדיגע  די 
זעלבסטשטענדיגע 'הצלה גאראדזש' וועלכע זאל 
משפחות  הונדערטער  די  פון  דינסט  צום  שטיין 
וועט  וואס  אומגעגענט.  גאנצן  פונעם  און 
גאראדזש  ברייטן  אינעם  ווערן  איינגעארדענט 

אונטערן בנין החדש פון 'ביהמ"ד תורה ותפלה'.

די וואקסנדע אידישע שטאט בתוך העיר קרית 
משפחה  ערשטע  די  ווען  פון  תיכף  איז  יואל, 
געווארן סערווירט  זי  איז  זיך אריינגעצויגן  האט 
וועלכע  יואל הצלה"  “קרית  געטרייע  די  דורך 
גרעניצן  'וואדבורי'  די  אריינגענומען  האבן 
יזכרו  וברם  פליגלען.  הארציגע  זייערע  אונטער 
לטובה, די הונדערטער וואדבורי משפחות האבן 
טייערע  די  באדאנקען  צו  ווערטער  גענוג  נישט 
ריזיגע  וועלכע “דעקן" שוין היינט  חברה הצלה, 
ראיאנען פון קרית יואל און ארום, און סערווירן 
געטריישאפט,  זעלבע  די  מיט  געגענטער  אלע 
פראפעסיאנאלקייט, אפגעזען די שטרעקעס און 

צייט וואס א רוף נעמט. 

דאס אנגאזשירן ביי יעדן “קָאל" אן אמבולאנס 
 — מעמבער  באזונדערער  א  צייט.  אבער  נעמט 
נישט דער וואס ‘לויפט’ דער ערשטער אויף דער 
סצענע — דארף גיין נעמען זיין קאר, פארן צום 
און  אן אמבולאנס  “גאראדזש", דארט אפנעמען 
פארן דערמיט צו דעם פונקט וואו דער פאציענט 

אין  געפירט  ווערן  צו  הילף  אויף  ווארט 
שפיטאל אריין.

שוין  זיך  האט  באזונדער 
נויט  א  אנגעזען  לאנג 

גאראדזש  א  האבן  צו 
נענטער צום טרואוועי 
קענען  צו  עקזיט, 
שנעלע  האבן 
צום  אריין  צוטריט 
ווי  שטראז  הויפט 
קרית  הצלה  'חברה 

אויף  פארפיגט  יואל' 
אינעם  רופן  הצלה  די 

גאנצן אומגעגענט. האט 
זיך ארויסגעשטעלט, אז דא 

קען זיך מאכן ח"ו אן ערנסטע 
פארזוימונג ווען ס’האנדעלט זיך אין 

קריטישע הצלה-קאלס, ווילאנג דער אמבולאנס 
קען אנקומען אויף דער סצענע.

א ברענענדיגער אחריות 
צו לעזן דעם נויט, 
אבער ס’נישט לייכט

געטרייע  די  וואס  תקופה  לאנגע  א  שוין 
קרית  ראשי הצלה פון  די  און  השכונה  עסקני 
יואל זענען מטכס עצה צו לעזן דעם פראבלעם, 
ס’איז  אז  אחריות,  דאס  יעדן  אויף  ס’ברענט 

'עפעס וואס מוז געטון ווערן' פאר’ן קריטישן נויט 
פון הצלת נפשות, ווייל ווען ס’האנדעלט זיך אין 
סכנת נפשות מוז עס זיין דאס שנעלסטע, וואס נאר 
מעגליך, און דאס צו באווייזן, מוז מען פארמאגן 
א “גאראזש" אויפ’ן פלאץ. אויסשטאפירט נישט 
סארט  יעדע  מיט  נאר  אמבולאנס  אן  מיט  בלויז 
עקוויפמענט פון דאס בעסטע און מערסט 

פארגעשריטענע!

א שטח פאר 
הצלת נפשות
א  בויען  צו 
יעם גאראדזש,  י נ
א  נישט  גאר  איז 
עסק.  לייכטער 
אפשר  זיך  ס’זאגט 
אין  אבער  גרינג, 
מציאות דאס צו באווייזן 
קאסטבארע  גאר  א  איז 
און שווערע אונטערנעמונג! 
וואו טרעפט מען שטח? וויאזוי 
שאפט  וואו  אויף?  דאס  מען  בויעט 
שוועריגקייט  באזונדערע  א  און  פאנדן?  די  מען 

איז די פערמיטן דערפאר.

פון  נויטיגקייט  קריטישע  די  ַארויסהָאבנדיג 
פונעם  ומקימים  בונים  די  האבן  סיטוַאציע 
ַא  זיין  מנדב  צו  בַאוויליגט  דעוועלאפמענט 
ביים  הארט  גאסן  די  פון  איינע  אויף  גאראדזש 
וועט דינען אלס די  וואס  אריינגאנג צום שכונה 
און  הצלה גאראדזש  ווילאס'  וואדבורי  'שכונת 

לָאקַאלער סטאנציע פון דער חברה הצלה!

5'טער הצלה גאראדזש 
א פאקט!

הצלה  לאנגיעריגע  די  איז  ערשטע  דאס 
מיט  קט.  העיס  ביי  פארעסט  אויף  גאראדזש 
א  צוגעבויעט  מען  האט  צוריק  יאר  עטליכע 
ראוד  קארלסבורג  אויף  סטאנציע  הצלה  צווייטן 
קארנער מאונטען. מיט אפאר יאר שפעטער האט 
מען באנייעט די הצלה גאראדזש אויף מעריוואלד, 
הצלה  פערטע  פרישע  א  לעצטנס  גאנץ  און 
סמיט  שכונת  אין  גאס  מעריבעט  אויף  סטאנציע 
פינפטע הצלה סטאנציע  די  אצינד  און  גארדענס 
אין שכונת 'וואדבורי ווילאס' וואס מען האפט עס 
זאל שוין זיין אין דינסט גאר בקרוב להציל נפשות 
איבער  סטאנציעס  אויסגעשטאטע  מיט  ישראל 

אלע ווינקלען פון שטאט.

צו  קומט  וואס  גאראדזש  יעצטיגע  די  מיט 
צום הצלה ארסינעל וועט דאס סערווירן אלס די 
פיפטע 'הצלה הויפטקווארטיר' פון די בארימטע 
יואל  קרית  תושבי  יואל'  קרית  הצלה  'חברה 
שעצן  און  באוואונדערן  שטוינען,  און  שטייען 
א  מיט  קוים  הצלה.  פעולות  נאכאנאנדע  די 
קורצע תקופה צוריק האט די שטאט פארמאגט 
און  גאראדזש'  'הצלה  איינציגסטער  און  איין 
זיך  מען  צייט אפשניט האט  גאר שנעלע  א  אין 
וואוקס,  שטאטישן  מיטן  אויסגעברייטערט 
סטאנציע  הצלה  'פינפטן'  צום  אצינד  גייענדיג 
לענגאויס עיר רבתי קרית יואל וואס ווירבלט מיט 
טויזענטער נפשות בליעה"ר. צו האבן די נויטיגע 
שטיין  צו  ריספאנד  צייט  שנעלע  קריטישע  און 
גרייט סיי וואו איבער די גאנצע שטאט קרית יואל 
מיט איינגעריכטעטע אמבולאנסן מיט די לעבנס 

וויכטיגע עקוויפמענט.

רוח והצל"ה יעמוד ליהודים

ניי געפלאנטע 5'טע ״הצלה סטאַנציע״ אין 
'שכונת וואדבורי ווילאס' צו רעאַגירן על כל צרה 

שלא תבוא מיט אמבולאנס און עקוויפמענט

פרישע דורכברוך אין שטָאט להציל נפשות מישראל:

בוני ומקימי השכונה 'שכונת וואדבורי ווילאס' קומען אנטקעגן די וואקסענדע געברויך פונעם געגענט צו שענקן גאראדזש 
פאר נייעם הצלה גאראדזש הארט ביים אריינגאנג צום שכונה אויף דאנדענבערג ראוד מיט לייכטע צוטריט צום טרואוועי

בכל עיר ועיר, רוח והצלה יעמוד:
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נישט אלץ 
איז ראטזאם 
צו שעפשען

באטייליגט זיך היינט. 
העלפט טויזנטער עניי 
ארץ ישראל, און איר 

קענט דערביי געווינען 
אויסנאמע פרייזעס.

or drop of at our o�ce 
15 Garfield Rd #103  |  845-774-7330
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ריזן ציבור ערוואַרטעט צו גייסטרייכער 
מעמד "את המשכן תעשו" קומענדיגן זונטאג 
פרשת תרומה לטובת קהל חרדים ד'סאטמאר

את המשכן תעשו:

קרית  תושבי  הונדערטער   — יואל.  קרית 
ביהמ"ד  ומתפללי  הקהלה  חברי  און  בכלל  יואל 

באטייליגן  צו  זיך  ערווַארטעט  ווערן  בפרט, 
ביים  תרומה  פרשת  זונטאג  קומענדיגן 
אינעם  תעשו"  המשכן  "את  דינער  יערליכן 
ד'סאטמאר,  חרדים  דקהל  הביהמ"ד  היכל 
און  פינַאנציעל  שטיצן  צו  ולהתחזק,  לחזק 

מָארַאליש די קהלה נאה וחסידה.

אלס  דינט  דינער–השנתי  דער 
צוזאמענקונפט פון הונדערטער אנ"ש שיחיו 
אחד  גג  קורת  תחת  זיך  פארזאמלען  וואס 
הגאונים  הרבנים  דורך  ה'  דבר  את  לשמוע 
געלעגענהייט  זעלבע  די  ביי  און  שליט"א, 
וחסידה  נאה  קהלה  הייליגע  די  זיין  מחזק 
וחסידי  תלמידי   — ד'סאטמאר  חרדים  "קהל 
מיט  ארבעטן  עסקנים  די  זי"ע".  רביה"ק 
פלייס און אימּפעט אהערצושטעלן א רייכער 
ליהנות  דרשות,  תוכנ'פולע  מיט  ּפרָאגרַאם 

בהם בני אדם.

א רוחניות'דיגע צענטער 
און לייכט טורעם

התייסדות,  נָאכ'ן  יאר   29 הזה  כהיום 
פונקציאנירט די קהלה מיט אלע צוגעהערן 
קדושה  קהלה  א  פון  זיך  פָאדערן  וואס 
דער  אלס  ּפרַאכט  מיט  דינט  און  בישראל, 
הערליכער תל תלפיות פאר תלמידי וחסידי 

מרן רביה"ק זי"ע.

זי"ע  רביה"ק  מרן  פון  התלמידים  זקני  די 
זעלבסט- די  געגרינדעט  בשעתו  הָאבן 
שטענדיגע קהלה נאה וחסידה "קהל חרדים 
רביה"ק  מרן  וחסידי  תלמידי  ד'סאטמאר, 
היים פאר  ַאלס דער  דינען  זאל  וואס  זי"ע", 
זיך  ווילן  וועלכע  שמו  וחושבי  ד'  יראי  די 
פאלגן  און  סבא,  ישראל  דרך  על  קלאמערן 
האבן  מיר  וואס  הוראות  הייליגע  די  אויס 
מקבל געווען בבית מדרשו פון רבינו הקדוש 

זי"ע.

אלס איש על העדה איז דאן אויפגענומען 
וואלדמאן  משה  שמעון  ר'  הגה"צ  געווארן 
זצ"ל וועלכער איז נתמנה געווארן אלס דיין 
ומורה צדק. דער דיין זצ"ל האט געדינט אויף 
צענדליגער  פון  במשך  ּפָאסטן  הייליגן  זיין 
יארן, און איז געווען דער קרוין און ּפרַאכט 
פון די קהלה, ביז צו זיין פריצייטיגע פטירה 
לדאבון לב כל בית ישראל, זכר צדיק לברכה.

רוחניות'דיגע  אלע  אין  חלל,  גרויסער  א 

געשאפן  ליידער  איז  אנ"ש,  בקרב  הינזיכטן 
כולנה  על  והעולה  הסתלקות,  זיין  מיט  געווארן 

איז  ער  וואס  מיט  ההוראה  כח  גרויסער  דער 
געווען באקאנט. דעריבער איז מיט א יאר צוריק 

אויפגענומען געווארן חתנו כבנו, הרב הגאון צנא 
מלא ספרא רבי יוסף כ"ץ שליט"א, אלס דיין ומורה 

צדק לשביעת רצון פון בני הקהלה.

הרה"ג הדומ"ץ שליט"א איז באקאנט אלס 
חריף ובקי טובא בחלקי התורה, און האט גאר 
זצ"ל  הגדול  חותנו  פון  געווען  מקבל  אסאך 
וועלכער האט זיך משתעשע געווען מיט אים 
בחביבות יתירה. און אין דער קורצער תקופה 
וואס דער דיין שליט"א איז עומד על משמרתו 
האט ער אויפגעטון גדולות ונצורות, און איז 
כח  געוואלדיגע  זיין  מיט  געווארן  באקאנט 
ד' את המעשה  לעם  להורות  לדון  ההוראה, 

אשר יעשון.

והיה ראשיתך מצער – די 
גרינדונג במתי מעט

א  גרינדן  צו  מיסיע  הייליגע  די 
לייכט  נישט  איז  קהלה  זעלבסשטענדיגע 
נאטורליכע  די  אויסער  אנגעקומען, 
ַאּפַארַאט,  מאסיווער  אזא  פון  שוועריקייטן 
שטערונגען  ארויסגעוואקסען  כסדר  זענען 
און שטרויכלונגען, וואס זענען צוגעשטעלט 
און  פארנעם,  קביעות'דגן  א  אויף  געווארן 
אויף א געוויסע תקופה איז דאס ביהמ"ד גאר 

געווען פארשלאסן אונטער ריגל און שלאס.

האבן  שיחי'  עסקנים  געטרייע  די  ָאבער 
זיך נישט ָאּפגעשטעלט, און זייט די גרינדונג 
מיט  ָאן  קהילה  די  גייט  טאג  היינטיגן  ביז'ן 
פון  הקדושה.  גבולי  הרחבת  געוואלדיגע  די 
א ביהמ"ד אין א בעיסמענט, איז די קהילה 
אין  יארן  די  במשך  געווארן  פארוואנדלט 
אלע  מיט  בנין  קהל'ישער  ּפרַאכטפולער  א 
צוגעהערן, ַא הערליך–גרויסן היכל הביהמ"ד, 
א עזרת נשים, דריי קלענערע חדרי התפלה, 
א היכל הלימוד, די פראכטפולע מקוה, כולל 
קאווע–שטיבל,  הוראה,  בית  ובוקר,  ערב 

כלים מקוה, גמ"ח אא"וו.

מנינים  מיט  ווירבעלט  ביהמ"ד  דָאס 
פון  שעות  רוב  מעריב  און  מנחה  שחרית, 
ללימוד  קובע  זיך  זענען  אידן  פילע  טאג, 
התורה במשך דעם טאג, סיי אין ביהמ"ד און 
סיי אין היכל הלימוד. אויך איז דָאס ביהמ"ד 
פון  ווארעמהארציגקייט  די  מיט  בארימט 
אירע מתפללים תלמידי וחסידי מרן רביה"ק 
ואביונים  עניים  פאר  זיין  עס  זאל  צי  זי"ע, 
הייליגע  די  פאר  אודאי  און  כלה,  והכנסת 
טהרת  על  מוסדות  נפש'דיגע  מסירות 

ר  ו כ ז

ת  ו מ י

ם  ל ו ע

ו  נ י ב

ת  ו נ ש

ר ו ד

בס״ד

 א' תרומה תשפ"ג
ביבהמ"ד הגדול דקהל חרדים

היסטארישע 
אנטוויקלונגען

בית מדרשינו קהל חרדים
הרה"ח ר'

קלונימוס 
קלמן ווייס
שליט"א
מראה"ק דקהילתינו הק'

פראגעס וועט 
געענטפערט ווערן 
בטוט"ד דורך

 הרה"ח ר'

 שאול יודא
מענדלאוויטש

הי"ו

אנגעפירט 
דורכ'ן 
יושב 
ראש 
המעמד

אין צענטער שעה'ן פון מעמד וועט פארקומען 
העכסט אינטערעסאנטע שאלות ותשובות סעסיע 

 וועלכער וועט פארשטעלן שאלות איבער
 קורות הדורות, זכרונות משנים קדמוניות,

אנעקדאטן מימי קדם בהילו נרו של רביה"ק זי"ע

עס וועט זיין א 
געלעגנהייט פאר 
אלע משתתפים צו 
קענען איבערגעבן 
שאלות פאר'ן יושב 
ראש פארצושטעלן 

ביים מעמד

יבינעזאם מיט 

ופן 
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ווערן ערפאנגען  הקודש אין ארץ ישראל, אלע 
און אויפגענומען בסבר פנים יפות מיט ברייטע 
ארעמעס. יעדע דבר שבקדושה און יעדע מערכה 
קעגן די מדינה הטמאה טרעפט דאס ּפלַאץ אין 
קהילה  די  ד'סאטמאר.  חרדים  דקהל  ביהמ"ד 
א מאסיווער פעסטונג  געבליבן  און  געווען  איז 

שמו,  וחושבי  ד'  יראי  פאר 
זיין  מקיים  ווילן  וועלכע 
הצאן  בעקבי  לך  צאי  דעם 
די  אויף  קלאמערן  זיך  און 
מיר  וואס  וועגן  הייליגע 
מרן  ביי  געלערנט  האבן 
און  זי"ע,  הקדוש  רבינו 
הייליגע  די  אויספאלגן  ווילן 
זיך  געפונען  וואס  הוראות 

אין זיינע ספרים.

דאס  דינט  איבערהויפט 
וואו  צענטער  אלס  ביהמ"ד 
גדר  לגדור  אויס  נוצט  מען 
אומצאליגע  בפרץ.  ולעמוד 
און  מעמדים  און  דרשות 
געהערט  שוין  זענען  דרשות 
די  דורכאויס  געווארן 
ביום  יאר  יעדעס  יארן. 
פאר  קומט  והנמהר  המר 
ווען  התעוררות,  עצרת  א 
קוקט  מען  און  שטייט  מען 
פירצה  יעדע  אויף  אום  זיך 
ישראל,  בית  בחומת  קטנה 
נגע  פון  הינזיכט  אין  בפרט 
ווערט  עס  וואו  הציונות, 
אז  ארויסגעברענגט  כסדר 
גרינדונג  פון  ציל  גאנצע  די 
נישט  זיך  איז  קהילה  די  פון 
אוועקצורירן אפילו א זיז כל 
שהוא פון וואס דער רבי זי"ע 
האט מיט אונז גע'חזר'ט, בא 
אחת,  על  והעמידן  חבקוק 
ווי  יחיה.  באמונתו  וצדיק 
דער רבי שרייבט דאס ארויס 
פון  הקדמה  די  אין  קלאר 
י"א  דף  משה  ויואל  ספה"ק 
פרצות  כל  כל  נקח  אם  "כי 
המרובות  והעבירות  הדור 
העולם  בכל  הנעשות 
מאזנים  בכף  אותם  וישימו 
בכף  הציונית  ומדינה  אחת, 
את  תכריע  השני',  מאזנים 
פורה  השורש  שהוא  הכל, 
אבות  אבי  של  ולענה  ראש 
הטומאה שבכל העולם כולו, 
כל  את  המטמאים  המה  והן 

העולם כולו".

פונקציָאנירט  אויך 
קהילה,  די  אינערהאלב 
"כולל  בארימטער  דער 
איז  ווָאס  ובוקר",  ערב 
געווארן  ווינטער–זמן  דעם 
פנים  א  מיט  אויפגעפרישט 
פארברייטערט  און  חדשות, 
ווען  עז  ויתר  שאת  ביתר 
זענען  ביהמ"ד  ספסלי  די 
אויף  געווארן  נתרבה  ב"ה 
פארנעם.  מַאסשטַאבליכן  א 
קול  א  ב"ה  ָאּפ  הילכט  עס 
און  צופרי  די  אין  תורה 

ביינאכט שטונדן, אז עס איז ממש א פארגעניגן 
הגדול  ביהמ"ד  היכל  אין  אריינצוקומען 
מיטן  מיטכַאּפן  זיך  און  גמרא  א  ארויסנעמען 

מאסיוון קול תורה.

ידידינו  לשבח  ווערן  דערמאנט  דארף  עס 
הדגול מוה"ר יוסף וואלדמאן הי"ו, וועלכער האט 

הוצאות  פילע  די  ּפלייצעס  זיינע  אויף  גענומען 
לאביו  האחת  והברכה  ובוקר.  ערב  כולל  פונעם 
וואלדמאן  לייב  זלמן  ר'  הרה"ח  והנעלה  הדגול 
לימין  שטייט  וועלכער  הקהלה  מראשי  שליט"א 

הכולל בכל עת מצוא.

אינעם  רינגעלע  א  נאך  פונקציָאנירט  אויך 

בקרב  לטובה  פעולות  פון  קייט  פראכטפולער 
הקהלה, דאס איז דער גמ"ח "עזרת רבינו יואל". 
דער גמ"ח שטייט צום דינסט מיט הלוואות אויף 
גוטע טערמינען, פון וואס א גרויסער ציבור אנ"ש 
זענען כסדר נהנה. דער גמ"ח ווערט אנגעפירט 
מראשי  שליט"א  ווייס  קלמן  ר'  הרה"ח  דורך 
מוה"ר  עמו  ואתו  הקהלה, 
וואלדמאן  )בר"מ(  אליעזר 
)בר"ק(  יואל  מוה"ר  און  הי"ו 
ארבעטן  וועלכע  הי"ו,  ווייס 
להצלחת  איבערמידלעך 

הגמ"ח.

מהיכן ירק זה חי
שלעּפט  קהילה  די  אבער 
שווערער  א  זיך  אונטער 
עס  עול,  פינאנציעלער 
דָאס  ודמים  ממון  קאסט 
ראשי  די  אויפצוהאלטן. 
הקהלה און עסקנים ארבעטן 
יאר  דעם  לענגאויס  שווער 
די  טיילווייז  כאטש  דעקן  צו 
חודש'ליכע קאסטן, אבער אין 
הקומץ משביע את הארי, עס 
שווערער  א  איבער  בלייבט 
דעפיציט יאר יערליך, און די 
בוקע  איז  מנלן'  'כסף  קושיא 
דָאס  ווערט  וויאזוי  ועולה, 

געדעקט?

די  פארענטפערן  צו  כדי 
אלע  זיך  אנ"ש  מוזן  קשיא, 
ארויפשארצן די ארבל, און זיך 
אויסערארדענטליך  אנרופן 
מסיבה  יערליכע  די  ביי 
זיך  און  תעשו",  המשכן  "את 
גרויסע  די  מיט  זיין  משתתף 

הוצאות.

און  הקהלה  ראשי  די 
ּפערזענליך  וועלן  עסקנים 
ציבור  דעם  ָאּפווארטן 
ארויס  קוקן  און  החשוב, 
באדייטענדע  די  אויף 
שטיצע פונעם ציבור. יעדער 
זיך  מוז  מתפלל  איינציגער 
מן  יוצא  באופן  זיין  משתתף 
נדיבה,  ורוח  יפה  בעין  הכלל 
כדי דער מאסיווער יערליכער 
בודזשעט זאל געדעקט ווערן, 
דרינגענד  אויס  זיך  פעלט 
זיך  זאל  מתפלל  יעדער  אז 
משתתף זיין מיט די סומע פון 

360 דאלער.

אז  ספק  קיין  איז  עס 
הקדוש  רבינו  פון  זכות  דער 
איז  קהילה  די  וואס  זי"ע, 
צו  געווארן בלויז  געגרינדעט 
גיין אין זיינע הייליגע דרכים, 
מליץ  א  זיין  אוודאי  וועט 
יושר בגנזי מרומים פאר אלע 
וועט  יעדער  און  משתתפים, 
אלעם  מיט  ווערן  געהאלפן 

גוטן.

שאו ידיכם קודש למען בית 
ד' אלקינו!

בס״ד

 א' תרומה תשפ"ג
ביבהמ"ד הגדול דקהל חרדים

ש  ל ש

ת  ו מ ו ר ת

ו  ר מ א נ

ן א כ

זכות מקוה ליום אחד

ת ו כ ז

פרנס היום נר למאור 

ת ו כ ז

תורה ותפילה

און 
קריגט

און קריגט

זענט איר זוכה צו 
ערהאלטן טייערע 
אוצר, הייליגע 
ליכטעלעך 

אין צוגאב 
געניסט איר 
א שטיקל אפיקומן שיריים מרבינו הקדוש זי"עפון א 

וואס האט געלאכטן בעת 
 ער האט אפגעראכטן
 די הייליגע עבודה
ביום הקדוש.

 די זכות פון די פילע טהרות במקוה
פון א טאג בבית מדרשינו 

די זכות פון "פרנס היום נר למאור" בבית מדרשינו 

 גורל וועט פארקומען
קומענדיגן ר"ח ניסן
 געבנדיג די געלעגנהייט

 צו פארמאגן הייליגע שריים
בליל התקדש החג.

פון א פולער טאג בבית מדרשינו

$250

$360

$720

פון
ה 

תינ
ע נ

שענקט אייער ווארימ

פון
ה 

תינ
ע נ

שענקט אייער ווארימ

פון
ה 

תינ
ע נ

מיט אייער ווארימ

ש
טא

ה 
מצ

א הערליכע 

צוויי בענדרע ופן 
דעם הרעליכן

 ספר
ויואל 
משה 
הבהיר

 והעלה את נירותיה
והאיר על ערב פניה

"שיירי נירות"
ופן מרן ריבה"ק זי"ע

 זכות
אויף א חתיכת מצהבגורל



שפ"ג
שבט ת

שפטים, כ"ו 
שת מ

פרייטאָג פר

18
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שפ"ג
שבט ת

שפטים, כ"ו 
שת מ

פרייטאָג פר

20

פון  געפילן  געהויבענע  מיט   – יואל.  קרית 
קודש  שבת  פארלאפענעם  דעם  איז  התרגשות 
אפגעראכטן  התורה"  קבלת  "שבת  יתרו  פרשת 
געווארן ברוב פאר והדר אין בית מדרש בית כהנא 
אינאיינעם  שבת,  ערשטער  דער  לב,  יטב  דקהל 

מיט דעם נייעם רב שליט"א. 

א  געווען  ווירקליך  איז  שבת  גאנצער  דער 
חטיבה אחת פון התרוממות וחדוות הנפש, ווָאס 
האט מאחד געווען דעם גאנצער ציבור מתפללים 
א  מיט  אחד,  ובלב  אחד  כאיש  השכונה  ותושבי 
ששים  כולם  אחדות,  ברודערליכע  זעלטענע 
שבת  דערהויבנעם  אזא  מיטלעבנדיג  ושמחים 
דעם  במשך  אנגעזען  זיך  האט  ספעציעל  קודש. 
שבת דאס באטייליגונג פון א גרויסע ציבור פון 
געוואלט  וועלכע האבן  געגענטער,  ווייטערע  די 
מיטהאלטן דעם שיינעם שבת אין שפיץ פון די 

ראשי וחברי הנהלת הקהילה.

לקראת שבת לכו 
ונלכה;  ליל שב"ק 

פרייטאג  אנטפלעקט  זיך  האט  הוד  מחזה  א 
געווען  איז  היכל  גאנצער  דער  ווען  צונאכטס 
זיצן  הונדערטער  די  און  גדותיו  כל  על  מלא 
אן  ציבור.  ריזן  א  דורך  געווארן  באזעצט  זענען 
ערנסטקייט האט געהערשט ווען דער רב שליט"א 
איז צוגעגאנגען צו תפלת מנחה בקול רם און דער 
גאנצער עולם איז מיטגעשלעפט געווארן מיט א 

התלהבות דקדושה. 

הרבני  געווארן  נתכבד  איז  שבת  קבלת  מיט 
הנכבד מוה"ר שמואל מאיר האלצער הי"ו, נדבן 

אולמי עטרת גאלדא און חדר שמואל מאיר. נאכ'ן 
דאווענען איז דער ציבור אדורך גריסן 'גוט שבת' 

רב  פאר'ן  געבן  שלום  און 
שליט"א.

איז  שב"ק  ליל 
פארגעקומען א 'באטע' 
רב  דעם  בראשות 
"היכל  אין  שליט"א, 
בנין  אינעם  ישראל" 
מענדל  "בנין  הישיבה 
די  פאר  שווימער", 
הקרויים  תלמידים 
אלס  דינענדיג  בנים 
ריש הילכתא אין ישיבה 
פון  סניף  לצעירים 
הערש  חיים  ר'  הרה"ג 
ווי  שליט"א,  שפירא 

געזונגען  האט  מען 
זמירות  אינאיינעם 
און  שבת  לכבוד 
דער רב האט משמיע 

געווען דברי תורה.

וביום השב"ק ששו 
ושמחו; בצפרא דשבתא 

שליט"א  רב  דער  זיך  האט  אינדערפרי  שבת 
תשב"ר,  לילדי  תהלים  חברת  ביים  באטייליגט 
וועלכע קומט פאר יעדע וואך שבת אינעם עזרת 

נשים, פאר די ילדי השכונה.

די תפילות שבת אינדערפרי זענען אפגעראכטן 

צו פסוקי  און התרוממות,  געווארן מיט א ברען 
עושה  החשוב  האברך  צוגעגאנגען  איז  דזמרה 
קרויס  יושע  שלמה  הר"ר  ומעשה 
שחרית  תפלת  הי"ו, 
הר"ר  שמחה  בעל  דער 
ראזענצווייג  אלימלך 
קרית  פון  שליט"א 

טאהש.

קריאת  איידער 
רב  דער  האט  התורה 
אויפגעטרעטן  שליט"א 
נפלאה  דרשה  א  מיט 
ספרים  מפי  מתובל 
ער  וואו  וסופרים, 
געווען  מעורר  האט 
אויפ'ן ענין פון והייתם 
כמבואר  סגולה,  לי 
מחנה  דגל  בספה"ק 
ווי  אזוי  אפרים 
דארף  סגול  א 
אויבערשטע  די 
די  צו  אנקומען 
אויך  אזוי  אונטערשטע, 
צוזאמען,  האלטן  זיך  מען  דארף  ביהמ"ד  אין 
און יעדער איז א הילף פארן צווייטן, אזוי אויך 
איבער דעם חיוב פון זיך קובע זיין דוקא נאר אין 
היימישע בתי מדרשים כרצון קדשו פון רביה"ק 

זי"ע.

מיט פתיחת הארון איז נתכבד געווארן החתן 
רב שליט"א  דער  ני"ו.  ראזענצווייג  לעמיל  אשר 
איז  זכות  )דער  תורה  כתר  דעם  אנגעטוהן  האט 

אפגעקויפט געווארן דורך מוה"ר שמואל מאיר האלצער 
הי"ו(. מיט די עליות איז נתכבד געווארן: כהן – 
הרבני הנכבד מוה"ר שלמה יוסף געלב הי"ו נדבן 
חדר נחמי'; לוי – הר"ר הערשל ברא"י מאנן הי"ו; 
שמחה;  בעל  הי"ו  קרויס  אהרן  הר"ר   – שלישי 
ני"ו;  ראזענצווייג  לעמיל  אשר  החתן   – רביעי 
חמישי – הר"ר ישראל הערש פעלבערבוים הי"ו; 
שישי-עשרת הדברות – הגה"צ דער רב שליט"א; 
הי"ו;  ראזענצווייג  אלטר  נחמי'  הר"ר   – שביעי 
אחרון – הר"ר יושע אליעזר שטויבער הי"ו מזכיר 
קרויס  יעקב  ישראל  הר"ר   – מפטיר  הקהילה; 
שמואל  הר"ר  פארגעדאווענט  האט  מוסף  הי"ו. 

מנחם עסטרייכער הי"ו חבר הנהלת הביהמ"ד.

א  פארגעקומען  איז  דאווענען  נאכ'ן 
און  המאורע  לרגל  רבא  קידושא  גרויסארטיגער 
מען איז אדורך וואונטשן מז"ט דעם רב שליט"א, 
דעם  לכבוד  שמחה  ניגוני  געזונגען  האט  מען 

מאורע.

סעודת רעוא דרעוין מיט 
התרוממות הנפש 

ביי תפלת מנחה האט געדינט אלס ש"ץ מוה"ר 
הביהמ"ד.  מגבאי  הי"ו  שטיינמעץ  משה  חיים 
הר"ר   – כהן  געווארן:  נתכבד  איז  עליות  די  ביי 
שלום כ"ץ הי"ו; לוי – הר"ר שלמה יושע קרויס 
הי"ו; שלישי – הרבני הנכבד מוה"ר יצחק שלום 
שליט"א;  רב  דער   – הגבה  הי"ו;  יאקאבאוויטש 
קארנבלי  שרגא  יחזקאל  נפתלי  הר"ר   – גלילה 

הי"ו.

אפגעראכטן  איז  דרעווין  רעווא  סעודת  די 

געהויבענער ערשטער שבת פאַראיבער בראשות הגה"צ 
רב ביהמ"ד בית כהנא דקיט"ל שליט"א בהתאסף קהל רב

והייתם לי סגולה מכל העמים:

בית המדרש

בית כהנא
27 חברון רד. קרית יואל

טויערן פון "כולל בוקר" פאר בעלי בתים און אברכים וועט געעפנט 
ווערן אין די נאנטע טעג אין ביהמ"ד בית כהנא דקהל יטב לב

קרית יואל. – מיט ַא שמחת התורה און חדוותא דשמעתתא 
איז אויפגענומען געווארן די בשורה טובה אז אין די נאנטע טעג 
וועט אי"ה געעפענט ווערן ַא "כולל בוקר" פאר חשוב'ע יושבי 
אהל, אינאיינעם מיט בעלי בתים חשובים, ווָאס וועלן זיך קובע 
זיין בתורה, ביני עמודי דגירסא אין דעם פראכטפולן היכל מנחם 
זאב שע"י בית המדרש בית כהנא דקהל יטב לב, ַאלס נָאך ַא 

פנינה יקרה אין דעם בית ה'.

דער הערליכער תל תלפיות, דָאס בית המדרש "בית כהנא" 
דקהל יטב לב, איז ב"ה אויסשטיגן ַאלס ַא ּפרעכטיגער צענטער 
פאר דער גַאנצער אומגעגנט, מיט צענדליגע מניני תפלה אין די 
היום  די שיעורי תורה בכל שעות  און  רחבות'דיגע שטיבלעך, 
אינעם פראכטפולען היכל מנחם זאב. אין צוגָאב צו דעם מקוה 
מפוארה און דעם רחבות'דיגן שמש שטיבל, מיט ַאלע ַאנדערע 

צרכי בית ה' בגשמיות וברוחניות לשם ולתפארת.

די פַארגַאנגענע וואך האבן די באי בית ה' געהאט די זכי' צו 
נייעם רב שליט"א, וועלכער האט קובע  זיין דעם  מקבל פנים 
און  המעטירה.  בעירינו  ומוצלחת  טובה  בשעה  געווען  משכנו 
אין דער בחינה פון "תיכף לתלמיד חכם ברכה" האט דער רב 
שליט"א בַאלד אונטערגענומען פעלים לתורה ולתעודה, לרומם 

קרן התורה והיראה צווישן די כותלי ביהמ"ד.

שליט"א  רב  דער  האט  שריט  ערשטע  די  פון  איינע  ַאלס 
זָאל  עס  ַאז  הביהמ"ד,  הנהלת  דער  פאר  רצונו  אויסגעדרוקט 
נקבע ווערן ַא "כולל בוקר" פאר די בעלי בתים פון די אומגעגנט 
און פאר די חשובע אברכים, בכדי צו מרומם זיין דעם קול תורה 
אין די פריע פארטאגס שטונדן ווען די מח איז אפן, די קאפ איז 
נאך ריין און קלאר און ווי עס שטייט פון צדיקים קען מען אין די 

שעות קונה זיין תורה ויראה אויף א הויכע מדריגה.

איז עס דעריבער ַא פריידיגע מָאמענט ווען עס איז געמאלדן 
בוקר"  "כולל  פרישן  דעם  איבער  ביהמ"ד  כותלי  בין  געווארן 
תורה  להגדיל  טעג  נָאנטע  די  אין  געווָארן  נתייסד  וועט  וואס 
ולהאדירה. עס גייט טַאקע ַארויס ַא רוף פאר די חשוב'ע לומדי 
תורה, בעה"ב ואברכים, זיך ָאנצושליסן ַאלס ַא טייל פון דעם 
כח התורה דרבים מיט א קביעות יעדן אינדערפרי בצוותא חדא, 
ווָאס וועט געוויס נָאכמער אויפהייבן דעם קרן ביהמ"ד מעלות 

רמות.

די פונקטליכע זמני הכולל און פרטים ארום דעם כולל וועט 
געמאלדן ווערן אין די קומענדיגע טעג.  

מחיל אל חיל לרומם קרן בית הגדול לתורה ולתפלה!

ובוקר וראיתם את כבוד ה':
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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. 
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קרית יואל איינגעשּפאַנט צו שטיצן די 
צענטראלע שטאטישע קאסע "צדקת 

העיר קרית יואל והגלילות" מיט 
"צענטראלע מתנות לאביונים" חלוקה

קרית יואל. — די גאנצע שטאט ווערט 
גרויסארטיגע  די  צו  איינגעשּפַאנט 
די  פון  קַאמּפיין"  לאביונים  "מתנות 
"צדקת  צדקה–קאסע  שטָאטישע 
וועלכע  והגלילות",  יואל  קרית  העיר 
פריערדיגע  די  אין  ווי  אזוי  זיך  גרייט 
הּפורים  יום  בעצם  אויסצוטיילן  יָארן 
זיין  צו  מחי'  דערמיט  סכומים,  ריזיגע 
די הונדערטער משּפחות וועלכע זענען 

ַאזוי שטַארק ָאנגעוויזן דערויף.

מתנות  פון  חלוקה  גַאנצע  די 
מיט  דורכגעפירט  ווערט  לאביונים, 
קומט  עס  ווי  כבוד,  דרך  גרעסטע  די 
פאסט,  די  דורך  הפורים  יום  בעצם  אן 
פאר יעדן תושב העיר וואס בעט אן א 
בַאגלייטן  גבאי קודש  די  און  אויסנאם, 

ַאלע פעולות מיט א מסירות נאמנה.

די "מתנות לאביונים חלוקה" איז ווי 
א בודזשעט פאר זיך. "צדקת העיר" איז 
פעולות  מיט  פַארנומען  יָאר  גַאנץ  א 
געברויך  דעם  נָאכצוקומען  נשגבות, 
טָאג-נָאך-טָאג  און  העיר,  עניי  די  פון 
ַארויסצוהעלפן  פַארנומען  מען  איז 
הילפס  פַארשידענע  מיט  נצרכים  די 
גאר  אין  ַאריין  ַאלץ  ציט  ווָאס  פעולות 

גרויסע סכומים.

איז  חלוקה"  לאביונים  "מתנות  דער 
אבער א בַאזונדערע זַאך, און אין צוגָאב 
צו די ַאגַאנץ-יעריגע פעולות, פַארטיילט 
מען עקסטער גרויסע סכומים בעצם יום 
העיר  תושבי  די  וועלכן  דורך  הּפורים, 
הָאבן די מעגליכקייט מקיים צו זיין די 

לאביונים"  "מתנות  פון  מצוה  גרויסע 
מען  ווייסט  ַאזוי  הידורים.  ַאלע  מיט 
צו  ָאן  קומט  געלט  דָאס  ַאז  זיכער 
טַאקע  זענען  וועלכע  עניים  ריכטיגע 
איז  די מצוה  ַאז  און  דערויף,  ָאנגעוויזן 

אויסגעפירט געווָארן בשלימות.

צוליב די געוויקס פון די שטאט אויף 
ווי  בליעה"ר,  פארנעם  גרויסע  א  גאר 
מען דארף דעקן בעפאר די יו"ט פורים 
פונעם  מדרשים  בתי  צענדליגע  די 
שטאט, הייבן שוין אן די עסקנים אין די 
טעג ארומצוגיין מיט גרויס ענערגיע אין 
בבגדי שמחה  מלובש  בתי מדרשים  די 
כראוי אלס הכנה צו די פרייליכע פורים 
נדבות  די  ָאּפצונעמען  הבעל"ט,  טעג 
פונעם ברייטן ציבור, ווי אויך וועט מען 
קרעדיט–קארד  די  איבערגעבן  קענען 
נדבה  די  ַארָאּפגענומען  אינפָארמַאציע 
בעצם יום הפורים, און עס וועט ווערן 
פארטיילט בעצם יום הפורים פאר עניי 
דרך  גרעסטע  די  מיט  העיר  ואביוני 
אריינצוברענגען  ארום  אזוי  און  כבוד, 
אין  שטיבער  אלע  אין  יו"ט  שמחת  א 

אונזער שטאט.

תושבים  אלע  אז  האפן  צו  איז  עס 
די  יפות  פנים  בסבר  אויפנעמען  וועלן 
צו  ארויסהעלפן  זיי  און  העיר,  שלוחי 
זייער שליחות בנאמנות ובשלימות  טון 
מיטן ָאנפירן די צענטראלע שטאטישע 

"מתנות לאביונים" חלוקה.

באחד באדר משמיעין על השקלים: געווארן מיט גרויס התעוררות. מיט דעם זמר פון אודה איז 
נתכבד געווארן הרה"ג ר' חיים הערש שפירא שליט"א, מנהל 
ישיבה קטנה סניף בנין מענדל שווימער; שיר המעלות – הר"ר 

פישל פריינד הי"ו מנאמני ביתו פון הגה"צ מורינו שליט"א. 

דאן האט דער רב שליט"א משמיע געווען ווארימע דברי 
רב  דבי  מספרי  ובפרט  וסופרים  ספרים  מפי  מתובל  תורה 
רבינו הקוה"ט זי"ע, און מיט שיינע דברי דרוש ואגדה אויף די 
פרשת השבוע, דברי חיזוק והתעוררות פון וואס דער ציבור 

האט ארויסגענומען גרויס התחזקות.

יוסף  מאיר  הר"ר  עמוד  פארן  געדאווענט  האט  מעריב 
ביקסנשפאן הי"ו, נאכן וואונטשען "א גוטע וואך" האט זיך 
דער ציבור צוגעהערט צו די שובבי"ם תורה פון הייליגן רבי'ן 
זי"ע, נאך א לעכטיגע דערהויבענע שבת פון וואס דער ציבור 
תושבי השכונה זענען זיך צוגאנגען מיט געהויבענע געפילן 

און גאר שטארקע חיזוק.

ְבִרית ַיַחד! ם בִּ ד ִלְבֵני ֱאמּוִנים - ּוָבאּו ֻכלָּ ַהּיֹום ִנְכבָּ
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The King
of Kosher

Meat Boards
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239 Lee Ave.
718.963.1100

WILLIAMSBURG

ר ש ב ה ת  ו ר ש כ ן  י א ט  ר א ד נ א ט ס ר  ע ט ס כ ע ה ר  ע ד

823 Bedford
718.963.1100

WILLIAMSBURG

80 Lee Ave.
718.963.1100

WILLIAMSBURG

4525 16th Ave 
718.854.2100

BORO PARK

68 Forest Rd.
845.782.2900

KIRYAS YOEL

5023 N. Utrecht 
718.854.2100

BORO PARK

Order your Purim
Platter today. 845.782.2900

לכבוד פורים
און א גאנץ יאר!

*Pictures may vary

Meat
board

Small $69.00

Meat
board

 Medium $129.00
Large  + Wine $199.00

 Gefilta Fish
platter

12" Platter $40.00

Side of
Salmon platter

$120.00

Tongue 
pastrami platter 

1 LB TONGUE + Cold cuts 
16" Platter $159.00

 Assorted
Chicken

14" Platter $99.00

Cooked
Chicken Roll

14" Platter $79.00

Chicken
 & Turkey Platter

14" Platter $75.00
 16" Platter $85.00

Meat
board

32x16  $499
48x24 for $1000

Two tier for $1499

Wraps
Platter

 12" Platter $65.00

Chicken,
 Turkey & Beef

14" Platter $85.00
 16" Platter $95.00

Jerkey
board

$149.00

Plattery@satmarmeatkj.com
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שווער  זייער  ס'איז  אלה!  ראתה  עין  אשרי 
געפילן,  טיפע  די  שילדערן  צו  ווערטער  מיט 
זיך  הָאט  ווָאס  שמחה,  של  הלב  רגשי  רויע  די 
ריזיגן  דעם  פון  הערצער  די  אין  געשּפירט 
אומפַארגעסליכן  דעם  ביי  המשתתפים,  ציבור 
בן  "הושע  סעודת  די  ומרוגש,  מרומם  מעמד 
דעם  געווָארן  ָאּפגערָאכטן  איז  ווָאס  בארי", 
פַארלָאפענעם מָאנטָאג משּפטים העעל"ט, דורך 
הגאון הצדיק על ישראל הדרתו ותפארתו, רבי 
יצחק מרדכי מייזעלס שליט"א, אבד"ק מאורות 

נתן ראדאוויץ.

געּפרַאוועט  איז  מעמד  ּפרעכטיגער  דער 
ברכות  שבע  שמחה  ַא  מיט  אינאיינעם  געווָארן 
ראדאוויץ  אבד"ק  הגה"צ  בבית  שמחה  דער  צו 
שליט"א, די כלה בת בנו הרה"ג רבי אברהם הלל 
שליט"א, עב"ג החתן תמים למעלות שליט"א, בן 
הרה"ג אבד"ק קַאּפיש שליט"א, ענבי הגפן בענבי 

הגפן דבר נאה ומתקבל.

טַאקע  איז  שעות  ָאוונט  די  דורכאויס 
ַא  פון  השתתפות  דָאס  קענטיג  געווען 
געווַאלדיגער ציבור תלמידים ומעריצים פונעם 
בית  ובאי  מתּפללי  די  דערונטער  שליט"א,  רב 
ַא  איז  ווָאס  ראדאוויץ,  נתן  מאורות  המדרש 
לייכטורעם פאר דער גַאנצער שכונת בלומינג- 
אלע  די  במשך  פון  תלמידים  פילע  גרָאוו; 
צענדליגער יָארן פון הרבצת התורה ויראה, און 
לך,  נקבצו  באו  כולם  ומעריצים;  ידידים  מַאסן 
זיך צו פרייען בשמחתו הגדולה, און אינאיינעם 
מקיים זיין דעם "ובתוך רבים אהללנו", צו לויבן 
חסדים,  גרויסע  זיינע  אויף  השי"ת  דַאנקן  און 
תמנו  לא  כי  והמרחם  רחמיך  כלו  לא  כי  הטוב 

חסדיך כי מעולם קוינו לך.

ּפתיחת המעמד המרומם:

ָאנגעפירט  געניט  איז  הנשגב  מעמד  דער 
געווָארן דורך דעם בַאגַאבטן יושב ראש, הרה"ח 
מגי"ש  שליט"א,  מענדלָאוויטש  יודא  שאול  רבי 
ומח"ס  ראדאוויץ  נתן  מאורות  המדרש  בבית 
מעייני יואל, וועלכער הָאט ּפַאסיג איינגעלייטעט 
בנועם  ּפרָאגרַאם  דעם  בַאגלייט  און  ָאוונט  דעם 

לשונו.

ערשינען  איז  שליט"א  רב  דער  הגה"צ  ווען 

סּפָאנטַאניש  ציבור  גַאנצער  דער  הָאט  זַאל  אין 
"חסדי  געזַאנג  פרייליכן  ַא  אין  אויסגעברָאכן 
השם כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו", מען הָאט 
געלויבט און געדַאנקט השי"ת על כל החסד אשר 
די  מיט  מיטגעפריידט  זיך  הָאט  מען  און  עשה 
גרויסע חסדים ווָאס מען הָאט ב"ה געזען, מיט ַא 
תפלה אויף ווייטער ַאז עוד ינובון בשיבה דשנים 

ורעננים.

דער הערליכער סדר המעמד
סעודת  דער  צו  ידים  נטילת  ווַאשן  זיך  נָאכ'ן 
ברכות  ּפַאסיגע  מיט  אויפגעטרעטן  הָאט  מצוה 
הרב  אומן  ידי  מעשי  בחרוזים  מתובל  והודאות 
מתלמידי  שליט"א,  פריעדמאן  מאיר  ישראל 

הגה"צ הרב שליט"א.

דרשה  ַא  געזָאגט  הָאט  הכבוד  אורח  ַאלס 
מאשקאוויטש  משה  ישראל  ר'  הרה"ג  נפלאה, 
הָאט  ווָאס  התלמוד,  שער  ישיבת  ר"מ  שליט"א 
בצוף אמריו ַארויסגעברענגט דעם תקפו של נס. 
ווערטער  ּפערל  די  געהערט  מען  הָאט  דערנָאך 
פאזען  יודא  רבי  הרה"ג  הכבוד,  נואם  פונעם 
מסַאטמַאר,  דרב"י  תו"י  בישיבה  ר"מ  שליט"א 
הָאט  וועלכער  שליט"א,  רב  מיט'ן  שווָאגער  ַא 
דעם  איבער  וסופרים  ספרים  מּפי  נָאכגעזָאגט 
גרויסן חיוב הודאה ווָאס ליגט אונז ַאלע אין ַאזַא 
זמן, און דַאן הָאט משמיע געווען טרעפליכע דברי 
בדחנות לכבוד שמחת חתן וכלה האברך הדגול 
ישיבת  יוצאי  מחשובי  הי"ו,  גפן  יהוסף  מו"ה 

מהרי"ט, לכבוד שמחת חתן וכלה.

ַא  געווָארן  פַארטיילט  איז  מעמד  דעם  ביי 
חכמה",  "נתן  קונטרס  דער  מזכרת,  הערליכער 
יקרות  הדרכות  פון  ליקוט  געווַאלדיגע  ַא  מיט 
ווָאס איז געזָאגט געווָארן דורך הגה"צ רבי נתן 
דער  יבלחט"א  פון  אביו  זצ"ל,  מייזעלס  יוסף 
ראדוויצער רב שליט"א, ווָאס ס'איז בַאקַאנט די 
אויסטערלישע קרבה ווָאס ער הָאט זוכה געווען 
צו הָאבן בקודש ּפנימה און הָאט מקבל געווען 
פון רבינו הק' זי"ע יסודות נפלאים במשנתו של 
צדיק. דער קונטרס איז ערשינען ַאלס מהדורת 
דוגמא פון ַא ספר ווָאס ווערט ַאצינד צוגעגרייט 
לדפוס דורך הרה"ח מו"ה שמואל משולם פייש 
הגה"צ  תלמידי  מחשובי  הי"ו,  פערלמוטטער 

זצ"ל.

רירנדע דברי שבח 
והודאה; הגה"צ אבד"ק 

ראדאוויץ שליט"א
אין  שטילקייט  טַאּפנדע  ַא  געהערשט  ס'הָאט 
שליט"א  רב  דער  הגה"צ  ווען  זאל  גרויסן  דעם 
געשטיקטע  טרערן  ַא  מיט  ָאנגעהויבן  הָאט 
שטימע זיינע רירנדע דברי שבח והודאה להשי"ת 
הָאט  מען  ווָאס  ונפלאות  נסים  גרויסע  די  אויף 
מיטגעלעבט, השם נפשינו בחיים ולא נתן למוט 
דַאנקן  און  לויבן  צו  זוכה  איז  מען  ווען  רגלינו, 
הנהגת  די  מיט  זיין  ממשיך  ווייטער  און  השי"ת 
ַאזעלכע  נָאך  התורה  הרבצת  די  און  הקהלה 
שווערע זמנים ווָאס זענען פַאראיבער. אין אנחנו 
מספיקים להודות לך ה' אלקינו על אחת מאלף 
אלפי אלפים ורבוא רבבות פעמים הטובות נסים 

ונפלאות.

די  דערמַאנט  הָאט  שליט"א  רב  דער 
וואונדערליכע חסדי השי"ת ווָאס מען הָאט געזען 
דורכאויס די גַאנצע ביטערע תקופה, און בַאזונדער 
הָאט ער זיך בַאדַאנקט פאר די ַאלע אידן וועלכע 
און  תפלות  זייערע  ביי  געהַאט  אינזין  אים  הָאבן 
השלימה,  לרפואתו  געווען  רחמים  מעורר  הָאבן 
פון  תפלות  די  נאר  ַאז  ספק  קיין  נישט  איז  ווָאס 
אויך  ַאזוי  געהָאלפן.  אים  הָאבן  קינדער  אידישע 
הָאט ער זיך בַאדַאנקט פאר די געטרייע עסקנים 
ווָאס הָאבן זיך מקריב געווען למענו במשך די ַאלע 

זמנים ווָאס מ'איז געווען ָאנגעוויזן אין שתדלנות.

רב  דער  הָאט  התרגשות  געווַאלדיגע  ַא  מיט 
ציבור  גרויסן  דעם  פאר  ָאנגעוואונטשן  שליט"א 
זאל  שמחה  די  ַאז  און  לרוב  ברכות  הנאספים 
און  משתתפים  ַאלע  פַאר  זיין  משּפיע  טַאקע 
ברכות  פון  שפע  ַא  קינדער  אידישע  ַאלע  פאר 
והשפעות רפואות וישועות עד ביאת הגואל אמן.

הכרת הטוב פאר 
עסקני רפואה

ווען  מָאמענט  סּפעציעלער  ַא  געווען  ס'איז 
הרה"ח ר' יוחנן כ"ץ הי"ו, מגדולי עסקני רפואה 
צום  ַארויפגעקומען  איז  ישראל,  חולי  למען 
ענגלישע  די  אויף  בַאגריסט  און  מייקראפאון 
שּפרַאך, איינעם פון די ּפרָאמינענטע דָאקטוירים, 
צוהילף פאר  געשטַאנען  געטריי  זייער  איז  ווָאס 

חולי ישראל בפרט אין יענע שווערע תקופה, און 
איז ַאצינד ַאריבערגעקומען ּפערזענליך אין זאל, 
וואו מען הָאט אים בַאדַאנקט און ַאּפלָאדירט מיט 

די אידישע מדה פון הכרת הטוב.

דַאן הָאט הרה"ח ר' זושא געלב הי"ו, מחשובי 
אינאיינעם  ער,  ווָאס   - שליט"א  הרב  תלמידי 
זיך איבערמידליך  מיט חשוב'ע ב"ב תחי', הָאבן 
אן  מיט  שליט"א  רב  פַאר'ן  ַאוועקגעגעבן 
געטריישַאפט  אומגלויבליכע  און  אויסטערלישע 
איבער  ַאנעקדָאטן  ּפערזענליכע  דערציילט   -
הָאט  מען  ווָאס  השי"ת  חסדי  וואונדערליכע  די 
ב"ה  איז  שליט"א  רב  דער  וויַאזוי  מיטגעלעבט 

ַארויס ממות לחיים.

ר' זושא הָאט זיך בַאדַאנקט פאר ַאלע געטרייע 
ווָאס  ָארגַאניזַאציעס  הייליגע  ַאלע  פון  עסקנים 
קיין שיעור  ָאן  געווען  ַאזויפיל מקריב  זיך  הָאבן 
וערך, זיבן טָאג ַא ווָאך, 24 שעה ַא טָאג, ובתוכם 
פון  הי"ו,  שּפיצער  יואל  מו"ה  המרומם  העסקן 
"רפואה העלפליין", ווָאס איז געווען ָאנוועזנד אין 

זַאל.

ַארויסגעברענגט  ער  הָאט  איבערהויּפט 
עקשטיין  יצחק  הר"ר  פאר  הטוב  הכרת  די 
שליחי  און  העיר  ראשי  פירנדע  די  פון  הי"ו, 
ָאוו  ווילעדזש  דעם  אינערהַאלב  הציבור 
דעמָאלט  האט  ווָאס  גרָאוו,  בלומינג-  סַאוט 
געַארבעט איבערמידליך יומם ולילה בלי ליאות, 
זיינע פעאיגקייטן און קשרים,  ַאלע  אויסנוצנדיג 
ַארויסהעלפן און בַאגלייטן דעם רב שליט"א  צו 

ביז די פולקָאמע ערהוילונג בעז"ה.

בטוב צדיקים תעלוץ קריה!

ווָאס  ברכות,  שבע  און  המזון  ברכת  נָאך 
רבנים  די  צווישן  געווָארן  צעטיילט  איז 
ווידערַאמָאל  זיך  מען  הָאט  שליט"א,  הגאוה"צ 
ַארויסגעלָאזט אין פייערליכע ריקודים של שמחה 
והודאה להשי"ת, ווָאס הָאט זיך געצויגן ביז אין 
די שּפעטע נַאכט שעות, ווען מען הָאט זיך שווער 
געזעגנט פון ַאזַא רייכע און רירנדע מעמד ווָאס 
דעם  בַאשיינּפערליך  אויסגעדרוקט  ווי  הָאט 
יעלצו  ישמחו  "וצדיקים  פון  בַאדייט  ריכטיגן 
לפני אלקים וישישו בשמחה", כי לך טוב להודות 

ולשמך נאה לזמר!

 רירנדע געפילן פון שבח והודאה להשי"ת 
ביי דערהויבענער "סעודת הושע בן 

בארי" אינאיינעם מיט שמחת שבע ברכות 
בבית הגה"צ אבד"ק ראדאוויץ שליט"א

ו 
מי

רח
לו 

א כ
חסדי ה’ כי לא תמנו כי ל

 וסעודת הודאה
 ושמחת

שבע ברכות

 לכבוד מרן
 הגה”צ אבד”ק
 מאורות נתן
 דראדאוויץ

שליט”א

יבה תו”י מהרי”ט דסאטמאר 
 ביש

”מ
ר

יום ג’ משפטים תשפ”ג
ר ל

או

 לרגל
 שמחת נישואי
 נכדתו שתחי’

 בת בנו הרה”ג
 אברהם הלל

מייזעלס שליט”א

 מעמד

סעודת
הושע בן

בארי

בס”ד

פָארגעקומען ברוב ּפאר והדר אין "עטרת מאיר צבי" חתונה זַאלן, מיט דער בַאטייליגונג פון 
מַאסן ציבור, תלמידים מתּפללים ומעריצים, ועל צבאם הגאונים וצדיקים רבני העיר שליט"א

ַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָךּ ָקָהל ָרב ְבּ אוְֹדָך ְבּ
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  כאיש אחד בלב אחד, ובישועתך תרי"ם ותגביה קרננו למעלה:  

נָאך שטורמישע ווָאכן מיט פייערדיגן טרם יקרא׳דיגער 
ריזיגער ָאנשלוס אינעם גרַאנדיעזער ״תרוממנה״ קַאמּפיין:

קרית יואל רבתי גרייט זיך
צו צענטראַלע פייערדיגע 

״קהל מעמבערשיפ״ קאַמּפיין-
טעג״ ר"ח ביז ז' אדר הבעל"ט

וכל העם ניצב עליו מבוקר ועד הערב:

טעגליכער ָאנלויף ביי מעמבערשיּפ-טישלעך און נָאכַאנַאנדער איבערפלוס 
אויף תרוממנה׳ס אויטָא-סיסטעם, פון בעלי בתים ואברכים, בני תורה וסוחרים, 

וואס שטראמען כולם כאחד ָאן אויפהער אויסצוצָאלן זייערע בַאלַאנסן

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

דורכברוכן, לייכט און שיינט מיט ּפרַאכטפולע שטרַאלן!
אומבַאשרייבליכער חיזוק און ערמוטיגונג ביי ראשי ועסקני הקהלה
פון איבערפלייצנדער ָאנשלוס ווָאס דעמָאנסטרירט אומגעהויערע 
הכרת הטוב און נָאענטשַאפט פונעם ציבור כלּפי הייליגע קהלה 
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  הנה ימים, ימי הקהלה, באים:  

קרית יואל׳ס פאַראייניגט האַרץ קלאַּפט אין אַ קאָלעקטיוון 
ריטעם אין שּפאַנונג צו ״ימי הקהלה״ 

צו צעמענטירן עתיד הקהלה ועירנו הגדולה לאלקים
״יעדער תושב העיר״ ווָאס קלַאמערט זיך לקהל עדת ה׳ איז ַאצינד
ממלא חובתו ואחריותו למענו ולמען טובתו ולטובת זרעו אחריו

אויסנַאמליכע ״זריזין 
מקדימין״ גורלות, און 
צענטרַאלע ״פרייע 
שבת וואקאציע״ 

רופן ַארויס שּפַאנענדע 
אינטערעסע ביי 
טויזנטער חברי 

קהלתינו הקדושה

 "תרוממנה" לעבעדיג!  
סָאפיסטיקירטע ״קַאמּפיין ליניע" וועט לעבעדיג 

פיטערן די תרוממנה-ציפערן און אינפארמירן אלפי 
חברי הקהלה מיט די דרַאמַאטישע פָארשריט

טעלעפָאנישער סיסטעם וועט נָאכַאנַאנד ווערן געַאּפדעיט מיט׳ן ָאנגייענדן פלוס פון מעמבערשיּפ
- קעש אויפגעטריבן —  אלפי תושבי העיר וועלן מיט פייערדיגע אינטערעסע נָאכפָאלגן

 די מינוט-צו-מינוט ״תרוממנה״ ַאנטוויקלונגען ביזן גרייכן דעם מיליאן דאללער פלאס ציל!

גֹוָרלֹות:  ְחְלקּום ּבְ  ַוּיַ

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

ביז׳ן צענטרַאלן יום הקהלה ז' אדר
א' אדר: $500 משמש שטיבל )ביהמ"ד הגדול - ישמח משה - בית כהנא - בית יקותיאל(

ב' אדר: $500 ספרים - דורן                ג' אדר: $500 שפילצייג - טויס טו דיסקאווער 
ד' אדר: $500 בוטשער - סַאטמַאר פלייש                ה' אדר: $500 פיש - רעב פישל 

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

  צאלט פריער, געווינט מער!  
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בס"ד

845.782.0205
sales@mkrealtyusa.com

48 Bakertown Road 
Suite 512, Monroe NY

S
EL

L.
 BUY. RENT. LEA
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L

Since

2011

New Upcoming 
Development

Timber Trail, Woodbury NY 10930

8 Parcels  •  7 Shovel Ready Lots  •  Infrastructure Complete 

B
U
IL

D
 T

H
E
 H

O
M

E
 O

F
 Y

O
U
R
 D

R
E
A
M

!

 אליעזר דוד האפפמאן
לייסענס# 10401304475

845.662.3574

 משה שמחה קויפמאן
לייסענס# 10311206102

845.537.0475

 נפתלי הירצקא זינגער
לייסענס# 10401300864

845.728.1429

 אברהם חיים לעווי
לייסענס# 10401327281

845.238.1162

 אברהם הערש גפן
אפיס אדמיניסטראטאר

845.782.0205 #115

 דוד לייב קרויס
לייסענס# 10401317322

845.274.3765 L
IS

TI
NG AG

E
N
T

Price |  $999,999

• 3,040 Sq Ft 
• 4 Beds + 3 Baths

• Built in 2022 
• 1.000 Acres

 אויסנאם 
 הערליכע 

 באשיידענע 
געגנט

Luxurious
Newly Built 
Upgraded Home
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בס״ד

שתתקיים אי"ה ביחד עם סיום הש"ס שנלמד 
בכולל ערב ובוקר בבית מדרשינו, וסעודת הילולא 

קדישא של מרן הגה"ק הקדושות יו"ט זי"ע

הרבנים הגואה"צ שליט"א 
ישאו מדברותם

שנערך ברוב פאר והדר מידי שנה בשנה לטובת החזקת 
קהילתינו ובית מדרשינו המנוססת לשם ולתפארה זה רבות 

בשנים, ונתגדל לתל תלפיות שהכל פונים אליה, עם מניני תפילה 
ושיעורי תורה ועוד ע״ד הסלולה לנו ממרן רביה״ק זי״ע ועכ״י.

בזה אנו פונים בבקשה למע״כ הי״ו, אשר כמובן אין הקומץ 
משביע את הארי, והוצאות הביהמ״ד עולים להון תועפות, 
ומצפים אנו להשתתפותכם החשובה כדי שנוכל להחזיק 

מעמד ולהגדיל תורה ולהאדירה ביתר שאת וביתר עז.
ויה"ר שזכות החזקת בית מקדש מעט, וזכות רביה"ק יגן עליו 

להתברך בכל מילי דמיטב עדי נזכה לביאת גוא"צ בב"א

הנהלת הקהילה

מעמד הנהדר

ביום א' פרשת תרומה הבעל"ט 
לסדר את המשכן תעשו

בהיכל בית מדרשינו

ש, 
וד

הק

הל 
הק

 כל 
ין בזה

באותות כבוד והערצה הננו להזמ
נו,

שי

דר
ת מ

לי בי
 להשתתף אנשי שלומינו, באי ומתפל

אצל

בשעה 8:30 בערב

N
U

A
H

   347.916.6824
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אין  ָאּפגעצייכנט  ווערט  טעג  יעצטיגע  די  אין 
יָאר  קיילעכיג  גַאנץ  ַא  יואל  קרית  שטָאט  דער 
וחדוותא  התורה  אהבת  אומבַאשרייבליכע  פון 
שיינקייט  ַאזַא  מיט  פָאר  זעצט  ווָאס  דשמעתתא 
פרַאכט אין די רַאמען פון דעם וואונדערליכן "כולל 
יום ראשון", וואו אומצָאליגע בעלי בתים חשובים 
קומען זיך צונויף יעדן זונטָאג מדי שבוע בשבוע, צו 
אויסנוצן די צייט פאר לימוד התורה בדיבוק חברים.

מה אהבתי תורתך- ַא נייע עּפָאכע 
פון זונטָאג אין קרית יואל!

ס'איז  און  יסופר,  כי  יאומן  לא  באמת  ס'איז 
פון  רעווָאלוציע  די  בַאשרייבן  צו  מעגליך  נישט 
"כולל  דעם  פון  מיוחד  חידוש  דער  ווָאס  תורה 
אין  ַאריינגעברענגט  למעשה  הָאט  ראשון"  יום 
דער שטָאט קרית יואל. דער הייליגער כולל הָאט 
איינפַאך געטוישט דָאס מציאות ביי הונדערטער 
נייע  ַא  ָאנגעהויבן  הָאט  עס  און  בתים  בעלי 
עּפָאכע פון אויסנוצן דעם "זונטָאג" טָאג ַאלס ַא 

טָאג פון לימוד התורה במדה גדושה.

די הייליגע השּפעה פון דעם כולל איז קענטיג 
קָאנצעּפט  הערליכער  דער  און  אומעטום,  ממש 
דורך  געווָארן  נאכקָאּפירט  ווירקליך  שוין  איז 
און  שטָאט  אין  דָא  קדושות  קהלות  עטליכע 
הָאבן  אידן  ַאזויפיל  יָארק.  ניו  גרעיטָאר  איבער 
אנדעקט ַא נייע וועלט ַאז מקדיש זיין דעם זונטָאג 
און  בעסטע  דָאס  גָאר  איז  תורה  שיעורי  פאר 

געשמַאקסטע זַאך אויף דער וועלט.

כי הם חיינו ואורך ימינו – 
די אויסנַאמליכע הצלחה 

פון דעם הייליגן כולל
דער געניַאלער חידוש פון גרינדן ַא "כולל יום 

ראשון", פולקָאם צוגעשטעלט פאר בעלי בתים 
ַא  בלויז  מיט  בשעתו,  איז  ממלאכתם,  הפנויים 
יָאר צוריק, איינגעשטעלט געווָארן דורך העסקן 
הנמרץ איש חי ורב ּפעלים הר"ר נפתלי הירצקא 
שמילאוויטש הי"ו, און ווערט זינט דַאן באגלייט 
התורה,  עמוד  עסקני  איבערמידליכע  די  דורך 

הר"ר  הנמרץ  העסקן  פון  שּפיץ  אין 
יואל אהרן שווַארץ הי"ו, וועלכע 

ווי  גרייט  שטענדיג  שטייען 
פאר  רוקן-ביין  ַא 

סָארט  ַאלע 
רוחניות'דיגע 
ת  ו ל ו ע ּפ

תורה  להגדיל 
 , ה ר י ד א ה ל ו
קוקנדיג  נישט 
קיין  אויף 
און  געלט 

הָארעווַאניע.

דַאן  זינט 
פונקציָאנירט 
דער  טַאקע 

ַא  מיט  כולל 
יעדן  פרַאכט 

פַארמיטָאג  זונטָאג 
"בית  בית המדרש  אין 

עס  וואו  נחמי'",  יעקב 
לייכטע  און  שחרית  ּפת  צוגעשטעלט  ווערט 
מקום  דער  און  הלומדים.  לתועלת  איבערבייס 
און  חברותות  פילצָאליגע  מיט  ווירבלט  קדוש 
להפליא,  עד  תורה  קול  ַא  מיט  תורה  שיעורי 
וויַאזוי  מיטהַאלטן  צו  נהדר  מחזה  ַא  ס'איז  ווען 
די חשוב'ע בעלי בתים, העוסקים על המחי' ועל 
הכלכלה, שווימען אין דעם ים התלמוד און זענען 
עוסק זיין בתורה ווי ריכטיגע בני תורה, אשרי עין 

ראתה אלה!

בַאזונדער ווערט בַאגריסט דורך ַאלעמען די 
ווערט  זונטָאג  יעדן  ווען  איינפיר,  חידוש'דיגע 
ַארָאּפגעברענגט ַא סּפעציעלער גַאסט רעדנער, 
אין  עינינים  הערליכע  ַארום  רעדט  וועלכער 
ווען  השבוע.  ּפרשת  ָאדער  הלכה  דער 
רעדנער  גַאסט  די  טוען  מָאל  ַאסַאך 
כלליים  שיעורים  ַארומרעדן 
ענינים  די  איבער 
לערנט  מען  ווָאס 
ווָאך  די  במשך 
לב  נערהַא אי
חבורות  די 
פון זכרו – ש"ס 
 – זכרו  ָאדער 
ווָאס  הלכה, 
טַאקע  ציעט 
ריזיגע  ַא 
נג  גו ילי בַאטי
עם  זקנים  פון 
ווָאס  נערים, 
זיך  דערקוויקן 
רייכע  די  מיט 
און  שיעורים 

ידיעות.

דָאס  דורכאויס 
זוכה  גלייכצייטיג  מען  הָאט  יָאר  פַארלָאפענע 
געווען צו ַא בַאגריסנדע "הרחבת גבולי הקדושה", 
אויסגעברייטערט  זיך  הָאט  כולל  דער  ווען 
פילע  אויף  אויך  נאר  זונטָאג,  אויף  בלויז  נישט 
פילע  ווען  וכדומה,  חגאות  ַאלגעמיינע  פון  טעג 
ַאריין אין ַארבעט, ווערט  גייען נישט  ַארבעטער 
דורך  "יום של תורה",  ַא  פַאר  דָאס אויסגענוצט 
די געניטע עבודת הקודש פון דעם הייליגן מפעל 

"עמוד התורה".

ַארַאנדזשירט  מָאל  עטליכע  איז  עס 
בעלי  פילע  די  ַאז  סדרים  געהויבענע  געווָארן 
ווערן  ערמעגליכט  זאלן  הקהלה  חברי  בתים 
יעדן  אין  חדא  בצוותא  אינאיינעם  לערנען  צו 
יום פנוי ממלכה. דער סדר איז אויסגעשטעלט 
סיסטעם  מוצלח'דיגן  זעלבן  אויפ'ן  געווָארן 
ַאזוי ווי דער "כולל יום ראשון מיט ַא זעלטענע 

הצלחה.

אשרינו מה טוב חלקינו!
ַאצינד ווען מען צייכנט ָאּפ ַא יָאר ווָאס דער 
ַאזַא  יום ראשון" פונקציָאנירט שוין מיט  "כולל 
נישט  זיך  לָאזט  אויס,  ווָאך  איין  ווָאך  הצלחה, 
ַאלע  פון  הטוב  הכרת  פון  געפילן  די  שילדערן 
משתתפי ולומדי הכולל, וועלכע הָאבן די זכי' צו 
זיין פון די חבורתא קדישתא הדין, ווי מען הערט 
עס פון ַאלע לומדי הכולל ַאז ווער עס הָאט דָאס 
נאר איינמָאל טועם געווען, קען זיך נישט גענוג 
הנהלת  און  עסקנים  חשוב'ע  די  פאר  בַאדַאנקן 
הקהלה וועלכע טוען דָאס ערמעגליכן, און בלויז 
ַאזויפיל  ַאדַאנק זייער עבודת הקודש הָאט מען 
אזא  איינגעזַאּפט,  תורה  ַאזויפיל  געווען,  קונה 
תורה  די  מיט  ָאנגעקניּפט  ואמיתי  אמיץ  קשר 
חלקינו   — חלקינו  טוב  מה  ואשרינו  הקדושה, 

בתורתיך!

געוויס איז דָאס ַאלעס צו פַארדַאנקן פאר די 
נדבת לבם הטוב פון די חשוב'ע נדבנים ופטרוני 
וועלכע  יבורך,  הטוב  בשמו  אחד  כל  הכולל, 
זכי'  און  פַארשטַאנד  ריכטיגע  די  געהַאט  הָאבן 
הייליגע  ַאזַא  ערמעגליכן  און  פינַאנצירן  צו 
ּפרָאיעקט, פון לימוד תורה דרבים, ווָאס וועט זיי 
בלי ספק בַאגלייטן אין ַאלע וועגן צו ברכה און 

הצלחה עילאה.

טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף!

"כולל יום ראשון" צייכנט אָפּ קיילעכיגע ערשטע 
יאָר מיט אויסטערלישע התרוממות קרן התורה

עמוד התורה דקהל יטב לב

בס״ד 

! ם כ ל א  ו ה ן  ו ש א ר ם  ו י

דעם זונטאג
כולל יום ראשון

לימוד התורה 
 דרבים

11:00-12:45

שיעור נפלא 
 מיוחדת

12:45-1:30

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

 שיעור נפלא 
• ביום א׳ פר׳ וישב •

ת ו י ל ג ר מ ק  י פ מ ה  פ  , ן י א ד ו ה  ר ו מ  , ן ו א ג ה ב  ר ה י  ״ ע

רבי מנחם נתנאל יונגרייז שליט״א
דומ”ץ בקהלתינו - שכונת בלומינגראוו

____________  בנושא: ____________

עניני ברכת אשר יצר  
הידעת מעלת גדולת 
יקרת ברכה זו וסגלתו

אם אומרים מקודם 
“שאם יפתח” או 

“שאם יסתם”
המחובר לקעטעטע”ר 

אימתי מברך ברכת 
אשר יצר

כמה פירושים וביאורים 
יש בכל תיבה בברכה זו

יודע שיצטרך לצאת 
שנית לצרכיו האם 
יברך מיד או ימתין

איזה דין ביורה דעה 
נלמד מנוסח ברכה זו

ביום ראשון של סליחות נהגו רוב הקהל 
להתענות ואין צריך השלמה מט"א ס' תקפ"א

בעז"ה וועט זיין צוגעגרייט 
א ברייטע פרישטאג

אום 1:00 פאר די אלע 
וואס פאסטן ביז חצות

נתנדב ע"י

מו"ה חיים הערש 
לעפקאוויטש הי"ו

שיעור הלכה 
דיני ומנהגי ראש השנה

הרה"ג ר׳ יחזקאל 
מערץ שליט״א 

בשעה 11:30
קרן מזרחית צפונית

שיעור חזרה 
מס׳ מנחות  - חבורת זכרו

הרה״ג ר׳ הערשל 
גרינפעלד שליט״א 

בשעה 12:00
קרן מערבית דרומית

דער שמש גייט 
ארום אויפוועקן 

צו סליחות
יעדער זוכט זיך 

זכותים צום יום הדין

נעמט די 
הייליגע תורה 

פאר אייער 
אדוואקאט!

ואין לנו 
שיור רק 
התורה 
הזאת

קומט לערנען 
צוויי שעה רצופות 

מיט א געשמאק
ג  א ט נ ו ז ן  ג י ד נ ע מ ו ק ם  ע ד

א׳ סליחות 
פון 11:00 ביז 1:00

במסגרת כולל יום ראשון
   בביהמ״ד דקהלתינו   

בית יעקב נחמי׳

בס״ד

עמוד התורה דקהל יטב לב

עס איז א נייע 
זמן, עס קומען 
פרישע זונטאג'ס, 
וואס וועלן 
אויסגענוצט 
ווערן דורך 
א ריזן ציבור 
אנ"ש פאר 
לימוד 
התורה!

עמוד התורה דקהל יטב לב זונטאג! א הייליגער טאג!

באשטימט שוין 
מיט א פעסטקייט:

איך וועל אויך 
דארט זיין!

די זונטאג נאכמיטאג'ס וועט 
ווערן אויסגענוצט פאר אלע 

אנדערע שטוב געברויכן.

די זונטאג 
פארמיטאג איז 

מיוחד בלויז פאר 
לימוד התורה!

תתחדש
! ן מ ז ם  ע י ני ם  ו צ

בס״ד בס״ד

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

! ם כ ל א  ו ה ן  ו ש א ר ם  ו י

דעם זונטאג
כולל יום ראשון

 שיעור נפלא 
• בשבוע זו פרשת דברים •

ע״י הרה״ג ידען נפלא, נואם בחסד עליון 

רבי שלום שרגא 

 פאפלאנאש שליט”א
מגי”ש בקהלתינו הק’ מאנסי

____________________  בנושא:  ____________________

ידיעות נפלאות
בענינים שונים 

במשנתם של גדולי 
הפוסקים ושו"ת

לימוד התורה 
 דרבים

11:00-12:45

שיעור נפלא 
 מיוחדת

12:45-1:30
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   347.916.6824

 לרגל יודהל״ק של 
מרן הגה"ק הקדושת יו"ט זי"ע

 ולכבודה של תורה 
 "סיום הש"ס" 

ע״י כולל ערב ובוקר בבית מדרשינו

נטילת ידים 
לסעודה רחבה

8:30

פתיחת המעמד
ע״י היושב ראש שינהל את הערב במיטב 

לשונו
הרה״ח ר' שאול יודא 

מענדלאוויטש הי״ו

9:00

סיום הש"ס והדרן
ע״י

הגה"צ אב"ד ביסטריץ שליט"א
 וישא מדברותיו לרגל יודהל״ק, 

ובעניני מצב העולם

9:45

 הוצאות הביהמ"ד, 
והרחבת גבולי הקדושה

הרב החסיד ר' קלמן ווייס שליט״א 
' ק ה ו  נ י ת ל י ה ק ק  ״ ה א ר מ

10:00

דבר הביהמ"ד
ישמיע

 הרב הגאון
 רבי שמואל יעקב מייזעלס 

שליט״א
ב י י ל י  כ ד ר מ ת  י ב ד  ״ מ ה י ב ץ  ״ מ ו ד

10:30

 שאלות ותשובות 
בקורות ימי רביה"ק זי"ע עלי אדמות, 

והשתלשלות קהילתינו הק'
ע״י היושב ראש עם

הרב החסיד ר' קלמן ווייס שליט״א 
' ק ה ו  נ י ת ל י ה ק ק  ״ ה א ר מ

11:00

ברכת המזון

לטובת קהל 
חרדים 
ד'סאטמאר

של 
מעמד 
הנהדר

יום א' 
תרומה 
הבעל"ט



שפ"ג
שבט ת

שפטים, כ"ו 
שת מ

פרייטאָג פר
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איז  ברכות  שבע  שמחת  דערהויבענע  גָאר  ַא 
דעם  ותודה,  רנה  בקול  געווָארן  געּפרַאוועט 
די  דורך  העעל"ט,  יתרו  ּפרשת  שב"ק  מוצאי 
כתות  פון  תורה  ומרביצי  מלמדים  געטרייע 
ווָאס  יואל,  קרית  סַאטמַאר  מוסדות  אין  ו'  ה' 
פון  רייע  ַא  נָאך  מיט  געווָארן  קאמבאנירט  איז 
זיי איז  ווָאס יעדע איינע פון  הערליכע מעמדים 
זיין די טייערע  געווען כדאי לעצמם, צו מרומם 

מלמדים און מחזק זיין די עבודת הקודש.

איז  ברכות  שבע  מסיבת  הערליכע  די 
החשובים,  מלמדים  די  דורך  געווָארן  פַאררופן 
בַאגַאבטן  דעם  פון  שטוב  אין  שמחה  די  לכבוד 
ישראל  רבי  ו', הרה"ג  ה'  פון כתות  רוחני  מנהל 
פון  חתונה  דער  צו  שליט"א,  רָאזענבערג  מאיר 
יצחק  יעקב  כמר  החתן  עב"ג  תחי',  הכלה  בתו 
טייטלבוים הי"ו, בן הרה"ג ר' ליפא שליט"א, בן 
רבי  הגה"צ  וחתן  שליט"א  דוד  משה  ר'  הרה"ח 
קרית  אב"ד  שליט"א  בלום  העשיל  יושע  יוסף 

קַאשוי.

נַאכט  דינסטָאג  פָארגעקומען  איז  חתונה  די 
חתונה  מייזעלס"  "עטרת  די  אין  יתרו  ּפרשת 
גרויסער  ַא  פון  בַאטייליגונג  דער  מיט  זאלן, 
ציבור קרובים ידידים ומעריצים ובני המשּפחה. 
בַאזונדער איז געווען קענטיג די בַאזונדערע רינג 
מיטגעפריידט  זיך  הָאבן  וועלכע  מלמדים  פון 
די  אויך  ַאזוי  און  שליט"א,  המנהל  בשמחת 

התלמידים  הורי  פילע  פון  השתתפות 
זייער  אויסגעדרוקט  הָאבן  ווָאס 
ַאנערקענונג אויף זיין געטרייע ַארבעט 
פון  תועלת  די  פאר  השנה  ימות  בכל 

תשב"ר. 

דער שמחת שבע 
ברכות און מעמד 
"והראינו בבנינו"

הנהלת  די  דורך  איז  שב"ק  מוצאי 
הישיבה צוגעשטעלט געווָארן ַא רייכע 
שמחת שבע ברכות, לאות הכרת הטוב 
פאר די געטרייע עבודת הקודש פונעם 
מנהל שליט"א, מיט דער בַאטייליגונג 
פון ַאלע מלמדים וכלי קודש, וועלכע 
לשמוח  געקומען  צונויף  זיך  זענען 

בשמחתו ולהביע רננות בעד מפעלו.

איז  ברכות  שבע  שמחת  שיינע  די 
זאל  פָארגעקומען דעם הערליכן עס- 
פון דעם בנין תלמוד תורה החדש אין 

שכונת בלומינג-גרָאוו, ווָאס איז ַאהערגעשטעלט 
גרויס  מיט  הישיבה  הנהלת  די  דורך  געווָארן 
אויך  גלייכצייטיג  הָאט  עס  און  געניטשַאפט 
די  פַאר  געלעגנהייט  ּפַאסיגע  ַא  ַאלס  געדינט 
מלמדים צו דעם "והראינו בבנינו", זיך צו קענען 
בנין  נייעם  דעם  אויף  נָאנט  דער  פון  אומקוקן 
הת"ת וואס מ'גרייט זיך אי"ה צו באנייען בקרוב.

געווען  שליט"א  מלמדים  די  זענען  ווירקליך 
בליק  ַא  כַאּפנדיג  התּפעלות,  פון  בַאגייסטערט 
די  צימערן,  קלַאס  לופטיגע  גרויסע  די  אויף 
בנין,  גרויסן  דעם  פון  ָאּפטיילונגען  רחבות'דיגע 
ווָאס ווערט צוגעשטעלט מיט ַאלע איינריכטונגען 
וועט  און  הדעת,  הרחבת  געווַאלדיגע  ַא  מיט 
בעז"ה זיין ַא געווַאלדיגע הילף צו לינדערן דעם 
הייליגער  דער  פון  בליה  און  וואוקס  שטייגנדן 

תלמוד תורה.

דער גייסטרייכער 
ּפרָאגרַאם ביי דער שמחה

ס'איז געווען ַא מחזה נהדר ווען ביי די רייך-
געדעקטע טישן זענען געזיצן די חשוב'ע מלמדים, 
ַאלע איידעלע אידן, תלמידי חכמים ויראי ה', ווָאס 
הָאבן אינאיינעם ַאנגענעם פַארברענגט ַא לַאנגע 
מיטפרייען  צו  זיך  יחד,  גם  אחים  בשבת  צייט, 

בשמחתו פונעם מנהל שליט"א.

פָארגעקומען  אויך  איז  צייט  זעלבער  דער  צו 
צו  זיך  מלמדים",  "אסיפת  יערליכער  דער 
דורכשמועסן און זיך שטַארקן בעצה ותושי' אין 
פאר  תורה  הרבצת  פון  ַארבעט  הייליגער  דער 
תשב"ר, מיט דעם ריכטיגן צוגַאנג , גם כי יזקין 

לא יסור מהם.

בַאלד נאך נטילת ידים איז טַאקע ָאּפגעהַאלטן 
"מלמדים  אינהַאלטספולער  זעלטן  ַא  געווָארן 
ּפַאנעל", ָאנגעפירט בכשרון ותבונה דורך המלמד 
החשוב הר"ר שמעון עוזר הכהן שווַארץ שליט"א 
וועלכער הָאט פָארגעשטעלט די וויכטיגע שאלות 
הָאבן  מלמדים  ווָאס  ספיקות  ַאקטועלע  און 
ַארויפגעברענגט. די תשובות זענען געענטפערט 
תורה,  מרביצי  לַאנגיעריגע  די  דורך  געווָארן 
מלמדים חשובים הר"ר נחמן חיים יאקאבאוויטש 
שליט"א,  מַאנדל  לייב  דוד  הר"ר  און  שליט"א 
ווָאס הָאבן געהַאלטן געשּפַאנט די פַארזַאמלטע 
הָאבן  ַאלע  ווָאס  ענינים,  תוכנ'דיגע  ַאסַאך  מיט 
געווען  קונה  הָאבן  און  דערמיט  דערקוויקט  זיך 

וויכטיגע הדרכה אויף הלכה למעשה.

פונעם  נפלאה  דרשה  ַא  געהערט  הָאט  מען 
מנהל שליט"א ווָאס הָאט ַארויסגעברענגט שבחם 
געבן  וועלכע  שליט"א  מלמדים  די  פון  ותהלתם 
זיך ַאזויפיל ַאוועק פאר די הצלחה און עלי' פון 
די טייערע קינדערלעך. דַאן הָאט אויפגעטרעטן 
איינער  שמחה,  דברי  און  המלמדים  דבר  מיט'ן 

פון די חשוב'ע מלמדים מומחים, הר"ר נטע טויב 
שליט"א, ווָאס הָאט דערמַאנט דָאס געטריישַאפט 
לתועלת  מצוא  עת  בכל  שליט"א  מנהל  פונעם 
רבנן ותלמידיהון. געשמַאקע דברי בדחנות הָאט 

געזָאגט הר"ר דוד שווַארץ הי"ו.

דער  געווָארן  נתכבד  איז  המזון  ברכת  מיט 
די  געזָאגט  הָאבן  ברכות  שבע  שליט"א,  מנהל 
רבי  הרה"ג  אחריתא  ברכה  און  המשּפחה,  בני 
הָאט  דָאס  שליט"א.  יַאקָאבָאוויטש  חיים  נחמן 
נָאכגעפָאלגט מיט ריקודים של שמחה, ווען דער 
מלמד  יעדן  מיט  געטַאנצן  הָאט  שליט"א  מנהל 

בַאזונדער בתודה וקול זמרה.

פַארטיילט  איז  הישיבה  הנהלת  די  מטעם 
די  פאר  געשַאנק  סּפעציעלע  גָאר  ַא  געווָארן 
מלמדים,  חשוב'ע  די  פון  קינדער  די  און  ב"ב 
די  פאר  ַאנערקענונג  און  שעצונג  אויסדרוקן  צו 
דער  צו  שטייען  ווָאס  צדקניות  נשים  געטרייע 
עזר  ַאלס  מלמדים  געטרייע  אונזערע  פון  הַאנט 
כנגדם צו קענען פָארזעצן די עבודת הקודש מיט 
ַאזַא געטריישַאפט, ווָאס שלי ושלכם שלהם הוא.

בַאזונדער הָאט דער מנהל שליט"א פַארטיילט 
דער  מלמדים,  ַאלע  פאר  מזכרת  הערליכע  ַא 
תתענג",  "אז  הנפלא  ספר  דעם  פון  בַאנד  נייער 
מעשי ידיו להפליא, ווָאס הָאבן זיך שוין בַארימט 
ַאצינד  אינהַאלט.  הערליכע  איר  מיט  געמַאכט 
דריטער  דער  געווָארן  פַארטיילט  איז 
בַאנד פון חודש ניסן – אייר ווָאס איז 

נָארווָאס ַארויס פון דרוק.

אויסגעדרוקט  ַאלעמען  דורך  ס'איז 
די  פַאר  דַאנק  הערצליכן  ַא  געווָארן 
הָאט  ווָאס  הישיבה  הנהלת  געטרייע 
שבע  הערליכן  דעם  ַאהערגעשטעלט 
ברכות, ווָאס הָאט באמת ַאריינגעבלָאזן 
ביי  התחזקות  פון  גייסט  פרישן  ַא 
להמשיך  תורה,  מרביצי  חשוב'ע  די 

ולהרביץ ּפעלים לתורה ולתעודה.

דערמַאנט  דארף  סּפעציעל 
דעם  פון  ַארבעט  געטרייע  די  ווערן 
הר"ר  מנהל,  סגן  איבערגעגעבענעם 
שליט"א,  שישא  הלוי  בנימין  שמואל 
יָאריגע   – גַאנץ  זיין  צו  בנוסף  ווָאס 
המלמדים,  לטובת  איבערגעגעבנקייט 
ַאצינד ַאהערגעשטעלט דעם  הָאט ער 

גייסטרייכן מעמד לשם ולתפארת.

קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו 
את ה'!

דריי-פאכיגער מעמד מרומם כפולה ומוכפלת בלאָזט 
אַריין אומגעהויערע התחזקות פאר חשוב'ע מלמדים 

פון כיתות ה' ו' אין מוסדות סאַטמאַר קרית יואל
שמחת "שבע ברכות" בבית המנהל שליט"א – מעמד "והראינו בבנינו" זיך צו אומקוקן אויף 

בנין החדש – אסיפת מלמדים און יערליכער כינוס חיזוק פאר כלי קודש ומרביצי תורה

מסיבת
שבע 
ברכות

חיזוק 
מצדיקי 
הרבים

והראנו 
בבנינו 
החדש
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מיטוואָך תרומה לעצטער טאָג זיך אָנצושליסן אין באַרימטער 
"אָקשן" פון "צדקת רבי מאיר בעל הנס כולל שומרי החומות"

כולל שומרי החומות ָאפיס ווירבלט מיט פילצָאליגע משּפחות ווָאס ברענגן ַאריין אויסגעפולטע ראפל-בויגנס

החומות  שומרי  "כולל  בַארימטער  דער 
ָאקשן" גרייט זיך שוין צום ענד-טערמין ווָאס 
מיטווָאך,  קומענדיגן  אויף  בַאשטימט  איז 
טייערע  די  ווען  הבעל"ט,  תרומה  ּפרשת  ד' 
רייכן  צום  ווערן,  געצויגן  וועלן  רַאפעלס 

בענעפיט און הנאה פון די חשוב'ע געווינער.

דער כולל שומרי החומות ָאקשן, איז ַאצינד 
נשים  טויזנטער  ביי  טָאג  פון  געשּפרעך  דָאס 
אויף  און  יואל  קרית  אין  דָאהי  צדקניות, 
שּפירן  פרויען  מַאסן  וואו  מקומות,  ַאנדערע 
די  נתינה פאר  זייערע  צו שענקן  זכי'  א  פאר 
הייליגע צדקה פון "כולל שומרי החומות" און 
רַאפעלס  רייכע  די  אין  ַאריינגיין  גלייכצייטיג 
ווָאס איז דָאס יָאר ּפרָאקלַאמירט געווָארן ביים 

צענטרַאלער ָאקשן לטובת הכולל.

די פַארלָאפענע טעג, איז דער כולל  במשך 
רד.  גַארפיעלד   15 אויף  ָאפיס  החומות  שומרי 
ווָאס  צענטרַאל  דער  יואל,  קרית  אין  דאהי 

פילצָאליגע  מיט  אומאויפהערליך  ווירבעלט 
תושבים, יונג און ַאלט פון ַאלע געגענטער, ווָאס 
ראפל-בויגנס,  אויסגעפולטע  די  ַאריין  ברענגן 
מיט  סכומים,  בַאשטימטע  די  מיט  בייגעלייגט 
ווָאס מען הָאט די מעגליכקייט ַאריינצוגיין אין 
די טייערע רַאפעלס, און גלייכצייטיג צו שטיצן 

די הייליגע צדקה פון כולל שומרי החומות.

נשים  פילצָאליגע  די  אויסער  איז  דָאס 

דָארט  טעלפאניש,  ַאריין  רופן  ווָאס  צדקניות 
רַאפעל-בַאשטעלונגען,  זייערע  ַאריינצוגעבן 
און צָאלן מיט א קרעדיט קַארד, און ַאזוי ווערט 
אויף  אויסגענוצט  שטַארק  צייט  איצטיגע  די 

החזקת צדקת רבי מאיר בעל הנס. 

אויסגענוצט  צייט  די  ווערט  גלייכצייטיג 
דורך א צָאל חשוב'ע משּפחות ווָאס ָארגַאניזירן 
אין  זיך  ביי  ּפַארטיס"  "פרויען  סּפעציעלע 

שטוב, ווָאס ברענגט ַאריין בַאדייטנדע סכומים 
די  לטובת  ובפרט  צדקה,  הייליגע  די  לטובת 
ווערן  ווָאס  ויתומים  אלמנות  הונדערטער 
רעגלמעסיג געשטיצט דורכ'ן קרן אלמנות פון 

כולל שומרי החומות.

מיט  זיך  דערנענטערט  ענד-טערמין  דער 
די  ַאז  רַאטזַאם  איז  עס  און  טריט,  שנעלע 
זאלן  ָאקשן,  אינעם  ַאריינגיין  ווילן  ווָאס  ַאלע 
ַאריבערקומען  ָאדער  ַאריינרופן  פריער  ווָאס 
צו  ַאזוי  ראפל-בויגנס,  זייערע  איבערגעבן 
קענען  מ'זָאל  ַאז  בעזהשי"ת  פַארזיכערן 
ַאריינלייגן יעדן ראפל-בויגן מיט די ּפונקטליכע 

פַארלַאנגן.

"אלקא  פון  סגולה  די  ַאז  זיכער  איז  עס 
דמאיר עננו" געווינט יעדער פון די משתתפים 
מיט סיי וועלכן סכום, געהָאלפן צו ווערן מיט 
ַאלע ישועות און הצלחות מיט ווָאס צדקת רבי 

מאיר בעל הנס איז בַאקַאנט פון ַאלע דורות.
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5 Mangin Road, (Cor. Rt. 208) Blooming Grove
845.492.8777  |  orders@mintleafkosher.com

NOW 
OPEN!
Bloomingrove’s FRESH Café
Sandwiches | Pastries | Salad Bar 
Pizza | Ice Cream

by mintleaf

Schedule your 
FREE pickup!
*With min. $100 order
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ביהמ"ד זלאטשוב - שכונת פרעסטוויק גארדענס
אויפן  שטייט  זלאטשוב  ביהמ"ד 
קעגן  הארט  גאס'  טורנפייק  'ארענדזש 
איבער די 'מאנראו טאון האלל' געביידע. 
וואס  ריבניץ  ביהמ"ד  אויסער  איז  דאס 
אויף  ארויפציר  גאסן  עטליכע  שטייט 

'פרעסטוויק גאס'.

היכל  דער  איז  צוריק  לאנג  נישט  ביז 
צו  והותר  די  געווען  זלאטשוב  ביהמ"ד 
די  מיט  אבער  תושבים.  אלע  פלאצירן 
מיט  בליעה"ר,  געגענט  פונעם  וואוקס 
נאך  און  גאס,  קָאפי  די  אויף  תושבים 
אפילו  און  גאס,  רָאסמיני  אויף  תושבים 
אויס  זיך  שפרייטן  אידן  ווי  ווייטער  נאך 
מיט  אויך  אזוי  און  טיפער.  אין  ווייטער 

געקויפט  האבן  וואס  משפחות  נייע 
האט  מאמבאשא  איעסט  אויף  הייזער 
א  אונטערצונעמען  אויסגעפעלט  זיך 
הקדושה  גבולי  הרחבת  קאסטבארע 
פונעם  בליה  די  נאכצוקומען  פראיעקט 

געגענט.

גענצליך  ווערט  ביהמ"ד  דאס 
ארויסגעצויגן ווי עס ווערט צוגעבויעט צום 
לינקן געביידע א שפאגל נייע רחבות'דיגער 
צייט  זעלבע  די  אין  און  ביהמ"ד.  היכל 
אינעם  הבנוי'  מלאכת  דער  פראגרעסירט 
רעכטן געביידע פאר א שפאגל נייע מקוה 
מפוארה צו שטיין צום דינסט פארן גאנצן 

אומגעגענט לקדש ולטהר.

מפת גבולי העירוב
לשכונת ארענדזש טורנפייק - מאנרא ניו יארק

Orange Tpke - Monroe NY
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עירוב גרעניצן
די עירוב נעמט ארום די גאנצע שטח וואס איז קאלירט אינעם מאפע, אבער אויף די גאסן 

ווי די עירוב לויפט טאר מען נישט טראגן  נאר ביי די חלק וואס איז אינעם עירוב.

דעפאר דארף מען זיין שטארק געווארנט, אז:

אויף די גאסן Pine Tree Rd / Harriman Heights Rd / Rye Hill Rd / Stage Rd איז 
נאר די הייזער מיט די odd נאמבער'ס ]1,3,5 אא"ו[ אינעם עירוב, אבער די גאס און די הייזער מיט 

די even נאמבער'ס ]2,4,6 אא"ו[ זענען אינדרויסן פונעם עירוב, און מען טאר דארט נישט טראגן.

אבער אויף די גאסן Orange Tpke / Hawxhurst Rd איז פארקערט, נאר ביי די הייזער מיט 
די even נאמבער'ס מעג מען טראגן, אבער אויף די גאס אין ביי די הייזער מיט די odd נאמבער'ס 

טאר מען נישט טראגן.

די עירוב איז תחת השגחת 
מאיר  יוסף  ר'  הרה"ג 
שליט"א  מעכעלאוויטש 

אב"ד זלאטשוב יע"א

צו הערן די כשרות העירוב 
ערש"ק  רופן  מען  קען 

845.662.5882

כסליו תשפ”ג לפ”ק

84
5.

58
7.

84
94

84
5.

58
7.

84
94

ארבעט זעצט פאר אויף נייעם גרויסן היכל און מקוה מפוארה 

יסודות הבנין שוין געגאסן פאר נייעם רחבות'דיגן היכל ביהמ"ד

דער אלטער היכל ביהמ"ד )דאס ביהמ"ד איז ביז היינט נאכנישט געווען קיין בילדער דערפון. הכל תלוי במזל אפילו ספ"ת שבהיכל(

דער מאפע פונעם עירוב אינעם 'פרעסטוויק' אומגעגענט וואס שטייט בפיקוח אבד"ק זלאטשוב יע"א
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פראוועזארישער היכל המקוה מיט בור הטבילה בעת אויף די אנדערע זייט וואנט 
טוט זיך העפטיגע גראב ארבעט פארן נייעם פראכטפולן מקוה

היכל ביהמ"ד ריבניץ אויף פרעסטוויק 

שווארצע: מאנראו טאון האלל, געלע: ביהמ"ד זלאטשוב, רויט: ביהמ"ד ריבניץ



שפ"ג
שבט ת

שפטים, כ"ו 
שת מ

פרייטאָג פר

38

17
   

|  
ם 

טי
שפ

מ
ת 

ש
פר

רו 
זו

יע

ריעל עסטעיט

ליסטינגס ריעל עסטעיטפרשת וירא |  11/7/2022

פרשת משפטים |  02/13/2023ליסטינגס

שבת אין גרין היללס - אויסוואל פון 3-5 בעדרומס, הערליכע רחבות'דיגע הייזער, גראונדס, 
פלעיגראונדס, 718.289.0232

Two small bedrooms and kitchen for Shabbosim or vacation. Nice view! 
Private entrance and private yard, close to shul, 

reasonable price. Please call: 845.537.9386

דירות פאר קורצע טערמינען

 קאמערשאל ריעל עסטעיט

Looking for an office space for חודש ניסן. Please call and leave a message. 
845.421.0470

צו פארדינגען א שיינע פריוואטע אפיס אין ברך משה געגנט, פלאץ פאר desks 2, אפציע מיט 
פורניטשער. רופט: 917.440.5099

$10 א קלאסיפייד ליסטינג

טעקסט/אימעיל צו Listings@yazory.com אדער רופט 845.774.3339 און דרוקט #4

$35 א ליסטינג מיט א בילד

For 
Rent

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

Call 732.267.1868 or email northlakehomes@thejnet.com

For
Sale

845.781.2410
Sales@HFArealty.com

ext. 3
Moshe@hfarealty.com

משה יוסף פריעדמאן

Mordechai@hfarealty.com
Cell 845-238-0039

ext. 4מרדכי יואל אונגאר

The most trusted realty in קרית יואל והגלילות

For Rent: 
• One Bedroom apt on Garfield 

• 3 room apt on Lizensk 

• 3 room apt on lemberg 

• 4 room apt in smith Gardens 

• 4 room apt on koritz 

• 4 room apt on Isreal Zupnick 

• 4 room apt on Zenta 

• 4 room apt on Hays ct 

• 4 room apt in Woodbury junction

• 4 room apt on Prag 

• 6 room apt on birich Moshe 

• 6 room apt in schinus veyoel moshe 

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

Are you looking to buy a brand-new 
construction Look no further than 
this spacious private house! Boasting 
a modern design and a variety of 
customizable features, this home offers 
something for everyone. From the 
spacious plan and high ceilings, high 
doors, and lots of spotlights, to the sleek 
kitchen and luxury bathrooms, this home 
is sure to impress. With its large windows, 
natural light fills the entire living space. 
a two-car garage and walk-out basement 
are perfect for an additional family room 
outdoor area are perfect for entertaining 
or just enjoying a quiet evening outdoors 
with friends and family. this custom-built 
home is one you don’t want to miss!

Isreal Zupnick 
Well maintained 9-room apt top 
floor, over 3,000 sq. ft, with 
built-in sukkah additional 500 
sq. ft space in the basement plus 
property.

For
Sale

Preshburg 
2500 sq. ft 8 room apt, private 
attached house up and down the 
house with 4 room rental income 
and property.

Lemberg 
Upgraded 51/2 room apt top 
floor, private entrance, with 
attic, Beautiful view with lots of 
additions and upgrades.

For
Sale

For
Sale

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

For
Sale
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דעם רבי'נס 
איינוואוינערס

דעם רבי'נס 
אפיעל

ָה נ ׁשָ ְּ ב ָה  נ ׁשָ י  ֵּ ד מִ ֹת  ׂו ש עֲ ַ ל  ְ ך ֶ ל ֶ מּ הַ ד  ִסַּ י ן  ֵ כ י  ִּ כ

ביה”ק זי”ע לעשות מידי שנה בשנה
לך ר

 המ
סד
כן י

כי 

דעם
אפיעלרבינ'ס

- שבת שקלים - 
למען ממלכת התורה מוסדות

תורה ויראה בארה”ק 

תושבי עירינו קרית יואל - גרייטן זיך צו

פאר ממלכת התורה 'מוסדות תורה ויראה' בארה"ק

שבת שקלים

דעם רבי’נס איינוואוינערס 
$180גיבן פארן רבי’נס אפיעל

פארן גרעסטן תורה-נעץ ממלכת התורה מוסדות תורה ויראה בארה”ק

קרית יואל
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)שלוס פון פריער(

איר האט געלערנט ביי 
ר' זלמן וועבער זצ"ל?
עס איז דא אסאך וואס קענען ר' זלמן וועבער 
פון די פרעשבורגער ישיבה אבער מען ווייסט נישט 
פרעשבורגער  די  צו  אריבער  איז  ער  איידער  אז 
אין  ישיבה  די  פון  חלק  א  געווען  ער  איז  ישיבה 

תורה ויראה. 
ר'  הגה"צ  פון  שוואגער  א  געווען  איז  זלמן  ר' 

עמרם בלויא זצ"ל.
דער  איז  פארמיטאג  אז  געווען  איז  סדר  דער 

מגיד שיעור געווען ר' וועלוול חשין זצ"ל.
וועלוול  ר'  פון  נאמען  דער  דערמאנט  מען  אז 
לאמיר דערציילן אן עפיזאד וואס געט א שטיקל 
בליק איבער די יראת שמים פון די דעמאלט'דיגע 
מגידי שיעור. ר' וועלוול האט געוואוינט אין שערי 
פון  צוגיין  קומען  ער  פלעגט  טעגליך  טאג  חסד. 
די  איבערצוגעבן  ויראה  תורה  צו  ביז  חסד  שערי 
ער  איז  גאס  אין  געגאנגען  איז  ער  ווען  שיעור. 
געגאגען מיט זון ברילן. פאר יארן לאנג האבן מיר 
געמיינט אז דאס איז זון ברילן, איין טאג זענען מיר 

געהעריגע  געווען  איז  עס  סוד.  דעם  דערגאנגען 
נישט  זאל  ער  שווארץ  געפארבט  אבער  גלעזער 

קענען זען וואס עס טוט זיך אפ אין גאס.

ער האט פשוט אנגעפארבט זיין גלעזער שווארץ 
אז ער זאל בלייבן מיט אפגעהיטענע אויגן.

ווי געזאגט איז ער געווען דער פארמיטאג מגיד 
כיתות  דריי  די  זיך  האבן  נאכמיטאג  און  שיעור 
פאראייניגט און געלערנט צוזאמען אין איין שיעור. 
און  וועבער  זלמן  ר'  געזעסן  איז  צימער  אינמיטן 

האט געדינט אלץ א משיב.

]ווען ר' דוד רעדט פון ר' זלמן דערקענט זיך די 
בענקעניש אויף אים[

איי זיין יגיעה בתורה, די אהבה וואס ער האט 
געהאט צו א סוגיא. איך געדענק אז ער איז געווען 
א ברייטער געשטעל און בימים ההם איז נאכנישט 
געווען קיין עירקאנדישען ווי היינט. אין די זומער 
וואכן זענען די היצן געווען אומדערטרעגליך אבער 
עס האט אים נישט געשטערט. עס איז גערינען פון 
אים שווייס אבער ער האט זיך נישט אפגעהאלטן 
וועגן דעם נאר מיט די גאנצע געשמאק האט ער 
מסביר געווען פאר די בחורים א שטיקל תוספות, 
מיט א זעלטענע קלארקייט, א געשמאק, דאס איז 

עפעס וואס מען קען נישט מסביר זיין.

ממש ווי גן עדן התחתון.

ער האט אזוי געדינט אלץ מגיד שיעור ביז ווען 
די  אין  שיעור  מגיד  א  ווערן  צו  אריבער  איז  ער 
געציילט  זיך  ישיבה. אגב ער האט  פרעשבורגער 
אויף די אידן וואס זענען געווען אויף די באס וואס 

האט זיך איבערגעדריידט אויפ'ן וועג קיין מירון.

די תלמוד תורה פאר 
די קינדער האט מען אויך 
גערופן 'ישיבת תורה 
ויראה'?
אלעס האט מען גערופן ישיבת תורה ויראה. עס 
האט אויך געהאט נאך א נאמען בית המדרש ר' 
נישט  עס  האט  מען  אבער  אמעריקאנער  ישראל 
ווייל עס האט אזוי געהייסן נאר על  גערופן אזוי 

שם דער מקום.

דער בנין איז נתנדב געווארן דורך א איד מיט'ן 
נאמען ר' ישראל אמעריקאנער. ער האט געלאזט 
צוואה אז די בנין זאל גיין צו די פרומסטע ישיבה 

און אזוי ווי 'תורה ויראה' איז געווען די פרומסטע 
ישיבה איז עס אנגעקומען צו אונז.

איך געדענק אז בימים ההם איז געווען א איד 
זיך  קומט  בנין  דער  אז  גע'טענה'ט  האט  וואס 
פאר אים. דער איד איז געקומען צו ר' אהרן זצ"ל 
אים  איז  ישראל אמעריקאנער  ר'  אז  געזאגט  און 
איז  בנין  געזאגט אז דער  און  אין חלום  געקומען 

זיינער.

ר' אהרן האט גענטפערט אז די קומענדיגע מאל 
ווען ער קומט צו דיר אין חלום זאג אים ער זאל 

קומען צו מיר....

איר האט געלערנט 
אין איין כיתה מיט דער 
באבובער רבי הגה"צ ר' 
נפתלי זצ"ל?
ר'  ברודער  מיין  מיט  געלערנט  האט  ער  ניין, 
הגה"צ  מיט  געלערנט  יא  האב  איך  אבער  ישעי', 
ר' יעקב מאיר שעכטער שליט"א אין איין כיתה. 
כידוע האט ער געלערנט אין תורה ויראה און ער 

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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ר'  פון  חבורה  די  צו  מחובר  שטארק  געווען  איז 
אהרן זצ"ל.

אלט- אין  געוואוינט  האט  מאיר  יעקב  רבי 
פון  צוגיין  קומען  טאג  יעדן  פלעגט  ער  שטאט, 
נאך  מיט  צוזאמען  ויראה  תורה  ביז  אלט-שטאט 

א חבר אונזערע וואס האט אויך געוואוינט דארט.

מיר זענען געווען זייער נאנט, איך געדענק אז 
ווען איך בין צוריקגעקומען פון אנטווערפן בין איך 
ארויף צו אים אין שטוב. מיר האבן שוין געהאלטן 
דרייסיג יאר נאכ'ן זיך נישט זען, ער האט זיך זייער 
געפריידט צו מיר, ער האט מיר געגעבן איינער פון 

זיינע ספרים במתנה.

די בחורים פון ישיבה 
קטנה האבן געלערנט אין 
דער זעלבער היכל ווי די 
בחורים פון ישיבה גדולה?
ווענדט זיך ווען. עס איז געווען אזעלכע צייטן 
איך  היכל.  איין  אין  געלערנט  האבן  מיר  ווען 
און  ישיבה  אין  געלערנט  האב  איך  ווען  געדענק 
גרשון  ר'  ביישפיל  צום  געלערנט  האט  מיר  מיט 
שטעמער ז"ל, ער איז געווען עלטער פון מיר און 

מיר האבן געלערנט אין איין היכל.

אויסערדעם געדענק איך נאך אסאך אידן וואס 
האבן געלערנט מיט מיר אין די ישיבה קטנה ווי ר' 
עוזיאל משה ראטשטיין דער בעל נחלת משה, ר' 
נחמן לוצקין, ר' הערשל שטעמער, ר' יוסף יונגרייז, 

ר' בן ציון באדינגער, ועוד. 

צווישן די ראשי הישיבה האבן זיך אויך געציילט 
איז  אנדערע  צווישן  תורה.  אין  קאנאנען  גרויסע 
זלאטניק,  אליהו  רבי  וצדיקים  גאונים  די  געווען 
רבי דוב סאקאלווסקי, רבי אלי' וויינער, רבי יוסף 
איז  ז"ל  ראובן  ר'  ברודער  מיין  וואס  דינקעליס 
ר'  אויך  און  תלמידים  חשוב'ע  זיינע  פון  געווען 
היכל  אין  נאכמיטאג  אונז  מיט  געזעסן  איז  אהרן 

הישיבה.

רבי אברהם אלי' 
מייזלעס איז נישט געווען 
אין יענע צייט?
ניין. ר' אברהם אלי' איז געקומען צוגיין אסאך 
שפעטער. ער איז דאך געווען אין אויסלאנד. ווען 
געווען  איז  ישראל,  קיין ארץ  אנגעקומען  איז  ער 
האט  אגודה  די  אים,  איבער  טומל  גרויסער  א 
פארלייגט גרויסע כוחות ער זאל קומען צו זיי, מען 

האט אים מכבד געווען צו רעדן א דרשה אין מאה 
ווערטער  די  געקומען הערן  זענען  שערים, מאסן 
פון דער חשוב'ער גאסט, די דרשה וואס ער האט 
ביינער  די  אין  נאך  מיר  ליגט  גערעדט  דעמאלט 
היינט, ס'געווען א שטיק פייער, און שוין ביי יענע 
ערשטע דרשה האבן אלע פון די אגודה געזען אז 
ער איז זייער ווייט פון זיי, ס'האט נישט געדויערט 
לאנג און אזוי ווי אלע ערליכע עולים האט ער זיך 
מתחבר געווען צו די חבורה פון תורה ויראה און 
דאן האט אים ר' אהרן זצ"ל באשטימט אלץ ראש 

הישיבה.

ר' אברהם אלי' קען מען  אויב דערמאנט מען 
נישט אן זאגן אז בלויז זיין צורה גייענדיג אין גאס 
איז געווען א צורה פון א מלאך אלוקים, מען האט 
געזען פאר די אויגן א געטליכער מאן! ווער רעדט 
זיצן  פלעגט  ער  עבודה,  זיין  דאווענען,  זיין  וועגן 
אין 'אחוה' שול אונטער'ן עמוד פון חזן, און דארטן 
פלעגט ער אראפ לייגן א עבודה וואס איז שווער 
געווען  איז  שטייגער  זעלבן  אויפן  שילדערן.  צו 
פון  טיילן  גרויסע  דרשות.  זיינע  און  לערנען,  זיין 
ביז  אויגן  די  פאר  נאך  מיר  דרשות שטייען  יענע 
יעצט, מען האט עס שטענדיג געקענט זעען נאך 
זיין דרשה ווי דער ציבור געפינט זיך אין א אנדער 
וועלט. ווען ער פלעגט רעדן פאר א מחאה אדער 

נפש  מסירות  מיט  ארויס  ציבור  דער  איז  הפגנה, 
כפשוטו, מען איז געווארן אנגעשטעקט פון דער 
איבערגענומען  מורא'דיג  ווערט  דוד  ]ר'  פייער. 
ווען ער דערמאנט זיך פון יענע דרשות און זאגט 
אונז איבער עטליכע מורא'דיגע ווערטער וואס ער 

געדענקט נאך אויפ'ן לשון מיטן ניגון[.

דער  ישיבה  די  אין  געווען  איז  אויסערדעם 
געווען  איז  ער  זצ"ל.  האלצמאן  יודל  ר'  משגיח 
א הייליגער און א דערהויבענער איד. פון צופרי 
טלית  מיט  מעוטר  זיצן  ער  פלעגט  ביינאכט  ביז 
ותפילין און לערנען בהתמדה גדולה. איך געדענק 
אז ווען ער איז געווען אין די עלטערע יארן איז ער 
געווארן זייער קראנק. איך האב זוכה געווען אים צו 
באדינען, איך האב עס געשפירט ווי א זכי' גדולה.

קיין  איבערגעלאזט  נישט  ער  האט  ליידער 
נישט  געדענקט מען אים  וועגן דעם  און  קינדער 

אזוי גוט.

דער  בשם  נאכגעזאגט  אמאל  האט  יודל  ר' 
פאר  געזאגט  ער  האט  אמאל  אז  דיסקין  מהרי"ל 
אים און פאר מיין זיידן ר' אברהם ישראל געליס 
עס  ווער  "אז  הק'  פניו  מרואי  געווען  זענען  וואס 
ליינט אין א פרייע צייטונג, אדער ַאן ארטיקל וואס 
א פרייער צייטונג-שרייבער האט געשריבן, וועט 
דאס אים זיכער שאדן און אויב ער שפירט נישט אז 

א כינוס חיזוק אין תורה ויראהדער ראש ישיבה ר' אברהם אלי מייזלעס ביי א דרשה אין תורה ויראה

ערשטע תלמידים פארענט פון דעם בנין הת''ת בשעת די בוי ארבעטביים לערנען אויף די כלי המשכן אין א כיתה אין תורה ויראה
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עס שאדט אים וועט דאס שאדן פאר זיינע קינדער, 
און אויב נישט פאר זיינע קינדער וועט דאס זיכער 

שאדן זיינע אייניקלעך".

געווען  איז  זצ"ל  בלויא  עמרם  ר'  אויך 
דינען  פלעגט  ער  ישיבה.  די  אין  איינגעשטעלט 
האט  ער  קטנה,  ישיבה  אין  שיעור  מגיד  אלץ 
געהאט א סדר אז ער פלעגט פארלערנען שיעורים 

אויף תהלים אין די ישיבה.

האט  ער  וואס  ספר  דער  אונז  ווייזט  דוד  ]ר' 
בשעתו  זיך  האט  ער  ווייל  באקומען  בשעתו 
תהלים,  ספר  אויף  פארהער  אויפ'ן  געשטעלט 
דער שריפט אין דעם ספר איז פון דער משגיח און 
ר"מ הגה"צ רבי יעקב ראטאמאן זצ"ל בעל האבני 
יעקב  ר'  אים  האט  דערציילט  דוד  ר'  ווי  שיש, 
אויסגעלערנט דער דרשה צו זיין בר מצוה מיט א 

מורא'דיגע געטריישאפט[.

מיר האבן געהערט א 
שמועה אז דער צדיק 
ר' שלומ'קע זוועהילער 
זצוק"ל פלעגט ארויסווייזן 
א ספעציעלע ליבשאפט 
פאר די קינדער פון תורה 
ויראה און ער פלעגט אויך 
שטיצן די חבורה פון 'חנוך 
לנער' וואס ר' אהרן זצ"ל 
האט אויפגעשטעלט? 
ענק  כ'וועל  און  געהערט  גוט  האט  איר  יא, 
נאנטקייט  די  בנוגע  זאכן  שיינע  אפאר  דערציילן 
און די הערכה וואס דער צדיק האט ארויסגעוויזן 

פאר'ן מוסד.

די  אויסער  אז  דעם  מיט  אנהייבן  לאמיר 
האט  בחורים  די  פאר  חבורות  קביעות'דיגע 
פון  'חברה'  די  אויפגעשטעלט  אויך  כידוע  מען 
נישט  זאלן  די קינדער  אז  'חנוך לנער' אפצוהיטן 
פארפאלן ווערן פאר די גאס. דער ציל איז געווען 
אז מען האט צוגעשטעלט ווי א גרעסערע מסגרת 
אז די קינדער זאלן בלייבן אפגעהיטן און זיך נישט 
אויף  אפערירט  האט  עס  גאסן.  די  אין  דרייען 
פאר  'חברה'  א  געהאט  האט  עס  וועגן.  עטליכע 
תפילה, פאר שיר השירים, פאר תהלים און צווישן 

אנדערע איז געווען די נושא פון דאווענען.

דאווענט  מען  אז  צוגעוואוינט  מען  איז  היינט 
נישט  האבן  חדרים  אמאליגע  די  אבער  חדר  אין 
האט  דעם  וועגן  און  דאווענען  קיין  צוגעשטעלט 
בראש  תפילה.  פאר  חברה  א  געווען  מייסד  מען 
פון די חברה איז געשטאנען הרה"צ ר' שלמה זלמן 
ראטמאן ז"ל דער זון פון משגיח הגה"צ רבי יעקב 
ר' עמרם בלויא  ביי הגה"צ  איידעם  און  ראטמאן 
קינד  יעדער  אז  געווען  איז  סדר  דער  און  זצ"ל 
ווערן  פלעגט  דאווענען  צום  געקומען  איז  וואס 
פארשריבן ביי אים און ווייל ראש חודש איז דער 
סדר אז מען ענדיגט דער חדר פריער ווי געווענליך, 
פלעגט מען יעדע ראש חודש נאכמיטאג גיין צום 
שטוב פון הגה"ק ר' שלומ'קע זוועהילער זצ"ל און 
ער פלעגט געבן פאר יעדן קינד א מטבע לויט זיין 
און  נאמען  דער  פרעגן  פלעגט  ער  אויסצייכנונג. 
אריינקוקן אין צעטיל און לויט די אויסצייכענונג 
האט ער געגעבן א מטבע פון א מייל. אויב מען 
מען  האט  צייכענונג  שוואכע  א  געהאט  האט 

באקומען איין מייל, א גוטע איז געווען 2 מייל.

דער סדר האט אזוי אנגעהאלטן ביז תש"ה ווען 
ער איז נסתלק געווארן.

געווען  איז  דיר  דערצייל  איך  וואס  מעשה  די 
אין יאר תש"ב. איך בין געווען צווישן די קינדער 
בר  בין  איך  שלומ'קע.  ר'  ביי  געווען  זענען  וואס 
מצוה געווארן אין יאר תש"ה. נאך די פטירה פון ר' 
שלומ'קע האט ר' שלמה זלמן אפגעלאזט די חברה 
און איך – אפילו אז איך בין געווען א יונגע בחור'ל 
– האב איך איבערגענומען די פירערשאפט פון די 

חברה.

געדארפט אסאך  איך האב  אז  זאגן  צו  איבריג 
די  פאר  געלט  געבן  געדארפט  האב  איך  געלט. 
קינדער און געלט אויסצאלן די נסיעות וואס מיר 
פלעגן מאכן. איך האב נישט געהאט פון וואו צו 
נעמען אבער עס איז געווען צוויי אדרעסן וואו איך 
האב געוואוסט אז איך קען גיין. איין אדרעס איז 
געווען ר' משה פעלדמאן דער זון פון דער טפסר 

הגדול הנגיד הנכבד ר' יוסף ארי' פעלדמאן זצ"ל.

אהרן  ר'  מיט  נאנט  זייער  געווען  איז  משה  ר' 
זצ"ל, ער פלעגט בקביעות קומען זיך שואל עצה 
זיין מיט אים. ער איז געווען א פארמעגליכער איד 
און אויך א למדן און א גרויסער תלמיד חכם, א 
ער  זצ"ל,  יונגרייז  דוד  רבי  הגה"ק  פון  חברותא 
איז  איד  צווייטער  דער  געלט.  געבן  מיר  פלעגט 
געווען ר' אפרים זלמן האלפערן ז"ל ווער עס האט 

לימים אויפגעשטעלט די ארגון 'טהרת המשפחה'.
ר' אפרים זלמן איז געווען מקושר בלב ובנפש צו 
הרה"ק ר' שלומ'קע זוועהילער זצ"ל און דאס איז 

משום מעשה שהיה. 
ווען ר' אפרים זלמן איז ארויפגעקומען קיין ארץ 
אין  שפאציר  א  געגאנגען  אמאל  ער  איז  ישראל 
די גאסן פון מאה שערים און דארט האט אים א 
איד געטראפן און אים אנגעוויזן אז אין די ספרים 
געשעפט פון ר' משה אקסעל שטייט א איד וואס 
זוועהילער רבי  געווען דער  אין אייראפע איז ער 
האט  עס  ווען  אז  מען  דערציילט  אים  אויף  און 
גערעגענט סוכות אין זוועהיל האט אין זיין סוכה 

נישט אריינגערעגענט.
ר' אפרים זלמן האט זיך געוואונדערט אויף די 
מעשה און איז אריין אין די געשעפט און געפרעגט 
הרה"ק ר' שלומ'קע צי ער איז דער זוועהילער רבי? 

האט ער געזאגט אז יא.
"צי איז עס אמת אז ווען עס האט גערעגענט אין 

זווהעיל האט ביי אייך נישט גערעגענט?". 
עס  שלומ'קע  ר'  האט  וואונדער  זיין  צו 
איז  ווייטער  און  דעמאלט  פון  און  באשטעטיגט 
ער געווארן צוגעבינדן צו אים און זיך מער נישט 

אפגעלאזט פון אים.
ר' שלומ'קע האט ער אויך  פון  על פי בקשתו 
'טהרת המשפחה'.  די באקאנטע ארגון  געעפענט 
און צוליב ר' שלומ'קע איז ער אויך געווען נאנט 

צו תורה ויראה.
פלעג  געלט  געדארפט  האבן  מיר  ווען  און 

ר'  צו  גיין  איך 
אפרים זלמן.

ל  א מ נ י י א
ר'  מיר  האט 
זלמן  אפרים 
אז  דערציילט 
אין א טאג האט 
שלומ'קע  ר' 
אז  געזאגט  אים 
קינדער  די  פון 
לנער'  'חנוך  פון 
זיין  נאך  וועלן 
וואס  קינדער 
וועלן אקעגן גיין 

משיח צדקנו.
ר'  האט 
אפרים זלמן אים 

געפרעגט צי ער וועט אויך זיין פון די אידן? האט ער 
אים געזאגט אז ניין, אבער די קינדער יא.

די  פון  נאך  איז  ער  אז  חשבון  א  מאכט  דוד  ר' 
קינדער און מיט א שטיקעדיגע קול זאגט ער הלוואי 

זאל מען זוכה זיין אין גיכן!

האט  שלומ'קע  ר'  הרה"ק  וואס  זאך  א  נאך 
געווען אז ער פלעגט  ישיבה איז  די  געהאט מיט 
ההם  בימים  הישיבה.  תלמידי  די  פאר  עסן  שיקן 
האט די ישיבה נישט געגעבן צו עסן פת שחרית 
און די בחורים וואס האבן נישט געהאט וואס צו 
ר'  הרה"ק  און  געהונגערט  האבן  שטוב  אין  עסן 

שלומ'קע האט זיי אנגעגרייט צו עסן.

אזוי שטארק האט ער זיך געזארגט דערפאר אז 
עס איז געווען בחורים וואס האבן זיך געשעמט צו 
קומען צו זיין שטוב צו נעמען עסן. ווען ער האט 
געהערט אז עס איז דא בחורים וואס שעמען זיך 
צו קומען איז ער געקומען צו זיי און זיי געברענגט 

געלט צו קויפן עסן.

וויכטיג  פאר  געזען  ישיבה  די  האט  שפעטער 
וועגן דעם צו איינפירן דער נייער שטייגער צו געבן 

עסן אויך פת שחרית פאר די בחורים.

ווי באקאנט האט ר' אהרן אריין געלייגט אין דער 
נאמען פון די ישיבה די ווערטער בית התבשיל. ער 
האט עס אויסגעשטעלט אז עס זאל הייסן י'שיבת 
ה'בחורים ו'בית ה'תבשיל און מען פלעגט זאגן אז 
ער האט עס געמאכט אזוי וועלענדיג אריין לייגן 

דער שם הוי"ה אין די נאמען פון די ישיבה.

ביים די חתונה פון רבי דוד - אויף זיין רעכטע זייט זיצט הגה''ק ר' מאטל סלאנימער זצוק''ל. 
אויף זיין לינקע זייט הגה''צ ר' ישראל יצחק רייזמאן זצוק'ל

דער ספר וואס ר' דוד האט באקומען ביים זיך פארהערן ספר תהלים

א צוזאמקום דורך 'חנוך לנער'
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צי איז חנוך לנער נאר 
געווען אין מאה שערים 
אדער איז עס געווען אין 
נאך געגנטער?
איז  עס  איבעראל.  סניפים  געהאט  האט  עס 
געווען א סניף אין מאה שערים, אין בתי ברודא, 

אין שערי חסד. 

דו דערמאנסט מיר א מעשה. איין חול המועד 
האבן מיר באשלאסן אז מיר גייען מאכן א כינוס 
פון אלע סניפים. מיר האבן באשלאסן אז מיר גייען 
עס מאכן אין די שול פון שערי חסד. מיר זענען 
ווען  פון שערי חסד  די שול  אין  שוין געשטאנען 
מיר האבן דערהאלטן א ידיעה אז איינער פון די 
ציוניסטישע רבנים גייט אנקומען דא אין שול און 

איבערגעבן א שיעור.

די מדריכים וויסנדיג אז אויב מיר גייען פארלאזן 
די שול אינמיטן די דרשה וועט גיין פעטש און עס 
קען קומען צו שפיכות דמים האבן זיי געטראכט 
וואס מען קען טון. איך האב דעמאלט געזאגט פאר 
ר' שלמה זלמן ראטמאן אז מיר מוזן גיין פון דא. 
מיר זענען ארויס אויף א שפאציר אנשטאט אז מיר 

זאלן זיך דארטן צוזאמענעמען.

האלפערן  זלמן  אפרים  ר'  דערמאנטער  דער 
איז שפעטער געקומען צו ר' אהרן מיט א טענה 
פארשעמט  מיאוס  אזוי  האט  מען  אז  היתכן  אז 
יענעם רב. האט ר' אהרן געזאגט פאר אפרים זלמן 
"וואס זאל איך טון, ער האט דאך געהאט א זיידן 
]מיינענדיג ר' יוסף קדיש זצ"ל[ וואס האט געזאגט 
אז מען מעג נישט אריבערטרעטן אויף די שוועל 

פון זיין טיר."

צום שלוס עפעס א גוטע 
מעשה אויף די צדיקים פון 
פריערדיגע דור.
מיט יארן שפעטער בין איך געווען א מלמד אין 
די תלמוד תורה פון תשב"ר אין בני ברק. בימים 
ההם איז דאס געווען די איינציגסטע תלמוד תורה 

על טהרת הקודש אין שטאט.

די  האבן  ממש  יארן  לעצטע  די  אין  ]ליידער 
אנגעהויבן  און  מוסד  דער  פארקויפט  מנהלים 
דער  וואס  טראץ  רעגירונג,  די  פון  געלט  נעמען 
ציל פון דער מוסד איז געווען איר ריינקייט וואס 
האט באקומען א זעלטענע שטיצע פון אלע גדולי 

ישראל בימים ההם[.

רב  סאטמאר  הייליגער  דער  איז  ההם  בימים 
געקומען אהין אויף א באזוך און איין טאג נאכ'ן 
דאווענען האב איך - זעענדיג אז דער סאטמאר רב 
האט שוין געענדיגט דאווענען - אים מכבד געווען 

ער זאל ארויפקומען פארהערן די קינדער.

איז  איז ארויפגעקומען. עס  רב  דער סאטמאר 
געווען אינמיטן זומער און כידוע לערנט מען אין 
די וועלט חומש רש"י אויפ'ן פרשה אבער ביי אונז 

האט מען געלערנט אויפ'ן סדר.

דער סאטמאר רב קומט אריין און ער פרעגט 
וואס לערנט מען דא זאגט מען אים אז מען לערנט 

פרשת משפטים.

"מען לערנט משפטים און אינדרויסן איז הייס.... 
]עס וואלט דאך געדארפט זיין ווינטער...[

רב  סאטמאר  פון  שוין  שמועסט  מען  אז  אגב 
איז אינטערעסאנט צו צולייגן אז ווען דער רבי איז 
אנגעקומען קיין ארץ ישראל איז ער געפארן מיט 
אים  האב  איך  ברק.  בני  די שטאט  דורך  באן  די 
אפגעווארט דארט און איך בין ארויף אויפ'ן באן 
צו פארן צוזאמען מיט'ן רבין קיין ירושלים וואו עס 

האבן אפגעווארט טויזנטער אידן.

מענין לענין באותו ענין פון יענע תקופה ווען 
איך האב געדינט אלץ מלמד אין די תלמוד תורה 
אין די שטאט בני ברק דערמאן איך זיך פון נאך א 
מעשה וואס האט זיך אפגעשפילט אין יענע צייט.

עס איז געווען בימים ההם ווען דער בריסקער 
רב מרן הגרי"ז זי"ע איז געקומען קיין בני ברק אויף 
אפאר וואכן. דער בריסקער רב זי"ע האט געהאט 
א סדר אז ער פלעגט פארן קיין אפרו אין די שטאט 
בני ברק. ער פלעגט צו זיין אין וואגשאל אין יענע 

וואכן.

אין  דא  איז  רב  בריסקער  דער  אז  הערנדיג 
די  באגלייט  כסדר  האט  ער  ווייל  און  שטאט 
לויט  געפירט  זיך  האט  עס  און  תשב"ר  און  חדר 
צו  ארויף  הנהלה  די  איז  והדרכות  הוראות  זיינע 
קענען  זיי  צי  געפרעגט  אים  און  שטוב  אין  אים 

ארויפברענגען די קינדער דא אויף א פארהער.

דער בריסקער רב האט גענטפערט אז יא און 
פאר  כיתה  מיין  אויסגעוועלט  האט  הנהלה  די 
צו  אריבערגעקומען  זענען  מיר  פארהער.  דער 
אים אין שטוב, דער בריסקער רב איז געזעסן אין 
פרעגן  אנגעהויבן  אונז  האט  ער  און  באלקאן  די 

שאלות איבער וואס מיר לערנען יעצט.

די  יעצט  לערנען  מיר  אז  געזאגט  האבן  מיר 

פרשה פון יתרו און משפטים. האט ער געפרעגט 
וואס טייטש די ווערטער או ירה יירה? די קינדער 

האבן געזאגט אז עס מיינט צו שיסן מיט א פייל.

פאר'ן  געפאלן  נישט  איז  תשובה  די  אבער 
בריסקער רב.

ער  האט  געטייטש?".  רבי  דער  האט  "דאס 
ווען די קינדער האבן געזאגט  וויסן און  געוואלט 
דער  מיר,  צו  אויסגעדריידט  זיך  ער  האט  יא,  אז 
וואונדער צי איך האב  מלמד, און געפרעגט מיט 

אזוי געלערנט מיט זיי.

אים  איך  האב  רשב"ם".  דער  זאגט  אזוי  "יא, 
געזאגט.

נישט  עס  האט  רב  בריסקער  פאר'ן  אבער 
געשמעקט.

"מיט קינדער לערנט מען פירוש רש"י און רש"י 
זאגט אז ירה יירה מיינט סקילה".

נאך דעם האט ער געפרעגט די קינדער וואס איז 
דער דין פון א כהן וואס האט גע'הרג'ט זיין חבר 

בשוגג און ער האט עולה געווען אויפ'ן מזבח צי איז 
די מזבח אים קולט אדער נישט? די קינדער האבן 
גלייך געזאגט ניין און נאכגעזאגט דער פסוק 'וכי 
יזיד איש על רעהו להרגו - מעם מזבחי - תקחנו 

למות'.

געווען  מדגיש  האט  רב  בריסקער  דער  אבער 
אז דאס גייט ארויף אויף א מזיד, אבער ער האט 

געוואלט וויסן וואס איז דער דין פון א שוגג.

די קינדער האבן געזאגט אז זיי ווייסן נישט, דאס 
האט דער רבי נישט אויסגעשמועסט.

עפילאג:
געזעסן  מיר  זענען  שעה  צוויי  ווי  מער 
צוגענאגלט און געשלינגען מיט דארשט די שיינע 

און אויטענטישע געשיכטעס פון ר' דוד שליט"א.

מיר האבן זיך נישט געקענט אפרייסן אבער עס 
איז געווארן שפעט ועוד חזון למועד משלים צו זיין 

וואס מיר האבן דערלייגט.

דער היכל הישיבה הקדושה היינט צוטאגסדי הונדערטער קינדער אין תלמוד תורה אין ירושלים היינט צוטאגס

המלצה בריוו פון הרה''ק רבי שלומ'קע זוויהל'ער פאר תורה ויראה
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- שבת שקלים - 
למען ממלכת התורה מוסדות

תורה ויראה בארה”ק 

שע"י מוסדות תורה ויראה בארה"ק

ה 
חזר

נון ו
מפעל לעידוד שי

לשמו ולזכרו של
הרה"ח רבי אברהם יעקב ב"ר בנימין זצ"ל 

נלב"ע ז"ך כסליו תשע"ח 

ממלכת התורה מוסדות        
           תורה ויראה בארה"ק

א ממלכת 
פון תורה 

מיט 
יראה

תלמוד תורה
1,600 תשב"ר 

ביתרבית שמשירושלים

ישיבה גדולה
200בחורים 

ירושלים - בית שמש

ישיבה קטנה
210 בחורים 

בית שמשירושלים

3 בתי מדרשים

ירושלים - בית שמש

300200
חברי הכוללמשפחות הקהלה

די גרעסטע 
‘צענטראלע’ 
מוסדות-נעץ 
אין ארה”ק 
- פאר אלע 
היימישע 

קהלות

דעם רבי'נס איינוואוינערס גיבן פאר דעם רבי'נס אפיעל  פארן 
$180גרעסטן תורה-נעץ ממלכת התורה מוסדות תורה ויראה בארה"ק
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הגה"צ רבי זלמן לייב פילאָפּף 
שליט"א חבר ביד"צ וועט וויילן 

בקרב העיר אויף שבת שקלים
תפילות און של"ס אין ביהמ"ד הגדול 

דקהל חרדים ד'סאטמאר
דעם קומענדיגן שבת קודש ּפרשת משפטים – שקלים, וועט די 
שטָאט קרית יואל הָאבן די זכי' צו ַאנטפַאנגען רב האי גאון וצדיק, 
הגה"צ רבי זלמן לייב פילאפף שליט"א, חבר הביד"צ ד'סַאטמַאר 
ורב דביהמ"ד מכלל יופי, וועלכער וועט שובת זיין את שבתו בקרב 

עירינו להשפיע מאור תורתו וצדקתו. 

הנהלת  די  פון  איינלַאדונג  דער  אויף  קומט  שליט"א  דיין  דער 
ביהמ"ד דקהל חרדים ד'סאטמאר, צו ּפרַאווענען דעם שבת בקרב 

הקהילה, וואו ער וועט ווערן אויפגענומען בכבוד ובהערצה.

ווערן אין  וועט אפגעראכטן  די תפילות שבת קודש און של"ס 
ביהמ"ד הגדול ד'קהל חרדים סידורו של שבת קודש וואו דער דיין 
שליט"א וועט מאציל זיין מהודו מיט די ווַארימע תפלות שב"ק, און 
הקרי'  תושבי  פילע  ווען  דרעוין,  רעוא  סעודת  דער  איבערהויּפט 
הצמאים לדבר ה', וועלן קומען מיטהַאלטן די של"ס און הערן די 
וועט משמיע  גַאסט. דער דיין שליט"א  גרויסן  דברי תורה פונעם 
זיין דברי התעוררות פַאר'ן ציבור און מעורר זיין לבבן של ישראל 
ימי  די  פון  ווָאכן  די  אין  סּפעציעל  המעשים,  ולתיקון  לתשובה 

השובבי"ם וועלכע זענען שטַארק מסוגל דערויף.

לקראת שבת לכו ונלכה.

שטארקע וואַרעמקייט צו יערליכע 
מגבית "ימיך – דיין טאג" לטובת 
"ביהמ"ד אוהל מרדכי ד'טאהש"

וועט  הבעל"ט  תרומה  זונטאג  קומענדיגן  דעם   — יואל.  קרית 
פארקומען די יערליכע מגבית לטובת החזקת ביהמ"ד אוהל מרדכי 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  דורך  געווארן  נתייסד  איז  וועלכער  ד'טאהש, 
הרה"ק מטאהש זצוק"ל און שטייט בנשיאותו בקודש, בנו ומ"מ כ"ק 

אדמו"ר מ'טאהש שליט"א.

בתי  שענסטע  די  פון  היינט  איז  המדרש  בית  טאהשער  דער 
מדרשים אין קרית יואל. ווער עס קומט נאר אריין אין דעם בית 
המדרש זעט אן א שטארקע ערענסטע אטמאספער וואו עס ּפאסט 
זיך פאר א חסיד'יש ביהמ"ד, און א גרויסער ציבור איז נהנה פון די 
וערב.  בוקר  ביומו  יום  מדי  מנינים  מסודר'דיגע  צענדליגער  פילע 
אזוי אויך איז צוגעשטעלט שיינע שיעורים תמידים כסדר שחרית 
וערבית, אין צוגאב צו די פולע חברותות וועלעכע זענען זיך קובע 

עתים לתורה אין דעם פראכטפולן היכל ביהמ"ד.

דורכ'ן  באנוצט  מקוה  מהודר'דיגע  שיינע  די  ווערט  באזונדער 
גאנצן געגנט וואו עס איז פארהאן אסאך בתי מדרשים ָאן מקואות. 
גאר א גרויסער ציבור הָאט הנאה פון די ספעציעלע "מעין מקוה" 
וועלכע איז געבויעט געווארן מיט שטארקע הידורים, וואס ווערט 

שטארק באניצט ערב שבת וביום השבת לתוספת קדושה וטהרה.

אין צוגָאב צו דעם איז אויך דא א "חדר הוראה" וואס שטייט צום 

דינסט פַאר'ן ברייטן ציבור, וואו דער חשוב'ער דומ"ץ הקהלה, הרב 
הגאון המפורסם, פה מפיק מרגליות, רבי שלמה יונגער שליט"א, 
בעמח"ס בנין שלמה, איז משיב לשואלים לדעת את המעשה אשר 
יעשון, און איז כסדר משמיע מאמרותיו הנעימים וועלכע איז כמים 

קרים על נפש עייפה, און איז משפיע מהודו אויפן ביהמ"ד.

דעם  פון  הנאה  האבן  וועלכע  אלע  ערווארטעט  איז  דעריבער 
ביהמ"ד וועלן זיך משתתף זיין בהחזקתה, און דערמיט ערמעגליכן 

דעם בלי אין וואוקס פון דעם בית מקדש מעט.

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם!

געהויבענער שבת געפּראַוועט 
בראשות הרה"צ רבי יצחק אייזיק 

שיף שליט"א אבד"ק נועם אלימלך 
–בית שמש אין ביהמ"ד ראדאשיץ 

געפראוועט  איז  התורה"  "קבלת  שבת  התרוממות'דיגער  א 
האט  ציבור  דער  וואו  רַאדַאשיץ,  ק"ק  אינערהאלב  געווארן 
מיטגעהאלטן דעם סידורו של שבת, מיט האי פה מפיק מרגליות, 
מלהיב לבבות ישראל לאביהן שבשמים, נואם בחסד עליון, הרה"צ 
המשפיע רבי יצחק אייזיק שיף שליט"א אבד"ק נועם אלימלך אין 

בית שמש.

דער חשוב'ער משּפיע, דער נועם אלימלך רב שליט"א, וועלכע 

האט  לבבות,  מלהיב  און  רעדנער  זעלטענע  א  אלס  באקאנט  איז 
ראדאשיצער  אינעם  שב"ק  דעם  במשך  תפלות  די  אפגעראכטן 
ביהמ"ד אויף ראוונע מיט אן התלהבות דקדושה, ווען דער גאנצער 
בחיזוק  הבהיר  מאורו  זיין  נהנה  צו  געלעגנהייט  די  האט  ציבור 

והתחזקות.

שבת  גרויסער  א  געווארן  אפגעראכטן  איז  צונאכטס  פרייטאג 
אחים, ווען א חשובער ציבור האט פארברענגט בשירה וזמרה מיט 
די אויסגעווייקטע ניגוני שבת, זיך ָאנזַאּפנדיג פון די פערל רייד פון 

הרה"צ שליט"א, ביז אין די שפעטע נַאכט שטונדן.

היכל  אין  געווארן  אפגעראכטן  איז  דרעווין  רעווא  סעודת 
הביהמ"ד מיט גרויס התעוררות, ווען מען איז זיך מתאחד אין די 
האט  תורה  דברי  די  ביי  דרעווין.  רעווא  ביה  מינוטן,  געהויבענע 
מלאים  ווערטער,  ווארימע  די  מיט  דערקוויקט  ציבור  דער  זיך 
האט  וועלכע  שליט"א,  הדגול  אורח  פונעם  נוגה  ומפיקים  זיו 
אויפגעטרעטן מיט פייערדיגע ווערטער לרגל ימי השובבי"ם וחיזוק 

והתעורורות בעניני קבלת התורה.

הערלכער סיום פון “חברת תהלים" 
געפּראַוועט אין בית המדרש עבודת 

ישראל קאזניץ בלומינג- גראָוו

ַא הערליכע מסיבת סיום איז ָאּפגערָאכטן געווָארן דורך "חברת 
בלומינג-גרָאוו,,  אין  קָאזניץ  ישראל  עבודת  ביהמ"ד  פון  תהלים" 
וואו פילע ילדי תשב"ר פון די געגענט און ארום קומען זיך צוזַאמען 

יעדן שבת.

לאנגע  שוין  איז  ד'קָאזניץ"  ישראל  "עבודת  המדרש  בית  דאס 
פאר  צענטער  צוציענדער  א  און  יקרת  פנת  ּפרעכטיגע  א  יארן 
תושבי השכונה, מיט א געוואלדיגע געשמאק אין א ברודערליכע 
חשוב’ע  דורך  תורה  שיעורי  כסדר’דיגע  מיט  ַאטמָאספערע, 
משפיעים ומתפללי ביהמ"ד, שטייענדיג בנשיאות הגה"צ אדמו"ר 
מקָאזניץ שליט"א, ווָאס איז משּפיע מהודו אויף ַאלע מתּפללי ובאי 

בית ה'.

קינדערלעך  יונגע  די  ווי  זען  צו  בילד  ערהַאבן  גָאר  ַא  איז  עס 
יָאגן זיך יעדן שבת צופרי בקדרותא דצפרא צו קענען מיטהַאֹלטן 
דָאס תהלים זָאגן בהבל פיהם שאין בהם חטא, בהשתפכות הנפש. 
ַאצינד ווען מען הָאט זוכה געווען צו מסיים זיין איז פָארגעקומען 
ַאלע  פון  בַאטייליגונג  דער  מיט  הסיום,  מעמד  גרויסַארטיגער  ַא 

צענדליגער תשב"ר.

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די
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אהרן  הר"ר  פון  פתיחה"  "דברי  געהערט  מען  הָאט  צוערשט 
הערש אינדיג הי"ו מנהל "חברת תהלים", דערנאך האבן די קינדער 
זיך צוגעהערט מיט שּפַאנונג צו ַא הערליכע געשיכטע, פַארציילט 
לייבוש  וועלט בַארימטן מגיד משרים, הר"ר  לעבעדיג דורך דעם 
א  מיט  קינדער  די  געווען  מהנה  האט  וועלכער  שליט"א,  ליש 
תוכנ'פולע דרשה נפלאה, פון וואס זיי האבן שטארק הנאה געהַאט.

אויף  קבלה  שטארקע  ַא  מיט  געשלָאסן  זיך  האט  מסיבה  די 
ָאנהַאלטן  ווייטער  און  צופרי  שבת  יעדן  אויפצושטיין  ווייטער 
דעם גוטן מנהג פון זָאגן תהלים ברוב עם ביתר שאת ויתר עז, און 
דערמיט אויס’ּפועל’ן ישועות און רפואות וכל מיני השפעות טובות 

פַאר זיי און פַאר זייערע עלטערן און פַאר’ן גַאנצן כלל ישראל.

אויסטערלישע שמחת התורה 
אינערהאַלב חבורת 'ללמוד' שע"י 
ק"ק תולדות צבי דספינקא קרית 
יואל ביים אָנהויבן נאָכאַמאָל 

פרישע מחזור סדר הש"ס 
די  צווישן  זיך  שּפירט  געפילן  –אומבַאשרייבליכע  יואל  קרית 
גליקליכע בני החבורה פון חבורת "ללמוד" שע"י ק"ק תולדות צבי 

דסּפינקא קרית יואל, ווען נאך לאנגע יארן פון יגיעה ועמל התורה 
האט מען ב"ה דערגרייכט דעם גרויסן טָאג ווען מען הייבט נָאכַאמָאל 

ָאן דעם סדר הש"ס, ואשרי מי שבאו לכאן ותלמודם בידם.

גלייכצייטיג גרייט מען זיך מיט ַא הכנה דרבה צו דעם גרויסַארטיגן 
מעמד נהדר "סיום הש"ס" ווָאס וועט געּפרַאוועט ווערן אויף ַא גָאר 
מַאסיוון און ּפרעכטיגן פַארנעם, ַאלס ַא מייעסטעטישע "יומא טבא 
לרבנן" בהשתתפות כ"ק אדמו"ר מתולדות צבי דסּפינקא שליט"א. 

מער דעטַאלן וועלן געמָאלדן ווערן אין די נָאנטע טעג בעז"ה.

מה אהבתי תורתך כל היום הוא שיחתי!

יערליכע מלוה מלכה לטובת ביהמ"ד 
בית הלוי באַד–אישל דעם מוצאי שבת

וועט  משפטים–שקלים  פרשת  מוצש"ק  דעם   — יואל.  קרית 
בית  ביהמ"ד קהל  יערליכע מלוה מלכה להחזקת  די  פָארקומען 

הלוי ד'בַאד–אישל אין קרית יואל.

דָאס בַאדאישלער ביהמ"ד שטייט צום בַאנוץ פַאר צענדליגער 
און  צוגעהערן  ַאלע  צוגעשטעלט  איז  עס  וואו  העיר,  תושבי 
בַאקוועמליכקייטן ווָאס ַא מקום תורה ותפלה דַארף צו הָאבן. עס 
איז ממש ַא קורת רוח ַאריינצוקומען אינעם לעכטיגן ביהמ"ד, וואו 
עס איז דָא ַא שיין ליכטיג ּפלַאץ צו לערנען רוב שעות פונעם טָאג. 

הערליכע ספרים און פיל נָאך.

דָאס איז אויסער די הערליכע מקוה ווָאס שטייט צום בַאנוץ פון  
הונדערטער יעדן טָאג, און בַאזונדער ערב שבת, ַאהערגעשטעלט 
גַאנצן  פונעם  צופרידנהייט  צום  בַאקוועמליכקייטן  ַאלע  מיט 

ציבור.

ושב,  עובר  לכל  ולתפארת  לשם  טַאקע  שטייט  ביהמ"ד  דָאס 
ָאבער דָאס  ציעט ַאריין אין שווערע טויזנטער דָאלער און שלעּפט 
ַאריין אין ַא יערליכן דעפיציט, ווָאס ליגט אויף די ּפלייצעס פון 
עטליכע יחידים  וועלכע מוטשען זיך צו קענען דעקן די לויפנדע 

הוצאות.

דעריבער טוט די הנהלת הביהמ"ד ַאּפעלירן צום ציבור מעןזָאל 
קענען  זָאל  ביהמ"ד  דָאס  שטיצן  און  מַאסן  די  אין  ַארויסקומען 
ָאנגיין ביתר שאת וביתר עוז, און זיך משתתף זיין בגוף ובממון ביי 
די מלוה מלכה ווָאס וועט פָארקומען דעם מוצש"ק אין ביהמ"ד 

בַאד–אישל.

ריזן ציבור ביי מעמד "בקשת 
רחמים" אין ביהמ"ד הגדול 12 

פרייטאָג פאַרטאָגס
פרייטָאג  פארגאנגענעם  דעם  האבן  אידן  ציבור  ריזן  ַא 
פַארטָאגס פרשת יתרו איבערגעפילט דעם ביהמ"ד הגדול 12 ביים 
"מעמד בקשת רחמים" וואס איז פַאררופן געווָארן ווי יעדעס יאר 
ובקשות  תהלים  באמירת  רחמי שמים,  זיין  מעורר  צו  שובבי"ם, 
ותחנונים, אויף די הצלה פון אידישע קינדער, מכל צרה וצוקה 

ומכל נגע ומחלה.

שוין פון די גאר פריע פארטאגס–שטונדן זענען די גאסן ארום 
דעם ביהמ"ד געווען געּפַאקט מיט קארס פונעם ריזן ציבור וועלכע 

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

"קרן אברהם יעקב - עזר לנישואין" צייכנט אָפּ אָסטראָנאָמישע 
ציפער פון נאָנט צו אַ פערטל מיליאָן דאָלער פאַרטיילט בלויז 

דאָס לעצטע יאָר פאר לומדי ורבני כולל "סאַטמאַר קרית יואל" 
אין די רַאמען פון דעם נָאבעלן "קרן אברהם יעקב - עזר 
אין  מען  הָאט  יואל,  קרית  סַאטמַאר  כולל  שע"י  לנישואין" 
פון  סומע  אומגלויבליכע  די  דערגרייכט  טעג  יעצטיגע  די 
פַארטיילט  איז  ווָאס  דָאלער,  מיליָאן  פערטל  ַא  ַאריבער 
ורבני  לומדי  די  פאר  יָאר,  לעצטע  דָאס  אין  בלויז  געווָארן 
כולל סַאטמַאר קרית יואל, לקראת שמחת נישואי צאצאיהם 

למזל טוב.

דער באַרימטער "קרן אברהם יעקב" פונקציָאנירט 
שענקט  עס  און  סַאטמַאר,  כולל  כותלי  בין 

גַאנצע צען טויזענט  ריזיגע סכום פון  די 
ורבני  מלומדי  יעדן  פאר  דָאלער, 

קינד  א  חתונה  מאכט  וואס  הכולל 
קיין  נישט  איז  דָאס  בשעטומ"צ. 

הלואה נאר צען טויזנט דאלער.

דער קרן ארבעט, אז יעדער 
אנגעשלאסענער–מיטגליד 
מינימאלע  די  ביישטייערט 

פער  דאלער   25 פון  סכום 
אויס  קומט  עס  וואס  חתונה. 
זמן  א  פיר חתונות  פון  ַאן ערך 

געבן  מעמבערס  אלע  אז  ַאזוי   ,
וואס  זמן,  א  דאלער  הונדערט  בלויז 
דורך פרוטה ופרוטה מצטרפת ווערט - 

דורך דעם סכום פון בלויז 25$ וואס יעדער 
חבר הכולל גיט, און א טייל פון די חשוב'ע חברי 

הקרן שענקן א גרעסערן סכום, ווי 50 דאלער ּפער חתונה - 
ערמעגליכט צו קענען פארטיילן אזא סכום.

ווערט  דָאלער,  טויזנט  פינף  געלט,  דעם  פון  הַאלב  ַא   
געדעקט דורכ'ן די אנגעשלאסענער–מיטגלידער מרבני הכולל 
און  חתונה,  ּפער  סכום  באשטימטען  דעם  שענקען  וועלכע 
נאך פינף טויזנט דאלער ווערט צַאמגעשטעלט דורך חשוב'ע 

נדבנים, וועלכע שּפירן ַא זכי' צו העלפן די לומדי תורה און 
פארגרינגערן בעת שמחתם. צען וואכן פאר די חתונה הייבט 
ָאן צו קומען יעדע וואך א טשעק פון טויזענט דאלער, און די 

וואך פון די חתונה בַאקומט מען 1000 דאלער מזומן.

מוקדש  איז  יעקב"  אברהם  "קרן  דעם  פון  נָאמען  דער 
מוה"ר  הנכבד  הנגיד  נדבן,  חשוב'ן  דעם  דורך  געווָארן 
שרגא ּפָאזען הי"ו וועלכער הָאט דעמָאלט ָאּפגעקויפט פאר 
זיין  לע"נ  הקרן",  "שם  זכות  דעם  עצום  סכום  א 
המרומם  הרה"ח  אומפארגעסליכער פאטער 
יהודא  פנחס  ב"ר  יעקב  אברהם  מוה"ר 

ז"ל, מחשובי אנ"ש חברי הקהילה.

געווַאלדיגע  ַא  עס  איז  ַאצינד 
זיך  קוקט  מען  ווען  דערגרייכונג 
צוריק,  אויף  בליק  ַא  מיט  אום 
צוועלף  פַארלָאפענע  די  אויף 
חדשים פון דָאס יָאר, און עס 
שיילט זיך ַארויס ַאז די קַאסע 
די  פַארטיילט  פַאקטיש  הָאט 
פון קרוב  אומגלויבליכע סומע 
דָאלער!  מיליָאן  פערטל  ַא  צו 
און ַאלעס מיט ַאזַא דרך כבוד און 
פַארנעם,  שענסטן  אויפ'ן  לכת  הצנע 

ווָאס איז באמת לא יאומן כי יסופר.

ווערן  לויב-ווערטער  שטארקע  גָאר 
געהערט פון אלע לומדי הכולל, פון די נדיבים בעם 
און פון אנשי שלומינו תושבי קרית יואל, וועלכע קענען זיך 
נישט גענוג ָאּפוואונדערן זעענדיג ווי דער קרן גייט ָאן מיט 
וואס מאכט בעז"ה  ַאזַא שיינקייט, און יעדער לומד הכולל 
חתונה ערהאלט דעם סכום עצום פון "צען טויזענט דאלער" 

צו קענען צוגיין צו די שמחה מיט הרחבת הדעת.

קרן
אברהם
יעקב

עזר לנישואין.

קרית יואל

שע״י כולל תורה ויראה
דרבינו יואל מסאטמאר

ע"נ הרה"ח ר' אברהם יעקב ב"ר פנחס יודא ע"ה
ל
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איז געקומען זָאגן תהלים אין די שעה'ן פון אשמורת הבוקר. ביים 
באשטימטן זמן האט מען ָאנגעהויבן דָאס אמירת תהלים ווען דער 
ציבור אינאיינעם האט זיך אויסגעבעטן ביים בוכ"ע ער זָאל שוין 
מבטל זיין ַאלע ביטערע גזירות, ותמהר ותחיש לגאלינו ובנה בית 

מקדשינו המהרה בימינו.

עס איז יעדנ'ס הָאפענונג, ַאז תפילות ישראל זָאלן נתקבל ווערן 
לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

הן קל כביר לא ימאס תפלת רבים.

אייגנאַרטיגע גורל אויף א שטיין פון 
בארג סיני לכבוד פרשת קבלת התורה 
ביים"סדר הלימוד למוצאי שב"ק" אין 
בית המדרש 'מאורות נתן ראדאוויץ'

עס איז שוין עטליכע חדשים ווָאס בחורי חמד אין בלומינגראוו 
זעלטן – געהויבענע "סדר הלימוד למוצאי שב"ק"  די  געניסן פון 
וואס ברענגט אריין א ווארימקייט אין די לאנגע פראסטיגע מוצאי 
שבתים פון די ווינטער חדשים, און פונקציאנירט מדי שבוע בשבוע 
אין היכל בית המדרש "מאורות נתן ראדאוויץ" אין שכונת בלומינג- 
גרָאוו, העומד תחת דגלו והדרכתו פון הגה"צ אבדק"ק ראדאוויץ 

שליט"א.

די פַארלָאפענע ווָאך מוצש"ק, שטייענדיג נָאך דעם שבת יתרו 
דעם  נָאך  גורל  אייגנַארטיגע  אן  פָארגעקומען  איז  התורה,  קבלת 
סדר הלימוד, אויף ַא שטיין פון דעם בַארג סיני, ווָאס ווי בַאקַאנט 
הָאט דָאס ַא זעלטענע וואונדערליכע טבע, ווָאס איז אויסגעראפלט 
נָאך  מיט  אינאיינעם  חמד,  בחורי  צענדליגער  די  פַאר  געווָארן 

פון  דורך דעם געטרייען מסדר  ַארַאנדזשירט  גורלות,  ווערטפולע 
דעם סדר הלימוד, האברך החשוב מו"ה מרדכי דוד פעלבערבוים 

הי"ו, מחשובי מתּפללי ביהמ"ד.

צוריק  ב"ה  מען  הערט  חמד  בחורי  און  עלטערן  מערערע  פון 
שיינעם  דעם  פון  הנאה  און  צופרידנהייט  אויסטערלישע  זייער 
ווען  פארנעם,  וועכנטליכן  א  אויף  פאר  ב"ה  זעצט  וואס  איינפיר 
דאס ראדאוויץ'ער בית המדרש איז טאקע פיל מיט די יונגע לומדים 
וועלכע זענען עוסק פאר לענגערע שעות בחדוותא דשמעתתא און 
נוצן ריכטיג אויס די טייערע צייט אין די מוצאי שבתים, ומתן שכרה 
בצדה מיט ווערטפולע גורלות ומתנות, ווען פון צייט צו צייט ווערט 

אויך געפראוועט געהויבענע מסיבות מלוה מלכה בצוותא חדא.

מטעם די הנהלת בית המדרש און די געטרייע מסדרי החבורה 
די אלע חשוב'ע  א ברכת הכרת הטוב פאר  אויסגעדרוקט  ווערט 
נגידים בעם וועלכע טוען זיך ביישטייערן מיט סכומים הגונים צו 
יגן  התורה  לימוד  זכות  לשבוע,  הלימוד  סדר  זכות  דעם  אפקויפן 

בעדם לטב ולחיים ולשלם.

 מסיבה של מצוה לטובת 
ביהמ"ד 'תפלה לדוד קרעטשניף' 

היינטיגן דאָנערשטאָג נאכט
תושבי  פילע  זענען  משּפטים  ּפרשת  שישי  ליל  היינטיגן  דעם 
מסיבה  יערליכן  דעם  ביי  בַאטייליגן  צו  זיך  ערווַארטעט  העיר 
מיוחדת "ועבדתם את ה'", לטובת דעם בית המדרש תפלה לדוד 

קרעטשניף אויף העיס קָאורט.

דָאס בית המדרש תפלה לדוד איז נתייסד געווָארן על שמו פון 
האי גאון וצדיק פועל ישועות, הגה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף 
זצ"ל און עס פירט על פי דרכם פון צדיקים הק' לבית קרעטשניף- 
ווָאס זענען געבליבן בַאקַאנט מיט דעם  נַאדבורנא- ּפרעמישלַאן, 
איז נתקדש  ווָאס  נוסח המיוחד  און דעם  הייליגן עבודת התפלה, 

געווָארן בקדושתם של מעלה.

דעם  פון  גרינדונג  דָאס  זינט  יָאר  דָאס פערטע  שוין  שטיענידג 
יקרת  פנת  ַא  ַאלס  אויסגעשטיגן  ווירקליך  איז  ווָאס  המדרש  בית 
שטרָאמען  יואל  קרית  תושבי  וועלן  השי"ת,  ועבודת  תפלה  פון 
ַא  זיכער  איז  ווָאס  ווינקל,  הייליג  ַאזַא  זיין  מחזק  צו  בהמוניהם 
שמירה פאר דער גַאנצער שטאט און דער זכות פון די צדיקים הק', 
זיין אויף על  וועט מגין  נַאדבורנא קרעטשניף,  לבית ּפרעמישלַאן 

משתתפים, בדבר ישועה ורחמים.

פייערליכע הכנסת ספר תורה אָפּגעראָכטן 
שב"ק פּרשת יתרו קבלת התורה דורך 

הרה"ג רבי יואל ראַבינאָוויטש שליט"א 

המוני תושבי העיר קרית יואל רבתי הָאבן זיך דעם שב"ק בצפרא 
דער  מיט  חוגג,  והמון  ותודה  רנה  בקול  מיטגעפריידט  דשבתא, 
הערליכער שמחת הכנסת ספר תורה ווָאס איז ַאריינגעגעבן געווָארן 
דורך הרה"ג רבי יואל רַאבינָאוויטש שליט"א, בן הרה"ג רבי יוסף 
קדיש שליט"א וחתן הגה"צ אבד"ק רָאּפשיץ שליט"א, שטייענדיג 

אין דעם שבת של שמחת שבע ברכות בבית אביו שליט"א.

דורך  געווָארן  ַאריינגעגעבן  און  געשריבן  איז  תורה  ספר  דער 
הרה"ג רבי יואל שליט"א, לעילו נשמתו פון זיין אומפַארגעסליכן 
זון, הילד שמואל ע"ה. די סיום כתיבת האותיות איז פָארגעקומען 
פרייטָאג ערב שב"ק אין זיין שטוב, און די הכנסת ספר תורה איז 
יום  בעצם  התרוממות  געווַאלדיגע  ַא  מיט  געווָארן  געּפרַאוועט 

השב"ק, אין די זַאלן פון "קרן ויואל משה".

בַאלד נָאך תפלת שחרית, בעפָאר קריאת התורה, איז דער גַאנצער 
ציבור ַארויס לקראת דעם נייעם ספר תורה. מען הָאט זיך סּפָאנטַאניש 
ַארויסגעלָאזט אין פרייליכע טענץ ווָאס הָאט ָאנגעהַאלטן ַא לענגערע 

וויילע לכבודה של תורה מיט ּפַארַאד און געזַאנג.

נָאכ'ן פָארזָאגן לדוד מזמור מיט ַא געווַאלדיגע התעוררות הָאט 
מען טַאקע גלייך בַאנייט דעם נייעם ספר, מיט קריאת התורה ביום 
וויקליך געליינט דעם מעמד הר סיני און  ווען מען הָאט  השב"ק, 
דער  אין  בַאדייט  סּפעציעלן  ַא  געהַאט  הָאט  ווָאס  התורה,  קבלת 

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
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הייליגער נייער תורה.

ברייטער  ַא  געווָארן  ָאּפגערָאכטן  איז  המוספין  תפלת  נָאך 
לגמרה  מצוה  סעודת  די  און  התורה,  שמחת  לרגל  רבא  קידושא 
מיט  אינאיינעם  מוצאי שב"ק,  געווָארן  געּפרַאוועט  איז  תורה  של 
דרעזיל", שע"י  "אולם  אין  ברכות,  גרויסַארטיגער שמחת שבע  ַא 
ביהמ"ד רָאּפשיץ, וואו עס הָאבן זיך אויך בַאטייליגט די רמ"י ובחורי 
ישיבה קטנה, וואו הרה"ג רבי יואל שליט"א איז עומד ומשמש מיט 
הרבצת התורה. מען הָאט געהערט ווַארימע דרשות און מען הָאט 
זיך משמח געווען ביז אין די שּפעטע נַאכט שטונדן בשמחת התורה 

כי הוא לנו עוז ואורה.

גרויסער עולם ערוואַרטעט דעם 
מוצאי שבת צו מסיבת מלוה מלכה 
לטובת ביהמ"ד "בית אלטא פיגא" 

דקהל בני יואל ד'סאטמאר
ערווַארטעט  ווערט  ציבור  גרויסער  ַא   — יואל.  קרית 
ַאנטיילצונעמען דעם מוצאי שבת פרשת משפטים–שקלים, ביי די 
מסיבת מלוה מלכה לטובת ביהמ"ד "בית אלטא פיגא" דקהל בני 

יואל ד'סאטמאר אויף עיקערס.

דָאס ביהמ"ד לשבת ויום טוב "בית אלטא פיגא דקהל בני יואל" 
ווָאס געפינט זיך אינעם בנין פון די מיידל–שולע "בית אלטא פיגא" 
אויף עיקערס רָאוד, דינט אלס הערליכער מקום תורה–ותפילה פאר 
א גרויסן ציבור תושבי לעמבערג והסביבה, וועלכע דאווענען דָארט 
די תפילות שבת מידי שבת בשבתו ומידי מועד במועדו, בראשות דעם 
חשוב'ן דיין הרה"ג ר' ירמי' ברַאווער שליט"א דומ"ץ בקהל בני יואל.

אינעם  מקוה  הערליכע  די  ַארויסהייבן  מען  מוז  סּפעציעל 
אונטערשטן שטאק פון דעם נייעם "בית אלטא פיגא" מיידל–שולע 
געביידע "בנין גאלדא רויזא", א מקוה רחבת ידים לקדש ולטהר צו 

די צופרידענהייט פון אלע תושבי הסביבה.

נישט  ווערן  זאכן  אלע  די  ַאז  פארשטענדליך,  ווי  אבער 
און  ביהמ"ד  דָאס  אויפצוהאלטן  און  אליין,  זיך  פון  צוגעשטעלט 
מקוה קָאסט ָאּפ שווערע טויזנטער דָאלער במשך דעם יָאר, וואס 

מוז געדעקט ווערן דורך די נדבות פון אנ"ש ובפרט תושבי השכונה 
וועלכע באנוצן זיך דערמיט.

די מסיבה וועט פָארקומען אין היכל הביהמ"ד, וואו מען וועט זיך 
ווַאשן צו ַא סעודת מלוה מלכה ווָאס איז צוגעגרייט לכל הנאספים 

אינאיינעם מיט ַא הערליכן ּפרָאגרַאם פון סיפורי צדיקים.

עס איז צו הָאפן, ַאז דער ציבור וועט זיך אי"ה משתתף זיין ביי 
מקוה,  די  און  ביהמ"ד  דָאס  רחבה  ביד  זיין  צו  מחזיק  מסיבה  די 
און גלייכצייטיג שעּפן ַא גייסטיגן פַארגעניגן פון די מסיבה ווָאס 
פַארשּפרעכט צו זיין ַא שעה של קורת רוח מיט די שלל פתגמין 

ועובדין טבין ווָאס עס וועלן משמיע זיין די חשוב'ע דרשנים. 

תלמידי ישיבה גדולה 'שער נפתלי' 
פרייען זיך מיט דער שמחה בבית 

הרה"ג ראש הישיבה שליט"א 
די  ָאט  נאה!",  צלך  מתוקים  פירותיך  אברכך  במה  אילן  "אילן 
ביי דעם הערליכן  זיך געשּפירט  ווערטער הָאט  די  ָאּפטייטש פון 
מעמד ווָאס איז פָארגעקומען פַארלָאפענעם זונטָאג יתרו העעל"ט, 
אור ליום חמשה עשר בשבט, אין דעם היכל הישיבה גדולה "שער 
געּפרַאוועט  שמחה  ברוב  הָאט  מען  ווען  טשעסטער,  אין  נפתלי" 
ַא מסיבת לחיים לרגל קישור החיתון בביתו פונעם ראש הישיבה, 
הרה"ג רבי משה צבי בערקָאוויטש שליט"א, בסימן טוב ובמזל טוב.

ַאן התעלות בתורה אין 
ישיבה "שער נפתלי"

טויערן  אירע  געעפענט  הָאט  ווָאס  נפתלי",  "שער  ישיבה  די 
געגנט,  די טשעסטער  אין  זמן החורף דהאי שעתא,  לקראת דעם 
הָאט זיך שוין אין די קורצע צייט ערווָארבן ַא שם דבר אין דעם 
עולם הישיבות, ַאלס ַא ּפרעכטיגע מקום תורה פאר תלמידים יקרים, 
בעלי כשרונות, בני עלי' און מופלגי תורה פון איבער גרעיטָאר ניו 

יָארק, וואס שטייגן און בליען בסולם העולה בית קל.

די בחורי חמד ווערן נתגדל אונטער די הדרכה און אויפזיכט פון 
געקליבענע מרביצי תורה, תלמידי חכמים ותופסי ישיבה שליט"א, 

ַאן אמת'ע אהבת  וועלכע זענען מנחיל פאר די תלמידים חביבים 
ישיבה  די  ובסברא.  בעיון  התורה  קניני  ריכטיגע  די  מיט  התורה, 
ווערט בַאגלייט דורך דעם ראש הישיבה, הרה"ג נודע בשערים רבי 
משה הערש בערקָאוויטש שליט"א, וועלכער איז שוין לַאנגע יָארן 
בַאקַאנט מיט זיין הרבצת התורה פאר בחורי חמד אין דער שטָאט 
קרית יואל, און ַאצינד איז ער עומד ומשמש מיט ַא פערזענליכע 
ללמוד  ניווא,  הויכן  א  אויף  באזונדער  תלמיד  יעדן  פאר  הדרכה 

וללמד לשמור ולעשות.

דער מעמד לחיים מיט הערליכע 
סעודת חמשה עשר בשבט

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

ארשת שפתינו יערב, לברך בתוך קהל רב, ברכת מזל טוב, וברכות דנפישין לרוב,

בינו
שינו ול

הרב הגאוןהמאוה"ג לממשלת התורה מעוז ומוגדל תהלתו בקהל חסידים, מחמד נפ
ראש ישיבתינו שליט"א

שיחה זו תפלה, לפני נורא  עלילה, ימלא ה' משאלותיך לנצח סלה, ויתנשא קרנך בכפל כפולה, כשמן הטוב על הראש
ברקיע השמש  כצאת  מאירים  לשולחניך,  סביב  זיתים  כשתילי  בניך  מעוניך,  שמת  עליון  בחייך,  תראה  עולמך 
רוח ה' ישרה עליך, וישלח ברכה בכל פעליך, ומושב טוב ישבת לשבת בבית ה' בהיכלי התורה יתמשך להלאה תדיר
רעננ כעץ  שתולה  מים  פלגי  על  שורה,  יהא  דשמיא  וסייעתא  תורה,  זו  אורה  להשפיע  בגבורה,  נאזרת 
פ ירותיך מתוקים, להרחיב גבולך בתלמידים וישרים, אשר יתגדלו לאילני רברבי והעולם יהיו מאירים, הולך ומוסיפ
גבולות להרחיב  קצבה,  בלי  הלאה  יומשך  וחכמה,  מדע  מלא  ימימה,  ימים  נפשך  משאת  הן  הן  תמימה,  ה'  תורת 
נפשיך, במדה טובה מרובה בברכת שמים מעל חיילים כאוות  ימיך, להוסיף  כל  ימוש ברכה המשולשת בתורה  לא 
ישי בן  לביאת  נזכה  עדי  כפליא,  בכפל  תרווה  דקדושה  נחת  משפע  מליא,  אלין  בך  שיתקיימו  שמיא,  מן  רעוא  יהא 

לרגל שהשמחה במעונו, באירוסי בנו, מחמד לבבו ועינו

בשמחת אירוסי בנו החתן נ"י 
הבחור החשוב כמר ארי' לייב ני"ו

עב"ג הכלה החשובה תחי' בת האי גברא יקירא, עוטה אורה, משובח ומפואר בקרב עם סגולה

 הרב מאיר חיים קליין שליט"א

המברכים ברגשי גיל וחדוה, רבנן ותלמידיהון

גם אנחנו בין המברכים - רמ"י הישיבה

ויתברך מקרב לב פנימה מע"כ אביו היקר בעידן חדוותא, בעטרת זקנים יתפאר בהוקרה והערצה
הרבני החסיד המרומם, כבוד שמו תפארתו

מוה"ר אברהם יעקב בערקאוויטש שליט"א

ונפש לב  בכל  טוב  מזל  ברכת  חדא,  בצוותא  יחד  כולנו  ואמרו  רבה  בשמחה  תודה,  וקול  בשיר  שבח  שפתותינו 
הנובע כנחל  משפיע,  תמיד  הזכה  ממעיינו  אשר  שליט"א  מורינו  בבית  המושיע,  הקל  בעזר  הגיע  הזמיר  עת 
קאמר שפיר  מש"ה  העמקים,  שושנת  הלב  בעמקי  והנעימים,  היקרים  בשיעוריו  כח,  באמיץ  זורח,  הגדול  רוחו 
כשמנ הטוב  שמו  התורה,  בעולם  שמי'  פקיע  אשר  ישיבתינו  אור  ולהרים  להעלות  בעדינו,  מוסר  ומאודו  נפשו 
ולהתנופפ להתרומם  חיל  אל  מחיל  וליל,  יומם  וביראה  בתורה  בצלו,  יושבי  יפרחו  לשמו,  נותנים  וכבוד  פאר 
מרחפת פינות  בכל  התורה  ורוח  שפר,  באמרי  להגות  וערגה,  בשקידה  באהבה,  לנו  מנחיל  מורשה,  משה  תורת 
והלל בזמר  נביע  גורלינו  נעים  חפניים,  מלא  בתורה  מקצועות  לרכוש  החיים,  באור  האלקים  לפני  להתהלך 
בתוככי ה'  בית  בחצרות  תמים,  פעלו  ישיבתינו  ראש  מורינו  כבוד  בנעימים,  לברך  ימים,  מכל  מכובד  זה  יום 

הרב ר׳ יונתן בנימין שטערן שליט"א מנהל
הרב ר׳ אלימלך שמשון לאנדא שליט״א
הרב ר׳ ברוך ראזענפעלד שליט״א
הרב ר׳ שלמה יעקב הערמאן שליט"א
הרב ר׳ שלמה גרינפעלד שליט"א

חובשי בית המדרש - תלמידי הישיבה

אשר עומד בלו"נ לעבדה ולשמרה, ולהרים קרנה, ולחזק עמודיה בהאור כי טוב, ואף כי מצער הוא לימים, 
זכה להתרומם ביסודות איתנים, למגדל אור לתורה וליראה, אשר הוא מיוחד במינה, וכתר שמה הטוב מגיע 
בכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, וכל הרואה אומר ברקאי, וכזה ראה וקדש לבית היוצר הגדול להעמיד 
תלמידים הגונים וישרים, יראי ה' וחושבי שמו באהבה בלי מצרים, השוקדים על דלתי התורה באר מים חיים

ישיבה גדולה שער נפתלי
טשעסטער נ.י. 

בראשות הרה"ג רבי משה צבי בערקאוויטש שליט"א - ראש הישיבה

ְוֹזאת 
ַהּתֹוָרה 
ם  ר ָשׂ ֲאֶשׁ
"ה  ֹמֶשׁ

ְצִב"י 
ְוִאְתְרִעי 
ָבן 
ּוְמַסר ָלן 
אֹוַרְיָתא

בעזהשי"ת

  
Day 

Month 




 


 


 




 



 



 



 


 



 



 



 


 


 

 


 
   

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    

Feb. 19 6:48 5:35 
 

5:25 4:03 
 

12:44 12:10 10:22 9:58 8:52 6:46 5:34 
 

  




Feb. 20 6:49 5:36 
 

5:26 4:03 
 

12:44 12:10 10:22 9:58 8:51 6:45 5:33 
 

  

Feb. 21 6:50 5:38 
 

5:27 4:04 1:17 12:44 12:10 10:21 9:57 8:51 6:43 5:31    

Feb. 22 6:51 5:39 
 

5:28 4:05 1:17 12:44 12:10 10:20 9:56 8:50 6:42 5:30    

Feb. 23 6:53 5:40 
 

5:29 4:05 
 

12:44 12:10 10:20 9:56 8:49 6:41 5:29 
 

  

Feb. 24 6:54 5:41 5:26 5:30 4:06 
 

12:44 12:10 10:19 9:55 8:48 6:39 5:27 
 

  

Feb. 25 6:55 5:42  5:31 4:06 1:17 12:44 12:10 10:19 9:55 8:47 6:38 5:26    

 

  KJLIACH@GMAIL.COM 
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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

צווישן די כותלי הישיבה הָאט מען מיט ַא געווַאלדיגע שמחה 
אויפגענומען די בשורה מרנינה איבער דעם שמחת קישור החיתון 
שליט"א,  הישיבה  ראש  בַאליבטן  און  געשעצטן  פונעם  בביתו 
אויף  די שמחה  מיטגעהַאלטן  ווירקליך  הָאט  תלמיד  יעדער  ווָאס 
ַא ּפערזענליך פַארנעם, זייענדיג ַאזוי נָאנט צום ראש הישיבה מיט 
ישיבה  איז דער ראש  ולעומת  ַא ּפריווַאטן קשר עליון דאורייתא, 
שליט"א מקושר בלב ונפש צו יעדן תלמיד און בַאגלייט יעדן בחור 

מיט ַאזויפיל אהבה און איבערגעגענקייט.

 שטייענדיג ביי ַאזַא פריידיגע מָאמענט, איז דעריבער געּפרַאוועט 
מסיבת  געהויבענער  ַא  העעל"ט,  יתרו  זונטָאג  דעם  געווָארן, 

לחיים, וואו די תלמידים הָאבן אויסגעדרוקט זייערע רגשי שמחה, 
אינאיינעם מיט ַא ּפרעכטיגע סעודה לרגל ט"ו בשבט, בהשתתפות 

רבנן ותלמידיהון.

שליט"א  הישיבה  ראש  דער  איז  צייט  בַאשטימטער  דער  צו 
אנגעגרייטן  רייך  דעם  ביי  ובזמרה  בשירה  געווָארן  ַאנטפַאנגען 
מסיבה, מיט ַא מייעסטעטישע אויסשטעלונג פון פרוכט לרגל האי 
יומא דקא גרים. מען הָאט געזינגען ווַארימע ניגונים לכבוד חמשה 
עשר בשבט, ווָאס כידוע איז דאך דָאס מרמז אויף דעם כח השּפעה 
פון די אילנות פאר די ּפירות האילן, ווען מען קען זיך אויסבעטן 

פאר דעם "אדם עץ השדה".

מיט ַא גָאר ווַארימע דרשה הָאט אויפגעטרעטן דער ראש ישיבה 
השתתפות  די  פאר  תלמידים  די  בַאדַאנקט  הָאט  ווָאס  שליט"א 
בשמחתו און הָאט ַארומגערעדט מּפי ספרים וסופרים איבער דעם 
סגולת וקדושת היום און די עתיד ווָאס ליגט אין יעדן בחור'ס הַאנט, 
דורך ריכטיג אויסנוצן די טייערע ימי הבחרות אויף התמדת התורה 

און עבודת השי"ת, מיט ַא התרחקות פון ַאלע הבלי העולם הזה.

מיט  געווען  משמח  דערנָאך  זיך  מען  הָאט  צייט  לענגערע  ַא 
פרייליכע ריקודים ווען דער ראש ישיבה הָאט געטַאנצן מיט'ן יעדן 

תלמיד בַאזונדער אין ַא גָאר געהויבענע שטימונג.

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 פלאמבינג - עלעקטריק
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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 #6קרת"א דשופ"ריאקרת"א דשופ"ריאֶזה ִלּ

תשע"ו

ת'הא ה'רחבת ע'ירינו ש'כונת ו'יואל-משה לפ"ג:

גרעסטע טראנזאקציע אין קרית יואל היסטאריע 
אויף ריזן שטח פאר פרישע דירות מיטן אפקויפן 
פון נייע 'שכונת ויואל משה' אויפצובויען דארט 

נאנט צו צוויי טויזנט דירות בליעה"ר

יואל,  קרית  פון  דער גרינדונג  בשעת 
פאר  שטח געהערט  דער  האט  תשל"ד, 
ווען די בונים ומקימים העיר  גוי, און  א 
ה"ה הרה"ח ר' שלמה מיכל ראזנער ז"ל 
- וואס איין גאס אינעם שכונה איז טאקע 
נקראת ע"ש - ולהבחל"ח הרה"ח ר' משה 
געפרעגט דעס  האבן  שליט"א  פרידמאן 
רבין זי"ע אויב מען זאל עס אפקויפן, האט 
ביז  געענטפערט,  נישט  רבי  די 
ממש פאר די פטירה תשל"ט ווען די רבי 
האט געלאזט רופן די עסקנים און געגעבן 
ברכת קדשו אז מען זאל עס פאראויסגיין 
מיטן מקח און עס אפקויפן, רבינו הקוה"ט 
זי"ע האט דאן געזאגט אז 'עס וועלן נאך 
וואוינען דארט טויזנטער משפחות' אויב 
משיח וועט נישט קומען פריער. וואס איז 
בימים ההם געווען א וואונדער אזעלכע 
ווערטער. אבער ורוח הקודש הופיע ווען 
מיט 38 יאר שפעטער איז פראקלעמירט 
נייעם  פונעם  אפקויף  דעם  געווארן 
וואו  הקדוש,  ש.מ.ו.  על  נקראת  שכונה 

עס ווערט געבויעט טויזנטער דירות.

ריזיגער באוואקסענער שטח וועלכע האט לאנגע יארן געפיסטעוועט אויפן 'סטעיט 
פאליס' ראוד האט אין די פארלאפענע עטליכע יאר פושט ולובש צורה געווען מיט 
צענדליגער דירות געביידעס וואו עס וואוינען שוין היינט נאנט צו 500 משפחות כ"י!

וצדקתו עומדת לעד! געטרייע בונה ומקים הרבני הנגיד הנכבד, רודף צדקה וחסד, מוה"ר עקיבא הערש קליין הי"ו 
געווען דער נחשון צו ערמעגליכן צוגענגליכע דירות פרייזן פאר הונדערטער משפחות וואס האבן געקויפט אינעם 
דעוועלאפמענט און וואוינען שוין דארט גליקליך און צופרידן מיט פיל הכרת הטוב פאר'ן געטרייען דעוועלאפער
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צען גרעסטע טרַאנספָארמַאציעס
ַא פילפַארביגע איבערזיכט מיט ַא בליק אויף צוריק, ַארום די 10 גרעסטע געשעענישן און אנטוויקלונגען וועלכע זענען זיך פַארלָאפן תשע"ג - תשע"ד - תשע"ה - תשע"ו - תשע"ז - תשע"ח - תשע"ט - תש"פ - תשפ"א - תשפ"ב - תשפ"ג

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

וועלכע האבן געטוישט אונזער 
שטאט צום גוטן אויף אייביג

גיגאנטישער שטח אויפן סטעיט–ּפָאליס רָאוד ווערט ָאּפגעקויפט דורך הרבני הנגיד הנכבד, רודף צדקה וחסד, 
מוה״ר עקיבא הערש קליין הי״ו ושותפו הרבני הנגיד הנכבד, רודף צדקה וחסד, מוה"ר מאיר יעקב אינדיג הי"ו — 

דירות וועלן פארקויפט ווערן פאר צוגענגליכע ּפרייזן צו ערמעגליכן דורכשניטליכע פארדינער צו קויפן דירות בהרחבה

  Friday  Sep. 2, '16                         פרייטאג, עש"ק פ' ראה, כ"ט מנ"א תשע"ו לפ"ק    ב"הVol. 4 • # 48 (183)

Its yours. Protect it.

845-782-3580
 support@jnlinsurance.com

מיר זענען גרייט
צו געבן
די ביליגסטע
אדווערטייזט
פרייזן 783-8711

845

פילט באקוועם צו בעטן!

קרוב צו 'צוויי טויזענט' דירות 
ווערט געּפלאַנט פאַר תושבי 

קרית יואל; וועט העלפן 
לינדערן שווערן דירות מאַנגל

Friday  May 10, '1919 18 פרייטָאג פרשת קדושים, ה' אייר תשע"ט

 סקיצע פון מאיסטעטישע ביהמ"ד 'בית יקותיאל' דקיט"ל אין צענטער פונעם שכונה



שפ"ג
שבט ת
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שת מ
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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

ְמלֹאת לֹו ָׁשָנה ְתִמיָמה ַהּבִַית ֲאֶׁשר ּבִָעיר:

יאר אפגעצייכנט זינט ערשטער תושב 
האט באזעצט דעם נייעם שכונה

אמאליגע צענטראלע ארויסגאנג פונעם שטעטל אויף בעיקערטאון. ערשטע ביימער שניידער ביי די ערשטע מאווינג טראק אויף 8 אוסטראה פארקוועי פאריאר אום חודש אדר
ארבעט אויסצוהאקן די ביימער אויף אוסטראה פארקוועי

שנעלסט וואקסנדער 
שכונה בקרב העיר 

ווירבלט מיט 4 רחבות'דיגע 
בתי מקדש מעט לתורה 
ולתפלה, ביהמ"ד בית 

יקותיאל דקיט"ל, ביהמ"ד 
בית יוסף דקהל בני יואל, 
ביהמ"ד בית מנחם זאב, 

ביהמ"ד בית אלעזר. 
אלע איינגערישט מיט 
4 הערליכע מקוואות 

מהודרת בקרב השכונה 
לשרת פון די קרוב 

צו 500 תושבים!

ועשו לי מקד"ש, 
ושכנת"י בתוכם:
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New!
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ברכות מיט כוונה לזכות הרה"ח 
רבי נחמי' צבי בן דינה שליט"א

לכבוד די מערכת פון ווָאכנשריפט.

פארגאנגענע וואך האט א ליינער מיטגעטיילט 
אין די שריפטן קאלום א 'ברכות טשַארט' וואס 
מען האט אויפגעהאנגען ביי אים אין שטוב, צו 
פארשטערקערן ברכות און נָאכזָאגן אמן, לזכות 
ידידינו הרה"ח ר' נחמי' צבי בן דינה שליט"א, אז 

ער זאל שוין באפרייט ווערן.

ס'איז באמת ַא הערליכע געדַאנק און ַא דַאנק 
אן  אייך  איך  שיק  דָא  בריוו.  דעם  דרוקן  פַאר'ן 
אונטערגענומען  איז  ווָאס  ּפרָאיעקט  ענליכע 
געווָארן צווישן תינוקות של בית רבן, וואו ס'איז 
צו  'ווייט-באורד'  גרויסן  ַא  אויף  אויפגעשריבן 
דערמאנען די קינדער אינזין צו האבן ביי ברכות, 
און ספעציעל ביי די ברכה פון 'מתיר אסירים', אז 
ר' נחמי' צבי בן דינה זאל שוין זוכה זיין זיך צו 

פאראייניגן מיט זיין משפחה בקרוב.

עס איז בלי שום ספק אז דער הבל פיהם של 
תשב"ר האט אן אומגעהויערע כח דורכצוברעכן 
חומת הברזל און מיטן כח פון אמן קען מען מבטל 

זיין יעדע שלעכטע גזירה.

יישר כח

א. מלמד

*

איבער דעם פָארשלַאג צו 
העכערן דעם ספיד לימיט

איך האב געזען באריכטעט אין ווָאכנשריפט, 

געזעץ  דעם  נייעס,  אלגעמיינע  די  צווישן 
 65 פון  לימיט  ספיד  די  אויפצוהייבן  פארשלאג 
צו 70. לאמיר האפן עס זאל טַאקע באשטעטיגט 

ווערן.

מיר  דאס  האט  געליינט  האב  איך   ווען 
מען  ווען  תקופה  די  זכרון  אין  אויפגעברענגט 
צו   55 פון  לימיט  ספיד  די  געהעכערט  האט 
65. דָאס איז שוין געווען ַאסַאך יָאר צוריק, און 
אינאיינעם  מען,  הָאט  דעמָאלט  ַאז  כ'געדענק 
מיט די העכערונג, געמָאלדן אז אצינד אויף די 
ַאסַאך  ּפָאליציי  די  גייט  לימיט  ספיד   '65' נייע 
פארן  נישט  מ'זָאל  ַאז  אינפָארסירן  שטרענגער 
שנעלער. למעשה הָאט מען ָאבער נישט געזען 
די  געשטַאנען  איז  מען  טויש...  גרויסע  קיין 

זעלבע בויגזאם ביי 65 ווי ביי 55.

ס'לָאזט זיך האפן ַאז ביי 70 מ.פ.ש. - וואס דאס 
יָא אויף  זָאל מען  זייער הויעך –  אליין איז שוין 
צעווילדעוועטע  ַאז  אינפארסירן  אופן  אן  עּפעס 

רייזנדע זָאלן נישט פליען ַאסַאך העכער.

קלאסישע  אהערשטעלן  פאר  כח  יישר 
אלגעמיינע באריכטן מיט א אידישן טעם.

א. בראך

*

וויַאזוי "דער איד" הָאט געמָאלדן 
די היסטָארישע נייעס פון בניית 
ביהמ"ד הגדול אין וויליאמסבורג

צו די רעדאקציע

ס'איז גאר נָאסטַאלגיש צו ליינען די הערליכע 
בויען  און  גרינדונג  דאס  ַארום  ַארטיקלען 
אנגעהויבן  מדרשים,  בתי  סאטמארער  די  פון 
פונדערהיים, און שפעטער על אדמת אמעריקא. 
דעם  פון  ליינער,  ַאסַאך  אז  איבערהויפט 
דאס  האבן  און  גוט  נָאך  געדענקן  דור,  עלטערן 
מיטגעלעבט די הייליגע תפלות אין 'נעפ מענשאן' 
און שפעטער ווען מען הָאט בַאנייט דאס גרויסע 

ביהמ"ד אין וויליאמסבורג.

דאקומענטן  אינטערעסַאנטע  די  צווישן 
איבער דעם אויפבוי פון דעם גרויסן ביהמ"ד אין 
דער  אויג  ַאן  געכַאּפט  מיר  הָאט  וויליַאמסבורג, 

דעמָאלט  האט  וואס  איד'  'דער  פון  פאטאקאפי 
קהילה  'סאטמארער  קעפל  א  אונטער  געמאלדן 

פאנגט אן בויען נייעם בית המדרש'.

איך שּפיר ַאז ס'איז כדאי צו אויסשמועסן דעם 
ווייל ס'איז העכסט אינטערעסַאנט פון  בַאריכט, 

עטליכע קוק ווינקלן.

היסטָארישע  גאנצע  די  באשטייט  כל,   קודם 
ליינט  וואס  3 ּפַארַאגרַאפן!  נייעס פון א קארגע 

זיך ווי פאלגענד:

איז  לב'  'יטב  קהילה  סאטמארער   'די 
צוגעטראגען בס"ד צו בויען א ניי בית המדרש אין 
וויליאמסבורג. אין אנבליק דערפון וואס די שטאט 
פלאנט ארונטערצואווארפן די הייזער אין די גאסן 
אויף וועלכע עס געפינט זיך דאס ביז איצטיגע בית 

המדרש'. 

ווערט געזען אז  פון דעם ערשטן ּפַארַאגרַאף 
ביהמ"ד  אלטן  אינעם  הדחק'  זו  'לחץ  דעם  חוץ 
אלטע  דאס  אז  געפארכטן  זיך  הנהלה  די  האט 
דורך  ווערן  איינגעווארפן  לגמרי  וועט  ביהמ"ד 
א  היי-וועי.  די  דארט  אויפצובויען  באאמטע  די 
וואס איך האב נישט געזען געשריבן אין  נקודה 
אפגעשוינט  שטח  דער  איז  ארטיקל. למעשה  די 
ביתו  היינט  ביז  דָארט  שטייט  עס  און  געווָארן, 

נאוה קודש פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

וועט  ביהמ"ד  נייע  זיך: 'דאס  ליינט  שפעטער 
אי"ה געבויעט ווערען אויף א גרויסן פארנעם. און 
עס וועט זיך געפינען אין מיטן פון די בלאקס ראדני 
ליע  און  עוו.  בעדפארד  צווישן  סטריט  קיעפ  און 

עוו'.

פלארס.  דריי  פון  באשטיין  וועט  ביהמ"ד  'דער 
דער בעיזמענט )אמאל פלעגט מען אזוי שרייבן און דאס 
אזוי רופן(. ביהמ"ד און עזרת נשים. דער אריינגאנג 
און  סטריט.  ראדני  אויף  זיין  וועט  ביהמ"ד  צום 
דער אריינגאנג צו די עזרת נשים וועט זיין פון פון 
קיעפ סטריט'. - למעשה איז דער אריינגאנג צום 

ביהמ"ד פון ביידע זייטן.

דער באריכט ליינט זיך ווייטער: 'דער באשלוס 
המדרש  בית  נייעם  דעם  בויען  צו  צוצוטרעטן 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בעצת  געווארן  אנגענומען  איז 
צוריקגעקערט  זיך  האט  ער  ווי  באלד  שליט"א 
אנגעפאנגען  שוין  איז  ארבעט  די  און  מיאמי.  פון 

געווארן. מען האפט אז דאס בית המדרש וועט אי"ה 
בס"ד פארטיג ווערען אויף די הייליגע טעג הבע"ל 

לטובה ולברכה'.

ולא  פחות  לא  באריכט!  גאנצע  די  איז  דאס 
יותר!

ַא היסטארישע  און מען רעדט דָא פון באמת 
צום  געבויעט  אליין  האט  סאטמאר  ווען  נייעס, 
ערשטן מאל א גרויסן ביהמ"ד! די גאנצע נייעס 
איז געשריבן טרוקן מיט א ּפשטות, אן קיין איין 

ווָארט גוזמאות אדער לאנגע אריכות. 

באזייטיגט  ליגט  נייעס  גַאנצע  די  נָאכמער, 
אונטן, פארשטופט אויפן דעקל, און דער 'זמנים' 
קעסטל האקט אריין אינדערמיט... אין דער צייט 
פארפירן  און  שרייען  קעפלעך  הויפט  די  וואס 
נייעסן  די  'מאראקאנער קינדער'! און  די  איבער 
ארום  גראבונגען  די  פארשרייעט  דעם  אונטער 
אין  מתים  ניתוחי  איבער  און  המערבי,  כותל 
א  און  דיין..  משה  איבער  נייעס  א   , ירושלים 
נייעס אז ערשטער 'מאי' ווערט 'נדחה' אין מדינת 
אויסגעפאלן  איז  העצמאות  חג  די  ווייל  ישראל, 
דעם ערשטן אין מאי און די צייטונגען ערשיינען 
נישט אום חג העצמאות - נאר בעצם יום השבת. 
אויפן  זרה  דעבודה  ליצנותא  א  עפעס  בקיצור, 
אלעס  דאס  און  הציוני...  עגל  פונעם  חשבון 
נייעס  היסטארישע  די  בעפאר  פלאץ  טרעפט 
זה  ועל  הגדול.  ביהמ"ד  א  בויעט  סאטמאר  אז 

תפארתינו!

איך שיק דאס אריין פאר די רעדַאקציע וועלכע 
שטייען בראש פון א סאטמארער שופר אז מען 
האט  צייטונג  סאטמארער  א  אזוי  ווי  וויסן  זאל 
ַאמָאל אויסגעזען בחיים חיותו פונעם רבי'ן זי"ע. 
הלואי מ'זָאל קענען צוריקדרייען דעם זייגער און 

אנהאלטן אויף דעם וועג...

הערליכע  די  פאר  ייש"כ  ַא  ַאלענפַאלס, 
קדם,  מימי  זכרונות  מיט  ָאנגעפולט  ַארטיקלען 
בקרוב  שוין  זאל  צדקינו  אז משיח  האפן  לָאמיר 
קומען און מען זאל זיך קענען טרעפן מיטן רבי'ן 

זי"ע בעגלא ובזמן קריב.

זעירא דמן חברייא
פה קרית יואל 

*

שריפטןשריפטן
צום

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

 פעקס:
845-501-0246

 ּפאָסט:
 POB 113, Monroe ny 10949

אימעיל:
Letters@kyweekly.com
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ווָאכנשריפט -  די פאן טרעגער פון קרית יואל רבתי

צו דער מערכת

הַאלטן  גרָאוו,  בלומינג-  שכונת  אין  איינוואוינער  ַאן  ַאלס 
ווילן  וועלכע  אידן  פון  אויפווַאכונג  אן  לעצטנס  מיט  דָא  מיר 
ַאז בלומינג-גרָאוו זאל ָאפיציעל גערופן ווערן קרית יואל. הָאב 
איך ַאזוי געקלערט ַאז ווידערַאמָאל שטעלט זיך ַארויס וויַאזוי 
אונזער/אייער אויסגַאבע, 'קרית יואל ווָאכנשריפט', שטייט מיט 

יָארן פָאראויס אין ַאלע ַאסּפעקטן, אויך אין דעם הינזיכט.

"ווָאכנשריפט" הָאט למעשה פון די ערשטע מינוט געשטעלט 
ַא דגוש צו באצייכענען אלע נייע געגענטער זאלן גערופן ווערן 
קרית יואל. אפילו אין די יָארן ווען נאכנישט אלע מוסדות האבן 
אפילו אנערקענט אין די געגענטער און ס'איז געווען ַאזעלכע 
די  צו  טראנספארטאציע  מיט  סערווירט  נאכנישט  האבן  ווָאס 
איין  וואך  געשטאנען  'וואכנשריפט'  שוין  איז  המוסדות,  בניני 
דָא  ַאז  בַאוואוסטזיין,  צום  פאקטן  די  ברענגען  צו  אויס  וואך 
ַאנטוויקלט זיך ַא נייע מציאות אין אונזער שטאט ווָאס ווערט 
נאר שטַארקער און גרעסער, ביז מען איז אנגעקומען ווי מען 
האלט היינט, און היינט ב"ה אנערקענט עס שוין יעדער אלס א 

חלק פון קרית יואל רבתי.

כה לחי!

י. רז"ב

*

איבער ליל שישי שובבי"ם

היימַאן  הרב  פון  בריוו  דעם  אויף  קָאמענטירן  וויל  איך 
צוריק,  וואכן  עטליכע  געדרוקט  געווען  איז  וואס  שליט"א, 
וועגן שובבי"ם.  אויף תהלים  פון ספר משפט צדק  ציטירנדיג 
ס'איז באמת זייער א שיינע בריוו און א גרויסן יישר כח פאר'ן 

זיין די פלאטפארמע צו אויפברענגן ַאזעלכע חשוב'ע ענינים.

כ'הָאב נאר געווָאלט אויסקלָארן איין זייטיגע נקודה, ּפשוט 
ַאז מען זָאל זיך נישט טועה זיין. דער ספר משּפט צדק רעדט 
זיין  גוט אריין אין  ַאז מען קוקט  "ליל שישי" דוקא.  נישט פון 
לשון, שטייט דארט קלאר אז נאכ'ן פאסטן א גאנצן טאג האט 
מען צווישן מנחה און מעריב גע'דרש'נט א לאנגע דרשה, און 
דאס איז זיכער נישט געווען פרייטאג נאכמיטאג בפניא דמעלי 

שבתא.

ס'איז ענדערש מסתבר ַאז די 'שעה אחר חצות לילה' רעדט 
אונז  ביי  רופט  מען  ווי  נַאכט,  מיטוואך  פון  ווארשיינליך  מען 
"דאנערשטאג פַארטָאגס", און נישט פרייטאג פַארטָאגס, וואס 

מען רופט ביי אונז ליל שישי.

פנחס י.

*

די סעודה איז געווען געוואלדיג!

עיר  פונעם  'גליון'  די ערליכע  ווָאכנשריפט,  לכבוד מערכת 
החסד קרית יואל וסביבותי'.

ווי  און  טוב,  למזל  לעצטנס  קינד  ַא  געהאט  ב"ה  האב  איך 
העלפן.  לאזן  זיך  צייט  אזא  אין  מען  מוז  פארשטייט  יעדער 
ביקור  'סאטמאר  בארימטע  די  פון  גענָאסן  טַאקע  הָאבן  מיר 
חולים' פון קרית יואל, וואס טייערע אידענעס זענען זיך מתנדב 

אפצוקאכן פיינע ּפָארציָאנען פאר די גַאנצע שטוב.

פארן  גריז  ווארימע  טעגליך  שיקן  זיי  ווָאס  אויסערדעם 
קימּפעטָארן, הָאבן זיי ַא וואונדערליכן סיסטעם פון נַאכטמָאל 
און סעודת שבת קודש, צוגעגרייט דורך גוטהַארציגע אידענעס, 
סיי  געשמאק,  און  בא'טעמ'טקייט  אונגארישן  מיט'ן  אלעס 
צו  אסאך  גיבט  וואס  געפיל,  מיט  איינגעפאקט   - אויסערליך 
טעם, און סיי אינערליך - מיט גאר גוטע רעצעפטן יעדער מיט 

זייער געשמאק.

דָאס איז ַא הערליכע ערשיינונג ווָאס אונזער הייליגע שטָאט 
ַא  ס'איז  ַאז  כ'מיין  און  דערמיט  אויס  זיך  צייכנט  יואל  קרית 
דעם  ַאלס  שטָאלצירן  ריכטיג  קענען  מיר  ווָאס  מיט  חידוש 

רבי'נס שטעטל, וואו מ'זעט די ברייטע השגות אין הלכות חסד 
ווָאס דער צדיק הדורות הָאט ַאריינגעפלַאנצט און איינגעבַאקן 

אין זיינע תלמידים.

אבער וואס וויל איך מיט דעם בריוו?

וואס  סעודה,  שבת'דיגע  די  נָאך  געטרָאפן  מיר  האב  איך 
די  פאר  חיל  אשת  מיין  פאר  כח'  'יישר  איך  זאג  געווענליך 
די  מיט  געבליבן  איך  בין  וואך  די  אבער  שבת,  סעודת  פיינע 
צינג אינדרויסן... איך האב דאך אלעס באקומען פון גוטע אידן 
בהצנע לכת, נא?! וואו זאגט מען יישר כח פאר זיי, אלעס איז 
דאך מיט אזא דרך כבוד, איך ווייס ניטַאמָאל ווער ס'האט מיר 

אפגעקאכט ַאזעלכע נארהאפטיגע סעודת שבת...

דעם  נוצן  צו  ווערטער,  עטליכע  די  איך  שרייבט  במילא, 
ווָאכנשריפט ַאלס ַא ּפלַאטפָארמע צו אויסדרוקן ַא "יישר כח" 
פון די טיפענישן פון מיין הַארץ. און ווער ס'מיינט אז מ'מיינט 

אים, אים מיינט מען טאקע.

געווען  ס'איז  שבת,  סעודת  פיינע  די  פאר  כח  יישר  גרויסן  א 
'דעלישעס', דער אויבערשטער זאל אייך בענטשן מיט אלעם גוטן, 

נאר שמחה ונחת ביי אייך געזונטערהייט.

און נאכאמאל, יישר כח!

א.ה.

*

פָארשלַאג צוצושטעלן ַא רואיגע שטיבל 
צום לערנען נעבן חתונה זַאלן 

ארומיגע  גרויסע  א  איך  האב  העיר,  תושבי  פילע  ווי  אזוי 
און  נעפיוס  משפחה מיט פילע שוואגערס, פעטערס, קאזינס, 
אזוי ווייטער קע"ה. עס מאכט זיך ב"ה פילע מאל אין יאר וואס 
די קרובים מאכן חתונה - געלויבט דעם אייבערשטן פאר דעם.

אסאך  - וואו  זַאלן  טייערע  אין  חתונות  די  ביי  מָאל  ַאסַאך 
צייט און געלט ווערט פַארשווענדעט פאר גָארנישט - מַאכט זיך 
ָאבער ַא ּפרָאבלעם פַאר אונז בַאטייליגטע. ממילא די עלטערן 
האבן באשלאסן צו ווארפן זייער געלט אין מיסט, וואס קען מען 
זיך מיטפרייען, וואס  זיי טון? אבער אלץ א קרוב וואס קומט 
דארף איך טון ביים צווייטן טאנץ ווען די בחורים נעמען איבער 
ווי מען קען  קיין שום חדר  נישט דארט  איז  דאס רעדל? עס 
פשוט ארויסנעמען א אידיש ספר און לערנען עפעס. איך זע ווי 
אלע קרובים וואס זענען העכער די דרייסיג שטייען ארום, און 

פוסטעווען די צייט.

יעצט ווען מען בויעט עטליכע נייע חתונה זאלן אין שטאט 
וויל איך בעטן די ארכיטעקטן, איר לייגט אריין מיליאנען פאר 
נארישע שפיגלען, לייטינג, מאלדינגס, און מעלערייען, פוסטע 
זאכן וואס מען האט גארנישט דערפון. ביטע אויך באשטימען 
עפעס א שטיקל ווינקל וואו עס זאל דארט זיין עטליכע ּפשוט'ע 
טישן און בענקלעך מען זאל דארט קענען זיצן און לערנען בין 

הפרקים.

בפרט ווען מען בויט די אויפגעריסענע טייערע זַאלן, וואס 
אלעס איז דארט ביליג... געלט איז ביליג, צייט איז ביליג... אבער 
מיין צייט איז יא טייער, און איך וויל עפעס טון דערמיט נוצליך.

ישר כח

אשר ב.

*

די הלכה'דיגע אויסלייג פון "בלומינג-גרָאוו"

לכבוד מערכת ווָאכנשריפט.

עמיצער הָאט פַארגַאנגענע ווָאך מעורר געווען איבער דעם 
די  לויט  ַאז  ָאנמערקן  צו  וויכטיג  איז  "בלומינג-גרָאוו"  נָאמען 
הלכה, ווען מען שרייבט ַא כתובה וכדו', דַארף מען ַארויסשרייבן 
די גַאנצע לעגַאלע נָאמען פון די מוניציּפַאליטעט, ווָאס דָאס איז 

"ווילעדזש אוו סאוט בלומינג גראוו".

בעז"ה  וועלן  עס  ווען  בקרוב  נוגע  זיין  טַאקע  וועט  דָאס 

קול זכרו   ⋅   718.387.1010
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געעפנט ווערן היימישע חתונה זַאלן אין בלומינג-
גרָאוו. דַארף מען וויסן את המעשה אשר יעשון 

כדת משה וישראל.

איבער  שיעור  לענגערע  ַא  הערן  קען  מען 
קול   – התורה  "עמוד  דעם  אויף  נושא  די 

פון  דרשה  דער  ביי  ליניע,  התורה" טעלעפָאן 
ער  ווָאס  שליט"א,  פילאפף  יואל  רבי  הרה"ג 
הָאט פָארגעלערנט ביים "כולל יום ראשון", און 
ַאלע  אויסגעשמועסט  הערליך  דָארט  הָאט  ער 
דַארף  מען  ווָאס  און  וויַאזוי  ּפרטים,  הלכה'דיגע 
שרייבן ביי סיי וועלכע הלכה'דיגע שטר, וועלכע 

די  שרייבן  ביים  נוצט  מען  מוניציּפַאליטעט, 
שטרות, א.א.וו.

די נומער פון קול התורה איז 845.799.5050

י.ק.

*

קָאמענטירט מיט זכרונות 
אויף דעם ַארטיקל איבער די 
בראשית יָארן פון קרית יואל 

צו די חשוב'ע רעדַאקציע.

געשמַאקע  די  פון  דערקוויקט  זיך  הָאבן  מיר 
הויז  ערשטן  דעם  איבער  ַארטיקל  היסטָארישע 
פון הר"ר ישראל דוד ווייס ז"ל, און מענין לענין 
אינטרעסאנטע  ַאזעלכע  געווָארן  באשריבן  איז 
פרטים פון די ערשטע יָארן, די גרינדונג פון קרית 
יואל, געשילדערט דורכ'ן בונה ומקים, הרה"ח ר' 
חיים הערש ליימזידער הי"ו. וואלט איך געוואלט 
זיך  הָאבן  שיקָאנירונגען  ַאלע  די  אז  צולייגן 
למעשה ָאּפגעשטעלט נָאכדעם ווָאס די עסקנים, 

בשליחות פון מרן רבינו הק' זי"ע, האבן מצליח 
געווען צו גרינדן דעם "ווילעדזש אוו קרית יואל".

איך געדענק נָאך די שמחה ווָאס איז דעמָאלט 
געווען, דינסטָאג ּפרשת לך לך תשל"ז, יעדער איז 
ַארומגעגַאנגען מיט ַא שמייכל, און אין גרויסן בית 
המדרש אין וויליַאמסבורג איז געווען צוגעשטעלט 
לחיים לעקעך און ברָאנפן, ַאז ענדליך הָאט מען 

דערלעבט ַאז דעם רבי'נס רצון ווערט מקוים.

איז  לך  ּפרשת  נַאכט  מיטווָאך  יענעם 
לחיים  מסיבת  דערהויבענע  ַא  פָארגעקומען 
די  אין  זי"ע  הק'  רבינו  פון  קודש  נאוה  בביתו 
געהערט  מען  הָאט  דָארט  דירה,  בעיקערטַאון 
ווען  זי"ע,  רבי'ן  פונעם  מימרא  בַאקַאנטע  די 
דעם  דערמַאנט  עּפעס  הָאט  ע"ה  עזריאל  רבי 
"שטעטל", הָאט אים רבינו הק' זי"ע פַאררָאכטן: 

"ַא שטעטל? ַא שטָאט!".

זָאל זיין הייליגער זכות מגין זיין אויף די גַאנצע 
שטָאט, מיר זָאלן קענען גיין אין זיינע וועגן עד 

ביאת הגואל.

י. שניצלער

רעַאקציעס און קָאמענטַארן פון ליינער צו 
דעם פולזייטיגן "וועד העירובין" איבערזיכט

מעורר איבער נוצן מַאּפע ריכטיג און אויסגעהַאלטן

צו דער וואכנשריפט הע"י.

יישר כח פאר די אויסנאם שיינע באריכטן פון די נייע עירובין 
אין קרית יואל רבתי.

איך האב געוואלט מעורר זיין אז מען דַארף משים אל הלב 
זיין, ווען מען נוצט די סקיצעס פון "גוגל מַאּפע" צו צייגן די 
תחומי העירובין, דארף מען אראפנעמען די מגן דוד'ס וואס די 
גוי'אישע קעּפ אויף די מַאּפעס טוען באצייכענען יעדע ביהמ"ד 

מיט א מגן דוד סימבאל.

ציבור  ערליכער  אונזער  פאר  מַאּפעס  די  נוצט  מען  ווען 
זייער כדאי צו אויסמעקן די סימבָאלן, וואס ווערט היינט  איז 

באנוצט דורך די מלכות המינות, אלס ניאוץ ה' ותורתו הק'.

ברוב הוקרה פאר דער עבודת הקודש.

אברהם י. ג.

*

מפרסמין עושה מצוה

לכבוד מערכת העיתון וואכנשריפט.

אלס אן איינוואוינער אין 'שכונת סמיט גַארדענס' וויל איך 
קאמענטירן איבער די הערליכע באריכטן די לעצטערע וואכן 
איבער די עירובין פון קרית יואל רבתי, ובפרט פון דעם עירוב 
ר' מרדכי  וואס שטייט בהשגחת הרה"ג  אונזער שכונה,  ארום 

פרידמאן שליט"א רב השכונה ואב"ד ביהמ"ד יראי השם.

זעענדיג די בַאריכטן האב איך מיר דערמאנט וואס איך האב 
שוין לאנג אינזין געהאט ַארויסצוהייבן, דָאס איז דער געוואלדיגער 
זכות פון חשוב'ע נגידים וועלכע האבן זיך אנגערופן מיט שיינע 
נדבות אין די וואכן וואס מען האט געדארפט איבערקוקן אדער 
מתקן זיין די עירוב ביי פארשידענע פונקטן. די טייערע אידן 
הָאבן גענומען אויף זיך די הוצאות פון $120 פער שעה וואס עס 
האט געקאסט ַארויסצודינגען דעם 'עירוב טראק' און אזוי אויך 
די אנדערע הויכע קאסטן פון פאררעכטן א צוים, אדער קויפן 

נייע שטריק ווען עס פעלט זיך אויס.

אלס 'מפרסמין עושי מצוה', אז אנדערע זאלן טון די זעלבע, 
איז ראטזאם דאס מפרסם צו זיין בשער בת רבים, אז נאך נדיבים 
בעם זאלן זיך אנרופן און קעגן קומען די עסקני העירובין פון 
אלע געגענטער, אפצוקויפן זכותים אין די עירובין צו בויען נייע 

און מעינטעינען די יעצטיגע.

קיינעם  אוודאי  וועט  שבת  הייליגער  דער  אז  זיכער  ס'איז 
נישט שולדיג בלייבן די אלע סכומים וואס מען לאזט זיך קאסטן 

אפצוהיטן השבת כהלכתה.

אחד מבני החבורה
שכונת סמיט גארדענס

*

די געוואלדיגע תועלת פון די רמב"ם עירובין 

אל מעלת כבוד די חשוב'ע רעדַאקציע.

די  איבער  ווָאך,  פַארלָאפענע  בַאריכטן  געווַאלדיגע  די  אין 
עירובין ָאּפערַאציעס אין דער עיר רבתי עם, איז געווען זייער 
מערקבַאר צו זען די שטַארקע חילוקים פון א רמב"ם עירוב ביז 

א בענדל עירוב.

ווען האט מען געליינט די רעפעראט פונעם משגיח אויפ'ן 
יואל' האט מען בלויז געזען  'ווילעדזש אוו קרית  עירוב ארום 
א  כאפן  קאר  אין  ארומפארן  געדארפט  האט  משגיח  דער  אז 
די  ביי  אויך  אזוי  הפתחים.  צורת  די  ביי  ראוד  העכערן  בליק 
וואס  'ווילעדזש אוו ס. בלומינגראוו'  יואל' ארום  'עירוב רבינו 
וואס מען  גערעדט  בלויז  זיך  עירוב, האט  אויך א רמב"ם  איז 

האט געדארפט מתקן זיין איין צורת הפתח העכערן רוט 208.

דערווייל  זענען  וואס  געגענטער,  אנדערע  אין  ווידעראום 
דאס  קאסט  עירוב,  רמב"ם  קיין  מיט  אויסגעשטאט  נישט 
די  פאר  פארנעם  וועכנטליכן  א  אויף  כוחות  אומגעהויערע 
און  עירוב  גאנצן  דעם  ארומצוגיין  העירוב,  משגיחי  געטרייע 
פאררעכטן געפאלענע שטאנגען און אפגעריסענע שטריק. דָאס 
איז שוין בנוסף צו דעם הידור בהלכה פון דעם רמב"ם עירוב. 

וועגן דעם איז טַאקע ַא בשורה טובה ַאז מען הערט ב"ה פון 

נָאך ַא שכונה, וואו עס ווערט ָאט ָאט פַארענדיגט ַא דריטער 
אויפן  צוים  געהעריגן  א  מיט  עירוב"  "רמב"ם  פולקָאמער 

העכסטן סטַאנדַארט.

אזוי ווי אין אלע אנדערע געגענטער דָא אין שטָאט, וואו די 
חשוב'ע רבנים פון יעדע שכונה עקסטער זענען מפקח אויפ'ן 
עירוב, איז אויך דער נייער רמב"ם עירוב אין "שכונת סעווען 
אבד"ק  הגה"צ  פון  השגחה  פולקאמע  די  אונטער  ספרינגס" 

בעהוץ שליט"א מרבני השכונה. 

ס'איז טַאקע ַא דבר בעתו צו ַאּפעלירן צו איינוואוינער פון 
אנדערע געגענטער, איבערָאל וואו עס איז דא א מעגליכקייט 
איינצושטעלן א רמב"ם עירוב, ַאז מען זָאל זיך ַאריינלייגן אין 
שב"ק,  פַאר'ן  הידור  געווַאלדיגע  ַא  איז  ווָאס  ּפרָאיעקט,  ַאזַא 
אויסערדעם ווָאס דָאס טוט פארגרינגערן די עבודת הקודש פון 
די משגיחים וואס ארבעטן בלי תשלום גמול למען כבוד השבת, 

און ס'איז זיכער ַאז דער שב"ק וועט נישט שולדיג בלייבן.

וכל המתענגים בה יזכו לרוב שמחה!

)-(

*

די הייליגע מצוה פון "עירובין" איז 
ווירקליך מאחד די שטאט

צו דער רעדאקציע

איך האב נישט גענוג ווערטער אייך צו באדאנקען פאר די 
ארומנעמענדע באריכט איבער די פילע עירובין אין דער עיר 

רבתי עם.

דעם  ליינען  צו  געהַאט  הנאה  איך  הָאב  איבערהויּפט   
דעטַאלירן איבערזיכט פון די עבודת הקודש דורך אלע משגיחי 
העירובין פון די שטָאט, וואס איז נאך קיינמאל נישט דערמאנט 
געווָארן. עס איז זיכער אז ס'איז א געוואלדיגע זַאך, סיי אז דער 
ציבור תושבי העיר זאלן וויסן ווער עס איז זיך מקריב פאר זיי 
יעדע איינציגסטע וואך און זיי זָאלן דערמַאנט ווערן לשבח, און 
זיך א שאלה אדער מען באמערקט  באזונדער אז אויב מאכט 
עפעס א מכשול זאל מען וויסן צו וועמען זיך צו פארבינדן כדי 

דאס צו קענען מתקן זיין און מונע זיין חילול שבת רח"ל.

באזונדער איז גאר בַאגריסענד אז ווען מען ליינט די נעמען 
הערליכע  א  מען  זעט  שליט"א,  משגיחים  חשוב'ע  די  פון 
אין שטָאט,  פון אלע קהילות  פון תושבי העיר,  צוזאמארבעט 
העירובין  משמר  על  פַאראייניגט,  אחד  שכם  שטייען  וועלכע 

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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פון  עירובין  רמב"ם  די  פון  סיי  געגענטער,  אלע  פון 
איבער  עירובין  אנדערע  די  פון  סיי  און  ווילעדזשעס  די 
קרית יואל רבתי. עס איז הערליך צו זען ווי דער עירוב 
אויך  אזוי  און  טעכניש  סיי  די שטָאט,  מאחד  טַאקע  איז 
גייסטיש, מיטן הייליגן ציל צו פארזיכערן א כשר'ן עירוב.

העירובין  משגיחי  די  נייעס.  קיין  נישט  איז  דאס  הגם 
טוען שוין אין די עבודת הקודש פאר צענדליגער יארן כולן 
שווין לטובה. איז אבער באגריסענד אז דאס איז געווארן 
געוואלדיגע  א  דאס  איז  געזאגט  ווי  ָאפיציעל.  געדרוקט 
תועלת און שמירה בקדושת שבת אז תושבי העיר זאלן 
גדר  לגדור  ווענדן  אלס  זיך  קען  מען  וועמען  צו  וויסן 
ולעמוד בפרץ ווען מען באמערקט א פירצה אינעם עירוב.

ַא תושב - שכונת ברך משה

*

לויבט אויס היימישע "סקיי-
ווייער" טעלעפָאן פירמע

צו די שריפטן קָאלום

דאך  איך  האב  הענין  מן  שלא  אביסל  ס'איז  כָאטש 
שרייבן  צו  קאלום  שריפטן  אייער  אויסנוצן  געוואלט 

איבער די "סקיי-ווייער" קאמפאני.

ַאזוי ווי איר הָאט באריכטעט פארגאנגענע וואך, איבער 
די פַארווַאלטונג פון דער 'עקס-טשעינזש' פירמע, וועלכע 
"עירוב  דעם  העלפן  צו  וועג  פון  ארויסגעגאנגען  זענען 
יואל" אין שכונת בלומינגראוו, האב איך געוואלט  רבינו 

צולייגן מיין ּפערזענליכע עקספיריענס מיט די פירמע.

ס'איז געווען ַאמָאל ווען ס'הָאט זיך געמַאכט ביי מיר א 
געוויסע סיטואציע ווען איך האב געווארט אויף א געוויסע 
און  באהאנדלונג.  מעדעצינישע  א  פאר  קאל  טעלעפאן 
איך האב צוליב סיבות געדארפט צוקומען צום סערוויס 
ממש  כ'בין  און  אינפָארמַאציע,  געוויסע  צו  פראוויידער 
מיר  זענען  זיי  געטריי  און  שיין  ווי  ערשטוינט  געווען 

געשטאנען צו מיין רעכטע זייט, לכל אורך הדרך, מיט א 
זעלטענע געטריישַאפט, וואס ביי "פראנטעיר" וואלט איך 

עס זיכער קיינמָאל נישט באקומען.

 זאל זיי דער אויבערשטער באצאלן מיט אלעם גוטס, 
און תושבי קרית יואל זאלן טַאקע וויסן צו נוצן היימישע 
די  פאר  דָאס  איז  סוף  צום  ווָאס  פירמעס,  טעלעפאן 

אייגענע בענעפיט.

מגלגלין זכות ע"י זכאי. 

י. ווייס

*

בעט פאר קלארע גבולי העירוב

צו די וואכענשריפט – די שופר פון אונזער שטאט.

עירוב  די  פון  מאפע  די  אריינלייגן  פארן  כח  יישר 
און  ארויסגעשניטן  דאס  האב  איך  בלומינגראוו.  אין 

אויפגעהאנגען אין שטוב.

אן  בין  איך  היות  אז  בעטן  געוואלט  האב  איך 
איינוואוינער אין די קליף געגנט נעבן בלומינגראוו, ווָאלט 
געווען ַא גרויסע תועלת אויב מען קען ביטע אנצייכענען 
אויף די מאפע ּפונקטליך, וואו די 'שכונת סעווען ספרינגס' 
עירוב טרעפט זיך מיטן עירוב אין בלומינגראוו. ס'קען זיין 
ַאנדערע שכנים  און פאר  געוואלדיגע טובה פאר מיך  א 

דָא אין געגענט.

א גרויסן יישר כח

ל. הָאפמַאן

ַאנטווָארט פון רעדאקציע:

פון  עירוב מאפע  די  מיר האבן איבערגעלייגט 
אייער שכונה, און אנגעצייכנט אויפן מאפע דער 

שטח וואו די עירובין זענען זיך מחבר.

א גוט שבת!

_____  24 שעה הוראה ליין: _____

845.783.0546 
______ לשכת בית הוראה: _____
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 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 

סעווען סעווען 
ספרינגס ספרינגס 

עירובעירוב
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קַאמּפיין       טעלע-לייוו

יג!
האלט מיט לעבעד

845.250.5553

האלט מיט 
לעבעדיג דעם 
פאראייניגטן 
תרוממנה ציל!

צו באצאלן אייער דיוס #1

באצאלן אין אפיס #3

אדרעס צו שיקן דורך די פאסט #5

צו הערן אייער באלאנס #2

זיך צו פארבינדן צו אייער משמש #4

לאזן קאמענטארן סיי וואס אנבאלאנגט אייער דיוס #6

8
4
5
 

8
4
5
 

250-5553250-5553

מעניא אנגעהויבןוועט לויפן אויפן מעין דאללער פלאס ציל' פונעם 'קיילעכיגן מיליאן לעבעדיגע ציפערן 
ר"ח אדר ביז ז' אדר
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די 
מולד 
וועט 
זיין...

געדענקט: 

'ראש 
חודש 
געלט'

פארן 
חינוך 
פון 
אייער 
קינד!

בס״ד

378.4080

845.
378.
״טיפ״ ליין4080

הקשר
________________________________ 
________________________________ בין הורי המוסדות להכלי קודש

שע״י ישיבה תורה ויראה ובית רחל
ויואל משה ד׳סאטמאר קרית יואל

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

״טיפ״ ליין845.378.4080
הקשר
________________________________ 
________________________________בין הורי המוסדות להכלי קודש

נתייסדה ע״י מרן רבינו הקדוש זי״ע   •   בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״אויואל משה ד׳סאטמאר קרית יואלשע״י ישיבה תורה ויראה ובית רחל

845

845.
378.
״טיפ״ ליין4080

הקשר
________________________________ 
________________________________ בין הורי המוסדות להכלי קודש

שע״י ישיבה תורה ויראה ובית רחל
ויואל משה ד׳סאטמאר קרית יואל

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

845.
378.
״טיפ״ ליין4080

הקשר
________________________________ 
________________________________ בין הורי המוסדות להכלי קודש

שע״י ישיבה תורה ויראה ובית רחל
ויואל משה ד׳סאטמאר קרית יואל

נתייסדה ע״י מרן רבינו הקדוש זי״ע   •   בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א ֵהא ָבנּו ַאֲהַבת  ְתּ ַחִיּים ֶשׁ
ַמִים.... ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָשׁ

ֹראׁש ֹחֶדׁש אדר א׳... 
י  ִליִשׁ ּיֹום ַהְשׁ ִיְהֶי' ּבַ

ּיֹום ַהְרִביִעי ּוְלָמְחָרתֹו ּבַ

שיקט ַא טיּפ דורכ׳ן 
הקשר טעלע סיסטעם! Garfiled Road, Monroe, NY 10950    •    T. 845.783.5688  F. 845.783.5699 5נתייסדה ע״י מרן רבינו הקוה״ט זי״ע  •  בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א

úב. יטב ú‰˜

ס‡טמ‡ר
ú‡יו ̇ ˜רי

CONG. YETEV LEV

SATMAR
KIRYAS JOEL

ש
שמ

יראוך עם 
ש

שמ
יראוך עם 

בזה הננו מודיעים אשר בעהשי״ת מתקיים 

מנין
ותיקין

יום ביומו קבוע מידי 

בחדר בית שמעון 
שע"י ביהמ"ד הגדול

והן ידוע בשער בת רבים גודל הענין
 והסגולה להתפלל ותיקין

זריזים מקדימים למצוות
ואשרי למי שזוכה להצטרף לקבוע תפלתו,

וכל הקבוע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו!

הנהלת הקהלה

בעלי 
שמחה!

וויכטיגע 
מיטטיילונג 
פאר 

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

אייערע גוטע פריינט און באקאנטע

קענט איר זיין רואיג אז דאס 
וועט געזען ווערן דורך אלע 

תושבי קרית יואל רבתי

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

פאר א צוגענגליכן פרייז פון $100

ווען איר אדווערטייזט אייער חתונה 
איינלאדענונג אין

“קרית יואל 
וואכנשריפט”

בס”ד

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

 ביטע, לאזט דאס נישט 
אויף די לעצטע מינוט!
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נישט  ָלִים!  ירּוָשׁ בִּ ד  ְבִצּיֹון ּוִמְספֵּ ְכָיה  בִּ ָאָנה   ַעד 
עיר  ירושלים  אין  השבת  כניסת  בעפאר  לאנג 
מיט  געווירבלט  האט  שטאט  די  ווען  הקודש, 
הכנות צום שבת קודש, האט ליידער א ברוטאלער 
אראבישער טעראריסט ימח שמו זיך ווידעראמאל 

שטאט  דער  אויף  אראּפגעלאזט 
קאר  א  דורכפירנדיג  רציחה,  מיט 
טעראר אטאקע וואס האט געקאסט 
אידישע  ערליכע  טייערע  עטליכע 
איבערגעלָאזט  הָאט  און  קרבנות 
אומעטום  קינדער  אידישע 

פַארקלעמט און ערשיטערט.

אין  ּפאסירט  האט  אטאקע  די 
דער רמות געגנט פון ירושלים, וואו 
אריינגעפארן  איז  טעראריסט  דער 
זענען  וועלכע  אידן  גרוּפע  א  אין 
א  אויף  געווארט  און  געשטאנען 
געווארן  קלאר  איז  באלד  באס. 
פון  ליידער  זיך  האנדלט  דא  אז 
מיט  טראגעדיע  שוידערליכע  א 
און  אומגעקומענע  עטליכע 

פארוואונדעטע.

איז  אומגעקומענע  די  צווישן 
שלמה  ר'  הקדוש  החשוב  האברך 
מחסידי  הי"ד,  לעדערמאן  אלתר 
פון  עלטער  אין  קארלין  פינסק 
בלויז 20 יאר, א פרישער יונגערמאן 
חתונה,  דער  נאך  חדשים   5 בלויז 
וועלכער האט געווארט אינאיינעם 
אלמנה  יונגע  זיין  תבלחט"א  מיט 
עלטערן  זיינע  צו  פארן  צו  תחי' 

ארויס  איז  לויה  די  שב"ק.  אויף 
קארלין  פינסק  ביהמ"ד  פון  מוצ"ש 
אין ירושלים וואו מען האט געהערט 
דברי  הַארצרייסנדע  רעקָארדירטע 
כ"ק  פון  שבת  בעפאר  פון  הספד 
שליט"א  קארלין  מּפינסק  אדמו"ר 
וועלכער וויילט אצינד אין ניו יארק.

אויך  האט  אטאקע  טעראר  די 
לעבן פון  יונג  דאס  געקאסט 
בית  של  תינוקות  לעכטיגע  צוויי 
רבן, הילד הקדוש אשר מנחם הי"ד 
און הילד הקדוש יעקב ישראל הי"ד, 
פאלעי  נח  אברהם  ר'  הרה"ג  בני 
לרפו"ש וועלכע זענען געווען אויפ'ן 
וועג צו פארן מיט זייער משפחה צו 
א שמחה און זענען אומגעקומען אין 
די שוידערליכע אטאקע, בעת זייער 
פארוואונדעט  שווער  איז  פאטער 
געווארן און געפונט זיך אין שפיטאל. 
ביי די רירנדע לויה מוצאי שבת איז 
ווען  אויג  טרוקן  קיין  געווען  נישט 
ישיבה  א  ברודער,  עלטערער  זייער 
מיט  און  געווען  בחור, האט מספיד 

פאר  איינרייסן  זאלן  זיי  געבעטן  טרערן  הייסע 
ווערן און די משפחה  זאל געזונט  זייער פאטער 
זאל האבן די כוחות דאס צו קענען איבערטראגן.

שווער  עטליכע  געווען  אויך  זענען  ליידער 
פארוואונדעטע חרדי'שע אידן פון דער אטאקע, 

אידן זענען ווייטער מתפלל פאר ברוך בן יוכבד, 
אלחנן יעקב בן רחל, משה יהודה בן חנה דבורה 

און חי' בת שרה.

איז  ווייטָאג  די  און  רוי  נָאך  איז  וואונד  דער 
זייער טיף, נסתרים דרכי ה' ואין איתנו יודע עד 

זאל  השי"ת  ַאז  זיך  בעטן  קינדער  אידישע  מה. 
הָאבן  ווָאס  משּפחות,  צעברָאכענע  די  טרייסטן 
מיט ַאזַא לויטערע אמונה מצדיק געווען את הדין 
מיט ַאן אהבה און מיט ַא דומי'. מען קוקט ארויס 
צו  סוף  ַא  נעמען  שוין  אז ס'זָאל  תפלה  א  מיט 
אויף  הדמים  שפך  מורא'דיגן  דעם 
די גַאסן פון ארץ ישראל, ותצלינו 
גזירות קשות אכזריות כי לך  מכל 

לבד עינינו תליות. 

מי נתן למשיסה 
יעקב וישראל 

לבוזזים ?
ַאז  ווייטָאג  דער  איז  גרויס  ווי 
אפילו  ווען  מצב  ַאזַא  אין  אפילו 
די  אויגן  די  מיט  זעט  בלינדער  ַא 
הָאט  ווָאס  פורעניות  שרעקליכע 
עם  דעם  אויף  אויסגעגָאסן  זיך 
התגרות  די  ַאדַאנק  בציון  היושב 
און  פרומע  די  פון  באומות 
עדיין  איז  רעגירונג,  רעליגיעזע 
'השטן מרקד' צו נָאכמער הייבן די 
ביטערע עבודה זרה פון ציונות און 
נַאציָאנַאליזם פון די רעכטע פרומע 
ּפַארטייען, ווָאס הָאט בּפועל ממש 
געברענגט דעם שפיכות הדם אויף 
תורה  שומרי  אידן  אומשולדיגע 

ומצות.

די חסידי'שע "המבשר" צייטונג 
ַאטַאקע  די  נָאך  טָאג  איין  הָאט 
זיי  וואו  ַארטיקל  אן  פַארעפנטליכט 
דוקא  ַאז  מציאות  דעם  בַאדויערן 
לעצטנס  זענען  אידן  חרדי'שע 
דער  ַאלס  געווָארן  פַארווַאנדלט 
פאר  לטבח  כצאן  לחץ  מטרה 
אין  ָאבער  רוצחים,  טערָאריסטישע 
דעם זעלבן בלַאט פָאדערן זיי ַאז די 
מדינה זאל נָאך שטַארקער זיך רייצן 
און ָאנפירן מיט ַאגיטַאציעס קעגן די 

ַארַאבישע שכינים.

וואך  זיצונג די  ביי דער קאבינעט 
הָאט די איזרַאעלי רעגירונג געמָאלדן 
אז די ענטפער צו דעם מָארד וועט זיין 
'סעטלמענט  פרישע  פון  כוואליע  א 
מערערע  אויף  קאנסטראקשען' 
אויפגעשטעלט  וועט  עס  געביטן. 
ווערן נייע ישובים אויף די ַאקוּפירטע 
"נקמה" אויף  ַאלס  שטחים  תשכ"ז 
ַאמעריקַאנער  דער  רציחות.  די 
סעקרעטערי ָאוו סטעיט בלינקן הָאט 
זַאך  ַא  ַאלס  פַארדַאמט  שוין  דָאס 
ווָאס וועט פירן צו נָאכמער אומרוען. 
גיסן  מופקרים  רעכטע  די  ָאבער 

חומתינוחומתינו
משמרת

אידישע הערצער צעטרייסלט נָאך שוידערליכע טערָאר 
ַאטַאקע ווָאס קָאסט ָאּפ דריי קרבנות ה' ינקום דמם 
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חומתינוחומתינו
משמרת

שירות לאומי ביהרג ואל יעבור:

ציוניסטישע פאליציי שטאלצירט 
און זוכט 'חרדי'שע פרויען' צו 
ארבעטן אין די אויספארשונג 

אפטיילונג פון די פאליציי
אידן  חרדי'שע  ארום  נעמט  שאק   - ירושלים 
וועלט, הערנדיג  די  איבער  און  ישראל  אין ארץ 
איבער א ווענדונג פון די ציוניסטישע פאליציי צו 

מאביליזירן חרדי'שע פרויען וואס זאלן ארבעטן 
אין די אויספארשונג אפטיילונג פון די פאליציי, 
דאס קומט נאכדעם וואס מיט ארום 10 יאר צוריק 
זענען שוין 10 חרדי'שע פרויען אריין 

ארבעטן אין די פאליציי רח"ל.
פאליציי  די  פון  מעלדונג  א  לויט 
זאלן  וואס  פרויען  חרדי'שע  זיי  זוכן 
פאליציי,  די  אין  ארבעטן  קומען 
פון  פלאץ  א  באקאנט  ווי  איז  וואס 
א  ווי  און  השחתה,  ערגסטע  די 
פאליצייאישער אפיציר זעלבסט האט 
לעצטערע  די  אין  הערן  געלאזט  זיך 
און  מענער  מזרחי'סטישע  אז  וואכן, 
דינען  פון  זיך  דערווייטערן  פרויען 
אין פאליציי, און דווקא ביי די חרדים 
האבן זיי יא געטראפן א טיר פאר א 

געוויסע "הצלחה".
לויט ווי דער אפיציר האט געזאגט, 
זענען די 10 פאליציאנטקעס וועלכע 
מיט  פאליציי  די  אין  אריין  זענען 

יאר   10 ארום 
געווען  צוריק 
שטארקע  א 
 , ס ע ס ק ו ס
אצינד  און 
דאס  זיי  ווילן 
אויסברייטערן 

האבן  דערווייל  ווען  פרויען,  חרדי'שע  נאך  מיט 
דעם  פאר  פרויען   15 אינטערוויואירט  שוין  זיי 
פאסטן, און 7 דערפון זענען אנגענומען געווארן.

פרויען  זיבן  אלע  אז  אפיציר,  דער  זאגט  נאך 
אן קיין חילוק פון וועלכע קרייזן זיי זענען, האבן 
געזאגט ביים אינטערוויו אז זיי דארפן באקומען 
אן ערלויבעניש פון א רב דערפאר, און זיי זענען 
"ערלויבעניש"  אן  מיט  געקומען  צוריק  למעשה 

אריינצוגיין ארבעטן אין די פאליציי.
עס דארף פארצייכנט ווערן, אז ווי די פאליציי 
זאגט זענען זיי גרייט צו מוותר זיין אויף געוויסע 
די  כדי  געווענליך,  בעטן  זיי  וואס  פאדערונגען 
חרדי'שע פרויען זאלן קענען נאכקומען די תנאים 

און אריינקומען ארבעטן ביי זיי. אויך זאגן זיי אז 
די  אין  ארבעטן  פרויען  חרדי'שע  וואס  דערמיט 
מויער  דער  צוביסלעך  דאס  צוברעכט  פאליציי 
ציבור,  חרדי'שן  דעם  און  פאליציי  די  צווישן 
וועלן זען אז די פאליציי איז נישט אזוי  וועלכע 

שלעכט היל"ת.

דער דאזיגער באריכט ברענגט א טרייסל ביי 
די פארטייאישע  ווי  זעען  וועלכע  ערליכע אידן, 
קרייזן גייען אראפ מדחי אל דחי, ווי ס'איז שוין 
צוריק  וואכן  עטליכע  מיט  געווארן  באריכטעט 
איבער חרדי'שע פרויען וואס גייען ארבעטן אין 
מיליטער, און אצינד הערט מען איבער חרדי'שע 
פרויען אין די פאליציי, והדברים מחרידים להיכן 

הגענו.

ווייטער גאלאנען אויל צו פארלעשן דאס פייער, 
דורך אויפהעצן די ּפַאלעסטינער יושבי הארץ און 

מסכן זיין אידן רח"ל.

די שולדיגע אין דעם 
שפיכת דם ישראל

ס'איז באמת אומגלויבליך וויַאזוי די חרדי'שע 
אין  פולקָאם  זענען  הכנסת  חברי  און  צייטונגען 
ווערן  ווָאס  התנחליות  פרישע  ַאלע  פון  שטיצע 
דער  צו  רעַאקציע  ַאלס  בַאשטעטיגט,  יעצט 
גביר,  בן  איתמר  מופקר  דער  ַאטַאקע.  טערָאר 
יהדות  די  פון  קָאלעגעס  חרדי'שע  זיינע  מיט 
התורה און ש"ס ּפַארטייען הָאבן ָאפיציעל מפקיר 
געווען דמם של ישראל פאר זייערע רַאדיקַאלע 

ציוני'סטישע ַאמביציעס.

שלם ישלם המבעיר את הבעירה! ס'איז דער 
ווָאס יעדער זעט בחוש אז  טרויעריגער מציאות 
די רוצחים זענען אויפגעהעצט געווארן דורך די 
השכם  דורכגעפירט  ווערט  וואס  רדיפה  מעשי 
והערב אין נָאמען פון ַאלע רעליגיעזע אידן. מען 
ַאז  טערָאריסטן  די  פון  דראאונגען  כסדר  הערט 

רעליגיעזע  די  ָאבער  דערויף,  רעַאגירן  גייען  זיי 
די  מיט  פאר  זעצן  ּפַארטייען  עקסטרעמיסטישע 
אומ'אחריות'דיגע ּפעולות, צו מסכן זיין אידן. ואין 

מי שיאמר למשחית הרף.

אידיש בלוט וועט זיך 
גיסן אין די גַאסן

ליידער זעט מען ממש פַאר די אויגן דָאס ווָאס 
ווערט פַארציילט אין ספר דולה ומשקה, זכרונות 
"איך  ז'(:  )עמו' רכ"ה ּפרק  זצ"ל  פון הגה"צ מּפַאיע 
מוויטקא  הגה"צ  זיידן,  מיין  פון  געהערט  הָאב 
זצ"ל, ווָאס ער הָאט געהערט מפה קדשו פון זיין 
רבי'ן, הגה"ק בעל דברי שמחה מציעשנוב זי"ע, ַאז 
ער הָאט געזָאגט ַא קורצע צייט פאר זיין ּפטירה:

"עס וועלן קומען טעג ווָאס אידיש בלוט וועט 
זיך גיסן אויף די גַאסן ַאזוי ווי ווַאסער. מענטשן 
וועלן דעמָאלטס גיין ליינען די צייטונגען צו זען 
דמים,  שפיכת  די  פאר  סיבה  די  איז  עס  ווָאס 
וועט  דָאס  ָאבער  געקומען,  איז  דָאס  פַארווָאס 
זיי נישט בייפַאלן ַאז די ַאלע צרות קומען צוליב 

ציוניזם".

לכו ונשובה אל 
ה' – אותו יצר הרע 

תעבירו מלבבכם!
התעוררות  ַא  ַאלס  דינען  טַאקע  דָאס  זאל 
זענען  אידן  ווען  אליינס.  אונז  פַאר  אויך 
אומגליק  ביטערע  ַאזא  נָאך  במעשים  מפשפש 
צו  ה',  אל  ונשובה  לכו  דעם  זיין  מקיים  לָאמיר 
אויסרוימען אונזערע הערצער פון אפילו ַא משהו 
הרהור בעבודה זרה, פון ַא מחשבת מינות ווָאס 
וועלכע איז  ַאזוי נפוץ אין די חרד'ישע גאס  איז 
דורכגעדרינגען מיט ַא היימישקייט און מיטגעפיל 
פאר די מדינה הטמאה, ווָאס איז די גרעסטע סכנה 
פאר אידישע קינדער און עס ברענגט בפועל אלע 

צרות און אלע פרעניות אויף דער וועלט.

מעט מן האור דוחה 
הרבה מן החושך

די  ווערן  דערמַאנט  זאל  מרובה  טובה  ומדה 
פון  צדק  דין  בית  דעם  פון  תורה  דעת  קלארע 
דער עדה החרדית אין ירושלים עיה"ק וואס האבן 

פארעפענטליכט א קול קורא נָאך די פַארלָאפענע 
דין  בית  ווי  צוריק,  ווָאכן  צוויי  מיט  טרַאגעדיע 

שרייבט בלשונם:

גרמא  לנוכח  נוכל  לא  במילין  עצור  כזאת   ולעת 
התפשטה  אשר  הלאומיות  רוח  הוא  הלא  בנזקין 
חרדי  בלבוש  יהודים  כאשר  הגויים,  שנאת  לעורר 
מתגרים בגויים באופן מבהיל וכאילו שומרי התורה 
והמצוות מעורבים בסכסוך בין יהודים לערביים ח"ו.

אלו  נגד  גדול  בקול  למחות  חובה  ובמיוחד 
המסיתים ומדיחים רבים לעלות אל הר הבית אשר 
עוונו כרת כפי שנפסק מכבר. ומה גם שכל זמן שעם 
ליטול  רצון  לא  ואף  שלטון  לו  אין  בגלות  ישראל 
עולמים  גאולת  בקרוב  נגאל  עדי  מאומה מחזקתם, 

ע"י משיח צדקנו.

ובעד עמך רחמים שאלו, אודאי טָארן מיר נישט 
אונזער חובת התפלה בשעת צרה,  פון  פארגעסן 
אויף די אמת׳דיגע הצלה פון אחב׳׳י יושבי ארה׳׳ק, 
ובכל מקומות מושבותיהם, אז מען זָאל שוין ניצול 
הזלה  מלכות  בביטול  וצוקה,  צרה  מכל  ווערן 

מישראל מתוך רחמים וחסדים גלויים, בב"א.

מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די!
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על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך:

פרישע געשפרעכן אין כנסת 
המינים אינאיינעם מיט די 
רעליגיעזע חברי הכנסת 

צוצוגרייטן נייעם חוק הגיוס
המינים  כנסת  אין  איז  זונטאג  וואך  פארגאנגענעם 
פארגעקומען א זיצונג איבער א נייעם חוק הגיוס אויפ'ן 
חרדי'שן ציבור, וואס ווערט צוגעגרייט דורכ'ן רעליגיעזן 
אנדערע  מיט  צוזאמען  סמוטריטש,  מיניסטער  מזרחי 
פון  הכנסת  חברי  און  מיניסטארן  רעליגיעזע  און  פרייע 

ציונית הדתית, אגודה, דגל, ש"ס.
יערליכע  גרעסערע  ענטהאלטן  וועט  חוק  נייער  דער 
צום  ציבור  חרדישן  פון  טויזענטער  פון  קוואטעס 
ציוניסטישן מיליטער, און צום ציווילן דינסט פון די מדינה, 
און אויך צו די אקעדעמיעס, מיט'ן ציל ארויסצוציען מאסן 
פון חרדי'שן ציבור פון די היכלי התורה ישיבות וכוללים 
צו די פרייע ארבייטס קראפט פון די מדינה, די רעגירונג 
נייעם חוק הגיוס פאר'ן  זיך צו באשטעטיגן דעם  איילט 
געהאט  האט  בג"צ  דער  וואס  טערמין  דעם  פון  ענדע 

באשטימט פארן חוק הגיוס.
ביי דעם זיצונג האט זיך אויך באטייליגט דער אגודה 
שר לעניני ירושלים ומירון, מאיר פרוש, טראצדעם וואס 
די  פון  אנהויב  פון  האבן  אגודה  די  פון  אדמורי"ם  די 
ממשלה געפאדערט, מבטל צו זיין אויך דעם פריערדיגן 
בשעתו  האט  אגודה  די  וואס  תשע"ו,  פון  הגיוס  חוק 
געשטיצט אין כנסת, וואס האט אריינגעצויגן טויזענטער 
חרדים אין ציוניסטישן מיליטער און אצינד ווען די רעכטע 
נתני' רעגירונג קען נישט עקזיסטירן אן די שטימעס פון 
די אגודה, מוזן זייערע חברי הכנסת פאדערן צו אנולירן 
דעם פריערדיגן חוק הגיוס מיט קוואטעס, נאר צוריקגיין 
צום "חוק טל", און זיך באנוצן מיט'ן חוק התגברות קעגן 
זיך די אגודה געבראכן צום  בג"צ, דערווייל אבער האט 
ווילן פון פרעמיער נתני' און די פירער פון דגל און ש"ס, 

וואס פלאנירן יא צו באשטעטיגן א נייעם חוק הגיוס מיט 
שירות  און  צה"ל  צום  ציבור  חרדי'שן  אויפ'ן  קוואטעס 

לאומי און אקעדעמיעס.
דאס יהדות החרדית הנאמנה גרייט זיך צו באקעמפן 
אויך די נייע גזירות הגיוס פון די נייע רעכטע רעליגיעזע 
ממשלה, פונקט ווי מ'האט געקעמפט קעגן די פריערדיגע 
גזירות הגיוס פון די נתני' רעגירונג פון וואס מען ליידט 
צרות עד היום, טויזענטער געוועזענע בני ישיבות זענען 
הונדערטער  און  מיליטער  טמא'נעם  אין  אריינגעפאלן 
מיליטערישע  די  אין  שמאכטן  געמוזט  האבן  חרדים 
טורמעס צוליב דעזעטירן פון מיליטער. לויט די מעלדונג 
אפיס  זייער  באקומט  להושיע"  "יד  ארגאניזאציע  די  פון 
ישיבות  בני  פון  הילף  נאך  ווענדונגען  טעגליך  טאג 
מיליטער  מיט'ן  פארפלאנטערט  שווער  זענען  וואס 
טעג  געוויסע  אין  הגיוס.  חוק  פריערדיגן  דעם  אדאנק 
פון  ווענדונגען  הילף  צען  איבער  אריינגעקומען  זענען 
להושיע"  "יד  וואס  בחורים,  ישיבה  פארפלאנטערטע 
העלפט זיי זיך צו באפרייען פון מיליטער, און דאס זעלבע 
אויף  שטייען  וואס  הסברה"  "מטה  פון  שלוחים  די  זאגן 
די וואך ביי די לשכות הגיוס, צו העלפן די חרדישע בני 
ישיבות וואס זענען פארפלאנטערט מיט'ן מיליטער, און 
און  בחורים  צען  ארום  דא  וואך  יעדע  כמעט  זענען  עס 
יונגעלייט וואס שמאכטן אין טורמע צוליב די גזירת הגיוס.

אין  בציבור  תפלה  עצרות  פאר  קומען  וואך  יעדע 
ירושלים ובבית שמש לביטול גזירות הגיוס. בפרט אין די 
טעג ווען עס קומען פאר זיצונגען אין כנסת איבער א נייעם 
חוק הגיוס, ווען עס פארזאמעלט זיך א פיל גרעסערער 

ציבור לעורר רחמי שמים לביטול הגזירות שמה.

ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך:

אסיר ציון באפרייט פון טעלעוויזיע 
צימער אדאנק שטורמישע הפגנות

פארגאנגענעם מיטוואך בשלח, איז דער אסיר 
ציון דער ספרדישער בחור, הבה"ח כמר מאיר קצב 
"ניצן"  די  פון  געווארן  נ"י, ב"ה ענדליך באפרייט 
זיצן  צו  געצווינגען  געווען  איז  ער  וואו  טורמע, 
אין איין טורמע צעל מיט א פרייען פארברעכער, 
וואו די טעלעוויזיע איז אנגעצינדן א גאנצן טאג, 
די  אבער  געווייטאגט,  שרעקליך  אים  האט  וואס 
חרדי'שן  דעם  האבן  באאמטע  טורמע  גרויזאמע 
בחור להכעיס געהאלטן אין דעם צימער ביז עס 
ריזן  א  געקומען  בשלח  פ'  נאכט  דינסטאג  זענען 
הפגנה  א  צו  שטעט  עטליכע  פון  אידן  ציבור 
האבן  זיי  וואו  טורמע,  "ניצן"  די  פון  אינדרויסן 
געשריגן מיט שטורמישע קולות, צו פראטעסטירן 
חרדי'שן  דעם  אויף  פיינונגען  ברוטאלע  די  קעגן 

נאכט  יענע  וואס  טראצדעם  קצב,  מאיר  בחור 
אויך  האט  עס  און  קאלט  שטארק  געווען  איז 
גערעגנט, דאך האט דער ציבור א לענגערע צייט 
טורמע,  די  ארום  גאסן  די  אויף  פראטעסטירט 
וואס מען האט גוט אריינגעהערט אינעווייניג אין 
די טורמע, און טייל האבן זיך אויך איינגעבראכן 
דורך די טורמע טויערן, וואס האט אויפגערודערט 

די גאנצע טורמע.
טורמע  די  האבן  אינדערפרי,  מיטוואך  באלד 
באאמטע ב"ה באפרייט הב' מאיר פון די שווערע 
פרייע  בלויז  שמאכטן  עס  וואו  טורמע,  'ניצן' 
צו  אריבערגעפירט  אים  האבן  און  פארברעכער 
א טורמע אין באר שבע, וואו עס זיצן רעליגעיזע 
ארעסטאנטן. דארט זיצט ער אין א צימער אן קיין 

טעלעוויזיע, און ער דאווענט בציבור מיט מנין אין 
די שול, און אידן זענען מתפלל אז מאיר בן עינבר 

זאל שוין אינגאנצן באפרייט ווערן פון טורמע.
נאכט  יעדע  ירושלים  אין  אן  גייען  דערווייל 
גייט  ציבור  גרויסער  א  השכת,  ככר  אין  הפגנות 
ארויס יעדע נאכט פון סאטמארער ביהמ"ד אויף 
רחוב יואל מוחה זיין אויף דעם פשע, נאכ'ן הערן 
א דרשת התעוררות גייען די יקירי ירושלים ארויס 
אפצושטעלן  זיי  געלונגט  עס  ביז  הפגנה  א  אויף 
יחזקאל, אלס פראטעסט  די פארקער אויף רחוב 
קעגן די לאנגע טורמע טערמינען פון די אסירי ציון 
הר"ר יושע בן יעל דודאן, הב' מאיר בן עינבר, הב' 
נפתלי הירץ בן חי' רבקה, הר"ר משה בן חוה מרים 
איראם שליט"א, וואס שמאכטן אין טורמע צוליב 

זייער קאמף למען קדשי ישראל.

פארגאנגענעם ליל שישי איז א גרויסער ציבור 
געפארן פון ירושלים, חדרה, א ווייטן וועג צו די 
וואו עס שמאכטעט  א"י,  אין צפון  צלמון טורמע 
זיי האבן  און  דודאן,  יושע  ציון, הר"ר  דער אסיר 
טראץ די שלעק פון די פאליציי פראטעסטירט א 
לאנגע צייט, און אריינגעשריגן דברי חיזוק פאר'ן 
וואס ער הערט אריין אין טורמע און  ציון,  אסיר 
עס איז אים שטארק מחזק, אזוי אויך גייען חשוב'ע 
אידן רעגעלמעסיג מחזק זיין, זיין ווייב מיט אירע 
אפוועזענהייט  די  פון  ליידן  וואס  קינדערלעך,   7
יעדן  הויז  זייער  צו  קומען  אידן  טאטן,  זייער  פון 
ווי  משפחה.  צובראכענע  די  זיין  משמח  ש"ק 
באשטימטע  צו  אידן  מאסן  טעלעפאנירן  אויך 
טעלעפאנען נומערן מיט דברי חיזוק פאר די אסירי 

ציון און זייערע משפחות.

אין די טעג ווערט זיין גורל באהאנדעלט דורכ'ן 
געריכט אין ירושלים, צו ער זאל קענען אויספילן 
זיין טורמע טערמין אין "הויז ארעסט". אידן ווערן 
געבעטן מתפלל צו זיין פאר די באפרייאונג פון ר' 

יושע בן יעל דודאן שיצא משעבוד לחירות.
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In Stock
and ready
to deliver

‡י"ה

גאנצע סעטס         איינצעלנע חלקים

א הערליכע סעט
וואס וועט ברענגען בעז"ה א ריכטיגער כבוד בית המדרש

רהמביFurniture

ס‡נ„על'ס

845.662.4151
845.783.4151

Many Styles
and Sizes

בס"ד
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HGMLS Hudson Gateway Multiple Listing Service, Inc. All 
Rights Reserved. Information Deemed Reliable But Not 
Guaranteed. The data relating to real estate for sale or lease 
on this page comes in part from HGMLS. Real estate listings 
held by brokerage firms other than Realty Blue. 

שלום מאיר טארים
845-629-5186

שלמה פריעד
845-309-7262

יצחק אייזיק ראטטענבערג
845-662-1849

בס"ד

    קרית יואל / מאנרא / בלומינגראוו / טשעסטער / וואודבערי

פיר בעדרום'ס / ניי 

איבערגעבויט / אין 

הארץ פון בלומינג גראוו

נאנט צו די נייע מינט 

ליעף גראסערי 

פיר בעדרום'ס שיינע 

גראונדס / ניי איבערגעבויט

אויף מעריוואולד סאוט - 

ספליט לעוועל 

845-309-7262  • 845-544-3732

845-309-7262  • 845-544-3732

פריוואטע הויז 
אין בלומינג גראוו

צו פארדינגען

פריוואטע הויז 
אין בלומינג גראוו

צו פארדינגען

A
ddress

Price

Beds

Baths

Sq Ft

Lot

15 Spinnaker Court $685,000 4 3 (2 1) 2,245 1.1

115 Woodland Road $890,000 4 4 (3 1) 3,000 1.1

237 Oakland Avenue $849,999 5 4 (2 2) 3,392 1.3

183 Rye Hill Road $600,000 4 3 (2 1) 2,352 0.4032

247 Harriman Heights Road $645,000 4 5 (4 1) 3,400 1

129 Forest Avenue $825,000 3 3 (2 1) 2,493 0.5551

44 Clark Street $175,000 0 0 (0 0) 1,250 0.2916

36 Ironworks Road $539,000 4 3 (2 1) 2,229 0.5051

6 Rye Hill Road $775,000 4 3 (2 1) 2,450 0.759

282 Spring Street $899,999 5 3 (3 0) 3,388 1.2

A
ddress

Price

Beds

Baths

Sq Ft

Lot

65 Summit Avenue $524,900 4 3 (2 1) 2,694 0.8953

381 Route 32 $529,900 4 3 (2 1) 1,952 1.2

41 Oakland Avenue $550,000 4 3 (2 1) 2,500 0.46

9 Bride Hill Road $299,999 4 2 (2 0) 2,118 0.6018

10 Waverly Court $658,000 3 3 (2 1) 2,636 0.21

11 Stanford Drive $650,000 6 2 (2 0) 2,644 0.4591

5 Heather Ridge $750,000 4 3 (2 1) 3,071 0.81

58 Sunset Terrace $550,000 4 3 (2 1) 1,928 0.6539

17 Terra Court $439,000 3 4 (3 1) 2,800 0.0483

2 Hallock Court $999,000 4 3 (2 1) 3,040

1 Paisley Court $669,000 3 3 (2 1) 3,581 0.38

46 Redwood Drive $219,900 3 2 (1 1) 1,426 0.022

10 College Drive $849,000 4 3 (2 1) 2,608 0.86

132 Ridge Road $315,000 3 2 (2 0) 1,751

3 Paisley Court $634,000 3 3 (2 1) 2,681 0.29

10 Berwick Circle $650,000 3 3 (2 1) 2,709 0.27

415 State Route 32 $19,000,000 11 6 (6 0) 7,420 142.4

24 Jill Road $2,400,000 7 5 (4 1) 9,928 5.7

29 Southfield Falls $649,000 1 2 (1 1) 1,806 0.23

16 Stainton Fareway $639,000 3 3 (2 1) 1,895 0.37

1 Shetland Circle $625,000 3 3 (2 1) 2,095 0.29

A
ddress

Price

Beds

Baths

Sq Ft

Lot

6 Turtle Knolls $1,400,000 5 4 (3 1) 3,279 18

1242 State Route 208 $3,900,000 4 3 (3 0) 3,557 28.3

23 Horton Road $625,000 3 3 (2 1) 4,141 1.6

16 James Street $439,000 4 2 (2 0) 1,938 1.0847

27 Kings Point Lane $534,900 3 3 (2 1) 2,151 1.1

76 Helms Hill Road $645,000 3 3 (2 1) 2,281 2.3

112 Round Hill Road $739,000 4 4 (2 2) 3,045 2.7

101 Mtn Lodge Road $4,275,000 4 5 (4 1) 4,461 38.1

A
ddress

Price

Beds

Baths

Sq Ft

Lot

27 Hawthorne Drive $775,000 3 2 (2 0) 2,004 0.351

363 Lake Shore Drive $900,000 5 2 (2 0) 2,170 0.5292

9 Mangin Road $783,000 3 2 (1 1) 1,500 0.3685

6 San Antonio Circle $675,000 4 2 (2 0) 1,920 0.4422

33 Pine Hill Road $774,900 4 3 (2 1) 1,780 0.3485

45 Mountain Road $1,800,000 3 2 (2 0) 1,560 2.94

A
ddress

Price

Beds

Baths

Sq Ft

Lot

389 Prospect Road $799,900 5 3 (3 0) 3,050 2.4

383 Prospect Road $449,999 2 1 (1 0) 768 1.6

1 Bamond Court $865,000 3 4 (3 1) 3,209 2.6

2 Oxford Depot $289,900 3 1 (1 0) 866 0.585

15 Primrose Lane $1,495,000 4 4 (2 2) 4,306 2.5

  South Blooming Grove (Village)

  Blooming Grove (town)  / Washingtonville
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Chester (Blooming Grove)

Woodbury / Highland Mills

 Monroe town / village

CCOOMMMMEERRCCIIAALL  //  
RREESSIIDDEENNTTIIAALL

ww ii tt hh  
ii nn cc oo mm ee

55,,228888  ssqquuaarree  ffeeeett
22    ZZoonneess  FFoorrcceedd  AAiirr

44  CCaarr  DDeettaacchheedd  GGaarraaggee  
FFuueell::  NNaattuurraall  GGaass

WWaatteerr::  WWeellll
SSeewweerr::SSeeppttiicc

21 SLY Place, New Hampton, NY 10958

$690,000



שפ"ג
שבט ת

שפטים, כ"ו 
שת מ

פרייטאָג פר

68

שפ"ב
ת

תמוז  
ָאג פ'  פ'  בלק, ט"ז 

ט
פריי

62

די.א.טי. שטעלט צוריק קרית יואל–וויליאמסבורג באס 
סטאנציע שילדן פאר זיכערהייט פון רייזער

יו.דזשעי.א. באדאנקט קאמישאנער ראדריגעז, מעיאר'ס סיניאר געהילף ר' יואל אייזדארפער, קאמישאנער 
קרייזמאן, און קאונסילמאן רעסטלער

די.ָא. די  וואס  נאך  חדשים  אנדערהאלבן   – וויליאמסבורג 
באס  מאנרא-וויליאמסבורג  די  אראפגענומען  פלוצים  האט  טי. 
בי.קיו.אי.  די  העכער  עוועניו,  בעדפארד  אויף  שילדן  סטאנציע 
הייוועי, האט מען ב"ה גע'פועל'ט אז די שילדן זאלן צוריקגעלייגט 
נוצן דעם באס. דאס  וואס  רייזער  די  זיכערהייט פון  די  ווערן פאר 
פאלגט נאך א רייע אינטערווענצן פון די יו.דזשעי.א., ארבעטנדיג 
די  איבערהויּפט  און  רעסטלער,  לינקאלן  קאונסילמאן  מיט 
געטרייע ארבעט פונעם מעיאר'ס סיניאר אדווייזאר מו"ה ר' יואל 
אייזדארפער הי"ו, און קאמיוניטי אסיסטענס יוניטי קאמישאנער 

פרעד (ר' פישל) קרייזמאן הי"ו.
מיט ארום זעקס וואכן צוריק האט די יו.דזשעי.א. ערהאלטן א 
ווענדונג פון מו"ה ר' אברהם פאלקאוויטש הי"ו, מענעדזשער פון 
מאנראו  די  איבערגענומען  האבן  וועלכע  באסעס  עקסעלענט  די 
זייערע  אלע  באזייטיגט  ּפלוצים  האט  טי.  די.א.  די  אז  ליניע  באס 
אּפלאדענען  און  אויפנעמען  קענען  צו  סיינס  סטאנציע  באס 
ּפאסאזשירן. אראּפנעמען די סיינס האט באדייט אז דער באס קען 
זיך נישט שטעלן ביים קוירב, און ּפאסאזשירן דארפן אויפשטייגן, 
וואס  ליניע,  טרעפיק  די  און  ּפעקלעך  די  נעמען  און  אראּפשטייגן 
שטעלט זיי אין סכנה פונעם טרעפיק און קארס וואס פארן אריין 

און ארויס פון די ּפארקינג ליניע ח"ו.
זייער ערנסט די זיכערהייט פון די  וועלכער נעמט  ר' אברהם – 
ּפאסאזשירן, האט אלארמירט די יו.דזשעי.א. אז מ'זאל שתדל'ען 
ער  האט  אויך  ווי  סטאנציעס.  די  צוריקצושטעלן  די.א.טי.  די  ביי 
הי"ו,  צו דעם לאנגיעריגן עסקן הרב בעריש פרייליך  געוואנדן  זיך 
זיך  האט  אויך  יו.דזשעי.א.  די  מיט  פארבונדן  זיך  האט  וועלכער 
אריינגעלייגט אין די אישו העסקן מו"ה ר' אברהם יעקב פריעדמאן 
הי"ו. סּפעציעל האבן זיך אריינגעווארפן צו העלפן דעם מעיאר'ס 
סיניאר אדווייזאר, דער געטרייער עסקן פאר'ן ציבור, מו"ה ר' יואל 

אייזדארפער הי"ו, און קאמישאנער פרעד קרייזמאן.
נאך געשּפרעכן מיט די די.א. טי. האט זיך ארויסגעשטעלט אז 
די מאנראו באס ליניע האט געדארפט באנייען זייער לייסענס. די 
די.א.טי. האט נישט געוואוסט אז עס איז דא א נייע פארוואלטונג, 
און געשיקט די נאטיצן צום אלטן אדרעס. נאכ'ן נישט ערהאלטן 
לייסענסעס.  סטאנציע  די  צוגענומען  זיי  האבן  ענטפערס,  קיין 
אן  אריינגעבן  זאל  עקסעלענט  אז  פארלאנגט  איצט  האבן  זיי 
נעמען  דארף  וואס  ּפראצעדור  א  לייסענס,  נייע  פאר  אּפליקאציע 

כאטש א האלב יאר.
די יו.דזשעי.א. האט זיך פארבונדן מיט'ן קאמישאנער'ס אפיס, 
ליניע  באס  עקזיסטירנדע  אן  איז  דאס  וויבאלד  אז  אּפעלירן  צו 
וויליאמסבורגער  רוב  וואס  ציבור  פאר'ן  וויכטיג  אזוי  איז  וואס 
מ'האט  יואל.  קרית  אין  משפחה  נאענטע  האבן  איינוואוינער 
באס  די  זאל  רייזער  די  פון  וואוילזיין  דעם  לטובת  אז  אּפעלירט 
האט  אפיס  קאמישאנער'ס  דער  ווערן.  צוריקגעשטעלט  סטאּפ 
אבער  אּפליקאציע,  די  צוצואיילן  ּפרובירן  וועלן  זיי  אז  רעאגירט 

האט  אנטווארט  ענליכן  אן  חדשים.  עטליכע  נעמען  מוז  עס 
ערהאלטן קאונסילמאן רעסטלער, וועלכער האט זיך געוואנדן צום 

קאמישאנער'ס אפיס.
ראדריגעז  קאמישאנער  די.א.טי.  דער  איז  באריכטעט  שוין  ווי 
דעם  מעלדן  צו  עוועניו  ליע  קיין  חודש  דעם  אראּפגעקומען 
יארן,  שוין  פארלאנגט  יו.דזשעי.א.  די  וואס  טויש  דראסטישן 
4 ּפארקינג   – פרייטאגס  פאר  מיטאג'   7 'נאו  די  אראּפצונעמען 

ר'  שבת.  פאר  דארט  ּפארקן  קענען  צו  מיטערס,  די  טוישן  צו  און 
נאך  אדרעסירן  צו  געלעגנהייט  די  אויסגענוצט  האט  דוד  משה 
און  קאמישאנער,  מיט'ן  ציבור,  פאר'ן  וויכטיג  זענען  וואס  אישוס 
סטאנציע.  באס  מאנראו  די  צוריקצושטעלן  הילף  געבעטן  האט 
קאונסילמאן רעסטלער – וועלכער איז אנוועזנד געווען – האט זיך 
אויך צוגעשטעלט צום פארלאנג. דער קאמישאנער האט זאפארט 
צוגערופן זיין הויּפט געהילף און אים באאויפטראגט צו טרעפן א 

לעזונג צו די אישו.
אין  געווען  ווייטער  א.  יו.דזשעי.  די  איז  באזוך,  דעם  נאך 
געמאלדן  האבן  וועלכע  אפיס,  קאמישאנער'ס  מיט'ן  פארבינדונג 
אייזדארפער  יואל  ר'  ּפראצעדור.  אּפליקאציע  די  צו  איילן  זיי  אז 
קענען  צו  לעזונג  א  טרעפן  צו  געשטוּפט  שטארק  גאר  האט  הי"ו 
ארבעט  געטרייע  די  אדאנק  סטאנציע.  די  צוריקשטעלן  זאפארט 
איז מען פאריגע וואך געווען צופרידן צו הערן אז דער באס סטאּפ 
בעז"ה  וועט  וואס  געווארן,  צוריקגעשטעלט  השם  ברוך  שוין  איז 

העלפן די רייזער צו קענען נוצן די באס ליניע זיכערערהייט.
אזוי  פאר  ראדריגעז  ידאניס  קאמישאנער  די.ָא.טי.  "אדאנק 
סטאנציע  באס  די  אז  זען  און  ביטע  אונזער  צו  רעאגירן  שנעל 
די  פון  געהערט  האט  ער  נאר  ווי  צוריקגעשטעלט.  ווערן  זאל 
וועט  ער  אז  געשטעלט  קלאר  קאמישאנער  דער  האט  אישו, 
אין  נישט  שטייט  ביוראקראטיע  אז  פארזיכערן  צו  וועג  א  טרעפן 
ב"ה  דאס  האט  און  פאסאזשירן,  די  פון  זיכערהייט  די  פון  וועג 
נידערמאן. "א גאר  שנעל ערלעדיגט," האט געזאגט ר' משה דוד 
הי"ו  אייזדארפער  יואל  ר'  מו"ה  פאר  זיך  קומט  דאנק  סּפעציעלן 
א  מ'טרעפט  אז  פארזיכערן  פארן  קרייזמאן  קאמישאנער  און 
סלאגאן:  עדעמס'ס  מעיאר  פארקערּפערן  זיי  אישו.  די  צו  לעזונג 
פאר  'ניין'  נישט  נעמען  און  דאן),  סטאף  (געט  זאכן!  ערלעדיג 
אויך  וויל  איך  ציבור.  דעם  העלפן  צו  קומט  עס  ווען  ענטפער  קיין 
רעסטלער,  לינקאלן  קאונסילמאן,  געטרייער  אונזער  באדאנקען 

פאר אינטערווענירן פאר די אישו און עס ברענגען צו א לעזונג".

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

רעכנט געווענטליך די שניי ביי א גרויסן ליידיגן שטח.

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

פָארן אויף די רָאודס, בריקן און טונעלן.

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

נישט געווען קיין מיוחס מיט די גרויסע שנייען...

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

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

אוהעל, גארפיעלד...

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

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

זענען זייער גוט געשארט פון שניי...

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

אויבן ביז אראפ: ארָאּפלייגן דעם סמארטפאון...!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

שעדליכע הָארמָאן שטאּפלען אין קערּפער אלע צייטן".

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

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

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

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

ציּפעדיגע פרוכט לכבוד ראש השנה לאילנות.

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

שטַאּפלען און פלעיטלעטס, און שטארקן די כוחות אין אלגעמיין.

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

אימּפָארטן פון מיטלענדישן ים ראיאן.

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

פאר'ן מענטשן.

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

שוין געז ּפרייז ביי אונטער 2 דאלער.

אבער עס איז אינטערעסאנט צו וויסן אז אין געוויסע 
שטאטן אין אמעריקע זעט מען ביי געוויסע סטאנציעס 
וואס  דאלער,  א  אונטער  שוין  הַאלטן  געז–ּפרייזן  די  ווי 
האט צוריקגעברענגט זיסע זכרונות פון א צענדליג יארן 
צוריק נאך איידער די לעצטע עקָאנָאמישע רעסעסיע אין 

.'08

וויליַאמסבורג  פון  פָארן אסאך  וועלכע  די  פאר  אגב, 
איז  נישט?...(  דען  פָארט  ווער  )און  יואל,  קרית  קיין 
די  צווישן  געז–סטאנציע  ביליגסטע  די  אז  וויסן  צו  גוט 
2 בערך  זיך  געפינט  וועלכע   "4 "פיול  איז  שטעט,  צוויי 

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

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

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

געזעהן 
געהערט
און

אינטערעסאנטע 
פיקאנטע אנעקטאדןנאטיצן און  געהערט

פאליציי מיט שאוולען ארויסצוזעהן א 
פעדעקס טראק פונעם שניי

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

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

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

חדר האוכל בישיבה גדולה דסאטמאר

אין געוויסע שטאטן אין אמעריקע 
זעט מען שוין ביי געוויסע סטאנציעס 

געז–ּפרייזן אונטער א דאלער

ר' משה דוד שמועסנדיג מיט קאמישאנער ראדריגעז אויף 
ליע עוועניו, מיט וועמען ער האט פערזענליך אויפגעברענגט 
די אישו, אינאיינעם מיט'ן מעיאר'ס סיניאר אדווייזאר ר' יואל 

אייזדארפער און קאמישאנער קרייזמאן.

די ניי-צוריקגעשטעלטע באס סטאפ

כשרות משגיחים פון ארץ ישראל שילדערן 
זייערע איבערלעבענישן ביי דעם מאכטפולן 

ערד-ציטערניש אין טערקיי
דעם  געשפירט  האבן  וועלכע  מענטשן  מיליאנען  די  צווישן 
טערקיי  אין  פאסירט  האט  וואס  ערד-ציטערניש  מאכטפולן 
צאל  גרויסע  א  געווען  זענען  זייגער,  לאקאלן  פארטאגס  מאנטאג 
אידן, אריינגערעכנט עטליכע רבנים משגיחי כשרות פון פארשידענע 
הכשרים אין ארץ ישראל, אריינגערעכנט פון ביד"ץ העדה החרדית 

אין ירושלים עיה"ק.

צוויי פון די "העדה החרדית" משגיחים האבן זיך געפונען אינעם 
זענען  זיי  ווען  טראגעדיע,  ערד-ציטערניש  די  פון  צענטער  סאמע 
געווען אינעם געגענט וואו די ערד-ציטערניש האט געטרייסלט און 
איז געווען קאנצענטרירט נאענט צו די פאבריק וואו זיי האבן געטאן 
זייער ארבעט און געהיטן אויף פארשידענע עסנווארג פראדוקציע 

געציילטע שעה בעפאר'ן ערד-ציטערניש.

פאלגענד איז א שילדערונג ערשינען אין 'דער איד' פארגאנגענע 
וואך, ווי די משגיחים האבן איבערגעגעבן זייערע איבערלעבענישן 
זיי  וויאזוי  און  ערד-ציטערניש  מאכטפולן  דעם  בעת  ארט  אויפ'ן 

האבן זיך ארויסגעראטעוועט מגיא צלמות:

די ערשטע ערד-ציטערניש האט באטראפן די משגיחים אינמיטן 
געביידעס  די  זיך  האבן  מינוט  גאנצע  צוויי  כמעט  במשך  שלאף, 

פאפיר.  הויפענס  ווי  געטרייסלט 
"מיר האבן זיך צוזאמגענומען די 
אנטלויפן  צו  פרובירט  און  כוחות 
נאכט,  די  אינמיטן  ארט  פונעם 
פרעסטן  די  אין  ארויסגיין  און 
פארשנייטן  און  אפענעם  אינעם 
גאס, ביז מ'האט געקלערט אז די 
פאראיבער",  איז  טרייסלענישן 

דערציילן זיי.

משגיחים  די  פון  איינער 
געפינט זיך נאכאלץ אין די שטאט 
גרויסע  א  איז  וואס  געזינטעפ, 
מאנופעקטשורינג  פון  צענטער 
פון  צענטער  אין  האנדלונג  און 
קומט  דעריבער  און  טערקיי, 
איינציגע  יעדע  כמעט  אויס 
דארטן  זיך  געפינען  עס  אז  וואך 
פארשידענע  פון  משגיחים 
א  ארגאניזאציעס.  כשרות 
דער  אין  איז  משגיח  צווייטער 
ביים  איז  וואס  מערסין,  שטאט 
און  ים  מיטללענדישן  פון  ברעג 

איז אויך אפעקטירט געווארן.

איז  אינדערפרי  מאנטאג 
באלד אוועקגעשטעלט געווארן 

א ספעציעלע עמוירדזשענסי קאמיוניקאציע ליניע דורך די "וועד 
הכשרות" פון ביד"ץ, און די רבנים שליט"א זענען געווען פארבינדן 
די גאנצע צייט מיט די משפחות פון די משגיחים אין ארץ ישראל. 
בחסדי ה' האט זיך נישט אפגעהאקט די קאמיוניקאציע, נאר ממש 
פאר געציילטע סעקונדעס, און מ'האט באוויזן צו פארזיכערן אז 

יעדער לעבט ב"ה.

איינער פון די משגיחים האבן דערציילט מאנטאג נאכט אז ער 
געפינט זיך שוין מער ווי צוועלף שעה אינעם לאבי פונעם האטעל 
פונעם  ווענט  די  וואס  דעם  צוליב  איינגעשטאנען,  איז  ער  וואו 
נישט  לאזט  מען  און  געווארן  געשפאלטן  זענען  געביידע  האטעל 
וועט  געביידע  די  אז  זארג  צוליב  צימערן,  די  אין  ארויף  קיינעם 
זיינע  צו  צוטריט  האבן  געהעריג  ער  קען  ניטאמאל  און  איינפאלן, 

בגדים און חפצים אינעם צימער.

אין לויף פון דינסטאג האט מען געארבעט העפטיג אין די ביוראען 
משגיחים  די  אהיימצוברענגען  פרובירן  צו  הכשרות  וועד  פונעם 
פון טערקיי וואס שנעלער, צוליב וואס דער צושטאנד דארטן איז 
געגענטער  באטראפענע  די  אין  לופטפעלדער  די  און  שרעקליך 
זענען אפגעשפארט. די איינציגסטע האפענונג איז אריבערצופירן 

די  נאך  פונקציאנירן  דארטן  וואס  איסטאנבול  קיין  משגיחים  די 
לופטפעלדער דערווייל.

אומגעהויער,  איז  משגיחים  די  פון  לעבנס  די  פאר  זארג  די 
א  נאך  פאסירט  שעה  פאר  יעדע  אז  הערט  מען  ווען  נאכדערצו 
טרייסלעניש, וואס דאס איז דער סדר פון די סארט גרעסערע ערד-
ציטערנישן אז זיי קומען מיט נאכווייען. מען איילט זיך צו טרעפן 
וויאזוי צו פירן די משגיחים קיין איסטאנבול וואס שנעלער,  וועגן 
צוליב וואס ס'ווערט פארגעזאגט א מאסיווער שניי שטורעם וואס 

וועט מעגליך אויך אפשפארן די איסטאנבול לופט-פעלדער.

טערקיי  אין  איינריכטונגען  ענערגיע  די  וואס  טראץ  דערווייל, 
זעצן פאר צו ארבעטן געהעריג, זענען אבער אלע פאבריקן וואו מען 
פראדוצירט עסנווארג אינעם באטראפענעם ראיאן אפגעשפארט 
פארשידענע  געווארן  אפגעהאקט  איז  באזונדער  און  אינגאנצן, 
מאשינעריע וואס ארבעטן אויף גאז, צוליב וואס עס איז דא א זארג 

פון ווייטערדיגע טרייסלענישן וואס קען פירן צו גאז אויפרייסן.

אן אנדערער משגיח פון א צווייטע כשרות ארגאניזאציע, ר' משה 
דראמאטישע  די  איבער  טערקיי  פון  דערציילט  בערלינגער,  יעקב 
ארויסגעפארן  זענען  "מיר  אים.  אויף  אריבער  זענען  וואס  שעות 
אין  פאבריקן  צו  משגיחים,  פיר  פון  גרופע  א  אינדערפרי,  זונטאג 
טערקיי. 3 פון אונז, אריינגערעכנט איך, זענען געפארן צו א פאבריק 
פון יאגורט און קעז, און דער פערטער איז געפארן צו אן אנדערע 

פאבריק וואו מען פראדוצירט טשיפס".

געווען  זענען אנגעקומען איז  "ווען מיר  ווייטער:  ער דערציילט 
א שווערער שניי שטורעם און ס'איז געווען זייער שווער צו פארן. 
זייער  אנגעקומען  זענען  מיר 
שפעט ביינאכט צום האטעל און 
אפרוען  געגאנגען  זיך  זענען  מיר 
נעקסטן  דעם  וויבאלד  אביסל 
האבן  פארטאגס.  אינדערפרי, 
מיר געדארפט ארויספארן זייער 
שנעל צו גיין צו די פאבריקן וואו 
קענען  צו  קיען,  די  מעלקט  מען 
מיטהאלטן דאס מעלקן און געבן 

דעם הכשר".

געוויזן  האט  זייגער  דער  "ווען 
זענען  פארטאגס.  פיר  בערך 
קענען  צו  אויפגעשטאנען  מיר 
און  מעלקן,  צום  ארויספארן 
אנגעהויבן  זיך  האט  מיטאמאל 
ערד-ציטערניש.  שווערע  א 
זענען  ווענט  די  פון  בילדער  די 
די  און  ווענט  די  געפאלן, 
געטרייסלט  האבן  פענסטערס 
שרעקליך. ביי איינס פון אונזערע 
משגיחים האט זיך די גלאז פונעם 
פענסטער אויסגעשאסן. עס איז 

געווען א שרעקליכער פחד".

אויפ'ן  געווען  זענען  "מיר 
איך  וויפיל  און  שטאק,  צענטן 
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די  שילדערן  געהעריג  נישט  עס  וועט  זאגן,  נישט  נאר  דיר  זאל 

ערנסטע פאניק און דרוק וואס מיר האבן געשפירט, אז די געביידע 

קען יעדע ליאדע מינוט איינפאלן. מיר האבן זיך געשטארקט מיט 

די ידיעה אז שלוחי מצוה אינן ניזוקין, און מיר זענען אראפגעלאפן 

אלע שטאקן ביז אונטן צום לאבי, וואו מיר האבן שוין געזען דעם 

כאאס, ווען מאסן זענען געווען אויף די גאסן".

מיר  און  אנגעגארטלט  זיך  מיר  האבן  כאאס  דעם  "טראץ 

ארבעט.  די  טון  צו  פאבריקן  די  צו  קארס  די  מיט  געפארן  זענען 

מיר  אז  אהער  ביז  חסדים  די  אויף  באשעפער  דעם  דאנקען  מיר 

אז  ווייטער  אויף  מתפלל  זענען  מיר  און  איבערגעלעבט,  האבן 

כלל  פאר  שלוחים  זענען  מיר  ווערן.  געשעדיגט  נישט  זאלן  מיר 

 - איבעראל"  אידן  פאר  עסנווארג  כשר'ע  ברענגען  צו  ישראל 

פירט דער משגיח אויס.

באזונדער האט מען פון ביד"ץ העדה החרדית איבערגעגעבן אז 
מען זאל מתפלל זיין פאר די הצלחה און הצלה פון די משגיחים וואס 
זענען נאך פארכאפט אין טערקיי, ר' מיכאל בן מלכה און ר' אליעזר 
בן הענדל שרה, אז זיי זאלן זיך קענען אומקערן אהיים בשלום, אן 

קיין שום פגע און שוועריגקייט.

חולי ישראל זענען נעבעך איינזאם 
און ווארטן אויף אונזער הילף

אן  גאר  וועגן  וויל איך שרייבן  ובהוקרה,  אחדשה"ט, בכבוד 
אנגעווייטאגטן ענין: די באזוכן אין די שפיטעלער.

מ'הערט שוין איצט אז דער פרעזידענט האט זיך דערמאנט 
אראפצונעמען די קאוויד עמוירדזשענסי, אלעס איז שוין צוריק 
צום אלטן, די סיטי האט שוין מסכים געווען אויפצוגעבן דעם 
פארלאנג אז זייערע ארבייטערס זאלן נעמען וואקסינען, אבער 
שפיטעלער,  אין  פאציענטן  באזוכן  צו  קומט  עס  ווען  ליידער 
קאוויד  די  צו  זיך  קלאמערן  וואס  שפיטעלער  טייל  דא  זענען 
רעגולאציעס, און באגרעניצן נאך זייער שטארק ווען און ווער 

עס קען באזוכן חולים.

מ'האט  וואו  שפיטעלער  אין  באקאנטע  האט  עס  ווער 
דערציילן  קען  א.ד.ג.,  ביינאכט  באזוכן  צוגעלאזט  נישט 
אני  פאציענטן.  די  פאר  געווען  איז  דאס  שווער  ביטער  ווי 

צוריק  צייט  א  מיט  האט  הקטן 
עס  וואו  מיטגעהאלטן  פערזענליך 
פיקוח  אין  אויסגעמאכט  האט 
האבן  דאקטוירים  די  ווען  נפשות, 
קענען  זיי  אז  געזאגט  קלאר 
א  פון  חולה  א  אראפנעמען  נישט 
רעספירעיטאר נאר ווען די משפחה 
א  ווען  טאקע,  און  דארט,  איז 
משפחה איז דארט געווען איז דאס 
האט  דאך  מינוטן.  אין  געגאנגען 
דאס  אפשטופן  געדארפט  מען 
אראפנעמען די רעספירעיטאר מיט 
א טאג ווייל מ'האט נישט געוואלט 
אריינלאזן א משפחה באזוכן – דאס 
חולה  דעם  געלאזט  מ'האט  הייסט 
די  צוליב  סכנה  שרעקליכע  א  אין 
ברור  איז  עס  וויזיטן.  קעגן  פאליסי 
זייער  זענען  באזוכן  די  אז  כשמש 
וויכטיג פאר די פאציענטן, און האבן 
זייער  אויך  איז  ביינאכט  איינעם 
דא  זענען  ליידער  אבער  וויכטיג, 
נאך  עס  ערלויבן  וואס  שפיטעלער 

אלץ נישט, עד היום הזה.

ארגאניזאציעס  און  עסקנים 
צו  אנגעוואנדן  געוואלד  א  האבן 
עס  געביט.  דעם  אויף  שתדל'ען 
איז מיר פערזענליך באקאנט וויפיל 
העסקן הרב ר' משה דוד נידערמאן 
דעם  וועגן  געטאן  האט  שליט"א 
און  אויפגעטאן,  אסאך  האט  און 
דערין,  טון  צו  ווייטער  פרובירט 
זייער  דא  נאך  זענען  ליידער,  אבער 
האלטן  וואס  שפיטעלער  גרויסע 
מאכן  ווייכער  נישט  ווילן  און  אן 
ביינאכט.  ספעציעל  פאליסיס,  די 
מ'הערט  אז  וויי  וויי  טוט  נאכמער 

שוין דעם תירוץ אז פאר קאוויד האט מען אויך נישט געלאזט 
באזוכן. יעדער ווייסט אז פאר קאוויד האט מען אלץ געקענט 
אריינגיין אין שפיטאל, ס'איז קיינמאל נישט געווען דאס נישט 
מורא  מ'האט  וואס  אז  מען  זעט  ליידער  איצט.  ווי  אריינלאזן 
געהאט, אז די באגרעניצונגען וועלן בלייבן פערמאנענט, ווערט 

ליידער מקויים אין אסאך שפיטעלער.

איך האב געקלערט אז איין עצה וואס קען שטארק העלפן, 
וועלכע  ווייזן  זאלן  וואס  טשארטס  אזעלכע  ארויסצולייגן  איז 
טעלעפאן  )ווי  נישט  וועלכע  און  באזוכן  יא  לאזן  שפיטעלער 
קעגן  פיטשורס  און  פרייזן  זייערע  ווייזן  וואס  האבן  פירמעס 
אנדערע קאמפאניס(. בעפאר מ'דארף צוקומען צו א שפיטאל 
אויף  דארפן  נאר  עס  מ'זאל  העלפן  זאל  אויבערשטער  דער   -
וויזיט  די  באטראכט  אין  נעמען  קען  מען  זאל   - שמחות 
פאליסיס, און צי מ'וועט קענען האבן איינעם ביים בעט אויב 

מ'בלייבט דארט איבערנעכטיגן.

אז  העלפן  וועט  בעפאר  פאליסיס  די  מיט  רעכענען  זיך 
ווערן  מ'דארף  אויב  מצב,  א  אין  טרעפן  נישט  זיך  מ'זאל 
א  שיקן  עס  וועט  אויך  איינזאם.  בלייבן  צו  האספיטאליזירט, 
מעסעדזש פאר שפיטעלער אז מיר געבן ביזנעס פאר די וואס 

רעכענען זיך מיט די געברויכן פון די חולים.

דארפן  דאקטוירים  און  שפיטעלער  אז  איז  פאקט  דער 
דארפן  זיי  אז  דאכטן  זיך  קען  עס  ביזנעס.  און  פאציענטן 
נישט  אמת.  נישט  איז  דאס  אבער  ציבור,  אונזער  נישט 
טובה  לשנה  אריין  לייגן  און  ליעזאנס  זיי  הייערן  אומזיסט 
אדווערטייזמענטס און אנדערע עדס. זיי טוען עס נישט ווייל 
זיי ווילן טיילן געלט, נאר ווייל זיי דארפן די ביזנעס. אז זיי וועלן 
זען אז באגרעניצן וויזיטן טרייבט אוועק פאציענטן, וועלן זיי זיך 
מוזן רעכענען דערמיט. און אפילו אויב נישט אלע דאקטוירים 
זוכן פאציענטן, זענען אבער דא אסאך דאקטוירים וואס דארפן 

די ביזנעס, און זיי האבן א השפעה אויף די שפיטעלער.

און איך וואלט אויך געזאגט אז די עצה וועט נאך ארבעטן 
בעסער אויב די וואס גייען נישט פאר קיין ערנסטע פראצעדורן 
וועלן ענדערש  און בלייבן נישט אין שפיטאל, 
גיין צו שפיטעלער וואס לאזן 24 שעה זיין ביים 
פארשטיין  מ'דארף  ווייל  פאציענטן.  פון  בעט 
אז די וואס האבן שווערע קרענק ח"ו, זיי קענען 
זיי  ווייל  פאליסיס,  וויזיטן  די  אויף  קוקן  נישט 
דארפן בלויז קוקן ווער עס איז דער גרעסטער 
)הגם,  האבן  זיי  וואס  קרענק  די  פאר  מומחה 
וויזיטן קען אויך אויסמאכן אין די היילונג, איז 
ביי זיי אסאך שווערער צו קוקן אויף דעם(, און 
ספעציעל קענען זיי נישט טוישן שפיטאל אויב 
זיי נוצן שוין א געוויסן דאקטאר. אבער פאר די 
אדער  פראצעדורן  לייכטערע  פאר  גייען  וואס 
אלגעמיינע  צו  גיין  מ'קען  וואו  שמחות,  פאר 
פארבעסערן  העלפן  קענען  זיי  דאקטוירים, 
אזעלכע  פאטראניזירן  דורך  פאליסיס  די 
וויי- זיך מיט דעם  וואס רעכענען  שפיטעלער 
געשריי אריינצולאזן באזוכער אין שפיטעלער.

וועב- די  פון  און  מי  די  גענומען  האב  איך 
וואס דער  סייטס פון די גרעסטע שפיטעלער 
צוזאמענגעשטעלט  איך  האב  נוצט,  ציבור 
אינפארמאציע  די  פאליסיס.  וויזיט  זייערע 
יתרו.  פ'  מאנטאג  דעם  סייט  זייער  אויף  איז 
בריוו.  מיט'ן  צוזאמען  אריינשטעלן  עס  ביטע 
און  עסקנים  יאווען  זיך  ס'וועלן  אז  האף  איך 
אונטערנעמען  וועלן  וואס  ארגאניזאציעס 
ארויסלייגן  כסדר  פון  איניציאטיוו  די 
ערלויבן  שפיטעלער  וועלכע  אינפארמאציע 
צו וויזיטן און וועלכע נישט, כדי מ'זאל קענען 
די  נוצן  מ'דארף  ווען  דערמיט  רעכענען  זיך 

סערוויסעס. 

א ישר כח פאר'ן דרוקן די ווערטער צו העלפן 
חולי ישראל, און דער אויבערשטער זאל העלפן 
מחלה  והסירותי  צו  זיין  זוכה  שוין  זאלן  מיר 

מקרבך, בב"א.
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היוקר יאמיר
ביים אסיפת אקרו"ט פון די חברי הנהלת 
דָאנערשטָאג,  פַארלָאפענעם  הק'  קהלתינו 
צו  געווָארן  בַאשטימט  ַאנדערן  צווישן  איז 
העכערן די ּפרייזן פאר די מקוואות דקהלתינו 
הק', דערמיט צו לינדערן די גרויסע הוצאות 
ווָאס עס קָאסט ַאלס ָאּפ דָאס אויפהַאלטן די 

מקוואות.

ומשמשי  גבאי  די  הָאבן  אסיפה  די  ביי 
שטַארק- די  ַארויסגעברענגט  ביהמ"ד 

שריט,  און  טריט  אויף  הוצאות  געשטיגענע 
ווָאס הָאט ַאזַא שטַארקע השּפעה ַאז די ביז 
איצטיגע מקוה-ּפרייזן דעקט שוין ווייט נישט 
די טעגליכע הוצאות פון די מקוה, ובפרט נָאך 
הוצאות,  איינמָאליגע  הָאבן  דַארף  ווען מען 
הַאנטוכער,  נייע  ווי 
בוילערס  טוישן  ָאדער 
וכדומה, ווָאס קָאסט ָאּפ 
סכומים,  פַאנטַאסטישע 
זענען  הוצאות  די  און 

למעלה ראש.

בכבוד  זיין  דן  נָאכ'ן 
בַאשטימט  איז  ראש 
געווָארן ַאז די חודש'ליכע 
מקוואות  די  פון  ּפרייזן 
ווערן,  געהעכערט  וועלן 
עטווָאס  קענען  צו  ַאזוי 
גרויסע  די  לינדערן 
הוצאות פון די מקוואות.

טעג  נָאנטע  די  אין 
מפרסם  אי"ה  מען  וועט 
מקוואות  פרישע  די  זיין 
ווענט  די  אויף  ּפרייזן 
מדרשים,  בתי  די  פון 
זיכער  וועט  ווָאס 
מיט  ווערן  אויפגענומען 
דורכ'ן  פַארשטענדעניש 

גַאנצן ציבור.

)קרית יואל זשורנאל(

זיין צופרידן
די קשיא פון רחיים בצארו ויעסוק בתורה איז, ווייל 
סאיז דא די כלל פון יש לו מנה רוצה מאתיים איז מען 
קיינמאל נישט צופרידן, אבער אז מען לייגט אריין די 
צמאון אין די תורה איז מען צופרידן מיט די גשמיות 

וויפיל מען האט ווייל מען האט א שביעה אין די תורה.

צופרידן  זיין  מען  מוז  אינגערמאן  כולל  א  זיין   צו 
וויפיל מען האט, אנדערש קען מען נישט לערנען אין 
זיך מייגע זיין בתורה און האבן דעם פיקודי ד' ישרים 

משמחי לב.

)פתגמין קדישין - שיח"ק פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
פאר חברי ורבני הכולל אין וויליאמסבורג(

אייגענארטיגע 
קאלירפולער 

אריינבליק אינעם 
הויפן פובליקאציעס 

וועלכע ערשיינט 
רעגלמעסיג איבער 

עיר רבתי קרית יואל 

נאטיצן  • אויסשניטן  • קרישקעלעך  • אבזערוואציעס  אויסצוגן   • ציטאטן 

צו ווייסט איר?
צו ווייסט איר אז אויב אהרן בארגט פון זלמן א סכום 
געלט, בשעת מעשה רוימט ער אים אריין אין די אויער, 
"כ'האב געוויסט אז דו האסט ליב מצות, אזא בעל חסד 
ממש נתפעל צו ווערן", אדער ער דערציילט אים פונקט 
"כ'האב געזעהן דיין יונגל פארטאג'ס אין ביהמ"ד, ער 
לערנט עכט פלייסיג". קען מעגליך זיין א איסור רבית?

)היום יום -וועכענטליכע רעקלאמע איבער הלכות 
רבית(
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בשם אלע קרית 
יואל'ע תושבים

דערמַאנט  ווי 
ישראל  ר'  איז 
געווען  ז"ל  דוד 
באוואוסט מיט זיינע 
חרוזים  בליציגע 
אין  האט  וועלכע 
געהאט  צייטן  פילע 
די זכי' מחי' צו זיין 
און משמח זיין מרן 
זי"ע  הקוה"ט  רבינו 
פארשידענע  ביי 

מאורעות.

ַא טשיקַאווע ַאנעקדָאט ווערט געשילדערט אין ספר 'רצון צדיק', 
ַאז ס'איז געווען מאנטאג פר' 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.

יענעם שבת קודש פר' כי תצא איז געווען דער ערשטער שבת ווען 
די שטאט האט זוכה געווען אז 'עליו ינוח הצדיק את ראשו'. עס הָאבן 
דַאן געוואוינט 3 משפחות אין קרית יואל – איז דעמָאלט ר' ישראל דוד 
אריבערגעקומען און ער האט געזאגט פארן רבי'ן אז ער איז מקבל פנים 

דעם רבי'ן בשם 'אלע' איינוואוינער פון שטאט קרית יואל...

)קרית יואל וואכנשריפט – היסטאריע: איינגעווארפן הויז פון סאמע 
ערשטן תושב -  הרה"ח ר' ישראל דוד ווייס ז"ל(

א פייגל אין חדר...
אפגעשפילט  זיך  האט  געשעעניש  וואונדערליכע  די 
לעצטן דינסטאג בשלח, ווען ס'איז פאררופן געווארן אין 
"שובבי"ם  יערליכע  די  מארקאוויטש  בנין  ו'-ז'-ח'  סניף 
דרשה" דורכ'ן מנהל הר"ר שלמה נח היילברוין שליט"א. די 
דרשה איז באשטימט געווארן אויף תיכף נאך פרישטאג, ווען 
 אלע כיתות וועלן זיך פארזאמלען אין ביהמ"ד צו די דרשה.

בעפאר  מינוט  עטליכע  איז  מלמד  א  ווען 
זיך  ער  האט  ביהמ"ד,  אין  אריינגעקומען 
וואס פייגל  טשוויטשקעדיגע  א  מיט   געטראפן 

מאכט לעבעדיגע הקפות... פארשטענדליך אז מ'קען אזוי 
פרובירט ארויסצוטרייבן  נישט האלטן א דרשה. מ'האט 
די פייגל, אבער אן ערפאלג. אינצווישן זענען די קינדער 

אנגעקומען, האט מען דערווייל אריינגעשיקט די קינדער 
אין חדר, ווען דערווייל איז מען ווייטער עוסק צו משלח 
זיין די פייגל. בלויז געציילטע מינוט איז אריבער, און, 

'עיר  אינעם  געמאכט  באקוועם  זיך  האט  פייגל  די 
שא-שטיל.  געווארן  ס'איז  און  קאנדישאן', 

און  מינוט,  פינף  א  נאך  געווארט  מ'האט 
מ'זעט אז זי האט ווירקליך איינגענומען 

מ'קען  און  שטילשווייגעניש,  א 
האלטן די דרשה. דער מנהל 
געהאלטן  האט  שליט"א 
בדברי  דרשה  שטארקע  א 

ארום  והתעוררות  חיזוק 

געשטעלט  איז  וואס  השובבי"ם  ימי  די 
און  ערליך  פירן  צו  זיין  צו  מקבל  זיך 
כמעט- די  ענדיגט  מנהל  דער  הייליג. 
פארגעסן  כמעט  שוין  מ'האט  דרשה,  שעה 
פלי  א  געט  פייגל  די  והנה,  פייגל,  די  פון 
 ארויס פונעם עירקאנדישאן, ארויס פון בנין!
געלאזט  יעדן  האט  ספעקטאקל  דער 
אנדערש  עפעס  קלערנדיג  נישט  געפלעפט, 
נאר אז די פייגל האט געדארפט באקומען א תיקון 

דורכ'ן אויסהערן א שובבי"ם דרשה.

)קרית יואל היימשטאט(

וואס מיינט א צייטונג...
וואס איז א צייטונג? א פאפיר וואס ברענגט נייעס, ארטיקלען, אנאליזן, געווענליך 
איז עס נישט עפעס וואס פארמאגט סיי וועלכע שייכות מיט תוכן און ערנסקייט, אדער 
מיט אידישקייט, און צוליב דעם איז א צייטונג אין אלגעמיין געווען אן אפגעפרעגטע 
זאך ביי ערליכע אידן. אבער אין אונזער אידישע היסטאריע טראגט צייטונגען א טיפערע 

באדייט, און זענען גענוצט געווארן דורך גדולי ישראל צו מעמיד זיין הדת על תילה, 

אנגעהויבן פון ווען הרה"ק רבי יהושע'לע מבעלזא זי"ע האט געגרינדעט דעם צייטונג 
"מחזיקי הדת" אין זיין קאמף אקעגן די משכילים, אריבער צו שפעטער ווען הרה"ק 
מסאטמאר זי"ע האט באגלייט דאס אפקויף פון "דער איד" אין די ערשטע יארן צו דינען 
אלס א שופר אקעגן די פלייץ פון ציוני'סטישע און אפיקורס'ישע צייטונגען וועלכע האבן 

אין יענע יארן פארפלייצט די אידישע גאס.

היינט איז טאקע ב"ה דא היימישע צייטונגען אויף אידיש מיט אסאך שיינע תוכנ'דיגע 
ארטיקלען וועלכע טוען מיט גארנישט דערמאנען וואס א "צייטונג" האט פארגעשטעלט 

מיט זיך אמאל, חוץ דער פאקט אז עס איז א צייטונג.

)באלעבאסטע(
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תשובה:
א( פאר מיר וועלן רעדן פון דיין בני בית )דאס וועלן מיר שפעטער 
באהאנדלען( לאמיר רעדן אביסל פון דיר אליין, דיין גאנצע שאלה 
ווארט  דאס  יסוד,  פארדרייטע  און  קרומע  א  אויף  געבויט  איז 
אים  לאמיר  ווארט,  ריכטיגע  דאס  נישט  איז  אינגערמאן'  'כולל 

אנשטאט דעם רופן 'בן תורה'.

מ'קען זיך דרייען א גאנצן טאג אין כולל און נישט זיין א בן 
תורה, און מ'קען ארבייטן א האלבע טאג און נאך אלץ זיין א בן 
תורה, די אפטייטש פון א בן תורה איז דער וואס פאלגט די פסוק 
ולילה, אאז"וו,  יומם  בו  והגית  ולא בדברים בטלים,  ודברת בם 
וויפיל שעות די שולחן ערוך אדער גמרא זענען  מ'ציילט נישט 
אפן, נאר וויפיל צייט דערפון לערנט מען, בעסער געזאגט יעדער 
מענטש לויט וויפיל צייט ער האט פריי פארלאנגט מען פון אים 

ער זאל דאס אויספילן.

ווען איינער האט אכט שעה און ער לערנט דערפון נאר זעקס, 
איז ער ווייניגער פון דעם וואס האט צוויי שעה און ער לערנט 
צוויי שעה, איך קען אידן וואס ארבייטן און האבן שיין פרנסה 
און דאך לערנען זיי מיט חשק און התמדה פיר - פינף שעה א 
טאג און זענען שיינע תלמידי חכמים, און זיכער נישט ווייניגער 
ווי א געווענליכע כולל אינגערמאן. אין די פרייע טעג קענען זיי 
לערנען אכט ניין שעה א טאג אדער מער, מ'טרעפט זיי קיינמאל 
נישט ביי חתונות נאר ביי גאר נאנטע קרובים און דאס אויך נישט 
ביז שפעט אין די נאכט אריין, זיי זענען צו ערנסט פאר דעם, )זיי 
פארמאגן נישט די כלים צו קענען זיצן ביי נארישע בדחנות צוויי שעה, דאס 

שאלה:
אל כבוד הגאון הדומ"ץ שליט"א.

איך בין א פרישער אינגערמאן נאך די חתונה. ווי דער אנגענומער מנהג אין אונזער קרייז, בין איך תיכף פון שבע 
ברכות אריין אין כולל לערנען, אבער איך שפיר ווי איך געפין זיך נישט דאס פלאץ דא. איך שפיר נישט געאייגענט 
- מצד מיין נאטור צו זיצן אין לערנען א גאנצן טאג, איך זעה ווי עס זיצן עלטערע אינגעלייט און לערנען, און 
איך בין זיי מקנא, איך טראכט צו מיר, הלוואי אויף מיר געזאגט. אבער איך זעה מיר נישט זיין אין זייער שטאנד, 
אנשטאט דעם שפיר איך ווי א פינפטע ראד אין כולל, איך דריי מיר ארום א גאנצן טאג אזוי ווי די וויצן וואס די 
בדחנים מאכן אויף די חשבון פון די כולל אינגעלייט, און ווען איך קום אהיים ביינאכט שפיר איך מיר ווייטער ווי 
א פָאּפער ווייל מיין ווייב רעדט זיך איין אז איך קום יעצט פון א טאג אנגעפילט מיט שעות לאנג לערנען ברציפות.

דאס שלעפט מיר זייער שטארק אראפ. מיין הארץ זאגט מיר אז איך וואלט מער מצליח געווען ווען איך וואלט 
געארבעט א גאנצן טאג מיט א פרנסה קלה ונקיה, און קובע עתים לתורה געווען צופרי און ביינאכט דאס מערסטע 
וואס איך קען. די פראבלעם איז אבער אז אין ווייבער שול קוקט מען אנדערש אויף דעם, מען גיבט מיר די הרגשה 

אז אויב איך וועל דאס טוהן ווער איך א שטיקל..., אין בעסטן פאל " נישט דאס וואס מען האט ערווארטעט".

איך ווייס נישט פון ווי עס נעמט זיך אזא סארט בליק, צו איז עס דאס וואס מען פרעגעט אין מיידל סקול אז מען 
דארף מחשיב זיין תורה און ווי חשוב עס איז א מאן וואס זיצט ביים לערנען, און דעריבער איז שוין די בליק אז א 

מאן וואס בלייבט נישט ביים לערנען איז שוין נישט קיין צדיק... אדער עפעס אנדערש.

מיין שאלה איז דעריבער, צו בין איך גערעכט מיט מיין הרגשה כלפי מיין אומגעדולד צום לערנען, אדער ניין, 
פלאג דיך אפילו עס קומט דיר נישט אן גרינג און שפעטער וועט נאכקומען דעם מכאן ואילך יערב לכם. און אויב 

להניח אז איך בין יא גערעכט וויאזוי גיבט מען זיך אן עצה מיט הני נשי במאי קזכיין...

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

א כולל אינגערמאן אדער א בן תורה

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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באלאנגט פאר שוטים(, מ'טרעפט זיי נישט ביי קיין 
זיי לעבן מיט אויסגערעכנטקייט,  מסיבות אד"ג, 

און זיי גרייטן זיך כסדר צו יענע וועלט.

ב( ווען איינער זאגט גראד נאך די חתונה אז 
ער קען נישט זיצן א גאנצן טאג אין כולל, מיינט 
דאס אז ער האט קיינמאל נישט אויפגעבויט אין 
זיך א שאיפה צו אהבת התורה, ס'איז בכלל נישט 
אפילו 'איינע' פון זיינע חלומות דורך צו שפאצירן 
די גאנצע תורה, תנ"ך, ששה סדרי משנה, בבלי, 
מד"ר,  זוהר,  רמב"ם,  שו"ע,  חלקי  ד'  ירושלמי, 
מדרש תנחומא וכו' וכו', חובת הלבבות, ראשית 
נישט  בכלל  ווערט  ער  וכו',  וכו'  חינוך  חכמה, 
קונה  נישט  נאך  האט  ער  פארוואס  טרויעריג 
געווען כתר תורה, ער בעט יעדן טאג והערב נא 
מאתך,  וחננו  עינינו,  והאר  ולמדנו  תחננו  כן  כו' 
שתרגילנו בתורתך, פתח לבי בתורתך, הוא יפתח 
אבער  כולם,  כנגד  תורה  ותלמוד  בתורתו,  לבנו 
דאס איז נאר געזאגט מיט די ליפן, ער מיינט דאס 
אינגאנצן נישט ערנסט ס'גייט אים נישט אין לעבן, 
אינגערמאן,  כולל  מיט  טוהן  צו  דאס  וואס האט 
ס'איז נישט מעגליך צו באזיגן די ברענעדיגע יצר 
הרע אן די תבלין וואס השי"ת האט אונז געגעבן 
אנטקעגן אים, לערנען תורה בקדושה ובדביקות, 
ארויס זאגן די ווערטער מיטן מויל און אויפן קול 
מיט א בקשה גדולה צום רבש"ע זאל דיר מטעים 
זיין דאס מתיקות התורה, אבער דו זאלסט נישט 
ווערטער איינס נאכן אנדערן  זאגן די  אויפהערן 

אפילו ווען ס'קומט דיר אן ביטער שווער.

ג( יעצט וויל איך צוקומען צום פונקט, לאמיר 
נישט  ביסט  דו  אז  אזוי,  יא  ס'איז  אז  אנעמען 
)אין  לערנען  און  גאנצן טאג  א  זיצן  צו  געמאכט 
פסיכילאגישע שפראך דו האסט מער פון די 'מרה אדומה' 
מסגרת  אין  טוהן  קענסטו  שחורה'(,  'מרה  די  ווי 
זיך  צייטן  זייטיגע  אין  זאכן  פארשידענע  הכולל 
צו מאכן אביסל פארנומען, אבער לאמיר זאגן אז 
ס'גייט נישט, און לויט ווי דו זעהסט איין איז די 
ארבייטן  גיין  יא  זאלסט  דו  אז  השי"ת  פון  רצון 
געהעריג, ווערסטו נאך נישט פטור פון דער חיוב 
וואס ליגט אויף יעדן איד קובע זיין עתים בבקר 
וואס ער  ובערב און אויך אלע איבעריגע שעות 
נישט  זיך  קענסטו  דעם  פון  ארבייטן,  נישט  מוז 
פטר'ן אלס איד, און אפילו דו האסט נישט חשק 
ווי  פונקט  טוהן  אלץ  נאך  דאס  מוזטו  תורה  צו 
אלע אנדערע מצות און די ביסט מחוייב צו טוהן 

מעגליך  וואס  אלעס 
זיין,  מקיים  צו  דאס 
קענסט לערנען זאכן 
יא,  דיר  ציהט  וואס 
יעקב,  עין  למשל 
שולחן  לישראל,  חק 
ערוך הרב, חיי אדם, 
ערוך,  שולחן  קיצור 
טוהסטו  וואס  און 
עסן,  ווילסט  דו  ווען 
זאלץ  צו  לייגסט  די 
אדער  פעפער  און 
ספייסעס  אנדערע 
ס'זאל האבן א טעם, 
לייג  זעלבע  דאס 
אריין תבלין אין דיין 
ווי  טראכט  תורה 
יא  קענסט  דו  אזוי 
חשק  דיין  אויפבויען 

צו תורה הקדושה.

ווי  ביכל  האלט א 

די צייכנסט אויף יעדע גוטע רעיון, אייגנס אדער 
א  קשיא  א  נאר  אפילו  געזעהן,  האסט  דו  וואס 
תורה ווערטל, במשך די צייט וועסטו האבן אוועק 
הנאה  וועסט  דו  וואס  ביכלעך  סאך  א  געלייגט 
האבן דערפון, ס'איז דא הונדערטער ספרים ממש 
וואס זענען געבויט אויף לימוד והתמדת התורה, 
האנדל דיר איין כאטש איינס צוויי לערן דערין, 
בוי אויף דיין באגער פון דיין נשמה, )נישט פון דיין 
ווייב(, ערשט נאכדעם וועסטו קענען באשליסן צו 

דו ווילסט טאקע נישט בלייבן אין כולל, און נאר 
דעמאלט וועל איך דיר גלייבן אז אפילו ווען דו 
וועסט גיין ארבייטן וועסטו כאטש אויסנוצן יעדע 
ליידיגע מינוט פאר תורה, אם לא בגינך צא בגין 
אשתך ובניך, ס'איז א אנדערע וועלט ווען דיינע 
וועלן האבן א טאטע און  ווייב  דיין  קינדער און 
מאן וואס ליגט אין תורה אפילו ווען ער ארבייט, 
אלע  די  ווי  ווערט  מער  מאל  טויזנט  איז  דאס 
שפילערייען און נאש און מתנות וואס דו קויפסט 

זיי, ס'קומט ניטאמאל נאנט דערצו.

ד( ווי ס'קוקט אויס האסטו שוין געווארט אין 
זיין א  וועסט  וואס דו  די ישיבה אויף דעם טאג 
פרייע פויגל, מיט פריקת עול, קיינער וועט דיר 
נישט איינטיילן, איז אויב אזוי האסטו נישט קיין 
מיט  אויך  נאר  ווייב,  דיין  מיט  נאר  פראבלעם 
דיין נשמה, וואס גייט דיר קיינמאל נישט צורוה 
גיבסט  דו  ווילאנג  צופרידן,  זיין  נישט  און  לאזן 
איר נישט וואס צו עסן און טרינקען, פארשטייט 
זיך אז ווען ס'קומט נאך צו אויסער דאס וואס דו 
רעגסט זיך אין די טיפענישן פון דיין נשמה אויף 
דיר אליין, צוליב דאס דערקוטשען פון דיין נשמה 
)זאג נישט קיינעם אויס, אבער אזוי איז דאס(, אויך דיין 

ווייב'ס שטרעבונג וואס זי האפט פון דיר, פלאצט 
דיר דאס געדולד, די איינציגע עצה וואס איך האב 
פאר דיר איז זיך צו פארטיפן אין התבוננות אויף 
דיין תכלית בספרי קודש וחסידות, אין די בקשה 
כו' לחזת בנועם  'שבתי בבית ה'  פון דוד המלך 
ה' ולבקר בהיכלו', אז אפילו ווען דו וועסט נישט 
א  אין  זיין  נאר  חיי  ימי  כל  ממש  ה'  בבית  זיצן 
'לבקר בהיכלו' באזוכן דאס ביהמ"ד,  בחינה פון 
שיעורי ערב ובוקר וצהרים, און אין יעדע פרייע 
צייט, זאלסטו אויך שפירן דעם נועם ה', די תורה 
זאל זיין דיין דערקוויקעניש, קיינמאל נישט מסיח 
זיין  מען  דארף  צייט  היינטיגע  בפרט  זיין,  דעת 
ממש א מזיד נישט צו לערנען ס'איז דא אלא מיני 

ספרים און גמרות וואס העלפן ארויס פארשטיין 
די גמרא זייער גרינג, און אויך אנדערע מקצועות 
התורה, אלע מיני טעיפס און טעלעפאן ליינס אין 
יעדע סארט מקצוע, פארוואס זאלסטו זיך דערצו 
פארברענגען  דעם  אנשטאט  און  צוכאפן,  נישט 
פון  אד"ג,  שאפינג  מוזיק,  והבלים  שטותים  מיט 
דארפט  דו  לעבן,  גייסט  דו  לאנג  ווי  ווייסטו  ווי 

שוין אנהייבן. 

ה( דאס וואס דיין בני בית דריקט זיך אויס אז זי 
האט חשק זאלסט זיצן אין כולל, איז נאר ווייל אין 
די היינטיגע שרעקליכע וועלט הערט מען ביטערע 
זאכן, זי ציטערט אויב דו וועסט ארויס גיין צו די 
ארבייט וועסטו נאכלאזן, דו וועסט זיין ח"ו מיט 
די  באזיץ  אין  א שלעכטע חברותא אדער האבן 
שרעקליכע כלי משחית, וואס דאס מיינט אויך אז 
דו וועסט נאכלאזן דאס דאווענען צו כיפערן און 
אראפשלונגען, און דו וועסט זיך אנהייבן פירן ווי 
א פראסטער בעל הבית, אבער אויב דו וועסט זיך 
גוט אנגארטלען יעצט נאך זייענדיג אין כולל ווי 
לאנג דו קענסט, אז דו בלייבסט א בן תורה, און 
אז  נישט אמת  ס'איז  אז  איינחזר'ן  זיך  וועסט  דו 
א בעל הבית האט מער פריווילעגיעס נאכצולאזן 
פון ערליכקייט און כל שכן נישט פון טוהן מצות 
ווי ס'דארף צו זיין בהלתהבות ובפנימיות הנפש, 
ס'איז בכלל נישט קיין פארבינדונג, אלעס ווענדט 
זיך אין די יראת שמים פונ'ם מענטש, נישט וויפיל 

שעות זיין גמרא אדער שולחן ערוך זענען אפן.

ערליכע  דיין  זעהן  וועט  בית  בני  דיין  ווען  ו( 
זיך  כאפסטו  מינוט  פרייע  יעדע  ווי  ערנסטקייט 
חיות  דיין  איז  דאס  און  תורה,  צו  חשק  מיט  צו 
גאנצע  צייט  די  שטופסט  דו  אין  זיצט  דו  נישט 
שעות, מיט נאכגעלאזנקייט, אן קיין שום קדושה 
אן קיין שום תורה'דיגע ציהל, זוכסט זיך וואס צו 
טוהן, נאר אדרבה ביסט אנגעלאדנט מיט מוהט 
און אמביציע מיט א אימפעט און התלהבות צו 
די הייליגע תורה, און דו ביסט מדקדק אין ברכות 
פאר  מיושב  ביסט  די  הלכות,  אלע  און  הנהנין 
וואס דו טוהסט אויב ס'איז הונדערט  זאך  יעדע 
רעדט  דיר  פון  אלעס  אויסגעהאלטן,  פראצענט 
און שרייט ארויס אז ס'איז דא א בעל הבית אויף 
נישט בעל הבית אויף  וועלט, איך בין בכלל  די 
גארנישט, וועט איר נישט אנגיין אז דו ארבייטסט 
עטליכע שעה, אויף א ערליכע אויסגעהאלטענע 

וועג. 

א  געזאגט פאר  זי"ע האט אמאל  רבי  ז( דער 
קען  ער  אז  פארענטפערט  זיך  האט  וואס  איד 
דאס  ווייל  תורה  שיעורי  געהעריג  האבן  נישט 
ווייב באלעסטיגט אים ער זאל העלפן אין שטוב, 
האט אים דער רבי געזאגט בדרך צחות פשט אין 
יכלו  ולא  טו,כג(  )שמות  בשלח  פ'  אין  פסוק  דעם 
לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה 
מרה, מים מיינט די תורה )הוי כל צמא לכו למים( זיי 
האבן נישט געקענט לערנען תורה ווייל ס'איז זיי 
ביטער אין מויל, ווייל זיי אליין זענען ביטער און 
האבן נישט קיין זיסקייט אין זיך, על כן קרא שמה 
מרה, זאגט ער אז זיין בעל הבית'טע פארביטערט 
אים דאס תורה, ער לייגט דאס אן אויף איר אבער 

באמת איז דאס זיין אייגענע פראבלעם. 

צו  דיר  דא  נישט  זענען  מיר  אינגערמאן,  ח( 
מוסר'ן, נאר צו העלפן, מיר פארשטייען אז מיר 
קענען נישט אריין האקן אין דיר אהבת התורה 
און איר זיסקייט אויב דו אליין ביסט נישט גרייט 
ווי  נישט  נעבעך  פארשטייסט  דו  )ווייל  טוהן  צו  דאס 
לעבנס וויכטיג דאס איז ברוחניות ובגשמיות( ס'איז אויך 
קלאר אז א סאך פון די היינטיגע בחורים האבן 
צו באקומען אהבת תורה,  ווי  פון  געהאט  נישט 
בכלל  זענען  ישיבות,  חדרים,  שטובער,  אסאך 
נישט אויסגעשטעלט אויף א אופן אז א בחור זאל 
יראת שמים,  מיט  זיין אהבת תורה  קונה  קענען 
דאס אויפרייסערישע פרעס, און גאנצע לעיערס 
של  בצורה  פארוויילונגען  מיט  פארגרעבטקייט, 
קברי  )שבתונים,  אויבנאן  דעם  פארנעמט  קדושה 
אונטערהאלטונגען,  דפגרא'ס,  יומא  יארצייטן,  צדיקים, 
קומזיצן אא"וו(, מ'מאכט א דזשאוק פון יעדע דבר 
עבודה  גאנצע  א  ווערט  א שטריימל  שבקדושה, 
און  לייב  מיט  דערמיט  פארנומען  מ'איז  זרה 
לעבן חדשים כמעט ביז צו די נערוון, אזוי אויך 
בחור'ישע  אלע  מיט  הכנות  אנדערע  אלע  מיט 
בחורים  האבן  )אמאל  בדחן  מוזיק,  פיטשעווקעס, 
בכלל נישט געטראכט דערפון, מ'האט זיך געגרייט צו די 
חתונה מיט ענדיגן א מסכתא, הילכתא, און מוסר אד"ג, 
מ'האט נישט אויפגעשאקלט דעם חתן ביז צו רציחה ביי 
זיין  אנהייבן  געקענט  רואיג  ער  האט  ממילא  חתונה,  די 
ליב  האסטו  דאס  אבער  זיין(  צו  ס'דארף  ווי  לעבן 
געהאט און נישט געשפירט פאר פרעשור, ווייל 

פרעשור איז נאר ווען מ'האט נישט ליב א זאך.

זיין אין כולל מוז  זאך איז קלאר צו   ט( איין 
שאיפה- אויפגעבויטע  שטארקע  א  האבן  מען 

פון היימישע 
חשוב’ע סופרים
 יראי השם

מיט גרויס שמחה טוען מיר מעלדן
 פאר’ן ציבור המהדרים, אז אויך
 אריינבאקומען היי יאר האבן מיר בעזהשי”ת

גאר שיינע
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שטרעבונג נאך פון אלס בחור, צו קונה זיין כתר תורה, אנצקומען 
פונקטליכע  א  און  פארהערן,  זיך  און  תורה  אין  מקצועות 
פארגעשריבענע פלאן וויפיל ער דארף ענדיגן יעדע טאג, וואך, 
חודש, זמן, יאר, אויב לערנט ער קריכעדיג קוועטשעדיג אן קיין 
ווייל ער טוט דאס  געהעריגע חשבון, ער קומט נישט צייטליך 
זיצט דארט אויף  זיכער אז ער  געצוואונגענערהייט, איז כמעט 
שפילקעס און זוכט זיך מיט וואס צו פארברענגען די צייט, איז 
גיין ברענגט אלע שלעכטע  ליידיג  ווייל  חורבן  גרויסע  א  דאס 
די  מיט  אויסשמועסן  קלאר  דאס  מען  מוז  פאל  אזא  אין  זאכן, 
מעג  ער  באהאלטן,  גארנישט  וועג,  שיינעם  א  אויף  בית  בני 
מסביר זיין אז ער איז נישט געמאכט אויף צו זיצן און שעות אויף 
שעות אן קיין הפסק, און פאר אים איז מער תכלית ער זאל זיין 
פארנומען עטליכע שעה א טאג מיט ברענגען פרנסה, דאס וועט 
בעז"ה פארטרייבן זיינע שלעכטע און אומעטיגע מחשבות, אזוי 
וועט ער קענען די איבעריגע צייט בעסער לערנען און קובע זיין 
ביינאכט,  און  אינדערפרי  איז,  חיוב  ווי דער  אזוי  עתים לתורה 
און ער זאל טאקע אוועק געבן צייט אויף הלכות און מוסר וואס 
און  מדריגה,  זיין  לויט  יעדע  גמרא  אויף  און  וויכטיג  זייער  איז 
אפשמועסן מיט זיין בני בית אז אין די צייט זאל זי גערן מסכים 
זיין ער זאל נישט זיך אפגעבן מיט די שטוב, ס'איז אויך גוט אז ער 
זאל לערנען יעדן טאג אביסל אין שטוב אויפן קול מיט געשמאק 

אריין צו ברענגען קדושה אין די שטוב.

מ'שעמט  ווייל  זאכן  געהעריג  אויסשמועסן  נישט  דאס  י( 
זיך, אדער מ'וועט אים אראפ קוקן איז זייער נישט געוואונטשן 
)סיי ביי  פאר קיין שום מענטש דאס ברענגט אלע פראבלעמען 
שלום בית סיי מיט חברותא און ביי די ארבייט אאז"וו(, יענער טראכט 
אנדערש ווי דיר, ער פארשטייט דיר נישט, ער איז נישט אין דיין 
קאפ, און אזוי קומען ארויס פארשידענע מיספארשטענדישן און 
אנגעצויגנקייט, איינס שלעפט דאס אנדערע ביז מ'ווייסט נישט 
זיך אנגעהויבן, די מערסטע געוואונטשן  ווי אזוי ס'האט  אפילו 
איז זיך קלאר אויסשמועסן ארויסזאגן וואס דו ווילסט וואס זענען 
דיינע מאטיוון און הער אויך אויס קלאר די אנדערע זייט מיט 
ווי אזוי  געדולד און פארשטאנד, מאך אפ א מהלך און א וועג 

ביידע זאלן זיין צופרידן.

יא( צב"ש א אינגערמאן קומט אהיים פארנאכט פון די ארבייט-
כולל, און זיין בני בית איז ביי איר מאמע אד"ג, ער שפירט צוליב 
וועלעכע סיבה אז פאר זיין רואיגקייט און צופרידענקייט וואלט 
ער געוואלט אז ווען ער קומט אהיים זאל ער קענען רעדן מיט איר 
אפאר ווערטער למעשה האט זי זיך געזוימט און ער איז געווארן 
גארנישט  ער  האט  מאל  פאר  ערשטע  די  אנגעצויגן  דערפון 
געזאגט, אבער ווען ס'איז אזוי אנגעגאנגען טאג טעגליך האט ער 
איין טאג אויסגעשאסן ביסט בכלל נישט אינטרעסירט אין מיר 
קיינמאל ביסטו נישט אינדערהיים דו קענסט זיך נישט אפלאזן 
חתונה  האב  איך  אז  נישט  שפיר  איך  שטוב,  מאמעס  דיין  פון 
געהאט, אאז"וו, דאס אינגע ווייבל האט נישט קיין אהנונג וואס 
ער וויל, זי ארבייט פאר אים אזוי געטריי, זי לויפט צו די ארבייט 
יעדן טאג צו צוהעלפן פאר פרנסה, זי גייט צו איר מאמע ווייל 
זי גרינגער ערלעדיגן די נאכטמאל און דאס אהיים  דארט קען 
זי ענטפערט אים צוריק, און אויפ'ן בעסטן פאל  ברענגען, און 
ווערט דאס א אומב'טעמ'טע מיספארשטענדיש, וואלט דען נישט 

געווען פיל שענער און פיל בעסער 
זיך  וואלט  אינגערמאן  דער  ווען 
איידל  גראד  מאל  ערשטע  די 
מורא  נישט  און  אויסגעשמועסט, 
געהאט אז מ'וועט אים אנקוקן ווי 
א בעיבי, ער מעג זאגן יא איך ווייס 
פון  שיין  נישט  אפשר  ס'איז  אז 
מיר, אבער איך שפיר אז ס'פעלט 
מיר אויס אזוי און אזוי, איך האב 
זי  און  שוואכקייט,  א  דעם  אין 
מאטיוון,  אירע  געזאגט  וואלט 
צוזאמען  געטראכט  מ'וואלט  און 
עפעס א לעזונג וואס זאל ארבייטן 
פאר ביידע, דאס מיינט געארבייט 
און  ווילד  נישט  פארשטאנד  מיט 

בחור'יש.

דעם  מיט  אויסגעשמועסט  זיך  האבן  מיר  וואס  נאך  יב(   
אינגערמאן, וויל איך יעצט זאגן א פאר ווערטער פאר די בני בית 
)אויב זי וויל הערן(, זי דארף וויסן איין זאך אז איר אויפגאבע לויט 
די ווילן פון השי"ת איז צו מכבד זיין איר מאן און טוהן זיין רצון 
דעמאלט הייסט זי אשה כשרה א ערליכע פרוי, פרייליך מאכן 
זיין הארץ, און נישט טוהן קעגן זיין ווילן )תנא דבי אליהו רבא פ"ט, 
איז  ער  צו  חילוק  שום  קיין  נישט  ס'שטייט  טו,כ(,  אישות  רמב"ם 
א לערנער אדער נישט, אויך אין די כתובה האט ער זיך נישט 
אונטער גענומען וויפיל שעה א טאג ער וועט לערנען, וועגן דעם 
ווערן אירע חיובים צו אים גארנישט ווייניגער ווען ער איז נישט 

קיין מתמיד.

יג( די גמרא )ברכות יז.( זאגט טאקע אז א פרוי איז זוכה מיט 
דעם וואס זי ווארט אפ איר מאן ווען ער קומט אהיים פון בית 
המדרש, אבער דאס איז נישט נאר ווען ער לערנט א גאנצן טאג, 
נאר אויך ווען ער קומט אהיים פון זיין באשטימטע שיעור, אין 
דעם ליגט אויך אז זי פון איר זייט זאל פארשלאגן פאר איר מאן 
אז זי איז פרייליך צו מוותר זיין אויף סיי וועלכע הילף אין שטוב 
איז פאר  דאס  זיין שיעור, אדרבה  פון  צייט  דער  אין  אים,  פון 
איר די גרעסטע מתנה וואס זי קען פון אים באקומען, און דאס 
גיבט איר חיות, אויך ווען ער לערנט אין שטוב זאל זי אים זאגן 
אז זי האט שטארק הנאה געהאט און ס'מאכט איר פרייליך, און 
זי זאל אים נישט שטערן און זעהן אז ס'זאל זיין רואיג די צייט 

וואס ער לערנט.

 יד( די גמרא זאגט נישט אז זי זאל אים שיקן לערנען, ווייל 
ווען ער וויל נישט אליין לערנען, וועט נישט העלפן דאס וואס זי 
שיקט אים, און זי טאר נישט זיין צוליב דעם אומצופרידן און אים 
דערקוטשען, ווייל מיט דעם צוברעכט זי אים און שטערט אים 
זייער שטארק, ווייל ער איז שוין אן דעם אויך אנגעצויגן אויף 
זיך אליין פארוואס תורה ציהט אים נישט, און אפילו אויב ער 
ווייסט נישט דערפון, אדער ער איז נישט מודה דערויף, אבער 
אזוי איז דאס מציאות, זיין הייליגע נשמה לאזט אים נישט צורוה, 
און דא קומט נאך אויך זיין ווייב אויף זיין קאפ, דאס רואינירט 
וואס  קינד  א  קינדער,  די  פאר  גוט  נישט  אויך  ס'איז  און  אים, 
ווערט אויפגעצויגן און א פרייליכע רואיגע שטוב האט די כלים 
צו שטייגן און וואקסן בתורה ויראת שמים, פון א אנגעצויגענע 
שטוב קומען ארויס אנגעצויגענע קינדער זיי פארמאגן נישט די 

כלים צו מצליח זיין.

טו( מ'קען נישט האבן טענות אויף איר אז זי האט גע'חלומ'ט 
צו באקומען א מאן וואס וועט זיין א דיין אדער א רב, אבער אז 
ס'איז נישט געלונגען אויף וועם זאל זי זיין אנגעצויגן, דאס איז 
נישט פאר איר אנגעשריבן, און דו זעסט דאך אליין אז פון הימל 
ווערן  צו  חלומ'ן  מענטשן  ווי  )פונקט  געוואלט,  אנדערש  מען  האט 
עשירים און זיי ווערן נישט, זאלן זיי וועגן דעם פארביטערן זייער לעבן(. 
אין יעדע צייט זענען דא יחידי סגולה וואס זענען אויסגעשטעלט 
הוראה,  מורי  אויסוואקסן  און  לערנען  ביים  בלייבן  קענען  צו 
דיינים און מגידי שיעור אד"ג, )און נישט פאר יעדן איינעם איז דאס א 
מעלה וואס מאכט אים טאקע שטייגן(, ס'מאכט גארנישט קלענער דיין 
שאנס פון אויפשטעלן א שטוב לשם ולתפארת, אדרבה אפשר 

נאך בעסער.

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

רשימת מורי צדק דקהלתינו  דומ"ץ במָאנסי
העומדים הכן להורות את דבר ה' זו הלכה

יעשון
ה אשר 

והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעש

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

מרן 
ע״י 

דה 
ייס

נת

 יטב לב סאטמאר, קרית יואל
דקהל

בית הוראה.
בס״ד

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

______________________________________________________היים: 845.783.8790   ספרים שטוב: 845.782.7399

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

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

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

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

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

15 Fillmore ct. #303______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.3224

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 9 Strawberry Ln. ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 718.302.0917   סעל: 347.415.5850

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

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

זמני בית הוראה 

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

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

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

 8 Austra Pkwy #405 ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.799.1988   סעל: 347.486.1199
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שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת תרומה

בביהמ"ד זכרון אלטא פיגא
7 Eahal Ct.

 ברוב שבח והודאה להשי"ת שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה 
 הננו מתכבדים בזה להזמין ולקרוא בקריאה של חיבה

 את קרובינו וידידינו לבוא ולהשתתף בשמחתינו
יום כלולת בנינו היקרים שיחיו ה"ה

שתתקיים אי"ה למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

ביום ג' לסדר "ושכנתי בתוכם" )תרומה(

אול"י א' לחודש אדר שנת תשפ"ג לפ"ק הבעל"ט

)Feb 21 )למספרם 

7:00 6:00               החופה בשעה  קבלת פנים בשעה 

באולם עטרת מאיר צבי
38 Bnai Yoel Dr, Monroe, NY

ואי"ה ביום שמחתכם נשיב לכם כגמולכם הטוב בל"נ
ידידיכם המצפים לקבל פניכם באהבה

בעזהשי"ת

שנת "אידיש נחת" לפ"ק

על ראש שמחתינו  נעלה את ירושלים 

הורי החתן
יואל ברייער וב"ב
בן הרה"ח ר' יעקב צבי ז"ל

טשעסטער יצ"ו

הורי הכלה
זלמן גליק וב"ב

בן הרה"ח ר' לייב ז"ל
קרית יואל יצ"ו

וקול שמחה קול ששון 

וקול כלה קול חתן 

קול אומרים הודו את ה'

בעוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים 

הבחור החתן המופלג בתוי"ש

יודא ארי' ני"ו כמר 

הכלה הבתולה המהוללה עב"ג 

שינדל תחי' מרת 

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת משפטים - שקלים

בביהמ"ד בית יוסף מרדכי
1 Primrose Ln. Chester NY

קידושא רבא אחר התפלה 

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת תרומה
באולם בביהמ"ד בעהוץ

2 Mountainview Dr.

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת משפטים - שקלים

בביהמ"ד אור משה
24 Catskill High Rail

קידושא רבא אחר התפלה 

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת תרומה

בביהמ"ד הגדול ד'קהל חרדים
2 Van Buren Dr.

■        ■         ■

v"ht  ohhe,,  vru,k  'hkgv 

ohypan  ,arp  e"cac

xbgsrtd  rtnkhp  okutc
11 Fillmore Ct., Kiryas Joel, Ny

9:30  vgac  ,hrja  ,kp,

ohabk  od  -  vkp,v  rjt  tcr  taushe

■        ■         ■

 v"ht  ohhe,,  ,ufrc  gca  ,ca

vnur,  ,arp  asue  ,cac

avty 's  hfsrn  kvut  okutc
34 satmr Drive, moNroe, Ny

■        ■         ■

4:45  out  drucxnthkhuu  iup  irtp  v"ht  yguu  xtc  t 

iut  waybhk  rgbrte  srtpsgc  iup 

yhryx  xxtr  rgbrte  srtpsgc

11:30  ehrum  iut

11:30  zhc  9:00  iup  ktuh  ,hre  iht  irtpnurt  v"ht  yguu  xtc  t 

845-782-1340  #1  #9  ipur  gyhc  wyur  vbu,j  hs  yhuk

,"havzgc

ubjbt  od  ohprymn  ,"havk  vtsuvu  jca  curc

uhjha  ohrehv  ubhsfb  ,jnac  ;,,avk  ofsucf  ,t  ihnzvk

c”cu  xhhuu  ksbgn  ojbn

c”cu etyabhhuu h”rc tdra ktezjh ohhj
k"z  skgpbvga  sus  ’r  j”vrv  i,j

c”cu  ivte  ivfv  rgc  rhtn

xhhuu  ynurp
k"z  rhtn  sus  ’r  j”vrv  ,at

c”cu  irgya  lknhkt  rzgkt
k"z  itnyud  hcm  cegh  ’r  j”vrv  i,j

c”cu  xhhuu  hcm
k"z  itrt  trzg  ;xuh  ’r  j”vrv  i,j

— — ש    — —

lrc,h  oav  ,rzgc

ubh,jna  atr  kg  ohkaurh  ,t  vkgb

ohkaurh  ,umujcu  vsuvh  hrgc  gnah  sug

vkf  kueu     i,j  kue     vjna  kueu     iuaa  kue

vjna  tkn  ckcu  ,"havk  vtsuvu  jca  curc

;,,avk  ubhshshu  ubhcure  ihnzvk  ubt  ohscf,n

v"v  uhjha  ohrehv  ubhbc  ,kukf  ,jnac

a"hu,c  dkpunv  i,jv  rujcv

נ"י שמואל 

vkkuvnv  vku,cv  vkfv  d "cg

׳ י תח פיגא  יוטא 
,jkmunu  vcuy  vgacu  cuy  kznk  ohhe,,a

)vnur,( ofu,c h,bfau asen hk uagu 'xk 's ouhc

(Feb. 22  orpxnku(  we"pk  d"pa,  wrst  j"rs  'c

7:00  vgac  vpujvu   6:00  vgac  ohbp  ,kce

xkgzhhn  ,ryg  okutc
3 y.D. GolDberGer Drive, moNroe, Ny

oukak  oftuc  ,trek  o hfjnv  of hs hs h

b"kc  cuyv  ofkundf  ofk  chab  of,jna  ouhc  v"htu

vkfv  hruv  i,jv  hruv   

c"cu etyabhhuu  hcm  hk,pb  c"cu irgya ;xuh ohhj   
/h/b  wktuh  ,hre  /h/b  wktuh  ,hre   

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת משפטים - שקלים

באולם פילמער גארדענס
11 Fillmore Ct.

קידושא רבא אחר התפלה 

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת תרומה

באולם אהל מרדכי ד'טאהש
34 Satmar Dr.
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על פיו ישק כל דבר: 
הוראות והדרכות 
ביים אויפבויען דאס 
ביהמ"ד
עס הָאט דערציילט הרה"ח ר' משה אייזנבערג 

ע"ה: 

האט  ביהמ"ד  דאס  וואס  תקופה  דער  אין 
קיין  פארן  כסדר  מיר  פלעגן  געבויט,  זיך 
די  רבי'ן  פאר'ן  פארצולייגן  "בעל-הארבער", 
וויכטיגע שאלות וואס זענען געווען נוגע אין די 
למעשה'דיגע פרטים פון דער מלאכת הבני'. דער 

רבי זעלבסט האט אונז מדריך געווען ווי אזוי צו 
בויען דאס ביהמ"ד.

איינע פון די הוראות וואס דער רבי האט אונז 
געגעבן בשעת'ן בויען דאס ביהמ"ד איז געווען, אז 
מ'זאל בויען צוועלף פענסטערס אויף דער מזרח 
וואנט פון שול. )עי' בשו"ע או"ח סי' צ' ס"ד, ובמג"א שם(. 
מיר האבן אריינגעלייגט אסאך קאפ און מחשבה 
ווי אזוי דאס דורכצופירן, אבער מען האט דערזען 
אריינצושטופן  במציאות  נישט  פשוט  ס'איז  אז 
ביז  וואנט.  מזרח  דער  אויף  פענסטערס  צוועלף 
צו מאכן  איינפאל  אן  מיט  אויפגעקומען  בין  איך 
העכער'ן ארון הקודש צוועלף קליינע פענסטערס, 
און אזוי האט מען טאקע געטון, כפי הוראת רבינו 
זי"ע. )שפעטער האט מען די זעלבע זאך געטון ביים בויען 

דאס ביהמ"ד אין קרית יואל(.

א  געווען  איז  ביהמ"ד  דאס  בויען  בשעת'ן 
פארשידענע  דאך  אויפ'ן  פארבן  צו  פארשלאג 
אין  איינגעפירט  איז  עס  ווי  אזוי  צייכענונגען, 
אסאך בתי מדרשים. מיר האבן דאס פארגעלייגט 
נישט מסכים  פאר'ן רבי'ן, אבער דער רבי האט 

געווען דערצו.

א  מאכן  צו  פארשלאג  א  געווען  איז  אויך 
מחיצה אויף דער גאלעריע, וואו מ'האט געבויט 
די ווייבער שול, מיט א שפיגל-גלאז, אזוי אז די 
פרויען זאלן קענען געהעריג אראפקוקן צו דער 
זאל מען  מענער שול, און פון דער מענער שול 

נאר זען א שפיגל.

אסאך  אין  אז  רבי'ן  פאר'ן  געזאגט  האט  מען 
בתי מדרשים איז דאס איינגעפירט, און עס זעט 

מענער  די  וויבאלד  מעלה,  א  נאר  זיין  צו  אויס 
אויך  פרויען,  די  צו  אריינזען  גארנישט  קענען 
פרויען  די  ווידעראום  און  שפאלטן,  דורך  נישט 
קענען אלעס זען אן קיין שטער. אבער דער רבי 
האט בשום אופן נישט מסכים געווען דערצו און 
האט קאטעגאריש געזאגט: "איך וויל בשום אופן 
נישט קיין שפיגל אין ביהמ"ד, איך וויל נישט זיין 

פרומער פונעם טאטן זכרונו לברכה".

מקוה מים יהי' טהור
בנוגע בויען די נייע מקוה פאר'ן ביהמ"ד, האט 
דער רבי אונז געהייסן אנפרעגן אלע הלכה'דיגע 

שאלות פון הגה"צ מקאפיש זצ"ל.

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

יד בית המדרש הגדול וומסב"ג  חלק ב
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וראיתן על האבני"ם: קדושת 
שבת אויף די שטיינער

עס איז באקאנט צווישן חסידים אז ביים הייליגן קדושת יו"ט זי"ע, ווען 
עס איז אנגעקומען דער "שבת קודש" האט מען דערקענט אויף אים א 
העכערקייט, און ער איז שטענדיג געווען מורא'דיג פארקאכט אין דער 
קדושה פון דעם הייליגן "שבת", די קדושה פון שבת קודש האט געברענט 

מיט א גרויס התלהבות אין אלע זיינע ביינער.

און  די סארט השתוקקות  "אז  געזאגט  זי"ע האט אמאל  רבי  דער  ווי 
כלות הנפש צו קדושת שבת וואס ער האט געזען ביי זיין פאטער, האט ער 

נישט געזען ביי קיין שום אנדערן צדיק וואס ער האט געקענט".

אב"ד  זצ"ל  בראך  שמואל  רבי  הגה"צ  דערציילט  האט  איבערדעם 
נאנאש וואס ער האט געהערט מפה קדשו פון רבי'ן דורכאויס א שפאציר 
אין שעראן-ספרינגס, אז צוויי מאל האט דער רבי אליין געהערט מפה 
קדשו פונעם קדושת יו"ט זי"ע, אז ער זעט די קדושת שבת שיינען אפילו 
אויף פראסטע שטיינער. דער רבי האט זיך אויסגעדריקט בלשון קדשו: 

"צוויי מאל האב איך אים געהערט זיך ארויסרעדן פון קדושת שבת".

דאס ערשטע מאל וואס דער רבי האט געהערט די ווערטער איז געווען 
ווען דער קדושת יו"ט זי"ע האט ביי א געלעגענהייט געפראוועט א שבת 
פון  געווען געמאכט  איז  וואו דער טראטואר  אין דער שטאט בארדיוב, 
המדרש  בית  פון  אהיימגעגאנגען  איז  יו"ט  קדושת  דער  ווען  שטיינער. 
פרייטאג צו נאכטס נאכ'ן דאווענען, האט דער קדושת יו"ט זיך אנגערופן: 
"די שטיינער אויף דער יארדע )טראטואר( זעען היינט נישט אויס אזוי ווי 

נעכטן!".

דאס צווייטע מאל איז געווען בביתו נאוה קודש אין סיגוט, ווען דער 
וואס  שטיינער  פענסטער  דורכ'ן  געזען  שבת  אמאל  האט  יו"ט  קדושת 
דער  הויז.  א  בויען  צו  אנגעגרייט  שטוב  זיין  קעגנאיבער  געווען  זענען 

ת

בנים על +אבו

זיין גרויסן פאטער אויף 

מרן הגה"ק רבי חנני' יו"ט 

טייטלבוים זצוקללה"ה
אבד"ק סיגוט - בעל קדושת יו"ט

לרגל 
די יומא 
דהילולא 
קדישא 
פון מרן 
הקדושת 
יו"ט זי"ע - 
כ"ט שבט

עם קומענדיגן מאנטאג פרשת תרומה געפאלט די 119'טע יארצייט פון מרן הגה"ק רבי חנני' ד
יו"ט ליפא טייטלבוים זצוקללה"ה בעל קדושת יו"ט, וועלכער האט ממלא געווען מקום אביו 
מרן הקדוש בעל ייטב לב זי"ע אלס רב אין סיגעט, וואו ער האט משמש געווען ברבנות איין און 

צוואנציג יאר ביז צו זיין פטירה.

זייענדיג דער אב המדינה  וקדוש מיחידי סגולה,  גאון  געווען באוואוסט אלס  איז  יו"ט  דער קדושת 
ורבן של ישראל, און ער האט במשך די יארן מרחיב געווען גבולי הקדושה, הן אין דער שטאט סיגעט און 

גלייכצייטיג אין דער גאנצער מדינה וואו טויזנטער אידן זענען געגאנגען לאורו. 

ווי עס האט דערציילט הרה"ח רבי עזריאל גליק ז"ל משב"ק אז ווען ער האט אין די שפעטערע יארן 
וואס ער האט כמה פעמים געהערט  זי"ע אמאל אויפגעברענגט פאר'ן רבי'ן דאס  רבי'ן  פון  מימי חייו 
מפה קדשו פון רבי'ן אז ביי זיין טאטן דער קדושת יו"ט זי"ע איז געווען 'במקום גדולתו שם אתה מוצא 
ענוותנותו', פון איין זייט איז דער קדושת יו"ט בימיו געווען דער מנהיג ישראל פון גאנץ מדינת אונגארן, 
זייער  זיינע מערכות לתיקון הדת, וואלט געווען דער מצב אין אידישקייט אין אונגארין  ווען נישט  און 
בשפלות, און פון דער אנדערער זייט פלעגט ער זיך אלץ מתמרמר זיין ברוב ענוותנותו איבערדעם וואס 

איז געפאלן אין זיין גורל צו זיין א רבי.

ווי-נאר ר' עזריאל האט דאס געזאגט, האט דער רבי אויפגעהויבן זיינע הייליגע הענט און זיך אנגערופן 
מיט התרגשות: "דאס איז אמת ויציב. ווען נישט דעם כח פון טאטן זכרונו לברכה און זיין גרויסע השפעה 
אין די גאנצע מדינה, וואלט דער מצב אין אידישקייט דארט געהאט א שטארקע ירידה, און מיט רעכט 

קען מען זאגן אז ער האט געראטעוועט גאנץ אונגארן!".

וואס  וסיפורי קודש  יומא דהילולא קדישא עטליכע ענינים  די  פאלגענד ברענגען מיר אראפ לכבוד 
מרן רביה"ק זי"ע האט דערציילט אין פארשידענע געלעגנהייטן איבער זיין גרויסן און הייליגן טאטן מרן 
הקדושת יו"ט זי"ע, בעיקר ארויסגענומען פון אריגינעלע שמועסן און זכרונות פון זקני תלמידי וחסידי 

מרן רביה"ק זי"ע וואס האבן דאס אליין געהערט מפה קדשו. – דבריהם הן הן זכרונם.

א בינטל מיט סיפורי קודש דערציילט דורך

מרן רבינו הקדוש זצוקללה"ה
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ווענט פארציילן...תפיסה

#22די

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

וויַאזוי שטַארקט 
מען זיך אין ַאזַא 
פינסטערניש? 

אילן אילן במה אברכך... 

זיי  פַארשּפארט,  צעל,  מיין  אין  מיך  זיץ  איך 
יעצט  אונטן,  נייע צעל,  ַא  צו  גערוקט  מיך  הָאבן 
אין די ווינטער איז דָאס ווי ַא שירעם נָאך די רעגן 
)זומער בין איך געווען אויף די אויבערשטע שטָאק וואו מען 
פַארמָאגט  צימער  מיין  היצן(.  שרעקליכע  פון  ליידט 
ניטַאמָאל  איך  ווייס  פענסטער,  קיין  נישט  אפילו 

ווען ס'איז טָאג ָאדער נַאכט, וימש חושך. 

ס'איז יעצט חמשה עשר בשבט, דרייסיג טעג 
בין  איך  פַארשּפארט.  בין  איך  ּפורים,  בעפָאר 
ָאּפגעטיילט פון מיין פַאמיליע, פָאטער, מוטער, 
בַאקַאנטע.  און  אידן  היימישע  קינדער,  ווייב, 
ס'איז טונקל, זייער טונקל די גַאנצע ַארום. חושך 
ואפילה, סיי כַארַאקטעריש און סיי געָאגרַאפיש. 
ווערט  פַאראיבער  גייט  ווָאס  מינוט  יעדע  מיט 

קעלטער, טונקעלער און טונקעלער. 

"אני ישינה" ָאבער "ולבי ער", מיין הַארץ איז 
ווַאך. 

ַאביסל  הרוחה,  ַאביסל  פאר  זוכט  הַארץ  מיין 
ווארימקייט, 
ל  ס י ב ַא

הַארציגקייט, נָאענטקייט צום בַאשעפער, ָאבער 
דעם.  פאר  געמַאכט  נישט  איז  דָא  ּפלַאץ  דָאס 
וויַאזוי קען איך דורכברעכן די דיקקייט פון דעם 
מרה שחורה ווָאס שּפירט זיך דָא און ווָאס מען 
זעט ביי ַאלע ַארום מיך. יעדער  געפינט דָא איז 
טיפע  ַא  דעּפרעסיע,  און  טרויער  טיפע  ַא  אין 
זיי הָאבן פַארלוירן  ווייל  ווָאס קומט  דעּפרעסיע 

די ַאזוי גערופענע עולם הזה. 

נו, נעם זיך יעצט זיין פרייליך. וויַאזוי קען איך? 
ָאבער השי"ת וויל מיר זָאלן זיין בשמחה, "תחת 
ובטוב  בשמחה  אלקיך  ה'  את  עבדת  לא  אשר 

לבב".

ַאן "אילן" געזַאנג אין 

דעם תפיסה קעמערל...
כי בשמחה תצאו!

אליינס  מיך  צו  זינגען,  ָאנגעהויבן  הָאב  איך 
זייער שטיל, אילן אילן, אילן אילן במה אברכך... 
יהי'  כמותך,  יהי'  ממך  שנוטעים  נטיעות  שכל 

כמותך.

איך הָאב דערביי געטרַאכט ַאז ביי די ביימער 
איז דאך יעצט טונקל. זיי זענען פַארטריקנט און 
הייבן  באב,  עשר  חמשה  היינט,  ָאבער  נַאקעט. 
זיי אן אן ַא נייע לעבן. נָאך ַאביסל גייט מען זען 
קָאלירן. בלעטער גייען ָאנהויבן צו ַארויסשּפרָאצן 
און פרוכט וועלן ווַאקסן...  שכל נטיעות שנוטעים 

ממך, יהי' כמותך, יהי' כמותך.

ווייטעמין סי 
העלפט שוין נישט 
ווען מען חלש'ט...

הר"ר נחמי' שליט"א הָאט געבעטן צו איבערגעבן ַא הַארציגן יישר 
וועלכע שרייבן בריוו, איבערהויּפט אין די לעצטע  כח פאר די אידן 
זינט די ַארטיקלען ווערן פארעפענטליכט אין דעם  עטליכע חדשים, 
בריוו  פון  פלייץ  ַא  געברענגט  דָאס  הָאט  ווָאכנשריפט"  יואל  "קרית 
ווָאס אידן שיקן אין תפיסה. דָאס גיט אים ַא געווַאלדיגע חיזוק, סיי צו 
שּפירן ַאז אידן פַארגעסן נישט פון אים און ַאזוי אויך ברענגט עס ַאריין 
ַאביסל לעבהַאפט אין דעם פינסטערן מקום. ער ליינט איבער יעדע 

בריוו מערערע מָאל און דָאס איז אים שטַארק מחזק.
מען קען זיך אויך פארבינדן מיט רבי נחמי' דורך אימעיל. מען קען 

זיך שרייבן מיט אים וויפיל מען באגערט. ָאבער בלויז אויף ענגליש.
צוערשט דארף מען זיך אויפסיינען אויף די jpay וועב-זייטל, און 

אויסוועלן צו וועם מען וויל שיקן אן אימעיל. די נאמען איז:
Mr. Nachemya Weberman 13A0438

יעדע אימעיל קאסט א סטעמפ. די סטעמפס קויפט מען אויך אויף 
דעם וועב-זייטל. )עס פעלט נישט אויס צו קויפן א צווייטע סטעמפ 
אז רבי נחמי' זאל קענען צוריקשרייבן, צוליב די 'רעסטריקשענס' וואס 
קומען מיט דערמיט ערלויבט נישט סייווי אז ער זאל דאס קענען נוצן(. 

די קָאסט גייט 2 דאלאר פער 10 בריוון.
צו שיקן אן אימעיל, דַארף מען ַארויפגיין אויף דעם דזשעי. פעי. 
וועב זייטל. פון דארט קען מען שיקן די בריוון. ביי יעדע בריוו איז דא 
א מעגליכקייט צוצולייגן א בילד, אדער א פאטא קאפיע פון א ספר 

וכדומה.
צום באמערקן: עס קען געדויערן עטליכע טעג ביז ווען רבי נחמי' 
באקומט אן אימעיל! צוליב וואס זיי קוקן דאס איבער בעפאר. דאס 
ביז  נעמען עטליכע טעג  אויך  עס  קען  צוריק  ער שיקט  ווען  זעלבע 

ס'קומט צוריק זיין בריוו.

דַאן איז פַארהַאן די ָאּפציע צו שיקן בריוו דורך די ּפָאסט:
ווען מען שיקט בריוו אויף פאסט איז וויכטיג צו וויסן אז ַא בריוו 
ווָאס קומט ָאן קיין "ריטוירן" נָאמען, עס שטייט נישט ווער דער שיקער 

איז, ווַארפן זיי דָאס בַאלד ַאוועק.
ַאזוי אויך דַארף מען ַאכטונג געבן בלויז צו שיקן ַא בריוו. די טורמע 
וועכטער עפענען יעדן בריוו און מען טָאר גָארנישט מיטלייגן אין דעם 
ענוועלָאּפ, נאר ַא בריוו. צומָאל לייגן מענטשן ַאריין סטעמּפס ַאז ער 
זָאל קענען צוריק שרייבן ַא בריוו, ָאבער דָאס איז נישט ערלויבט, זיי 

ווַארפן ַאוועק דעם גַאנצן ענוועלָאּפ.
דער אדרעס צו שיקן בריוו דורך פאסט איז:

Mr. Nechemya Weberman DIN 13A0438
Shawangunk Correctional Facility
200 Quick Rd. Wallkill, NY 12589

לאזט אייך הערן!לאזט אייך הערן!
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די געשיכטע פון 
דעם 'עּפל בוים' נעבן 
דָאס הויז פון 'משּפחת 
וועבער'

ַא  דערמַאנט  זיך  איך  הָאב  קלערנדיג  ַאזוי 
מעשה. 

נָאמען  ַא פאמיליע מיט'ן  געווען  ַאמָאל  ס'איז 
וועבער, מיט ַאסַאך קינדער, ווָאס הָאט געוואוינט 
אין ניו יָארק, יעדן טָאג הָאבן די קינד געשּפילט 
אין זייער 'פרָאנט יַארד', זיי פלעגן אייביג זען ַא 
קעגן  געווַאקסן  איז  ווָאס  בוים,  עּפל  הערליכע 

איבער דעם רָאוד. 

די קינדער פלעגן שטענדיג בעטן זייער טַאטע 
מַאמע: "מיר ווילן קלויבן עּפלעך פון דעם בוים", 
קענען  "מיר  געזָאגט:  הָאבן  עלטערן  די  ָאבער 

נישט, ס'איז נישט אונזערע!". 

"פַארווָאס  געפרעגט:  הָאבן  קינדער  די  ווען 
די  הָאבן  בוים?"  עּפל  ַאזַא  נישט  מיר  הָאבן 
עלטערן געענטפערט,  ווייל דער בַאשעפער הָאט 

אונז נישט געגעבן.

יעדן אינדערפרי הָאבן די וועבערס בַאטרַאכט 
און  גרעסער  ווערן  און  ווַאקסן  עּפלעך  די  ווי 
שענער, זָאגנדיג איינער פארן ַאנדערן, קוקט ווי 

שיין און געשמַאק די עּפלעך קוקן אויס!

בעטן:  פלעגט  קינדער  די  פון  איינער 
"בַאשעפער גיב אונז אויך ַאזַא עּפל בוים!".

ָארימער  ַאן  ווי   קינדער,  די  זעען  טָאג  איין 
זעט  ער  רָאוד.  דעם  ַאריבער  גייט  ווַאנדערער 
אויס עכט ָארים און הונגעריג און זיין אויג הָאט 
בַאמערקט דעם עּפל בוים. פָארנט פון די גַאנצע 
פַאמיליע הייבט ער ָאן שָאקלן די צווייג פון דעם 
זיין  ָאּפרייסן דעם עּפל פון  בוים ּפרובירנדיג צו 
איז  ער  ָאבער  בוים,  גרויסע  די   - קווַאל  לעבנס 
געווען צו נידריג דָאס צו טון, הָאט ער גענומען 
זיין שטעקן מיט די רינדיגע זייט ביי די הענטל און 

ער הָאט ַארָאּפגעריסן דאס עּפל פון דעם בוים!

אונטער  ַארָאּפגעזעצט  זיך  ער  הָאט  דערנָאך 
דָאס  און  עּפל  דעם  אין  ַאריינגעביסן  שָאטן,  ַא 
אויפגעגעסן. ער ענדיגט דעם גַאנצן עפל ביז די 
ער  אינעווייניג.  קערעלעך  די  מיט  חלק  הַארטע 
כַאּפט דָאס אן און שליידערט עס ַאריין אין דער 
דעם  ביי  גַאס,  זייט  ַאנדערע  די  אויף  גארבידזש 

הויף פון די וועבער'ס.

עלטסטער  דער  קינדער,  די  פון  איינער 
בחור, פערצן יָאר ַאלט, גיט זיך ַא רוף אן: "אוי 
ווָאלטן געהַאט דעם בוים  בַאשעפער, אויב מיר 
אין אונזער גָארטן ווָאלט מיר געמַאכט ַא ברכה 
בעפָאר און דערנָאך און עס ווָאלט געהַאט דעם 

ריכטיגן תיקון"... 

געזָאגט:  ווייטער  הָאט  טַאטע  דער  ָאבער 
"ַאלעס איז מיט ַא ּפונקטליכע ּפלַאן פון השי"ת. 
ַאז דער בוים זָאל זיין אויף די ַאנדערע זייט פון 
אונזער הויז, ַאז דער ָארימער מענטש הָאט דָאס 
ער  ַאז  אפילו  און  אונז  פון  פָארנט  אויפגעגעסן 
גארבידזש.  אונזער  אין  ַאריינגעווָארפן  עס  הָאט 

ס'איז ַאלעס מיט ַא השגחה ּפרטית!

ַאהיים  בחור  דער  קומט  שּפעטער  יָאר  פינף 
פון ישיבה. ער זעצט זיך ַארָאּפ פאר ַא פרישטָאג 
ווָאס זיין מַאמע הָאט אים ָאנגעגרייט, ער קוקט 
מַאמי,  אויס:  שרייט  און  פענסטער  פון  ַארויס 

קינדער, גיט ַא קוק, ַא נייע בוים ווַאקסט ַארויס 
אין אונזער פרָאנט יַארד! די מַאמע שטימט צו, זי 
זָאגט איך ווייס טַאקע נישט ווָאס דָאס איז, ס'הָאט 

ָאנגעהויבן אליינס צו ווַאקסן...

פון דער טרויעריגער 
קערנדל אין דער 
פינסטערניש איז 
אויסגעווַאקסן ַא 
הערליכע פרוכט בוים!

יעצט לָאמיר זען ווָאס הָאט דָא ּפַאסירט:

ווען דער ווַאנדערער איז ַאריבער 
און  הונגעריג  געווָארן  איז  און 
געווען  שוין  איז  עּפל  די  געגעסן 
קליינע  איין  השי"ת.  פון  ּפלַאן  ַא 
די  אין  ַאריינגעפַאלן  איז  קערנדעל 
'יַארד' פון משּפחת וועבער, אונטער 
טונקעלע  קַאלטע  די  אין  שטיין,  ַא 
פון  ָאּפגעטיילט  און שמוציגע ערד, 
די גַאנצע קערענדלעך פַאמיליע. ער 
ַארומגענומען  אליינס,  געבליבן  איז 
בָאגס,  שרעקעדיגע  ַאלע  מיט 

סנעילס און ווערים...

די  הָאט  צייט  קורצע  ַא  אין 
קערענדל  קליינע  טרויעריגע 
ָאנגעהויבן פַארלירן קָאליר, עס הָאט 
ס'איז  ביז  ווייס,  צו  געטוישט  זיך 
פַארדָארבן...  אינגַאנצן  געווָארן 
פַארדָארבענע  כמעט  קליינע  די 
קערנדל איז געווָארן איבערגעלָאזט 
אליינס אין די טונקל, צווישן ווערעם 
און סנעילס, עס וויל שוין אויפגעבן 
ּפלוצים   ָאבער  לעבן...   אויפ'ן 
קליינע  ַארויסווַאקסן  צו  ָאן  הייבן 
פַארפוילטן  דעם  פון  ווארצלעך 
שּפרָאצט  צוביסלעך  קערענדל. 
דעם  אין  בוים  גרויסער  ַא  ַארויס 
"פרָאנט יַארד" פון משּפחת וועבער. 
עס ווערט ַא גרויסער שטַארקע בוים 
דערויף,  ווַאקסט  פרוכט  ַאסַאך  און 
געבנדיג פאר די וועבער פַאמיליע די 
הונדערטער  מַאכן  צו  מעגליכקייט 

טויזנטער ברכות יעדעס יָאר!

חיזוק  ַאסַאך  בַאקומען  הָאב  איך 
נישט  קיינמָאל  געשיכטע  די  פון 
אויפצוגעבן! די ישועה איז געקומען 
קערענדל  קליינע  די  ווָאס  נָאכדעם 
איז כמעט אינגַאנצן חרוב געווָארן. 

ס'איז  ַאז  געזען  מען  הָאט  יעצט 
פון  תפלה  די  געווָארן  ָאנגענומען 
הָאט  ווָאס  קינד  קליינעם  דעם 
געב  הימל,  אין  "טַאטע  געבעטן 
די  אויך  בוים".  עּפל  ַאן  אויך  אונז 
הבטחה פון דעם 14 יעריגער בחור 
ַאז ער וועט מַאכן ערליך ברכות איז 

געווָארן געענטפערט. 

פינף  ווַארטן  מיר  דַארפן  ַאמָאל 
ווייניגער  ַאמָאל  זען..  צו  דָאס  יָאר 
און ַאמָאל מער, ָאבער יעדע תפלה, 
ווערט  איד  ַא  פון  קרעכטץ,  יעדע 
דַארפן  מיר  הימל!  אין  געציילט 

די  פון  מיינען  עס  און  אמונה  עכטע  הָאבן  נאר 
טיפענישן פון אונזער הארץ!

וישמע יתרו מה 
שמועה שמע ובא?

רש"י איז מסביר ַאז בלויז פון הערן די מעשה 
פון יציאת מצרים הָאט קיינער זיך נישט גערוקט, 
לעבן  רייכע  זיין  איבערגעלָאזט  הָאט  יתרו  נאר 
אין מדין און איז געקומען אין דעם ּפוסטן מדבר, 
פַארווָאס? ווייל ער הָאט דערהערט דעם "קריעת 

ים סוף"!

"ראתה  סוף?  ים  קריעת  ביי  געווען  איז  ווָאס 
בוזי"  בן  יחזקאל  ראה  מה שלא  הים  על  שפחה 

השי"ת הָאט געעפנט ַאלע מערכת השמים און די 
זיי הָאבן  ַאז השי"ת איז דער קעניג!  אידן הָאבן 
עס נישט בלויז געגלייבט, נאר זיי הָאבן עס געזען 

מיט זייערע אייגענע אויגן!

עמלק.  מלחמת  ביי  געווען  איז  זעלבע  דָאס 
ערפַארונג  שום  קיין  געהַאט  נישט  הָאבן  אידן 
זיי  הָאט  דָאס  מלחמה.  די  געזיגט  הָאבן  זיי  און 

ַאריינגעברענגט די אמונה אין הַארץ! 

לָאמיר זיך אויך לערנען דערפון. צו לעבן מיט 
אמונה, אפילו ווען עס נעמט ַאמָאל ַאביסל צייט 

ביז מען זעט די ישועה!

אילן במה אברכך? שכל נטיעות שנוטעים ממך 
יהי' כמותך!

נחמי' צבי בן דינה 

ג' שיעורים כלליים

ביו"ד ח"ב
- מיוחד לבעה"ב ואברכים -

 השיעור האחרון

 במוצאי שבת 

משפטים
ע"י הרה"ג 

רבי שמואל יעקב מייזעלס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד בית מרדכי לייב דקהלתינו הק'

 בבית המדרש הגדול
היכלי בית שמעון-טאלטשווא

בשעה  9:00

את המעשה אשר יעשון
הננו בזה להודיע שבעז"ה סדרנו לשביעית רצון הציבור

הנהלת עמוד התורה

 האחרון האחרוןהשיעור השיעור 
בשבוע זובשבוע זו
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הספד והתעוררות 

שהשמיע

כ"ק הגה"צ 
גאב"ד 

סאטמאר מאנסי 
שליט"א

לספוד לצרה אחרי פטירת
הרבנית טייטלבוים ע”ה, א”ח 

הגה”צ אב”ד בית אהרן שליט”א  
ליל ששי בשלח העעל”ט

ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה:
... דער אמת איז אז מ’ווייסט נישט וואו אנצוהייבן, אבער מקרא מלא דיבר הכתוב, אז  ס’קומט חלילה צרות, 
ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלו-ה בקרבי מצאוני הרעות האלה, סילוק שכינה דאס איז נעבעך גורם 
אלע צרות. איז נישט מער ווי רעכט זיך מתבונן צו זיין אין די אלע ענינים וואס זענען גורם סילוק שכינה. 
באמת דארף מען נישט גיין ווייט, היינט אין די ימי השובבי”ם. וואס מאכט דעם ‘ הלא על כי אין אלו-ה 
בקרבי, די תוה”ק זאגט‘ ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך’ ענינים פון העדר קדושה איז גורם נעבעך ושב 

מאחריך, אז ס’פעלט השראת השכינה.

מ’האט אועקגענומען אזא צדקנית, אזא צנועה, וואס האט געפאסט פארן אלטן אמאל פאר פארצייטנס. איז 
די זמן אודאי גורם אז מ’זאל זיך מתבונן זיין, מרבה זיין אין עניני צניעות וואס איז ליידער אזוי הרוס.

מ’איז זיך מתבונן אין עניני קדושה, ס’איז ווייטאגליך, ס’טוט וויי, מ’ווייסט ס’איז דא אזעלכע כלים טמאים וואס 
האט נעבעך אזויפיל הורס געווען, אזויפיל צעריסן, אזא מין ערות דבר, 

ווי קען דאס זיין ס’זאלן נאך זיין אידישע 
קינדער וואס זאלן זיך נישט שעמען 

ברבים ארויסנעמען א סמארטפאון?!   
ווי איז דאס בכלל א מעגליכקייט?!  א 

זאך וואס ס’איז קלאר אז ס’איז גורם 
סילוק שכינה!

חז”ל זאגן ‘המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו 
של הקב”ה’, איז דען דא א גרעסערע מביא עצמו, ער ברענגט זיך 

לידי הרהור, מ’האט אזעלכע כלים, ווי קען דאס זיין. 

איך ווייס אז מ’רעדט דא צו א הייליג ציבור, פעלט מסתמא נישט אויס ארויסצוברענגן, אבער ס’איז 
דאך ווייטאגליך, ווי איז דא אזא מעגליכקייט.

ס’איז ידוע, דער הייליגער צאנזער רב זי”ע באחרית שנותיו, האט מען געוואלט בויען א באן אין 
דער שטאט צאנז, און דער הייליגער צאנזער רב האט זיך אנגעכאפט זיין דיקנא קדישא זיין הייליגע 
בארד, און געזאגט: ווי לאנג דער בארד וועט דא זיין, וועט קיין באן סטאנציע אין צאנז נישט זיין! ס’איז 
געווען א גרויסע פלא, מ’האט אים געפרעגט, וואס איז אזוי געפערליך אז ס’וועט זיין א באן סטאנציע 
אין צאנז. האט דער הייליגער צאנזער רב געזאגט: “וואס הייסט, מ’וועט קענען אויפשטייגן אין צאנז, 
און פארן קיין פאריז! אזוינס קען נישט זיין! און אזוי איז טאקע געווען, ס’איז געווען א פלא, די רעגירונג 
האט זיך פארלייגט, זיי האבן געוואלט בויען איין מאל און נאכאמאל און ס’איז זיי נישט געגאנגען. ווי 

לאנג דער הייליגער דברי חיים האט געלעבט איז נישט געווען קיין באן סטאנציע אין צאנז.

נעבעך מ’נעמט פאריז, נישט אמאליגע פאריז פון צאנזער רב’ס
 צייטן, דעם היינטיגן פאריז, נעמט מען אין די קעשענע אריין! 

אזא טריפה’נעם פייער וואס צינדט ָאן ס’איז מגרה דעם יצר הרע, 
ווי קען דאס זיין אז ס’זאל נאך זיין צווישן ערליכע אידן אזוינס?!

ס’איז מיר אויסגעקומען צורעדן לעצטענס מיט א איד א גרויסער נגיד, ער וואלט אנקומען צו די אלע כלים, 
ער האט אסאך סעילסלייט אויפ’ן ראוד, און ס’וואלט אפשר אפי’ געווען מותר לויט די תקנות וואס מ’האט 

אוועקגעשטעלט, אויף פארשידענע אופנים. דער איד טוט אסאך אין שלום בית, ער אויף זייער אסאך. 
א בעל-הבתישער מענטש. און ער האט נישט קיינע פון די  אלע סארט כלים. האב איך אים געפרעגט, אפשר קענט 

איר זאגן, פון וואו האט איר גענומען אזא שטארקייט? איר וואלט געקענט אפי’ עפ”י הלכה האבן די אלע כלים.

זאגט מיר דער איד: אפשר איז עס מותר, אבער איך טו אין שלום בית, איך האב שוין געזען צענדליגער הייזער 
וואס זענען אינגאנצן צוגרינד געגאנגען! צענדליגער יונגעלייט, צענדליגער נשים, נישט דער 

וועלט און נישט יענע וועלט! אלעס מיט די כלים!
איר זאגט אז ס’איז מותר, ס’איז אפשר מותר, איר ווייסט אז אריינצונעמען אין שטוב א שווערד וואס האט גע’הרג’עט א 
מענטש איז נישטא קיין שום איסור, אבער וועלכער מענטש וואלט דאס געקענט ארייננעמען אין שטוב אריין?! ווי קען איך 

ארייננעמען אזא כלי? פרנסה, מ’וועט זיך שוין אן עצה געבן!

געוואלד און געשריגן, ווי קען זיין מ’זעט יונגעלייט שעמען זיך 
נישט ארויסצונעמען. אויסגערָאטן וואלט דאס געדארפט ווערן!

נעבעך, ויצת אש בציון, פארוואס, ווייל ותאכל יסודותיה! 
מ’האט אונטערגעריסן די יסודות וויאזוי א אידיש הויז דארף זיין! די יסודות 

פון קדושה וטהרה! מ’וואלט געדארפט דאס אויסרייסן פון כלל ישראל!

בבתימדרשים
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ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה:
... דער אמת איז אז מ’ווייסט נישט וואו אנצוהייבן, אבער מקרא מלא דיבר הכתוב, אז  ס’קומט חלילה צרות, 
ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלו-ה בקרבי מצאוני הרעות האלה, סילוק שכינה דאס איז נעבעך גורם 
אלע צרות. איז נישט מער ווי רעכט זיך מתבונן צו זיין אין די אלע ענינים וואס זענען גורם סילוק שכינה. 
באמת דארף מען נישט גיין ווייט, היינט אין די ימי השובבי”ם. וואס מאכט דעם ‘ הלא על כי אין אלו-ה 
בקרבי, די תוה”ק זאגט‘ ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך’ ענינים פון העדר קדושה איז גורם נעבעך ושב 

מאחריך, אז ס’פעלט השראת השכינה.

מ’האט אועקגענומען אזא צדקנית, אזא צנועה, וואס האט געפאסט פארן אלטן אמאל פאר פארצייטנס. איז 
די זמן אודאי גורם אז מ’זאל זיך מתבונן זיין, מרבה זיין אין עניני צניעות וואס איז ליידער אזוי הרוס.

מ’איז זיך מתבונן אין עניני קדושה, ס’איז ווייטאגליך, ס’טוט וויי, מ’ווייסט ס’איז דא אזעלכע כלים טמאים וואס 
האט נעבעך אזויפיל הורס געווען, אזויפיל צעריסן, אזא מין ערות דבר, 

ווי קען דאס זיין ס’זאלן נאך זיין אידישע 
קינדער וואס זאלן זיך נישט שעמען 

ברבים ארויסנעמען א סמארטפאון?!   
ווי איז דאס בכלל א מעגליכקייט?!  א 

זאך וואס ס’איז קלאר אז ס’איז גורם 
סילוק שכינה!

חז”ל זאגן ‘המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו 
של הקב”ה’, איז דען דא א גרעסערע מביא עצמו, ער ברענגט זיך 

לידי הרהור, מ’האט אזעלכע כלים, ווי קען דאס זיין. 

איך ווייס אז מ’רעדט דא צו א הייליג ציבור, פעלט מסתמא נישט אויס ארויסצוברענגן, אבער ס’איז 
דאך ווייטאגליך, ווי איז דא אזא מעגליכקייט.

ס’איז ידוע, דער הייליגער צאנזער רב זי”ע באחרית שנותיו, האט מען געוואלט בויען א באן אין 
דער שטאט צאנז, און דער הייליגער צאנזער רב האט זיך אנגעכאפט זיין דיקנא קדישא זיין הייליגע 
בארד, און געזאגט: ווי לאנג דער בארד וועט דא זיין, וועט קיין באן סטאנציע אין צאנז נישט זיין! ס’איז 
געווען א גרויסע פלא, מ’האט אים געפרעגט, וואס איז אזוי געפערליך אז ס’וועט זיין א באן סטאנציע 
אין צאנז. האט דער הייליגער צאנזער רב געזאגט: “וואס הייסט, מ’וועט קענען אויפשטייגן אין צאנז, 
און פארן קיין פאריז! אזוינס קען נישט זיין! און אזוי איז טאקע געווען, ס’איז געווען א פלא, די רעגירונג 
האט זיך פארלייגט, זיי האבן געוואלט בויען איין מאל און נאכאמאל און ס’איז זיי נישט געגאנגען. ווי 

לאנג דער הייליגער דברי חיים האט געלעבט איז נישט געווען קיין באן סטאנציע אין צאנז.

נעבעך מ’נעמט פאריז, נישט אמאליגע פאריז פון צאנזער רב’ס
 צייטן, דעם היינטיגן פאריז, נעמט מען אין די קעשענע אריין! 

אזא טריפה’נעם פייער וואס צינדט ָאן ס’איז מגרה דעם יצר הרע, 
ווי קען דאס זיין אז ס’זאל נאך זיין צווישן ערליכע אידן אזוינס?!

ס’איז מיר אויסגעקומען צורעדן לעצטענס מיט א איד א גרויסער נגיד, ער וואלט אנקומען צו די אלע כלים, 
ער האט אסאך סעילסלייט אויפ’ן ראוד, און ס’וואלט אפשר אפי’ געווען מותר לויט די תקנות וואס מ’האט 

אוועקגעשטעלט, אויף פארשידענע אופנים. דער איד טוט אסאך אין שלום בית, ער אויף זייער אסאך. 
א בעל-הבתישער מענטש. און ער האט נישט קיינע פון די  אלע סארט כלים. האב איך אים געפרעגט, אפשר קענט 

איר זאגן, פון וואו האט איר גענומען אזא שטארקייט? איר וואלט געקענט אפי’ עפ”י הלכה האבן די אלע כלים.

זאגט מיר דער איד: אפשר איז עס מותר, אבער איך טו אין שלום בית, איך האב שוין געזען צענדליגער הייזער 
וואס זענען אינגאנצן צוגרינד געגאנגען! צענדליגער יונגעלייט, צענדליגער נשים, נישט דער 

וועלט און נישט יענע וועלט! אלעס מיט די כלים!
איר זאגט אז ס’איז מותר, ס’איז אפשר מותר, איר ווייסט אז אריינצונעמען אין שטוב א שווערד וואס האט גע’הרג’עט א 
מענטש איז נישטא קיין שום איסור, אבער וועלכער מענטש וואלט דאס געקענט ארייננעמען אין שטוב אריין?! ווי קען איך 

ארייננעמען אזא כלי? פרנסה, מ’וועט זיך שוין אן עצה געבן!

געוואלד און געשריגן, ווי קען זיין מ’זעט יונגעלייט שעמען זיך 
נישט ארויסצונעמען. אויסגערָאטן וואלט דאס געדארפט ווערן!

נעבעך, ויצת אש בציון, פארוואס, ווייל ותאכל יסודותיה! 
מ’האט אונטערגעריסן די יסודות וויאזוי א אידיש הויז דארף זיין! די יסודות 

פון קדושה וטהרה! מ’וואלט געדארפט דאס אויסרייסן פון כלל ישראל!

בבתימדרשים
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מקוה החדש, ביהמ"ד 'בית יקותיאל' דקיט"ל - שכונת ויואל משה, קרית יואל

טייערע עקוויפמענט אינעם בוילער צימער פאר די פילע שאוערסלעצטע איינריכטונגען אינעם בור הטבילה 

מקוה מאשין איינגעשטעלט ביים אריינגאנג צום נייעם מקוה מיט שמש שטיבל רחבות'דיגער היכל המקוה אין צענטראלן ביהמ"ד 'בית יקותיאל' 
דערנעבן צו סערווירן די מתפללים ובאי ביהמ"ד

גאר קאסטבארע פלאמבינג און פילטערינג סיסטעםמקוה פיבערט מיט לעצט פארבליבענע ארבעט זיך גרייטנדיג צו באנייען די מקוה 
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ביהמ"ד 'בית יעקב' החדש קיט"ל - דועלק קרית יואל

ארבעט אינדרויסן אויפן מזרח וואנט פונעם בנין ביהמ"ד החדשאלע פענסטער ווערן געסיעלט

בנין הביהמ"ד אין צענטער פונעם שכונה פראגרעסירט פאראויס 
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ביהמ"ד החדש דקיט"ל - מעריוואלד קרית יואל

טראקטאר אויפן ריזן שטח ביהמ"ד פאר פילצאליגע פארקינג ערטער

נענטערע בליק אויף די לעצטע פאזעס צו אינסטאלירן די אייזערנע סטודס

ברייטע קארידארן אויף איינע פון די שטאקן ווענט אויפגעשטעלט אינעם ריזיגן חדר המקוה

איינס פון די לופטיגע חדרי התפלה אויפן ערשטן שטאק
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ביהמ"ד החדש דקיט"ל - מעריוואלד קרית יואל

פלענקס צוטיילט די שטאקן צווישן די מקוה, חדרי תפלה און גרויסן היכל ביהמ"ד און עזרת נשים גאלעריע

פרעימינג פארן דאך אנגעקומען אויפן שטח הבנוי' פארנט פון צייטווייליגן ביהמ"ד אויף מעריוואלדריזיגער שטח ווערט אויסגעפלאסטערט פאר פארקינג לאט 
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מסיבה אין שטאט לטובת ישיבה גדולה 'תורת משה' מאנטריאל סניף ב'
בהנהלת הרה"ג ר' אלתר וואגשאהל שליט"א

אויפטריט פון הרה"ח ר' משה אלי' עסטרייכער הי"ו מנכ"ל מוסדות קרית יואלמנהל שליט"א ביים אויפטרעטן פאר די משתתפים בבית הר"ר חיים בעריש מאנן הי"ו

מסיבת משולשת: שבע ברכות - והראנו בבנינו - מצדיקי הרבים 

שיינע מסיבה פארגעקומען פארלאפענעם מוצ"ש אין נייעם ביהמ"ד אינעם בנין החדש פון די ת"ת וואו עס וועלן לערנען די הונדערטער תלמידים פון כתות ה' און ו' 
בשכונת בלומינג גראוו. מסיבה אפגעהאלטן פאר מרביצי תורה פון כתות ה' און ו' לרגל שמחה במעונו פונעם מנהל הרה"ג ר' ישראל מאיר ראזענבערג שליט"א 

שכונת פעני קאורט - קרית יואל

צוויי פרישע הייזער ווערן פארענדיגט אויף די אידישע פעני קאורט גאס פאר פרישע משפחות אינעם געגענט
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לעקטער געצויגן צום נייעם פליגל ביים גרויסן ביהמ"ד 
מנינים אין אלטן ביהמ"ד זעצט פאר מיט לעכט און לאמטערנעס

קריאת התורה צו די שיין פון לאמטערנעא מנין אין חדר בית שמעון 

בעיקערטאון קאנסטרוקציע

פילע טראקטארן און גלאטער טראקס אויפן בעיקערטאון ראוד 

או ענד אר. ביים פארבינדן די נייע עלעקטריק טראנספארמער פארן גרויסן ביהמ"ד - לעקטער אפגעשלאסן אויף די ארומיגע גאסן פאר געציילטע שעה'ן אין צייט פון די ארבעט
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ווען ביורען קאנסטראקציע

50 יעריגע סיידוואקס פארנט פון בילדינג 1 און בילדינג 2 ווערן אויסגעריסן פארן אויפבוי פונעם 
נייעם כולל דרך החיים

ארבעט ווערט דורכגעפירט אין שנעלקייט צו שניידן טרעפיק שוועריגקייטןארבעט אויף קוויקוועי צווישן ווען ביורען און אפטא

קליינע שטיינדלעך ווערט אריינגעגאסן בעפארן גיסן נייע קורבאלטע שיכטן פון סיידוואק ווערט אויסגעריסן און אוועקגעפירט מיט ווארטנדע זאמד טראק
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מקוה החדש ביהמ"ד הוניאד 

טרעקל פון די הייוועי דעפארטמענט אוו פאלם טרי ביים גיסן זאמד אויף מאונטען שטיגן און טיר געעפענט פאר באזונדערע אריינגאנג צום מקוה שטאק פון ביהמ"ד אויף רימנוב
ראוד נאך א גליטש צוליב א אויל אויסגיס פון א טראק

גוט געספעלט.. בלומינג גראוו

מערקבארע ריפלעיקטאר ארויפגעלייגט אויפן חברים טראק
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ביהמ"ד החדש כתב משה - שכונת ווען ביורען

גרויסער עזרת נשים אריינגאנג צום נייעם ביהמ"ד

בעיקערטאון דירות

ארבעט אקטיוו ארויפצוציען נאך א שטאק ביי די נייע דירות צווישן בעיקערטאון און ישראל זופניק - אין צוגאב צו די נעגל ווערט אויך געלייגט גלאו בעפארן ארויפלייגן די האלץ אויפן פלאר ס'זאל זיך האלטן פעסט

רחבות'דיגער היכל החדש המפואר כתב משה
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פארשריט ביים נייעם קאנעקטינג ראוד צווישן ריזשין און רעיוואוד ביי שכונת עצי תמרים המורחבת

מאסיווע אונדערפינינג ארבעט פארן נייעם ביזנעס צענטער אין שכונת ברך משה המורחבת

שכונת ווערצבערגער ההולכת ונבנית אין די ווילעדזש גרעניצןכנשר יעיר: פליהט ווי אן 'אדלער' מיט אלע אייערע שיפינג געברויכן
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פאניק איבער פארלוירענע קינד אינעם 'היילענד לעיק' וואסערל
אויסגעלאזט מיט אומזיסטע שרעק ב"ה

געטראפענע שיך און סקוטער ביי א דערנעבנדיגע לאך אינעם וואסערל וואס האט געפירט צום אלארםרייע אויסגע'שורה'טע קארס פון חברה הצלה קרית יואל וואלונטירן ביים לעיק

פילע אגענטורן אויפן סצענע 

פארזארגטע אידן און פילע רעטונגס מאנשאפט בשעת די זוכענישן 
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פאניק איבער פארלוירענע קינד אינעם 'היילענד לעיק' וואסערל
אויסגעלאזט מיט אומזיסטע שרעק ב"ה

פראפעסיאנאלע אונטערוואסער שווימער ביים זיך אראפלאזן אינעם געפרוירענעם טייך צוגעבינדן מיט שטריק

ספעציעלע מאשינעריען אין וועלכע די דייווער שטריק זענען אנגעבינדן 
מיט מעגליכקייטן זיי צוריקצושלעפן אין פאל עס פעלט זיך אויס

געטרייע הצלה וואלונטירן אויפן סצענע קארדענירן מיט די אנדערע אגענטורן
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נייע געביידעס ווערן ארויפגעצויגן אויף אוסטראה פארקוועי בשכינות פונעם ביהמ"ד

שיין בילד פון באס אויפן וועג צו די בניני המוסדות 'בני יואל' עץ חיים היא למחזיקים בה
דורכפארנדיג די צוויי זייטן בוי ארבעט אין שכונת ברך משה המורחבת

עירוב אין שכונת פרעסטוויק גארדענס בפיקוח הגה"צ מזלאטשוב שליט"א גאראדזש טויערן אויף סאטמאר קאר. עיקערס ווערן ארויפגעצויגן
געזען פארבייגיין קעגן איבער מאנראו טאון האלל אויפן ארענדזש טורנפייק
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צורת הפתחים ביי די טויערן פון ביה"ח אלס טייל פונעם רמב"ם עירוב אין קרית יואלשומרים הפקד לעירך

בבית אלקים נהלך ב...פארשריט אויף די מונקאטש גאס אין שכונת ברך משה המורחבת

צוויי נישט אידישע ארבעטער שלעפן זיך מיט די נייע אפדעיטעט פארגרעסערטע סמארטפאון'ס... ווארשיינליך אויפן וועג ארויפצולייגן א גדר פילטער דערויף...



שפ"ג
שבט ת

שפטים, כ"ו 
שת מ

פרייטאָג פר

102

כסא הרבנות אויפן פני המזרח אין ביהמ"ד בית כהנא דקיט"ל נאכן התמנות פון הגה"צ רבי משה 
חיים לאבין שליט"א נכד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אלס אב"ד ביהמ"ד

מרבין בשמחה מוקדם: אלע חתונה זאלן אין שטאט איבערגעפילט בליעה"ר מיט 
שמחות נאך אויסטערלישע וואוקס

כ"ק אדמו"ר מדעעש שליט"א ביים פראווען חמשה עשר בשבט 
טיש מיט די לעכטיגע תלמידים פון ישיבה המספיק

אמבולאנס ביים הצלה גאראדזש 2# אויף קארלסבורג 
גייט אריבער רייניגונג איר צו האלטן אין גוטן צושטאנד

נייע 'מינטליעף' דעליווערי טראק אויפן מאונטען אינטערסעקשאן 
קומענדיג פון א דעליווערי אין שכונת עצי תמרים

טעקסי פארט אריין אין שטאט
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עמערדזשענסי טעלעפאן אינסטאלירט אין ביהמ"ד בית יקותיאל דקיט"ל 

וואס קלינגט גלייך צום דיספעטשער
מזל טוב פארן געטרייען מנהל הר"ר יואל אברהם כ"ץ שליט"א מנהל רוחני נורסערי 

קינדערגארטן ביי די חתונה אין קרית טאהש קאנאדא 

מינטליעף דעליווערי אויף די שטילע גאסן אין קרית יואלסאטמאר פלייש דעליווערי אין קרית יואל

צעמענט טראק גיסט די נייע קורבס פאר אויסגעברייטערטן ראוד ארום בנין החדש כולל דרך החיים. מערקט טייל פונעם בנין אויף אפטא גאס
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וירא כי טו"ב: זיבעצען סארט טיי זעקלעך אהערגעשטעלט אין צענטראלן 

ביהמ"ד בית יקותיאל אין שכונת ויואל משה לתועלת די פילע לומדים 
כאפן א טבילה זיך צו באהיטן פון די פייגל וויירוס

שם הבנין פאר נייעם געביידע פון "ת"ת תורת חיים" עטה"ק בעיר בית שמש יצ"ו איז אפגעקויפט געווארן, לשמו ולזכרו פון רביה"ק זי"ע, ויקרא שמו "בנין עטרת יואל" 
עס איז שוין בסייעתא דשמיא אראפגעלייגט געווארן פארן מקח, די אסטראנאמישע סכום פון אריבער א מיליאן דאלער דורך מוקירי חינוך הטהור פון ארה"ב



Fr
id

ay
 F

eb
ru

ar
y 

17
, '

23

105

עלעקטריק ווייערס געצויגן אויף מאונטען ראוד 

נייע טרעפיק סיגנאל אינסטאלירט אויף עיקערס ראוד קארנער מעליץ אין שכונת לעמבערג
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ַאנגסט און ּפַאניק ביים ווַאסער אין 
'היילענד לעיק' נאך שרעק איבער 

פארלוירענע קינד אין וואסער; שטעלט 
זיך ב"ה ארויס אלס אומזיסטע ּפחד

שרעק ַאנטשטַאנען נָאך טרעפן אויפן וואסער קינדער שיכלעך, 
א סקוטער, מיט א לאך אין פַארפרוירענע טייך פון דער שכונה

מען הָאט געהַאט מינוטן פון ַאנגסט 
אין קרית יואל לעצטע ווָאך פרייטָאג 
ערב שב"ק, נאכדעם וואס די לאקאלע 
אריינגערעכנט  ַאגענטורן,  הילפס 
'חברה הצלה', האבן ערהאלטן א רוף 
אריינגעפאלענעם  מעגליך  א  איבער 
לעיק,  פארפרוירענער  א  אין  קינד 
ַאז מען  ווָאס הָאט זיך ב"ה געענדיגט 
איז בלויז ָאּפגעקומען מיט שרעק, און 
אין  געפינען  נישט  זיך  הָאט  קיינער 

דעם ווַאסער.

 די געשיכטע אין מָאנסי 
מיט ַא גוטע ענדע

מעגליכע  ַא  איבער  רוף  די   
ווַאסער  אין  קינד  ַא  פון  אינצידענט 
צוערשט  האט  יואל  קרית  אין  דָא 
ַארויסגערופן גרויס זארג ביי ַאלעמען, 
ווָאס מען האט  איבערהויּפט נָאכדעם 
פארגאנגענע וואך געהערט איבער אן 
ענליכע אינצידענט אין מָאנסי, וואו מען 

האט ממש אין דער לעצטער 
ארויסגעראטעוועט  מינוט 
זענען  וואס  קינדער  צוויי 
אריינגעפאלן אין דעם לעיק, 
טאבע  א  נאכלויפן  נאכן 

אויפן אייזיגן ווַאסער.

מָאנסי  אין  געשיכטע  די 
ָארטיגן  ביים  פַאסירט  הָאט 
וואו  טייך,  לעיק"  "סוזען 
יָאר   9 ארום  קינדער,  צוויי 
ַאלט, הָאבן געשפילט מיט ַא 
טַאבע, ווָאס איז ַאריינגעפַאלן 
טייך.  דערנעבנדיגן  אינעם 
פרָאסט  ביטערע  די  צוליב 
אין  געהערשט  ס'הָאט  ווָאס 
די געגנט פרייטָאג און שבת 
געמיינט  קינדער  די  הָאבן 
און  אייזיג  איז  טייך  דער  ַאז 
זיי קענען ַאריינלויפן און עס 
איז  פַאקטיש  ָאבער  נעמען. 
בלויז געווען א דינער שיכט 
זיך שנעל  הָאט  וועלכע  אייז 
אויפגעברָאכן און די קינדער 
זענען ַאריינגעפַאלן און הָאבן 

ָאנגעהויבן זינקען ה"י.

איינער פון די יונגלעך הָאבן בַאוויזן 
שנעל צו געבן א שפרונג ַארויס פונעם 
ווַאסער, ָאבער דָאס ַאנדערע יונגל הָאט 
געקענט  נישט  זיך  און  געפלָאגט  זיך 
וויעדער  אשר  מוה"ר  ארויסדערזען. 
הי"ו, ַא בָאס דרייווער פאר איינס פון 
איז  מָאנסי,  אין  התורה  מוסדות  די 
פונקט אריבערגעפָארן דעם ראוד נעבן 
דעם טייך, ווען ער הָאט געזען וויַאזוי 
איין קינד לויפט ַארויס פונעם טייך און 

ַא צווייט קינד פלָאגט זיך.

הָאט  יונגערמַאן  העלדישער  דער 
אים  און  קינד  דָאס  ָאנגעכַאפט 
ָאבער  ַארויסשלעפן,  ָאנגעהויבן| 
געפלָאגט  זיך  הָאט  ַאליינס  ער  אויך 
געהעריג צו שטיין אויף די גליטשיגע 
דערווייל  גרונט.  טייך  אייז-קַאלטע  
גרויסע  ַא  ָאנגעקומען  שוין  זענען 
לָאקַאלע  די  פון  ווַאלונטירן  גרופע 
חברים,  רַאקלענד  און  הצלה  מָאנסי 

פייער  לָאקַאלן  מיט'ן  אינאיינעם 
דעפַארטמענט. די אידישע ווַאלונטירן 
זענען אין איילעניש ַאריינגעשפרונגען 
גרויסן  ַא  נוצנדיג  און  טייך,  אינעם 
פַאר  צוגעגרייט  שטריק  מיט  לייטער 
ַאזעלכע צוועקן, הָאבן זיי ב"ה בַאוויזן 
דעם  און  קינד  דָאס  ַארויסצושלעפן 
קַאלטן  פונעם  יונגערמאן  העלדישן 
די  אויף  ווַאלונטירן  הצלה  טייך. 
גענומען  איילעניש  אין  הָאבן  סצענע 
דָאס קינד אויף ַא בעטל און ָאנגעהויבן 
זָארג  הויפט  ַא  ווען  אונטערזוכונגען, 
די  פון  "היפאטערמיע"  געווען  איז 
איז  קינד  דָאס  ב"ה  ָאבער  פרעסטן. 
אומבַאשעדיגט,  גענצליך  געווען 
א  אין  און  באוואוסטזיניג  פולקאם 
הונדערט פרָאצענטיגן גוטן צושטאנד, 
שפיטאל  אין  ָאפגעפירט  געווָארן  און 

בלויז פַאר ָאבזערווַאציעס.

 דער 'הצלה' רוף ביים 
"היילענד לעיק"

דערויף,  טעג  עטליכע  מיט  אצינד 
געהערט  נָאכַאמָאל  האט  מען  ווען 
ַאריינגעפַאלן  ַא קינד  ַאז מעגליך איז 
פַארשטענדליך  דָאס  הָאט  לעיק  אין 
דער  זָארג.  ערנסטע  ַאן  געברענגט 
 2:15 ארום  אריינגעקומען  איז  רוף 
בחור,  א  דורך  נאכמיטאג,  פרייטאג 
וועלכער  געגנט איינוואוינער,  די  פון 
ַא  קראקס,  ּפָאר  ַא  בַאמערקט  הָאט 
סקוטער און ַא לאך אין דעם ווַאסער. 
איינער  ַאלַארמירט  בַאלד  הָאט  ער 
תיכף  הָאט  וועלכער  תושבים  די  פון 
גערופן די הצלה. דער ערשטער אויף 
ַא  געווען  ווירקליך  איז  סצענע  די 
געטרייער ווָאלונטיר פון "חברה הצלה 
קרית יואל", ַאן איינוואוינער פון דער 
געגנט, הר"ר יואל מייעראוויטש הי"ו.

פון  אינגעלייט  געטרייע  גרוּפע  ַא 
איילעניש  אין  זענען  הצלה"  "חברה 
אראפגעקומען אויפן סצענע. ַאזוי אויך 
זענען ַארָאּפגעקומען ַאנדערע לָאקַאלע 
בַאגלייט  ַאגענטורן,  עמערדזשענסי 

אונטערוואסער  ּפרָאפעסיָאנַאלע  מיט 
שווימער, וועלכע קענען זיך אראפלאזן 
אינעם פארפרוירענעם טייך און קוקן 
אויב מען טרעפט דארט עפעס. צווישן 
די  געפינען  דָארט  זיך  הָאבן  ַאנדערע 
אמבולאנס  וואדבורי  און  מאנראו 
ר'  פאליציי,  סטעיט  די  סערוויסעס, 
משה לייב וויטריאל הי"ו פון די פובליק 
סעיפטי, ווָאלונטירן פון מאנראו פייער 
פייער  דעם  פון  און  דעפארטמענט, 

דעפארטמענט ָאוו וואדבורי.

איינוואוינער  די  פון  איינע  ביי 
דָאּפלטע שרעק,  ַא  געהַאט  הָאט מען 
זייער  געפינען  נישט  הָאבן  זיי  ווייל 
ַא  ביי  געווען  ּפונקט  איז  ווָאס  קינד 
בַאזָארגטער  דער  אינדערהיים.  שכן 
גרייט  געווען  שוין  איז  טַאטע 
זון,  זיין  אויפזוכן  ַאריינצושּפרינגען 
אים  הָאט  ּפָאליציי  סטעיט  די  ָאבער 
ָאּפגעהַאלטן פון בַאגיין ַאזַא שריט אן 
למעשה  בַאגלייטונג.  ּפרָאפעסיָאנַאלע 
ביים  אפגעפינען  קינד  דָאס  זיך  הָאט 

שכן בלויז ַא מינוט שּפעטער.

טויכער  ווַאסער  טרענירטע  די 
ארונטערגעלאזט  טַאקע  זיך  הָאבן 
אין  ווען  ווַאסער,  אונטער'ן  זוכן 
געטרייע  די  הָאט  צייט  זעלבער  דער 
'סוירטש'  ַא  ָאנגעהויבן  "חברים" 
ס'איז  געגנט.  גַאנצער  דער  אין 
צווישן  קָאל'  'ראבא  א  ארומגעגאנגען 
אינטערעסירן  זיך  איינוואוינער,  אלע 
אויב א קינד פעלט ביי ַא משּפחה, ווָאס 
צוגעגעבן  נישט  פַארשטענדליך  הָאט 
צו די רואיגקייט ָאבער ענדגילטיג הָאט 
האט  יעדער  ַאז  ַארויסגעשטעלט  זיך 

ב"ה אלע קינדער אינדערהיים.

ָאּפגעקומען מיט 
שרעק ברוך ה'

הָאט  זוך-ַאקציע  די 
צום  נאנט  ביז  פָארגעזעצט 
ווַאסער  די  ווען  שב"ק  זמן 
וויסן  געלאזט  האבן  טויכער 
שום  קיין  נישט  זען  זיי  אז 
ווַאסער.  די  אונטער  צייכן 
פַארבליבן  אייגנטליך  ס'איז 
איז  ווָאס  מיסטעריע  ַא 
פון  בַאדייט  דער  געווען 
דעם סקוטער, שיך און לאך 

אינמיטן דעם לעיק.

הָאט  אינצידענט  דער 
אומזיסטע  אן  אנגעברענגט 
געהאלטן  און  פאניק 
וואלונטירן  צענדליגער 
פארנומען אין די פארנומענע 
שעות,  שבת  ערב 
הָאט  עס  ווָאס  אויסערדעם 
געלט  אסאך  אפגעקאסט 
ערפארענע  אראפצוברענגען 

הילפס אגענטורן מיט ספעציעלע אונטערוואסער שווימער, אויף דער סצענע אין 'שכונת היילענד לעיק'

אלגעמיינע באריכטן
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קאוויד מַאנדַאט פון 
ניו יָארק ָאפיציעל 

געקומען צו ַאן ענדע 
פַארגַאנגענעם 
דָאנערשטָאג;

סיטי שּפיטעלער פארבלייבן 
מיט מאסקע רעגולאציעס

מען הָאט ָאּפגעָאטעמט מיט פַארלייכטערונג 
ס'איז  ווען  דאנערשטאג  פַארלָאפענעם  דעם 
מאנדאט  מאסק  די  געווָארן  ַארָאּפגענומען 
אנדערע  און  היימען  נורסינג  שפיטעלער,  פון 

העלטה קעיר צענטערן אין ניו יָארק.

ָאבער כאטש וואס די סטעיט פארלאנגט מער 
נישט קיין מאסקעס ביים אריין גיין אין העלטה 
קעיר סענטערס, קען יעדע צענטער איינשטעלן 

אייגענע פאליסיס.

צום בַאדויערן הערט מען טאקע פון גרויסע 
ניו יארק סיטי שּפיטעלער אז זיי וועלן דערווייל 
מען  אז  רעגולאציעס  זייערע  מיט  פארבלייבן 
קען נישט אריינקומען אן קיין מאסקע. די "ניו 
גרוּפע  האסּפיטאלס"  און  העלט  סיטי  יארק 
אנהאלטן  ווייטער  וועלן  זיי  אז  געזאגט  האט 
די רעגולאציעס, וואס דעקט פילע שּפיטעלער 
איבער די סיטי, און אנדערע שּפיטעלער זאגן אז 

זיי באטראכטן וואס צו טאן.

ענווייראמענטל 
גרופע ַאגיטירט 

קעגן די באוועגונג 
אויסצוברייטערן 

ראוט 17 פון הערימאן 
ביז ליבערטי צו 

דריי ליניעס
ַא ּפלַאן פָארגעשלָאגן 
געוועזענער  דורכ'ן 
צו  קאומאו  גָאווערנָאר 
דעם  אויסברייטערן 
הערימאן  פון  רד.   17
קומט  ליבערטי  ביז 
ַאן  פון  קריטיק  אונטער 
גרוּפע  ענווייראמענטל 
אויף  דרוק  לייגט  ווָאס 
בַאַאמטע  ערוועלטע 
און  קענגצושטעלן  זיך 
די  אויסצופירן  נישט 
ַאזַא  אז  זאגנדיג,  פלאן, 
אראפ  נישט  וועט  טויש 

צו  פירן  בלויז  וועט  און  טראפיק  ברענגן 
מער פאלושען.

די גרופע פראבירט איינצושפאנען וואס 

אקטיוויסטן  און  באאמטע  לאקאלע  מער 
אקטיוויזירענדיג  דערין,  אנצושליסן  זיך 
די  צווישן  פארמעסט  ברייטע  א  דערמיט 

צוויי זייטן.

אלגעמיינע באריכטן

נייע פָארשלַאג וועט מעגליך ברענגען ַא 
העכערונג פון הַאוזינג אין ניו יָארק סטעיט

דעם  פָארשלַאג  בודזשעט  איר  אין 
האוקול  גָאווערנָאר  הָאט  מָאנַאט 
צו  ּפַאליסי  ַא  ַארויפגעברענגט 
קאנסטראקציע  הַאוזינג  פַארשנעלערן 
צו  ציל  ַא  מיט  סטעיט,  דער  אין 
פון  ווי  ַאזויפיל  צו  הַאוזינג  העכערן 
יעדע  פאר  ּפרָאצענט  דריי  ביז  איינס 
סיטיס  טַאונס,   1,500 יָארק'ס  ניו  פון 

און ווילעדזשעס.

איילענד  לָאנג  סיטי,  יָארק  ניו  אין 
קַאונטיס  ווַאלי  האדסען  פינף  און 
ווערן  מוניציּפַאליטעטן  וועלן 
בַאשטעטיגן  צו  אויפגעפָאדערט 
הַאוזינג  זייער  אויסברייטערן  און 
 27 יאר  אין  ביז  ּפרָאצענט  דריי  מיט 
ָאּפסטעיט  אין  ווידעראום  למסּפרם, 

וועט די רַאטע זיין ביי איין ּפרָאצענט 
העכערונג אין הַאוזינג.

וועט  מוניציּפַאליטעטן  מערסטנס 
ווייל  ַאפעקטירן.  צופיל  נישט  דָאס 
טַאונס  פון  ּפרָאצענט  ַאכציג  ַארום 

דַארפן  בלויז  וועלן  ווילעדזשס  און 
צו  הייזער   50 ַארום  בַאשטעטיגן 
ס'איז  ָאבער  רַאטע,  דעם  דערגרייכן 
יָא  וועלן  ווָאס  געגנטער  פַארהַאן  יָא 
דַארפן צולייגן נָאך הונדערטער, ָאדער 

טויזנטער הייזער, צו ָאנקומען צו דעם 
ּפרָאצענט.

הָאט  האקואל  גָאווערנָאר 
מיליָאן   250 ַאריבער  פָארגעשלָאגן 
צו  דָאס  פאנדינג  אין  דָאלער 

בַאלד  מ'הָאט  ָאבער  ערמעגליכן. 
געהערט פון פילע לָאקַאלע טַאון און 
זאל  צוערשט  ַאז  בַאַאמטע  ווילעדזש 
אין  געלט  מער  אינוועסטירן  האקאול 
ווי  אינפרַאסטרַאקטור,  שטָאטישע  די 
זָאל  ווָאס  ליניעס,  סוער  און  ווַאסער 
ערמעגליכן ַאז מען זָאל טַאקע קענען 

אויסברייטערן הַאוזינג.

לויט דעם פראפאזל וועט די סטעיט 
ָאנהויבן הַאלטן חשבון, ָאנגעהויבן פון 
קומענדיגן יַאנוַאר 1, אויף הייזער ווָאס 
מוניציּפַאליטעטן  בַאשטעטיגט.  ווערן 
ווָאס וועלן נישט נָאכקומען די רַאטע 
ביז אין יָאר 27' למסּפרם, וועלן ווערן 
מיט  פַארַאנטווָארטליך  געהַאלטן 

פַארשידענע רעזולטַאטן.

געזעץ  סטעיט  סטעיט  יָארק  ניו 
 1 מערץ  קומענדיגן  וועלן  געבער 
וועלן  זיי  וואו  הירינג,  ַא  ָאּפהַאלטן 
בַאשליסן אויב מען זָאל ָאננעמען דעם 

פָארשלַאג.
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פרישע קרעדיט קַארד 
גניבות אויפגעכַאּפט 

ביי גַאז ּפָאמּפ אין 
ָאּפסטעיט; שווינדלער 

בַאנוצן זיך מיט 
"סקימינג" דעווייזעס 

צו דערשנַאּפן קרעדיט 
קַארטל אינפָארמַאציע

ַא  מיט  בַאצָאלן 
קרעדיט קַארטל ביים 
איז  סטַאנציע  גַאז 
בַאקוועמער  טַאקע 
ווי  שנעלער  און 
ָאבער  קעש,  צָאלן 
צומָאל  קען  עס 
מיט  בַאגלייט  קומען 
ריזיקעס. מָאטָאריסטן 
געווָארן  זענען 
דורך  בַארויבט 
נָאכדעם  שווינדלער 
געפינען  הָאט  מען 
דעווייז  "סקימינג"  ַא 

ביי ַא גַאז ּפָאמּפ אין טשעמאנג קַאונטי, ווָאס 
כַאּפט אויף און ליינט אויס די קרעדיט קַארד 

אינפָארמַאציע.

גרויסע  ַא  איז  'סקימינג'  קַארטל  קרעדיט 
איינקופט פאר סקעמערס, ווָאס אינסטָאלירן 
די דעווייסעס ביי גַאז ּפָאמּפס און בַאקומען 

דַאדורך די אינפָארמַאציע פון מענטשן.

ַא  הַאלטן  זָאל  מען  ַאז  זָאגן  עקסּפערטן 

ווַאכזַאם אויג, מען זָאל כסדר איבערקוקן די 
בַאנק און קרעדיט קַארטל סטעיטמענטס און 
איבערהויּפט איז זייער וויכטיג צו בַאטרַאכטן 
יעדע קרעדיט קַארטל מַאשין. מען זָאל נישט 
מַאשין  דעם  אין  קַארטל  דעם  ַאריינלייגן 
עס  וויַאזוי  אויפמערקזַאם  איז  מען  איידער 
קוקט אויס. אויב מען זעט עּפעס אויפפַאלנד 
זָאל מען ליבערשט בַאצָאלן אין דעם געשעפט 

און דָאס מעלדן פאר די שטַאב.

אלגעמיינע באריכטן

עס קומט ַא טויש אין די 
יערליכע אינסּפעקציע 

סטיקערס אויף די 
וויעקעלס אין ניו יָארק 

סטעיט
יָארקער  ניו 
זענען  מָאטָאריסטן 
בַאקַאנט מיט די די 
קָאלירטע  קליינע 
ע  י צ ק ע ּפ ס נ י א
ס  ר ע ק י ט ס
איז  מען  ווָאס 
געזעץ  לויט'ן 
ט  ע ט כ י ל פ ר ַא פ
אויפן  הָאבן  צו 
פון  פענסטער 
נָאכ'ן  קַאר,  דער 
אן  ַאריבערגיין 
ע  י צ ק ע ּפ ס נ י א
יָאר  אין  איינמָאל 
סערטיפייד  ַא  ביי 
סטעיט  יָארק  ניו 
ע  י צ ק ע ּפ ס נ י א

סטַאנציע.

הָאט  ַאצינד 
מָאטָאר  ָאוו  דעּפַארטמענט  סטעיט  יָארק  ניו  די 
ביז  די  טוישן  וועלן  זיי  ַאז  ַאנָאנסירט  וויקילס 
קומען  ווָאס  סטיקערס  אינסּפעקציע  יעצטיגע 
פון  מָאנַאט  אויפ'ן  ָאנדייטן  צו  לאך  ַא  מיט 
ַא  זיין  וועט  ַאנשטָאט  נאר  אינסּפעקציע.  די 
ווערן  וועט  ווָאס  סטיקער,  דימענט"  אן  "ּפרינט 
מער  ַאסַאך  מיט  ָארט  אויפ'ן  ַארויסגעדרוקט 

אינפָארמַאציע.

ַאנדערע  ַאן  הָאבן  וועט  סטיקערס  נייע  די 
דעם  פון  קָאליר  די  ווָאס  טרָאצדעם  אויסקוק, 

סטיקער וועט זיך 
טוישן  ווייטער 
די  אויף  בַאזירט 
עקספייערעישן 
נייע  די  יָאר. 
ר  ע ק י ט ס
ווערן  וועט 
ַארויסגעּפרינט 
דעם  דורך 
און  סטַאנציע 
זיין  וועט  עס 
מיט  דעטַאלירט 
סּפעציפישע  די 
ע  צי נפָארמַא אי
וויעקל,  דעם  פון 
ַאריינגערעכנט די 
ּפלעיט  לייסענס 
די  און  נומער 
אין  'מיילעדזש' 
דער צייט פון דער 

אינסּפעקציע.

אינסּפעקציע  דעמענד"  אן  "ּפרינט  נייע  די   
ַאלע  ביי  צובַאקומען  זיין  וועט  סטיקערס 
דָאס  וועלן  ווָאס  יָארק  ניו  אין  סטַאנציעס 
אונטערזוכן  נָאכ'ן  ַארויסּפרינטן  אויטָאמַאטיש 
דעּפַארטמענט  וויעקלס  מָאטָאר  די  קַאר.  ַא 
זָאגט ַאז זיי ַארבעטן אינאיינעם מיט די ּפָאליציי 
ַאגענטורן ַאז זיי זָאלן וויסן פון דעם טויש. און ַאז 
די פולקָאמע טרַאנזַאקציע צו די נייע סטיקערס 
איז ערווַארטעט צו זיין פַארטיג ביז ענדע פון יָאר 

23' למסּפרם.

מעגליך  א  פאר  זוכן  צו  שווימערס 

פַארלוירענעם, ָאבער געוויס הָאט מען 

זיך געפריידט ַאז ס'הָאט זיך מיט דעם 

געענדיגט.

זָאגַאר  הָאבן  בַאַאמטע  די 
לעיק  די  ארום  קעמרעס  נאכגעקוקט 
הָאבן  זיי  און  טאג  גאנצע  יענעם  פון 
עּפעס  געפינען  צו  בַאוויזן  נישט 
גַאנצן  דעם  אין  אויסערָארדנטליך 
שּפעקולַאציעס  געווען  ס'איז  ַארום. 

דָארט  געליגן  שוין  זענען  זַאכן  די  ַאז 
ווַארשיינליך  קען  עס  ָאבער  בעפָאר, 
איז  עס  ווייל  לאנג  צו  אויף  זיין  נישט 
דארט געווען אן אויפגעבראכענע לאך 

אין דער אייז.

דעריבער  קלערן  אויטָאריטעטן 
ווירקליך  קינד  א  איז  מעגליך  ַאז 
זיך  נָאכ'ן  נאר  ַאריינגעפַאלן, 
פון  ַאנטלָאפן  ער  איז  ַארויסדערזען 
דָארט  איבערלאזנדיג  סצענע,  דער 
וועט  ַאלענפַאלס  חפצים.  זיינע 
'די.ען.עי.'  די  ווערן  אונטערגעזוכט 
שּפירן און מען הָאפט ַאזוי צו ַאנטשיידן 

די מיסטעריע.

 דער הילכיגער קידוש ה'; 
ראו מה בין בני לבן חמי

איז  ַאנעקדָאט  זייטיגע  א  אין   
זוך- די  ביי  ַאז  געווָארן  ָאנגעצייגט 

כמעט  זיך  הָאט  ווַאסער  ביים  ַאקציע 
די  בלויז  ָאנגעזען  אויסשליסליך 
אידישע תושבים פונעם געגענט. בעת 
זענען  איינוואוינער  אידישע  נישט  די 
אין  פַארזיגלט  געבליבן  געווענליך  ווי 
צוגעשמידט  )ווארשיינליך  הייזער  זייערע 
צו די סקרינס...( און האבן זיך גאנץ קנאפ 

אפגעגעבן צו זוכן אויב ס'פעלט איינס 
פון זייערע קינדער. 

ַארויסגעהויבן  איז  בַאזונדער 
אונטערנעמונג  נָאבעלע  די  געווָארן 
הָאבן  ווָאס  "חברים"  דורך 
מיט  'טענט'  ַא  אויפגעשטעלט 
די  פאר  איבערבייס  נַארהַאפטיגע 
דָאס  ַאגענטורן.  הילפס  ָאנוועזנדע 
געווַאלדיגע  ַא  ַארויסגערופן  הָאט 
ַא ּפָאזיטיווע רעַאקציע  קידוש ה' און 
הָאבן  ווָאס  ווָאלונטירן  ַאלע  די  ביי 
די  פון  שיינקייט  די  בַאוואונדערט 
אידישע איינוואוינער אין דעם געגנט.

 יורדי הים... המה ראו מעשי ה' 
ונפלאותיו במצולה!

ַאנגסט און ּפַאניק ביים ווַאסער 
אין 'היילענד לעיק' נאך שרעק 
איבער פארלוירענע קינד אין 

וואסער; שטעלט זיך ב"ה 
ארויס אלס אומזיסטע ּפחד

]פארזעצונג פון זייט 106[



Fr
id

ay
 F

eb
ru

ar
y 

17
, '

23

109

די ספר וואס יעדער 
קוקט שוין ארויס 

אזויפיל יארן!!!

 די הלכות פאר
די אידישע טאכטער!

צניעות

הפרשת חלה

הדלקת הנר 

הל' יחוד

הלכות - השקפה - דערציילונגען

יך 
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 ווע

 וואס
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ע ש
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איי
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ופן

גן א
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או

 צו באקומען 
אין די געשעפטן

בס"ד

 פולע גרופעסתוכן און קוואליטעט פון דעקיל צו דעקיללויטער. רייך. דורכגעזיפט. הערליך.
 לערנען דאס
אינאיינעם!

 שטעלט צוזאם אייער גרופע
 און באקומט דאס פאר א

ספעציעלע פרייז

$29$1450
יעצט פאר בלויז

ווען איר באשטעלט פון 5 אדער מער

   
!   

 

  

    

 '

 

 , 

 
 

 

$ 1450

$29

718-384-1324
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תורה • חסידות • ידיעות • מידות טובות • מעשיות • 
היסטאריע • אינטערוויוס • שילדערונגען • קאמיקס

ווערט באקאנט מיט די לענדער און 
קולטורן פון ארום דער וועלט, באגלייט 

מיט היסטארישע דאקומענטאציעס אין 
דעם שפאנענדן מדינה ומדינה קאלום

דער מגיד מישרים הרב ר' לייבוש ליש 
שליט״א איז א שם דבר אין אלע אידישע 

שטיבער. אין זיין וועכנטליכן קאלום טוט 
ער משפיע זיין פון זיין רייכן מגיד׳ישן 

אוצר, און ווען רבי לייבוש דערציילט ווער 
וויל דען נישט הערן?

קען דער קעניג פון מאראקא • 
טון וואס ער וויל?

וואו געפינט זיך דאס לענדל מָאנַאקָא?• 

צו וועלכן לענדל האט ענגלאנד • 
געטראגן זייערע פארוואונדעטע 
סאלדאטן ביי די וועלט מלחמות?

פארוואס האט רוסלאנד ארויסגעהאלפן • 
סיריע ביי זייער בירגער-קריג

וואס האט פאסירט ווען טויזנטער האלאנדער • 
האבן איינגעפלאנצט טוליפ בלומען?

ווען האבן די קאמוניסטן זיך אנגעהויבן • 
שטארקן אין בולגאריע?

וועלכע לאנד האט איינגעפירט • 
דעם ׳דעוושירמע׳ סיסטעם?

וויאזוי האבן זיך די איינוואוינער אין • 
רָאדשמַאלץ געפירט מיט זייער קעניג?

וואס איז געשטאנען אינעם מיסטריעזן • 
בריוול געוואנדן צו סופער 13 גראסערי?

פארוואס האט דער טשעבינער רב • 
זצ"ל נישט געקענט שלאפן?

ווער איז באפרייט געווארן די זעלבע • 
נאכט ווי ר' שלום מרדכי רובאשקין?

וואס קען מען זיך לערנען פון די פאליציי • 
ווארענונג שילדן אויף די גאסן?

בס"ד

7

8

 קאלום:

מדינה 
ומדינה

 קאלום:

רבי לייבוש 
דערציילט

שריפט, עפעס פאר יעדן subscriptions@deevoch.com • DeeVoch.com • 718.305.5863 2#
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ווערט באקאנט מיט די לענדער און 
קולטורן פון ארום דער וועלט, באגלייט 

מיט היסטארישע דאקומענטאציעס אין 
דעם שפאנענדן מדינה ומדינה קאלום

דער מגיד מישרים הרב ר' לייבוש ליש 
שליט״א איז א שם דבר אין אלע אידישע 

שטיבער. אין זיין וועכנטליכן קאלום טוט 
ער משפיע זיין פון זיין רייכן מגיד׳ישן 

אוצר, און ווען רבי לייבוש דערציילט ווער 
וויל דען נישט הערן?

קען דער קעניג פון מאראקא • 
טון וואס ער וויל?

וואו געפינט זיך דאס לענדל מָאנַאקָא?• 

צו וועלכן לענדל האט ענגלאנד • 
געטראגן זייערע פארוואונדעטע 
סאלדאטן ביי די וועלט מלחמות?

פארוואס האט רוסלאנד ארויסגעהאלפן • 
סיריע ביי זייער בירגער-קריג

וואס האט פאסירט ווען טויזנטער האלאנדער • 
האבן איינגעפלאנצט טוליפ בלומען?

ווען האבן די קאמוניסטן זיך אנגעהויבן • 
שטארקן אין בולגאריע?

וועלכע לאנד האט איינגעפירט • 
דעם ׳דעוושירמע׳ סיסטעם?

וויאזוי האבן זיך די איינוואוינער אין • 
רָאדשמַאלץ געפירט מיט זייער קעניג?

וואס איז געשטאנען אינעם מיסטריעזן • 
בריוול געוואנדן צו סופער 13 גראסערי?

פארוואס האט דער טשעבינער רב • 
זצ"ל נישט געקענט שלאפן?

ווער איז באפרייט געווארן די זעלבע • 
נאכט ווי ר' שלום מרדכי רובאשקין?

וואס קען מען זיך לערנען פון די פאליציי • 
ווארענונג שילדן אויף די גאסן?

בס"ד

7

8

 קאלום:

מדינה 
ומדינה

 קאלום:

רבי לייבוש 
דערציילט

שריפט, עפעס פאר יעדן subscriptions@deevoch.com • DeeVoch.com • 718.305.5863 2#



בס"ד

זיצן זענען באגרעניצט,

רעזערווירט שוין:
Call or Text

844.LEHASIG
info@lehasig.com

5 3 4 2 7 4 4

מאנסי
אנגעהויבן פון

 דאנערשטאג 
תצוה
March 2

בארא פארק
אנגעהויבן פון

 דינסטאג 
אמור
May 2

זייט דער

מנהיג
פון אייער לעבן

ווען עס פעלט די סקיללס פוןדאס לעבן קען זיין

קאנפידענס 	 
רילעישאנשיפ	 
קאמיוניקעישאן	 
סטרעס מענעדזשמענט	 
מנהיגות	 

אנגעשטרענגט

אינוועסטירט
אין זיך אליין

קורס למעלה
חלק א' - 17 וואכן

חלק ב' - 10 וואכן

7:00 - 11:00 pm
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